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Nu ik de laatste hand aan het werk heb gelegd , verwijs ik nogmaals
naar den inhoud der Voorrede , die de eerste Aflevering vergezelde , en voeg
er nog eenige woorden bij.
Boewel ik de bezwaren voor de bewerking van het Woordenboek van
den beginne af aan niet gering achtte , zoo moet ik erkennen , dat zij mij
meet tijd en moeite gekost heeft den ik voorzien had. Om het werk ,
ook zelfs in den beperkten zin van een Zakwoordenboek , aan zijne bestemming te doen beantwoorden , was ik verpligt telkens aan te vullen ,
wat b den vooruitgang der tvetenschap werd ontdekt of gewijzigd.
Toen ik het Woordenboek onder handers nam , was nog de dualistische
zienswijze in de scheikunde de heerschende en waren bijna alle scheikundige werken volgens haat ingericht.
in de juren , die over mijne bewerking heentiepen , is eene nieuwere
zienswijze met de kracht der waarheid doorgedrongen en heeft verreweg
het grootste aantal der scheikundigen aan hare zijde gekregen . Eenmeted
het woordenboek met de aequivalent-gewigten en -formulen aangevangen
hebbende , mogt ik daarvan niet afwijken. Misschien zijn ook in een werk
als het onderhavige de dualistische formulen met de daarmede corresponderende nomenclatuur het best op hare plaats. lk mogt echter niet
zwijgen van hetgeen el' op dat gebied was voorgevallen. De denkbeelden
omtrent aequivalenten , atom en en moleku len hebben belangrijke wijzigingen ondergaan. Ik heb deze zooveel mogelijk wear het te pas Imam aangegeven , aan de leer der valentien een afzonderlijk artikel gewijd , gewezen op het onderscheid tusschen de oudere en nieuwere formulen en:.
Dewijl de afgedrukte vellen van het eerste gedeelte van het Woordenboek,
het mij onmogelijk maakten aldaar in te lasschen wat later ontdekt is of de
noodige wajzigingen aan te brengen , heb ik hierin getracht te voorzien
door een Aanhangsel , hetwelk vooral over de eerste letters vrij uitgebreid

loopt. Verder heb ik in dit Aanhangsel eenige bjzonderheden behandeld ,
die mij later voorkivamen in het Woordenboek te behooren , alsmede de
verbeteringen opgegeven van onnaaawkeurigheden, die bij den okervloed en
de afwisseling der onderwerren tUdens de rekisie inane aandacht ontsnapt waren.
Ik meen aan het einde dan ook de woorden nit de voorrede te mogen
herhalen : »Men ontvangt in dit Zakwoordenboek der Seheikunde , voor
»Nederland bewerkt , eene geheel vernieuwde en verbeterde uitgave, waarDtoe de oorspronkelijke alleen als leiddraad heeft gediend."
NIJMEGEN , Maart

1870.
R. J. 0.

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJ VER.
-----------_
------------------

Het Zakwoordenboek der Seheikunde, hetwelk hiermede het publiek wordt
aangeboden, heeft de strekking, diegenen, welke de scheikunde als hulpwetenschap behoeven, de belangrijkste seheikundige verbindingen met hare
voornaarnste kenmerken en tevens de meest beteekenende bewerkingen , die
met de scheikundige praktijk verbonden zijn en de leerstiikken der Physica,
die met haar in onmiddelijke betrekking staan, in alphabetisehe rangschikking aan te bieden. Het zal wel Been betoog behoeven, dat bij cen omvang
van 60 vellen aan de afzonderlijke artikelen eene kleinere ruimte kon verleend worden, en zelfs de minder gewigtige verbindingen zeer aphoristiseh
behandeld zijn. Op deze wijze cchter werd aan het doel van het werk
voldaan, namelijk cen spoedig overzigt te verschaffen. Eene grootere uitvoerigheid en wijdloopigheid zouden het werk ongesehikt gemaakt hebben,
en niet met den naam van Zakwoordenboek overeenstemmen. Daarvoor
zijn werken van meer omvang, zooals bijv. het Handwoordenboek der Chemie van Liebig , Poggendorff en Waler, alsook cot aanzienlijk getal
leer- en handboeken bestemd. Bij eene beoordeeling van dit werk houde
men dus in het oog, dat ik slechts gepoogd heb, het aan de juiste vereisehten van een Zakwoordenboek te doen beantwoorden.
Eindelijk verclient nog vermelding , dat de et4imologische afleiding van
vele namen, die uit het Grieksch afkomstig zijn, bedaeht is, wanneer het
voor eene meerdere naauwkeurigheid bij de verklaring noodzakelijk scheen.

doge het werk zich zell een weg banen, aan het doel beantwoorden,
om eene leemte in de littcratuur aan te vullen en aan de belangstelling van
het publiek zijn aanbevolen.
Dr. TH. GERDING.
Gottingen, Julij 1864.
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11 heb uit het Voorwoord van den Schrijver de woorden achterwege gelaten, waarin hij zijne verontschuldiging maakt over het aantal drukfouten,
die in het oorspronkelijke werk zijn ingeslopen.
Het overbrengen van een Woordenboek din eene andere taal heeft reeds
zijne eigenaardige bezwaren. Er moet eene geheele omwerking ptaats hebben, en het kost de grootste oplettendheid, niet /tier iets over te slaan , daar
iets te vergeten. Deze oplettendheid werd in eene hoogere mate vereischt bij
de openhartige bekentenis van den Schrijver, te meer claar het mij onder
de bewerking _ bleek , dat het niet Bens altijd drukfouten waren , die ik te
verbeteren had, maar dat ook menige wezenlijke font werd aangetroffen, en
bovendien, dat vaak woorden geheel waren vergeten, waarop eene aanwij zing
gegeven was. 1k heb mij echter door al deze bezwaren niet laten terughouden , maar met moed het groote werk ondernomen, in de overtuiging , dat het —
zooals Dr. van den Broek in de voorrede , waar mede hij de goedheidheeft het
werk bij ons publiek in te leiden , zegt — een seer nuttige arbeid kan genoemd
worden en — gelijk ook de Schrijver betuigt — in eene leemte in de litteratuur voorziet., Men ontvangt in dit Zakwoordenboek der Scheikunde , voor
Nederland bewerkt , eene geheele vernicuwde en verbeterde uitgave, waartoe
de oorspronkelijke als leiddraad heeft gediend. 1 -k heb aangevuld, wat aldaar
verzuimd en vergeten was , en ook datgewe , wat er gedurende den tljd der
uitgave belangrijks is ontdekt. Met de grootste zorg heb ik acht gegeven op de
juistheid der formulen , om het Woordenboek een girls bij de studie te doen
worden , waarop men met zekerheid vertrouwen kan. Eindelijk, leg ik met
den Uitgever de verzekering af van zoo spoedige voleinding , als de aardvan
zoodanig werk slechts eenigzins gedoogt , hetgeen wij met zooveel te meer
vertrouwen doen , omdat het voleindigde oorspronkelijke werk ons de grenzen heeft afgebakend , binnen Welke wij ons te bepalen hebben.
R. J. OPWIJRDA.
N ij megen, Januarij 1865.
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Ruim twintig jaren geleden zijn eenige der meest beroernde scheikundigen
van onzen tijd , van welke wij enkel Li ebi g en W Oh ler behoeven te noemen , in verbinding met meerdere andere begonnen eene belangrijke leemte
in de litteratuur der Chemie aan te vullen door de uitgave van het Han dwOrterbuch der reinen and angewandten Chemie. Even als zijne
voorgangers had deze arbeid natuurlijk ten doel alle op het gebied der Chemie voorkomende vragen te beantwoorden, maar sinds den tijd dezer voorgangers waren ook weder twintig jaren voorbijgegaan. Gedurende deze tijdruimte meest in eene wetenschap als de Scheikunde, die bij den aanvang daarvan nog slechts even de kinderschoenen ontwassen en in dit tijdsverloop van
weder twintig jaren krachtig in groei was vooruitgegaan, de bovenvermelde leemte een aanzienlijke uilbreiding aannemen, vooral wanneer men daarbij bedenkt dat het aantal arbeiders, welke tot optrekking van het kolossale gebouw medewerkten , van jaar tot jaar begonnen was in ontzettende
mate toe te nemen. Het behoeft dus Been betoog, dat het nieuwe HandwOrterbuch de vorige werken van lien aard in omvang aanmerkelijk overtrof; maar bovendien week het, zoo als de bovengenoemde uitgevers het
in hunne voorrede zelveri uitdrukten, in vorm en substantie evenzeer van
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deze of als het toenmalig standpunt der Chemie zelve dat van twintig jaren vroeger te boven ging. Zoo als de titel aanduidt was het niet alleen
bestemd om te worden geraadpleegd op het gebied der zuivere scheikunde,
maar vooral ook op dat barer voornaamste toepassingen, de techniek en
de pharmacie ; daarbij zijn de meest gewigtige onderwerpen op dit drievoudig gebied er in behandeld geworden met eene uitvoerigheid, die hen
tot werkelijke monographien heeft doen aanzwellen; en voegt men hier nu
nog bij , dat bovendien al de phy sische onderwerpen, wier kennis bij de
zuivere en toegepaste Scheikunde onontbeerlijk is , er even grondig en niet
minder uitvoerig in behandeld zijn , dan kan men ligt nagaan, welke afmetingen een dergelijke arbeid heeft moeten aannemen. In plaats van vijf banden van ieder circa 50 vellen druks, waarop, de uitgevers het werk oorspronkelijk hadden berekend , is het dan ook tot een veel aanmerkelijker
omvang aangezwollen , is men er thans reeds tot den Od ell band mede opgeklommen , en heeft men daarmede de letter W , en derhalve nog niet het
einde bereikt ; terwijl iedere band in plaats van 50 in den regel ruim 60
vellen druks bevat.
Het zal geene uiteenzetting behoeven, dat een dergelijke arbeid door ieder
scheikundige, fabriekant en pharmaceut in het bijzonder, en door alien, die
zich met natuurstudie in het algemeen bezig houden, op niet te hoogen prijs
kan gesteld worden. Jammer echter dat hij een bezwaar aanbiedt , hetwelk
onafscheidelijk verbonden is met het karakter der Scheikunde als eene wetenschap , voor wier voltooijing van alle kanten voortdurend nieuw bouwmateriaal wordt aangevoerd , en wier toepassingen zich niet minder onophoudelijk naar alle zijden uitbreiden: te weten , dat hij zulk een grout aantal jaren vereischt om tot stand te komen , en in dit tijdsverloop zoo veel
hetwelk bestaat verandering ondergaat, en zoo veel nieuws is bijgevoegd ,
hetwelk niet meer is kunnen worden opgenomen. Dit ligt geheel in den
aard der zaak , en is ook door de uitgave van het Han d w ö r t e r b u c h bewezen geworden. De zamenstellers moeten mannen zijn die aan de spits der
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wetenschap staan ; en juist deze hebben in den regel den minsten beschikbaren tijd om zich aan een dergelijken arbeid te wijden. Mt de uitgave van
het Han dwOr ter h uch is gebleken, dat dit niet verholpen wordt door de
zamenwerking van een zoo groot mogelijk aantal der meest beroemde mannen ; want dit aantal bedroeg volgens de oorspronkelijke aankondiging bet
aanzienlijk cijfer van 47 uit de voornaarnste rijken van Europa; en , hoewel
de uitgevers in de voorrede hebben bekend gemaakt , dat het geheele werk
in ongeveer 4 jaren zou voltooid zijn , zijn er thans sinds de verschijning
van de eerste aflevering 22 jaren verloopen , en , zoo als hier boven reeds
vermeld is, is desniettemin de arbeid nog niet geheel ten einde. .Het spreekt
van zelve, dat dan ook de bewerkers zelven weldra de noodzakelijkheid hebhen ingezien om aan dit bezwaar zoo veel mogelijk te gemoet te komen ;
als gevolg waarvan dan ook later een aanvang is gemaakt met het doen verschijnen van Supplement b an den , waarbij weder van de eerste letter van
het alphabet is aangevangen , ten einde het geheel op de hoogte der wetenschap te houden. Ook hiervan heeft de ondervinding echter weder doen
zien dat de beschikbare tijd ontbreekt , want eerst 8 jaren na de oorspronkelijke verschijning van het werk is de eerste Supplementband verschenen, die met 60 vellen druks tot het woord C y m o 1 loopt; en sinds dien
tijd, derhalve na 14 jaren, heeft deze tot heden geen vervolg gehad.
Het is in de eerste plaats met het oog op dit een en ander , en ten tweede op de omstandigheid, dat een werk van zulken aanzienlijken omvang ook
uithoofde van den prijs niet zoo algemeen bereikbaar is , dat het zamenstellen. van een meer zamengedrongen Zak w o o r d e n b o e k d er C h e m i e
een zeer nuttige arbeid genoemd kan worden. Een zoodanig zeer aanprijzingswaardig werk is het Taschen-Lex ikon der Chemie und der
damit verbundenen Operationen, b earbeitet von Dr.
DING ,

TH. GER-

Dirigent des Technicums zu GOttingen, .waarvan thans deze

nederduitsche vertaling het licht ziet, welke mij bij het doorzien der eerste afgedrukte vellen wel gelukt is voorgekome'L In dit. Zakwoordenboek, het.
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welk in zijn geheel slechts 60 vellen druks omvat , is meerdere uitvoerigheid alleen voor de gewigtigste scheikundige werkingen en verbindingen bij
behouden; en aangezien het behalve voor den zuiver scheikundige vooral
bestemd is voor fabriekanten , pharmaceuten en anderen, , welke op het gebied waarop zij zich hewegen bij de scheikunde moeten te rade gaan , is
aan de uiteenzetting der praktische scheikundige bewerkingen daarin ook
behoorlijke zorg gewijd. Eene goede vertaling van eenen dergelijken arbeid
zal ongetwijfeld voor velen, die met de duitsche termen op het gebied der
natuurwetenschap en hare toepassingen niet genoegzaam bekend zijn, eene
behoefte en hun daarom zeer welkom zijn ; bovendien is

GERDING

ons ,

behalve door scheikundige onderzoekingen , onder anderen ook door zijne bewerking van de Organische Chemie van Professor

GREGORY van

Edimburg

gunstig bekend , waarom ik dan ook niet heb geaarzeld dezen arbeid met
een kort woord aan het belangstellend publiek aan te bevelen.
Utrecht, Dec. 1864.
Dr. VAN DEN BROEK.

A.
A anbijten—Aardkobalt.
Aanbtiten of bijten (mordancer,, — anbeizen, beizen) wordt eene
bewerking genaamd , Welke de hoofdbewerking voorafgaat bij vele technische
operaties , bijv. bij het kleuren (zie Bjjtmiddelen of mordants) , bij het vergulden van hout , bij de fabriekatie van wit blik enz.
Aanklevingskracht , zie Adhaesie.
Aanloopen (anlaufen) noemt men het verschijnsel , wanneer een metaal
op zijne volkomen blanke oppervlakte met een dun overdek wordt bekleed
en dus gedeeltelijk den metaalglans verliest. Men gebruikt deze uitdrukking
vooral , wanneer het overdek kleuren vertoont , zooals bij staal , waarvan de
kleuren dan ook aanloopkleuren (Anlauffarben) worden genoemd. Staal bijv.
wordt , tot 221° C. verhit , bleekgeel , bij 230° stroogeel , bij 240° goudgeel ,
bij 250° bruin, enz.
Aanschieten , zie Kristallisatie.
Aantrekking, scheikundige , zie Verwantschap.
Aardalkalimetalen zijn de metaalaardige radikalen der aardachtige alkalièn,
calcium , strontium , baryum en magnesium , die zich kenmerken door de moeijelijke oplosbaarheid hunner oxyden en de bijna geheele onoplosbaarheid
hunner koolzure zouten.
Aardappelfoeselolie, zie Amylalkohol.
Aarde , gele , is eene klei door ijzeroxydehydraat of basisch zwavelzuur
ijzeroxyde okergeel gekleurd, met verschillende zelfstandigheden vermengd.
Zij komt op lagen in jonge vlotgebergten voor en wordt in den geslibden
staat als verf gebruikt.
Aarde , japansche , is eene zeer gebruikelijke benaming voor catechu.
Aarden. Met dezen naam duidt men eene groep basische oxyden aan, die
vroeger, even als de metalen, voor enkelvoudige stoffen gehouden werden. Men
verdeelt ze in alk a lische en e i g en' ij k e a a r d en. (Zie over de eerste :
Aardalkalimetalen.) De eigenlijke aarden zijn onoplosbaar in water.
Aardewerk , zie Porselein.
Aardhars , zie Asphalt en Retiniet.
Aardkobalt is een natuurlijk voorkomend mengsel van kobaltoxyde of kobaltoxydule met verschillende aardsoorten en andere oxyden, somtijds ook
met metallisch of geoxydeerd arsenik , altijd echter met kleiner of grooter
4
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watergehalte. Men onderscheidt zwart , bruin of geel aardkobalt. Het zwarte
aardkobalt van Saalfeld bevat kobaltoxydule, mangaanoxydule en water. —
Het aardkobalt vormt deels vaste , aardachtige massa's, deels korrelige, ruwe
of vormlooze stukken.
Aardkolen , zie Bruinkolen.
Aardmetalen zijn de metaalaardige radikalen der aarden, waarvan het voornaamste is aluminium (zie Elementen of Grondstoffen.)
Aardnotenolie is de vette olie uit de wortelknollen van Arachis hypogaea,
eene plant in Spanje en Carolina aangebouwd.
Aardolie , zie Steenolie.
Aardpek , zie Asphalt.
Aardwas, zie Ozokeriet.
Absorbtie (Opslorping , inzuiging) der gassen en dampen (absorption
— Verschluckung) noemt men die werking, dat vaste en vloeibare ligchamen , bij geschikte omstandigheden, vooral ten gevolge eener eigenaardige poreusheid of eener fijne verdeeling , zonder van aggregatietoestand
te veranderen , gassen en dampen in zich opnemen , doch daarbij geene wezenlijke scheikundige verbinding met hen aangaan. Meestal duidt men elke
opneming van gas of damp door vaste ligchamen met de benaming : ab s or bti e aan , maar streng genomen worden hieronder slechts die verschijnsels
begrepen, waarbij geene scheikundige verbindingen in bepaalde enkelvoudige
of veelvoudige evenredigheden worden voortgebragt of als het gevolg der
absorbtie plaats grijpen. Zoo behooren hiertoe niet het absorbeeen van het
zuurstofgas door phosphorus , van het ammoniakgas door zuren, enz., omdat
in deze gevallen wezenlijke scheikundige verbindingen ontstaan. Daarentegen
kunnen hiertoe gerekend worden alle absorbties door vaste ligchamen , wanneer die ligchamen daarbij geene veranderingen ondergaan.
Het meest sprekende voorbeeld hiervan levert de kool. Overigens hangt

de meerdere of mindere absorbtie van verschillende omstandigheden of , en
wel bij de kool van hare droogheid, van den graad der digtheid of poreusheid , van de drukking op het te absorberen gas , van de temperatuur,, van
den aard van het gas en van zijne zuiverheid of bijmenging met andere gassen en dampen ; eindelijk komen hierbij ook nog in aanmerking de veranderingen , die de gassen of de kool kunnen ondergaan.
Het grootste gedeelte der gassen , op zich zelven aangewend , ondergaat
door de absorbtie geene verandering , hoewel er uitzonderingen bestaan , zooals bij het stikstofoxydegas en zuurstofgas. Het eerste gas wordt ontleed ,
want , indien men de daarmede verzadigde kool in eene omgebogene , door
kwikzilver afgeslotene , klok door middel eener wijngeestlamp verhit , zoo
wordt behalve onontleed stikstofoxydegas, koolzuur en stikstofgas uitgedreven. Het zuurstofgas daarentegen verbindt zich bij absorbtie met een gedeelte kool tot koolzuur. Het is nog altijd twijfelachtig, of de kool, wanneer
men haar , zonder te gloeijen , weder geheel van het geabsorbeerde gas konde
bevrijden , eenige scheikundige of physische verandering zou vertoonen.
Proeven , welke men met andere vaste ligchamen ten opzigte hunner geschiktheid voor absorbtie heeft genomen, hebben tot het besluit geleid, dat alle
poreuze vaste ligchamen minder of meer met absorbtievermogen zijn begaafd
en dat in het algemeen die gassen het meest er door opgeslurpt worden,
welke ook bij de kool de sterkste absorbtie ondergaan, bijv. ammoniakgas ,
chloorwaterstofgas, zwaveligzuurgas , zwavelwaterstofgas , stikstofoxydegas,
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koolzuurgas , kooloxydegas , zwaar koolwaterstofgas , zuurstofgas , stikstofgas ,
waterstofgas.
Bij de absorbtie door vloeistoffen komen . dezelfde omstandigheden in aanmerking als bij kool en andere vaste ligchamen.
Wij kunnen toch in het algemeen zeggen, dat de aard en zuiverheid der
absorberende vloeistof , de aard en zuiverheid van het gas , dat geabsorbeerd
zal worden , de drukking van buiten en de temperatuur invloed uitoefenen.
Misschien is ook de stof van het vat , waarin zich de absorberende vloeistof bevindt, niet geheel zonder invloed op de meerdere of mindere absorbtie.
Eindelijk moet nog de absorbtie der eigenlijke dampen , voornamelijk
van den waterdamp , door vaste ligchamen vermeld worden , loch het bespreken dezer verschijnselen voegt veel beter bij het artikel: Hygrometrie.
Wij merken bier alleen aan, dat deze verschijnselen zich meer of minder bij
alle poedervormige ligchamen vertoonen, zooals bijv. bij koperoxyde. Ligchamen , welke gemakkelijk waterdampen uit de dampkringslucht van onzen
aardbol opnemen , noemt men hygroscopis c h e ligchamen.
A bsorbtie van druipvormig vloeibare ligchamen door vaste
ligchamen , zonder dat zij aan vastheid verliezen , wordt b. v. bij de kool ,
de klei , enz. waargenomen. Verder zie men hier over Capillariteit.
Absynthiine of absinth- (alsem-) bitter (Wermuthbitter) is de bitterstof van
de Absinth (Artemisia Absynthium L. van c.'‹ privans en ,PtuObc , genoegen).
Volgens Luks heeft het de formule C„H,,,O,÷HO, volgens Kromayer C40H2909.
Het absynthiine van Luks reageert zuur, dat van Kromayer neutraal.
Het komt voor als eene bruingele , onduidelijk-kristallijne massa, die
bij wrijving een geel poeder geeft , zwak imar absinth riekt , buitengemeen bitter smaakt , in water gemakkelijk , in alkohol moeijelijk oplosbaar
is. Het is oplosbaar in alkalien en behoort in scheikundig opzigt het naast
bij de zuren. Door engelsch zwavelzuur wordt het met eene roodgele kleur
opgelost , die echter bij het staan aan de lucht in eene indigoblaauwe overgaat.
Acediamine (C4H6N 2 ), eene sterk alkalisch reagerende base , die zeer spoedig ontleding ondergaat. Het ontstaat uit het acetamide.
Acetal (van acetum [azijn van ecxyl , scherpte] en alkohol, dus azijnalkohol)
C12 H 1404 . De verzuurde alkohol of de zoogenaamde zuurstofaether komt voor
als eene kleurlooze , zeer bewegelijke vloeistof van 0,825 spec. gewigt , die bij
950 C. begint te koken en door inwerking van de zuurstof der lucht op wijngeest , bij aanwezigheid van platinazwart , ontstaat. Het acetal kan echter
ook als bijprodukt verkregen worden bij de destillatie van alkohol (aethylalkohol) met bruinsteen (mangaansuperoxyde: Mn0 2) en zwavelzuur voor de bereiding van het aldehyd (acetaldehyd) , hetwelk als het vlugtigste produkt
het eerst overgaat. Ook kan het acetal verkregen worden door alkohol met
HCI en vervolgens met aether-soda te behandelen.
Bij het staan met chloorwaterstofzuur, als ook bij de behandeling met
chloorlood , levert het acetal veel chlooraethyl. Bij verhitting met azijnzuurhydraat (C,II,O, + HO) in eene toegesmoltene buis levert het meer dan een
aequivalent (mengingsgewigt) a z ij n z u ur aethyloxyde of a z ij n a e th er
(Ae 0 , A of C412150, C4[1303).
Vroeger hield men het acetal voor eene verbinding van aldehyd (C4IL400
met aethyloxyde (U 50). Latere onderzoekingen stelden dit ligchaam voor
als basisc h-a z ij n z u u r a ethyl o x y d e (3 C,11 50 C,H303). Wurtz daarentegen heeft aangetoond , dat het acetal als een glycol moet worden aange-
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zien, waarin 2 aeq. waterstof door 2 aeq. C,H, (aethyl) zijn verplaatst. —
Glycol komt overeen met de formule: C,H 604 (zie t. p.)
kcetaldehyd, zie Aldehyd.
Acetamide (C,H 5NO2 ) is een kristallijn ligchaam , dat bij 78° smelt en bij
221° zonder ontleding vervlugtigt. Het wordt verkregen door inwerking van
ammoniak (N11 3 ) op azijnzuur aethyloxyde (azijnaether) of op chlooracetyl
(C,H302 C1) of op azijnzuur-anhydrid (2 C4H303).
Acetanilide = Phenylacetamide:
Acetaten, zie Azijnzure zouten , onder Azjjnzuur.
Acetin (C,„Hio02 = C611705 + C411303) is eene neutrale zoetachtige vloeistof, die bij verwarming van glycerine met azijnzuur bij 100° C. ontstaat.
Acetochloorhydrin : C6H5 (C,1-1202) HO4C1 en Acetobichloorhydrin : CUL
(C4H302) 02 Cl2 ontstaan door glycerine met acetylchloride te destilleren.
Acetometer (van acetum , azijn en metare of ptiTpau, meten) noemt men
eene gegradueerde meetbuis , welke dient , om eene bepaalde gewigtshoeveelheid van den azijn door eene alkalische vloeistof van bekende sterkte
te neutraliseren en zoo het gehalte van den azijn aan azijnzuur te bepalen.
Men bezigt daartoe ammoniak , kalkwater,, of koolzure potassa, en besluit uit
de hoeveelheid van het verbruikte alkali tot de deugd van den azijn. De
meest gebruikelijke acetometer is die van Otto , waarbij men zich van vloeibare ammonia bedient en bij den azijn , welken men onderzoeken wil , v6Or de
neutralisatie lakmoestinctuur van bekende sterkte voegt, om aan het blaauwworden der kleur waar te nemen , wanneer men met het bijvoegen van de
vloeibare ammonia moet ophouden.
Acetometrie of Azijnmeting heet de verschillende handelwijze, om de sterkte
van den azijn of zijn gehalte aan azijnzuur te bepalen.
- Het eenvoudigst zou dit doel door het aanwijzen van het specif. gewigt bereikt kunnen worden , indien namelijk de uitzetting van azijnzuur overeenkomstig zijn watergehalte was. Daar dit echter niet het geval is, zoo biedt de
bepaling van het specif. gewigt geen doelmatig middel aan , zoo als uit onderstaande tabel genoegzaam zal blijken.
Azijnzuur-h ydraat (C4112 02 + HO) heeft een spec. gew. van 1,063
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Het gebruik van den acetometer (van Otto) is eveneens niet naauwkeurig,
dewijl het lakmoes niet altijd van dezelfde gevoeligheid is en vooral met betrekking tot het alkaligehalte verandert.
De beste methode , om het gehalte aan azijnzuur in azijn te bepalen, is de
volgende : Men vult een klein reageerbuisje met 4-5 gram dubbel-koolzure soda (Na0 , 2 CO,), welke geene enkelvoudig-koolzure soda mag bevatten , verbindt de buis aan eenen draad en hangt hiermede het buisje in eene
kali', die voor een derde gedeelte met den afgewogenen azijn en water gevuld
is op zoodanige wijze , dat de inhoud van het buisje niet met het zuur in
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aanraking komt. Nu weegt men den toestel naauwkeurig en laat dan de buis
in het zuur zakken. Nadat de ontwikkeling van koolzuur is geeindigd , dompelt men de kolf in laauwwarm water; verwijdert door zuigen het koolzuur
uit den toestel en bepaalt na bekoeling de vermindering in gewigt, waarnaar
het gehalte aan zuur berekend kan worden. Men verkrijgt het procentisch
gehalte onmiddellijk uit het aantal centigrammen van het ontweken koolzuur,
wanneer men 1,16 gram azijn of, wanneer deze zeer verdund is , 2 maal
of 3 maal zooveel neemt, zoodat men 1-2 gram koolzuur verkrijgt. Heeft
men 2 maal of 3 maal zooveel genomen, dan moet men het getal verkregene centigrammen met 2 of 3 deelen , om het ware procentische gehalte te
verkrijgen.
Eene eenvoudige proef is , dat men azijn met koolzure potassa verzadigt.
8 Deelen van eenen goeden azijn moeten ten minste 1 deel koolzure potassa
verzadigen.
Aceton (van acetum , azijn , en den uitgang on , waarmede men in het
algemeen de vloeibare indifferente produkten der drooge destillatie van organische produkten aanduidt) — Brandige azijngeest : C611 6 0 2 , is eene kleurlooze, dunne , ligt brandbare vloeistof van een reuk , eenigzins op azijnaether
gelijkende en van een brandenden , kamferachtigen smaak , die bij 56° C.
kookt en een specifiek gewigt van 0,814 heeft. Het wordt het best verkregen door drooge destillatie van azijnzuren kalk of van andere azijnzure zouten, rectificatie van het destillaat over kalk en eindelijk over chloorcalcium.
Het kan echter ook verkregen worden, wanneer azijnzure dampen door roodgloeijende buizen worden geleid, alsmede door drooge destillatie van indifferente koolhydraten onder bijvoeging van kalk.
Acetonen , zie Ketonen.
Acetonine (C 18 1-1 18 N2) is eene base , die gevormd wordt, wanneer men
eene oplossing van ammonia in aceton verdampen en gedurende langen tijd
rustig staan laat.
Acetonitril : C,H3N (ook geheeten Cy a a n m e th y 1) is eene bij 77° kokende
vloeistof , die verkregen wordt door destillatie van azijnzuur ammoniumoxyde met watervrij phosphorzuur of door cyaanpotassium met zwavelzuur methyloxyde + zwavelzure potassa (methylaetherzwavelzure potassa) te verhitten.
Acetonzuur is een met mierenzuur gepaard aceton en komt overeen met
de formule : 08117 05 + HO. Het ontstaat uit de bitteramandelolie , kristalliseert in zuilen, smaakt sterk zuur en is gemakkelijk oplosbaar in water.
Acetyl is het hypothetische radikaal van het azijnzuur. Bij het aannemen
van zuurstofvrije zuurradikalen heeft het de formule C 4H3 , bij het aannemen van zuurstofbevattende radikalen is het C4H302.
Acetylamine (C,H,N) wordt verkregen bij het verhitten van acetylammoniumoxyde tot 450° C. , waarbij dit in water en acetylamine wordt omgezet. Deze kunstmatige organische base komt voor als eene heldergele dikke
vloeistof van eenen eenigzins ammoniakalen reuk , wier dampen als aniline
rieken. Het heeft een spec. gewigt van 0,97. Kookpunt 218°.
Acetylammoniumoxyde (C4 1-13 , NH2O) is eene sterke alkalische base, die verkregen wordt, wanneer de olie van het olievormend gas (het chloorelayl)
in een oliebad met geconcentreerde ammonia tot 150° verhit wordt. De
vloeistof neemt dan in de geslotene buis eene goudgele kleur aan , en levert
bij verdaraping kristallen van chloorammonium. De moederloog laat na verdamping erne gele taaije massa terug en geeft met zilveroxydehydraat het
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acetylammoniumoxyde , hetwelk in water en alkohol oplosbaar is, aan delucht
koolzuur aantrekt en bij sterke verhitting verkoolt.
Acetylchloride (C411302 C1) , ontstaat door de inwerking van vijfvoudigchloorphosphorus op azijnzuurhydraat. — Neemt men de theorie der zuurstofvrije zuurradikalen aan , dan wordt onder acetylchloride of chlooracetyl h e t
mono ch 1 o o r a e t hy le n: C4H3 C1 verstaan, eene verbinding, die ontstaat door
elaylchlorure (aethylenchloride), de olie van het olievormend gas, met eene
alkoholische potassaloog te verwarmen.
Acetylene (C 4H2 ), eene gasvormige koolwaterstof, ook in het gewone lichtgas aanwezig , door Berthelot verkregen door onmiddellijke vereeniging van
koolstof en waterstof door middel van den electrieken lichtboog.
Acetylmercaptan (CJI,S,), eene kristallijne verbinding door werking van
zwavelwaterstofgas op aldehyd verkregen.
Acetylureum (C6H9N2 02) komt voor in vierzijdige zuilen, die bij 112° smelten , gemakkelijk in water , maar moeijelijk in alkohol oplosbaar zijn.
Acetylzuur = Azijnzuur.
Achilleazuur = Appelzuur.
Acidimetrie (zuurmeting , van acidus , zuur en metare of ktis-pEiv, meten)
is de leer der bepaling van het ware zuurgehalte van een waterhoudend
zuur , zonder gebruik te maken van analytische hulpmiddelen. Deze moeten
echter worden aangewend , wanneer het op eene scherpe bepaling aankomt ,
hoewel voor eene spoedige bepaling afgemetene hoeveelheden der verdunde
zuren door afgemetene hoeveelheden van een bekend alkaligehalte , bijv.
door barytwater, verzadigd kunnen worden.
Aciditeit (van aciditas , de zuurheid of het zuur zijn) is de eigenschap , om op de tong eenen zuren smaak voort te brengen. Echter smaken
Diet alle ligchamen zuur , die den naam van zuren dragen. In het algemeen
verstaat men onder aciditeit de slotsom van al datgene, hetwelk een ligchaam
of eene verbinding bij de zuren rangschikt. Het karakter van zuur is echter betrekkelijk , want het is genoegzaam bekend , dat vele oxyden zich als
zuren en basen beiden kunnen gedragen. Volgens electrochemische zienswijze behoort de eigenschap van zuurheid aan die ligchamen, waarin een
electronegatieve verbrandingsonderhouder met een minder electronegatief radikaal verbonden is. Het meest kan men aan het denkbeeld zuur verbinden
de eigenschap, om meer of minder van eene base te verzadigen.
Aconelline is een kristalliseerbaar alkaloide uit den wortel van Aconitum napellus afgescheiden , hetwelk identisch met narcotine schijnt te zijn.
Aconitine , eene quaternaire plantenbase (volgens van Planta = C,,,,H„NO„),
die zich in de verschillende Aconitumsoorten bevindt, uit Wier uitgeperst sap
het bereid wordt. — Het eerst is het door Hesse in Aconitum napellus gevonden. — Het komt voor als een kleur- en reukloos , moeijelijk kristalliseerbaar, harsachtig ligchaam , dat een scherpen bitteren smaak heeft , bij 800
smelt , en reeds bij 425° wordt ontleed. Het is in 450 deelen koud en in
50 deelen water oplosbaar , gemakkelijk in alkohol en ook loch minder goed
in watervrijen aether. Het vormt neutrale , onkristalliseerbare zouten, die
in water en alkohol gemakkelijk oplosbaar zijn.
Aconitzuur (Citridinzuur volgens Baup : C 0z I1 6 0,0 kan beschouwd worden,
als citroenzuur, waaruit 2 aeq. waterstof en 2 aeq. zuurstof (als water) zijn
getreden (C12118014-2H0=C 12 H6 0 12 ). Het ontstaat uit het citroenzuur, wanneer men dit zoo lang verhit, totdat zich in den hats der retort olieachtige stre-
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pen vertoonen. Het overblijvende worth in absoluten alkohol opgelost , door
" chloorwaterzuur in aconitzuur aethyloxyde veranderd , daaruit met potassaloog aconitzure potassa gevormd , deze met azijnzuur loodoxyde gepraecipiteerd en de nederslag met zwavelwaterstof ontleed. Gemakkelijker verkrijgt
men het echter uit de aconitum-soorten , waarin het met kalk verbonden
is. — 'Het kristalliseert in kleurlooze wratten, smaakt aangenaam zuur en kan
niet gemakkelijk worden vervlugtigd , maar wordt bij 160°C. in koolzuur en
itakonzuur ontleed. Het is gemakkelijk oplosbaar in water, alkohol en aether.
Zijne zouten geven met lood- en zilveroplossingen witte vlokkige praecipitaten,
die evenmin door lang staan als door koking in de vloeistof kristalliseren.
(Identisch met het aconitzuur is het equiseetzuur.)
Acrol of AcroleIne (C61-14 02 ), het aldehyd van het acronzuur, is eene kleurlooze vloeistof van eenen onaangenamen tot tranen prikkelenden reuk en brandenden smaak, die bij 52°C. kookt. Het wordt in eene aanzienlijke hoeveelheid
gevormd , wanneer glycerine met glasachtig phosphorzuur wordt gedestilleerd.
Acronzuur ---. Acrylzuur.
Acrylalkohol (C61150 , HO) , eene kleurlooze dunne vloeistof van eenen
reuk naar rnostaardolie , die bij 103° C. kookt en waarvan de vlam sterker
liehtgevend is dan die van gewonen alkohol. Hij wordt met oxamide gevormd
nit het zuringzuur allyloxyde (C611 50, 02 0 3 of 2C 61150, C406) , wanneer dit
met droog ammoniakgas wordt behandeld.
Acrylzuur of Acronzuur (C611 4 04) is eene vloeistof van eenen reuk naar
azijn , die bij 0° nog niet vast wordt, even boven 100° kookt en waarvan
de meeste zouten gemakkelijk in water oplosbaar zijn en het naast bij de
azijnzure zouten staan. Het wordt verkregen door oxydatie van het acroleine
en van den acrylalkohol.
Actieve zuurstof, zie Ozon.
Adhaesie (Aanklevingskracht) noemt men de molekulaire aantrekking, die
de oppervlakten van ligchamen vereenigt , welke elkander aanraken. Zij werkt
tusschen gelijksoortige en ongelijksoortige ligchamen, tusschen vaste ligchamen onderling , tusschen vaste ligchamen en vloeistoffen , tusschen vaste ligchamen en gassen.
Adipinzuur (C 121110 08), een ontledingsprodukt der vetten, kristalliseert in
korrelige massa's , die in heet water gemakkelijk oplosbaar zijn en bij 440°
smelten.
Adipocire. Deze naam is aan het zoogenaamde lijkenvet gegeven, dat
ontstaat, nadat de lijken vele jaren in de aarde hebben gelegen, en tijdens het
weeken ook bij anatomische praeparaten. Volgens Wetherill bestaat het
hoofdzakelijk uit vrije vaste vetzuren, die tot '10"/ 0 kalkaarde kunnen bevatten.
Adjectieve kleuren noemt men zoodanige, die slechts door echte bijtmiddelen in de vezels kunnen worden overgebragt.
Adouceren (adoucir — tempern — anlassen) wordt eene handelwijze
genaamd, die dient , om gegoten ijzerwerk, dat eene zeer harde oppervlakte
heeft , zoo week te maken , dat het met boren , beitels of vijlen goed kan
bewerkt worden. De methode bestaat daarin, dat men de ijzeren waren
hetzij met leem en koemest bestreken tusschen losse kolen , hetzij slechts in
droog zand, of ook in bijzondere kokers van gegoten ijzer, die met kolenstof
opgevuld zijn, in daarvoor ingerigte ovens gloeit. Fijn gegoten ijzerwerk
wordt ook wel week gemaakt door het gedurende eenige uren onder ijzeroxyde in eenen luchtdigt geslotenen kroes te gloeijen.
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Adstringentien noemt men zelfstandigheden, welke een zamentrekkenden
smaak hebben en ijzeroplossingen zwart kleuren, dus looistof bevatten.
Aeolipile (Aeolipila; --van Aeolus, God Cler winden en pila, bal —
windkogel, dampkogel) is een kogel- of peervormig vat van sterk koper,
waaraan zich eene lange buis met eene fijne opening bevindt. Brengt men
in zulk een vat water aan de kook, dan dringt de stoom met geweld nit
de opening en vertoont daardoor eene buitengewone spankracht, zoodat de
kogel op eene gevaarlijke wijze uiteen kan springers, wanneer hij niet met
eene veiligheidsklep is voorzien, vooral wanneer het vuur onvoorzigtig versterkt wordt en de kogel eene te fijne opening heeft. Meestal wordt zoodanige kogel met wijngeest gevuld, om hem tot verschillende doeleinden te
gebruiken, voornamelijk als lamp bij het glasblazen, waarbij de buis bovenaan of beneden zoo gebogen is, dat zij door de vlam eener olie- of wijngeestlamp, die den kogel verhit, heengaat.
Aequivalent (van aequus gelijk en valere, gelden, waard zijn). Deze
uitdrukking wordt in de scheikunde gebruikt om het betrekkelijke mengingsgewigt der grondstoffen en van hare verbindingen aan te geven. De bestanddeelen eener scheikundige verbinding zijn in bepaalde enkelvoudige of
veelvoudige evenredigheden met elkander vereenigd, en in deze verbindingen
kan een element (zoo ook de eene of andere base of zuur) door andere met
overeenkomstige eigenschappen begaafd vervangen worden. Door de analyse
is bij v. uitgemaakt , dat potassiumoxyde uit 488,9 (zuurstof = 100) mengingsgewigtsdeelen potassium en 100 m. gew. deelen zuurstof bestaat; verder
dat zwavelzuur uit 200 m. gew. d. zwavel en 300 m. gew. d. zuurstof is
zamengesteld. Deze evenredigheid blijft tusschen zwavel en zuurstof altijd
dezelfde, wanneer zij zich vereenigen, om zwavelzuur te vormen.
De hier opgegevene getallen geven dus de evenredigheden aan, waarin
zich de ligchamen met elkander verbinden en heeten: getallen der mengingsgewigten. Daar nu zulk een getal de gewigtshoeveelheid aangeeft, die noodig
is om een ligchaam door een ander in eene verbinding te vervangen en
in dit opzigt eene gelijke beteekenis met de getallen der overige gewigtshoeveelheden heeft, zoo zijn zij als getallen van gelijke waarde te beschouwen en dragen den naam van ))aequivalenten". Want wanneer in
het bovengenoemde voorbeeld de potassa door soda wordt vervangen; dan
ondergaat het getal van het mengingsgewigt eene verandering , en wordt in
plaats van 488,9, 287,2, doch dit laatste getal heeft in de scheikundige verbinding gelijke waarde als het eerste. Ook heeft men deze getallen de getallen der atoomgewigten geheeten, omdat men aannam, dat het getal het
gewigt der atomen of der kleinste deeltjes uitdrukte , die het behandelde
ligchaam zamenstellen.
Dewijl nu deze aequivalenten of mengingsgewigten slechts als betrekkelijke
gewigtshoeveelheden te beschouwen zijn, zoo is het natuurlijk een vereischte,
dat er eene eenheid wordt aangenomen en deze eenheid is de zuurstof =100
of de waterstof = 1, waarop dan de overige getallen der mengingsgewigten
slaan. Het aequiv. eener verbinding is gelijk aan de som der aequiv. harer
bestanddeelen.
Aerugo of Aes zijn oude namen voor groenspaan.
Aesculetine (C1 .11608) is een organisch ontledingsprodukt van het aesculine, hetwelk in kleurlooze kristallen voorkomt en de eigenschappen van
een zwak zuur vertoont.
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Aesculine (C 42 H 24 0 2C -F6H0)bevindt zich in den bast van den paardenkastanjeboom , van den esch, van de quassia , van het roode sandelhout enz.
Het vormt blinkende Witte prisma's, is bitter, reukeloos, in koud water
weinig, in kokend water gemakkelijk oplosbaar. Zijne waterige oplossing
is zeer sterk fluorescerend. Met verdunde zuren op het waterbad verwarmd, wordt het gesplitst in kristallijn aesculetine en suiker. — Men verkrijgt het aesculine het best door den bast van den paarden-kastanje met
water uit te trekken, het afkooksel met loodsuiker neer te slaan, het filtraat
door middel van zwavelwaterstof van overvloedig loodzout te bevrijden en
tot stroopsdikte nit te dampen. Op eene koele plaats wordt dan alles na
verloop van eenige dagen tot eenen kristalbrij vast , dien men uitperst en eenige
malen uit kokenden alkohol omkristalliseert.
fiesculinzuur = Chinovazuur.
Aethal (C 32 11 34 02 ) is cetyloxydehydraat of cetylalkohol, die ontstaat, wanneer zuiver walschot of spermaceti (zie aldaar) met een alkali wordt verzeept. Het komt voor als een vast , vetachtig, wit , kristallijn ligchaam, dat
niet voor zeepvorming vatbaar,, geheel neutraal , reuk- en smaakloos is , bij
48° smelt en bij afsluiting der lucht zonder ontleding vervlugtigt.
Aethalzuur = Palmitinzuur.
Aether (van alko , lucht , in het algemeen het fijnste) ; Aethyloxyde ,
Aethylaether, (C41-150 = Ae0) ten onregte zwavelaether, ook naphtha genaamd,
komt voor als eene kleurlooze, zeer dunne vloeistof van eenen aangenamen,
doordringenden reuk en brandend-zoetachtigen smaak, die geheel neutraal is,
een spec. gewigt van 0,72 heeft, bij 35° kookt, bij verdamping aanmerkelijke
koude verwekt, zeer brandbaar is en bij —31° kristalliseert. De aether onderscheidt zich door zijne geschiktheid tot het oplossen van zwavel , phosphorus, broom en food en vindt in de nijverheid, geneeskunst en analytische
scheikunde veelvuldige toepassing.
De bereiding van den aether geschiedt door destillatie van alkohol met
geconcentreerd zwavelzuur en wel het best , wanneer men 3 deelen zwavel.
zuur van 1,84 spec. gewigt met 2 deelen alkohol voorzigtig vermengt, een
gedeelte van - den aether afdestilleert en vervolgens uit eene flesch door
eene glazen buis voortdurend alkohol bij de kokende vloeistof (140°) laat
vloeijen. De glazen buis gaat door den tubulus der retort , waarin
zich het mengsel bevindt, en komt uit onder de oppervlakte van den inhoud
der retort. — Wegens de groote vlugtigheid van den aether moet de ontvanger zooveel mogelijk afgekoeld worden. De inhoud van de retort geeft
zoolang aether , als men alkohol laat toevloeijen , waarbij slechts daarop te
letten is, dat het vocht onafgebroken in koking blijve. Het destillaat
bestaat uit twee lagen ; de bovenste ligtere is aether met alkohol , water
en sporen van een zuur verontreinigd; de benedenste is water , hetwelk
eenigen aether en alkohol bevat. Door de bovenste laag met water te
schudden wordt de in aether opgeloste alkohol verwijderd , dewiiil de
laatste zich met het water vermengt. Door met gebranden kalk te digereren en later het eerste derde gedeelte van de vloeistof of to destilleren
verkrijgt men den aether zuiver. — Over de vorming van den aether zijn
reeds vele theorien opgemaakt, doch geene verklaart tot nog toe volkomen
alle verschijnsels. Eerst vergenoegde men zich met aan to nemen , dat het
zwavelzuur aan den alkohol water onttrok. Later nam men aan , dat het
zwavelzuur katalytisch , d. i. door contact of slechts door zijne bloote aan-
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wezigheid werkzaam was. Verder heeft men gesteld, dat de werking van
het zwavelzuur berust op zijne groote verwantschap tot het , in den alkohol
aanwezige , aethyloxyde , waarmede het wijnzwavelzuur poogt te vormen.
Bij eene verwarming boven 124-125° wordt dit wijnzwavelzuur, hetwelk
nit zwavelzuur water en zwavelzuur aethyloxyde bestaat, ontleed, het scheidt
zijn aethyloxyde of aether of , waarbij tegelijk het water overdestilleert ; een
ander aequivalent alkohol , dat met het wijnzwavelzuur bij 440° in aanraking
komt , wordt alsdan insgelijks ontleed in aether en water ; het overblijvende
zwavelzuur vormt , door den invloeijenden alkohol eenigzins afgekoeld , weder dit dubbelzuur,, hetwelk weder op dezelfde wijze ontleed wordt , en zoo
voort. — Volgens Liebig treedt altijd weder een weinig water met het aethyloxyde in verbinding , om weder een weinig alkohol te vormen , die altijd
met den aether overkomt. — Volgens de zienswijze van Rose vervult het
water bij de aetherbereiding de rol eener base en verdrijft het aethyloxyde
uit zijne verbinding met zwavelzuur.
Aether wordt ook gevormd , wanneer men alkohol in toegesmoltene buizen
verhit met: chloorwaterstofzuur,, aethylbromure , aethyljodure , zwavelzure
aluinaarde , zwavelzuur ijzeroxyde , zwavelzuur uraniumoxyde , joodkwikzilver enz.
Aether anaestheticus is hoofdzakelijk tetrachlooraethylchlorure : C4HC1„
een substitutieprodukt , hetwelk bij de inwerking van chloor op aethylchlorure in het zonlicht verkregen wordt.
Aetherboorzuur (Aethylboorzuur : Ae0 + 2B0 3 + HO ?) is eene glasachtige zelfstandigheid , die zich bij 40° als gesmolten glas laat spinnen en bij
300° in olievormend gas en waterhoudend boorzuur wordt ontleed.
Aetherinammon , zie Aethylamine.
Aetheringas, zie Koolwaterstofgas.
Aetherkoolzuur (Aethylkoolzuur : 4.4e0, CO 2 -+ HO, COO wordt verbonden
met potassa verkregen, wanneer men koolzuur in een mengsel van potassa
en watervrijen alkohol laat stroomen ; het nedergeslagen zout wordt door
oplossing in absoluten alkohol van koolzure potassa gezuiverd.
Aether-melkzuur = Melkzure-aethylaether.
Aetherol of ligte wijnolie wordt gevormd bij de drooge destillatie van
aetherzwavelzure alkalizouten. Hierbij ontstaat zware wijnolie , eene verbinding van AeO, SO 3 + C,H,, SO3 , derhalve eene verbinding van zwavelzuur aethyloxyde met zwavelzure koolwaterstof. Wordt deze zware wijnolie met water of potassa verwarmd , dan scheidt zich de aetherol of ligte
wijnolie als eene olieachtige vloeistof of , die nu eens groen , dan kleurloos
voorkomt , een spec. gewigt van 1,3 heeft , bij 280° kookt en eenen doordringenden reek naar pepermunt bezit.
Aetherphosphorzuur (3 Ae0,P0 5) wordt gevormd bij het vermengen van
alkohol met phosphorzuur.
Aethersulfokoolzuur (Xanthogeenzuur : HO, Ae0,2CS2) wordt in verbinding
met potassa verkregen door alkoholische oplossingen van potassahydraat en
zwavelkoolstof te vermengen.
Aether-wijnsteenzuur, (Aethyl-wijnsteenzuur : HO,AeO,T) kristalliseert in
groote kleurlooze prismen, die reukeloos zijn, zoetachtig-zuur smaken en
aan de lucht schielijk water aantrekken. Het is in water en alkohol, maar
niet in aether oplosbaar.
Aetherzwaveligzuur (HO, C,H„ S,0 5) is eene olieachtige vloeistof, verkregen
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door inwerking van salpeterzuur op dubbelzwavelaethyl , mercaptan of zwavelcyaanaethyl.
Aetherzwavelzuur (Wijnzwavelzuur , Aethylzwavelzuur , Zwavelzure
aethylester: AeO, SO, + HO, SO3) is eene olieachtige, zure vloeistof, die bij
140° , deels reeds bij eene lagere temperatuur , in aether en waterhoudend
zwavelzuur wordt ontleed , bij zeer hooge hitte ook andere ontledingsprodukten (aetherol , zwaveligzuur,, koolwaterstof) levert.
Aethionzuur (Aethylenaether-zwavelig zwavelzuur: C4116 02 , 2 SO,, 2 SO2)
wordt gevormd , wanneer watervrij zwavelzuur op olievormend gas inwerkt
en de kristallen , welke daarbij ontstaan , in koud water worden geworpen.
Aethiops martialis (Ihermoor, — Aethiops van cciOtotp , moor) , zwart van
kleur, bestaande grootendeels uit ijzeroxydule-oxyde, bereid door ijzer in den
gloeijenden staat met water te besprenkelen , beter door een mengsel van
zwavelzuur ijzeroxyde en zwavelzuur ijzeroxydule met ammonia neer te slaan.
Aethiops mineralis (Kwikzilvermoor), amorph zwart zwavelkwikzilver, verkregen door zwavel en kwikzilver onder elkander te wrijven.
Aethyl (van aether en O , grondstof) (CUL) is het radikaal van de aetherverbindingen en wordt geisoleerd verkregen, door joodaethyl bij '150° C.
in eene toegesmoltene buis te verhitten. Het komt in den zuiveren staat
als een kleur- en reukloos gas voor,, dat met eene sterk lichtgevende vlam
brandt , een spec. gewigt van 2,0 heeft, bij — 18° nog niet vloeibaar wordt,
maar bij eene drukking van 2 atmospheren bij + 2° tot eene kleurlooze en
ligt bewegelijke vloeistof kan worden verdigt.
Aethylacetamide (C8H9NO2 ) is eene verbinding van het aethyl met acetamide.
Aethylamine (Aetherinammon : C 4115 + N112 ) is eene ligt bewegelijke vloeistof, die reeds bij 48° kookt, eenen sterken ammoniakalen reuk heeft en bijna
zoo bijtend als potassa smaakt. Het behoort tot de kunstmatige organische basen en wordt gevormd bij verhitting van cyaanzuur aethyloxyde met
potassa of van broomaethyl met ammonia.
Aethylamyl (C4145, C io H„) verkregen door amyljodure en aethyljodure met

sodium to behandelen.
Aethylaniline (C„H„N) is eene kleurlooze vloeistof, die een zeer sterk lichtbrekend vermogen bezit , aan de lucht spoedig bruin wordt , naar aniline
riekt, bij 204° kookt en een spec. gew. van 0,954 heeft.
Aethyibromure, Aethylchlorure, Aethylcyanure , Aethyljodure, zie Broomaethyl,
Chlooraethyl, Joodaethyl, Cyaanaethyl.
Aethylbrucine, Aethylehinine, Aethylcodeine, Aethylconiine, Aethylmorphine ,
Aethylnicotine, Aethylpicoline, Aethylpiperidine , Aethylstrychnine, verbindingen
van het A e th y 1 (C 4 11 5 ) met de respectieve basen.
Aethyldiacetamide (C12 H11NO k) is eene kleurlooze vloeistof, die verkregen
wordt , wanneer men cyaanzuur aethyloxyde met watervrij azijnzuur tot
200° verhit.
Aethyldithionzuur = Aetherzwaveligzuur.
Aethylen, wordt de koolwaterstof CM, (olievormend gas, elaylgas) genoemd,
wanneer men haar als het radikaal van den glycol-alkohol beschouwt.
Aethylen-alkohol = Glycol.
Aethylenbromide, Aethylenchloride, Aethylenjodide, Aethylencyanide, zie
Broomaethylen (Broomelayl) , Chlooraethylen (Chloorelayl) enz.
Aethylenoxyde (Aethylenaether : C,H 400 is isomeer met het aldehyd en
ontstaat bij de ontleding van bet aethylenchloride door potassa.
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kethylenchloride (C,H4C12 ) , olie van het olievormend gas , zie aldaar.
Aethylkakodyl (Arseenbiaethyl: C.11,,,As) ontstaat bij het vermengen van
aethyljodure met arseniksodium en is eene geelachtige vloeistof, die sterk
naar knoflook riekt , niet in water , maar gemakkelijk in wijngeest en aether
oplosbaar is en tusschen 185 en 195° kookt.
Aethyloxyde = Aether.
Aethyloxyde-potassa (of -soda), kristallen die ontstaan, wanneer bij absoluten alkohol potassium of sodium wordt gebragt. Formule : C4H5O,K0 (of NaO).
Aethylureum (C61-18N2 02 ) wordt gevormd, wanneer cyaanzure potassa met
zwavelzuur aethylamine wordt verhit.
Aethylwaterstof (C4115 -i-H=C4H6) is een kleurloos gas, hetwelk onder eene
drukking van 20 atmospheren nog niet kan verdigt worden.
Afdrjjven (cupellatio , — coupellation,— refinement, — abtreiben) is eene
reeds lang bekende bewerking, waardoor zilver en goud van de bijgemengde
onedele metalen gescheiden worden , doordien men de legering in een poreus
vat zoolang aan eene smelting onderwerpt , totdat de bijmengsels der edele
metalen op kosten van de zuurstof der lucht volledig in oxyden veranderd
en deze laatste door de vaten zijn ingezogen.
Men onderscheidt een a fdr ij v e n in het klein of het zoogenaamde kupelleren (de cupellatie) en een a fdr ii v en in het g r o o t.
De cupellatie wordt bewerkstelligd, doordat men de goud- of zilverlegering in kleine kapellen (kupellen), schaalvormige vaten (die uit witgebrande
beenderen met 1- van het volumen uitgeloogde houtasch zijn vervaardigd) met
lood zamensmelt. Heeft men eene zilverlegering , dan moet eene zooveel te
grootere hoeveelheid lood genomen worden , naar gelang het zilvergehalte
geringer is. — Voor de cupellatie van het goud wordt de goudhoudende korrel ,
naar zijne kleur , met het drievoudige, dubbele of gelijke gewigt zilver
en met omstreeks de tienvoudige hoeveelheid lood zamengesmolten. De hoeveelheid van het lood voor het afdrijven moet voor een gelijk fijn gehalte
bij goud grooter zijn dan bij het zilver ; bij 5, 10, 20; kopergehalte neemt
men de 6- , 8- , '10 voudige hoeveelheid lood ; bedraagt het kopergehalte
echter der legering , dan moet men boven de 10 voudige hoeveelheid lood
gaan en zelfs tot de 16 voudige hoeveelheid aanwenden.
De kapellen worden in eenen moffel, dat is , in eenen halven cilinder uit
vuurvaste klei , in den achtersten. wand van eenen moffeloven eerst gloeijend
gemaakt , alsdan met het lood , tot bijmenging bestemd, voorzien en wanneer
dit gesmolten is wordt de proef ingebragt. --De onedele metalen worden
'
geoxydeerd en trekken
in de poreuze massa der kapellen. Zoodra dan de
oppervlakte van het gesmolten edel metaal oxydevrij voorkomt , is het afdripien geeindigd. (Uitvoeriger zie men onder : G o u d- en z i 1 v e r p r o e f).
Het af dr ij v en in het groot (drijfarbeid) wordt gebezigd , om het zilver nit zilverhoudend lood (werklood, rijklood) of te scheiden. Het onderscheidt zich wezenlijk niet van de cupellatie , maar men gebruikt hierbij
geene moffels , maar drijfovens , bijzondere vlamovens, met ronde drijfhaarden , die de gedaante eener vlakke schotel hebben. Het meeste onderscheid
tusschen dit werk en de cupellatie bestaat daarin , dat bij den drijfarbeid het
vloeibare loodglid slechts voor een klein gedeelte in den haard trekt, terwij1
men de hoofdmassa tot verder gebruik laat afloopen (door de zoogenaamde
glättegasse of loodglidgoot). Het verdere zie men onder »Lood" en »Zilver."
Affian is een naam voor het opium.
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Affineren of Affinering (affinage , het scheiden van het zilver
van het goud). Met deze uitdrukking geeft men de afscheiding van het
goud door zwavelzuur aan. Tot dat einde wordt goudhoudend zilver met
kokend geconcentreerd zwavelzuur behandeld , hetwelk het zilver oplost en
daarmede zwavelzuur zilveroxyde vormt, maar het goud in het vat teruglaat.
De legering wordt eerst door smelten en gieten in water korrelig gemaakt, dan
in vaten van platina of porselein met kokend zwavelzuur overgoten, waarbij
men de ontwikkelde dampen van zwavelzuur en zwaveligzuur in eenen zeer
hoogen schoorsteen doet trekken of in eene zwavelzuur-kamer leidt. Indien de
legering koperhoudend is , ontstaat er natuurlijk , behalve het zwavelzuur
zilveroxyde (zilvervitriool), ook kopervitriool; de legering moet echter niet
meer dan 10 0/o koper en niet meer dan 20 0/0 goud bevatten. De afscheiding
geschiedt het voordeeligst , wanneer de legering niet veel meer dan 4 en
met veel minder dan 3 deelen goud, voor het overige zilver en koper, bevat.
Het zwavelzuur moet een spec. gewigt van 4,84 hebben en er behooren daarvan 2 aequivalenten op 1 aequivalent der legering genomen te worden, waaruit na verloop van 12 uren , onder verhitting, al het koper en zilver worden opgelost, terwijl het goud terugblijft. Het zilver wordt uit het zwavelzuur zilveroxyde verkregen, door het in zoogenaamde neerslagpannen (Fallpfannen , looden pannen) op te lossen en in de oplossing koperen platen te
leggen. Het zilver wordt dan in den metaalstaat korrelig-kristallijn nedergeslagen en vervolgens door eene bijzondere bewerking zamengesmolten.
Affiniteit, zie Verwantschap.
Afgieten (decantatio , — decantation , — decanting ,— abgiessen) wordt
geheeten het afscheiden eener vloeistof van een bezinksel, hetwelk zich daarin
bevindt, door het vat allengskens meer en voldoende schuins te houden.
Afhalen (abstrahere, — abstraire, — destillation, — abziehen) noemt men
de bewerking , waardoor eene vloeistof met of over een vast ligchaam
wordt gedestilleerd , opdat de vlugtige deelen overgaan.
Afkoelen, (refrigeratio, — refrigeration, — refrigeration, — abkiihlen)
noemt men het opzettelijk bevrijden van een ligchaam , vooral van eene
vloeistof, van de overvloedige warmte door middel van koudmiddelen (verkoelingsmiddelen.)
Afkoken (decoctio, — decoction, — abkochen,— absieden). Deze uitdrukking beteekent het koken van vaste ligchamen, voornamelijk plantendeelen ,
met water, om de bij die temperatuur oplosbare bestanddeelen uit te trekken. Het produkt heet a fk o ok s el of dec oct um.
Afschuimen (despumatio, — despumation, — skimming of scumming, —
abschaumen) is eene bewerking, welke daarin bestaat , dat bij het koken
eener vloeistof de onzuiverheden door middel van een zeefvormig met gaatjes doorboorden lepel, schuimlepel of schuimspaan , verwijderd worden.
Afwasschen (uitloogen, uitzoeten). Met deze zeer met elkander verwante
uitdrukkingen duidt men in het algemeen eene bewerking aan, welke bij scheikundige bereidingen veelvuldig voorkomt en ten doel heeft , nit een mengsel de oplosbare van de onoplosbare deelen te scheiden. Bij het uitla o g en
hetwelk zijn naam draagt van het bereiden eener loog nit asch door deze
met water te behandelen , is het gewoonlijk om de vloeistof te doen , terwijl het overblijvende meestal onverbruikt blijft (het uitloogen der ruwe soda,
salpeteraarde enz.) Deze uitdrukking wordt echter niet altijd in lien strengen
zin genomen. Hetzelfde geldt van uitzoeten en afwasschen, waarbij, gelijk in de
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analvtische scheikunde, even dikwijls het afgewasschene of uitgezoete als de
afwasschingsvloeistof wordt gebruikt.— Het afwasschen, uitloogen of uitzoeten
geschiedt hetzij in hooge cilindervormige vaten, zeefachtig ingerigte blikken
kasten, aarden potten, hetzij op filtreertoestellen , in wollen of linnen zakken,
of op doorzijgdoeken met papier belegd en over een tenakel uitgespannen.
Afzwavelen (desoufrage ,— desulphurate, — abschwefeln) is eene minder
juist gekozene uitdrukking voor het tot coke brengen der steenkolen in cilinders of retorten.
Aggregaat. Met deze uitdrukking duidt men aan zoowel eene vereeniging
of opeenhooping van naast elkander zich bevindende gelijksoortige deeltjes,
waarbij elk deeltje op zich zelf begrensd blijft , als ook het produkt der vereeniging van gelijksoortige deeltjes tot een homogeen ligchaam , zonder op
de begrenzing der afzonderlijke deeltjes acht te geven.
Aggregatie. Hieronder verstaat men de wijze, waarop de deeltjes van
gelijken aard tot de vorming van een nieuw ligchaam bij . elkander zijn
gekomen , en Aggregatietoestand is de toestand of de hoedanigheid van een
ligchaam , die door de verschillende wijze van opeenhooping of vereeniging
is ontstaan. — Tot heden kunnen de ligchamen slechts in drie verschillende
aggregatietoestanden voorkomen, namelijk in eenen v ast en, vloe ibar en
en gas- of luchtvormigen toestand.
Vast noemt men een ligchaam, wanneer de cohaesie of zamenhangskracht
zijner kleinste deeltjes zoo sterk is , dat eene aanmerkelijke kracht moet worden aangewend , om de deeltjes van elkander te scheiden of te verschuiven.
Vloeibaar noemt men die ligchamen , tusschen wier kleinste deeltj es wel
eene zamenhangskracht werkzaam is , doch zich zoo zwak openbaart , dat de
kleinste deeltjes gemakkelijk over elkander kunnen schuiven.
Gas- of luchtvormig noemt men die ligchamen, wanneer bijna geene zamenhangskracht meer werkzaam is , maar daarentegen eene afstootingskracht
of spanning tusschen de kleinste deeltjes heerscht.
Ahornsuiker bevindt zich in verschillende Ahornsoorten , zie Suiker.
Akkeraarde , zie Teelaarde.
Alabaster is fijnkorrelige zwavelzure kalk , zie Balk en Gips.
Alanine (C6H,N0 4) is eene organische base, die als chloorwaterstof-verbinding benevens chloorammonium ontstaat, wanneer 2 deelen aldehyd-ammoniak
en 1 deel watervrij blaauwzuur met water en eene overvloedige hoeveelheid
chloorwaterstofzuur verhit worden. De gefiltreerde vloeistof door koken met
loodoxyde van chloorwaterstofzuur bevrijd en door zwavelwaterstof van lood
gezuiverd , geeft bij verdamping kleurlooze scheeve zuilen , die gemakkelijk
in water, weinig in alkohol en niet in aether oplosbaar zijn. — Het alanine
kan ook uit het melkzuur verkregen worden , wanneer dit eerst in chloorpropionzuren-aether veranderd is , terwijI aan den anderen kant uit het
alanine door behandeling met salpeterzuur melkzuur ontstaat.
Albumine (van albumen ontleend , eiwit of eiwitstof) bevindt zich zoowel in het planten- als in het dierenrijk en wel deels vormloos in oplossing ,
deels half gestremd. Het opgeloste eiwit is in de beide organische rijken
buitengewoon verspreid en wel het gewigtigste en meest wezenlijke bestanddeel van alle plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen. Men kan zeggen ,
het eiwit is de drager van het dierlijke leven.
Het eiwit stremt bij verhitting tusschen 35° en 75° in vlokken , maar niet
vrijwillig en even zoo min door lebbe.

Alcarazzas

Alixiakamfer.
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Tusschen het plantaardige en dierlijke eiwit bestaat slechts een Bering onderscheid in de scheikundige zamenstelling.
Het eiwit is een zwavel- en stikstofhoudend ligchaam , hetwelk phosphorzure zouten bevat. De zamenstelling komt , behalve de phosphorzure zouten
overeen met de formule C1„H1„N18820„.
Alcarazzas of Verkoelingskruiken noemt men zeer poreuze aarden vaten ,
die vooral in Indie tot het afkoelen van het drinkwater gebruikt worden.
Zij hebben den vorm eener vaas en laten, met water gevuld, een gedeelte
van het water doorzweeten. Door de verdamping van dit water aan de oppervlakte wordt de inhoud. afgekoeld , doordien de daartoe benoodigde warmte
gedeeltelijk aan het water in het vat ontnomen wordt.
Alchemie (A 1 ch y m i a, — A lchemie). Dit woord stamt van de Arabieren af en is uit het Arabische lidwoord : »al" en het woord Chemie (cham ,
chemi) gevormd. Het woord wordt reeds gevonden bij den schrijver Zosimos , die in de eerste heeft der vijfde eeuw te Alexandria leefde. Oorspronkelijk hebben de woorden Alchemie en Chemie eene en dezelfde beteekenis
gehad , maar thans verstaat men onder Alchemie : de vermeende kunst ,
om onedele metalen in edele en wel voornamelijk in goud te veranderen
de dusgenaamde goudmakersk unst (zie verder onder Chemie).
Aldehyd. Deze naam is afgeleid van zijn ontsiaan nit den alkohol (alcohol
dehydrogenatus). Men duldt daarmede eenen alkohol aan , aan wien
2 aeq. waterstof (uit het radikaal) onttrokken zijn. In bet aldehyd van de
aethylgroep is dus het radikaal a e t h y 1 (MI 5) niet meer bevat. Het hoofdkarakter van de aldehyden in engeren zin ligt in hunne betrekking tot eenen
bepaalden alkohol , waarvan zij door het minder bevatten van 2 aeq. H
verschillen en in hunne betrekking tot een bepaald zuur , dat als hydraat
slechts door het meer bevatten van 2 aeq. zuurstof van het daarbij behoorende aldehyd verschilt. De aldehyden hebben dan ook groote neiging zich
hooger te oxyderen en zuren te vormen. Verder kenmerken zij zich, door
dat zij zich met ammonia en dubbel-zwaveligzure alkalien tot kristalachtige

verbindingen vereenigen. Het gewone aldehyd is acet-aldehyd (C,H,02).
Adelhyd-ammoniak. (C,11,0 2 NI-13 ) komt voor in rhomboedrische , harde,
kleurlooze , glanzende kristallen , die vervlugtigd kunnen worden , in water
gemakkelijk , in aether niet oplosbaar zijn en empyreumatisch rieken. Men
verkrijgt ze, door het destillaat, hetwelk men door verhitting van 40 deelen
wijngeest (van 80a), 6 deelen bruinsteen en 4 deelen water verkregen heeft,
met het dubbele gewigt water te vermengen en dan in de oplossing ammoniakgas te leiden.
Alembrothzout is een dubbelzout (chlorozout) van chloorammonium
en kwikzilverchloride (NH,C1,HgC1 + HO) , hetwelk in vlakke rhombische
prismen kristalliseert en door oplossing van i deel salmiak en 2 deelen kwikzilverchloride in water en verdamping der oplossing kan worden verkregen.
Algarothpoeder (Basisch antimoonchloride, Antimoonoxychloride). Antimoonchloride wordt door water ontleed er scheidt zich bij vermenging
met water een sterke witte nederslag af, die na afgieting het algarothpoeder
'evert. Het bevat antimoonoxyde en antimoonchloride in afwisselende hoeveelheden. Wordt deze verbinding met koolzure soda behandeld , dan houdt
men niets als antimoonoxyde over, als hoedanig het algarothpoeder thans
meestal gehouden wordt.
Alixiakamfer. Onder dezen naam worden door Nees von Esenbeck Jr. de
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kristallen, die somtijds op de binnenzijde der bast van Alixia aromatica voorkomenals eene eigenaardige stof in de scheikunde gebragt. De kristallen
zijn wit, haarvormig , van eenen zwakken aromatischen smaak en aangenamen reuk.
Alizarine (Meekraprood : C2011606 + 6 HO) is eene kleurstof der meekrap
(wortel van Rubia tinctorum) , die uit zijne alkoholische oplossing in
lange , doorzigtige , watervrije , morgenroode naalden of zuilen kristalliseert.
Deze smelten bij verhitting en vervlugtigen in gele dampen , welke tot
oranjekleurige kristallen verdigt worden. In den watervnien staat vormt
het alizarine gele , op mussiefgoud gelijkende kristallen , die reeds beneden
1000 hun kristalwater verliezen en daardoor ondoorzigtig en donkerrood
worden.
Om het alizarine te bereiden , wordt de meekrap eerst met water uitgekookt en uit het afkooksel het mengsel van kleurstoffen door zwavelzuur
neergeslagen. De afgewasschene vochtige neerslag wordt met eene geconcentreerde oplossing van chlooraluminium gekookt , waarbij de praecipitaten
worden opgelost en bruine zelfstandigheden terug blijven. Uit het filtraat
worden door eenig zoutzuur vuurroode vlokken van alizarine met eenig purpurine neergeslagen; deze worden dan in alkohol opgelost en met versch
gepraecipiteerde aluinaarde zamengebragt, die zich met beide praecipitaten
vereenigt. Kookt men dan dit lak met eene geconcentreerde soda-oplossing,
dan lost het purpurine met eene donkerroode kleur op, terwijl het alizarine
met aluinaarde verbonden terug blijft; door aether kunnen uit dit overblijfsel
nog harsen worden opgelost. Alsdan wordt door chloorwaterstofzuur het
alizarinelak ontleed, het door filtratie afgescheidene alizarine afgewasschen
en uit kokenden wijngeest meermalen omgekristalliseerd.

Alacantische-soda is eene sodasoort, die vroeger voornamelijk uit Spanje
werd aangevoerd. (Zie Soda en Koolzure soda).
Alkahest. Met dezen naam duidden de alchemisten een hypothetisch oplosmiddel voor alle ligchamen aan.
Alkali , Alkalien. Onder een alkali verstaat men in engeren zin eene
sterke zoutbase, d. i. eene base , die met de hoogste verzadigingscapaciteit
tegenover zuren is begaafd. Streng genomen worden slechts Brie zoutbasen
als alkalien beschouwd, namelijk de potassa, soda en lithia, waartoe echter
wegens zijne sterke basische eigenschappen ook het ammoniumoxyde of de
ammonia kan geteld worden. In een wijderen zin kan men ock de minder
sterke basen, de alkalische aarden baryt, strontiaan kalk enz. daarbij reke'
nen - eigenlijke alkalien zijn echter slechts de vier bovengenoemde
(waarbij
in later dagen nog de oxyden der spectraalmetalen Rubidium, Caesium en
waarschijnlijk Thallium behooren).
Alkalimetalen. De eigenlijke alkalimetalen omvatteli de metalen der
werkelijke alkalien, namelijk het potassium, sodium, lithium (Rubidium,
Caesium, Thallium) en, zoo men wil, ook het zamengestelde ammonium.
Alkalimetrie (Alkalimeting). Onder alkalimetrie verstaat men de methode, om het alkaligehalte der potasch en soda van den handel te bepalen.
De potasch en soda, die in den handel voorkomen, zijn gewoonlijk met vreemde
zouten verontreinigd en van daar is het voor het technisch gebruik noodzakelijk, de potasch en soda op haar alkaligehalte te onderzoeken. Dit
onderzoek geschiedt met behulp van verdund zwavelzuur, hetwelk juist uit
4 deel zwavelzuur van 1,84 spec. gew. en 9 deelen water bestaat. Gegradu-
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eerde buizen, die door 100 verdeelstrepen in 100 kubiekcentimeters zijn
verdeeld, worden met het zuur tot het 0 punt gevuld; ook weegt men 4,807
wigtjes potasch en 3,185 wigtjes soda af, lost deze hoeveelheid in kokend
water op en voegt bij de oplossing zoo lang van de zure vloeistof, tot dat
zij verzadigd is. Om het verzadigingspunt naauwkeurig te kunnen bepalen,
wordt de oplossing van het alkali met eenige lakmoestinctuur blaauw gekleurd; met het bijgieten der zure -vloeistof eindigt men eerst dan, wanneer
de oplossing eene wijnroode kleur heeft aangenomen. Uit het aantal verbruikte deelen der verdunde vloeistof besluit men tot het gehalte der onderzochte proef. Zijn behalve de koolzure alkalien zwavelmetalen, zwavelzure
en onderzwaveligzure zouten in de proef bevat, dan ontstaan bij deze methode
van de bepaling der waarde van alkalien dikwijls aanmerkelijke fouten. Volgens Mohr neemt men eene calibrische buis, die beneden spits is uitgetrokken, met eene aan de punt vast gemaakte buis van caoutchouk, aan Wier
einde een stukje van eene glazen buis is ingeschoven, die voor het uitvloeijen client. De buis van caoutchouk kan boven deze uitvloeijingsbuis door eene
knijpinrigting van koperdraad , de dusgenaamde kwetskraan (Quetschhahn)
gesloten worden. Bij rust is de buis gesloten, bij drukking wordt zij open.
Het zwavelzuur , dat tot heden bij de alkalimetrische bepalingen als proefzuur gebruikt wordt, is bij de methode van Mohr door het gekristalliseerde
zuringzuur (C2 1-10 4 , 2 HO) vervangen. 63 Wigtjes van dit zuur worden in
zooveel water opgelost , dat de oplossing 1 liter bedraagt. Deze zure vloeistof komt overeen met eene tweede, die uit eene oplossing van bijtende soda
bestaat. Zij is zoo getitreerd, dat bij vermenging met een gelijk volumen
van het proefzuur de laatste droppel soda de kleur der bijgevoegde lakmoestinctuur van rood in blaauw verandert, hetgeen telkens door een enkelen
droppel gelukt.
Voor eene alkalimetrische proef weegt men van het te onderzoeken gegloeide
alkali ,A- aeq. in wigtjes af, dus van potasch 6,911 wigtjes, van soda 5,3
wigtjes, die in den zuiveren staat 100 kubiekcentimeters van het proefzuur
verzadigen zouden. Men voegt in een kolfje bij het alkali eenige lakmoestinctuur en vervolgens het proefzuur, totdat het blaauw in violet overgaat,
verhit vervolgens tot koking en voegt meer proefzuur bij, totdat de kleur
vermiljoenrood is geworden, zoodat er bepaalde oververzadiging plaats heeft.
Het verzadigingspunt van het alkali is nu omstreeks 2-5 C. C. overschreden
en wordt nu bepaald door uit eene burette, in ?-0- C. C. verdeeld, proefsoda
onder omroeren bij te laten vloeijen, totdat de kleur in zuiver blaauw is
overgegaan. De verbruikte C. C. proefsoda worden van de verbruikte C. C.
proefzuur afgetrokken, het overblijvende geeft onmiddelijk de procenten aan
van het zuiver koolzuur alkali.
Vermelding verdient vooral de methode van Fresenius en Will, welke
daarin bestaat, dat men in een afgewogenen toestel het te onderzoeken alkali
met zwavelzuur overgiet en uit het gewigtsverlies, door het ontweken koolzuur ontstaan, de hoeveelheid berekent -van de koolzure potassa of soda, die
daarin bevat is.
Alkalisohe aarden omvatten de oxyden van het baryum, strontium, calcium, dus de baryt, strontiaan, kalkaarde, en volgens sommigen ook de talkaarde of magnesia.
Alkalisering. Alkaliseren. Deze in onbruik geraakte uitdrukkingen beteekenen woordelijk, de eigenschap van een alkali aan een ligchaam mede2
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deelen. Zij wezen op de bereiding der koolzure potassa door gloeijing van
den wijnsteen en van andere zouten met alkalische basen.
Alkaliteit. Alkaliniteit. De meerdere of mindere geschiktheid , om bij
eene gelijke hoeveelheid de zuren te neutraliseren, duidde men vroeger aan
met alkaliteit. Eene base bezat zooveel te meer alkaliteit, naarmate er minder van gevorderd werd, om eene bepaalde hoeveelheid zuur te verzadigen
of te neutraliseren. Het is echter tegenwoordig genoegzaam bekend , dat
deze geschiktheid in eene onmiddelijke betrekking staat tot het zuurstofgehalte der oxyden , en men duidt dus heden met den naam »alkaliteit"
in het algemeen de eigenschappen van een ligchaam aan, om plantenkleuren
te veranderen en zuren te neutraliseren.
Alkaloiden noemt men organische zoutbasen of basische ligchamen met een
zamengesteld koolstofhoudend radikaal, die minstens uit koolstof, stikstof en
waterstof zijn zamengesteld , meestal vergezeld met zuurstof , somtijds met
zwavel of een dier ligchamen, welke het meest geschikt zijn, om substituties
in de koolwaterstoffen voort te brengen. Zie verder Organische•basen.
Alkannarood is eene roode kleurstof der Anchusa tinctoria of valsche
Alkanne, die zich slechts in den wortelbast bevindt. Het is van een zeer
onvasten aard, dewijl het zoowel door het zonlicht als door verhitting zijner
alkoholische oplossing wordt veranderd. Volgens Bolley en Wydler ontwikkelt zich bij deze laatste ontleding koolzuur, terwijl er groene vlokken worden afgescheiden. — De alkannetwortel wordt tot het kleuren van olien ,
tandpoeders , tincturen enz. gebezigd.
Alkarsin = Kakodyloxyde.
Alkohol (Absolute wijngeest,—Aethyloxydehydraat:C,11602.--=
C41150,H0). De uitdrukking »alkohol" werd vroeger gebezigd voor elk voorwerp , dat door werktuigelijke of scheikundige middelen uiterst fijn gemaakt of
verdeeld was; bijv. alkohol vini wijn van zijne grovere deelen bevrijd, d. wijngeest , en nog tegenwoordig verstaat men onder »alkohol" den fijnsten , d. zuiversten en bijna watervrijen wijngeest. De zuivere absolute alkohol komt voor
als eene waterheldere, bewegelijke vloeistof van 0,792 spec. gew. bij 15° C. en
een kookpunt bij 78° , met een brandenden smaak en een aangenamen op
vruchten gelijkenden reek. De gerectificeerde wijngeest, namelijk die van
90-g- , gelijkt er zeer veel op en heeft een spec. gew. van 0,822 tot 0,825, de
gewone wijngeest van heeft een spec. gew. van 0,872. — De zuivere
alkohol bevriest nooit, is ligt brandbaar en geeft bij verbranding eene zeer
sterke hate, van waar zijn bekend gebruik als brandstof in lampen.
De alkohol of het aethyloxydehydraat wordt gevormd, wanneer aether en
water op den oogenblik van het vrij worden met elkander in aanraking komen , hetwelk plaats heeft , wanneer eenige aethyloxydezouten verhit of op
eene andere wijze ontleed worden. Zoo heeft men alkohol verkregen door
het olievormend gas in geconcentreerd zwavelzuur op te vangen en het daarbij
gevormde zuur zwavelzuur aethyloxyde met water over te halen. Voor het gewone gebruik echter wordt de alkohol slechts uit suiker of uit suikerhoudende
zelfstandigheden door gisting verkregen. Druivensap of eenig ander suikerbevattend sap of ook een moutaftreksel gaat in gisting over, wanneer het
gedurende korten tijd aan de lucht bij een temperatuur van 10-25°C. is blootgesteld; er ontwijkt eene groote hoeveelheid koolzuur, de suiker verdwijnt
geheel en al , en in hare plaats wordt alkohol gevonden. Eene zuivere oplossing van suiker gist niet , maar slechts , wanneer men er gist of ferment
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bijvoegt. Het druivensap en het moutaftreksel bevatten beide, behalve suiker,
een ligchaam , hetwelk de rol van gist of ferment vervult. Dit is in het
eerste de vezelstof en in het mout het gluten of de kleefstof, die beide in
rotting overgaan, zoodra zij aan lucht en vochtigheid zijn blootgesteld , en
daar in dezen staat hunne deeltjes in beweging zijn, zoo deelt zich deze aan
de suikerdeeltjes merle, het evenwigt der verwantschap wordt verstoord en
er ontstaan nieuwe verbindingen, namelijk in dit geval alkohol en koolzuur.
Elke soortgelijke zelfstandigheid kan in eenen staat van rotting de gisting
der suiker te weeg brengen , zoo bijv. rottend vleesch , bloed, kaas , eiwit ,
hoorn , enz.; echter draagt Been dezer fermenten tot de vorming van den
alkohol of van het koolzuur bij , mar zij vormen slechts ammoniak en andere
produkten. Gekristalliseerde rietsuiker (C12H11011) vereischt de elementen van
4 aeq. water , om 2 aeq. alkohol (2 C,H 6 0, = C31-112 04) en 4 aeq. koolzuur
(4 CO2 = C408) te vormen, en druivensuiker (C12H14014) geeft , behalve alkohol
en koolzuur, 2 aeq. water. Zoo verkrijgt men de vergelijkingen : C 12H11011 +
HO = 2 (C411602) + 4 CO, en C12 H14014 = 2 (C4116 02 ) + 4 CO 2 + 2110. (Volgens
de laatste onderzoekingen van Pasteur wordt hierbij tevens altijd glycerine
en barnsteenzuur gevormd).
De gegiste vloeistof draagt den naam van wijn, wanneer vruchtensappen,
vooral druivensap , aan de gisting zijn onderworpen geweest. Uit het mout
wordt bier verkregen, uit graan en aardappels moutwijn. De alkohol wordt
door destillatie uit deze gegiste vloeistoffen afgescheiden en komt , daar hij
vlugtiger is dan water , het eerst over. Uit wijn wordt de brandewijn verkregen , uit mout den zoogenaamden whiskey , uit geconcentreerd suikersap
of melisse de rum.
Deze produkten bevatten nog 30, 40 of meerdere procenten water en een
weinig vlugtige olie. Alsdan op nieuw aan de destillatie onderworpen, verkrijgt men meestal kleurlooze destillaten , die onder den naam van wijngeest bekend zijn. Na eene herhaalde rectificatie wordt hij gerectificeerde
wijngeest genoemd. Als zoodanig bevat hij slechts 10-20 procent water,
hetwelk door digereren met gebranden kalk en destilleren of door rectificatie
over drooge potasch of chloorcalcium verwijderd wordt. De sterkte van den
alkohol wordt door zijn specifiek gewigt bepaald, hetwelk door de meerdere
hoeveelheid water hooger wordt. Om dit te bepalen , worden het best de
zoogenaamde areometers gebruikt, die in de gewone praktijk, wanneer zij
slechts voor het meten van den alkohol gebruikt worden, alkoholometers
heeten, en dan in den regel slechts het procentgehalte aangeven. (Zie Alkoholometrie). De absolute alkohol is een sterk prikkelend middel, en werkt
inwendig genomen vergiftig met water vermengd in kleine giften bedwelmend. Hij heeft eene uitgebreide toepassing , behalve tot het branden in
lampen, als oplosmiddel voor harsen , aetherische °lien , vele suikersoorten
en alkaloiden, verder van bijtende alkaliên, van hunne zwavel- en cyaanmetalen en eindelijk van vele zouten. Ook heeft men den alkohol zeer dikwijls
als lichtstof aange-wend , na er koolstofrijke zelfstandigheden te hebben bijgevoegd.
Alkoholaat noemt men eene verbinding van den alkohol met eenig zout ,
in welks verbinding hij even als het water treedt. Zoo is bijv. gesmolten
chloorcalcium bij verwarming in eene grootere hoeveelheid in alkohol oplosbaar
dan bij de gewone temperatuur en bij sterke afkoeling van eene zoodanige
verzadigde oplossing verkrijgt men chloorcalcium-alkoholaat in 3 zijdige ,
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fraaije gestreepte tafelvormige kristallen , die reeds bij eene temperatuur van
30° smelten en bij 36° alien alkohol verliezen.
Alkoholische dranken. Dezen naam geeft men aan alle drinkbare vloeistoffen,
door gisting verkregen, zooals wijn, brandewijn, bier enz. (Zie deze artikelen).
Alkoholometrie. Onder alkoholometrie verstaat men de bepaling van het
gehalte aan alkohol in een alkoholischen drank, hetwelk gewoonlijk langs den
indirekten weg plaats heeft , dewijl de bepaling van den alkohol langs den
direkten weg , dat wil zeggen , door ontleding van den alkohol niet doenlijk
is , omdat de alkohol zoo moeijelijk vast het water wordt afgescheiden.
De beste methode is het alkoholgehalte' eener wijngeestige vloeistof uit zijn
specifiek gewigt to bepalen , waarbij echter op den voorgrond staat , dat de
alkohol Beene andere bestanddeelen als water bevat. Men bezigt daarvoor
areometers, vochtwegers, spiritus- of brandewijnwegers , wier gebruik op de
natuurwet berust , dat een vast ligchaam , in eene vloeistof gedompeld , een
volumen vloeistof verdringt , hetwelk met zijn volumen overeenkomt en van zijn
gewigt evenveel verliest als de verdrongene vochtmassa bedraagt. Zulk een
areometer is een hol cilindrisch instrument van glas , aan het benedenste gedeelte met een bol voorzien , die met kwikzilver of bagel gevuld is, opdat het
ligchaam in de vloeistof loodregt di*e. Al naardat nu het ligchaam meer
of minder diep iu de vloeistof zinkt , bepaalt men zijn specifiek gewigt, dewiji
Oe areometer ophoudt met zinken , wanneer de kolom vloeistof, die hij uit
den weg stoot, evenveel weegt als zijn eigen gewigt bedraagt , zoodat hij in
ligte vloeistoffen het diepst zal zinken.
De meest gebruikelijke areometers zijn die van Tralles en Richter. Echter zijn beide slechts procentenareometers, die alleen het getal aangeven , tot
hetwelk zij zinken, namelijk hoeveel absoluten alkohol de onderzochte alkohol in 100 deelen bevat. Intusschen verschillen beide instrumenten in zooverre , dat die van Tralles eene schaal volgens de volumenprocenten, die van
Richter eene naar gewigtsprocenten ingedeeld houdt; overigens verdient die
van Tralles de voorkeur. De volgende tabel levert deze schaal , benevens
de overeenkomstige specifieke gewigten.
Spec. new.

Volumenproc.
naar Tralles.

Spec. gew.

Volumenproc.
naar Tralles.

67,96
0,899
72,12
0,883
76,66
22,20
0,872
0,972
36
30,16
0,862
80,
0,964
84,43
36,50
0,850
0,956
88,34
0,947
42,12
0,838
91,85
0,827
48,00
0,937
53,66
95,05
0,9260,815
97,55
58,82
0,805
0,915
99,75
62,65
0,795
0,906
Naar de volumenprocenten-areometer van Tralles, die in Duitschland gebruikt worth, zal alzoo een brandewijn van 505 Tralles in 100 liter 50 liter
alkohol en 50 liter water bevatten. Bedenkt men echter, dat er bij het
vermengen van alkohol en water eene aanzienlijke verdigting en vermindering van volumen plaats heeft, zoodat 50 liter alkohol en 50 liter water
slechts 96,377 van het mengsel geven, dan volgt hieruit , dat 100 liter van
zulk een mengsel niet 50, maar 51,88 liter alkohol bevatten.

0,990
0,981

6,23

13,73

Alkoholometrie.

21

Bij de volumenprocenten van Tralles staat op den voorgrond, dat de temperatuur 45i5,55° C. =12,4A R. = 60°F. bedraagt. Is de temperatuur hooger,
dan wordt daardoor het spec. gew. geringer en het alkoholgehalte dus
grooter gevonden, dan het ware gehalte. In de eerste plaats moet dus
op de temperatuur worden acht gegeven. Want een brandewijn, die in
werkelijkheid 52 volumenprocenten absoluten alkohol bevat, zal bij 2/1-V C.
een spec. gew. van 0,9254 of 53,4 proc. alkohol aangeven, bij —6t° C. een
spec. gew. van 0,9335 vertoonen. Het spec. gew. 0,9254 echter komt overeen met 54 volumenprocenten en het spec. gew. 0,9335 met 50 volumenprocenten, wanneer men Been acht op de temperatuur geeft; in het eerste
geval zou men alzoo 2 proc. te veel, in het laatste 3,4; te weinig vinden.
Het is dus noodig, dat men het alkoholische vocht, hetwelk men onderzoeken wil, hetzij door verwarming , hetzij door afkoeling, tot de normale
temperatuur brengt, voordat men het getal der procenten afleest. Dewij1
nu deze bewerking te omslagtig is , heeft men tabellen vervaardigd, die
voor alle voorkomende temperaturen en voor vloeistoffen van verschillende
sterkte het ware alkoholgehalte aangeven. Men heeft echter ook deze
tabellen ontbeerlijk gemaakt en door eene inrigting vervangen, waardoor
het mogelijk wordt, de temperatuur dadelijk bij het aflezen in rekening
te brengen. Men weet namelijk , dat eene afwijking van 2,777° C. van de
normale temperatuur tamelijk naauwkeurig een verschil van 'I volumen' procent ten gevolge heeft. Men smelt derhalve in den alkoholometer een
thermometer, aan Wiens schaal de normale temperatuur van 15 1505,.° C. met
0 is aangeduid en elke verdeelstreep naar boven of naar beneden 2,7,1-,V C.
beteekent. Men behoeft dus telkens slechts zooveel volumenprocenten bij
of of te tellen, als de thermometer verdeelstrepen boven of beneden 0 staat.
In Frankrijk is de volumen-alkoholometer van Gay-Lussac in gebruik met
eene normale temperatuur van '15° C.
In Engeland gebruikt men voornamelijk den areometer van Twaddle, die

voor het verschil van het specifiek gewigt van 1,000 tot 2,000 graden bevat.
Bij ons te lande is onlangs in gebruik gekomen de 100deelige vochtweger van von Baumhauer. Als normale temperatuur is aangenomen de ternperatuur van 15° C. De vochtweger bevat 30 graden, elk overeenkomende met het i tr, ste gedeelte van het elementvolumen, dat wil zeggen van
het gedeelte der buis beneden 0. Er zijn 3 instrumenten in gebruik:
I. van 0-9 graden, ieder onderverdeeld in 20 gelijke deelen voor vloeistoffen, wier soortelijk volumen is tusschen 100 en 109 ; H. van 8-30 graden,
ieder onderverdeeld in 10 gelijke deelen voor vloeistoffen, wier soortelijk
volumen is gelegen tusschen '108 en 130; III. van 0-2 graden , ieder onderverdeeld in 100 gelijke deelen voor ruw nat, waarvan het soortelijk volumen is tusschen 100 en '102. (Het soortelijk volumen staat in omgekeerde
reden tot het soortelijk gewigt.) Bij deze areometers zijn tafels voorhanden,
waarin men vindt aangewezen: de warmtegraden, de inzinkingsgraden, van
den vochtweger en de maatpercenten alkohol van 15°C voor elken aangewezen warmte- en inzinkingsgraad.
Bevat de alkoholische vloeistof, zooals bijv. wijn, likeur, , enz. vreemde
bijmengsels, die de bepaling van het spec. gewigt met behulp van den areometer belemmeren, dan moet de alkohol afgedestilleerd worden, waartoe
men zich van den toestel van Salleron, van den ebullioscoop van Conaty,
Brossard-Vidal, van Ure, van Silbermann, Geissler, enz. bedienen kan.
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Allantoine — Allyloxyde.

Allantoine (C81-16N,O6) wordt gevormd door verhitting van urinezuur met
loodoxyde en water of met potassaloog bij aanwezigheid van ferridcyaanpotassium , ook bij de inwerking van overmangaanzure potassa op urinezuur;
echter komt dit ligchaam ook natuurlijk gevormd in de urine van het foetus der koe en van de kalveren voor. Het gemakkelijkst bereidt men het
door de urine van kalveren te verdampen zonder haar te laten koken en de
stroopdikke massa alsdan eenige dagen te laten staan. De kristallen, die
daaruit aanschieten, worden met koud water afgewasschen, in kokend water
opgelost en kokend door bloedkool gefiltreerd. De kristallen zijn neutraal,
waterhelder,, glanzend , kleurloos , zonder reuk en smaak, watervrij, moeijelijk oplosbaar in koud water, onoplosbaar in aether,, maar gemakkelijk
oplosbaar in wijngeest.
Allantuurzuur (C611,1\12 06) is een ontledingsprodukt van het allantoine
en wordt benevens ureum verkregen , wanneer eene salpeterzure oplossing
van allantoine wordt verdampt.
Allophaanzuur (C,H3N2 05 --i- HO) wordt verkregen, wanneer men cyaanzuren
damp in alk (Awl (aethyl-alkohol) leidt en kristalliseert in kleurlooze, paarlemoerglanzende zuilen, die reuk noch smaak bezitten en in koud water
bijna onoplosbaar zijn, maar door kokend water worden opgelost.
Allotropie noemt men den verschillenden toestand , waarin enkelvoudige
ligchamen kunnen optreden , ten gevolge waarvan zij niet alleen door verschillende uiterlijke en physische eigenschappen, maar ook door verschillende verhouding zich als geheel verschillende stoffen voordoen , zoodat wij ze voor van
elkander verschillende grondstoffen zouden moeten houden , indien zij niet
door bepaalde omstandigheden in elkander konden worden overgebragt.
Alloxan (Call,N208) is het eerste oxydatieprodukt van het urinezuur,
hetwelk verkregen wordt , wanneer men urinezuur in salpeterzuur van 1,4
spec. gew. brengt , waarbij echter de warmte niet te sterk mag warden;
het scheidt zich dan met 2 aeq. kristalwater als een kristallijn poeder af. Met
8 aeq. water vormt het groote kleurlooze rhomboeders , die aan de lucht
spoedig verweéren. In water is het gemakkelijk oplosbaar en opgelost kleurt
het de huid bruin.
Alloxanzuur (C811,N2 010) is een tweebasisch zuur en ontstaat als wratvormige kristallen door het alloxan met barytwater te verwarmen.
Allyl (CA) is het radikaal van den allylalkohol en wordt uit het joodally1 (CGH5 J) door middel van sodium afgescheiden. Het is eene zeer vlugtige vloeistof, die naar radijs en rammenas riekt , met eene zeer lichtende
vlam brandt , bij 54° kookt en een spec. gew. van 0,68 heeft.
Allylalkohol , zie Acrylalkohol.
Allyloxyde (C6145 0) wordt o. a. gevormd bij het verwarmen van mostaardolie met sodakalk.
A z ij n z u ur allyloxyde ontstaat uit droog azijnzuur zilveroxyde en joodally1 ; het is ligter dan water en kookt bij 105° , is weinig oplosbaar in water,
gemakkelijk in alkohol en aether.
K o o 1 z u u r allyloxy de is eene aetherisch riekende , in water onoplosbare olie ; B o ter zuur allyloxyde is eene bij 145° kokende vloeistof.
Z w av el a 11 y1 (C6115 S) vormt , vermengd met allyloxyde, de knoflookolie,
en wordt van het allyloxyde gescheiden door destillatie over potassium. Het
is eene kleurlooze vloeistof van eenen doordringenden reuk, ligter dan water.
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Kunstmatig verkrijgt men het zwavelallyl door zwavelcyaanallyl met zwavelpotassium te destilleren.
Z w a v el c y a anallyl (C 611 5 C,NS,) vormt de aetherische olie van het
zwarte mostaardzaad. Zij is in het zwarte mostaardzaad niet als zoodanig voorhanden , maar wordt gevormd door de inwerking van het ferment myrosine
op myronzure potassa (welke beide stoffen in het zwarte mostaardmeel
aanwezig zijn). De myronzure potassa wordt daarbij gescheiden in mostaardolie , suiker en zure zwavelzure potassa :
C8H5NS2 (mostaardolie)
C,,,Hi8NS,0„ ± KO
C 12 H12012 (suiker)
myronzure potassa.
HO , KO , 2 SO 3 (zure z wavelz. potassa).
De aetherische mostaardolie komt verder voor in kers en waterkers,
radijs en rammenas , lepelblad , mierikswortel enz.
Aloe is een hoogst bitter sap, uit de dikke bladen van verschillende Aloesoorten gevloeid , hetwelk ingedroogd als een zeer belangrijk artsenijmiddel
voorkomt. Volgens Krummacher behoort het tot de glucosiden enbevat het
aloeresinazuur en aloeretinazuur.
Aloetinzuur (C14H2N0 6 –1– HO) komt voor als een oranjekleurig kristallijn zuur van een bitteren smaak , hetwelk door salpeterzuur in chrysamminzuur overgaat.
Aloine (C34H18011 ) komt voor in kleine , prismatische , bleek-zwavelgele
kristallen , is geheel neutraal en smaakt in den beginne zoetachtig , later
intensief bitter. Het is in de koude in water en alkohol weinig oplosbaar,
in de warmte veel meer ; zijne oplossingen zijn geel.
Om het aloIne te bereiden , wordt de barbados-aloe met koud water zooveel mogelijk uitgetrokken en de oplossing in het luchtledige tot stroopdikte ingedampt , waarbij zich na vier dagen rustig staan op eene koude plaats
korrelige , bruingele kristallen afscheiden ; zij zijn met eene graauwbruine
stof verontreinigd, die aan de lucht spoedig eene bruinzwarte kleur aanneemt.
Voor hunne zuivering worden de kristallen tusschen vloeipapiergedroogd en
herhaaldelijk met water omgekristalliseerd.
Aiphaguajacol (C14 11 8011) , is eene kleurlooze olieachtige vloeistof van 4,119
spec. gewigt, die bij omstreeks 205 0 kookt , onoplosbaar in water, oplosbaar
in alkohol , aether en potassaloog. Het is een der produkten der drooge
destillatie van guajakhars.
Alphaorsellezuur (C32 H 14014), een zuur in eene Z. Amerikaansche korstmossoort gevonden. Kleurlooze kristallen, die door chloorkalk donkerrood
gekleurd worden.
Alphatoluylzuur (C1611804 ) , een zuur nit het cyaanbenzyl door koking
met potassa verkregen , in zamenstelling overeenkomende met het toluylzuur.
Alphensulphide is een ontledingsprodukt van het overzwavelblaau-vvzuur.
Alsemolie (Absyntholie) , eene groenachtige olie, verkregen door destillatie van het kruid van Artemisia Absynthium. Door rectificatie over kalk
en gefractioneerde destillatie kan deze olie kleurloos worden verkregen met
een kookpunt van 205° C en van de formule : C 20H1602 . Over watervrij phosphorzuur gedestilleerd verkrijgt men eene zuurstofvrije olie : C20H14.
Aluin. Met den naam van aluin duidt men in het dagelijksche leven een
kleurloos dubbelzout aan, hetwelk uit zwavelzure potassa en zwavelzure aluinaarde (potassa-aluin) of uit zwavelzure ammonia en zwavelzure aluinaarde
(ammoniak-aluin) bestaat, in octaeders kristalliseert en 24 aeq. water be-
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vat. De potassa-aluin (KO , SO3 + Al2 03 , 3 SO 3 + 24 110) is de meest
gewone aluinsoort, die eene reeks van dubbelzouten vertegenwoordigt ,
welke in denzelfden vorm kristalliseren. Huniie namen en zamenstelling
zijn de volgende :
KO, SO, + Al 2 03 , 3 SO, + 24 HO.
Potassa-aluin ..
Nf140 , SO, -I- Al 2 03 , 3 SO, + 24 HO.
Ammoniak-aluin .
Soda-alum . ..
Na 0, SO3 + A1,0 3 , 3 SO, -I- 24 HO.
Li 0, SO3 + Al2 03 , 3 SO, + 24 HO.
Lithia-aluin ...
IJzeroxydule-aluin . . . . Fe 0, SO, + Al 2 03 , 3 SO3 + 24 HO.
Potassa-ijzeraluin (IJzeraluin)
KO , SO3 + Fe2 0„ 3 SO3 + 24 HO.
Ammoniak-ijzeraluin . . . NH 2O, SO3 + Fe2 03 , 3 SO, + 24 HO.
KO , SO3 + Mn2 03 , 3 SO, + 24 HO.
Mangaan-aluin. . . .. . .
Chroom-aluin ......
KO , SO, + Cr2 03 , 3 SO, 4- 24 HO.
Niet alleen de basen kunnen in deze dubbelzouten veranderd worden,
maar ook het zwavelzuur kan door chroomzuur vervangen worden en deze
zuren zoowel als de verschillende basen bezitten de merkwaardige eigenschap,
elkander wederkeerig in alle mogelijke verhoudingen te verplaatsen , waarbij
de kristalvorm "en het watergehalte der aluinen altijd dezelfde Ilijven. Men
noemt zulke ligchamen isomorph. (Zie Isomorphie).
De p o t a s s a- aluin (KO , SO, + Al2 03 , 3 SO, + 24 HO), de meest gewone
aluinsoort, kristalliseert in kleurlooze , regelmatige achtvlakken , die eenen
zoetachtig-zamentrekkenden smack hebben en opgelost blaauwe plantenkleuren rood maken. Bij verwarming smelten zij bij 91° in hun kristalwater,
blazen op en verliezen bij 200° al het water en eenig zwavelzuur. — Reeds
bij 61° verliezen zij 48 aeq. kristalwater en door lang smelten verkrijgt men
eene sponsachtige massa, die onder den naam van gebr and en alum bekend is. De kristallen zijn in het algemeen luchtbestendig ; er heeft echter eene
,kleine , hoewel weinig beteekenende verweéring plaats, van waar het komt,
dat de alum van den handel melkwit en nooit doorzigtig voorkomt.
Hij is oplosbaar zoowel in heet (0,28 deelen) als in koud water (10,5 deel bij
10° C.). 1)e watervrije alum lost veel moeijelijker op dan de gekristalliseerde.
De potassa-aluin wordt in de natuur gevormd aangetroffen en wel in vulkanische streken als eene wine, vlokkige , uitgeslagene massa , die ontstaat
door de inwerking van zwavelzure dampen op lava en trachyt, gesteenten ,
die zoowel potassa als aluinaarde bevatten. Zoo vindt men hem bijv, in de
Auvergne, in Servie, op de vulkanische eilanden in de nabijheid der floordelijke kust van Sicilie gelegen, bij Duttweiler in Saarbrack , maar voornamelijk in de Solfatara bij Napels. Echter reikt de in de natuur voorkomende
alum geenszins tot zijn gebruik , zoodat alum in groote hoeveelheden lanes
den kunstmatigen weg wordt bereid. Ook de natuurlijke alum heeft tot eene
verdere zuivering eene herhaalde oplossing en kristallisatie noodig.
Langs den kunstmatigen weg wordt de alum op verschillende wijze verkregen : 1°. Door den aluinst e en of aluinrots in schachtovens te gloeijen
of door eerstgenoemden in hoopen te roosten, de gerooste massa uit te loogen
en de daardoor verkregene aluinloog tot kristallisatie te verdampen, hetwelk
in houten vaten of zoogenaamde waschvaten geschiedt. Door herhaalde kristallisatie wordt de zoo verkregene alum van bijgemengd ijzeroxyde bevrijd; —
2°. door vertveéren, dat wil zeggen , door de aluinaarde of aluinlei aan de lucht
bloot te stellen , de half verweerde massa te roosten , haar uit te loogen en
de zoo verkregene oplossing van zwavelzure aluinaarde door middel van
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zwavelzure potassa neer te slaan, waardoor alum wordt verkregen , die door
herhaalde kristallisatie eene zuivering ondergaat.
Om de aluinaarde en de aluinlei voor de bereiding van den alum aan te
wenden , is in de eerste plaats noodig , dat de erts behoorlijk geoxydeerd
worde , dewijl hij van zwavelkies doortrokken is. Hierbij wordt de temperatuur van zelve zoodanig verhoogd , dat bij eenen lossen aard der gesteenten geene bijzondere roosting noodzakelijk is , maar de verweering vrijwillig aan de lucht plaats heeft. Tot dat einde wordt de aluinaarde , nadat zij
uit de mijn is gedolven , op hoopen (ertshoopen) geschud en zorg gedragen ,
dat de bodem der plaats nit uiterst digte vaste klei bestaat , om hem ondoordringbaar voor water te maken. De zuurstof der lucht en de waterdamp veroorzaken nu de oxydatie van de zwavelkies , dewijl zij de zwavel tot zwavelzuur en het ijzer tot ijzeroxydule oxyderen. Hierbij wordt de massa dikwijls
tot ontbrandens verhit , hetwelk vooral bij het omsehoffelen van den erts plaats
heeft , maar belet moet worden , opdat niet een gedeelte der zwavel als zwaveligzuur vervlugtige. De verhooging der temperatuur bevordert buitengemeen
den voortgang van het oxydatieproces , voornamelijk de vorming van zwavelzure aluinaarde door de inwerking van het gevormde zwavelzuur en zwaveligzuur op de klei. Afwisseling van temperatuur en vochtigheid begunstigen
echter het verweeren , zoodat men in het drooge jaargetijde de hoopen met
water bevochtigt. — Het kenteeken , dat het proces geeindigd is , bestaat in
het uitslaan van een geelachtig wit zout , zwavelzure aluinaarde met zwavelzuur
ijzeroxydule, en in de groote hoeveelheid ruwe loog, die verkregen wordt, wanneer men een gedeelte met water uitloogt. Heeft men echter eene meer
vaste aluinaarde , die van zelve niet sterk verhit , dan wordt het ontledingsproces zeer bevorderd door eene voorzigtige roosting. Men pleegt ook wel
bij de hoopen , welke verweeren zullen , kanalen aan te leggen en daarin
brandstoffen aan te steken.
Om de oxydatie in de aluinlei te bewerken , moet zij wegens hare groote
vastheid vooraf goed geroost worden , want de vaste digte massa van dit
gesteente wordt door de lucht niet veranderd en dikwijls is ook zooveel
aardhars aanwezig, dat het noodzakelijk is , deze te vernietigen. Men zet dan
op eenen grond met klei waterdigt gestampt, hooge hoopen ter roosting met
afwisselende lagen brandstoffen (bruinkolen , steenkolen of hout) , steekt de
brandstof aan , regelt het vuur langzaam en gelijkmatig door bedekking met
uitgeloogde aluinlei , die door de inwerking van het zwaveligzuur weder geschikt tot uitloogen wordt. — Het eindigen van het proces wordt , even als
boven is gezegd , herkend aan het uitslaan van oplosbare zouten en door het
uittrekken van kleine proeven met water.
Na behoorlijke roosting of verweéring heeft de bewerking van het uitloogen plaats, vervolgens de verdamping der verkregene loog, dan de bijvoegmg
van het praecipiteermiddel , bet afwasschen van het aluinmeel en eindelijk
de zuivering van het produkt door kristallisatie.
Het uitloogen der gerooste ertsen geschiedt door middel van water in uitloogbakken , die hetzij op de roosterhoopen zelven of op houten uitloogplanken , die terrasvormig boven elkander geplaatst worden , maar doelmatiger
nit steenen zijn zamengesteld. De loog ioopt dan in gemetselde diepe en
met food beslagene bakken (de zoogenaamde loogpoelen , Rohlaugensiimpfe).
Het uitloogen wordt zoolang voortgezet , totdat de ruwe loog , die in den
poel geraakt, eene sterkte van 20 0 Baume vertoont.

26

Aluin.

Nadat de loog in de loogpoelen helder is geworden , wordt zij in looden
of ijzeren pannen -verdampt , totdat zij eene digtheid van 42° Baume (spec.
gewigt 1,4082) heeft; zij mag niet zoo ver verdigt worden , dat zich bij
bekoeling vreemde zouten uitscheiden , die antlers den aluin , welke door
bijvoeging van zwavelzure potassa ontstaat , verontreinigen zouden.
Men laat nu de loog rustig staan , en wanneer zij tot 75° bekoeld is , in
houten poelen of steenen bakken , de zoogenaamde koel- of slibkasten loopen,
opdat zij verder fielder worde door afscheiding van basisch- zwavelzuur ijzeroxyde en gips. Uit deze koelkasten wordt de nog heete oplossing , die voornamelijk zwavelzure aluinaarde bevat, in de zoogenaamde schudkasten afgegoten , om daarin de vorming van aluin door bijvoeging van zwavelzure
potassa of chloorpotassium te doen plaats hebben.
De aanwending van het chloorpotassium als praecipiteermiddel berust daarop,
dat het de zwavelzure zouten van ijzeroxyde en ijzeroxydule , als ook de
aarden , die in de loog zijn bevat , ontleedt , waarbij ijzerchloride enzwavelzure potassa gevormd worden. Het chloorpotassium mag eater slechts dan
worden aangewend , wanneer werkelijk zulke zouten aanwezig zijn , want was
slechts zwavelzure aluinaarde voorhanden , dan zou er chlooraluminium
gevormd worden.
Gedurende de bijvoeging van bet praecipiteermiddel wordt bet mengsel
eenigen tijd snel omgeroerd , waarop eene afscheiding van den aluin in kleine
kristallen (aluinmeel genaamd) volgt, die door het omroeren (schudden
schudkast) bevorderd wordt , ofschoon de oorspronkelijke
—vandrem
afscheiding reeds wordt te weeg gebragt door de moeijelijke oplosbaarheid van
den aluin in het koude mengsel der loog met de oplossing van het praeci-

piteermiddel.
Nadat het aluinmeel afgezet en de loog helder geworden is, wordt het
eerste afgewasschen en dan in kokend water gebragt , zoodat er eene oplossing van 400 -50° B. ontstaat , die in zoogenaamde afwaschvaten aan de
kristallisatie wordt overgegeven. Nadat de kristallisatie heeft plaats gehad ,
wordt de moederloog van de kristallen verwijderd , de eaten worden uit
elkander genomen en de aluinkristallen gedroogd, die meestal nog eens moeten omgekristalliseerd worden.
De aluin komt in den handel gewoonlijk voor in vierkante blokken , die
van binnen uit fraaije octaëdrische kristallen bestaan.
Nog wordt de aluin 3°) verkregen door zooveel mogelijk ijzervrije klei te
gloeijen , met zwavelzuur te behandelen en de oplossing door middel van
zwavelzure potassa neer te slaan. Er wordt ook onmiddellijk uit de klei , door
middel' van zwavelzuur , zwavelzure aluinaarde bereid , die bij een spec. gewigt van 1,24 door staan helder gemaakt en alsdan met zwavelzure potassa
neergeslagen wordt (zooals bij de bereiding van den aluin uit de aluinertsen
is opgegeven).
Eindelijk heeft men voor de bereiding van den aluin uit klei ook aanbevolen , 37 kilo tot poeder gebragte klei, die 3411. aluinaarde bevat met 40
kilo loog van houtasch van 4,7 spec. gew. te vermengen en nit den hierdoor
verkregen brij cilindrische stukken van 200-300 wigtjes zwaar te vormen ,
die dan in eenen oven gedurende een kwartieruur aan eene levendige roodgloeihitte moeten worden blootgesteld. Deze gebrande stukken worden, tot
fijn poeder gebragt, in een vat, dat voor de heeft in den grand gegraven
is, geschud en daarin met 75 kilo water- of moederloog vermengd en bij het
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mengsel 48 kilo zwavelzuur van 66° Baume gevoegd. Zoodra de massa bekoeld is , wordt zij met het dubbele , gewigt kokend water vermengd en goed
omgeroerd , zoodat zich ten gevolge hiervan aluinmeel afscheidt.
Uit pijpaarde bereidt men den alum, door haar, na voorafgaande gloeijing,
met hare gelijke gewigtshoeveelheid zwavelzuur van '1,2 te vermengen in
een groot vat , naar welks bodem eene stoombuis is geleid , om het mengsel tot 95 a 400°C. te verhitten , alsmede eenige potscherven en stukken steen
er op te leggen , om de filtratie der oplossing van zwavelzure aluinaarde gemakkelijk te maken. Is het mengsel van klei en zwavelzuur gedurende '12
wren verhit , dan laat men het door middel eener opening boven den bodem in het praecipiteervat bij eene digtheid van '1,3 afloopen.
Verder worden steenkolen, die klei en zwavelkies bevatten , voor de bereiding van den alum gebezigd. Zoo gebruikt men ook wel veldspaat, die
uit kiezelzure aluinaarde en kiezelzure potassa is zamengesteld.
Aluin (b asische of n eu tr a 1 e). Deze aluinsoort wordt gevormd , wanneer men bij eene oplossing van alum eene oplossing van koolzure potassa
of soda in kleine gedeelten voegt. De neérslag, die onder ontwijking van
koolzuur dadelijk ontstaat , zal in den beginne weder oplossen , maar heeft men
bij de oplossing zoo veel mogelijk van het koolzuur alkali gevoegd , zonder
een blijvenden neerslag te verkrijgen , dan noenat men haar eene oplossing
van neutralen alum, welke in dezen vorm als oplosmiddel wordt aangewend. — De neutrale alum kan als eene verbinding van alum en aluinaardehydraat worden beschouwd. — Laat men zijne oplossing verdampen , dan
verkrijgt men eenen alum in teerlingen , den zoogenaamden k u b i s c h en
aluin, die zich ook wel bevindt onder den alum uit Italie (gewoonlijk als
rooms ch e alui n) , welke zich slechts door den vorm van den gewonen
onderscheidt, en bij 33°C. opgelost , na bekoeling octaeders oplevert, ofschoon
eene oplossing dezer kubische kristallen , bij eene verwarming boven 40°C.,
ten gevolge der afscheiding van onoplosbaren alum, troebel wordt en dus
in zijne eigenschappen met eene oplossing van neutralen alum overeenkomt.
Amm oniak -aluin (N11,0,S0 3 + A1,0 3 ,3 S03 + 24 HO) komt in de wijze van
zamenstelling overeen met den potassa-aluin; de potassa is hier door ammonia
vervangen. In uiterlijk voorkomen verschilt de ammoniak-aluin niet van den
potassa-aluin, maar men kan hem gemakkelijk daaraan herkennen , dat hij
door wrijven met kalk ammoniak ontwikkelt en bij sterke gloeijing geen
alum, maar slechts aluinaarde teruglaat; overigens heeft hij de meeste eigenschappen met den potassa-aluin gemeen. — Tegenwoordig komt in den
handel meer ammoniak-aluin of althans een mengsel van ammoniak- en potassa-aluin, dan wel alleen potassa-aluin voor. De bereidingswijze van den
ammoniak-aluin is geheel overeenkomstig die van den potassa-aluin, slechts
met dit onderscheid , dat in plaats der zwavelzure potassa zwavelzure ammonia genomen wordt , om de oplossing der zwavelzure aluinaarde te praecipiteren. — De zwavelzure ammonia, hiervoor benoodigd, wordt verkregen
door de ammonia, welke uit rottende urine of hoofdzakelijk bij de destillatie der steenkolen wordt afgescheiden, met zwavelzuur te behandelen. De
fabrieken van lichtgas vooral leveren haar in eene aanzienlijke hoeveelheid ,
doordien men de ammoniakale vloeistof, daarbij verkregen , met zwavelzuur
verzadigt en aldus als eene verzadigde oplossing aanwendt.
Soda -aluin (Na 0, S03-1-Al 2 03, 3 SO3 + 24 HO) komt veel in eigenschappen overeen met den potassa-aluin, maar verschilt er van door zijne
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gemakkelijke oplosbaarheid en kan dus niet als aluinmeel worden afgescheiden. Men verkrijgt dit dubbelzout, hetwelk op het eiland Milo natuurlijk
voorkomt, door bij eene oplossing van zwavelzure aluinaarde zwavelzure soda
(glauberzout) to voegen of ook keukenzout, wanneer er vrij zuur aanwezig is.
Aluin. Z ij n gebru ik. Het gebruik van den alum is zeer uitgebreid in
de verwerij en katoendrukkerij wegens de verwantschap van de aluinaarde,
die in den alum is bevat , tot kleurstoffen en andere organische stoffen. De
aluinaarde heeft de eigenschap de kleurstof op de vezels der stoffen over to
brengen; zij trekt als hydrant kleurstoffen aan en gaat daarmede verbindingen aan, waarop het gebruik van den alum tot gekleurde lakken berust.
Aluinaarde , eene weeke , wrijfbare steensoort (bijv. in het Oderdal) van
eene bruin-zwarte kleur en groffe leiachtige break. Zij wordt ook gebruikt voor
de bereiding van alum. Men zie verder over aluinaarde het Alaminiumoxyde.
Aluinlei , zie Aluinschiefer.
Aluinrots (Alaunfels) is eene steensoort voor de bereiding van den alum
van zeer veel belang, die als eene ondergelegene bedding in trachyt en soortgelijke vulkanische gesteenten bij Tolfa, in Hongarije, op Milo zich bevindt.
Zij vormt een digt, dikwijls, fijnkorrelig mengsel van aluinsteen en kwarts
in verschillende verhoudingen. Eene aluinrots van Gleichenberg in Stiermarken toonde de volgende zamenstelling : 19,0°1„ aluinaarde, 3,9°1„ potassa ,
46,5°/0 zwavelzuur,, 7,2°10 water, 50,7°1„ kiezelaarde , 1,1°1,, ijzeroxyde.
Aluinschiefer (Aluinlei) komt in overgangs- en koolgebergten, of ook wel in
het midden van vlotgebergten voor als eene matte of metaalglanzende leisoort,
die met zwavelkies is vermengd en door kool- en aardharshoudende deelen
eene graauwzwarte kleur heeft. — Hij vormt ook op onderscheidene plaatsen beddingen van aanzienlijken omvang, voornamelijk in Engeland, bij Lautenthal aan den Hartz , bij GrAfenthal in Thuringen, bij Reichenbach in de
Saksische Vogesen, in Silezie, aan den Nederrijn, enz.
Aluinsteen of Aluniet. Dit mineraal komt voor in kleine fijnkorrelige
kristallen van een rhomboedrischen vorm of in digte massa's van eene waterheldere kleur, die soms in het gele of groene overgaat, zelden roodachtig
of groenwit, en wordt gevonden in de vulkanische gebergten van Hongarije,
in de Auvergne, bij Tolfa, enz. Volgens Cordier bestaat de gekristalliseerde
aluinsteen van Tolfa uit: 39,654 aluinaarde, 10,02 71 potassa, 37,495 zwavelzuur,, '14,830 water.
Aluminaten , zie Aluminiumoxyde.
Aluminium is het metaalaardige radikaal der kleiaarde (thonerde) , hetwelk zijn naam van den latijnschen naam voor alum »alumen" verkregen heeft. Het komt voor als een tin- tot zilverwit, smeedbaar en pletof hamerbaar rnetaal , dat een spec. gew. van 2,56, na het pletten van 2,67
heeft. Het wordt evenmin in eene drooge als in eene vochtige lucht geoxydeerd en zijn smeltpunt ligt digt bij dat van het zilver. Het wordt door
verdund en geconcentreerd salpeterzuur,, als ook door verdund zwavelzuur,,
in de koude niet aangetast, maar door zoutzuur onder ontwikkeling van waterstof opgelost. Het gaat met de meeste metalen legeringen aan, maar
wordt door eene geringe bijmenging van andere metalen hard en broos.
Het aluminium werd het eerst in het jaar 4827 door Wader door middel
van potassium uit het chloorpotassium, als een poeder, later in het jaar '1845,
in kleine metaalkogeltjes
j
afgescheiden. In het jaar 1854 werd bet door Deville
in eene groote hoeveelheid bereid, terwijI hij sodium ter afscheiding gebruikte.

Aluminiumbromide — Aluminiumfluoride.
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In het groot bereidt men het, door chlooraluminium -I- chloorsodium door
middel van sodium (later ook door middel van zink) te ontleden of het
wordt uit het kryoliet (fluooraluminium + fluoorsodium) verkregen, door
. dit als een fijn poeder in ijzeren kroezen te smelten en het mengsel met
chloorpotassium te bedekken. Men neemt het best tot dat einde kryoliet
in den tot poeder gebragten staat, met een even groot gewigt van een mengsel nit 7 deelen chloorsodium en 9 deelen chloorpotassium, liefst vooraf
gesmolten en fijn gewreven, brengt deze massa in afwisselende lagen met
schijven sodium in eenen te voren sterk uitgedroogden kroes, waarbij men
de afzonderlijke lagen sterk zamendrukt. — Op 50 deelen van het zoutmengsel worden 8-10 deelen sodium genomen.
Aluminiumbromide (Al 2l3r3) komt voor in zeer vervloeibare naalden en
wordt verkregen, wanneer men eene oplossing van aluinaardehydraat in
broomwaterstofzuur verdampt.
Aluminiumbrons is eene zeer vaste en veerkrachtige legering van koper
met aluminium (5 a '10 proc.) van eene op good gelijkende kleur , die in
den laatsten tijd belangrijke toepassingen gevonden heeft.
Aluminiumohioride (Chlooraluminium : Al 2 C13) komt voor als eene geelachtige, kristallijne massa, die onder steenolie verhit tot eene bruinroode vloeistof
smelt, in water onder sterke verhitting gemakkelijk oplosbaar is, eveneens
door alkohol wordt opgelost, aan de lucht vervloeit en rookt, daarbij een
reuk naar zoutzuur verspreidende. Het kan worden verkregen door aluinaarde op te lossen in chloorwaterstofzuur,, loch in het groot bereidt men
het door gloeijing van een mengsel van aluinaarde met kool in chloorgas.
Men vermengt tot dat einde aluinaardehydraat, hetwelk vrij van potassa
moet zijn, met kool, het best met lampenroet en vormt uit de massa cilinders of kogels, die in eenen kroes hevig gegloeid worden. De aluinaarde
wordt daardoor watervrij en innig met kool gemengd, zonder dat zij eene
verandering ondergaat. Men brengt de cilinders of kogels in eene porseleinen of glazen buis, verhit ze door kool tot de roodgloeihitte en leidt er
volkomen droog chloorgas door. De aluinaarde wordt door de kool en het
chloor ontleed, doordien hare zuurstof in verbinding met koolstof als kooloxydegas ontwijkt en het chloor zich met het aluminium verbindt.
In het groot , voor de bereiding van het aluminiummetaal, woi dt het
chlooraluminium verkregen, door 5 kilo aluinaarde, 2 kilo kolenstof en eenige
olie tot eenen brij aan te mengen, die gegloeid wordt. De verkoolde massa
wordt in eene aarden retort gebragt , die omstreeks 10 liter bevatten kan en
de retort tot roodgloeijens verhit, terwijl door de opening een stroom gedroogd
chloorgas wordt geleid. In den beginne ontwijken waterdampen; zoodra
zich echter chlooraluminium begint te vertoonen, verbindt men den hals der
retort met een porseleinen trechter, die met eene klok voorzien is. In eene
grootere hoeveelheid wordt echter deze verbinding verkregen , door aluinaarde met steenkolenteer te vermengen, het mengsel in ijzeren potten te
gloeijen en de gegloeide, nog heete massa in aarden gasretorten te brengen,
waarin zij wordt blootgesteld aan de inwerking van chloorgas, hetwelk
gedroogd is door zwavelzuur en chloorcalcium.
Met chloorpotassium en chloorsodium vormt het aluminiumchloride dubbelverbindingen (potassium-aluminiumchloride en sodium-aluminiumchloride).
' Aluminiumfluoride (Fluooraluminium : Al, F3) wordt verkregen door het
oplossen van zuivere aluinaarde in vloeispaatzuur. Het is niet kristalliseer-
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baar, maar droogt slechts tot eene gomachtige massa in, die gegloeid een
basisch zout levert. Het komt in twee gekristalliseerde mineralen voor, namelijk in t op a a s en pyknie t. Met fluoorpotassium vormt het eene dubbelverbinding (3 KF, Al 2F3 ), die zich als een geleiachtige nederslag, bij het
droogen poedervormig wordend, afscheidt, wanneer men eene oplossing -van
aluminiumfluoride in eene oplossing van fluoorpotassium droppelt, zoodanig,
dat de laatste in overmaat blijft. Met fluoorsodium vormt het fluooraluminium eene overeenkomstige verbinding als met het fluoorpotassium. Het
mineraal k r y oliet is insgelijks eene dubbelverbinding van fluooraluminium
met fluoorsodium (3 Na F, Al2F3).
Ook met het boor en met het ammonium vormt het fluooraluminium dubbelverbindingen. — Een kiezelfluooraluminium levert bij indamping eene geleiachtige stof.
Aluminiumoxyde (Thoonaarde, Aluinaarde: Al 2 03 ) is in de natuur zeer verspreid en bevindt zich in den gekristalliseerden staat als s a p h i e r en r o b ij n
in het mineraalrijk, die als kostbare edelgesteenten bekend zijn. Onjler den
imam van »k or un d" komen in de natuur kristallen van aluinaarde voor, die
eenig gehalte aan ijzeroxyde bevatten en in losse stukken komt de aluinaarde
met ijzeroxyde en kiezelaarde vermengd voor als s m i r g el. Bovendien maakt
de aluinaarde een bestanddeel uit van een groot aantal mineralen; in het
planten- en dierenrijk wordt zij echter weinig of niet aangetroffen.
Langs den kunstmatigen weg bereidt men de aluinaarde door het aluinaardehydraat sterk te gloeijen en verkrijgt haar zoo als een wit reuk- en
smaakloos poeder, hetwelk begeerig water opzuigt, doch daarin niet oplosbaar
is en voor de hydro-oxygeen vlam tot een wit email smelt. In den ongegloeiden staat is zij oplosbaar in zuren, maar na het gloeijen wordt zij daarin
onoplosbaar, hoewel zij hare oplosbaarheid terug krijgt, wanneer men haar
met bijtende alkalien of met dubbel-zwavelzure potassa smelt, of gedurende
langen tijd met sterke zuren aan eene zachte warmte blootstelt. In den waterhoudenden staat is zij daarentegen zeer geschikt ter oplossing; weshalve
men haar voor de meeste doeleinden als een hydraat bereidt, hetwelk ook
in de natuur in het hydrargilliet (Al 2 03 + 3110) en in den diospaar
gevonden wordt. — De aluinaarde verbindt zich niet alleen met zuren , maar
zij gedraagt zich ook tegenover sterke basen als een zuur en vormt daarmede aluminaten of thoonzure zouten.
Aluminiumoxydehydraat. (Aluinaarde- of thoonaardehydraat : Al 2 03 +3 HO) komt versch bereid voor als eene geleiachtige en doorschijnende stijfselachtige massa, die bij het droogen zeer vermindert en dan een op gorn
gelijkend ligchaam is. Het is gemakkelijk oplosbaar in potassa en soda,
gedeeltelijk ook in ammonia, mar scheidt zich bij lang staan weder af. In
water is het niet oplosbaar; het wordt daarentegen opgenomen door zoodanige zuren, die met de aluinaarde oplosbare zouten geven.
Meestal bereidt men het aluinaardehydraat uit den aluin, door bij eene
oplossing van aluin zoolang eene oplossing van koolzure potassa of soda te
voegen, als er nog een nederslag ontstaat, ofschoon het ook verkregen kan
worden door andere aluminiumzouten (bijv. chlooraluminium) door middel
van koolzure alkalien of liefst door ammonia neer te slaan. Men neemt koolzure alkalien, omdat koolzuur geene of althans eene zeer onbestendige verbinding met het aluminiumoxyde aangaat. Bijtende potassa en soda kunnen
niet genomen worden, daar zij het aluinaardehydraat oplossen.

Aluminiumoxyde — Amalgamatie.
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Het aluinaardehydraat vindt in de verwerij eene veelvuldige toepassing ,
omdat het de eigenschap bezit, organische kleurstoffen tot zich te nemen
en daarmede onoplosbare verbindingen aan te gaan, waarop in het algemeen
het gebruik der aluinaardezouten bij de verwerij berust. Voegt men toch
de oplossing eener kleurstof bij de oplossing van een zout van aluinaarde,
dan wordt de aluinaarde als hydraat nedergeslagen , maar tevens met haar al
de kleurstof, welke te zamen na het droogen eene meer of minder sterk
gekleurde massa opleveren. Hetzelfde geschiedt ook , wanneer men zoodanige
oplossing eener kleurstof met aluinaardehydraat schudt.
Aluminiumoxyde , phosphorzuur (Phosphorzure aluinaarde: Al203,P05)
komt met fluooraluminium als wavelliet in de natuur voor en kan ook kunstmatig verkregen worden , wanneer men eene oplossing van alum met phosphorzure soda neerslaat, den neerslag vervolgens in zoutzuur oplost en op
nieuw door ammonia praecipiteert.
Aluminiumoxyde , salpeterzuur (Al 2 03 , 3 NO 5) wordt in kristallijne
blaadjes verkregen door aluinaardehydraat in salpeterzuur op te lossen en
de oplossing langzaam te verdampen. Bij schielijke verdamping verkrijgt
men eene gomachtige massa, die zuur, zamentrekkend smaakt, in water en
alkohol oplosbaar is en aan de lucht vervloeit. Het wordt wel in de drukkerij van goed gebruikt.
Aluminiumoxyde, zwavelzuur (Zwavelzure aluinaarde : Al 2 0„ 3 S03)
komt in den gekristalliseerden staat met 18 aeq. water voor als paarlemoerglanzende, doorschijnende, kleurlooze blaadjes van een zoeten , zamentrekkenden smaak. Het is oplosbaar in 2 deelen koud water, maar niet in alkohol , smelt bij verhitting in zijn kristal water , zwelt op en laat eene ligte
poreuze massa achter van een watervrij zout, hetwelk zeer langzaam weder
in water oplost.
Het wordt in de natuur gevonden , vooral in overgangs-kleischiefer,, en
kan bereid worden door aluinaardehydraat in zwavelzuur op te lossen , doch
in het groot wordt het verkregen door gegloeide fijngemalene klei met zwavelzuur in looden pannen te verhitten , de oplossing helder te maken , het
ijzeroxyde, kiezelzuur enz. of te scheiden en de verkregene oplossing te verdampen. De klei wordt eerst zwak gegloeid, door rollende molensteenen
zoo, veel mogelijk fijn gemaakt en dan in kleine gedeelten in zwavelzuur gebragt (op '100 deelen klei '150 deelen zwavelzuur).
Aluminiumrhodanide. Aluinaardehydraat lost in waterhoudend rhodaanwaterstofzuur langzaam op. De oplossing kan niet zonder ontleding verdampt
worden.
Amalgama (Kwikzilverbrij) noemt men de verbinding of legering van het
kwikzilver met eenig ander metaal. Zoo bijv. bestaat er een goudamalgama ,
tinamalgama , zinkamalgama, zilveramalgama enz. Met de meeste metalen gaat
het kwikzilver legeringen of liever amalgama's aan. Vermelding verdient vooral
het tinamalgama , dat als foelie der spiegels gebraikt wordt , en het amalgama van Kienmeijer, hetwelk uit 1 deel tin , '1 deel zink en 2 deelen kwikzilver bestaat en voor de kussens der electriseermachine wordt aangewend.
Amalgamatie (Verkwikzilvering) heet in het algemeen de bewerking van
het vormen der amalgama's of de verbinding van een metaal met kwikzilver;
in het bijzonder dan , wanneer zij wordt ondernomen met het doel , om dit
metaal van anderen te scheiden. (Over bepaalde amalgamatie-processen zie
men »Zilver en Goud.")
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Amalinezuur (C 12 H,N2 08 ) komt voor in fraaije , kleurlooze, watervrije
kristallen , die in water moeijelijk , in alkohol bijna niet oplosbaar zijn. Het
wordt gevormd door ontleding van het caffeine.
Amandelolie , de lichtgele olie uit de zoete en bittere amandelen door uitpersing verkregen. Zij is oplosbaar in alkohol , wordt ligt rans , doch eerst
bij — 25° C. vast.
Amandelzuur (C16106) wordt verkregen door amygdalinezuur (zie aldaar)
met zuren te koken of ook door een mengsel van cyaanwaterstofzuur en bitteramandelolie met zoutzuur te koken. Het komt voor in kleurlooze kristallen en kan beschouwd worden als een gepaard zuur van mierenzuur met
bi tteramandelolie.
Amarine (Pikramine : C 42 H 181\12) wordt uit het overeenkomstig zamengestelde, gekristalliseerde hydrobenzamide verkregen , door dit tot 130° te verhitten of met verdunde potassaloog aanhoudend te koken. Het kristalliseert
in kleurlooze , glanzende zuilen , smelt bij 400° , is naauwelijks in water ,
daarentegen gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar.
Amasatine (C161-15NO 3) is een ontledingsprodukt van den indigo , hetwelk
door inwerking van ammoniak op isatine wordt verkregen.
Ambraine of Ambrine (C 33 H,30) komt voor in kleurlooze paarlemoerglanzende naalden , die bij 37° smelten , en wordt door middel van heeten
alkohol uit de ambra getrokken , eene zelfstandigheid , vroeger als artsenijmiddel in gebruik , die in warme streken op de zee drift en van den potvisch
afkomstig is.
Amethan. Deze uitdrukking pleegt men wel voor amidzuren-aether te
gebruiken.
Amidbasen noemt men basische substitutie-verbindingen van den ammoniak , bijv. methylamine , aethylamine enz.
Amiden noemt men die verbindingen , waarin de ammoniak als NH,
aanwezig is , terwijl zijn derde aequivalent H is gesubstitueerd.
Glykocoll.
Amidoazijnzuur
Amidobenzoeaether (C 18 1-111N0,) wordt door reductiemiddelen uit den nitrobenzaaether verkregen.
Amidobenzoezuur (C14H,N04 ), kleurlooze prismen van eenen zoet-zuurachtigen smaak , moeijelijk in koud water , gemakkelijk in kokend water en alkohol oplosbaar. Het wordt verkregen door een stroom zwavelwaterstofgas
in eene kokende oplossing van nitrobenzoezuur in overvloedigen ammoniak te
leiden , te filtreren en te neutraliseren met azijnzuur.
Het vormt met de alkalien gemakkelijk oplosbare , met de zware metalen
meestens onoplosbare zouten. Het zilverzout is een harsachtige nederslag.
Amidocapronzuur = Leucin.
Amidolin is een ligchaam , dat tusschen het amylum en het dextrine instaat.
Amidopropionzuur = Alanin.
Amidosulfobenzid (C2 4 1-1 11 NS204) wordt gevormd bij het verwarmen van
het sulfobenzid met zwavelammonium onder afscheiding van zwavel.
Amidpotassium (KNH,) , eene kristallijne , olijfgroene massa verkregen
door potassium in droog ammoniakgas sterk te verhitten.
Amidzuren of Aminzuren zijn meestal vaste kleurlooze of geelachtige ligchamen , die 1 aeq. water bevatten. Dit kan door basen verplaatst worden
en alsdan ontstaan de amidzure zouten.

Amliden

Amrnoniakvloeistof.
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Amliden. Met dezen naam bestempelt men eene reeks stikstofhoudende
ligchamen , die nit 3 aeq. eener ternaire stof en 2 aeq. ammoniak, onder het
nittreden van 6 aeq. water, ontstaan.
.Ammelid (C12H9N9 06) wordt gevormd bij het oplossen van melam , melamin of ammelin in geconcentreerd zwavelzuur of sterk salpeterzuur en nit deze oplossing door biivoeging van wijngeest en koolzure potassa neergeslagen.
Ammelin (CG H 5N,00 , een wit zijdeglanzend poeder hetwelk gevormd
wordt bij het koken van melam met mineraalzuren of potassaloog.
Amminplatinaoxydule, zie Diamminplatinaoxydule.
Ammonia = Ammoniumoxyde.
Ammonia, z w a v elzure, zie Ammoniumoxyde, zwavelzuur. Zoo ook de
andere Ammonia-zouten bij het Ammonium.
Ammoniak (NH3 ) is een kleurloos gas , hetwelk zich door eeiien eigenaardigen, sterk prikkelenden reuk onderscheidt, en waarvan bet spec. gewigt
met 0,594 overeenkonit. Door sterke afkoeling bij — 40° C. of onder eene drukking van 7 atmospheren bij -PIO. C. kan het gas verdigt worden tot eene kleurlooze
dunne vloeistof, die een spec. gew. van 0,73 heeft en bij — 80° kristalvormig
vast wordt. Het gas reageert sterk alkalisch maakt (vochtig) roodgemaakt
lakrnoespapier hlaauw en heeft een bijtenden smaak. In aanraking met zure
gassen vormt het dikke witte nevels, met zoutzuur nevels van chloorammonium.
De ammoniak wordt in de natuur als salmiak aangetroffen onder vulkanische suhlimatieprodukten , in verbinding met zwavelzuur , phosphorzuur enz.
zoo-wel in het dierenrijk als in het delfstoffenrijk.
Hij ontstaat verder bij de rotting en drooge destillatie van stikstofhoudende
organische ligchamen en is ten gevolge daarvan in eene kleine hoeveelheid in de
dampkringslucht aanwezig ook komt hij in de uitwasemingen van planten
en dieren voor. Hij ontstaat verder , wanneer men eenige metalen (ijzer, zink)
in verdund salpeterzuur oplost en wordt gevormd bij alle oxydatieprodukten , die onder gelijktijdige inwerking van lucht en water plaats grijpen.
Voor de bereiding van bet gas bezigt men den bekenden salmiak (chloorammonium) en gebluschten kalk. Men brengt tot dat einde in een glazen fleschje 4 deel tot poeder gebragten salmiak en omstreeks 2 deelen tot
poedervormig hydraat gebluschtenkalk , vermengt ze onder elkander , verbindt
er eene gasontwikkelingsbuis aan en verwarmt. Het gas ontwijkt reeds bij
eerie zachte warmte en kan boven kwikzilver worden opgevangen. De kalk
werkt bij dit proces in die wijze op het chloorammonium (NH,C1) , dat het chloor
van dezen laatsten zich met het calcium van den kalk tot chloorcalcium verbindt , terwijl de zuurstof van den kalk zich met 1 aeq. waterstof van den
salmiak tot water vereenigt en ammoniak (NH 3) vrij wordt. Wil men grootere hoeveelheden van dit gas bereiden, dan bedient men zich van eene ijzeren of glazen kolf, even als men voor de bereiding der vloeibare ammonia
gebruikt.
Ammoniakvloeistof (Vloeibare ammonia , Ammonia liquida, Ammoniakgeest) is een water, meer of minder met ammoniakgas verzadigd. Om
haar te bereiden, brengt men in eene kolf van glas of ijzer bet mengsel van
kalk en salmiak, vult de flesschen tot het opnemen van het gas bestemd,
naar gelang men eene zwakkere of sterkere ammonia liquida verlangt,
omstreeks voor of voor de belft met water, hetwelk op '1 volumen, bij 0°C,
'1147 bij + 45° 783 volumen gas kan opnemen. Door de kolf in een oven of op een
3
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zandbad te verwarmen zal het ammoniakgas ontwijken , hetwelk bijv. in Woul.rsche flesschen kan worden opgevangen. Eene zuivere ammonia liquida mag geen
brandigen reuk hebben en moet op een horlogieglas volkomen vervlugtigen. Zij
moet sterk prikkelend naar ammoniak rieken en curcumapapier bruin kleuren. — Kalkwater of eene oplossing van loodsuiker mogen geenen nederslag
voortbrengen. Geschiedt dit, dan is er koolzure ammonia aanwezig. Zuringzuur mag in de met salpeterzuur verzadigde oplossing geen praecipitaat
bewerken, anders zijn er kalkzouten aanwezig. De sterkte der verkregene
ammonia liquida hangt van de hoeveelheid van het opvangende water af.
Men verkrijgt haar zeer sterk, wanneer men het produkt nit 1 deel salmiak
in t deel water opvangt. Neemt men op 1 deel salmiak 1 deel water, dan
vertoont het produkt een spec. gew. van 0,915-0,925 of van 21-19 ammoniakgehalte. Pit gehalte is echter voor het gewone gebruik te groot;
men bezigt hiertoe liefst eene ammonia liquida van 1N gehalte of 0,960
spec. gew.
Ammoniakzouten. Men geeft deze uitdrukking gewoonlijk aan verbindingen, die ammoniumoxyde als base bevatten. Dewijt nu de ammoniak
(NH3 ) eerst door het opnemen van 1 aeq. water (HO) in de base ammoniumoxyde wordt omgezet, zoo is de benaming : »ammoniumoxydezouten" juister. Naar de oudere theorie, toen in de verbindingen ammoniak werd aangenomen , gebruikte men bijv. den naam van zwavelzuren ammoniak en de
formule: NH 3 ,H0-1-S03 ; volgens de nieuwere theorie noemt men dit zout
zwavelzuur ammoniumarxyde: NH2O+SOS.
Ammoniakzwavelwaterstof, zie Ammoniumsulfhydraat.
Ammonium (NH) beet het radikaal der ammoniumverbindingen, bestaande uit 4 aeq. waterstof en 1 aeq. stikstof, hoewel men het tot heden
nog niet heeft kunnen afscheiden, maar slechts verbinding met kwikzilver als ammonium-amalgama verkregen heeft. Men heeft dit ammoniumamalgama verkregen, door met behulp van kwikzilver een ammoniumzout
door middel der galvanische kolom te ontleden of door potassium- (of sodium-) amalgama met chloorammonium zamen te brengen. In het laatste
geval ontstaat hierbij chloorpotassium (of chloorsodium) en ammoniumamalgama , welk laatste zich als eene groene, vaste, zamenhangende massa
voordoet, die spoedig in 2 volumen ammoniakgas en 1 volumen waterstofgas wordt ontleed.
Ammonium-antimoonchloride (3NH,C1, SbC1 3 +3H0) bestaat uit 3 aeq.
chloorammonium en 1 aeq. antimoonchloride, benevens 3 aeq. water en
kristalliseert in regthoekige prismen.
Ammonium-antimoonfluoride (3NH,F , SbF3) is een zeer gemakkelijk
oplosbaar, bijna vervloeijend zout, waarvan de oplossing in water sterk zuur
smaakt en het glas aantast.
Ammonium-bismuthchloride (3NH,C1, BiC1 3) scheidt zich in tafelvormige
rhombische kristallen nit zijne oplossing.
Ammonium-goudchloride (NH,C1, AuC1 3) kristalliseert iii doorzigtige
naaldvormige prismen, die aan de lucht ondoorzigtig worden.
Ammonium-goudcyanide (NH,Cy, AnCy3 + 2 HO) kristalliseert in groote
tafelen en zal verkregen worden, wanneer men in eene waterige oplossing
van cyaanammonium (bereid door destillatie van bloedloogzout, salmiak en
water) goudoxydehydraat tot verzadigings verwarmt, en de vloeistof in het
waterbad tot droogwordens verdampt.

Ammonium-goucicyanure — Ammoniumoxyde.
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Ammonium-goudcyanure (NH,Cy, AuCy) wordt gevormd, wanneer bij eene
vermengde oplossing van potassium-goudcyanure en zwavelzuur ammoniumoxyde wijngeest wordt gevoegd. Er praecipiteert alsdan zwavelzure potassa
en de vloeistof bevat het ammonium-dubbelcyanure.
Ammonium-goudjodide (NH,J, AuJ3) wordt uit eene oplossing verkregen ,
die 4 aeq. joodammonium en 1 aeq. goudchloride bevat.
Ammonium-kobaltcyanide (3 NH,Cy, Co 2 Cy3 ) kristalliseert in kleurlooze ,
opeengescliovene, vierzijdige tafels en wordt verkregen door kobaltcyaanwaterstofzuur (waterstof-kobaltcyanide) met ammonia to neutraliseren.
Ammonium-kwikzilverchloride , zie Alembrothzout.
Ammonium-kwikzilverfluoride (NH,F, HgF) is volgens Berzelius een wit ,
poedervormig, onoplosbaar dubbelzout.
Ammonium-kwikzilverjodide (NH 4J, 3 HO) komt voor in gele naalden
en ontstaat, wanneer men eene oplossing van het kwikzilverjodide met eene
heete oplossing van joodammonium in aanraking brengt.
Ammoniumoxyde of Ammonia (NH4 O) heet de hypothetische base , die met het
potassiumoxyde of de potassa en het sodiumoxyde of de soda overeenstemt.
Ammoniumoxyde, koolzuur(2N1140,3CO3 ÷H0),Anderhalfvoudigkoolzure ammo n i a, Riekzout (Hertshoornzout) , wordt verkregen door
drooge destillatie (in cilinders van gegoten ijzer) van stikstofhoudende zelfstandigheden en herhaalde latere sublimatie met kool , waarbij men het door destillatie verkregen produkt in glazen retorten met glazen ontvangers voorzien
of in ijzeren of aarden sublimeervaten met ontvangers van glas , steengoed
of lood verhit.
Daar echter niettegenstaande de herhaalde destillatie het zout eenen brandigen bijreuk behoudt en aan de lucht weder geel van kleur wordt, zoo maakt
men uit het ruwe zout en de waterige vloeistof, door drooge destillatie verkregen , gewoonlijk eerst salmiak of zwavelzure ammonia en bereidt daaruit
de zuivere koolzure ammonia. Tot dat einde vermengt men I deel salmiak
met 2 deelen krijt beide goed gedroogd en sublimeert het mengsel bij eene
langzaam vermeerderde hitte. Hierbij wordt de salmiak (NH,CI) door het

krijt (koolzure kalk : CaO, CO 2 ) op die wijze ontleed, dat er chloorcalcium
ontstaat , hetwelk in de sublimeervaten terug blijft, terwijI anderhalf-koolzure
ammonia en ammoniakgas ontwijken. De anderhalf-koolzure ammonia is eene
witte, kristallijne massa, die gemakkelijk in water oplosbaar is , alkalisch
smaakt, een ammoniakalen reuk heeft en aan de lucht langzamerhand in dubbel-koolzure ammonia verandert, daar zij spoediger ammoniak dan koolzuur
verliest.
Ammoniumoxyde, e n k e l voudig-koolzuur, (NH 4O,CO 2 ) kan slechts rnoeijelijk in den vrijen staat bestaan. Wanneer ammoniakgas met koolzuurgas in aanraking komt, ontstaat er eene witte kristallijne verbinding , een dusgenaamde
carbonaat-ammoniak of carbaminzuur ammoniumoxyde, dat eerst met water
de eigenlijke koolzure ammonia 'evert.
Ammoniumoxyde, tweevoudig-koolzuur, (NH2O, 2 CO,) is eene
kristalliseerbare, in water oplosbare, reuklooze, niet alkalisch reagerende
verbinding, die in Z. Amerika in de nabijheid der guanolagen in eene groote
hoeveelheid gevonden wordt , en ontstaat, wanneer anderhalf-koolzuur ammoniumoxyde aan de lucht wordt blootgesteld.
Ammoniumoxyde , molybdeenzuur, (NH 2O, Mo0 3) wordt als een neutraal zout is kleine prismen verkregen door molybdeenzuur in sterke ammonia
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liquida op te lossen en bij deze oplossing 45: wijngeest te voegen. De verzamelde nederslag, die uit kleine, kleurlooze, vierzijdige prismen bestaat,
moet boven bijtenden kalk gedroogd worden. Indien men de oplossing van
bet molybdeenzuur in ammonia liquida sterk indampt, waarbij zip altijd naar
ammonia moet rieken, dan scheidt zich allengskens een kristallijn poeder af,
hetwelk tweevoudig-molybdeenzuur ammoniumoxyde is.
Het dient als herkenningsmiddel voor het phosphorzuur , waartoe men de
phosphorzure verbinding met de molybdeenzure ammonia onder toevoeging
van eenige droppels salpeterzuur verwarmt en alsdan eene gele kleur of bij
aanwezigheid van eene grootere hoeveelheid phosphorzuur een geel praecipitaat waarneemt. Men bedenke echter , dat arsenikzuur en kiezelzuur eene
overeenkomstige reactie vertoonen. De reactie met phosphorzuur echter heeft
reeds in de koude plaats en er ontstaat alsdan een lichtgeel praecipitaat, terwijl
de bovenstaande vloeistof kleurloos is, Arsenikzuur daarentegen geeft met
de molybdeenoplossing in de koude geen nederslag , wel bij verwarming,
terwijI de bovenstaande vloeistof geel is. Kiezelzuur geeft in de koude volstrekt geene reactie , bij verwarming eene sterke gele kleuring , mar geen
neerslag.
Ammoniumoxyde , nitrozwaveligzuur, (NH40 ,S02N00 vormt fraaije,
aan de lucht niet ontleedbare kristallen , wanneer men in eene geconcentreerde
oplossing van zwaveligzuur ammoniumoxyde , die met 5-6 volumen ammonia
liquida is vermengd, stikoxydegas leidt.
Ammoniumoxyde , tonderphosphorigzuur, (NH 2O, 2H0, PO) is eenligt
vervloeijend , in wijngeest oplosbaar zout.
Ammoniumoxyde , o v er chlo or z u ur, (NILO , C10 7 ) kristalliseert in
regthoekige prismen met twee vlakten eindigende en is in 5 deelen water
oplosbaar.

Ammoniumoxyde , overmangaanzuur, (NH40 , Mn 2 0,) wordt door
wederzijdsche ontleding van het zilverzout en chloorammonium verkregen.
Ammoniumoxyde , p h o s p h o r i gz u u r, (2NH2O,H0, P03 ) ontstaat door
phosphorigzuur met ammonia te verzadigen en de oplossing in te dampen. Het
komt voor in groote , vierzijdige zuilen , met vier vlakten eindigende.
Ammoniumoxyde, phosphorzuu r, wordt als eendusgenaamdneutraalzout
(2 NH40 , HO , P0 5) in groote zuilen verkregen, wanneer men eene oplossing
van phosphorzuur met ammonia of koolzure ammonia neutraliseert en haar onder bijvoeging van ammonia verdampt. Dit zout is gemakkelijk oplosbaar in
water en verweert aan de lucht , waarbij ammonia vervlugtigt en een zuur
zout ontstaat. Door de oplossing van phosphorzuur ammoniumoxyde met
phosphorzuur zuur te maken en te verdampen , verkrijgt men dit zure zout
in quadratoctaeders , die de forniule : NILO , 2 HO , PO 5 hebben en aan de
lucht onveranderd blijven. Voegt men bij eene geconcentreerdeoplossing van
het neutrale zout ammonia liquida , dan wordt dit vast , doordien , er een
moeijelijk oplosbaar basisch zout (3 N11 40 , P05) wordt afgescheiden. Een b asisch phosphorzuur (metaphosphorzuur) ammoniumoxyde isslechts
in den opgelosten staat bekend. Neutraal tweebasisch ph o sphorzuur
(paraphosphorzuur) ammoniumoxyde (2 NILO, P0 5) wordt gevormd , wanneer eene oplossing van tweebasisch phosphorzuur met ammonia
in overmaat verzadigd en hierbij alkohol gevoegd wordt. Lost men dit neutrale zout in azijnzuur op en giet men bij de oplossing alkohol, dan scheidt
zich een zuur tweebasisch zout (NH40 , HO, P0 5) af.
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Ammoniumoxyde, s al p e t e r i g z u u r, (NH 40, NO3) ontstaat volgens Schoenbein bij elke verdamping van water aan de lucht en wordt bereid door salpeterigzuur loodoxyde met zwavelzuur ammoniumoxyde te ontleden of door
salpeterigzuur zilveroxyde met salmiak en water zamen te wrijven. Bij verhitting Levert het water en stikstof (NH 40 , NO3 = 2 N + 4 HO).
Ammoniumoxyde , sal peterzuur, (NH,0 , NO 5) wordt in eene geringe
hoeveelheid in het regenwater bij onweders gevonden en kan worden verkregen door koolzure ammonia met salpeterzuur te verzadigen. Het kristalliseert in lange zeszijdige , kleurlooze zuilen , die gemakkelijk vochtig worden
en een scherpen smaak hebben , in 2 deelen koud en gelijke deelen kokend
water oplosbaar zijn. Bij de oplossing in water veroorzaakt het sterke temperatuursvermindering. Bij verhitting gaat het gelieel over in stikstofoxydule en water (N1140 , NO5 = 2 NO + 4 HO).
Ammoniumoxyde, se le n i g z u u r, a) n e u t r a a 1 (NH 40 , Se02 ) wordt verkregen door selenigzuur in eene overmaat van ammonia op te lossen b)
t we evoudig-seleni gz u u r, (NILO , 2 Se0 2 ) wordt gevormd, wanneer men
de oplossing van het neutrale zout aan zich zelve overlaat, c) vier v oudi gselenigzuu r, (NH 40 , 4 Se0 2 ) ontstaat , wanneer bij het voorgaande meer
zuur wordt gevoegd.
Ammoniumoxyde, t e 1 lu rigzuur, (NH 40 , Te03 ) wordt verkregen door
tellurigzuur in ammonia op te lossen. Vi er v ou di g-t ell ur igz uur a mmoniumoxyde (NH,0 , 4 Te0 3 ) ontstaat door tellurigzuur in koolzure
ammonia op te lossen.
Ammoniumoxyde, telluurzuur, a) neutraal (NE1 40 , Te 03 ) wordt
gevormd door telluurzuur met ammonia te overgieten , b) tweevoudi gt el lu ur z u u r, (NH 2O, '2 Te 0 3) door tweevoudig-telluurzure soda met salvoudig- telluurzuur,
miak te vermengen,
c) vier,(NH 2 O, 4 Te 03 ) op
overeenkomstige wijze.
Ammoniumoxyde, v a n a di g z uur, (NILO, V03 ) is een bruin kristalachtig poeder, hetwelk verkregen wordt door eene heete oplossing van zwavelzuur vanadiumoxyde met eene geringe overmaat van ammonia te vermengen.
Ammoniumoxyde, z -vv a v e ligzuur , (N1-1 40, SO3 + HO) kristalliseert in
zeszijdige, kleurlooze zuilen en wordt verkregen door zwaveligzuur en ammoniakgas , beide vochtig, in absoluten alkohol te Leiden. Reeds na korten
tijd ontstaan er in deze vloeistof Witte zijdeglanzende kristallen van dit neutraal zout, dat bij verhitting onder het afgeven van water en ammonia in
een zuur zout overgaat.
Ammoniumoxyde, zwavelzuur , (NH 2O, SO3 ) kristalliseert in zeszijdige
zuilen van eenen bitteren, prikkelenden smaak, bevindt zich in vulkanische
streken met salmiak en ijzeroxyde vermengd bij den Etna , in het water der
lagunen opgelost in Toscane, waar het zich aan de oevers afzet en naar zijn
ontdekker mascag ran genoemd wordt. Men bereidt het door koolzure ammonia door middel van zwavelzuur te ontleden of door dit zuur met vloeibare ammonia te verzadigen of ook door wederzijdsche ontleding van de
koolzure ammonia en den zwavelzuren kalk (gips) , waarbij zwavelzure ammonia in water opgelost verkregen en onoplosbare koolzure kalk afgescheiden wordt. Voornamelijk echter wordt het als bijprodukt verkregen bij
de lichtgasbereiding, doordien men het ammoniak water of in het algemeen
de ammoniakhoudende vloeistoffen, die bij deze bereiding voorkomen , met
verdund zwavelzuur in aanraking brengt. — De voornaamste bestanddeelen
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-van het ammoniakwater zijn : vrije ammoniak, koolzuur en zwavelzuur ammoniumoxyde, zwavel- en cyaanammonium. Van deze ligchamen is slechts
het zwavelzuur ammoniumoxyde vast , de overige zijn vlugtig en gaan bij
destillatie over. Om dit vaste zout te ontleden wordt er kalk bijgevoegd.
Heeft men door verzadiging van het destillaat met zwavelzuur het zwavelzuur ammoniumoxyde verkregen , dan wordt de oplossing ingedampt en tot
kristallen gebragt.
Ammoniumoxydezouten, zie Ammoniakzouten.
Ammonium-palladiumchloride (NH,C1, PdC1 2) verkrijgt men door verdamping van koningswater over tot fijn poeder gebragt ammoniumpalladiumchlorure. Dit laatste zout wordt verkregen door e6ne vermengde oplossing van palladiumchlorure met chloorammonium te verdampen , waarbij
het in lange olijfkleurige prismen kristalliseert.
Ammonium-platinachloride (Platinasalmiak : NH,C1, PtC1 2 ) is een dubbelzout van platinachloride en chloorammonium , hetwelk in geelbruine kristallijne korrels nederslaat, wanneer men eene oplossing van platinachloride
bij eene oplossing van chloorammonium voegt. Bij gloeijing laat het 44,3&
metallisch platina in een sponsachtigen staat terug , de zoogenaamde platinaspons.
Ammonium-platinachlorure (NH,C1, PtC1) wordt verkregen door chloorammonium op te lossen in eene zoutzure oplossing van platinachlorure en
vervolgens te verdampen.
Ammonium-platinacyanure (NH,Cy,, PtCy) wordt verkregen door hydratisch platinacyanure in cyaanammonium (ammonia liquida met blaauwzuur
verzadigd) op te lossen en komt voor in lange naaldvormige prismen , die
aan de lucht eene gele kleur aannemen.
Ammonium-platinarhodanide (NH,Rd, PtRd2 ) kristalliseert in karmijnroode zeszijdige prismen en wordt verkregen , wanneer men 4 deel zwavelzuur . ammoniumoxyde in eene kokende oplossing van ai, deel potassium-platinarhodanide oplost, de oplossing verdampt en het residu met alkohol uittrekt.
Ammonium-platinasesquicyanure (NI-1 4Cy, Ptfly,) Koperglanzende naar het
olijfgroene zweemende kristallen , die verkregen worden door inwerking van
chloor op het ammoniumplatinacyanure.
Ammonium-quatersulphureet (Viervoudig-zwavelammonium : NH,S,) wordt
verkregen, wanneer men in de vloeistof, waaruit het quinquesulphureet
(vijfvoudig-zwavelammonium) kristalliseert, onder sterke afkoeling, afwisselend ammoniakgas en zwavelwaterstofgas leidt. Het wordt dan vast tot eene
zwavelgele , kristallijne massa , die bij verwarming oplost onder ontwikkeling van eenigen gasvormigen zwavelwaterstof-ammoniak. Na bekoeling schieten
uit de oplossing zwavelgele, doorzigtige kristallen aan, welke de genoemde
verbinding vormen.
Ammonium-quinquesulphureet (Vijfvoudig-zwa v el am m onium : NH4S5)
wordt gevormd , wanneer men in eene oplossing van ammoniumsulfhydraat
zwavel brengt en tevens ammoniakgas leidt , alsdan den vrijen ammoniak met
zwavelwaterstofgas verzadigt, dan weder, onder bijvoeging van zwavel, met
ammoniakgas behandelt en nu nogmaals zwavelwaterstofgas doorleidt. De oplossing wordt op deze wijze zoo verzadigd, dat zij tot eene kristallijne massa vast
wordt, die bij verwarming tot 40 a 50° C. tot eene heldere vloeistof oplost,
waaruit bij langzame bekoeling in eene geslotene flesch groote kristallen van
vijfvoudig-zwavelammonium aanschieten.
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Ammonium-rhodiumsesquichiorure (3NH,C1, Rb 2C1 3 + 3110) -wordt door
wederzijdsche ontleding van het overeenkomstige sodiumzout en salmiak verkregen.
Ammonium-rutheniumsesquichlorure (2NH,C1, liu 2 C1 3) ontstaat, wanneer
bet rutheniumoxyde, in zoutzuur opgelost, met salmiak wordt vermengd.
Het schiet dan in kristallen aan.
Ammonium-septiessuiphureet (Zevenvoudig-zwavelammonium komt
voor in robijnroode kristallen , die terugblijven, -wanneer men het vijfvoudig-zwavelammonium ter ontleding zet in een ruim vat, met drooge lucht
gevuld.
Ammonium-sulfantimoniaat (3 1N-11 4S, SbS5) wordt verkregen ; wanneer
men antimoonpersulfide (sulphur auratum) in ammoniumsulthydraat oplost.
Ammonium-sulfhydraat (Zwavelwaterstof-zwavelammonium: NHS, HS ,
ook kortwe g.., Zwavelammonium genaamd) wordt verkregen, wanneer men
door verdmide ammonia licittida zwavelwaterstofgas leidt, totdat zijn reuk
de overhand been en de vloeistof niet meer door eene oplossing van magnesiazouten wordt neergeslagen. De vloeistof is in den beginne kleurloos ,
maar wordt later geel , doordien er hoogere zwaveltrappen van bet ammolliUta ontstaan. Aan de lucht blootgesteld, wordt de waterstof van de zwavelwaterstof geoxydeerd tot water, terwij1 de vrij gewordene zwavel in bet zwavelammonium oplost. Bij voortgezette inwerking der dampkringslucht echter
wordt al de zwavel door zuurstof vervangen, de zwavel scheidt zich uit en
er blijft in de vloeistof niets als ammoniak over.
Dewitil het ammoniumsulfhydraat zoowel metalen nit hunne oplossingen
nederslaat als zwavelmetalen oplost, is het een uitmuntend middel , om bepaalde metaalgroepen van elkander te scbeiden. Zoo slaat bij v. deze vloeistof eene groep metaaloxyden, die uit eene zure oplossing niet door zwavelwaterstof worden gepraecipiteerd, als zwavelmetalen neder. Hiertoe behooren
de oxyden van ijzer, kobalt , nikkel, mangaan, zink en uranium. Heeft men.
verder door zwavelwaterstof, bijv. tin, antimoon , arsenik , gond, platina , koper,, zilver, bismuth, food, kadmium, kwikzilver enz., als zwavelmetalen neergeslagen , dan worden de vijf eerste , wanneer men het geheele
praecipitaat met zwavelammonium digereert, hierdoor opgenomen , terwijI
de overige als onoplosbaar terugblijven.
Ammonium-sulfocyanidehydraat (Zwavelcyaan waterstof-zwavelammonium : NH,S,C2NHS2 ) werd door Zeise ontdekt en volgens hem verkregen,
wanneer men 40 volumen watervrijen alkohol bij 10°C. met ammoniakgas verzadigt , de vloeistof alsdan met eene oplossing van 1,6 vol. zwavelkoolstof en
alkohol in eene flesch vermengt, die door het mengsel geheel gevuld
1,4
is , en deze dan goed gesloten bij 15° C. laat staan. Er scheidt zich alsdan na omstreeks 2 uren een zout in kristallen hetwelk een ammoniumsulfocarbonaat is. Zijgt men de heldere -vloeistof schielijk door linnen
van dit zout af, laat men Naar in eene flesch, luchtdigt gesloten, 10 uren
fang bij 10°C. staan en koelt men Naar vervolgens eerst tot 8°C. en dan in
water, met ijs gernengd, af, dan verkrijgt men het bovengenoemde zout,
hetwelk door afwasschen met ijskouden alkohol en uitdrukken tusschen
vloeipapier zuiver kan verkregen worden.
Ammonium-sulfowolframaat is eene verbinding analoog met het potassiumsulfowolframaat (zie aldaar).
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Ammonium-sulphured (Zwavelammonium : NE-1,S) wordt gevormd, wanneer men ammoniakgas met zwavelwaterstofgas bij de gewone temperatuur
in aanraking brengt, volgens .Bineau echter slechts dan, wanneer 2 vol. ammoniakgas en 'I vol. zwavelwaterstofgas bij eene temperatuur van — 18°C.
bij elkander komen. Het gelijkt in uiterlijk voorkomen op het ammoniumsulfhydraat.
Ammonium-tinchloride. Watervrij tinchloride absorbeert ammoniakgas
en geeft daarmede eene witte poedervormige verbinding, die zonder ontleding te ondergaan kan worden gesublimeerd en dan volkomen in water
oplost. De oplossing wordt bij de gewone temperatuur binnen eenige dagen geleiachtig, bij verhitting dadelijk. Volgens H. Rose komt deze verbinding overeen met de formule: SnCI, + Nit of 113SnNC12.
Ammonium-tinchlorure (NH,C1, SnCI) wordt verkregen door de chloorverbindingen van tin en ammonium met elkander te vermengen en te verdampen.
Ammonium-tinjodure (NH,J, SnJ) komt met het potassium-tinjodure
overeen.
Ammonium-ijzercyanide (Ferridcyaanammonium : 3 NH 4Cy + Fe2 Cy3 ) komt
voor in fraaije robijnroode, rhombische kristallen en wordt verkregen door
chloorgas in eene oplossing van ammonium-ijzercyanure te leiden.
Ammonium-ijzercyanure (Ferrocyaanammonium: 2 NH,Cy + FeCy) kan
door verzadiging van ijzercyaanwaterstofzuur (waterstofijzercyanure) met
ammonia verkregen worden.
Ammonium-zinkchlorure (Chloorzink-chloorammonium , Chloorzink-salmiak : NH,C1, Znel+HO) kristalliseert bij het verdampen van de zeer geconcen-

treerde vermengde oplossingen der beide chloriden in waterheldere zuilen,
die scherp metaalachtig smaken en in eene vochtige lucht vervloeijen. Eene
geconcentreerde oplossing van den chloorzink-salmiak, die men door het
oplossen van 5 ned. lood zink in sterk zoutzuur en het bijvoegen van 5
ned. lood salmiak verkrijgt, wordt bij het solderen, vertinnen en verlooden van koper en ijzer als zoogenaamd soldeerwater gebruikt. Het zuivert namelijk de oppervlakte der metalen bij eene zachte warmte uiterst
gemakkelijk en volledig van oxyde. Het oxyde ontleedt den salmiak, terwij1 het gevormde chloride door het vloeibare chloorzink wordt opgelost.
Over de oxydevrije oppervlakte van het vaste metaal spreidt zich dan het
vloeibare metaal ult.
Ammonium-zin.kjodure (Joodzink-ammoniak) wordt gevormd, wanneer joodzink aan de werking van ammoniakgas wordt blootgesteld.
Amorph (0: privaticum, niet en §i /Lapp), de gedaante) gedaanteloos ,
vormloos, noemt men die vaste ligchamen, welke de begrenzing door regelmatige vlakten missen , dus noch kristallen noch kristallijn zijn.
Amphelin is eene olie door Laurent in verschillende soorten van bitumineuze lei ontdekt.
Amphelinzuur werd door Laurent bereid door salpeterzuur op amphelin
te doen inwerken.
Amphidezouten (van iiiipe4 , beide, en taoktat, uitzien vertoonen) werden door Berzelius de eigenlijke zouten genaamd, die nit een binair zuur
en eerie binaire base bestaan en hetzelfde electronegatieve element (een en denzelfden verbrandingsonderhouder) zoowel in de base als in het zuur met het radi-

kaal verbonden bevatten. Hiertoe behooren de zuur s to f-, z w a v e 1-, s e le en-,
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en t ell uur zout en, die door de verschillende radikalen van elkander onderscheiden zijn. Ook de dubbele haloidezouten kunnen als amphidezouten beschouwd worden (c h 1 o r o-, b r o m o-, j o d o z out e n.) De voornaamste en talrijkste zijn de zuurstofzouten, die uit een electronegatief en electropositief
oxyde bestaan.
Amphotere ligchamen noemt men, die zich tegenover basen als zuren en
tegenover zuren als basen gedragen.
Amygdaline (C,„H„NO„) is eene eigenaardige zelfstandigheid , voornamelijk eigen aan de plantenfamilie der Pomaceen en vooral der Drupaceen,
die zich in de grootste hoeveelheid in de bittere amandelen, alsook in
de pitten der kersen, abrikozen , perziken enz. bevindt. Het behoort tot de
klasse van de glucosiden of met suiker verbondene stoffen. Men bereidt het nit
de bittere amandelen, waartoe deze door uitpersen van de vette olie bevrijd worden en het overblijvende met sterken alkohol uitgekookt worth. Het
alkoholisch afkooksel wordt gefiltreerd, verhit, weder gefiltreerd en dan het
grootste gedeelte van den alkohol verdampt. Behandelt men het residu
alsdan met aether, waarin het amygdaline onoplosbaar is, dan praecipiteert
dit en komt als eene korrelig kristallijne massa voor , die uitgeperst en
met aether kan uitgewasschen worden
Het kristalliseert nit de alkoholische oplossing in glanzend witte, watervrije schubbetjes , uit de waterige oplossing met 6 aeq. water in doorzigtige zuilen , die een zwakken smaak en geen reuk bezitten.
In aanraking met emulsine (zie aldaar) wordt het amygdaline gescheiden in bitteramandelolie, blaauwzuur en suiker (C,„H„NO„ + 4 HO --=-7G„H60, + C,NH+
2 ( C 12 H 12012) . — '17 Grein amygdaline geven 1 grein watervrij blaauwzuur.
Amygdalinezuur (C40H26024) is eene gomachtige, kleurlooze massa van een zuren smaak, onoplosbaar in aether en alkohol. Het ontstaat, wanneer amygdaline gedurende langen tijd met barytwater wordt gekookt. Het vormt met
basen meest onkristalliseerbare zouten. Bij het koken met zuren wordt het
gesplitst in suiker en amandelzuur (zie aldaar).

Amyl (C10 I1 11 ) is het radikaal van de aardappel-foeselolie of den amylalkohol en van zijne afgeleide verbindingen. Het komt voor als eene kleurlooze vloeistof van eenen zwakken aetherischen reuk en weinig brandenden
smaak, wordt bij 30° C. olieachtig dik en heeft een spec. gew. van 0,77. Men
scheidt het uit het joodamyl af, door dit . met zinkamalgama te verhitten
en de bij 155° overgaande vloeistof op te vangen.
Amylaether, zie Amyloxyde.
Amylalkohol (Aardappelfoeselolie : C 10H 11 0+ HO) wordt gevormd bij de
geestrijke gisting van zetmeelhoudende zelfstandigheden, (die natuurlijk eerst
in suiker overgaan) en is vooral in den alkohol uit aardappelen verkregen aanwezig. Bij de destillatie der gegiste tnassa's gaat eerst een aethylalkohol in
vereeniging met deze foeselolie over, tegen het einde der destillatie echter
wordt de vloeistof door de daarin verdeelde olie melkachtig en deze olie is
onzuivere amylalkohol, die van de bijgemengde zuren door schudden met
water, destillatie over koolzure soda en eindelijk over chloorcalcium wordt
afgescheiden. De vloeistof, die bij 1.32° overgaat, is de amylalkohol. Hij
komt in dezen alzoo gezuiverden staat voor als eene kleurlooze vloeistof van
een bedwelmenden reuk, die de keel eigenaardig prikkelt en een spec. gew.
van 0,818 heeft. Hij wordt vast bij — 23° C. en kookt bij 132° C., is slechts
weinig oplosbaar in water (bij + 16° C. in 39 deelen) , gernakkelijk in
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alkohol en aether. De naam »amyl" is afkomstig -van amylen, zetmeel,
dewiji . het hoofdzakelijk in zulke brandewijnsoorten voorkomt, die middelijk
uit zetmeel zijn ontstaan.
Amylamin (Valeramin: C 10 H 1 , + NH 2 ) is eene vloeistof van een ammoniakalen reuk en brandenden en bitteren smaak, die een spec. gew. van
0,75 heeft en bij 95° kookt. Deze organische base kan nit den cyaanzuren
amylaether worden bereid, door dezen met potassa te koken, het destillaat
met chloorwaterstofzuur te verzadigen en de witte vettig aanvoelende schubben, welke daarbij verkregen worden, met kalk te destilleren.
AmyIdithionzuur (Amylonderzwavelzuur: C 10 H 11 , HO, S 2 0 5 ) ontstaat door
inwerking van salpeterzuur op zwavelcyaanamyl.
Amylen (C 10 11 10 ) , is eene olieachtige koolwaterstof, die verkregen wordt
door amylalkohol met watervrij phosphorzuur of met chloorzink te destilleren. Het komt voor als eene kleurlooze vloeistof, die naar rotte kool riekt
en bij 35° C. kookt.
Amylenoxyde (C 10 1-1 10 0 2 ) ontstaat door de inwerking eener oplossing van
potassa in water op zoutzuren amylglycolaether , welke laatste verkregen
wordt door waterhoudend zoutzuur gedurende eenige uren met verdund
amylglycol bij 80-90° te lierbitten.
Amylesters zijn zure en neutrale zuurstofzouten van het amyloxyde, die
overeenkomsti de gelijksoortige aethyl- metbylverbindingen moeten beschouwd worden.
Amylogene is volgens Delffs de stof, door amylum aan koud water afgegeven.
Amyloide beet het ligcliaam , lietwelk ontstaat door behandeling van cellulose met geconcentreerd zwavelzuur, en door jodium blaauw gekleurd
wordt.
Amylonderzwavelzuur , zie Amyldithionzuur.
Amyloxyde (Amylaether: C io H„O) is eene vloeistof van eenen aangenamen reuk, die een spec. gew. van 0,779 en een kookpunt tusschen 170 en
180° C. heeft. Het wordt verkregen bij destillatie van een mengsel van
zwavelzuur en amylalkohol. Het vormt met zuurstofzuren zure en neutrale
zouten (esters) , zoo bijv. azijnzuur en mierenzuur amyloxyde , die beide een
ooftachtigen reuk bezitten, verder amylzwavelzuur, amylphosphorzuur enz.
Amyloxyde-zuringzuur (Dubbel-zuringzuur amyloxyde: C 10 H 1 0, HO, 2
C2 0 3 ) wordt gevormd door inwerking van zuringzuur op amyloxydehydraat.
Amyloxyde-zwavelzuur (Sulfamvlzuur, Dubbel-zwavelzuur amyloxyde,
Amylzwavelzuur C, 0 H 11 O, HO, 2 SO 3 ). Pit aetherzuur, corresponderende
met het aetberzwavelzuur, ontstaat door gelijke gewigtsdeelen watervrijen
amylalkohol en geconcentreerd zwavelzuur te vermengen en de zure vloeistof door middel van koolzure baryt te neutraliseten.
Amylum, zie Zetmeel.
Amylurethaan (C 12 H 13 N0,) is carbaminzuur amyloxyde en vormt zijdeglanzende naalden, die in beet water , aether en alkohol oplosbaar zijn , bij
600 smelten en bij 220° zonder verandering overdestilleren.
Amylureum (C 2 H 3 (C 10 H 11 ) N2 02 ) is eene verbinding van het ureum,
waarin 4 aeq. waterstof door de koolwaterstof amyl (C 10 H 11 ) is vervangen.
Amyrin (C40H 340), kleine witte kristallen, die zich uit de alkoholische
oplossing der elemihars afscheiden.
Anacardzuur (C4 A0 0, + HO) bevindt zich met eene scherpe olie, het
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cardol , in de vruchten van Anacardium. Men verkrijgt het door het aetherisch extract dezer vrucht met loodoxydehydraat te digereren en het loodoxydezout door zwavelwaterstof te ontleden. Het staat tusschen de bars- en
vetzuren in , is kleurloos, kristallijn , reukeloos, smaakt specerijachtig en
smelt bij 60 0 C.
Analyse , anorganische is de ontleding van anorganische scheikundige
verbindingen. Men onderscheidt in het algemeen eene qualitatieve en eene
quantitatieve analyse, waarvan de eerste steeds de andere moet voorafgaan,
dewijl men natuurlijk , eer dot men de ligchamen naar het gewigt kan bepalen , weten moet , welke bestanddeelen daarin bevat zijn. Beide soorten van
analyse vereischen eerie naauwkeurige kennis van alle scheikundige werkzaamheden, maar de quantitatieve analyse vooral eischt eene groote mate van
kennis en scherpzinnigheid bij den scheikundige. In de eerste plaats moet
men zeer vertrouwd zijn met den gang, welken men volgen moet, om de
bestanddeelen van een ligchaam te bepalen en de zaak reeds meer onder
handen gehad hebben , eer men er toe geraakt, alle misslagen te vermijden.
Deze kennis kan slechts in bet laboratoriurn van een scheikundige worden
opgedaan.
Tot het uitvoeren eener goede analyse is veel tijd geduld , zorgvuldigheid en naauwkeurigheid noodig. — Vooreerst moet de analytiker de
ph-ysische eigenschappen waarnemen van het ligchaam, hetwelk bij onderzoeken wil , en zien, hoe het ligchaam zich in de warmte gedraagt, of het vlugtig , sublimUrbaar of brandbaar is, of het van kleur verandert enz. Heeft
eene verandering plaats, dan moet men zich overtuigen , of het gewigt bij
gloeijing af- dan wel toeneemt. Geeft het water af, dan moet dit met lakmoespapier onderzocht worden. Ziin er organische zelfstandigheden aanwezig,
dan zal zich kool afscheiden.
Vooral echter dient men vervolgens de ligchamen voor de blaasbuis op kool
te onderzoeken, om de reductie of ox-ydatie waar te nemen , die er plaats
vindt , en vervolgens in een oogje van platinadraad met phosphorzout of
borax aan de blaasbuisvlam bloot te stellen, waardoor kenbaar wordt of er
kleurende metaaloxyden in de ligchamen zijn vervat. Al deze voorafgaande
onderzoekingen geven eene aanwijzing voor de daarop volgende analyse langs
den natten weg, waartoe de ligchamen eerst door verkleinen en slibben in
eenen zoo fijn mogelijk verdeelden toestand moeten worden gebragt. Eerst
onderzoeke men, of het ligchaam geheel of gedeeltelijk in water oplosbaar
is. Is het niet oplosbaar in water, dan onderwerpt men het aan de werking
van verdund of geconcentreerd chloorwaterstofzuur. Is het ook daarin niet
of slechts gedeeltelijk oplosbaar , dan behandelt men het ligchaam of het overblijvende met salpeterzuur of koningswater.
Is het ligchaam in geen dezer zuren oplosbaar, dan kookt men het met
koolzure alkalien en salpeterzure of zwavelzure potassa of smelt het in eenen
kroes van platina of zilver., om het to ontbinden en behandelt het dan met
zuren. Dikwijls blijft er echter ook nu nog wat terug en dan behandelt men
het weder met zwavelzuur enz.
Is het ligchaam op de eerie of andere wijze, hier in het kort medegedeeld, opgelost, dan poogt men de afzonderlijke bestanddeelen door bepaald
daartoe aangewezene scheidingsmiddelen (reagentien, zie aldaar) te herkennen,
waartoe reeds de voorloopige blaasbuisproeven den weg gebaand hebben. Daarbij
volgt men met behulp van algemeene reagentien een bepaalden gang, waarbij
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eerst de verschillende ligchamen in groepen gevat en uit deze groepen de
afzonderlijke ligchamen door bepaalde reagentien herkend worden.
Heeft men eindelijk de overtuiging gekregen, dat alle ligcharnen, in de
oplossing bevat, gevonden zijn, dan kan men met behulp van bepaalde methoden en door weging, als ook door middel van andere noodzakelijke gereedschappen en toestellen de hoeveelheden bepalen, waarin de bestanddeelen in het onderzochte ligchaam voorhanden waren. De hoeveelheden
worden dan op procenten berekend en de procentische getallen met behulp
der aequivalentgetallen tot het opstellen van formulen gebruikt (zie Sttichiometrie en Formalen). — (Over de algemeene methode der maatanalyse, zie
het artikel Titreermethode.)
Analyse, indir ect e. Bij zelfstandigheden, die in aequivalentgewigten
aanmerkelijk verschillen, komt het soms voor, dat zij slechts moeijelijk of
onvolledig van elkander kunrten gescheiden worden. In zoodanige gevallen
wendt men de zoogenaamde indirecte analyse aan, die in het algemeen
daarin bestaat, dat men uit de som der verbindingen, die een mengsel van
zoodanige zelfstandigheden opvolgend met 2 andere ligchamen geeft, het
gewigt dezer beide zelfstandigheden berekent, zonder ze te scheiden.
Analyse, o r g a ni s c h e. De ontleding van organische verbindingen of
de zoogenaamde elementair-analyse heeft ten doel de hoeveelheid grondstoffen koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof te bepalen, die het organische
weefsel vormen. DewijI echter de afscheiding langs den directen weg niet
mogelijk is, zoo bepaalt men de hoeveelheid indirect door volledige verbranding der koolstof en waterstof met behulp eener rijke zuurstofbron tot koolzuur en water, terwijl de zuurstof uit het verlies berekend wordt. De verbranding geschiedt in eene moeijelijk smeltbare glazen buis, die in een verbrandingsoven gelegd met kool omgeven of met behulp van gas- of spiritusvlammen verhit wordt. Met de verbrandingsbuis is eene chloorcalciumbuis
verbonden, welke dient, om het water, door de verbranding der waterstof
gevormd, op te nemen. De verbrandingsbuis staat in verbinding met een
zoogenaamd bolapparaat van glas, hetwelk sterke potassaloog bevat, om het
koolzuur, door verbranding der koolstof gevormd, te absorberen. (Mulder
gebruikt daarvoor in den laatsten tijd eene buis met sodakalk gevuld, waarin
het koolzuurgas geraakt , nadat het eerst een buisje met geconcentreerd zwavelzuur is doorgegaan). Door voor en na de analyse te wegen , alsook door
berekening, wordt dan de hoeveelheid waterstof en koolstof, alsook de hoeveelheid zuurstof (indirect) gevonden.
Voordat men echter een zoodanig ligchaam analyseert, moet men onderzoeken, of het ook een gehalte aan stikstof, phosphorus, zwavel, in het algemeen aan anorganische zelfstandigheden bevat. Vooral moet men op de
stikstof acht geven, waarvan de aanwezigheid gemakkelijk herkend wordt
aan den ammoniakalen reuk, die zich ontwikkelt, wanneer men het te
onderzoeken ligchaam op zich zelf of beter met potassahydraat verhit. De
ammoniak kan behalve door den reuk herkend worden aan zijne alkalische
reactie, maar voornamelijk aan de witte nevels, die ontstaan, wanneer men
eene met zoutzuur (beter met azijnzuur) bevochtigde glazen staaf in de nabijheid brengt. — De tegenwoordigheid van zwavel wordt bepaald door
de organische zelfstandigheid met potassahydraat of salpeter te verhitten.
Ook het phosphorus-gehalte wordt op eene soortgelijke wijze bepaald. Zoutvormers, zooals chloor,, ontdekt men door het ligchaam met kalk zamen te
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smelten en dan door middel van salpeterzuur zilveroxyde te onderzoeken.
Niet vlugtige anorganische bestanddeelen worden door tot asch brengen en
volgens den bepaalden gang der anorganische analyse onderzocht.
De bepaling van het stikstofgehalte geschiedt hetzij door meting van het
ontwikkelde gas, hetzij door de stikstof door middel van sodakalk tot den
vorm van ammoniak te brengen, welken men in een zuur (zoutzuur, wijnsteenzuur of zuringzuur) opvangt en door middel van platinachloride praecipiteert , waarna men het ammonium-platinachloride of ook na gloeijing
van dit zout het overbliivende platina weegt en daaruit het stikstofgehalte
berekent. — De bepaling der koolstof en waterstof moet daarbij op de geworie wijze geschieden.
Analyse-Maat of Maat-analyse, zie Titreermethode.
Analyse-Spectraal, zie Spectraal-analyse.
Ananasolie is eene oplossing van boterzuren-aether in alkohol.
Anatas, een mineraal, hetwelk het titaanzuur bevat.
Anatta is eerie thans zeldzame benaming voor orleans (zie aldaar).
Anchoinzuur, ook L ep argylzuur genaamd (C 1811 1608) , kristallen , die
het eerst ontstaan bij de behandeling van kurk met salpeterzuur.
Anchusine (Anchusarood: C 35 H2008 -1- 2 HO) is de roode klenrstof der Anchusa tinctoria of valsche alkanne of alkannetwortel. Zij is in alkohol en
aether oplosbaar, niet in aether.
Anemonine is een stearoptenon , hetwelk zich in de Anemone Pulsatilla bevindt en in witte blaadjes en naalden kristalliseert, die zwaarder
dan water zijn.
Angelikazunr (0101180,) komt voor in den wortel van onderscheidene
schermplanten of umbelliferen, vooral van de Angelica archangelica , L. ,
van de Ligusticum levisticum L., den sumbulwortel enz. Het kristalliseert
in kleurlooze glanzende naalden, smaakt prikkelend zuur, smelt bij 45° C.
tot eene op water drijvende olie en kookt bij 490° C. zonder ontleed te
worden.
Anhydriden noemt men watervrije zuren (en basen) , die het karakter
van zuren (en basen) missen.
Anhydriet (Chaux anhydro-sulfatee, Anhydrous-gypsum) is een natuurlijk
voorkomende watervrije gips of zwavelzure kalk , die in hardheid den kalkspaat overtreft.
Aniliden vormen eene reeks van stoffen , die in dezelfde betrekking staan
tot de zuurstofzure anilinezouten als de amiden en de amidzuren tot de ammoniumoxydezouten.
Anilen komen overeen met de imiden of nitrilen (zie aldaar).
Anilidbasen zijn organische basen van het aniline.
Aniline of Phenylamine (Krystallin , Kyanol, Benzidam, Phenamide : C„Hs
+ NHO is eene organische base, die zich in de steenkolenteer bevindt en
hieruit door schudden met zoutzuur, bijvoeging van kalkmelk en desti1Jatie
bereid wordt, bij Welke laatste bewerking het aniline eerst overgaat. Bovendien kan het ook uit indigo en meerdere zijner ontledingsprodukten verkregen worden, van daar zijn naam (van anil, eene benaming van indigo).
Het best wordt het bereid uit nitrobenzol door de werking van waterstof in
state nascenti of in den laatsten tijd door nitrobenzol te verwarmen met
water en zeer fijn zink.
Het aniline is eene kleurlooze, sterk lichtbrekende vloeistof, zwaarder dan
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water , spec. gew. 1,028 bij 16°. Nog bij — 20° blijft het ldunvloeibaar, het wordt
eerst stiff in vast koolzuur; zijn kookpunt ligt bij 182°. Aan de lucht wordt
het geel en verharst; met water vermengd, geeft het met chloorwaterstofzuur een neve].
Het aniline is in den laatsten tijd vooral belangrijk geworden, door de
kleurstoffen, die er uit gevormd kunnen worden. Met oxydatiemiddelen
zooals chloorkalk neemt het eene violette kleur aan (anilineviolet), met
tinchloride, chloorarsenik, enz. verkrijgt men eene roode kleurstof, (fuchsine)
enz., Welke alle in veelvuldig gebruik zijn.
Anilinerood of Fuchsine is eene roode kleurstof, die wegens de gelijkenis
zijner kleur op Fuchsia den laatsten naam heeft verkregen. Men verkrijgt
het, door aniline met watervrij tinchloride 45-20 minuten in koking te
houden. De daardoor verkregene vloeistof is fraai rood en wordt van onzuiverheden bevrijd, wanneer men eene oplossing van chloorcalcium of
chloorpotassium bijvoegt, waarin het fuchsine onoplosbaar is. De kleurstof
wordt dan neergeslagen, zoodat men Naar door filtreren of afgieten kan verzamelen. Als een zeer goed oxydatiemiddel, om een fraai anilinerood te
verkrijgen, wordt droog kwikzilverchloride of arsenikzuur aanbevolen.
Anilineviolet, eene zeer bekende kleurstof, wordt verkregen door zwavelzuur aniline of zwavelzuur cumidine of zwavelzuur toluidine (door neutralisatie dezer basen met zwavelzuur bereid) in koud water op te lossen en dan
het zwavelzuur dezer zouten met dubbel-chroomzure potassa te verzadigen.
Beide oplossingen worden tot dat einde met elkander vermengd, 10 tot 12
wren in rust gelaten, totdat er een blaauwe nederslag ontstaat, die met
water afgewasschen, bij 160° in ligte steenkolenteerolie en eindelijk in houtgeest opgelost wordt, nadat men te voren de steenkolenteerolie door verdamping verwijderd heeft. — De oplossing in houtgeest vormt na bijvoeging
van een weinig wijnsteenzuur of zuringzuur een kleurbad.
Anilinureum wordt door Hoffmann het cyaanzuur aniline genoemd, dewijl
het overeenkomst met het cyaanzuur ammoniumoxyde heeft.
Anilocyaanzuur (C) ,H,NO 2 ) is eene kleurlooze vloeistof, zwaarder dan
water, die bij 178° kookt en gevormd wordt, wanneer melanoximide aan eene
drooge destillatie onderworpen en het destillaat afgekoeld wordt. De vloeistof
daarin vervat is het anilocyaanzuur, hetwelk analoog is met het cyaanzuur.
Anilzuur of Anilotinzuur (C,H5N0 10 + 2 HO) kristalliseert in fraaije,
kleurlooze prismen, die smeltbaar en vlugtig zijn, en ontstaat, wanneer verdund salpeterzuur eerst met indigoblaauw door zuivere oxydatie isatinc
voortbrengt en alsdan langer daarop inwerkt. Het wordt ook verkregen door
salicylzuur met geconcentreerd salpeterzuur te behandelen (van daar ook de
naam nitrosalicylzunr) , ooks door overgieting van salicine met salpeterzuur
van 1,20. Het kleurt ijzeroxydezouten bloedrood.
Anisidine (C14H,NO2 ) is een basisch ligchaam, hetwelk nit het nitranisol
worth bereid.
Anisine (C48H 24 N2 08) komt voor in kleurlooze prismen en vormt na verhitting gedurende eenige 'uren het daarmede isomere Anishydramide.
Anisol (Phenylzuur methyloxyde: C 1 ,14,0 + C2 H3 0) ontstaat door verhitting der gaultheriaolie, alsmede van het anijszuur met baryt en is eene
kleurlooze, specerijachtige vloeistof, die bij 152° kookt en een spec. gew. van
0,33 heeft.
Anisoyl of Anisyl (C116117 04) is het radikaal, hetwelk men in de pro-
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dukten heeft aangenomen, die nit de geheel gezuiverde olien van de anijsen fenkelvruchten zijn verkregen.
Anisyligzuur of Anisylwaterstof (C16 1-17 0 4 + H) , ook Anisyloxydehydraat
(C1E1-17 0, + 0 + HO) genaamd, is eene kleurlooze olie van 4,u9 spec. gew. ,
weinig in water, gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar, kookt bij
204° en worth verkregen door destillatie van anijs- en fenkelolie met verdund
salpeterzuur.
Antsylwaterstof
Anisyligzuur.
Anisylzuur = Anijszuur.
Anode (van co2 op-waarts en coos, weg, de weg van het klimmen der zon)
wordt volgens Faraday genaamd de positieve pool of de instroomingsplaats
der electroden of pooldraden eener ; E alvanische batterij. Volgens hem namelijk is de kracht van den galvanischen keten, die eene scheikundige ontleding bewerkt , niet gelegen aan zijne polen, maar in het ligchaam zelf,
hetwelk ontleed wordt, en op de plaatsen, alwaar de electrische stroom
en uittreedt, heeft de voornaamste werking plaats. Om deze plaatsen aan
te duiden, denkt men zich volgens Faraday den gang van den elektrischen
stroom van het Ousten naar het Westen of met de Z0n en noemt dan de
oostelijke zijde van het ligchaam, dat ontleed wordt, alwaar de stroom intreedt , de anode , zijn westelijke kant, alwaar de stroom uittreedt, de katode
(van zdvrx, benedenwaarts en
weg, de weg van het dalen der zon).
Anotto , zie Anatta.
Anthocyaan is eene uitdrukking voor de blaanwe kleurstof der bloemen,
die door zuren rood, door alkalien weder blaauw, op zich zelve door alkalien
groen wordt.
Anthoxanthin heeft men het geel der bloemen geheeten.
Anthracen , eene koolwaterstof, in de steenkolenteer aanwezig , die bij
210° smelt, van de formule : C,„H, . Bij behandeling met salpeterzuur levert
het oxanthracen (C28 H302 ) en anthracenzuur.
u
Anthraciet (koolblende, glanskool, — anthracite — blind-coal) is eene
steenkool nit de nude overgangsformatie, waarbij de ontleding het verst gegaan is, om de waterstof en zuurstof weg te voeren, of die bij eene ternperatuur gevormd is, waarbij waterstof en zuurstof bijna geheel verwijderd
zijn. De koolblende is dus veel armer aan aardhars clan de zwartkool , derhalve
ook moeijelijker brandbaar. Zij komt in onregelmatige, kogelvormige, digte
of pijpvormige massa's voor, meestal in kleischiefer en in de grauwacke.
Anthrakometer noemde men vroeger een werktuig tot het bepalen van
het koolzuurgehalte der lucht.
Anthranilzuur (HO, C„II6NO3 ) is een produkt der ontleding van het
indigoblaauw, wanneer dit langen tijd met potassa en bruinsteen wordt
gekookt.
Anthrazothionzuur is een verouderde naam voor zwavelblaauwzuur
(rhodaanwaterstofzuur.)
Antiarine (C 28 -1 20 010) is een buitengemeen sterk vergift, hetwelk zich
in Upas antiar, , een uit plantenextracten bereid pijlgift der bewoners van den Indischen Archipel bevindt. Het antiarine wordt uit dit vergift door uitkoken met wijngeest en verdampen der wijngeestige oplossing bereid , waarna het weder door water wordt opgelost. Het kristalliseert in paarlemoerglanzende blaadjes, is moeijelijk in koud , gemakkelijk
in heet water oplosbaar. Ook zuren en alkalien vermeerderen zijne oplos-
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baarheid. — Een milligram van dit vergift in eene wond gebragt, verwekt
dadelijk braking.
Antiohloor heet de onderzwaveligzure soda (zie aldaar) , omdat het de
eigenschap heeft chloor op te nemen en gebruikt wordt, om aan stoffen , die door chloorkalk gebleekt zijn, de laatste sporen chloor te ontnemen.
Antimonigzuur (vroeger aangenomen = MO is antimoonzuur antimoonoxyde.
Antimoon (Stibium, Spiesglansmetaal: Sb). De naam antimoon , gelijk
in beteekenis met stibium , stamt waarschijnlijk van het arabische athemad
of atmad, of volgens eenigen van ant, tegen en monachus , monnik. Het
komt in de natuur zelden in den gedegen staat, meestal in verbinding met
andere elementen voor, voornamelijk als graauwspiesglanserts of zwavelantimoon, wit spiesglanserts of spiesglanserts, arsenikspiesglans, koperantimoonglans , roodspiesglanserts , enz. - Met zwavelzilver en andere basische zwavelmetalen wordt het als zwavelantimoon gevonden in spiesglans, roodgiltigerts en de fahlertsen, alsook in
meer andere mineralen. Gedegen vindt men het in de natuur met eene
graauwwitte, in blaauw overgaande kleur in kristallijne, kogelvormige en
niervormige massa's.
Het antimoon-metaal is zeer broos , heeft een wit zilverachtig voorkomen,
vertoont een bladachtigen breuk en laat als grondvorm den rhomboeder herkennen , alhoewel bij het in de natuur gedegen voorkomende duidelijk
gevormde kristallen ontbreken. Zijn spec. gew. is 6,745. Het smelt bij
4500 C. , vervlugtigt bij de witgloeihitte in gesloten vaten en kan bij deze
temperatuur in eenen stroom waterstofgas gedestilleerd worden. Bij verhitting aan de lucht verbrandt het tot antimoonoxyde. Op gloeijende kolen
aan eenen stroom zuurstofgas blootgesteld , verbrandt het met veel glans,
een witten rook van antimoonoxyde verspreidende. Laat men gesmolten antimoon in den gloeijenden staat van eene zekere hoogte op eene tafel of eene
ijzeren plaat vallen, dan verdeelt zich het antimoon in vele kleine bolletjes,
die met levendige vonken, vergezeld van een witten rook, verbranden, terwij1 zij op den weg, lien zij doorloopen, strepen achterlaten. Bij de gewone temperatuur verandert het echter aan de lucht niet. Met eenige nietmetalen, bijv. met chloor, vereenigt het zich in poedervorm onder een
vuurverschijnsel.
Zoutzuur en zwavelzuur werken in de koude niet op het antimoon; bij
-verwarming vormt het laatstgenoemde zuur zwavelzuur antimoonoxyde en
zwaveligzuur; door de inwerking van zoutzuur ontstaat antimoonchlorure en
waterstofgas. Salpeterzuur oxydeert het antimoon naar gelang der sterkte en
der aangewende temperatuur tot oxyde of tot een mengsel van antimoonoxyde en antimoonzuur; de gevormde oxydatietrappen zijn echter onoplosbaar in salpeterzuur.
Het meeste metallisch antimoon wordt uit den graauwspiesglanserts verkregen; hiervoor moet echter de erts door uitsmelten van bijgemengd gesteente bevrijd worden. Dit uitsmelten geschiedt naar verschillende methoden, hetzij in kroezen hetzij in paten. Om alsdan uit dit uitgesmolten
zwavelantimoon metallisch antimoon te bereiden, kan men twee verschillende wegen inslaan. De eene wijze bestaat daarin, dat men het zwavelantimoon in een vlamoven roost, zoodat het van zijne zwavel beroofd en
deze door de zuurstof der lucht wordt vervangen. Na eene gelijkmatige
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roosting verkrijgt de massa een graauwwit aanzien en moet dan door middel
van kool en potasch of beter door eene 40voudige hoeveelheid ruwen wijnsteen gereduceerd worden. Het op deze wijze verkregen antimoon is graauwwit van kleur en komt zoo in den handel. De andere methode bestaat in
eene afscheidirig door praecipitatie (Niederschlagarbeit), die wordt bewerkstelligd , door '100 deelen zwavelantimoon, 40 deelen watervrij glauberzout en
3} deel kool met elkander te vermengen en dit mengsel te werpen op 42
deelen afval van staafijzer,, hetwelk zich in eenen gloeijenden aarden kroes
bevindt. Door de reducerende working der kool wordt de zwavelzure soda
in zwavelsodium veranderd , hetwelk met het zwavelantimoon eene antimoonlever (3 NaS , SbS 3 ) vormt, waaruit het ijzer metallisch antimoon afscheidt.
Het zoo verkregen antimoon is niet arsenikvrij , maar voor technische doeleinden genoegzaam zuiver.
Om een arsenikvrij antimoon te bereiden kan men 40 deelen van het
metaal met 12 deelen salpeter en '10 deelen koolzure soda zamen in eenen
kroes detoneren. De arsenik wordt hierbij geoxydeerd , vormt arsenikzure
potassa en het antimoon wordt tevens in antimoonzure potassa omgezet. Bij
het koken der gesmoltene massa wordt de arsenikverbinding opgelost, terwijl het antimoonzuur terugblijft, hetwelk nu verzameld en gedroogd in
een kroes door middel van kool wordt gereduceerd.
Antimoonasch (Spiesglansasch) is een , met zwavelantimoon verontreinigd,
antimoonzuur antimoonoxyde, hetwelk verkregen wordt door het zwavelantimoon te roosten.
Antimoonbloemen, zie Antimoonoxyde.
Antimoonbromide (SbBr3 ) ontstaat onder een vuurverschijnsel bij het
zamenbrengen van antimoon in kleine stukjes met broom in eene retort.
Het sublimeert bij verhitting tot eene kleurlooze kristallijne massa , die bij
90° C. smelt en bij 270° kookt.
Antimoonchloride (Antimoonchlorure, Drievoudig-chloorantimoon , Spiesglansboter : Sb Cl 3) komt bij de gewone temperatuur voor als eene kleurlooze, doorschijnende kristallijne massa van eene weeke boterachtige consistentie , die aan de lucht vochtigheid aantrekt , witte nevels vormt, tot 72°
verhit als eene olieachtige vloeistof smelt, bij 223° kookt en hoogst bijtend
werkt. Komt het met water in aanraking, dan wordt de verbinding ontleed,
de zuurstof van het water verbindt zich met een gedeelte van het antimoon
en vormt antimoonoxyde, te gelijker tijd verbindt zich de waterstof met het
chloor tot zoutzuur. Het zoutzuur blijft met een gedeelte onontleed chloorantimoon opgelost als een zuur zout (SbC1 3 + 3 HC1) , het antimoonoxyde
praecipiteert met een ander gedeelte chloorantimoon als een basisch zout tot
antimoonoxychloride (Sb Cl 3 Sb03 ) , hetwelk door langdurig afwasschen
verder ontleed en meer basisch wordt en de verbinding vormt , die oudtijds
als algarothpoeder bekend was. Het antimoonoxychloride wordt door wijnsteenzuur opgelost. — De spiesglansboter kan verkregen worden door overvloed van poedervormig antimoon in weinig chloorgas te brengen , ook door een
mengsel van 4 deel tot fijn poeder gebragt zwavelantimoon met 3 deelen kwikzilverchloride (sublimaat) te destilleren. In de laboratorien wordt het chloorantimoon bereid door zwavelantimoon in chloorwaterstofzuur op te lossen en het gevormde zwavelwaterstofzuur benevens het overvloedige chloorwaterstofzuur
door verwarming te verwijderen. — Het dient als bijtmiddel in de geneeskunde,
tot het bronzen van ijzerwaren en tot het bereiden van het antimoonoxyde.
4
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Antimoon-cinnaber, zie Cinnaber.
Antimoonfluoride (Sb F3 ) worth in kleurlooze , doorzigtige kristallen verkregen door antimoonoxyde in tamelijk geconcentreerd vloeispaatzuur op te
lossen en te verdampen.
Antimoonjodide (Sb J 3 ) is eene roode kristallijne verbinding, welke verkregen
wordt door 3 deelen food met 1 deel poedervormig antimoon in aanraking
te brengen.
Antimoonkermes (Mineraalkermes) is eene verbinding , die vroeger meer
dan nu in de geneeskunst werd aangewend, loch naar den aard der bereidingswijze in zamenstelling -verschilt. Hij bestaat meestal nit een mengsel
van rood zwavelantimoon met antimoonoxyde, hetwelk altijd nog '1 a 2 procent
alkali bevat. Laat men namelijk oplossingen van alkalien of koolzuur alkali
op gewoon drievoudig-zwavelantimoon inwerken , dan ontstaat er een zwavelalkalimetaal en antimoonoxyde. Het antimoonoxyde gedraagt zich tegenover
een gedeelte alkali als zuur en treedt daarmede in verbinding als onderantimonigzuur alkali , het zwavelalkalimetaal lost eene andere hoeveelheid
drievoudig-zwavelantimoon op, zich daarmede verbindende tot een sulfozout.
Door bijvoeging van een zuur wordt het drievoudig-zwavelantimoon met een
groot gedeelte onderantimonigzunr alkali afgescheiden en door afwassching
met water van de grootste hoeveelheid alkali bevrijd.
De nicest gewone bereidingswijzen van kermes echter zijn gegrond op de
meerdere oplosbaarheid van het drievoudig-zwavelantimoon bij kookhitte in.
zwavelalkalien , zoodat bij bekoeling een groot gedeelte uitzakt. Zoo verkrijgt men bijv. kermes door 4 deelen drievoudig-zwavelantimoon met 1 deel
drooge koolzure soda te smelten, totdat de massa vloeit en deze massa na
bekoeling tot poeder gebragt met eene oplossing van koolzure soda te koken.
Bij bekoeling na doorgieting zakt een gedeelte drievoudig-zwavelantimoon met
antimoonoxyde (en soda) als kermes uit.
Antimoonlever of Spiesglanslever (Hepar antimonii kalinum) wordt verkregen door zwavelantimoon met koolzure potassa (of soda) of met salpeter
te smelten, Naar den aard zijner bereiding verschilt hij in zamenstelling en
is meestal eene verbinding van antimoonoxyde , zwavelantimoon , zwavelpotassium , zwavelzure potassa en ook wel van vrije potassa.
Antimoonoxychloride, zie Antimoonchloride.
Antimoonoxyde (Sb0 3 ) wordt in de natuur als wit spiesglanserts gevonden.
Het kornt voor als een wit , soms ook graauwachtig poeder, hetwelk reuk
noch smaak bezit , kristalliseerbaar is en vervlugtigd kan worden. Bij de
vervlugtiging zet het zich in witte kristallen af , die vroeger ander den naam
e n bekend waren. In geslotene
van antimoon- of lansbloeinen
vaten verhit , ondergaat het Beene verandering , maar het wordt gedeeltelijk
esublimeerd en tot naaldvormige , somtijds octaedrische kristallen verdigt.
Het is oplosbaar in zoutzuur ; bevat de oplossing niet veel vrij zuur , dan
.scheidt zich daaruit bij verdunning met water wit basisch antimoonchloride
(algarothpoeder) af. Door bijvoeging van wijnsteenzuur wordt deze afscheiding Net zuren vormt het antimoonoxyde zouten ; de oplossingen van de zouten met anorganische zuren worden door bijvoeging van
yeel water troebel.
Het antimoonoxyde kan langs verschillende wegen verkregen worden, bijv.
langs den droogen weg door verhitting van metallisch antimoon aan de lucht ;
langs den natters weg door tot fijn poeder gebragt zwavelantimoon.
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digereren met omstreeks zijn viervoudig gewigt zoutzuur waarbij , onder
ontwikkeling van zwavelwaterstofgas, irievoudig-chloorantimoon wordt gevormd , hetwelk na bijvoeging van koolzure soda in antimoonoxyde wordt
omgezet, en als zoodanig praecipiteert , terwij1 koolzuur vrij gemaakt en de
soda door het chloorantimoon in chloorsodium overgaat , hetwelk in de oplossing blijft.
Antimoonoxyde , a n t imoonzuur (SbO3 , Sb0;) wordt gevormd , wanneer
antimoonoxyde in aanraking met de lucht wordt gesmolten.
Antimoonoxyde , s alp e t e r z 'Jur zal verkregen worden door antimoonoxyde in rookend salpeterzuur op te lossen. Digereert men echter tot fijn
poeder gebragt antimoon met verdund salpeterzuur in overmaat, dan verkrijgt men antimoonoxyde en antimoonzuur.
Antimoonoxyde, zwav el zu ur, kan naar Peligot verkregen worden door
algarothpoecter met beet zwavelzuurhydraat te behandelen. Het heeft de formule 2 Sb0„ 6 SO,.
Antimoonoxydezouten. De verbindingen van het antimoonoxyde met
anorganische zuren hebben de eigenschap, van door water ontleed te worden;
en zijn derhalve weinig bekend. Onder de zouten met organische zuren is
vooral de braakwijnsteen merkwaardig, waarin men zich het antimoonoxyde
als de zuurstofverbinding van een radikaal antimonyl (Sb0 2 ) kan voorstellen. Volgens deze voorstelling heeft de braakwijnsteen de formule : KO,
(Sb02 ) 0 ,
Antimoonpersulfide , Antimoonsulfide (Vijfvoudig-zwavelantimoon , Goudzwavel : Sb SO is een reuk- en smaakloos poeder van eene danker oranjegele
kleur onoplosbaar in water en alkohol , onder verlies van zwavel oplosbaar
in zoutzuur,, oplosbaar in warme potassaloog en warme vloeibare ammonia
en bij verhitting zwavel verliezende.
Voor zijne bereiding bestaan verschillende methoden. Men mengt bijv.
deel zwavel , 12 deelen watervrije koolzure soda, '13 deelen bijtenden kalk
en 48 deelen drievoudig-zwavelstibium naauwkeurig onder elkander en kookt
het mengsel met 100 deelen water gedurende 3 uren. De zwavel verbindt zich
met het sodium der koolzure soda tot zwavelsodium, en een ander gedeelte zwayel brengt het drievoudig-zwavelstibium over in vijfvoudig-zwavelstibium.
Zwavelsodium en vijfvoudig-zwavelstibium vormen het dusgenaamde zout van
Schlippe (het sulfozout: antimoonzwavelig-zwavelsodium of antimoonpersulfidesodium) , hetwelk tot zarnenstelling heeft: 3 Na S, Sb S 5 + 48 HO.
Voegt men dit zout bij verdunde zuren, bijv. zoutzuur, dan wordt het
ontbonden, het zwavelsodium onder ontwikkeling van zwavelwaterstofgas in
cbloorsodium overgebragt, en het viifvoudig-zwavelantimoon praecipiteert.
3 NaCI + 3 HS + SbS5).
(3 NaS, SbS, + HCI
Eene andere bereiding van het Schlippezout tot het afscheiden van de
goudzwavel is : 8 deelen drooge zwavelzure soda, 4 deelen zwavelantimoon en
2 deelen kool in een bedekten kroes tot volledige reductie van het zwavelzure zout te smelten, waarbij door de inwerking der kool op het zwavelzure
zout, zwavelsodium ontstaat, terwiil kooloxydegas ontwijkt. Het gevormde
zwavelsodium verbindt zich met het zwavelstibium , en wanneer men deze
verbinding met 8 deelen glauberzout en 61 deel zwavel kookt , dan ontstaat onder opname van zwavel insgelijks het sulfozout antimoonzwaveligzwavelsodium, hetwelk door bijvoeging van zuren ontleed wordt en gou'dzwavel afzet.
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Antimoonpersulfide-sodium — Antimoonzuur.

Antimoonpersulfide-sodium (Sodiumsulfantimoniaat, Schlippe's zout : 3 Na
S, Sb S. + 18 HO). Zie onder : Antimoonpersulfide.
Antimoonsuboxyde (Antimoononderoxyde : Sb30,) wordt volgens Merchand
verkregen bij de ontleding eener oplossing van braakwijnsteen met behulp
eener batterij van Grove of Bunsen.
Antimoonsulfide, zie Antimoonpersulfide.
Antimoonsulphureet (Antimonigsulfide, Drievoudig-zwavelantimoon= SbS3)
wordt in de natuur gevonden als graauwspiesglanserts, de belangrijkste antimoonerts, daar hij de voornaamste bron is van al de antimoon-verbindingen.
Het natuurlijke zwavelantimoon komt met den grondvorm van het rhombische prisma in 6-8 zijdige zuilen van eene ijzer- tot loodgraauwe kleur
voor , somtijds bont aangeloopen. Het heeft eene metaalglanzende , schelpachtige , onevene breuk. Men vindt het kristallijn-bladachtig, gestraald, vast,
digt , haarvormig. Kunstmatig kan het zwavelantimoon fangs den droogen
weg worden verkregen door 43 deelen metallisch antimoon en 5 deelen zwavelbloemen in een kroes te smelten , nadat men het mengsel er bij gedeelten heeft ingebragt. Het komt dan voor als eene graauwe kristallijne
massa. — Rood zwavelantimoon wordt Tangs den natten weg verkregen, door
een antimoonoxydezout door middel van zwavelwaterstof neder te slaan of
door de verbinding van zwavelsodium met drievoudig-zwavelantimoon , in
water opgelost, door middel van zwavelzuur te ontleden, waarbij zwavelwaterstof ontwikkeld en zwavelzure soda gevormd wordt , terwijl zwavelantimoon naar den bodem zakt.
Antimoonsuperchloride (Sb CIO is eene kleurlooze-of geelachtige vloeistof,,
die aan de lucht rookt, een onaangenamen reuk bezit en hoogst bijtend werkt.
Het ontstaat bij het schudden van tot fijn poeder gebragt antimoon in eene
overmaat van chloorgas en destilleert over , wanneer men antimoon in een
stroom chloorgas verhit.
Antimoonsupersulfide, zie Antimoonpersulfide.
Antimoonwaterstof (H3 Sb) is een gas, hetwelk met eene graauwwitte viam
brandt onder het verspreiden van een sterken rook van antimoonoxyde.
Wordt koud porselein in de vlam gehouden of wordt het gas door eene gloeijende
glazen buis geleid, dan ontstaat er een metaalspiegel van antimoon , die zich
voornamelijk door zijne donkerder kleur en zijne onoplosbaarheid in onderchlorigzure soda van de arsenikvlek onderscheidt. Het gas wordt bijv. gevormd, wanneer zink met verdund zwavelzuur of met zoutzuur overgoten en
er eene antimoonverbinding bij gevoegd wordt. — Er is door Marchand ook
eene vaste antimoonwaterstof waargenomen, doch in den laatsten tijd is het
bestaan dier verbinding zeer in twijfel getrokken.
Antimoonzuur (Sb 05) is een bleekgeel poeder , hetwelk reuk noch smaak
bezit, onkristalliseerbaar,, onsmeltbaar is en niet kan gesublimeerd worden.
Het is weinig oplosbaar in water, doch oplosbaar in bijtende alkalièn en zoutzuur. Bij smelting met koolzure alkalien drijft het koolzuur uit deze zouten. Het kan verkregen worden , door antimoon in koningswater op te lossen, de oplossing te verdampen , er dan geconcentreerd salpeterzuur bij te
-voegen , wederom in te dampen, en het overblijfsel bij eene temperatuur,
die niet tot de gloeihitte stijgen mag , zoo lang te verhitten , totdat al het
salpeterzuur is uitgedreven. — Bij het vermengen van antimoonsuperchloride
(vijfvoudig-chloorantimoon) met water praecipiteert het antimoonzuur als
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een wit hydraat (orthoantimoonzuur : Sb0 5 + 3 HO) , hetwelk echter spoedig in gewoon antimoonzuur overgaat.
Bij verhitting van antimoonzuur met overmaat van potassahydraat gaat
het in metantimoonzuur (parantimoonzuur) over , zie bid de potassazouten:
Antimoonzure potassa.
Antimoonzure-zouten. Deze kunnen verkregen worden door verhitting
van antimoon met salpeterzure-zouten of door wederzijdsche ontleding uit
oplosbare antimoonzure-zouten en oplosbare zouten van andere basen. Alleen
de antimoonzure-zouten van potassa en ammonia kunnen in water opgelost
verkregen worden.
Antimoonzwavelchloride (Antimoonsulfosuperchloride: SbC1 3S2) wordt verkregen, wanneer men droog zwavelwaterstofgas bij het superchloride in eene
getubuleerde retort leidt.
Antiphlogistisch stelsel noemde men de later uitgebreide en gewijzigde
leer van Lavoisier tegenover het phlogistisch stelsel van Stahl (zie Scheikunde, Scheikundige processen, Electrochemische theorie, Phlogiston enz.).
Antiseptica , zie Rotting en Rottingwerende middelen.
AntiwOnsteenzuur,, een zuur,, volkomen gelijk . in zamenstelling met het
wijnsteenzuur en druivenzuur. Zijne zouten draaij en het polarisatievlak links.
Het ontstaat bij den overgang van wijnsteenzuur tot druivenzuur.
Anbsolie, eene aetherische olie uit de vruchten van Pimpinella anisum L.,
geel van kleur, dik , bij 10 vast, van een specerijachtigen reuk en zachten
zoetachtigen aromatischen smaak.
Anjjsstearopten (Anijskamfer: C2°H1202) komt voor in paarlemoerglanzende
kristalachtige blaadjes en wordt verkregen , wanneer men anijsolie tot 0° C.
laat bekoelen en dan tusschen vloeipapier uitperst.
Anijszuur (Anisylzuur) of Dragonzuur (C16 11,05 -FHO) wordt uit het stearopten ' van ands- en fenkelolie door inwerking van salpeterzuur verkregen.
Het is kleur- en reukloos, smelt bij 175°C. en kan als witte naalden gesu-

blimeerd worden.
Apatiet is een mineraal, dat hoofdzakelijk phosphorzuren kalk met fluo orcalcium en chloorcalcium bevat.
Apiine (C241-114013) is (len zacht, kleur-, reuk- en smaakloos poeder, weinig
in koud, veel beter in kokend water oplosbaar, hetwelk eerst bij 200°C. begint
ontleed to worden. Het bevindt zich in de peterselie en kan hieruit door
middel van heeten alkohol vergezeld van was en chlorophyl worden getrokken , van welke bijmengsels het door behandeling met aether wordt bevrijd.
Apoglucinzuur is eene bruine zelfstandigheid, die door toetreding der lucht
uit het g 1 u c i n z u u r (zie aldaar) ontstaat , meestal bruine en oplosbare
zouten vormt en volgens Mulder in zamenstelling met C 13119 08 +2H0 overeenkomt (zie Humus en Humuszuur).
Apophyllinzuur (C1GH,NO3) ontstaat door behandeling van cotarnine met
barythydraat, alsrnede met salpeterzuur, en kristalliseert in kleurlooze rhombenoctaeders , die moeijelijk in water, niet oplosbaar in alkohol en aether
zijn.
Aporetine (C16H300 is eene hars in den rabarberwortel bevat.
Aposepedine (van ovciro en cr yineB&A, , rotting) of Kaasoxyde, werd door Proust
het leucine (zie aldaar) genaamd.
Apothema is een harsachtig afzetsel uit de oplossingen van plantaardige
extractstoffen , door verdamping verkregen.
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Appelwijn — Arabine.

Appelwijn (Cider) is een bekende alkoholische drank , die door gisting
van het sap der appelen verkregen wordt (zie Wijn en Vruchtenwijn).
Appelzuur (C 8 1-160 1 p) komt in den zuiveren staat als eene dikke vloeistof
voor , die zich somtijds korrelig-kristallijn voordoet , aan de lucht vervloeit,
bij 400° C. smelt , ook in alkohol zeer gemakkelijk oplosbaar is en zeer zuur
smaakt. Het is een der meest verspreide plantenzuren ; in de grootste hoeveelheid vindt men het in vele onrijpe vleezige vruchten , bijv. de appelen ,
verder in de lijsterbessen , sleeen , berberis, vlierbessen , in eene mindere
hoeveelheid in de pruimen , kersen , aalbessen , enz.
Overal waar het appelzuur in de natuur voorkomt , is het van alkalien of
kalk vergezeld, en schijnt daarmede zooveel te meer verzadigd te zijn , naar
gelang de vrucht hare rijpheid nadert.
Het wordt het best uit de lijsterbessen op de volgende wijze verkregen. Het
helder gemaakte sap wordt in een tinnen ketel tot kokens verhit, daarna
langzamerhand kalk tot verzadiging bijgevoegd en nog eenigen tijd gekookt,
waarbij zich de appelzure kalk als een korrelig poeder afscheiclt,hetwelk verzameld , met koud water goed afge-wasschen , clan warm met salpeterzuur
vermengd en nog warm gefiltreerd wordt , waarna bij verdamping dubbelappelzure kalk aanschiet; deze wordt in beet water opgelost, met loodsuiker
neergeslagen en het goed afgewasschen praecipitaat door zwavelwaterstof ontleed. Het gevormde zwavellood draagt zelf tot de zuivering bij , daar het
kleurstoffen mede nederslaat. Het verdient opmerking, dat in de onrijpe
lijsterbessen noch appelzuur noch citroenzuur gevonden wordt en deze zich
dus eerst bij het rijpworden vormen.
Bij verhitting tot op 100° verliest het appelzuur water en er blijft een kristallijn overschot , het waterhoudend fumaarzuur. Eerst bij 176° worth ook
een gedeelte van het laatste ontleed en komen water en maleinzuur over.
Het appelzuur is een tweebasisch zuur. Met basen vormt het zouten,
onmiddelijk zoowel neutrale als zure , waarvan de meeste in water , maar niet
in alkohol oplosbaar zijn. De zure appelzure kalk (Ca0 , HO ,
6110)
wordt op de boven aangegevene wijze bereid en komt voor in zeer regelmatige en zuivere kristallen , die in hun gelijk gewigt kokend water oplosbaar
zijn, maar 20 deelen koud water tot oplossing vreischen. Door fermenten
wordt het appelzuur van den appelzuren kalk in barnsteenzuur overgebragt.
(Zie Barnsteenzuur). — Het appelzuur loodoxyde (2 Pb0, Si + 6 HO) is merkwaardig wegens de verandering die het ondergaat , wanneer men het in de
vloeistof laat, waarin het gevormd is , dewij1 uit een kaasachtigen written
neerslag eene massa fraaije zijdeglanzende naalden ontstaat. — Appelzuur
koperoxyde CuO + CuO + + 6 HO) komt voor in glanzende , groote
kristallen van eene fraaije hemelsblaauwe kleur. — Appelzuur zilveroxyde
(2 Ag0 , -Si) is een wit , in kokend water oplosbaar poeder.
Appert'sche methode is de methode , om na voldoende koking door hermetische sluiting spijzen voor den invloed der dampkringslucht te bewaren.
Arabine (C12 H1001„ + HO) is het in water oplosbare bestanddeel van verschillende gomsoorten, voornamelijk van de gummi arabicum (arabische
gom). Volgens de laatste onderzoekingen van Frenyy is het arabine eene
verbinding van gomzuur met kalk , die bij behandeling met zwavelzuur eene
onoplosbare zelfstandigheid, het metagomzuur, afscheidt , lietwelk met basen
in aanraking gebragt weder in gomzuur overgaat , zich met de base verbindt,
en met kalk weder de arabische gom vormt. Het arabine wordt uit zijne
:171[
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oplossing door kiezelzure potassa nedergeslagen en door borax eveneens
gestremd. Het onderscheidt zich van het dextrine , doordien het met salpeterzuur bet slijmzuur (en wijnsteenzuur) vormt en kopervitriool met potassa
niet reduceert.
Arachine komt in drie verscbillende gl-yceriden van bet arachinezuur voor.
- M onara chine (arachinezuur + C,H 80, — 2 110) wordt verkregen,
wanneer glycerine met arachinezuur gedurende acht uren op 480° verhit
worth ; het is neutraal , wit , in water en zelfs in kokenden nether weinig
oplosbaar. Diarach in e (-= 2 arachinezuur + —4 140) ontstaat ,
wanneer arachinezuur gedurende 6 uren met glycerine op 225° wordt Verhit.
- Triar a chin e (=.: 3 arachinezuur + C 61-1 8 0„ — 6 HO), bereid door
arachinezuur met diaracliine 10 uren te verhitten , is neutraal en zeer weinig
oplosbaar in aether. — Beide laatste verbindingen gelijken zeer veel op het
monarachine.
Arachinezuur bevindt zich in de vette olie van den aardamandel (Arachis hypogetea, Fam. Legumiaosen) , die tot de bereiding van
witte zeep wordt gebruikt , en kristalliseert in zeer kleine glanzende blaadjes , welke bij 75° C. smelters.
Arak is een bekende alkoholische drank , die in Oost-Indic door gisting
en destilla tie -van het palmsap verder uit suikersap onder bijvoeging van
welriekende bloemen , zaden en hasten, alsook uit rijst wordt bereid. Nagemaakt worth deze drank verkregen door benzazuur bij rum te voegen of
door wijngeest , door middel van caramel bruin gekleurd , met boterzurenaether te aromatiseren.
Arbor Dianae 4 zie Zilverboom.
Arbutine '(C„ H„0„) bevindt zich in de bladen der beerendruif (Arbutus of Avetostaphylos vva ?nisi) met galluszuur, vet, bladgroen, en eene
bars -van de' formule: C80 H34030 + HO. Het vormt Lange, kleurlooze, bittere zuilen, die in alkohol, aether en water oplosbaar zijn. Het wordt verkregen , wanneer men nit bet waterige afkooksel dezer bladen het galluszuur met azijnzuur loodoxyde neérslaat, uit het filtraat met zwavelwaterstof
het overvloedige loot verwijdert en vervolgens bij eene niet tot koking overgaande warmte verdampt. Het arbutine behoort tot de glucosiden. Bij koking met zuren of na toevoeging van emulsine wordt bet gesplitst in hydr ochin on (zie aldaar) en druivensuiker.
Archil is een naam voor or se i 11e (zie aldaar).
Arctuvine noemde men vroeger het produkt der ontleding van het arbutine door emulsive, dock is later bevonden identisch met hydrochinon te
zijn.
Argensulfide , zie Overzwavelblaauwzuur.
Argentaan (Nieuwzilver,, Packfong, Maillechort) is eene bekende legering
uit koper, nikkel en zink bestaande , aan welke de Chinezen den naam
»packfong" gaven en die in het jaar 1776 werd bevonden te bestaan nit 40,625
koper , '15,625 Mickel , 43,750 zink. Eene legering gelijkende op packfong of
witkoper werd reeds voor '100 jaren te Suhl uit nikkelkoper onder den
naam van »argentaan of nieuwzilver" van Schneeberg in den handel gebragt.
Het fabriekaat , hetwelk bet eerst te Suhl werd afgeleverd, bestond uit 40,4
koper , 30,6 nikkel , 25,4 zink , 2,6 tin.
De bereiding van het nieuwzilver geschiedt op die .wijze , dat men de metalen in vuurvaste aarden kroezen laagsgewijze brengt , zoodanig dat de bo-
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venste en onderste laag uit koper bestaat, terwijl men eindelijk koolpoeder
of poeder van glas op de oppervlakte strooit.
Een goed nieuwzilver heeft de kleur van 12 loodig zilver en is eene legering , waarvan de bestanddeelen omstreeks 53,4 koper , 294 zink en 17,5
nikkel zijn. Het moet een fraaijen glans (politoer) hebben, die aan de lucht
onveranderd blijft.
Argentum , zie Zilver.
Aribine (C461-12ON4) is eene organische base, uit den bast van den Braziliaanschen boom Arariba rubra verkregen. Deze base kan in twee vormen
kristalliseren met of zonder kristalwater en wel watervrij in lange rhombische
octaeders, en waterbevattend in lange, sinalle, meest holle prismen , die aan
de lucht onder verlies van het water wit worden. Zij levert het eerste voorbeeld van eene natuurlijk voorkomende organische base , die een gekristalliseerd ligchaam is. De bereiding der base geschiedt door den kleingemaakten
bast met zwavelzuur-bevattend water zooveel mogelijk nit te trekken en de
tot omstreeks ,I, van hun volumen verdampte uittreksels met koolzure soda
bijna te verzadigen en met overvloedig azijnzuur loodoxyde neér te slaan.
Hierdoor wordt tevens het grootste gedeelte der merle uitgetrokkene kleurstof gepraecipiteerd , het filtraat wordt dan door zwavelwaterstof van lood
bevrijd en uit de afgefiltreerde vloeistof het aribine als een blaauw coagulum
afgescheiden. De geheele massa wordt nu geschud, herhaaldelijk met aether
behandeld en dan de afgehevelde aetherische oplossing met zoutzuur vermengd, waardoor zoutzuur aribine wordt verkregen. Hieruit wordt de base
met koolzure soda neérgeslagen en door herhaalde kristallisatie uit aether
gezuiverd.
Aricine (Cinchovatine: C 20 1-l12NO3 ) bevindt zich in de cusco- en jaenkina , kristalliseert in naalden , niaakt zwak bitter , is niet oplosbaar in water, moeijelijk in alkohol en aether, en smelt bij '188° zonder ontleed te worden.
Aristolochine is eene bitterstof der Aristolochia-soorten.
Arnicine (vroeger C 70 H„O, , thans C401-13008 ) wordt gevonden in de Arnica
montana L., en uit het drooge kruid en de bloemen dezer planten verkregen
door uittrekken met water , neerslaan van het uittreksel door middel van
basisch-azijnzuur loodoxyde , verzadigen der bijna kleurlooze , nog scherp
smakende vloeistof met koolzure soda , bijvoegen van eene oplossing van
looizuur, zoolang er een neerslag ontstaat , uittrekken van het gedroogde
praecipitaat met wijngeest , afscheiden van het looizuur uit de wijngeestige
oplossing door digereren met loodoxyde en van het lood door middel van
zwavelwaterstof, afdestilleren van den alkohol, indampen van het overblijfsel tot droogwordens en uittrekken met aether. Bij vrijwillige verdamping
der aetherische oplossing ontstaan er kleurlooze kristallen van arnicine , die
de scherpheid der Arnica montana in hooge mate bezitten. Door het arnicine met eene alkoholische potassaoplossing te behandelen, zal er behalve een
olieachtig ligchaam, gelijkende op arnicaolie, boterzuur ontstaan.
Aromatische waterers zijn wateren , die met-aetherische olien verzadigd zijn.
Arragoniet is natuurlijke koolzure kalk in den gekristalliseerden staat als
een regt prisma met regthoekige base (rhombisch kristalstelsel).
Arrowroot (Amylum Marantae, Faecula Marantae, Pijlwortelmeel) is het
zetmeel uit de knolachtige uitloopers der Maranta arundinacea en der Maranta indica. Het wordt in west-Indict op dezelfde wijze bereid als bij ons
het aardappelenmeel. Men wrijft de knollen, wascht nit den brij het zetmeel
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door middel van water uit en zijgt het mengsel door linnen. Uit de doorgezegene vloeistof zet zich het arrowroot af, hetwelk door herhaalde opgieting van water uitgezoet wordt. Het is dan een zuiver zetrneel, hetwelk
zich van het tarwe-zetmeel door zijne grootere korrels onderscheidt , die
zich even als het aardappel-zetmeel, reeds voor het ongewapend oog glanzend
als glas vertoonen. Eene verwisseling met aardappel-zetmeel wordt ontdekt
door den boonenreuk , dien aardappel-zetmeel bij overgieting met geconcentreerd zoutzuur ontwikkelt. Bovendien geeft arrowroot door de meerdere
vastheid zijner korrels bij koking met verdund zoutzuur Beene stijfselpap,
gelijk zulks bij het aardappel-zetmeel het geval is.
Arsa heet een melkwitte brandewijn (tartaarsche Kumis) door de Kalmukken uit zure melk bereid.
Arsenigzuur (Giftmeel, Witte arsenik , Rattenvergif : As0 3 ) wordt in de
natuur als arsenikbloemen gevonden en komt bovendien in twee verschillende
toestanden voor. Versch gesublimeerd vertoont het zich als eene kleurlooze,
glasachtige massa van eene schelpachtige breuk en 3,7 spec. gewigt. Aan
de lucht gaat dit glasachtig zuur in eene vaste , witte , ondoorzigtige , porseleinachtige massa over, die een spec. gewigt van 3,63 heeft. — Het zuur
bezit een scherpen , metaalachtigen , daarna zoetachtigen smaak , mar is
reukeloos. Door verhitting gaat het in graauwwitte dampen over. — Bij het
roosten van arsenikbevattende ertsen wordt het sours in prismen verkregen,
die door sublimatie in octaeders overgaan ; het komt dus zoowel gekristalliseerd als morph voor. Bij 13°C. lossen 100 deelen water 4 d. amorph en
1,3 gekristalliseerd arsenigzuur op; het kristallijne gaat door lang koken in
water in het amorphe over ; bij lang koken worden 11 d. daarvan in
100 deelen water opgelost; bij eene lage temperatuur gaat het amorphe in
het kristallijne over , evenzeer door het fijn wrijven. In zoutzuur is het arsenigzuur beter oplosbaar dan in water.
Het arsenigzuur wordt in het groot verkregen bij het bewerken van arsenikhoudende ertsen , bijv. kobalt- , nikkel-, tinertsen, voornamelijk in de
blaauwverfwerken als bi,jprodukt , waarbij men de dampen , die uit de
ertsen ontstaan, voor hunne verdigting in kanalen of kamers leidt. In
Silezie roostert men , om het arsenigzuur to verkrijgen , arsenikkies in moffelovens , die beneden door vlam verhit worden. De ertsen worden 5-7
ned. duimen hoog op de plaat der morel uitgedroogd en van tijd tot ,tijd
omgeroerd, waarbij zwaveligzuur en arsenigzuur ontwijken , die in de verdigtingskamers geleid worden , Welke zich in een eigen gebouw , den zoogenaamden gifttoren, bevinden. Het alzoo verdigte arsenigzuur is deels
met zwavel deels met metallisch arsenik verontreinigd en vormt eene
graauwwitte massa , die dus nog eene sublimatie noodig heeft. Deze geschiedt in gietijzeren sublimeerketels , die met ijzeren cilinders en kappen
voorzien zijn , -vvaarin het arsenigzuur wordt verdigt. Men verkrijgt alsdan
glasachtig arsenigzuur, hetwelk volkomen wit moet zijn; is het graauw, dan
heeft het nog eene raffinatie noodig.
Het arsenigzuur wordt zoowel in de glasfabrieken als ook tot het vervaardigen van zeer fraaije schilderverwen en van verschillende arsenikverbindingen aangewend.
Het is algemeen bekend als een zeer sterk vergift, waartegen versch gepraecipiteerd ijzeroxydehydraat (vooral in vereeniging met magnesiahydraat)
als antidotum wordt gegeven.
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Arsenik (Gedegen arsenik : As, Scherfkobalt, Vliegensteen; —Arsenicum,
Cobaltum crystallisatton , epaEwzav of heeft zijnen naam ontleend
van pnl y of eipp yiv, mannelijk , krachtig , en van gocetv gelijk zijn , waarmede
men in den ouden tijd, waarschijnlijk wegens de energische werking op het
organisme, eene verbinding van den arsenik met zwavel aanduidde.
De gedegen arsenik bevindt zich in de natuur in den grondvorm van den
rhomboeder met eene tinwitte, lood- en zwartgraauwe kleur,, schilferig,
krombladerig , somtiids straalvormig , nu Bens kristallijn, dan weder ineengedraaid , kogel- of besvormig , dropsteenachtig , klokvormig, digt, in gangen
van oorspronkelijke en overgangsgebergten tusschen , kobalt- ,
en antimoonertsen in Hessen , Saksen , Thuringen , Boheme , Stiermark enz.
Belialve in den gedegen staat bevindt zich de arsenik ook als operment
(gele zwavelarsenik) , realgar (roode zwavelarsenik) , arsenikijzer,, arsenikkies , arsenikbloemen, arsenikzure kalk of pharmakoliet en vergezelt bovendien
ti e 1 e andere ertsen.
De arsenik kan zuiver verkregen worden door arsenigzuur met kool te
reduceren. Hij heeft een specifiek gewigt van 5,6 en 5,9, vervlugtigt bij 480°C.
en verspreidt in den dampvormigen staat een eigenaardigen knoflookreuk.
Arsenikamin = Arsenikwaterstof.
Arsenikbimethyl
Kakodyl.
Arsenikbioemen (Arsenic oxycle, Oxyde of arsenic, — Arsenbli,ithe,
Arsenikblumen) is arsenigzuur, zooals het in de natuur gevonden wordt en
komt voor in regelmatige octaeders , meestal echter in naaldvormige en
haarvormige of wigvormige kristallen , bundeivormig, dropsteenachtig , bladerig-straalvormig, enz.; het bevindt zich vergezeld van andere arsenikertsen
in den Elzas , bij Hanau , enz.
Arsenikbromide. Wordt broom in aanraking gebragt met tot poeder gebragten arsenik en zoo lang van den laatsten bijgevoegd , als men nog ontbranding bemerkt , dan ontstaat er arsenikbromide.
Arsenikchloride (Arseniksuperchlorure : AsC1 3 ). Arsenikmetaal brandt even
als antimoomnetaal in chloorgas. Voor de bereiding brengt men arsenik in
eene getubuleerde retort en verwarmt, terwiji men droog chloorgas door
den ttibulus laat instroomen. Door zachte verhitting brengt men de viugtige
en vloeibare verbinding in den aangelegden ontvanger over en rectificeert
haar herhaaldelijk over tot poeder gebragten arsenik in een geheel droogen
toestel. — Ook door verhitting van deel arsenik en 6 deelen kwikzilverchloride wordt arsenik chloride verkregen.
Arsenikjodide (Arseniksuperjodure, Drievoudig-joodarsenik : AsJ 3). Arsenik
deel) en jood (6 deelen) kunnen onmiddelijk door voorzigtige verwarming
in een kolfje zamengesmolten worden. Lost men het verkregen arsenikjodide
in zwavelkoolstof op, clan schiet het daaruit bij bekoeling in oranjeroode
kristallen aan.
Arseniksulfide (Operment , Auripigment, Rusgeel, Drievoudig-zwavelarsenik : AsS3 ) wordt in de natuur in eene aanzienlijke hoeveelheid gevonden en
kan tangs den kunstmatigen weg worden verkregen door zwavel en arsenik
in de juiste verhouding zamen te smelten of door eene zuurgemaakte oplossing van arsenigzuur in zoutzuur door middel van zwavelwaterstof te ontleden. De verbinding , langs den natten weg bereid, bezit eene glanzende gele
'deur, die in het oranjegeel overgaat. Door smelting verkregen is de kleur
donkerder en bij bekoeling ontstaan er kristallen; hun breuk is schelpachtig.
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In arsenikhutten wordt het operment in raffineerketels met cilinders (zie
arsenigzuur) uit een mengsel van 2 deelen arsenigzuur en 'I deel zwavel door
sublirnatie bereid. Bovendien heeft de bereicling plaats door zwavel met realgar zamen te smelten of door eene overeenkomstige hoeveelheid arsenikkies
en zwavelkies te destilleren.
Het operment werd vroeger als schilderverf onder den naam van ))koningsgeel" gebruikt , maar is tegenwoordig door het chromaatgeel vervangen.
Ook in de verwerij en katoendrukkerij vindt het toepassing. Een Brij uit
operment , gebluschten kalk en water (rusma) wordt door eenige Oostersche
volken tot het wegnemen van haren gebezigd.
Arseniksulphureet (Realgar , Sandarach , Roode zwavelarsenik , Dubbelzwavelarsenik : AsS2) wordt in de natuur gevonden , draagt als zoodanig den
naam van »realgar" en kristalliseert in scheeve rhombische prismen. Het
kan ook kunstmatig verkregen worden door zwavel en arsenik in de juiste
evenredigheid zamen te smelten , en komt in den handel als een meestal
ondoorzigtig of aan de kanten doorschijnend, donkerrood, glasachtig produkt
der arsenikhutten voor , hetwelk niet y rij van arsenigzuur is. Dit is ook
het geval , wanneer het bereid worth door een mengsel van arsenigzuur
met zwavel te sublimeren. In de arsenikhutten wordt het ge-woonlijk door
destillatie van een mengsel van arsenikkies, arsenigzuur en zwavel verkregen,
waartoe men zich van aarden retorten bedient , die uit kiezelaarde, ijzervijlsel,
klei en kleiaarde vervaardigd zijn en in eenen galeeroven, in twee rijen gerangschikt, verhit worden. — Na volkomene bekoeling worden de ontvangers
van de retorten genomen en van den inhoud ontdaan. Deze bestaat nit rood
en geel arsenikmeel , benevens een rood , glasachtig , compact ligchaam (rood
arsenikglas) , welk laatste aan eene verdere zuivering wordt onderworpen,
terwijl het eerste mengsel eene vernieuwde bewerking ondergaat.
De realgar -wercl vroeger vooral als schilderverf bij het schilderen met
olieverf en bij het lakken gebruikt. Ook dient hij in de katoendrukkerij als
reductiemiddei -van den indigo.
Arseniksupersulfide (Sulfarsenikzuur : AsS 5) is een zwaveltrap van den
arsenik, die met het arsenikzuur overeenkonit. Het is een bleekgeel poeder,
dat gesmolten eene geelroode kleur vertoont. Deze verbinding wordt verkregen, wanneer men door eene kokende oplossing van arsenikzuur, waarbij
zoutzuur gevoegd is , zwavelwaterstofgas leidt. (As0 5 5 HS AsS5 + 5 HO).
Arsenikvergiftiging, herkenning. De twee voorname methoden tot het
herkennen van arsenik bij vergiftiging zijn 1 het overbrengen van den arsenik in zwavelarsenik door zwavelwaterstof in eene zuurgemaakte oplossing
te leiden en te onderzoeken of het praecipitaat oplosbaar is in ammonia ,
koolzure ammonia en zwavelammonium. Vail het onderzoek bevestigend nit,
dan wordt de zwavelarsenik door chloorwaterstofzuur nit de ammoniakale
oplossing afgescheiden , gedroogd en met een droog mengsel van cyaanpotassium en koolzure soda in een buisje gegloeid , waarbij zich de arsenik
als een glanzencle door gloeijing verplaatsbare metaalspiegel aan de koudere
plaats van het buisje afzet. Het gevoeligst is deze reactie , wanneer deze
gloeijing in een atmospheer van koolzuur geschiedt. De 2de methode is het
overbrengen van den arsenik in arsenikwaterstof in den toestel van Marsh,
het gas aan te steken en er koud porselein in te brengen , waaraan zich de
arsenik als een bruine metaalspiegel of vlek aanzet, die oplosbaar is in anderchlorigzure soda. (Onderscheid van de antimoon y lek). Bovendien wordt de
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arsenikspiegel herkend door hem op te lossen in salpeterzuur en hierbij salpeterzuur zilveroxyde te voegen, waardoor een peel praecipitaat van arsenigzuur zilveroxyde zal ontstaan.
Arsenikwaterstof (H3 As) is een kleurloos gas van een onaangenamen,
walgelijken reuk. Spec. gew. 2,69. Dit gas is in hooge mate vergiftig en
moet dus zeer voorzigtig behandeld worden. Men bereidt het door in eene
gasontwikkelingsflesch , zooals men die tot het ontwikkelen van waterstofgas aanwendt, zink met verdund zwavelzuur te overgieten en eene oplossing van arsenigzuur bij te voegen. Het zink wordt dan niet alleen door
de zuurstof van het water , maar ook door de zuurstof van het bijgevoegde
vergiftige zuur geoxydeerd , en de arsenik daardoor gereduceerd , verbindt
zich op den oogenblik van zijn vrij worden (in statu nascenti) met de waterstof, die bij de waterontleding is ontstaan , tot arsenikwaterstof, waarmede
zich het overige waterstofgas mengt. Men kan het gas ook verkrijgen ,
door een mengsel van zink en arsenik met geconcentreerd zoutzuur te overgieten ; er wordt alsdan zinkchlorure gevormd , terwijl arsenikwaterstofgas
ontwijkt.— Het gas verbrandt aangestoken , onder het verspreiden van een
walgelijken knoflookachtigen reuk met eene blaauwwitte vlam tot water en
arsenigzuur; wordt het door eene gloeijende glazen buis geleid, dan zet zich
metallisch arsenik als een glanzende spiegel af. Deze eigenschap geeft een
voortreffelijk middel aan de hand , tot het ontdekken van arsenik. De methode °in fangs dezen weg tot het ontdekken van arsenik te geraken , heet
de methode van Marsh. (Zie Arsenikvergiftiging). — Behalve deze gasvormige arsenikwaterstof bestaat er nog eene vaste verbinding, die als een
roodbruin volumineus poeder voorkomt, ten naastenbij van de formule AM.'.
Zij wordt o. a. verkregen door behandeling van arsenikzink met zoutzuur.
Arsenikzuur (Arseenzuur : As05 ) bevindt zich in verschillende verbindingen
in het mineraalrijk en vormt afgezonderd eene kleurlooze melkwitte massa
van eenen bijtenden zuren smaak, die zeer gemakkelijk water aantrekt en aan
de lucht vervloeit , uit welke vloeistof na eenig staan waterhoudende kristallen aanschieten. Het drooge zuur , hetwelk een spec. gew. van 3,7 heeft ,
lost langzaam in water op. Het arsenikzuur is evenals het arsenigzuur zeer
vergiftig.
Het arsenikzuur wordt verkregen door oxydatie van het arsenigzuur door
middel van salpeterzuur bij kookhitte ; de omzetting heeft echter schielijker
plaats , wanneer zoutzuur is bijgevoegd.
Asafoetida (Stinkende asan , Duivelsdrek) is een ingedroogd melksap
hetwelk vloeit uit den dwars doorgesneden wortel der Ferula asafoetida
(Umbelliferen) , die in Perzie in de provincial Chorassan en Laer groeit. —
De beste soort bestaat uit een aggregaat van witte korrels , die aan de
lucht roodachtig worden. Deze gomhars bevat eene aetherische olie , die
volgens Hlasiwetz bestaat uit twee zwaveltrappen van een met het allyl
homoloog radikaal: C12H11, namelijk C 12H 11 + S en C12H11 -1- S2 . Onder
bepaalde omstandigheden schijnt uit dit radikaal .1 aeq. waterstof uit te treden en daardoor allyl te kunnen ontstaan.
Asarine (C30111305) is een stearopten of kamfer,, die zich in den wortel
van Asarum europaeum bevindt.
Asbest (Vederwit: CaO, SiO 3 + 3 MgO, 2 Si 0 3) is eene verbinding van
kiezelzure magnesia en kiezelzure' kalkaarde , die in draderige kristallijne
massa's van eene witgele en groene kleur in de natuur gevonden wordt. Het
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mineraal client tot onbrandbare weefsels en pitten, tot het filtreren van sterk
zure en biitende vloeistoffen. Met zwavelzuur doortrokken, diende het vroeger tot indompeling der dusgenaamde briquets oxygen6s, stokjes met kopjes
van chloorzure potassa en zwavel voorzien.
Asclepion (C,„113,0,) is eene kristalliseerbare hars , in het melksap van
Asclepias syriaca voorkomende.
Asparagine (C8H8N206) is eene zelfstandigheid, die in groote regthoekige
octaeders met 2 aeq. kristalwater voorkomt, reukloos is, een flaauwen smaak
bezit , weinig in alkohol, niet in aether, mar gemakkelijk in water oplosbaar is, en zoowel met zuren als met basen kristalliseerbare verbindingen
aangaat. Het wordt gevonden in de spruiten der aspergies , in de kiemen
en loten van bijna alle Leguminosen, in de Belladonna, Althaea , Beta enz.
Het kan o. a. verkregen worden nit de jonge boonen- en erwtenplantjes,
door opkoken (om het eiwit te verwijderen) , indampen en omkristalliseren
onder bijvoeging van eenige dierlijke kool.
Asparaginezuur (C81-17N08 ) kristalliseert in zijdeglanzende kleurlooze naalden , die zoowel in water als in alkohol zeer moeijelijk , maar in zuren en
alkalien gemakkelijk oplosbaar zijn. Het ontstaat bij het koken van het asparagine met sterke zuren en alkaliën. Het kan beschouwd worden als het
aminzuur van het appelzuur, en gaat bij behandeling met salpeterigzuur in
appelzuur over. Ook door verhitting van appelzure ammonia kan men een zuur
verkregen, hetwelk in scheikundige eigenschappen en zamenstelling volkomen
op asparaginezuur gelijkt , maar daarvan verschilt, doordat het polarisatievlak
van het licht er niet door gedraaid wordt , gelijk zulks het geval is bij het
andere asparaginezuur.
Aspertanzunr (CA800 komt benevens cumarine, citroenzuur, rubichlooren catechuzuur in het kruid van Asperula odorata voor.
Asphalt, Aardhars, is waarschijnlijk de bars van verschillende steenoliesoorten. Men vindt hem meermalen drijvende op meeren, bijv. op de Doode
zee en de Aardpekzee te Trinidad ; bovendien gewoonlijk in de nabijheid
van bruinkoolbeddingen, met kalksteen of zand vermengd, en wel vast , in
kogel- of besachtige partijen zich daartusschen bevindende. Hij bezit, gelijk
bekend is, eene zwarte kleur, vetglans, eene schelpachtige breuk en wordt
door wrijven electrisch , smelt bij 400° en verbrandt onder het verspreiden
van een bitumineusen reuk.
Hij bestaat uit koolstof, waterstof en zuurstof in afwisselende hoeveelheden
met metaaloxyden en aarden gemengd. Van bijgemengd zand wordt hij door
koking met beet water gezuiverd. De asphalt drijft boven op en wordt dan
gewoonlijk nog omgesmolten. Zoo verkrijgt men het zoogenaamde bergteer,
hetwelk met bitumineusen kalksteen vermengd, als aardharslijm wordt gebruikt. In de streken van Seijsel en Lobsann wordt de asphalt als bergwerk
verkregen.
De ruwe asphalt bestaat uit verschillende harsen met eenige aetherische
olie. Eene in water en terpentijnolie oplosbare bars beet asphalten en vormt
eene zwarte , glanzende harsmassa ; eene andere bruine is in alle oplosmiddelen onoplosbaar. Bij destillatie van dp asphalt in ijzeren cilinders verkrijgt men eene reeks van isomere koorworterstoffen van de formule C61-1„
die door geconcentreerd zwavelzuur niet worden opgelost, maar gemakkelijk
in alkohol en aether oplosbaar zijn en met eene sterk lichtende \dam branden.
Asphalt (kunstmatige) wordt bereid uit het teer, dat in de gasfabrieken,
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als bijprodukt voorkomt, door de bijgemengde brandige olithi door middel
van verhitting to verharsen of te vervlugtigen; de daarbij verzamelde olie
kan in menig technisch opzigt de terpentijnolie vervangen. Men gebruikt
hem voornamelijk, om vochtige plaatsen droog te maken, waarbij men hem op
den grond of op muren brengt, al verder tot het bestraten van wegen, tot
het overdekken van dunne gas- of waterleidingsbuizen , enz.
Asphalt is eene zwarte in terpentijnolie oplosbare hars van den asphalt.
Assamar (van assare, roosten , en arnarus, bitter) wordt volgens Reichenbach eene bittere stof geheeten, die zich bij het roosten en braden van plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen ontwikkelt en, in geringe hoeveelheid
bij de spijzen vermengd, hieraan den verlangden smaak naar gebraad mededeelt. . Reichenbach heeft deze zelfstandigheid op eene zeer omslagtige wijze
afgezonderd verkregen.
Het assamar is reukeloos, smaakt aangenaam bitter, is barnsteengeel en
smelt bij verhitting.
Asschen (Aescher) noemt men mengsels van houtasch en kalk voor de zeepziedersloog (aschloog), die door herhaald uitloogen met water nit dit mengsel
verkregen wordt. — De kalk noemt het koolzuur op van de koolzure potassa,
die in de plantenasch is bevat, waardoor aan den anderen kant bijtende potassaloog wordt gevormd.
Atacamiet , een kopererts, in Chili voorkomende.
Athamanthine (C48 1-1 300 14 ) bevindt zich in den wortel en het halfrijpe zaad
van Athamantha oreoselinum en wordt nit deze plantendeelen door uitkoking
met wijngeest van indamping van het uittreksel en behandeling van het
residu met aether verkregen. Bij verdamping van den aether Scheldt zich
het athamntine als eene bleekgele olie af, die langzarnerhand kristallijn
vast wordt. Het wordt in alkohol opgelost en bij de oplossing vervolgens
water gevoegd; na eenigen tijd schieten dan purperkleurige buigzame naalden aan, die door uitpersen van eene aanhangende olie bevrijd en zoolang
omgekristalliseerd worden, totdat zij geheel kleurloos zijn. Somtijds verkrijgt
men het in den vorm van vierzijdige prismen ter lengte van een duim, die
naar rans vet rieken en evenzoo, loch tegelijk nog bitter smaken. — Zij
smelten bij 79° C., zijn niet vIngtig, onoplosbaar in water, oplosbaar in
alkohol. Door inwerking van zuren of alkalien vervalt het athamanthine
in valeriaanzuur en oreoselon (C28 1-I10 06 ), welke laatste zelfstandigheid fijne
reuk- en smaaklooze naalden vormt en bij 490° C. smelt.
Atmospheer (van ecr i.to;, damp, en cp4Voc, kogel, bol: dus dampkogel,
dampkrmg van den aardbol; aardatmospheer). De dampkring van den aardbol
bestaat hoofdzakelijk uit twee stoffen, die in bepaalde hoeveelheden met elkander vermengd zijn, namelijk nit stikstof en zuursto f, waarvan de
stikstof in 79 volumina of 77 gewigtsprocenten, de zuurstof in 21 volumina
of 23 gewigtsprocenten in de lucht is bevat. Bovendien echter bevinden
zich nog altijd nog twee andere stoffen in de dampkringslucht, namelijk
koolzuur en waterdamp, welke echter in afwisselende hoeveelheden voorkomen, en wel koolzuur gemiddeld tot waterdamp tot De verhouding van stikstof en zuurstof komt zoowel in de lage als in de hooge luchtvermeerdert
lagen overeen. De hoeveelheid koolzuur, op gewone hoogte 2',
met de hoogte en is bij eene hoogte van '10,000 voet bijna verdubbeld.
Bovendien bevindt zich in de hicht, nog ammonialz, die wet voornamelijk
zijn oorsprong heeft nit de rotting en het vergaan van dierlijke en plantaar-
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dige stollen. Eene andere belangriike stof, die men in de dampkringslucht
vooral na onweders vindt, is sal peter:uur, hetwelk ons door den regen ,
wordt toegevoerd.
Eindelijk verdienen nog melding het ozon en de stordeeltjes in de lnclit
aanwezig, waarin de kiernen en sporen van organische wezens zijn bevat.
A demhaling der dieren en planten. (Respiratio). Het is van algemeene bekendheid, dat de lucht eene zeer gewigtige ro] speelt met betrekking
tot de ademhaling van planten en dieren, het is echter hierin de zuurstof, die
het geheele levensproces beheerscht. Zonder zuurstof kunnen menschen noel'
dieren leven ; de dieren ademen zuurstof in en wel door de longen nit de
lucht, of door de kieuwen uit de in het water bevatte lucht. In het organisnw
ontstaat alsdan ten gevolge der oxyderende eigenschap van de zuurstof koolzuur, waarschijnlijk overal, waar het zuurstofdragende bloed zich begeeft ,
dus in alle ligchaamsdeelen, die bloedvaten bezitten.
Bij dieren met warm blood (zoogdieren en vogels) vindt in den normalen staat eene geringe ontwikkeling van stikstof plaats. De dieren met
koud bloed verteren bij een gelijk gewigt veel minder zuurstof dan die met
warm bloed; mar ten opzigte van den aard en de verhoudingen der ontwikkelde gassen vindt tusschen beide groote afdeelingen des dierenrijks Been
wezenlijk onderscheid plaats. — Terwiji de dieren zuurstof inademen
koolzuur uitademen , ademen de planten in humane groene deelen door de
spleetopeningen koolzuur in, hetwelk onder den invloed van het Licht wordt
ontleed , en wel op die wijze, dat de koolstof door de planten worth gearsimileerd , terwijI de zuurstof vrij wordt. Dit geschiedt echter slechts onder
den invloed van het daglicht, des nachts ademen de planten koolzuur nit.
Ook de bloemen ademen koolzuur nit en bij de kieming worth insgelijks
koolzuur ontwikkeld. Slechts daardoor, dat de planten het door de dieren
uitgeadenade koolzuur opnemen en daarvoor zuurstof afgeven , is bet to verklaren, dat de verhouding der zuurstof tot de stikstof in den dampkring altijd dezelfde is , en zelfs in de verschillende luchtstreken Beene verandering
ondergaat. (In den laatsten tijd is waargenomen, dat de planten in hot
daglicht niet alleen zuurstof, maar ook in geringe hoeveelheden kooloxyde
en koolwaterstof uitademen).
ktmospherilien noemt men de toevallige bestanddeelen van den atmospheer
maar oak de gewone normale bestanddeelen der dampkringslucht, die op de
bewoners der aarde eenen invloed uitoefenen, zoo bij v. koolzuur en vochtigheid.
Atome (&1-0;i9; onverdeelbaar, onsnijdbaar van a privans en Tiicovvy
den) beteekent jets, dat niet verder kan verdeeld worden.
Men had voorheen namelijk twee beschouwingen over den innerlijken aard
der ligehamen. Volgens de eene is de stof tot in het oneindige deelbaar; volgens de andere is de deelbaarheid onzeker, de vervulling der ruimte dus eene
afgebrokene. De op het laatst niet meer deelbare deeltjes, uit welke naar
de tweede beschouwing de stof als zamengesteld worth aangenomen, noemt
men atomen en de theorie zelve de atomistische theorie of corpusculair-philosophie.
De atomistische theorie is zeer oud en 4l reeds door Moschus uit Sidon
over de 1100 jaren v6Or onze tijdrekening isl e opgemaakt; ook vele philosophen der middeleeuwen hebhen haar aangenomen.
in den laatsten tijd is deze beschouwing meer op den achtergrond geraakt,
hoewel vele natuuronderzoekers haar nog aanbangen.
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Iets onverdeelbaars, of onsnijdbaars is niet denkbaar,, wanneer wij onze
oogen op de stof slaan. De atomistische theorie zal dus voor de dynamische
het veld moeten ruimen , volgens Welke de stof uit kleine deeltjes bestaat,
die nog tot in het oneindige deelbaar zijn.
In de scheikunde, en vooral in de organische, is het woord atome nog altijd in gebruik, maar men bezigt liever de uitdrukkingen: aequivalent en
mengings- of verbindingsgewigt.
Wil men echter verschijnsels verklaren, dan moet men van deeltjes spreken en dan verstaat men in de scheikunde onder het woord atome de kleinste
hoeveelheid van een ligchaam , die in eene verbinding bevat is, onder m o 1 ekule (massadeeltje) de kleinste hoeveelheid, die op zich zelve kan bestaan.
Atomentheorie is de atomistische verklaring op den grondslag van de wetten der scheikundige verbindingen (zie StOchiometrie).
Atoomgewigten noemt men de sommen van de kleinste deeltjes der ligchamen, de uitdrukking heeft dezelfde beteekenis als aequivalent en mengingsof verbindingsgewigt.
Atropine (C,H„NO,) is eene organische base (alkalolde) , die in alle
deelen van het doodkruid (Atropa belladonna) en van den doornappel
(Datura stramonium) gebonden wordt en aldaar aan een zuur gebonden is.
Het kristalliseert in zijdeglanzende naalden , is reukeloos , uiterst bitter,
van eenen scherpen , bijna metaalachtigen nasmaak , zeer vergiftig. Het kenmerkt zich vooral door de sterke verwijding , Welke het bij de pupil voortbrengt. Het smelt bij 900 , bij 140° schijnt een gedeelte onontleed te vervlugtigen. Het is oplosbaar in 200 deelen koud , en 50 deelen heet water , gemakkelijk in alkohol , minder in aether. Met goudchloride geeft het een
geel praecipitaat , dat bij verhitting eene kleine hoeveelheid benzazuur oplevert. De zouten van het atropine zijn meerendeels moeijelijk of niet
kristalliseerbaar.
Tot de verschillende bereidingswijzen behoort deze , dat men het atropine
door joodhoudende joodpotassium neerslaat en den neerslag door middel van
zink en water ontleedt. Het metaaloxyde wordt door middel van koolzure
potassa afgescheiden en het atropine in alkohol opgelost.
Augiet , een mineraal, hevattende kiezelzure magnesia en kiezelzuren kalk.
Augustijn (de methode van) wordt in den laatsten tijd voornamelijk gebezigd, om zilver uit het koperhoudend zwart zilver te verkrijgen , waartoe de
kopersteen met keukenzout geroost , uit het roostingsprodukt het. chloorzilver
door eene kokende oplossing van keukenzout uitgetrokken en uit deze oplossing
het zilver door fijn verdeeld koper wordt neergeslagen.
Auripigment, zie Arseniksulfide.
Aurum , zie Goud.
Aventuringlas , een glasvloed , die zeer glanzende , kleine kristallen van
koper bevat.
Avivage (aviveren , schiinen, verfraaijen , opfrisschen) is de bewerking ,
waardoor de kleuren der gedrukte stoffen door eene laatste behandeling met
bepaalde agentien verhoogd , d. i. verlevendigd worden , of ook nuancen ,
verscheidenheid verkrijgen.
Azelainezuur wordt verkregAn , wanneer ricinusolie gedurende 42 uren
met 2 deelen salpeterzuur van 1,2 tot 4,3 spec. gewigt , die langzamerhand
zijn bijgevoegd, wordt verhit en dit na het afgieten van het zuur met het gevormde olieachtig ligchaam wordt herhaald. Er ontstaat alsdan eene Witte kor-
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relige massa, die door afwasschen met koud water en omkristalliseren van een
gehalte aan oliezuur wordt bevri,jd. Er ontstaat hierbij tevens kurkzuur
waarvan het azelalnezuur door behandeling met aether wordt gescheiden.
Het azelalnezuur is waarschijnlijk identisch met bet azaleinezuur en oenanthylzuur (zie aldaar).
Azaleine, zie Rosaniline.
Azobenzide (C„H,N) , groote roode kristallen, die verkregen worden door
eene alkoholiscbe oplossing van nitrobenzol met droog potassahydraat te behandelen en vervolgens den alkohol at te destilleren.
AzocodeIne (C3 ,H 22 N 2 0 6 ?) is eene organische base , die verkregen worth
door het nitrocodelne met zwavelarnmonium te behandelen.
Azo grythrine is volgens Kane een in water, Alkohol en aether oplosbaar,
kleurend bestanddeel der orseille , dat in alkoholische vloeistoffen met eene
wijnroode kleur oplosbaar is.
Azolitmine (C18 1-1 10N010 ), een bestanddeel der lakmoes , is een bruinrood ,
niet kristalliseerbaar poeder,, hetweik met ammoniak eene oplosbare blaauwe
kleur geeft (zie Lakmoes).
Azotometer is door Knop een door hem vervaardigde toestel geheeten ,
waarmede men het ammoniakgehalte van den akkergrond bepaalt. De methode, waarbij deze toestel wordt gebruikt, is gegrond op de verhouding der
onderehlorigzure soda tot ammoniak en ammoniazouten , daar deze verbinding , even als de chloorkaik , de stikstof der organische zelfstandigheden en
van de ammoniazouten als stikgas uitdrijft.
Azotum (van ec privans en cA)-;2 , leven) is de naam door Lavoisier aan
de stikstof gegeven.
Azotyl = Stikstofoxyde.
Azulene, eene blaauwe kleurstof in de aetherische °lien.
Azulmzuur is een produkt der vrijwillige ontleding van het waterhoudend cyaanwaterstofzuur.
Azijn. Onder dezen naam verstaat men in het dagelijksch leven eene
zure vloeistof , die eigenlijk een met veel water verdund azijnzuur is.
Deze zure vloeistof wordt gevormd door oxydatie van den alkohol. Wijn,
bier en andere gegiste vloeistoffen ondergaan , wanneer zij onder bepaalde
omstandigheden aan de lucht zijn blootgesteld , de zoogenaamde azijnzure gisting, (1. i., zij trekken zuurstof uit de lucht aan en bevatten na
eenigen tijd geen alkohol meer, maar in plaats hiervan azijnzuur, zoodat
zij in azijn zijn veranderd. Ook door platinamoor gaat de alkohol in azijnzuur over.
De omzetting van den alkohol in azijnzuur is de volgende : C 411602 + 0,
= C411404 + 2H0.
De eerste werking van de zuurstof bestaat daarin, dat zij aan den alkohol
2 aeq. waterstof ontneemt , waardoor aldehyd ontstaat (C 4 H602 + 02 -------C4H 402 -;-. 2110) , en dit aldehyd neemt verder 2 aeq. zuurstof op en verandert
in azijnzuur (C 4 H 4 02 + 0 2 = C,11404)•
Het is uit deze werking der zuurstof duidelijk , dat men bet proces der
azijnvorming nit den alkohol niet als eene gisting, maar als eene soort
van eremacausie (verwezing, vergaan) of langzame verbranding kan beschouwen. Er behoort echter tot het voortbrengen deter eremacausie een
ligchaam , dat zich in den steat van gisting of rotting bevindt. Stelt men
alkohol alleen aan de lucht bloot , dan verandert hij niet in azijnzuur. Komt
5
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echter zijn damp met lucht geinengd en met fijn verdeeld platina in aanraking , dan heeft er eremacausie plaats.
In wijn en bier is een ferment als kleefstof of vezelstof aanwezig, althans,
wanneer de geestrijke of wijngisting niet het geheele ferment heeft vernietigd.
Door deze vloeistoffen aan de lucht bloot te stellen geraakt de kleefstof in
een toestand van ontleding , waarvoor thans eene eremacausie ontstaat , die
zich door middel eener bepaalde beweging aan de afzonderlijke deeltjes van
den alkohol mededeelt, zoodat er slechts eene Iangzame werking begint , die
zoolang voortduurt , totdat elk spoor van alkohol zuur geworden is. — Is echter
bij de bereiding der alkoholisclie dranken alle ferment vernietigd of verwijderd , clan worden deze vloeistoffen wanneer zij aan de lucht zijn blootgesteld , niet zuur, niaar men moet tot het voortbrengen der zuurwording een
ferment , bijv. gist, bijvoegen. Hetzelfde moet geschieden, wanneer men zich
door het zuur worden van den brandewijn sterken azijn wil verschaffen ,
waarvoor bovendien zoowel de vrije toegang der lucht als ook eene bepaalde
temperatuur noodig is.
De bereiding van den azijn uit vloeistoffen, die verdunden wijngeest bevatten (brandewijn , bier, wijn), vereischt toetreding van de zuurstof der
lucht , een ferment en eene temperatuur van 25-30°C. Echter moet voor
alles daarop acht gegeven worden , dat de wijngeest zooveel mogelijke aanrakingspunten met de zuurstof heeft.
De gewone wijze, orn azijn te bereiden , is (lie uit wijngeest of de zoogenaamde snelazijmnakerij , welke dezen naam in der daad erdient, daar men
volgens deze methode den overgang van alkohol in azijnzuur binnen weinige

uren volbrengt , terwijl hiervoor naar de gewone methode maanden vereischt
worden.
De snelazijnmakerij geschiedt op de volgende wijze. Met water verdunde
wijngeest wordt, na meestal met eenig ferment vermengd te zijn, in afzonderlijke droppels verdeeld , zoodat elke droppel met de zuurstof der lucht
in aanraking kotnt. Tot dat einde worden omstreeks 22 el hooge vaten aangewend , die eenige duimen boven den gewonen benedensten bodem een doorboorden bodem hebben, waarop men zooveel, met azijnzuur doortrokkene,
houtkrullen brengt, dat het vat er bijna geheel mede gevuld is. De bovenste
bodem bevat een groot aantal kleine openingen , waarcloor men fijne draden,
van boven met een knoop voorzien , in het vat laat hangers , welke dienen ,
om den wijngeest langzaam naar beneden te laten loopen. Deze draden kunnen
echter ook weggelaten worden, te meer claar zij spoedig hare capillaire werking
verliezen en gemakkelijk verpluizen. Omstreeks 3 tot 5 palmen boven den benedensten bodem van het vat zijn rondom aan zijnen wand gaten gebragt , waardoor lucht in het vat kan dringen. Ook pleegt men wel in deze openingen
uitstekende houten of glazen buizen te plaatsen. Aan den anderen kant is
het echter ook noodig, dat zich in den zeefvormigen bodem of zeef regt
opstaande , opene, houten of glazen buizen bevinden , die buiten de vloeistof
reiken , om de lucht , die gedeeltelijk van zuurstof beroofd is, te doen ontwijken. Men heeft gevonden, dat
der instroomende zuurstof verbruikt wordt.
In plaats van houtkrullen kan men ook even goed kurkhout neinen of men
legt nog beter lagen hiervan afwisselende met lagen van goed uitgewasschene
houtskool in het vat. Nog beter kiest men houtskool alleen , waaruit men
naar eene bijzondere methode zoogenaamde azijnstanderds vervaardigt ,
glazen cilinders met tot grof poeder gebragte houtskool gevuld
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Na de toestellen op die wijze te hebben ingerigt , wordt de met water
verdunde en met ferment vermengde wijngeest of het zoogenaarnde azijnmengsel deel 50procentige brandewijn , 6 deelen water en 1 ferment ,
zooals bijv. azijn, lionig of inout) in het vat gebragt hetwelk hierna met
een deksel wordt gesloten, waaruit de houten en glazen buizen te voorschijn treden. Dit mengsel druipt rru langzaam op de houtkrullen , kool of
het kurkhout en wordt daardoor zees verdeeld, zoodat de wijngeest in dezen
verdeelden staat overal met de lucht in aanraking komt en daarbij dadelijk
geoxydeerd wordt, waarbij de temperatuur in het vat tot 40°C. stint. Zoo
gnat cle wijngeest grootendeels in azijnzuur over, hetwelk in het aanwezige water opgelost als azijn uit eerie aan den Modem aangebragte opening
afloopt. Om echter alien wiingeest volkomen in azijnzuur over te brengen ,
moet de bewerking van het afdruipen meermalen herhaald worden , door
de eerst afgeloopene vloeistof telkeus weder op te gieten.
Pasteur heeft het overbrengen van de zuurstof der lucht op den alkohol tot
het vormen van azijn toegeschreven aan de werking eener gistzwam, Myco-derma aceti, vroeger azijnmoer,, mater aceti geheeten , hoewel zij later na
den geheelen overgang van den alkohol onder den invloed der lucht het azijnzuur in koolzuur en water doet overgaan.
Azijnaether is de gewone naam voor azijnzuur aethyloxyde of Azijnzure
aethylaether. (Zie aldaar).
Azijnalen noemt men slijmachtige diertjes ter lengte eener streep, die
zich in een bedorven azijn bevinden, wanneer hij kamig is geworden. Zij
zijn infusiediertjes, bekend onder den naam van Vibrio aceti.
Azijngeest of Azijnspiritus is Aceton (zie aldaar).
Azijnmodr (Mater aceti) is de naarn , dien men vroc--Ter aan de vliezen gaf,
welke in den azijn ontstaan , omdat men meende , dat daardoor azijnzuur
wordt voortgebragt. Men 'weft echter later ingezien dat joist het gehalte
aan azijnzuur vermindert, naar gelang deze vellen ontstaan.
Volgens de nieuwste proefnemingen van Pasteur is de naam niet zoo
geheel ten onregte gekozen (zie Azijn) , daar dezelfde gistzwam eerst den
alkohol in azijnzuur en vervolgens het azijnzuur in koolzuur en water
overbrengt.
Azijnproef, zie Acetometrie.
Azijnviieg vertoont zich vooral in de hovenste ruimten der azijnfabrieken
en beboort tot het geslacht Ichneumon.
Azijnvormers noemt men de vaten voor de snelazijmnakerij.
Azijnzuur (Acetylzuur : Ac = C4 14400. Dit zuur maakt het werkzame
bestanddeel uit van den gewonen azijn en kan hieruit door destillatie verkregen worden, waarbij men de voorzorg moet gebruiken op het einde der destillatie geene te sterke hitte aan te wenden, opdat de met vlugtige anorganische en organische stoffen, waarvan men het azijnzuur wil afzonderen, geene
ontleding ondergaan. Het verdund azijnzuur op deze wijze verkregen, wordt
nu door verzadiging met eene base, bijv. loodoxyde, soda of potassa en verdamping der oplossing van het azijnzure zout van water bevrijd. Het overschot hierbij verkregen , wordt voor de bereiding van azijnzuurhydraat aangewend. — Ook kan azijnzuur door destillatie van hoot verkregen worden.
Hierdoor verkrijgt men den zoogenaamden ruwen houtazijn , die nit een
mengsel van azijnzuur, water, houtgeest , xyliet en brandige alien bestaat.
Verzadigt men deze vloeistof met koolzuren kalk , die de brandige °lien ver-
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wijdert, wordt eene onzuivere oplossing van azijnzuren kalk verkregen;
die, na iejvoeging van zwavelzure soda, azijnzure soda en onoplosbaren zwavelzuren kalk levert , welke men door afgieting van elkander scheidt. Door
het azijnzure zout , eerst tot kristallen gebragt, in gietijzeren ketels te verhitten,
verwijdert men de brandige olie. Wenscht men nu azijnzuur te bereiden, dan
destilleert men 3 deelen van dit drooge en tot poeder gebragte zout met 9,7
deel zwavelzuur. Reeds door de warmte, die zich bij het ondereenmengen
ontwikkelt , destilleert Q gedeelte van het zuur over , zoodat er slechts eene
zachte warmte voor het overige gedeelte behoeft aangewend te worden. Op
deze wijze verkrijgt men dan het Azijnzuur-hydraat (C4 H 303 , HO) , hetwelk
gerectificeerd wordt en bij 0° kristalliseert (van daar de naam IJsazijn
Acetum &dale). De kristallen worden gedroogd , gesmolten en nogmaals
aan de temperatuur van 0° blootgesteld. Bij eene temperatuur beneden -F
16°C. smelten zij. Het spec..
15°C. blijven de kristallen vast , eerst bij
gewigt der ontstane vloeistof is 1,063 bij 18°C, het kookpunt 120°. Zij
bezit een prikkelenden , eigenaardigen , echter aangenamen reuk en een
brandenden scherpen smaak. Zij kan in alle verhoudingen met water, alkohol
en aether vermengd worden en lost kamfer en aetherische oliên op. (Bij
verdunning met water doet zich de eigenaardige bijzonderheid voor, dat het
spec. gew. van het azijnzuur eerst toeneemt, het zuur met 3 aeq. hydraatwater heeft een spec. gew. van 1,079 , maar dan neemt bet gewigt bij verdere
verdunning wecler af.) Op de huid gebragt, veroorzaakt het pijn even
hevig als bij mineraalzuren. Het azijnzuur vormt met basen een groot
aantal zouten. —
Het azijnzuur kan watervrij (Azijnzuur-Anhydrid: C4113 03 ) verkregen worden
door inwerking van phosphoroxychloride op azijnzure soda en is dan eene kleurlooze, zeer bewegelijke vloeistof van 1,073 spec. gew. bij 20° C., die bij 137,5°
kookt, zich in den beginne niet met water vermengt, maar later daarmede
azijnzuur-hydraat vormt.
Azijnzure zouten. Deze zouten zijn meestal van een neutralen of basischen
aard en bijna zonder uitzondering oplosbaar in water , hoewel azijnzuur zilveroxyde en kwikzilveroxydule slechts moeijelijk oplosbaar zijn.
Azijnzure aethylaether (Azijnzuur aethyloxyde, Azijnaether: C 41-150, C41130,,
= AeO, Ac). Deze verbinding vormt eene kleurlooze vloeistof van een
aangenamen ooftreuk en brandenden smaak , met een spec. gew. van 0,91 ,
oplosbaar in 71 deel water. Kookpunt 74°C. Men vervaardigt den azijnaether door destillatie van 16 deelen watervrije loodsuiker, 5 deel zwavelzuur en 4} deel wijngeest , zuivert hem door schudding met water en
koolzure soda en rectificeert hem eindelijk over chloorcalcium.
Waarschijnlijk bevindt zich de azijnaether in eenige edele ooftsoorten en
wijnen als zoodanig gevormd.
Azijnzure aluinaarde, neutrale (AI,03, 3Ac) kan verkregen worden, wanneer men azijnzuur loodoxyde door middel van zwavelzure aluinaarde of
alum ontleedt. In den regel worden voor deze bereiding 100 deelen alum,
vooraf met 10 deelen koolzure soda vermengd , met 10 deelen loodsuiker
nedergeslagen. Wanneer de ontleding tusschen den alum en het azijnzuur
loodoxyde volkomen zal zijn, moet men op 100 deelen gekristalliseerde loodsuiker 62,61 deelen alum nemen. Overigens kan men ook tot het verkrijgen
der azijnzure aluinaarde vochtig aluinaardehydraat in geconcentreerden azijn
bij eene temperatuur van 40-80°C. oplossen enz.
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De oplossing van de azijnzure aluinaarde , onder de luchtpomp geheel ingedroogd , komt voor als eene gomachtige massa , die zeer gernakkelijk in
water oplosbaar is en een zamentrekkenden smaak bezit. — Zij dient als bog
in de katoendrukkerij en verwerij.
Azijnzure aluinaarde, basische, wordt verkregen, wanneer men neutralen
aluin door middel van loodsuiker ontleedt.
Azijnzure ammonia (N1140,-A-c) wordt in den neutralen staat verkregen
door bijtende ammonia (van 0,96 spec. gew.) met sterk azijnzuur te verzadigen.
Zij draagt in de geneeskunst den naam van Minder's geest. — 'Lure azijnzure
ammonia is een ligt vervloeibaar zout, dat bij zachte verdamping van het
neutrale zout terugblijft.
Azijnzure baryt (Ba0,Xc) komt voor in kleurlooze , scheeve rhombische
zuilen.
Azijnzuur ceriumoxydule (Ce0,Ic) kristalliseert in fijne naalden.
Azijnzuur kadmiumoxyde (Cd0, i- c) kristalliseert in fijne naalden en is
gemakkelijk oplosbaar.
Azijnzure kalkaarde (Ca0,-A-c) komt voor in naalden, die in water oplosbaar zijn.
Azijnzuur kobaltoxydule (Co0,"Xc) is een vervloeibaar zout van eene violette
kleur.
Azijnzuur koperoxyde (Groenspaan). Onder den naarr van groenspaan
komen in den handel 3 verschillende ligchamen voor, die als hoofdbestanddeelen koperoxyde en azijnzuur bevatten, maar in kwalitatieve zamenstelling
van elkander afwijken, het neutraal, het tweebasisch-azijnzuur en 11 of
basisch azijnzuur koperoxyde.
Azijnzuur koperoxyde, neutraal (Neutrale groenspaan) komt in twee verschillenie vortnen voor, namelijk in donkergroene, scheeve rhombischeprismen , die in de lucht ondoorzigtig worden en met de zamenstelling: CuO,Ac
± HO overeenkomen , en in donkerblaauwe doorzigtige kristallen met 5 aeq.
HO. De neutrale groenspaan wordt fabriekrnatig verkregen en wel hoofdzakelijk in Frankrijk , in de omstreken van Montpellier. Men bereidt hem
door het basische zout in azijnzuur op te lossen of door zwavelzuur koperoxyde door middel van loodsuiker te ontleden (ook door bij eene oplossing
van zwavelzuur koperoxyde in ammonia, azijnzuur te voegen). De eerste methode
wordt echter het meest in Frankrijk aangewend, waarbij men 1 deel droogen of
2 deelen versch hereiden , nog vochtigen, basischen groenspaan met 4 deelen
gedestilleerden azijn of eene overeenkomstige hoeveelheid azijnzuur, nit houtazijn bereid , onder gedurig omroeren verwarmt , zonder echter de temperatuur tot de kookhitte te doen stijgen. Zoodra zich niets meer oplost , laat
men de vloeistof helder worden , brengt haar dan in een anderen ketel en
verdampt , totdat er eene zouthuid verschijnt. Nu schept men de vloeistof
in aarden vaten en laat haar op eene verwarmde plaats kristalliseren, waarbij
het zout in groote groene opeengeschovene kristallen aan eene daarin geplaatste houten staaf aanschiet. Hetgeen in den ketel is teruggebleven bestaat, na uittrekking van alle oplosbare deelen door het azijnzuur, deels nit
schillen en andere deelen der druiven , deels uit koper of koperoxydule. —
De neutrale of gekristalliseerde groenspaan wordt gewoonlijk gedestilleerde
groenspaan genoemd en komt in den handel meestal in trossen voor.
Azijnzuur koperoxyde, tweebasisch (Gewone groenspaan : 2 CnO,Ac of
CuO,Ac + CuO,H0 -F 5 110). De basische groenspaan , ook gewone groen-
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spaan (spaansch groen) geheeten , wordt eveneens hoofdzakelijk in Frankrijk
maar ook in Engeland , Duitsehland en andere landen bereid. De methode
om hem te verkregen bestaat hoofdzakelijk daarin , dat men metallisch
koper gelijktijclig met azijnzuur en lucht in aanraking brengt, waarbij zich
het koper met de zuurstof der lucht verbindt en eerst in neutraal, vervolgens
in basisch-azijnzuur koperoxyde overgaat. Overigens bestaan er wijzigingen
van de methode, doordien Of azijn Of zuur gewordene druiven daarbij worden aangewend. De suiker in de druiven gaat onder medewerking van de
te gelijker tijd aanwezige fermenten in alkohol en deze clan in azijnzuur over.
Daarbij ontstaat aanzienlijke verbooging der temperatuur. Is nu na verloop
van 3-4 dagen een duideliike reuk naar azijn te voorschijn gekomen , dan
worden de druiven met verhitte koperplaten , die men vooral met eerie oplossing van groenspaan bestreken en weder gedroogd heeft, in Heine hoopen
gerangschikt. Deze hoopen worden met stroomatten bedekt in een kelder
geplaatst, waarvan de ternperatuur 10-12°C. bedraagt. Heeft zich op de
platen eene genoegzaam dikke korst van groenspaan gevormd, dan kratst men
deze er of , kneedt in een vat den groenspaan met water aan en brengt den
brij in lecleren zakken , waaraan men door uitpersen een vierhoekigen vorm
geeft. De koperen platen, van groenspaan bevrijd , worden op nieuw aangewend, totdat zij geheel zijn opgelost. Deze groenspaan is blaauw en wordt
blaauwe of Fransche groenspaan genoernd.
De tweede methode , om den groenspaan to bereiden , bestaat daarin , dat
men koperen platen met azijn be y ochtigt en op eene warme plaats zet of
over koperen platen flanellen lappen , met azijn doortrokken, lest. Dezemethode wordt in den omtrek van Grenoble aangewend en de daardoor verkregen groenspaan heeft eene groene kleur. De groene groenspaan heeft
gewoonlijk een minder kristalliin voorkornen dan de blaauwe en bestaat
volgens Berzelius uit waterhoudend twee-derde-azijnzuur koperoxyde, ver-

mengd met eene geringe en veranderlijke hoeveelheid neutraal en 3 zuur zout.
De groenspaan vindt menigvuldige toepassingen. Men gebruikt hem als
olie- en waterverf, tot bereiding van het Schweinfurter groen en andere koperkleuren , in de verwerij , bij het drukken van good , in de heelkunde en
in vroegeren tijd ook tot bereiding van het azijnzuur, enz.
Azijnzuur koperoxyde , anderhalf-basisch of azijnzuur (3 CuO , 2 Ac
kristalliseert in onregelmatige blaauwe kristallen, die bij 60°C. de helft
van hun kristalwa ter verliezen en onoplosbaar in wijngeest zijn. — Deze
verbinding Scheidt zich uit , wanneer men den gewonen groenspaan met
koud water behandelt en de neutrale oplossing met wiingeest vermengt.
Azijnzuur koperoxyde, driebasisch of 3 azijnzuur (3 Cu0, -A- c) , een fielder
groen, in water onoplosbaar, poeder, het welk terugblij ft, wanneer de groenspaan
of het tweevoudig-basisch azijnzuur koperoxyde met water wordt behandeld.
Azijnzuur kwikzilveroxyde (HgO,Ac) komt voor in paarlemoerglanzende
schubben , die verkregen worden door kwikzilveroxyde in azijnzuur op te
lossen en de oplossing langzaam te laten verdampen.
Azijnzuur kwikzilveroxydule (Hg20,Ac) vormt buigzame glanzende schubben , die verkregen worden, wanneer men eene heete oplossing van azijnzure
potassa bij die van salpeterzuur kwikzilveroxydule voegt.
Azijnzuur loodoxyde, neutraal (Loodsuiker) komt voor in kleurlooze,
- c + 3 HO,
doorschijnende zuilen of naalden , die met de formule : Ph0, S
overeenkomen , een zoeten zarnentrekkenden smaak bezitten en vergiftig
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zijn. Dit zout wordt bet best bereid door loodglid op te lessen in gedestilleerden azijn of houtazijn , wanneer men zorg draagt, dat onder aanwending Nan zachte warmte steeds omgeroerd wordt.
Als vaten tot het oplossen van het loodoxyde kiest men looden of vertinde
koperen pannen en tot het uitkristalliseren porseleinen schalen of houten
Bakken. Uit 400 deelen loodglid verkrijgt men MO deelen loodsuiker. Deze
vergiftige verhinding client tot de bereiding van verfstoflen bijv. van het
chroomzuur loodoxyde of chromaatgeel en in de verwerij tot het bereiden
van vernis.
Azijnzuur loodoxyde, driebasiseh of •? (3 Ph0, A--e) wordt verkregen door
eene koude verzadigde oplossing
maten) van het neutrale zout met ammonia liquida
maaf) te vermengen. [let vertoont zich dan in lange
naaldvormige kristallen.
Opgelost konit bet driebasiseh azijnzuur loodoxyde voor als loodazijn (geconeentreerd als food-extract). Men Nerkriigt deze oplossing door 3 deelen
loodoxyde met 0 deelen loodsuiker en '20 deelen water te digereren. Wordt
koolzuur in de oplossing geleid , dan ontstaat er koolzuur loodoxyde zoodat
zij voor de bereiding van loodwit wordt gebruikt. Bovendien -wordt zij , met
water verdund , in de heelkunde als wassching (goulardwater) gebezigd ,
terwij1 zij verder wordt aange-wend, om alkaloiden, ei wit , extractiefstofren
enz. uit organisehe mengsels nth- te slaan.
Azijnzuur loodoxyde, zesbasisch of 1(ti PhOA,c) ontstaat, wanneer hij
azijnzuur loodoxyde eene overmaat van ammonia word! gevoegd , ook wanneer eene oplossing van azijnzuur loodoxyde met eene overmaat van loodoxyde wordt gedigereerd , en vertoont zich ails een kristallijn poc-der. hetwelk
zelfs in kokend water weinig oplosbaar is.
Azijnzuur loodoxyde, 3 of 9 basisch (3 PLO, 2 Ac) wordt verkregen,
wanneer men watervrije loodsuiker tot op 280° C. verhit.
Azijnzuur mangaanoxydule (Mn0,:e) kristalliseert in doorzigtige, kleurlooze,
rhomhoMrisehe zuilen en word t verkregen door zwavelzuumangaanoxyduie
met aziinzuren kalk te behandelen.
Azijnzure potassa (KO, Xe) is eene ligt vervloeihare massa van eenen
zuur-zoutachtigen smaak en word t verkregen door verzadiging van potassa
of koolzure potassa met azijnzuur.
Azijnzure soda (Na0.,e + 110) kristalliseert in kleurlooze, doorschijnende,
gestreepte, seheeve rhombisehe zuilen van een aangenamen zoutachtigen, verkoelenden smaak , die aan eene warn-le 111( ht verweêren , in 4 deelen water
van 7,5°C. en ook in wijngeest oploshar zijn. Dit zout kan verkregen worden
door koolzure soda met azijn of azijnzuur te verzadigen, loch wordt gewoonlijk bereid door koolzure soda met houtazijn te nentraliseren en het daardoor verkregen zout te zuiveren.
Azijnzuur tinoxydule (SnO,Ae,) komt voor in kleurlooze, naaldvormige
kristallen en wordt verkregen door versa] gepraecipiteerd tinoxydulehydraat
in geconcentreerden azijn hij erne zachte warmte op te lossen of door eene
oplossing van tinehlortire met aziinzure soda te ontleden.
Azijnzuur ijzeroxyde komt in oplossing y our als eene niet kristalliseerbare
donkerbruine vloeistof van een zuurachtigen zamentrekkenden smaak, die
verkregen wordt door oplossen van versch gepraceipiteerd ijzeroxydehydraat
in geconeentreerden azijn bij eene zachte warmte of door omwisseling der
bestanddeelen nit zwav chum. ijzeroxyde en azijnzuren kalk. — Men gebruikt
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de oplossing in de verwerij. — In de geneeskunst geeft zij met alkohol en
aether de tinctura martis Klaprothii. Door Oudemans is een droog azijnzuur
ijzeroxyde verkregen van constants zarnenstelling (Fe203 .HO, 2 Ac) , door de
oplossing eenige uren warm te trekken , gedurende een dag ter bezinking te
zetten en dan in vlakke schalen of op glas bij 60-80°C. uit te droogen. Het
is dan een droog poeder, gemakkelijk in water en alkohol oplosbaar.
Azijnzuur ijzeroxydule (Fe0,1-ic + 3 HO) wordt verkregen door ijzer in
azijnzuur op te lossen en kristalliseert bij verdamping der oplossing in het
luchtledige in bleekgroene zuilen , die aan de lucht geelbruin worden en
zamentrekkend smaken. Het wordt in de verwerij als bijtmiddel gebruikt.
Azijnzuur zilveroxyde (Ag0,-Ac) komt voor in paarlemoerglanzende kristallen , die door verdamping eener vermengde oplossing van azijnzure soda
en salpeterzuur zilveroxyde verkregen worden.
Azijnzure zirkoonaarde (Zr0,-A-c) is eene poedervormige massa , die aan
de lucht vervloeit.
Azijnzwavelzuur (Sulfoazijnzuur: C,11 404 , 2 SO3) is een dubbelzuur, dat
ontstaat bij zachte verwarming van ijsazijn met zwavelzuur, vervolgens met
water te vermengen , koolzure baryt bij te voegen, en het barytzout van het
verkregen dubbelzuur door zwavelzuur te ontleden. Het kristalliseert in
vervloeijende naalden, die bij 62°C. smelten en bij 160°C. ontleed worden.

13.
Bablah (Babulah) is eene Oostindische vrucht, die ook van Senegal onder
den naam van Neb-Neb tot ons komt, en volgens somrnigen van Mimosa
arabica, volgens anderen van Mimosa cinerea afstamt. Het komt voor
in vlakke, met geledingen voorziene haauwen , die meestal uit twee tot vier
bijna volkomen ronde hokken bestaan, van welke elk hok eene ronde, gladde, bruine , sterke kern bevat. Het bablah wordt in de katoendrukkerij ,
in verbinding met aluinaarde of ijzerloogen, tot het voortbrengen van verschillende bruine kleuren gebruikt.
Bad noemt men in de scheikunde en de techniek de inrigting, waardoor
men met behulp van zekere middelen zelfstandigheden indirect verwarmt.
Men gebruikt zandbaden, waterbaden, dampbaden, oliebaden, metaalbaden, enz.
Bael, Fructus Belae , de gedroogde , half riiipe vruchten van Aegle Marinelosa, uit 0. Indict in Engeland aangevoerd en aldaar als adstringerende
stof in gebruik gekomen.
Bak (pneumatische) , eene tobbe, bij scheikundige bewerkingen in gebruik tot het opvangen van gassen.
Bakkool, eene soort van steenkool (zie onder Brandstoffen bij Steenkool).
Baksteenen, zie Tegels.
Baldriaanzuur,, zie Yaleriaanzuur.
Ballon, een bolvormig glazen vat, met meer of minder korten en wijden
hats. De ballons dienen hetzij als ontvangers bij destillaties, hetzij tot het
afwegen van gassoorten.
Balsems zijn in de natuur voorkomende mengsels van aetherische olien
en harsen , honigdikke vloeistnffen van een zeer sterken reuk; zij bevatten
meestal benzoÉ,I zuur en kaneelzuur.
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Balsem de Mecca (Mekkabalsern) wordt in eenige streken van Arabic
van Ainyris Gileadense (of Balsarnodendron Gileadense) voor een deel
door vrijwillige uitvloeijing, voor een deel door koking van het hout en van
de takken dezes booms verkregen. Hij heeft in den beginne weinig consistentie, is zwak gekleurd en van een hoogst aangenamen reuk naar verschillende stolfen.
Balsem de Peru (Perubalsem, Balsarnum peruvianurn, B. indicum) komt
van een Peruviaanschen boom Myroxylon Sonsonatense Klotsch en andere
soorten. Men onderscheidt twee soorten van Perubalsem, een witten en een
zwarten. De zwarte, alleen in gebruik, is donker roodbruin van kleur, in
grootere massa's ondoorzigtig, in dunne lagen doorzigtig en van eene lichtere
kleur. Hij riekt naar vanille, smaakt scherp, prikkelend, bitterachtig en
heeft de consistentie van keukenstroop.
De zoogenaamde wit te Perubalsem of Ambra I iqu i d a komt volgens
Guibourt van Liquidambar styracillua L. Hij is week , bijna dof en gelijkt in voorkomen zeer op dikken terpentijn. Uit dezen balsem, die een
balsamieken zoetachtigen smaak bezit en een zeer aangenamen reuk verspreidt,
verkrijgt men door wijngeest de oplossing van eene kristalliseerbare hars,
die zich daaruit langzamerhand in prismen afscheidt, welke door dierlijke
kool en herkristalliseren zuiver kunnen verkregen worden.
De bestanddeelen van perubalsem zijn: cinnameine, kaneelzuur,, metacinnameine en hars.
Balsem de Tolu (Tolubalsem) rs een harssap, door insnijding vloeijende
nit Myroxylon toluiferum (M yrospermum toluijerum) , een boom in Z.
Amerika. In den verschen staat heeft deze balsem eene olieachtige consistentie en is licht goudgeel; door den tijd worth hij taaijer en roodbruin van kleur. Hui heeft een specerijachtigen reuk en zoetachtigen
smaak. Volgens Deville bevat hij benzazuur en een ligchaam, dat isomeer
is met de benzoylwaterstof, verder cinnameine en eene vlugtige koolwaterstof, tolen , waarvan de formule met C 24 11 18 overeenkomt; bovendien bevat
hij nog meerdere harsen en eene andere vlugtige koolwaterstof, die met het
benzol overeenkomt, daarmede homoloog is en den naam toluol met de formule C14I48 verkregen heeft.

Barilla (baritte). Men heeft dezen naam gegeven aan de beste natuurlijke soda, die in den handel voorkomt. Zij worcit uit Spa* verkregen
nit Salsola soda, die aldaar aan de zeekusten wordt gecultiveerd. Zij draagt
ook den naam van Alicantsche soda , naar de haven, waar zij uitgevoerd
werd. (Zie Soda).
Barnsteen is eene bars, die vermoedelijk van voorwereldsche Conife
ren afkomstig is. IN is een hard, broos ligchaam met een schelpachtige breuk, eene glanzende gladde oppervlakte, soms kleurloos, gewoonlijk
echter peel, geelbruin, half doorzigtig, doorschijrtend, of ondoorzigtig, van
4,065-1,070 spec. gewigt. Hij houdt vaak insekten ingesloten, is smaakloos,
bij de gewone temperatuur reukeloos, maar verspreidt bij het smelten een
eigenaardigen, aangenamen, specerijachtigen reuk. Door wrijven wordt hij
electrisch (negatief), eene eigenschap, die reeds bij de Grieken bekend was;
bij 287°C. smelt hij en levert eene vlugtige olie, barnsteenzuur, azijnzuur,
water en er blijft eene donkere harsmassa over (barnsteencolophonium). De
Grieksche naam ii),Exr pov (het schitterende) werd horn wegens zijnen glans
geschonken. De barnsteen bevindt zich in bruinkoolbeddingen, voornamelijk
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echter aan de Pruissische kusten der Oostzee, deels in aangeslibd land,
deels op de zee drijvend, al-waar hij opgevischt wordt.
Barnsteenkamfer (C 20 H 18 02 ) , in eene geringe hoeveelheid verkregen door
poeder van barnsteen met 4 gedeelte potasch en water te deslilleren, gelijkt
veel op gewone kamfer en is isomeer met camphol, loch draait het gepotariseerde licht veel minder regts.
Barnsteenzuur (Ca li 600, ook Su cciny I zu u r gen oemd, is een tweebasisch
zuur, hetwelk eerst in den barnsteen ontddct werd, maar in den laatsten
tijd ook als een oxydatieprodukt van vetten en was, in geringe hoeveelheid
bij de alkoholische` gisting is gevonden, en zelfs in eene aanzienlijke hoeveelheid als produkt der gisting uit appelzuren kalk (zie Appelzuur) bereid is.
Het zuiver barnsteenzuur kristalliseert in kleur- en retikelooze zuilen, is
oplosbaar in water en alkohol, Mina niet in aether, smelt hij 480° en kookt
bij 235°. Door herhaalde sublimatie wordt het volkornen watervrij. Het is
een der bestendigste zuren en kan door sublimatie tilt den barnsteen of
door koken van palmitinezuur met salpeterzuur worden verkregen, hoewel
in het laatste geval eerst kurlizuur uitkristalliseert. Als eene bijzonder aanbevelenswaardige methode kan de volgende dienen. Men neemt '11 kilo 011gezuiverden appelzuren kalk met 5 kilo -water van 40°C. en 4 oncen rottende
kaas, en laat dit mengsel een geruimen tijd Under ontwikkeling van
koolzuur en waterstof ontstaat daaruit binnen 4-6 dagen barnsteenzure
kalk, dien men door zwavelzuur ontleedt en door ornkristalliseren en koken
met bloedkool zuivert. Uit '11 kilo appelzuren kalk verkrijgt men op deze
wijze omstreeeks
kilo wit barnsteenzuur.
De zouten van het barnsteenzuur zijn deels oplosbaar, deels onoploshaar
en worden in hunne neutrale oplossingen door ijzeroxydezouten geelrood
neergeslagen. Door verhitting met, zure zwavelzure potassa wordt het barnsteenzuur uit zijne zouten gesublimeerd.
Baryt (Barytaarde, Zwaaraarde, Baryumoxyde: BaO) wordt
in de natuur aan zuren gebonden aangetroffen err vooral veel als zwav elzure bar-yt, of zwaarspaat en als koolzure baryt of witheriet.
In den zuiveren staat komt de barytaarde voor ais een graauwwit, poreus
poeder van een bijtenden smaak en 4,73 spec. gew., hetwelk slechts in de
knalgasvlam en in het focus van hrandspiegels smeltbaar is. Met water
bevochtigd, heeft er sterke ontwikkeling van warmte plaats en het vervalt
tot een wit poeder, het barythydraat (bijtende b a r y t). — De oplossing der baryt in water Levert het zoogenaamde barytwater, hetwelk na verdamping bij bekoeling in een gesloten vat groote doorzigtige, zuilvormige
kristallen (Ba 0,110 + 8 HO) uitscheidt, die door verhitting wel hun kristalwater, maar niet hun hydraatwater verliezen. De barytaarde kan op verschillende wijzen bereid worden, namelijk door het gloeijen van salpeterzure,
baryt of door koolzure baryt,, met kool en olie vermengd, te gloeijen.
Het barythydraat kan zeer doelmatig worden bereid, door bij eene oplossing
van zwavelbaryum , koperoxyde te brengen en zoolang te koken, totdat de
oplossing loodzouten niet meer zwart kleurt. Er scheidt zich dan zwavelkoper naar den bodem af, terwiil barythydraat blijft opgelost en door verdamping der oplossing gekristalliseerd kan verkregen worden. De kristallen
van barythydraat zijn oplosbaar in 3 deelen kokend water en in '20 deelen
water van 15°C., smelten gemakkeliik en trekken uit de lucht gretig koolzuur aan.

Barytgeel — Barytzouten.
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Het barythydraat en alle oplosbare barytverbindingen zijn zeer vergiftig.
Barytgeel is eene verfstof, bestaande uit chroomzure baryt en wordt verkregen door chroomzure potassa met een oplosbaar barytzout neer te slaan.
Barythydraat (Bijtende baryt : Ba0,110, gekristalliseerd Ba,HO + 8 HO),
zie bij Baryt.
Barytzouten hebben een hoog specifiek gewigt , zijn kleurloos , wanneer
het zuur niet gekleurd is , en bezitten voor zcover zij oplosbaar zijn, een
onaangenamen bitteren smaak. Zij zijn voornamelijk daardoor gekenmerkt,
dat in hunne oplossingen , zelfs bij de sterkste verdunning, zwavelzuur eenen
neerslag voortbrengt, die in chloorwaterstofzuur onoplosbaar is. Van de
zeer veel op hen gelijkende strontiaanzouten zijn onderscheiden , gedeeltelijk doordat de geconcentreerde oplossingert der barytzouten door kiezelfluoorwaterstofzuur en door chroomzure potassa worden neergeslagen en verder door dat de oplosbare barytzouten aan de alkoholvlam eene geelgroenachtige kleur mededeelen.
Baryt, ch roomzure (BaO,Cr0 3 ) , zie Barytgeel.
Baryt, koolzure (Koolzuur baryumoxyde Ba0,CO 2 ) worth in den natuurlijken staat als v,, itheriet gevonden en kornt, als zoodanig voornamelijk
in Engeland voor. Het kristalliseert in groenachtig-witte zuilen, heeft somtijds ook eene geelgroene, zelden eene roode kleur, bezit een glasachtigen
tot vetachtigen glans en is doorschijnend tot half doorzigtig. Het komt
verder ook in pijpvorrnige afzonderlijke massa's voor, kogelvormig, niervormig,
celachtig en digt. Ziin spec. gew. bedraagt 4.2 tot 4,4. — De kunstmatig verkregene koolzure baryt is een wit, reek- en smaakloos, in water bijna onoplosbaar poeder. Er wol den tot hare oplossing 4300 deelen koud en 2300
deelen kokend water vereischt. Zij worth in de gloeihitte van haar koolzuur
beroofd. Men hereidt haar, door eene oplossing van ehloorharyum met koolzure potassa, koolzure seda of koolzure ammonia neer te slaan.
Om grootere hoeveelheden koolzure baryt te bereiden kan men ook tot
fijn poeder gebragten zwaarspaat root potasch gemengd sterk gloeijen, waarbij onoplosbare koolzure baryt en oplosbare zwavelzure potassa ontstaat.
De koolzure baryt client tot de bereiding van andere barytverbindingen ,
voornamelijk voor die der barytaarde. Bovendien gebrnikt men haar bij
scheikundige onderzoekingen tot het losmaken der bestanddeelen van de
mineralen.
Baryt, onderzwa veli gzu re (BaO, S 2 02 + 110) worth verkregen door
wederzijdsche ontleding der oplossingen van onderzwaveligzure soda en azijnzure baryt. Voor de volkomene afscheiding moot wijngeest bijgevoegd worden.
Baryt, s a l p e t e rz u re (Ba0,N0 5 ). Deze verbinding, die alleen kunstmatig
verkregen worth, kristalliseert in luchtbestendige watervrije oetaeders, die
in 42 deelen water vin 15° en in 3-4 deelen kokend water, maar zeer weinig of bijna in het geheel niet in alkohol en ook niet in salpeterzuur oplosbaar
zijn. Men verkrijgt dit zout door koolzure haryt met omstreeks 4-5 deelen
water tot koking te verhit ten en salpeterzuur bij te voegen, zoolang nog opbruising plants grijpt. Ook kan men zwavelbaryum door salpeterzuur ontleden.
Bovendien kan dit zont verkregen worden door eene oplossing van 4 deelen
chloorbaryum in 3 deelen beet water met eene oplossing van 3 deelen chilisalpeter
in 3 deelen beet, water to ontleden, waarbij zich salpeterzure baryt uitscheidt
en keukenzout blijft opgelost. De salpeterzure baryt client tot herkenning
van het zwavelzuur en wordt in de vuurwerkerskunst gebruikt.
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Baryt, trithionzure en tet rathi onzu re worden door verzadiging
der genoemde zuren met koolzure baryt verkregen. (Zie deze zuren).
Baryt, zwav el igzure (BaO, SO z ) kristalliseert in zeszijdige prismen en
wordt verkregen door wederzijdsche ontleding van zwaveligzure soda en
salpeterzure of azijnzure baryt.
Baryt, zwavelzure (Zwavelzuur baryumoxyde, Zwaarspaat:
BaO, SO3 ). Deze verbinding wordt in de natuur in aanzienlijke hoeveelheden aangetroffen, zoowel gekristalliseerd in verschillende vormen, die tot
de regte rhombische zuil kunnen ttruggebragt worden , als ook straalvormig,
vezelig, digt, korrelig en aardachtig. Haar spec. gew. bedraagt 4,1 tot
4,8 ; wegens dit hooge spec. gew. heeft zij den naam zwaarspaat verkregen. In den gekristalliseerden staat is de zwaarspaat deels doorzigtig tot
doorschijnend en ondoorzigtig, deels wit in het gele , roode en blaauwe overgaande. Door gloeijing met kool wordt zij ontleed en in zwavelbaryum
overgebragt. In water en zuren is zij onoplosbaar; meestal bevat zij zwavelzure strontiaan, kalk , kiezelaarde, ijzeroxyde. Kunstmatig wordt de zwavelzure baryt verkregen door een oplosbaar barytzout door middel van zwavelzuur of een zwavelzuur zout neer te slaan. Zij is dan een wit, reuk- en smaakloos
poeder, dat slechts weinig door geconcentreerd zwavelzuur, in het geheel
niet door zout- en salpeterzuur wordt opgelost. Ook wordt de zwavelzure
baryt uit de natnurlijk voorkomende koolzure baryt bereid door deze laatste
in zoutzuur op te lossen en de oplossing door zwavelzuur Weer te slaan. Eenvoudiger en doelmatiger is het echter koolzure baryt onmiddelijk met zwavelzuur, onder bijvoeging van 3-4 procent zoutzuur, te behandelen.
Baryum (van ',Sap(); , zwaar) is het metaalaardig radikaal der baryt- of
zwaaraarde en werd eerst in het jaar '1808 door Davy uit de barytaarde
met behulp van den galvanischen stroom afgescheiden. — In den laatsten
tijd hebben Bunsen en Matthie ss en het metaal nit gesmolten chloorbaryum geIsoleerd en wel door als negatief pooleinde platina- of ijzerdraad,
als positief pooleinde cen stuk plaatijzer in de gesrnoltene verbinding te dompelen, waardoor het metaal als bolletjes te voorschijn treedt. Het baryurnmetaal is zilverwit, eenigzins harnerbaar, smelt bij de rooclgloeihitte, kan
niet gedestilleerd worden en oxydeert reeds in de lucht hij de gewone ternperatuur. ?Ain spec. gew. is 4,0.
Baryumamalgama -wordt verkregen, wanneer men barytaarde of koolzure baryt tot een deeg maakt , en dit, op platinablik gelegd, met de
positieve pool eener elektrische zuil in verbinding stelt, terwijl men de
negatieve pool dompelt in een kroes , met kwikzilver gevuld. Het hierdoor
verkregen amalgama kan door verhitting in eene retortvormig gebogene
buis, die met petroleum of waterstofgas gevuld is, van kwikzilver bevrijd worden.
Volgens eene andere methode verkrijgt men baryumamalgama , door barytaarde in een platinaschuitje, in een geweerloop, die aan beide zijden open
is , te plaatsen en daarnaast een stukje potassium te leggen. Laat men alsdan uit eenen toestel, die met dit einde in verbinding staat , waterstofgas
door den geweerloop stroomen , nadat men hem na nitdrijving der lucht
tot roodgloeijing verhit heeft, dan zal het potassium de barytaarde tot baryum reduceren, hetwelk door kwikzilver van de gevormle potassa kan
gescheiden worden. Eindelijk verkrijgt men ook een baryumamalgama, door
eene verzadigde oplossing van chloorbaryum met sodium te schudden.

Baryumbromure

Baryumsulfureet.

77

Baryumbromure (Broombaryum : BaBr) kristalliseert met 2 aeq. water
even als het chloorbaryum en wordt verkregen door koolzure, soda met
broomwaterstofzuur te neutraliseren.
Baryumchlorure (chloorbaryum : BaCI) kristalliseert met 2 aeq. water
in kleurlooze, vlakke , vierzijdige tafels van 2,8 spec. gew. en een scherpen,
bitterachtigen smaak. Het is luchtbestendig, in 2,1 deel water van 15°C. en in
minder dan J 3 kokend water oplosbaar , doch slechts in 400 deelen kokenden
absoluten alkohol. Door geconcentreerd zoutzuur wordt het niet opgelost.
Het wordt verkregen, wanneer men zwavelbaryum door middel van zoutzuur ontleedt, door het eerste met 3-4 deelen kokend water te overgieten
en zooveel zoutzuur bij te voegen , totdat blaauw lakmoespapier zwak rood
wordt. Alsdan voegt men een weinig teruggehouden zwavelbaryum bij , totdat rood lakmoespapier door de oplossing blaauw gemaakt wordt. Vervolgens dampt men weder geheel in , trekt het overblijvende met kokend water
uit erg verdampt de oplossing tot het punt van kristallisatie. — Ook door
ontleding van koolzure baryt door middel van zoutzuur kan chloorbaryum
verkregen worden. In het groot wordt het thans fabriekmatig bereid
door zwaarspaat met kool en chloormangaan , of volgens Godin door zwaarspaat, kool, kalksteen en chloorcalcium zamen te smelten. Bij de laatste
bereiding ontstaat onoploshaar oxysulphuretum calcicum en oplosbaar chloorbaryum. Het chloorbaryum is in den laatsten tijd als het beste middel
tegen den ketelsteen in gebruik gekomen.
Baryumcyanure (Cyaanbaryum : Ba Cy) wordt door gloeijing van cyaanijzerbaryum of door middel van cyaariwaterstofzuur en barythydraat bereid.
Baryumfluorure (Fluoorbaryum: Ba F) wordt door digereren van versch
gepraecipiteerde koolzure baryt met fluoorwaterstofzuur verkregen.
Baryumhyperoxyde (Baryumsuperoxyde : Ba02 ) komt voor als een graauwwit poeder,, hetwelk verkregen wordt door over gloeijende barytaarde zuurstofgas of dampkringslucht te leiden. Met water overgoten, verandert het
in een wit baryumoxydehydraat. Bij koking met water ontwikkelt het
zuurstofgas. Zijn gebruik bepaalt zich verder tot de bereiding van het waterstofhyperoxyde (zie aldaar).
Baryumjodure (Joodbaryum : BaJ) ontstaat, benevens water, door barytaarde in droog joodwaterstofgas te verhitten.
Baryumoxyde, zie Baryt.
Baryumsulfhydraat , zie Baryumsulfureet.
Baryumsulfoijzercyanure (Sulfocyaanbaryum, Rhodaanbaryum : BaC2NS2)
kan door neutralisatie van zwavelcyaanwaterstofzuur met koolzure baryt bereid worden.
Baryumsulfureet (Zwavelbaryum : BaS) komt voor als eene roodachtiggele, losse, in den verschen staat reukelooze massa , die bij het staan aan de
lucht zwavelwaterstofgas ontwikkelt en in kokend water oplosbaar is. Men
verkrijgt het door zwaarspaat (zwavelzure baryt) met kool en koolstofhoudende zelfstandigheden (bijv. roggemeel) te gloeijen, waarbij de zuurstof van
het zwavelzuur, alsook die van de baryt met de koolstof kooloxydegas vormt,
hetwelk ontwijkt, terwij1 zwavelbaryum terugblijft. Het kan verder verkregen
worden door over gloeijende baryt zwavelwaterstofgas te leiden, waarbij uit
de zuurstof der baryt en de waterstof der zwavelwaterstof water gevormd
wordt. — Het zwavelbaryum dient tot de bereiding van zeer vele barytverbindingen. Kookt men zwavelbaryum met water, dan blijft bij bekoeling
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van het uittreksel het gemakke,ijk oplosbare baryamsulfhydraat opgelost , terwijl zich kristallen van baryumoxysulfureten (verbindingen van barythydraat
met baryumsulfureet) uitscheiden. Concentreert men deze,oplossing, dan
verkrijgt men waterhoudend baryumsulfureet (BaS+61-10) in korrelige kristallen en de moederloog, welke terugblijft, wordt bij verdere concentratie
vast tot eene kristallijne massa van bar y um s u l fh ydraa t.
Barymnijzeroyanure, zie Ferrocyaanverbindingen.
Base is eene voor zoutvorming vatbare zelfstandigheid, die in staat is
zich met een zuur tot een werkelijk zout te vereenigen. Het hydraatwater
der base namelijk wordt door het zuur vervangen of met andere woorden
de waterstof van de base wordt door het radikaal van bet zuur verplaatst,
bijv. KO, HO + HO, NO, = KO, NO,
21-10.
Neemt men in elke verbinchng een elektrisch-polarischen toestand aan,
en vergelijkt men het scheikundig proces met een electrisch proces, waarbij
de tegenovergestelde electriciteiten elkander meer of minder neutraliseren,
dan is de base als het electro-positieve bestanddeel van een zout te beschouwen , terwi.j1 bet zuur de plaats van het electro-negatief bestanddeel
bekleedt. (lie Eleotrochemische theorie en Soheikundig proces).
Eene base bestaat uit een electropositief enkelvoudig radikaal (potassium,
sodium) of zamengesteld radikaal, dat de rol van een enkelvoudig ligchaam
vervult (atnmonium), en uit een electronegatieven verbrandingsonderhouder (zuurstof, zwavel, seleen , telluur). Met sommige electropositieve radikalen vormt de zuurstof twee verschillende basische oxyden of zuurstofhasen,
namelijk oxyden en oxydulen, waarvan de eerste de meeste zuurstof bevatten. — Fen ligchaam is zooveel te meer basisch, naarmate het beter en
vaster zuren kan binden. Basische zouten zijn die, welke meer base bevatten dan tot vorming van het neutrale zout gevorderd-wordt, of met andere
woorden: basische zouten zijn zouten, waarin niet al de typische waterstof
der base door zuurradikalen is verplaatst.
Men onderscheidt een-, twee- en driezurige bases, naarmate de base eén
'twee of drie aequivalenten waterstof bevat, die door eene electronegatieve
grondstof (zuurradikaal) kunnen vervangen worden, bijv. potassahydraat
(KO, 110) is 6enbasisch , tinoxydehydraat (SnO„ 2H0) tweebasisch , bismuthoxydehydraat (BiO 3 , 3H0) driebasisch.
Basen, organische zijn in engeren zin stikstofhoudende ligchamen van
basischen aard. (Lie Alkalolden). Zij zijn te beschouwen als ammoniaken ,
waarin een, twee of drie aequivalenten typische waterstof door zamengestelde koolstof houdende radikalen verplaatst zijn. Onderscheidene dezer
organische basen heeft men kunstmatig bereid (aethylamine, methylamine ,
aniline, enz.), velen worden in de natuur gevormrl aangetroffen (morphine,
chinine, strychnine, enz.). Al naardat men zich voorstelt , dat I , 2 of 3
aeq. waterstof door radikalen zijn verplaatst, heeten zij amides, imiden, nitrilen
(zie aldaar). Zij gaan met zuren bepaalde zoutachtige verbindingen aan ,
waaruit zij door sterkere basen gewoonlijk weder onveranderd of althans in
den hydratisclien staat kunnen worden afgeschelden. Zij zijn minstens ternair zamengesteld en bestaan gewoonlijk uit koolstof, stikstof en waterstof,
meestal met zuurstof, sorntijds met zwavel, phosphorus, enz. verbonden.
Behalve deze organische basen of alkaloIden bestaat er nog eene andere
klasse van ternaire, stikstofvrije organische basen, die eveneens met zuren
dikwijls zoutachtige verbindingen aangaan, ja zelfs de sterkste zuren volkomen
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verzadigen. Deze kunnen eater uit hunne verbindingen niet zonder het
geheel verlies barer basische eigenschappen worden afgescheiden. Zoodanige
basen zijn de aethers (esters) of oxyden der alkoholradikalen, bijv. aethyloxyde, methyloxyde.
Basenvormers en Zuurvoriners of Corpora arnphig enia worden door Berselius die groep van enkelvoudige ligehamen geheeten , welke zoowel zuren
als zoutbasen vormen. (Deze ligchamen zijn zuurstof, zwavel , seleen en telluur). De verbindingert der zwavel met een rnetial , waarvan de in dezelfde
verhouding zamengestelde ox y den basen zijn , gedra-zen zich als basen tegen
over zoodanige zwavelmetalen , waarvan de overeenkomstig zarnengestelde
oxyden zuren zijn. Even gelijk dus de zuurstofzuren of electronegatieve
oxyden de eigenschap bezitten zich met basische of electropositieve oxyden
te verbinden , zoo vereenicen zieli ulfiden , seleniden en telluriden (dat wil
zeggen de zuren, die in do plaats van met zuurstof eene verbinding van het
radikaal met zwavel , seleen of telluur bevatten) met zwavel-, seleen- of telluurbasen, (dat wil zeggen , met zoodanige basen , waarin de zuurstof door
een van die Brie ligchamen vervangen is). — De verbindingen, die daaruit
ontstaan, dragen den naarn van Amphidezouten (zie aldaar).
Basiciteit der radikalen heet hunne verhouding, one 1, 2 of 3 aeq. typische waterstof te kunnen verplaatsen. De radikalen zijn 1, 2 of 3 atomig.
Daardoor ontstaan de 66n-, twee- en driebasische zuren (zie Zuren) en de
een-, twee- en driezurige basen (zie Basen).
Bassinezuur (C86 H86 0,) is een vetzuur nit de bassinolie bereid.
Bassoragom is eene gom , die van eene Cactussoort afstamt en in lichter
en donker gekleurde stukken, op kersengorn gelijkende voorkomt, onoplosbaar in koud en kokend water , bij coking opzwellende en eene geleiachtige
gedaante aannemende , in alkalien gemakkelijk oplosbaar.

Bassorine. Lie Plantenslijm en Gom.

Basylen noemt men zulke radikalen, die met zuurstof basen. vormen.
Bathmetaal eene legering van koper met zink.
Bdellium is eene balsemachtige goinhars , die op myrrhe gelijkt en tot
vervalsching hiervan worth. gebruikt. Het vormt kleine langwerpig, ronde,
roodachtige klornpen , die doorschijnend, van eenen zwakken, onaangenamen
reuk voorkomen.
Bebeerine (C 38 H 21 N06 ) is een alkalolde, hetwelk in den bast van Nectandra Rodiei voorkomt, en als surrogaat voor de kina-alkaloiden gebruikt is.
Beenderen. De beenderen, welke het. vaste skelet van het dierlijke ligehaam uitmaken, bestaan uit eene dierlijke zelfstandigheid en nit een anorganisch bestanddeel, de zoogenaamde beenderenaarde, welke laatste wezenlijk uit phosphorzuren kalk, eenige phosphorzure magnesia , eenigen koolzuren
kalk en spores van fluoorcalcium is zamengesteld.
De phosphorzure kalk der beenderen is volgens sornmigen : 8 CaO, 3P0„
volgens anderen en -waarschijnlijker : 3 CaO, P05.
Men onderscheidt gewoordijk sponsachtige en compacte beenderen, waarvan de eerste meer organische bestanddeelen bevatten, bijv. volgens Frerichs:
sponsachtige
beenderen.

organische stof . . . . 38,22
phosphorzure kalk
. . 50,24
koolzure kalk . .
11 ,70

compacte
beenderen.

21,46
58,70
10,08
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Van Bibra vond in bet dijbeen van een 58jarigen man, hetwelk bij 20°C.
gedroogd -was:
in de compaete
zelfstandigheid.

in de sponsachtige
zelfstandigheid.

42,82
phosphorzure kalk . . . 58,23
19,37
koolzure kalk . . . . 8,35
1,00
1,03
phosphorzure magnesia .
0,99
0,92
oplosbare zouten . . .
35,82
kraakbeen en vet . . . 31,47
Het vetgehalte der beenderen bedraagt meestal 1-2°,. Bij zeer iongedieren
bevinden zich de anorganische bestanddeelen in eene geringere hoeveelheid en
vermeerderen tot op een zekeren graad met toenemenden ouderdom.
Om de organische deelen der beenderen van de anorganische te scbeiden ,
worden de beenderen bij omstreeks 42°C. in verdund zoutzuur gedompeld. Het
aardachtige gedeelte wordt opgelost en er blijft eene soort van skelet als eene
kraakbeertachtige , doorschijnende, buigzame en veerkrachtige zelfstandigheid
terug , die geclroogd geheel op hoorn gelijkt. Door koking met water wordt
deze zelfstandigheid met uitzondering van eenige vezels , nit de bloedvaten
afkomstig, in gelei veranderd , die door tiltrering van de onoplosbare deelen kan worden afgezonderd.
De beenderen dienen tot het verkregen van den phosphorus, tot het bereiden der beenderenkool en tot de lijmbereiding , bovendien leveren zij ook
eene voortreffelijke meststof op , want de kraakbeenderenzelfstandigheid is
na haar vergaan voor den grond bijzonder voordeelig, maar heat vooral
dan eene doordringencle werking, wanneer zij te gelijk met beenderenaarde
den grond wordt toegevoegd. — De phosphorzure zouten der beenderenaarde
zijn van het grootste belang voor het gedijen der zaden , dus voor den bouw
van die cultuurplanten , wier korrels tot voeding voor menschen en dieren
dienen..
Beenderenasch , Beenderenaarde (Beenderzouten). Met deze uitdrukking
bedoelt men de anorganische bestanddeelen der beenderen , die bijna wit
terug blijven , wanneer beenderen tusschen gloeijende kolen zoo lang verhit
zijn , totdat de organische zelfstandigheid geheel vernietigd is. Zie de bestanddeelen der beenderenaarde bij Beenderen. De alkalische zouten , die in
de beenderenasch voorkomen , zijn afkomstig van het bloed.
Dewijl de phosphorzure kalk het voornaamste anorganische bestanddeel
der beenderen is, pleegt men onder de uitdrukking »beenderenaarde" hoofdzakelijk den phosphorzuren kalk te verstaan.
Beenderkool (Beenzwart) heet het poeder van zwartgebrande beenderen,
dus een innig mengsel van beenderenaarde met dierlijke kool , dat vooral
eene bijzondere werking heeft op gekleurde stoffen , dewiji bet zoowel aan
dierlijke als aan plantaardige zelfstandigheden de kleur ontneemt. Voor de
bereiding der beenderkool worden de beenderen, na ze in stukken verdeeld
te hebben, in gietijzeren vaten , naast elkander geplaatst, gegloeid , of men
verkoolt de beenderen in lange gietijzeren cilinders , die horizontaal in een
oven gelegd worden en wier uiterste einde met eene buis verbonden is, die
de zich ontwikkelende gassen in eerie reeks van verkoelingstoestellen leidt.
Als destillatieproduct wordt dan voornamelijk koolzure ammonia benevens
teerachtige zelfstandighed en verkregen.
De verkoolde beenderen worden voor het verder gebruik klein gemaakt,
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hetgeen in beendermolens geschiedt, waarin het klein maken tussehen
twee groote steenen of stales cilinders wordt bewerkstelligd.
De vermelde eigenschap der kool, OM kletirSiOttell op te nemen, beeft
haar een nitgebreid gebruik verzekerd. De zelfstandigheden -worden hierhij
door de kool terug gehouden , zonder dat zij eerie ontleding ondergaan.
Wordt biiv. eene oplossing van indigo in zwavelzuur,, na neutralisatie, door
kool gefiltreerd, clan houdt de kool alle kleurstof terug en de getiltreerde
vloeistof is kleurloos.
Tengevolge dier eigenschap wordt de beenderkool in eene zeer grooteboeveelheid in de fabrieken van beetworteisuiker gebruikt, om de suikerstroop
te ontkleuren, waarbij de kool tevens de werking uitoefent, dat zij den kalk
neérslaat , die bij de bereiding gebezigd is.
Beenderlijm , zie Lijm.
Beendermeel heeten in den landbouw de voor meststof ingerigte ruwe
beenderen, op bijzondere molens tot poeder gemalen.
Beenderolie , zie Dierlijke one.
Beendervet (Mergvet) worth uit de beenderpijpen door uitkoken met water verkregen. Het is korrelig vast, smelt bij 45° C. en bevat 24 dee! oleine
met 76 deet stearine.
Beenglas of Melkglas , melkwit, doorschijnend glas voor lampen, klokken en koepels in gebruik , bevat phosphorzuren kalk (zie Glas).
Beenzwart, zie Beenderkool.
Behennotenolie wordt verkregen door uitpersing der kernen van Hyperanthera itioringa, een boom , die in Egypte, Ceylon, O. en W. Indio groeit.
Zij is wit, reuk- en smakeloos, dik vloeihaar.
Behenzuur (C 44 F1„0) is een zuur der behenolie, dat tot de reeks der
vetzuren behoort.
Bekoelen , zie Afkoelen.
Belae (Fructus). lie Ban.
Bengaalsch vuur. Hier onder verstaat men mengsels, bestemd, om verschillend gekleurd vuurwerk voort te brengen. Wij deelen eenige beproefde
Noorschriften voor gekleurde vuurmengsels
Rozenrood.
Rood.
.. 150 deelen
salpeterzure strontiaan (volkomen nit- salpeter . ...
gedroogd) ..
.. 90
. 300 deelen zwavelpoeder ..
zwavelpoeder ..
chloorzure potassa
. 160
.910 D
kruid ..
chloorzure potassa .
32
. 200
krijt ........ 92
houtskoolpoeder. . .
15
Goedkoop rood.
Blaauw.
salpeter ....... 8
salpeterzure strontiaan .
6
zwavelpoeder
zwavelpoeder . .
2
2
groenspaan . .
pondzwart .
2
1
2
zwavelantimoon
Groen„
4
sulker ......
of
chloorzure potassa .
zwavelpoeder ....
4
44
neutrale groenspaan . .
chloorzure potassa . .
30
Wit.
zoete kwik . ..... 2
24
koperasch (koolzuur kopersalpeter ...
8
zwavelpoeder .
oxyde) .......
'7 »
3
zwavelantimoon
Scheeliaansch groen (arsenigzuur koperoxyde) .
3
fi
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Benzaether

Benzine.•

De zelfstandigheden worden, tot fijn poeder gebragt, onder elkander gemengd.
De chloorzure potassa inoet , waar zij voorkomt , afzonderlijk worden gewreven en voorzigtig ondergemengd. Men neme voor de zwavel hetzij pijpzwavel tot poeder gebragt, hetzij gewasschen zwavel, nooit zwavelbloemen van den
handel , die door Naar aanhangend zwavelzuur ontleding en ontplofting zouden
veroorzaken. Men beware het mengsel op eene drooge plaats waar geen
gevaar voor brand bestaat.
Benzaether (C 14 E17 0) ontstaat uit den benzalkohol bij verhitting met gesmolten boorzuur bij 110° C. Hij is eene zware olie, die bij 310° kookt en bij
320° ontleed wordt.
Benzaldehyde (Bitteramandelolie , Benzoylhydrure of Benzoylwaterstof :
C 14 H 60, C 14 11 502 + komt in de planten zelden of niet als zoodanig
voor, mar de bestauddeelen, waardoor het gevormcl wordt, het amygdaline
en emuisine , hevinden zich menigvuldig in de farnilie der Drupaceên. Het
amygdaline wordt in aanraking met ernulsine , een bestanddeel van alle zaden der Drupaceen, in tegenwoordigheicl van water overgebragt in bitteramandelolie, blaauwzuur en druivensuiker (zie Amygdaline). Ook bij ontleding
van verschillende ligchamen door gewone scheikundige inwerking wordt dikwiils bitteramandelolie ontwikkeld. Bijzonder merkwaardig is ook het ontstaan dezer zelfstandigheid als oxydatieprodukt van lijtn en eiwitachtige
stotien. De bitteramandelolie is to beschouwen als het aldehyde van den
benzoe-alkohol; van daar de uaam b en zald eh yde.
De gewone bitteramandelolie van den handel bevat alshoofdverontreiniging
blaauwzuur , hetwelk door schudding met ijzerchlorure en kalkhydraat en
daarop gevolgde rectificatie over gebranden kalk kan verwijderd worden,
Ue ruwe olie heeft dus zeer vergiftige eigenschappen.
De zuivere olie is kleurloos, dun vloeibaar, smaakt brandend en bezit
(even goed als de ongezuiverde , blaauwzuurhoudende) den bekenden reuk
naar bittere amandelen. Zij heeft een spec. gew. van 1,04 , kookt bij 180°C.
en is in 30 deelen water, in alkohol en wither in elke verhouding oplosbaar.
Benzalkohol, zie Benzoe-alkohol.
Benzamide (C 14 H,NO2 ) ontstaat bij het zamenkomen van ehloorbenzoyl
met ammonia , bij langdurige aanraking van benzaether met in water opgeluste ammonia, en bij de behandeling van hippuurzuur met loodhyperoxyde. Het
kristalliseert in paarlemoerglanzende bladen of naalden, smelt bij 115°C. en
vervlugtigt bij eene bone temperatuur (288°) zonder ontleed to worden.
Het is in kokend water, alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar.
Benzaminezuur,, zie Amidobenzodzuur.
Benzanhydrid , zie Benzoezuur (watervrij).
Benzhydrol (C281-1150 5 ) is een ligchaam, hetwelk zich in het gezuiverd stearopten der Cassiaolie bevindt, in kleur- en reuklooze blaadjes van een sterken
glans kristalliseert, broos is, tusschen de tanden knerst en gemakkelijk smelt.
Benzidam , zie Aniline.
Benzil of Bibenzoyl (C 281-I 10 04) kristalliseert in kleurlooze zeszijdige zuilen,
is reuk- en smaakloos, smelt bij 90°C., is vlugtig, niet in water, maar gemakkelijk in alkohol oplosbaar. Het ontstaat, wanneer chloor en salpeterzuur op benzoIne inwerken. Door behandeling met eene alkoholische oplossing wordt bet eerst violetblaauw, later kleurloos en in benzilzuur (Cz.111206)
overgebragt.
Benzine , zie Ben.zol.

Benzochloorhydrine

Benzolielicine.
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Benzochloorhydrine (C141-1 60 4 C6 H806 HC1 — 4 HO) ontstaat (met
benzoycine en tribenzoycme)- bij behandeling van een mengsel van benzoezuur
en glycerine met zoutzuur en verhitting tot 100°C. Het is eene neutrale
vloeistof, die bij —40° C. vast wordt, en met potassa in benzoezuur, glycerine
en chloorwaterstof gescheiden wordt.
Benzoe wordt verkregen uit Styrax benzoin Dr. op Sumatra en bevat
aetherische olie, benzoezuur en drie verschillende harsen. De beste soort
van den handel beet Benzoe avnygdaloides.
Benzoëalkohol (Benzylallcohol : C 14 H7 0 + HO) is eene zware, kleurlooze,
olieachtige vloeistof, die het licht sterk breekt, een spec. gewigt heeft van
4,06, bij 204°C. kookt , en niet in . water maar gemakkelijk in alkohol en
aether oplosbaar is. Hij ontstaat door de inwerking eener alkoholische
potassaoplossing op bitteramandelolie.
Benzoeoxyde zie Benzophenide.
Benzoezuur (Benzoylzuur --= C741160 4 ) vormt in den volkomen zuiveren staat reuklooze , zwak zure , scherpsmakende , kleurlooze naalden , die
bij 120°C. smelten , maar reeds bij 400° sublimeren en bij 249° koken. Zijne
dampen hebben eene zeer prikkelende werking op de slijmhuid en kunnen
aangestoken worden. FIet is oplosbaar in 200 deelen koud en 25 deelen kokend water, gemakkelijk in alkohol en aether.
Het wordt gevonden in de benzoehars, maar ontstaat ook op verschillende wijzen, zooals bij de oxydatie van bitteramandelolie, verder uit den peru- en tolubalsem, uit verschillende harsen, eiwitachtige ligchamen, uit het hippuurzuur enz.
Men bereidt het gemakkelijk door benzoehars in een ijzeren pot, waarover
een papier gespannen en waarboven een liege' van papier geplaatst is, in
een zandbad gedurende eenige uren matig te verhitten en de zure dampen
op te vangen. Langs den flatten weg verkrijgt men gewoonlijk eene grootere
hoeveclheid, maar de zuivering levert meer moeite op. Men kookt tot dit
einde de tot poeder gebragte benzoe met kalknielk zondert den benzoezuren
kalk van de onoplosbare harskalkverbinding af, verdampt het filtraat eenigzins
en oververzadigt het kokend met zoutzuur, wanneer bij bekoeling het zuur
in kristallen zal aanschieten.
De benzoêzure zouten hebben meestal een zoetachtigen en eenigzins scherpen
smaak , grootendeels zijn zij oplosbaar in water en alkohol. Met ijzeroxyde
vormt het benzoezuur een vleeschrood praecipitaat.
BenzoiAuur, water y rij (benzoezuur-anhydrid : C1411 503) wordt verkregen,
wanneer men gelijke aequivalenten chloorbenzoyl en drooge benzoözure soda
tot 130°C. verint. Het produkt, in koud water verdeeld en met soda afgewasschen , is het witte reuklooze anhydrid, dat in fraaije scheeve prismen voorkomt , die bij 42° smelten , bij 310 0 koken, zonder ontleding vlugtig, in water
onoplosbaar, in alkohol en aether oplosbaar zijn.
Benzoglycinzuur, zie Hippuurzuur.
Benzoglycolzuur (C18 1-1808 ) ontstaat bij de behandeling van hippuurzuur met geconcentreerd salpeterzuur , dat salpeterigzuur bevat , of door
chloor door eene oplossing van hippuurzuur in potassa te leiden. Het vormt
een wit kristallijn poeder of dunne tafelen, is in koud water moeijelijk
heet water gemakkelijk oplosbaar, waarbij het echter langzamerhand ontteed wordt ; in alkohol en aether is het gemakkelijk oplosbaar.
Benzohelicine (C40 11200 16 ), prismatische kristallen, verkregen door behandeling van populine met salpeterzuur.
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Benzoine (C28 111z04) kristalliseert in kleurlooze glanzende zuilen, die reuk
noch smaak ben tten , bij i20°C. smelten , bij eene hoogere temperatuur onontleed overgaan , in water onoplosbaar, maar in heeten alkohol gemakkelijk
oplosbaar zijn. Het ontstaat , wanneer (biaauvvzuurbevattende) bitteramandelolie met eene alkoholische potassaoplossing in aanraking is.
Benzol (Benzine of Phenyl waterstof : C 1l 1-16 = + H) is eene kleurlooze vloeistof, die een aangenamen aetherischen reuk, een spec. gew. van
0,83 beeft , in water bijna onoplosbaar, in alkohol , houtgeest en aether gemakkelijk oplosbaar is, bij 80°C. kook t en bij 0 0 kristallijn vast wordt. Het
benzol is een voortreffelijk middel tot het oplossen van aetherische en vette
olien , kamfer,, caoutchouk , gutta percha , zwavel , jodium. Het brandt met
eene sterk lichtende vlam en is y ooral geschik t voor lichtstor. Vooral merkwaardig echter is het aantal stikstofverbindingen en alkaloIden , die uit het
benzol kunnen worden verkregen.
Het benzol ontstaat met andere produkten bij de destillatie van steenkolen
en wordt veelvuldig uit de steenkolenteer der gasfabrieken bereid. De op het
water drijvende teerolie , die bij de drooge destillatie het eerst overgaat,
wordt aan eene herhaalde rectificatie onderworpen en alsdan aan eene koude
van — 6°C. blootgesteld , ten einde haar te laten kristalliseren. Daar nu echter
nog andere verbindingen een gelijk kookpunt als het benzol hebben, zoo geschieden de rectification van het destillaat in eenen destilleertoestel ten tweeden
male, waarbij men de temperatuur van de destilleerkolf of retort niet hooger
dan 80°C. laat komen en de hoeveelheden , die overgaan , voor dat de hitte
90° bereikt, afzonderlijk verzamelt. Men verkrijgt dan eene groote hoeveelheid van eene zeer v lugtige vloeistof, die minstens voor de helft barer
massa vast wordt , indien men haar aan eene temperatuur van — 42°C.
blootstelt. Hoe meer de condensatie herhaald wordt, des te meer vaste
massa verkrijgt men uit het destillaat. Drt produkt wordt dan met
van
zijn gewigt zwavelzuur of met
sterk salpeterzuur en na de verwijdering
dezer zuren met van zijn volumen zwavelzuur geschud. Bet moet dan
van het zuur afgescheiden en gedestilleerd worden of de destillatie kan ook
met het zuur plaats hebben , waarbij men in elk geval slechts die hoeveelheden opvangt , die beneden 90° verhit zijn.
Het destillaat moet na schudding met zwavelzuur volkomen kleurloos blijven en het zuur mag slechts eene stroogele kleur aannemen; verkrijgt het
eene donkerder kleur, dan moet het produkt nogmaals eene rectificatie on=
dergaan. Is echter eene genoegzame zuiverheid bereikt , dan moet de
vlugtige vloeistof eerst met water en vervolgens met eene alkaliloog uitgewasschen worden, om haar zelfs van sporen van zuren geheel te bevrijden.
Destilleert men verder l deel benzoezuren kalk en 3 deelen kalkhydraat , dan
ontstaat er koolzure kalk en op het overgegane water verzamelt zich eene
kleurlooze vloeistof, die over gebranden kalk gerectificeerd, zuiver benzol
oplevert. — Bovendien ontstaat het, benevens andere produkten, bij de
destillatie van vette oliön enz.
Verhit men benzoezuren kalk zonder overmaat van kalk, dan ontstaat er
benzon (zie aldaar).
Benzomelkzuur (G20 LI1008). Wordt een mengsel van melkzuur en bennezuur bij 480° C. zoolang verhit, als er nog waterdamp ontwijkt, dan verkrijgt
men bij bekoeling eene harsachtige massa. Deze wordt onder bijvoeging van
kalk in water opgelost en bij de warme oplossing zoolang zwavelzuur ge-
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voegd, als zich bij bekoeling kristallen van benzoezuur afscheiden. Het
afgescheiden zuur wordt nu afgefiltreerd en bij het filtraat na bekoeling zwavelzuur gevoegd. Er ontstaat alsdan een rijkelijke neerslag, die bij koking
met water eerst smelt , hij bekoeling zich deels in droppels, deels in kristallen afzet, moeijelijk in water, maar gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar is.
Benzon (Benzophenon : C 26 11 10 0 2 ) ontstaat bij verhitting van benzoezuren
kalk (zie Benzol). Het komt voor in regte prismen met eene rhombische
basis, smelt hij 46°C. en kookt bij 313°.
Benzonitril (Phenylcyanide: wordt verkregen bij drooge destillatie van benzokure ammonia, benzamide of hippuurzuur, ook uit benzamide
door de inwerking van henzoylchlornre of benzoezuur-anhydrid. Het is eene
naar blaauwzuur riekende olie , die een spec. gew. van 1,007 bij 15°C. heeft,
en bij 190° kookt, weinig in water, gernakkelijk in alkohol en aether oplosbaar is.
Benzophenide (Benzoeoxyde : C 14 140 3 + C 12 T150 = C26 111004) is eene
verbinding van benzoezuur met den aether van den phenylalkohol, die door
drooge destillatie van het benzoezuur koperoxyde verkregen wordt.
Benzophenon, zie Benzon.
Benzosalicine, zie Populine.
Benzosalicyl (C 28 11, 0 0 6 ), verkregen bij de verhitting van salicyligzuur met
benzoylchloride en ook bij de drooge destillatie van salicyligzuur koperoxyde,
komt voor in kleurlooze kristallen, die hij 127°C. smelter en zonder ontleding
vlugtig zijn.
Benzoycine : C a ll, (C 14 11 5 0 2 1 II 2 0 6 , is eene verbinding van benzoezuur
met glycerine, die verkregen wordt door een mengsel van beide ligcharnen
bij 100° tot 150°C. to verhitten; eene dikke olieaclitige vloeistof van 1,2 spec.
gewigt. ('lie ook Benzochloorhydrine).
Benzoyl (C14 1-1 5 0 2 ) is het hypoihetische radikaal der benzoylverbindingen.
Benzoylhydrure of Benzoylwaterstof, zie Benzaldehyde.
Benzoyizuur, zie BenzoiAuur.
C
Benzyl (C 28 H i t, = c" H 7 , het radikaal van den benzoealkohol (benzylalkohol) , ontstaat volgens Cannizzara en A. Rossi door chloorbenzyl met
overvloedig sodium bij 100° to behandelen. Het metaal wordt blaauwviolet
gekleurd, de vloeistof geel en loogachtig. Behandelt men de massa met
aether en verdarript men de aetherische oplossing, dan blijft het benzyl
als een olieachtig ligchaam terug, hetwelk na eenigen tijd in naalden en
bladen kristalliseert. Na uitpersing tusschen vloeipapier en herhaalde kristallisatie is het zuiver. Het benzyl is wit en vorrnt volgens Q. Sellas
monok linometrische kristallen.
Benzylaether, zie Benzaether.
Benzylaikohol , zie Benzoö-alkohol.
Benzylwaterstof, zie Toluol.
Berberine (C 42 H 19 N0, 0 ) is een zwak basisch alkalolde, in de goudgelo
verdikkingslagen der vaten en houtcellen van Berberis vulgaris afgezet.

Het worth ook gevonden in den columbowortel, in het columbohout van
Ceylon, en in meerdere andere planten (Hydrestis canadensis, Xanlhorriza
apiifotia, Leonthice thalictroides).
Het komt voor in gele kristallen met 42 aeq. kristalwater, die in water
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en kokenden alkohol, docb niet in aether oplosbaar zijn. Het smelt bij 120°.
ij ne meeste zouten zijn geel en moeijelijk oplosbaar.
Berbine (C„H„NO„) ook oxyacanthine of v inetine genaamd, is
een alkaloide, dat ook in Berberis vulgaris wordt aangetroffen. Het komt voor
als een kleurloos poeder of als fijne kristallen , wordt aan het licht geel,
smelt bij 439°, is oplosbaar in alkohol, moeijelijk in aether.
Bergamotolie is eene uit. koolstof en waterstof bestaande welriekende
aetherische olie , die door uitpersing uit de schillen der bergamotcitroenen
verkregen wordt.
Bergblaauw is eene blaauwe kleurstof, die uit basisch koolzuur koperoxyde
(3 CuO, 2 CO, + HO) bestaat. Het is het tot poeder gewreven mineraal k operlazuur.
Berggroen insgelijks eene koporkleurstof, afkomstig van het mineraal
malachiet (2 CuO, CO, + 110).
Bergkristal, zie Kiezelzuur.
Bergzeepen. Deze uitdrukking wordt voor koolwaterstoffen van een vetachtig voorkomen gebruikt.
Berkenolie , aetherische , wordt verkregen door destillatie der schors
van Betula lenta , een N. Amerikaanschen boom. Eene andere soort leveren
bij destillatie de jonge bladeren van Betula alba. Deze is waterhelder en
heeft den eigenaardigen balsamieken reuk van het eerst ontwikkelde berkenloot Zij smaakt in den beginne zacht , daarna brandend specerijachtig. Bij
—40°C. wordt zij vast, doch niet kristalvormig. Door kokend water wordt
een stearopten uitgetrokken.
Berkenolie, bra n di ge , is dik vloeibaar, bruinzwart, zeer sterk riekend
en wordt in Rusland en andere N. landen door afdalende destillatie uit de
schors der Betula alba verkregen. Zij dient in Rusland tot het insmeren van
het juchtleder.
Berlijnsch blaauw (Parijsch blaauw: 3 Cfy + 4 Fe 3 Fe Cy + 4 Fe},
eene bekende belangrijke blaauwe kleurstof, die in het jaar 1708 ontdekt
werd.
Het wordt verkregen door ijzeroxydezouten, of het daarmede corresponderende ijzerchloride, bij eene oplossing van ferrocyaanpotassium (potassiumijzercyanure , geel bloedloogzout) te voegen. Gewoonlijk slant men eene
oplossing van ijzervitriool weder met geel bloedloogzout, laat het praecipitaat bezinken, giet de bovenstaande vloeistof af en verhit den neerslag nu
onder bijvoeging van salpeterznur,, totdat hij eene fraaije blaauwe kleur
heeft aangenornen. Men wascht dan vlijtig af en droogt.
Het zuiver berlijnsch blaauw heeft eene donkerblaauwe kleur en is op de
breuk schelpachtig, koperglanzend. Het bezit reuk noch smaak. Nog beneden 200°C. wordt het volkomen ontleed, waarbij verschillende gassen ontwijken en koolstofijzer (F,C,) terug blijft. Het is onoplosbaar in water, wijngeest en verdunde zuren, doch wordt opgelost door zuringzuur en wijnsteenzure ammonia. Door chloorwater worth het groen , het zoogenaamde berlijnsch groen, hetwelk door ijzer- of tinchlorure weder eene blaauwe kleur
aanneemt.
Wordt de neerslag door middel van ijzervitriool en bloedloogzout verkregen, in plaats van hem met salpeterzuur te behandelen , aanhoudend met
water afgewasschen, dan gaat het water in het begin kleurloos door en de
neerslag wordt, onder oplossing van geel bloedloogzout, ontleed; er ontstaat
Z
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basisch ber 1 ij n s ch b 1 a au w. Brengt men eene oplossing van een zuiver
ijzeroxydezout op zoodanige wijze bij eene oplossing van geel bloedloogzout,
dat het bloedloogzout de overhand heeft, dan verkrijgt men een donkerblaauwen neerslag , eene scheikundige verbinding van 2 aeq. berlijnsch blaauw en
1 aeq. bloedloogzout , die even als het basisch berlijnsch blaauw in water tot
eene donkerblaauwe vloeistof volkomen oplosbaar is (0 p 1 o s b a a r b e r 1 ij n s c h
blaauw).
Eene andere soort van berlijnsch blaauw (Turnbull's blaauw) wordt verkregen door ijzeroxydule zouten met ferridcyaanpotassium of rood bloedloogzout te praecipiteren. (Zie Turnbull's blaauw en Ferridcyaanijzer).
Berylaarde (Berylliumoxyde : Be() , of volgens anderen Be 2 03 , ook Glycinaarde geheeten) komt in de natuur niet veelvuldig voor, voornamelijk
het mineraal beryl, een mineraal , dat in de vormen van het hexagonale systeem kristalliseert, groen als s m a r a g d, blaauw als aqua in a r n voorkomt.
De beryl wordt voornamelijk aangetrotten in het Salzburgsche , in Egypte
en Peru, en bestaat nit 15,50 berylaarde , 16,75 aluinaarde, 66,45 kiezelzuur,
0,60 ijzeroxyde; in sommige beryllen is ook chroomoxyde gevonclen. De gewone
doorzigberyl is weinig doorzigtig en van eene onzuivere kleur zuivere
tige smaragden en beryllen worden als edelgesteenten hoog geschat.
De berylaarde komt in den zuiveren sta g voor als een wit, ligt, renk- en
smakeloos poeder, hetwelk onoplosbaar in water is; spec. gew. Zij heeft
zeer y eel overeenkornst , ook in scheihundi ge eigenschappen , met de aluinaarde , maar onderscheidt zich, doordien zij door koolzure ammonia geel wordt
neergeslagen, maar in eene overmaat van het praecipiteerrniddel weder opgelost , terwij1 de aluinaarde in koolzure ammonia onoplosbaar is. Een an-.
der onderscheidingskerim,erk 'evert de oplossing van salpeterzuur kobaltoxydule voor de bfaasbuis waarbij de berylaarde 'wit, de aluinaarde blaauw
gekleurd wordt.
De bereiding der berylaarde geschiedt uit den beryl , door hem fijn te wriiy en en het fijne poeder met het drievoudig gewigt koolzure potassa in een
blaasoven te smelten. De gesmoltene massa wordt alsdan met water vochtig
gemaakt en hierbij in geringe overmaat zoutzuur gevoegd, waardoor de berylaarde, de aluinaarde en de potassa, alsmede missehien aanwezig iizeroxyde en kalk, in chloorverbindingen worden overgebragt. De oplossing
wordt dan tot droogwordens verXimpt , om het kiezelzuur at te scheiden.
Het drooge overblijfsel wordt met eenig zoutzuur vochtig gemaakt, met
water overgoten en verwarmd , waarbij het kiezelzuur onopgelost blijft. Uit
de oplossing wordt door ammonia de berylaarde en het ijzeroxyde, alsmede
de aluinaarde, neergeslagen. Uit deze praecipitaten wordt de berylaarde
door koolzure ammonia opgelost , welke oplossing na koking en gloeijing de
zuivere berylaarde oplevert.
Berylaardehydraat (Be0, HO of Be2 03 , 3 HO) wordt uit de oplossingen
der berylaardezouten door alkalien neergeslagen, is in een overvloed van
het alkali oplosbaar, doch wordt door koking nit deze oplossing afgescheiden.
Droog is het een wit poeder.
Beryllium (Glycium : Be of G) is bet metaalaardig radikaal der berylaarde, hetwelk door reductie van het chloorberyllium door middel van sodium als een wit op het zink gelijkend metaal verkregen wordt van een
spec. gew. van 2,1.
Berylliumchloride (Chloorberyllium : BeC1) wordt in den watervrijen
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staat , even als het aluminiumchloride, verkregen, door een mengsel van
berylaarle met koolpoeder in een stroom chloorgas te gloeijen. Het sublimeert deels in kleurlooze, aaneengeslotene prismen , deels vormt het op de
plaatsen, waar het het rneest aan de hitte is blootgesteld, eene vaste bruinachtige
massa. Het is gemakkelijk srneltbaar en sublimeerbaar, vervloeit aan de
lucht en is onder sterke verhitting in water oplosbaar. Gelijksoortige verbindingen als met chloor, gaat het beryllium ook met broom , jood en
fluoor aan.
Bessemerstaal wordt verkregen door in gesmolten ruw ijzer lucht te
persen , waarbij de koolstof van het ruwe ijzer zich in de gloeihitte met de
zuurstof der lucht verhindt en als koolzuur ontwijkt.
Beslag (Aanslag). Deze uitdrukking heeft verschillende beteekenis. 1°. Geeft
men haar aati de , rnetaaloxyden enz., die bij blaasbuisproeven op mineralen,
metalen en hunne verbindingen, de kool bedekken; zoo levert bijv. antimoonmetaal aan de oxydatie- of buitenste blaasbuisvlam blootgesteld, op de kool
een wit beslag (van antimoonoxyde of antimoonzuur antimoonoxyde), kadmiurn een bruinen aanslag (kadmiumoxyde), lood een gelen (loodoxyde) enz.2°. Bedient men zich van de uitdrukking »beslag" voor eene bekleeding rondom
verschillende g-ereedschappen, als kroezen, buizen, retorten, ten einde ze voor
de onmiddelijke inwerking van het vuur te beschutten. Zoo gebruikt men
bijv. tot beslagen of bekleedingen een mengsel van klei of leem met zand,
soms met ijzervijlsel zout, kalfsharen , hetwelk in dunne lagen wordt uitgestreken op het voorwerp, hetwelk men tegen het vuur verzekeren wil.
Eindelijk bezigt men de uitdrukking »beslag" (uitslaan, opbloemen, effloresceren) voor overdekkingen, die bij destillaties en sublimaties, voornamelijk echter dan ontstaan, wanneer zoutoplossingen door vrijwillige verdamping de oppervlakte van een ligchaam kristaliijn bedekken. Hiertoe
behooren ook de nitslagen, die men aan muren, in grotten, aan aluinleirotsen enz. waarneemt.

Bestanddeelen , verwijderde en naaste. Onder de naaste bestandd eel en van eene scheikundige verbinding, die nit meer dan 2 elementen is zamengesteld, verstaot men die , welke het eerst en gemakkelijk
afgescheiden worden , om verder in de verwijderde ontleed te worden. Met
de uitdrukking: verwijderde bestanddeelen bedoelt men de elementen ,
Welke men tot heden nog niet heeft kunnen ontleden. Zoo zijn bijv. soda
en koolzuur de naaste bestanddeelen der koolzure soda; sodium, zuurstof en
koolstof daarentegen de verwijderde bestanddeelen van dit zout. De celstof
of cellulose is een naast bestanddeel van het plantaardig celweefsel, terwijI
koolstof, waterstof en zuurstof als de verwijderde bestanddeelen moeten
beschouwd worden.

Betaguajacol (C 16 H10 0 4) is een produkt der drooge destillatie van de
guajakhars (zie aldaar) en komt ook voor in het kreosoot (zie aldaar) uit
beukenhoutteer. Het is eene kleurlooze, sterk liehtbrekende vloeistof van
1,089 spec. gewigt bij 43° en kookt bij 219°. Verdund heeft het een aangenamen reuk. Het is onoplosbaar in water, oplosbaar in alkohol, aether, ijsazijn. Met de potassa gaat het 2 kristalliseerbare verbindingen aan, vormende een neutraal zout (C, G II„KO,) en een zuur zout (C16 11 9 1(0 4 + C16H100,).
Ook met de ammonia vormt het eerie kristallijne verbinding.

Bataorcine (C 34 1-1 18 0 6 of C16H1004) is een produkt der drooge destillatie van
het usniaezuur (zie aldaar), een zuur, hetwelk zich in vele liorstmossen be-

Betuline — Bicarbamide.

89

vindt. Net betaorcine komt voor in kleurlooze doorschijnende prismen , die
door ammonia en vochtige lucht, zoo ook door eene oplossing van chloorkalk,
eene roode Hem. aannemen.
Betuline (Berkenhars : C, 0116603 ), een harsachtig ligchaam , hetwelk zich
in de epidermis der schors van den Berk bevindt en reeds bij voorzigtige
verhitting te voorschijn treedt , of verkregen kan worden , indien men nit
de goed gedroogde buitenste schors de daarin bevatte oplosbare bestanddeelen door middel van water verwijdert en alsdan het betuline door middel
van kokend water uittrekt. Door ornkristalliseren uit aether verkrijgt men het
Os eene witte wratvormige massa.
Bevergeil (Castoreurn) is eene zelfstandigheid, die door de mannelijke
en vrouwelijke geslachtsdeelen van den bever (Castor fiber en Castor amerieanus) wordt afgezonderd in zarnenhangende buidels, welke zich bij het mannetje achter het praeputiurn (als smegma), bij het wijfje boven de os vaginae
bevinden. De buidels staan met twee andere zakvormige ligchamen in verbinding, die eene clerk riekende geelbruine zelfstandigheid, het zoogenaarnde
bevergeilvet, bevatten. Men onderscheidt 1) R u s s i s c h of Siberi s ch,
2) Beijersch, 3) Amerikaansch, Canadaasch of Engelsch beverg e i I, waarvan het. Russische als de beste snort erkend wordt. Het komt voor
in waste, zwartachtige of zwartbruine, niet met haren hezette, rondachtige buidels, die 3-5 oncen zwaar zijn. Zij bevatten eene meer of minder
gelijkvormige, digte massa, die van binnen kleine liolten vertoont en door
een plaatachtig papierdik celweefsel doorkruist wordt. Bij voorzigtige in-

snijdingen kan men aan de Russische buidels meerdere vliezen aftrekkon. In
den geheel verschen staat is het hevergeil week, na het (in den rook) droogen der buidels is het vast , heeft eene geelbruine of roodbruine kleur, een
eigenaardigen reek en een bitterachtigen aromatieken smaak. Zijne bestanddeelen zijn vlugtige olie , bevergeilhars , cholesterine , castorine , albumine,
lijmachtige zelfstandigheid , benevens anorganische zouten. Willer heeft

phenylzuur als het werkzame bestanddeel aangewezen. Ook heeft hij salicine
in het bevergeil aangetroffen , afkomstig van den wilgenbast , die het Bier
als voedsel gebruik t had.
Bevriezen noernt men den overgang in den vasten staat door verlaging
van temperatuur. (Zie Kristallisatie.)
Bezetta (Kleurlappen , Tournesol). lie roode kleurlappen (Bezetta rubra) zijn linnen lappen door een afkooksel van cochenille rood gekleurd.
De blaauwe (B. coerulea) worden bereid , door linnen lappen in het sap der
Crozophora tinetoria (Tournesol-plant) te dompelen , waardoor zij eene groene
kleur verkrijgen , die in eene blaauwe overgaat, wanneer de lappen gebragt
worden in een vat, op welks bodem zich met urine bevochtigde kalk bevindt.

Bezoaren of Bezoarsteeaen zijn kogelvormige darmconcreties van plantetende dieren, voornamehik van den Bezarbok en de Gazelle. Men onderscheidt Oostersche, Westersche en Duitsche bezoaren. Men heeft in zekere
Oostersche bezoären een eigenaardig galzuur gevonden , het lithofellinezunr,,
in andere het ellagzuur (zie bij deze zuren).
Biaethylamine , Biaethylaniline, Biaethylureum, enz. zie men bij de eerste
verbindingen dezer ligchamen.

Bibeazoyl, (zie Be,azil) , aldus genoemd, omdat het de dubbele formule
heeft van het benzoyl.
Bicarbamide, zie Ureum.
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Bicolorine wordt door A. van Martius de weerschijnstof (schillerston
geheeten (zie aldaar).
Bier (biêre, — beer). Bier is de bekende onvolledig gegiste alkoholische
drank, die uit zetmeelachtige zelfstandigheden, namelijk gemalene graansoorten (Cerealien), meestal uit gerst en tarwe, zeldzaam uit haver, somtijds
nit aardappelen , en hop door de alkoholische gisting verkregen doch aan
Beene destillatie onderworpen is. Men onderscheidt verschillende soorten van bieren; bijzonder echter bier door b o v e n g i s t i n g en door o nd e r g i s t i n g verkregen , en ten gevolge hiervan gelegen bieren of oude
bieren, bruine bieren , witte bieren enz.
De bereiding van het bier beet het bierbrouwen. Het geheele proces van
het brouwen, dat het bier als produkt Levert, vervalt in 5 bewerkingen :
4°. in de bereiding van bet mon t; 2°. in bet besla an, bet uittrekken
van het mout met water; 3°. in het k o k en dezer vloeistof met hop ;
4°, in de b e k o e 1 i n g van dit mengsel; 5°, in de g i s t i n g. Men kan
deze 5 bewerkingen ook tot drie afdeelingen brengen : 'P. de bereiding van
het m 0 u t; 2°. de bereiding van bet bieraftrek s e l m et hop , en 3°.
in de gisting.
-1) B e r ei ding van het rn o u t. Om bet mout te bereiden wordt de gerst
of eerie andere zelfstandigheid, die vent zetmeel bevat, in water geweekt, of
liever in groote bouten of steenen weekkuipen daarmede doortrokken, waarbij
het water extractiefstoffen en zouten , voornamelijk phosphorzure soda opneemt ,
hoewel het mout, niettegenstaande dit verlies, door het absorberen van water in gewigt toeneemt. Na het afloopen of het afzetten van het water worden de geweekte graankorrels in dikke hoopen op de zoogenaamde moutvloer (eene ruimte, met baksteenen of steenen platen bekleed , waarin eene
temperatuur van 112°C. heerscht) gestapeld en door herhaald omwenden aan
de toetreding der lucht blootgesteld, hetwelk noodig is, om te voorkomen,
dat de massa nit zich zelve een sterken hittegraad aanneemt. Is het gelukt
dien te verhoeden , clan vangt na omstreeks vier dagen het kiemingsproces
in de graankorrels of zaden aan , hetwelk men, zoodra de kiemen de lengte
der zaden bereikt hebben, door schielijke drooging stoort , door de zaden bij
de gewone temperatuur aan een luchtstroom bloot to stellen of door ze bij
verhoogde temperatuur te droogen.
Het droogen aan de lucht geschiedt gewoonlijk op luchtige, drooge vloeren en
het zoo verkregen mout wordt l u c h t- of d r o o g rn o u t genaamd. Door het
droogen bij eene verhoogde temperatuur daarentegen, hetwelk gewoonlijk op
de zoogenaamde drooghorden of soortgelijke inrigtingen geschiedt , verkrijgt
met het zoogenaamde e e s t m o u t.
De verandering der gerst heeft dus door een werkelijk k i e m i n g s p r oe s plaats , waarbij opgenomene zuurstof zich meester maakt van de koolstof van het zetmeel en koolzuur vormt , dat ontwijkt, terwijl de stikstofhoudende of eiwitachtige stollen, die de zaadkorrels bevatten , eene omzetting ondergaan en de eigenschappen van de diastase (zie aldaar) verkrijgen,
hetwelk het zetmeel in dextrine en druivensuiker overbrengt.— Ten gevolge
van dit proces vertoonen zich dan het worteltje en de zaadlobben.
2) Het beslaa n. Om het verkregen mout voor de bereiding van het
bier te kunnen gebruiken , moet het klein gemaakt (gesneden) en dan aan
het zoogenaamde beslag-proces onderworpen worden, om door de nog aanwezige
diastase onveranderd zetmeel volledig in dextrine en suiker om te zetten,
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en aan den anderen kant de suiker en de stikstofhoudende zelfstandigheden,
die later als ferment moeten dienen, op te lossen. Dewijl intusschen het,
bier behalve wijngeest ook nog dextrine moet bevatten, stoort men de werkzaamheid der diastase, voor dat zij het dextrine geheel in suiker heeft omgezet , hetwelk men door het koken der waterige oplossing bewerkstelligt.
Om het beslaan te volvoeren , wendt men Of de zoogenaamde k ok ingsmethode (decoctiemethode , zoofls in Beijeren en in het algemeen in
Duitschland) Of de engelsche trekkingsmethode (infusiernethode) aan.
Volgens de eerste methode wordt het fijn gemaakt mout in groote houten
huipen (beslagkuipen), met water tot een gelijkvormigen brij of deeg aangemengd (gekneed) en na verloop van eenigen WO zoo veel heet water (nit de zoogenaamde brouwpan) bijgevoegd, dat de temperatuur van den aangemengden
brij tot omstreeks 38° stijgt, waarbij de diastase aanvangt werkzaarn te worden en het brijachtig beslag iets meer dun vloeibaar wordt. Men schept
alsdan eene hoeveelheid dezer vloeistof in de brouwpan of en kookt haar i. _, edurende een uur ; alsdan brengt men haar weder in de beslagkuip, waardoor
de temperatuur van het mengsel in de kuip en diensvolgens de onveranderde
diastase in werkzaaniheid toeneemt, terwiil deze in de gekookte deelen verloren
gaat en daarin dus de suikervorming ophoudt. De bewerking van het koken en teruggieten van een gedeelte der vloeistof wordt nu eenige malen
herhaald, mn de temperatuur tot op 76° te doen stijgen en ook door het
herhaalde koken de diastase te vernietigen en de te groote zoetheid te verhinderen. Na eenige uren rustig staan wordt nu de heldere vloeistof
door middel eener kraan in een ander vat , het zoogenaamde ondervat
of grand, afgetapt en het overblijfsel nog eenige malen uitgeloogd. Het op deze
wiize verkregen aftreksel , (het wort) moet nu tot het bereiden van het bier met
hop in den zoogenaamden brouwketel gekookt worden om het te concentreren en de hop uit te trekken, wier looistof bijdraagt, om het eiwit
neer te slaan.
Men gebruikt voor de bierbrouwerij slechts de vrouwelijke bloemen van
de hop , die onder hare zachte omhulsels gele klieren , het zoogenaamde
lupuhne , bevatten , welke de bestanddeelen , die voor de brouwerij dienstig
zijn, namelijk behalve looizuur eene aromatisehe vlugtige olie, harsen, extractief- en bitterstoffen , bevatten, waarvan de laatste voornamelijk tot de
duurzaamheid van het bier bijdragen. (Zie Hop en latipuline.) Ileeft men
het koken met hop (die door geene andere bitterstof kan vervangen worden)
eenige uren voortgezet , dan wordt het aftreksel ter bekoeling in het koelvat, een nit sterke planken vervaardigd vat, gebragt en wel zoodanig, dat
de uitgekookte of uitgebroeide hop (draf geheeten) terug blijft, die echter
altijd nog zetmeel .en stikstofhoudende zelfstandigheden bevat en dus als
voider voor bet vee gebruikt wordt.
Het bekoelen , hetwelk gedeeltelijk door luchtstroomen wordt bewerkstelligd, moet bij eene dampkringslucht van tusschen de 6 en 12 warmtegraden C.
plaats hebben. Het vat moet zoodanig geplaatst zijn, dat de vloeistof tot
46 a 200 kan bekoelen. De voornaamste omstandigheden, waarop men bij
bet bekoelen moet letten, zijn de opgegevene warmtegraden der dampkringslucht, zoodat de zomer niet zoo geschikt voor het bierbrouwen is als de
lente- en herfstmaanden, en verder de zoo schielijk mogelijke uitvoering der
bewerking, dewiji anders ligtelijk door absorbtie van zuurstof nit de dampkringslucht ,eene zure gisting kan aanvangen.
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3) Na het bekoelen stelt men de vloeistof aan de gisting (zie aldaar)
bloot, door bij den bekoelden biermost, die in gepaste toestellen (kuipen,
vaten) op geschikte plaatsen, (het hest onder den grond, in kelders) gebragt is, girl (zie aldaar) te voegen, waarbij echter hoofdzakelijk moet worden acht gegeven, dat de lokaliteiten constant de vereischte temperatuur
bezitten, want hiervan en in het algemeen van de zorg voor het gistingsproces hangt de aard van het bier geheel af. Geschiedt de gisting bij eene
ternperatour boven 42° tot 18°, dan heeft de ontleding der suiker en dus de
ontwikkeling van het koolzuur zoo schielijk plants, dat de ontwikkelde
groote gasbellen de nieuw gevormde en uitgescheidene gist (ferment) mede
naar de oppervlakte voeren. Bij deze omstandigheden en op laatstgenoemden grond noemt men dit gistingsproces b o v e n g i s t i n g, waarvan de
ondergisting verschilt, die bij eene temperatuur van 5 tot 11° (het
best 7-40°) een veel meer langzamen en rustigen gang heeft. Rij dit laatste
proces worden de stikstofhotidende zelfstandigheden veel vollediger afgescheiden en ontwikkelt het koolzuur veel langzamer, ten gevolge waarvan
ook de gasbellen, die het schuim vormen, een veel kleiner voorkomen hebben, dan bij de bovengisting. Zij zijn dos niet in staat de gist aan de oppervlakte te brengen, maar deze zinkt naar den bodem, weshalve dit proces
den naam van ),ondergisting" verkregen heeft. Zoo wordt ook de gist, die
zich bij de bovengisting afscheidt, bo v en gist , en die, welke bij de ondergisting ontstaat, ondergist genaamd. De laatste worth tot het doen ontstaan
eener ondergisting gebezigd, hoewel ook de hovengist, met een most van
7° in aanraking gekomen, voor het grootste gedeelte in ondergist overact.
Zoodra zich Beene groote hoeveelheden gist meer uit de gegiste vloeistof afscheiden, wordt deze op vaten afgetapt en aan de nagisting overgelaten. — De bovengisting zelve dotal 2-3 dagen en ook de nagisting
slechts korten tijd, zoodat de bovengistige bieren spoedig moeten opgebriiikt
worden, dewijl de bieren, zoodra de ontwikkeling van het koolzuur ophoudt,

verschaald smaken. De ondergisting, waarvan het hoofdproces omstreeks
6-8 dagen vereischt, levert de meer duurzame biersoorten, hetg,een zich uit
de boven opgegevene gron(len (de temperatuur , de meer volkornene afscheiding der stikstofhoudende zelfstandigheden enz.) gemakkelijk verklaren
Deze bieren ondergaan , wanneer zij na de hoofdgisting helder in va-

ten afgetapt zijn , in kelders van eene matige temperatuur, die niet boven
de '10-12°C. stijgen mag, eene langzatne nagisting en ktinnen langen tijd bewaard worden, ten gevolge waarvan men ze geleg en bier e n, oude
bieren noemt.
Alle bieren bestaan iiit dextrine, sulker, de zelfstandigheden der hop,
alkohol, koolzuur en water. De eerstgenoemde dragen gewoonlijk den naam
van »bierextract." De zoogenaamde mite bieren zijn niet cf zeer weinig gehopt.
Fen bier, tat veel alkohol, weinig dextrine en suiker bevat, kan een sterk
bier genaarnd worden. Ziin at deze bc. standdeelen in eene aanzientijke hoeveelheid aanwezig, dan behoort het tot de zware, in het tegenovergestelde
geval tot de ligte bieren. De gewone Duitsche bieren bevatten gemiddeld
alkohol, omstreeks bierextract (dextrine, druivensuiker, enz.)
en bovendien 0,13 tot 0,2: koolzuur, hetwelk in elk goed bier moet voorhanden zijn. Het gehalte aan bierextract en alkohol bedraagt dikwijls veel
meet. ; somtijds bevatten de bieren 1
en meer bierextract, 5-7; alkohol

(bijv. de Engelsche bieren porter en ale).
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1,13

Biergist, zie Gist en Gisting.
Biervervalsching. De vervalschingen van het bier geschieden gewoonlijk
met bittere, meestal narcotische, zelfstandigheden van plantaardigen oorsprong (quassia, alsem, coriander, strychnine, kokkelkorrels). Zij zijn niet
gernakkaijk tangs den seheikundigen we t; aan te wiizen. Hot hest geschiedt
zulks nog met de alkaloIden, Lil y . met het strychnine, waarmede voornamelijk de Engelsche bieren dikwijis vervalszclit worden.
Om dit alkaloIde aan te wordt eerie kleine hoeveelheid van het y erdachte bier
met dierlijke hool gedigereerd, waardoor zich het strychnine afscheidt, zoodat het door wijngeest opgenomen en hiernit door schudden met potassa afgescheiden en vervolgens in aether worden opgelost. Het strychnine
kan na verdarnping van den aether herkend worden aan de violette kleur,
die het met zwavelznur en dubbel-cbroonizure potassa aanneemt. Het pikrotoxine (het verg-iftige bestanddeel der kokkelkorrels) wordt uit het bier
afgescheiden door uittrekking met nether of amylatkohol (foeselolie).—
in het algemeen de aanwezigheid van vergiftige zelktandigheden aan te wijzen , heett men met het uitgodample extract proeven ep clieren genomen.
Koolzure soda en krijt (hoolzure kalk) , die dikwijls tot neutraliseren van
zuur geworden bier bijgevoeg-d worden, kunnen door verdamping en gloeijing
in de asch worden aangewezen.
Biline werd door Berzelius het wezenlijke organische bestanddeel der
gal geheeten , maar als een zoo veranderlijk ligchaam beschreven, dat men
het niet in den zniveren staat kan verkrijgen.
Bliphaelne of Bilifulvine (Cholepyrrhine, volgens Heintz waarschijnlijk:
C 32 11 181\1 2 09 ) , eene donkerbruine kleurstof der gal, soms in den vasten slant
in de galsteenen afgezet soms ook hristalvormig in de gal aanwezig; onoplosbaar in water, alkohol, aether en benzol, gemakkelijk in alkalische vloeistoffen en in chloroform. Zijne alkalische oplossing wordt aan de lucht
groen (biliverdine). Met salpeterzuur ondergaat bet kenmerkende kleursveranderingen.
Biliverdine (waarschijnlijke formule: C 32 -1 16 NO1 „), het zoogenaamde galgroen , wordt in de groene gallen gevonden en ontstaat door oxydatie uit
bilifulvine. Het is onoplosbaar in water en aether, oplosbaar in alkohol en
aether.
Bindmiddelen (Ilechtmicidelen Kitte, — Lula). Met dezeuitdrukkingen
worden zamengestelde zellstandigheden aangeduid, die gewoonlijk in den brijvormigen staat tusschen de vlakten van twee met elkander in aanraking verkeerende ligchamen worden gebragt, om hen door de kracht deradhaesie of
aankleving tot een ligchaarn zamen te hechten. Biertoe behooren derhalve het
solderen, het metselen met kalk en cement, het lijmen en plakken met stijfsel
enz. De bindmiddelen kunnen voornamelijk onder 4 rubrieken worden gebragt, namelijk bindmiddelen nit lijm, nit k a lk, nit olie en uit
Tot de bindmiddelen uit lijm behooren die, wier hoofdbestanddeel gom,
stijfsel of dierlijke lijm is.
Tot de bindmiddelen met k a lk worden de luchtmortel, hydraulische mortel en cementen gerekend, in het algemeen die, wier hooldbestanddeel kalk
of kiezelzure kalk is.
De bindmiddelen met olie worden meestal verkregen door lijnolie- of
kopalvernis te vermengen met loodwit of menie; zij bezitten eater alle de
onaangename eigenschap, van eerst na eenige weken hard te worden.
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De bindmiddelen met lh a r s, bestaan slechts uit tot iljn poeder gebragte
harsen, die men tusschen de voorwerpen brengt, Welke men aan een hechten
wil, deze dan verhit totdat de liars smelt en vervolgens de vlakten schielijk
tegen elkander druid, of zij zijn oplossingen van harsen in alkohol. Deze
soort van lutums heeft de voorkeur boven die met olie, omdat zij meer waterdigt zijn en dadelijk hard worden.
Ms voorbeelden der talrijke voorschriften van lutums of bindmiddelen
molten de volgende dienen :
St. opverf wordt bereid door krijt en lijnolie zamen to wrijven.
Lij m tot het aanvullen van reten in houtwerk kan verkregen worden door
1 deel versch gebranden en gebluschten kalk met 2 deelen roggemeel en
lijnolievernis zarnen tot een deep te kneden.
Pors el einl ij m wordt vervaardigd uit 3 deelen zwavel, 2 deelen witte
hars, -} deel schellak, '1 deel mastik en 3 deelen gestampte steenen.
Lij m tot het vastmaken van geelkoperen handvaten aan glazen klokken
enz. kan verkregen worden door 4 deelen dolophonium, 1 deel was en1 deel
geslibde gestampte steenen ondereen te smelten.
Ma ri n e 1 ij m wordt vervaardigd, door caoutchouk op te lossen in steenkolenteerolie, steenolie of terpentijnolie en bij de oplossing de dubbele hoeveelheid asphalt of gomlak te voegen. Dit bindmiddel is bijzonder geschikt
tot het lijmen van alle aan het water blootgestelde hout- of metaaldeelen,
bijv. van een schip.
G1 a s 1 ij m wordt verkregen door 15 grein caoutchouk in '2 med. oncen
chloroform op te lossen, 10 drachmen mastik bij te voegen en de oplossing
8 dagen te laten staan. Een zeer goed bindmiddel wordt verkregen door
geliike deelen pik en gutta-percha zarnen te smelten.
V u u r v a st e ij zerlu turns, zijn bijzonder geschikt tot het verbinden van
stukken ijzer; voorschriften van ijzerlutums zijn de volgende: 60 Deelen tot
poeder gebragt gietijzerdraaisel, 2 deelen salmiak en 1 deel zwavel worden
met water tot een brij aangemengd en tusschen de voegen van het ijzer ingedrukt, waarna het mengsel under ontwikkeling van zwa velwaterstofgas
zeer spoedig vast wordt. Moeten de geluteerde deelen aan de gloeihitte
worden blootgesteld, dan vermengt men 4 deelen ijzervijlsel met 2 deelen
klei en I deel tot poeder gebragte porseleinen scherven en brengt het mengsel door middel eener oplossing van keukenzout tot een deeg, hetwelk men
inperst. Een lutum voor gasretorten, in het algemeen tot het verbinden
van stukken ijzer, die aan de hitte blootgesteld worden, is verder het volgende: 6 kilo ijzervijlsel, 1 kilo cement, 1 kilo gips, 6 ned. lood salmiak,
41 n. lood zwavel, 8 maatjes azijn. lit mengsel wordt met een weinig
warm water aangemengd.
Ca sein el utum wordt verkregen door caselne met eene koudverzadigde
oplossing van borax te vermengen.
Ka a sl ut um wordt vervaardigd door oude magere kaas met beet water
aan te mengen, te verwarmen en met droog kalkhydraat te vermengen. Ook
kan men in plaats van oude kaas bezigen kaas, die door afroomen uit melk
verkregen en uitgedrukt is.
Een uitmuntend lutum eindelijk tot het verbinden van glas en geelkoper
deel lijnolie.
is het volgende: -} deel gips, 4 deel oker, 6 deelen hars,
Een voortreffelijk lutum kan ook verkregen worden door gips met eene
oplossing van waterglas aan te mengen.

Bipyrotartra wide — Bismuthjodide.
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Bipyrotartramide (C10H,N0,) is een kristallijn, kleur- en reukloos, zwak
zuur ligchaain van een bitteren smaak , hetwelk bij 66°C. smelt en in aether,
alkohol en water oplosbaar is. Het ontstaat benevens andere produkten bij
de drooge destillatie der zure witinsteenzure ammonia.
Bismuth ( Wisinuth Bi) wordt gedegen en in verbinding met zwavel in de natuur aangetroffen. Het gedegen bismuth kornt voor in rhomboedrische kristallen van eene bladerige breuk en wordt meestal gevonden in
gangen, in graniet en kleisehiefer, voornamelijk in het Saksisch ertsgebergte,
Boherne , Hessen enz. In het grout verkrijgt men het zuiver bismuth meestal
uit den gedegen erts en wel door uitzijgen. Nadat de erts zooveel mogelijk
van de bijge,mengde steensoort bevrijd is , word t hij in groote gietijzeren
buizen gebragt waarvan zich meerdere naast elkander in eene schuinsche
ligging bevinden. Dewij1 het smeltpunt van het bismuth niet zeer hoog ligt,
zal het spoedig uit het benedenste gedeelte der buizen in een ontvanger afvloeijen. Het overblijvende wordt dan met een ijzeren kruk van boven weggenomen.
Geheel zuiver bismuth worth verkregen door reductie van het basisch
salpeterzuur bismuthoxyde door midde,1 van kool. Aan de lucht verliest het
langzarnerhand zijn glans en wordt met een huidje overdekt : hij de
gloeihitte verbrandt het met eerie blaanwachtige vim tot geelbruin bismuthoxyde. Het heeft een spec. gewigt van 9,9, smelt bij 264°C. en wordt bij 242°
vast. Het gebruik van het bismuth bepaalt zich tot bismuthpraeparaten en
legeringen.
Bismuthaethyl, zie bij Bismuthtriaethyl.
Bismuthbioemen (Bismuthoker) hebben eene oranjegele kleur en worden
aangeslagen , of in den erts besloten en aardachtig aangetroffen in Saksen
en Boheme.
Bismathboter beet het watervrij bismuthchloride, eene graauwwitte massa.
Bismuthbromide (BiBr3 ) wordt verkregen door verhitting van tot poeder
gebragt bismuth met broom of in broonadarnp. Het smelt bij 200°C. tot eerie
roode vloeistof en is na het bekoelen en vast worden staalgraauw.
Bismuthchloride (Chloorbismuth : BiC1 3 ) ontstaat bij het verhitten van bismuth in droog chloorgas of bij destillatie van een mengsel van deel bismuth en 2 deelen kwikzilverchloride. Het bismuthchloride is volkomen oplosbaar in zoutzuurhondend water, maar in zuiver water wordt het ontleed
in basisch chloride (BiCI 3 + 2BiO 3 ) , en als een blinkend wit poeder afgescheiden , hetwelk men vroeger als blanketsel of parelwit gebruikte.
Bismathchlorure (BiCl 2 ) zal volgens Schneider ontstaan , wanneer bismuth,
in den poedervormigen staat , bij afsluiting der lucht , met kwikzilverchlorure wordt verhit, waarbij zich metallisch kwikzilver afscheidt.
Bismuthglans zie Bismuthsalfareet.
Bismuthgoud heeft men onder het stof- of waschgoud met platina in N.
Amerika gevonden.
Bismuthjodide (B43). Wordt een mengsel uit poedervormig bismuth en jood
in een stroom koolzuurgas verhit , dan verschijnt eerst jooddamp en vervolgens een roodbruine damp, waaruit zich het jodide in groene metaalglanzende vlokken verdigt. Langs den flatten weg verkrijgt men het jodide,
door eerie verdunde oplossing van salpeterzuur bismuthoxyde in eene oplossing
van joodpotassium te droppelen, derfgevormden bruinen neerslag van bismuth.jodide in joodwaterstofzuur op te lossen en deze oplossing met eenig water
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le verdunnen, waarbii zich dan het jodide zuiver afscheidt. Door veel water wordt het ontleed. — Het rood basisch jodide, hetwelk door water
uit het jodide wordt afgescheiden , is volgens de formule : BiJ 3 , 2 BiO3, zamengesteld , corresponderende met het basisch chloride. — De oplossing
van het jodide in joodwaterstofzuur levert bij verdamping boven zwavelzuur
rhombische octaeders.
Bismuthkobalterts bevat veel bismuth en wordt in Hessen , Saksen, Boheme enz. gevonden.
Bismuthiegeringen zijn voornamelijk bekend als de ligt smeltbare metalen
met lood en tin, bijv. de zoogenaarnde Newton'sche legering uit S deelen
bismuth , 5 deelen lood en 2 deelen tin (smelt bij 94°,5C.); het ligt smeltbaar metaal van Rose nit '2 deelen bismuth , 1 deel tin en 'I deel lood
bestaande (smelt bij 93°,75C.). Eene zeer ligt smeltbare verbinding is het
metaal van Wood, waarvoor de volgencle voorschriften bestaan : 1 deel kadmium, 6 deelen lood en 7 deelen bismuth geven eene legering, die bij 8°C.
smelt. — Fen mengsel nit 2 deelen kadmium , 2 deelen tin , 4 deelen lood en
8 deelen bismuth smelt bij 70°C.
Bismuthoker, zie Bismuthbloemen.
Bismuthoxyde (BiO3 ) wordt natuurlijk als bismutlibloemen gevonden en
kunstmatig door verbranding van het bismuth bij gloeihitte verkregen.
Men verkrijgt het hydraat door bismuthoxydezouten met bijtende alkalien
neer te slaan.
Bismuthoxyde, arsenikzuur (BiO3 , As0s)en boorzuur (BiO3,3B03)
vormen witte praecipitaten, die door wederkeerige ontleding verkregen worden.
Bismuthoxyde , basisch salpeterzuur (Parelwit, Wit blanketsel) gewoonlijk naar de formule BiO3 , NO5 + 2 HO zamengesteld , wordt uit het
neutraal salpeterzuur bismuthrxyde (zie aldaar) door bijvoeging eener groote
hoeveelheid water afgescheiden (BiO 3 , 3 NO5 = BiO3 , NO, + 2 NO5).
Naar de temperatuur en de hoeveelheid van het water verschilt bet praecipitaat in zamenstelling. Het wordt na de praecipitatie zoo schielijk mogelijk
van de zure vloeistof door iiltreren algezonderd, kort afgewasschen en gedroogd. Het komt voor als een parelwit poeder, dat aan bet gewapend
oog kristalvorm vertoont. — Dit zout wordt gebruikt om de smeltbaarheid
van vele vloedmiddelen te vergrooten, als ook bij de porseleinvergulding,
in de verhouding van 1 deel basisch salpeterzuur bismuthoxyde op 15 deelen
good. Verder Went bet als siloonheidsmiddel (blanketsel), daar het de
huid een aangenamen glans geeft. Ook is bet een zeer geschat geneesmiddel.
Bismuthoxyde , broomzuur (BiO 3 , 3 Br05) wordt verkregen, wanneer
men bismuthoxydehydraat met broomzuur overgiet, en scheidt zich in den
kristallijnen staat af.
Bismuthoxyde , chroomzuur (BiO3 , 2 Cr03 ) ontstaat bij het vermengen
eener oplossing van neutrale chroomzure potassa met chloorbismuth als een
citroengele neerslag, die door smelting met salpeter in eene oranjegele kleur
overgaat en als schilderverf, echter eerst na bijvoeging van een vloedmiddel , wordt gebruikt. Het is gemakkelijk oplosbaar in verdund salpeterzuur,
onoplosbaar in potassa (onderscheid van chroomzuur loodoxyde).
Bismuthoxyde, j o o d z u u r (BiO., 3 J0 5 ) scheidt zich uit eene bismuthoplossing, die door water niet meer wordt neérgeslagen, door bijvoeging
van joodzure soda af.
Bismuthoxyde, koolzuur wordt als wit ,
koolzuur watervrij zout
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(BiO3 , CO 2 ) verkregen , door eene bismuthoxyde-oplossing door middel van
een enkelvoudig-koolzuur alkali neer te slaan. Bij het gebruik van een
tweevoudig-koolzuur alkali ontstaat een waterhoudend zout (BiO„ CO, -I- HO).
Bismuthoxyde, neutraal-salpeterzuur (BiO 3 , 3 NO. + 9 HO),
wordt verkregen door bismuth in salpeterzuur op te lossen en de oplossing
te verdampen. Het hierbij ontstane zout kristalliseert in kleurlooze zes- tot
achtzijdige platte zuilen of naalden. Door bijvoeging van water wordt het
basisch-salpeterzuur; bismuthoxyde (zie aldaar) afgescheiden.
Bismuthoxyde , zwavelzuur. Door bismuthoxyde in zwavelzuur op te
lossen , de oplossing te verdampen en het overblijfsel zacht te verhitten,
totdat het geel geworden is , ontstaat het als een basisch zout (BiO„ SO,).
Het is na bekoeling wit, onoplosbaar in water, maar oplosbaar in salpeterzuur. Wordt bij eene oplossing van salpeterzuur bismuthoxyde in salpeterzuur zwavelzuur gevoegd , dan scheiden zich zachte mikroscopische naalden
af, adie eveneens een basisch zout (BiO 3 , 2 SO, + HO) zijn. In verbinding
met zwavelzure potassa kan ook een neutraal zout verkregen worden.
Bismuthoxydule (MOO wordt verkregen, indien men een mengsel der
z-wak zure oplossingen van bismuthchloride en tinchlorure in eene matig verdunde potassa-oplossing giet , en wel zoodanig , dat er een overvloed van
potassa blijft. Alsdan slaat het bismuthoxydule als een bruin, volumineus praecipitaat neder, waaruit de geringe hoeveelheid tinoxyde, die het
bevat , door behandeling met geconcentreerde potassaloog (van 40 0) tot op
eenige sporen na kan verwijderd worden. Het op deze wijze verkregen bismuthoxydule is zwartgraauw, meer of minder kristallijn. Het wordt in
eene vochtige lucht spoedig hooger geoxydeerd , verglimt bij verhitting tot geel
oxyde en gaat bij gloeijing in koolzuurgas in een kristallijn , lichtgraauw
poeder over , hetwelk aan de lucht onveranderlijk is.
Bismuthsulfureet (Drievoudig-zwavelbismuth : BiS 3) wordt in de natuur
(in Bohemen, Saksen enz.) als bismuthglans aangetrotten en kunstmatig verkregen door bismuth en zwavel te smelten en ook door de oplossing
van een bismuthoxydezout met zwavelwaterstof neer te slaan. Het natuurlijke kristalliseert in regte rhombische zuilen van eene loodgraauwe kleur,
het door zamensmelting verkregene komt voor als eene kristallijne massa,
terwijl de nederslag, door zwavelwaterstof voortgebragt , zwartbruin van
kleur is.
Bismuthsuperoxyde of hyperoxyde (Bi0 k) wordt verkregen door eene
bismuthoxyde-oplossing met onderchlorigzure soda te koken en komt als een
donkerbruin poeder voor.
Bismuthtriaethyl (Bi Ae,) is eene kleurlooze donne vloeistof van een hoogst
walgelijken reuk , die verkregen wordt, door joodaethyl op tot fijn poeder
gebragt bismuthpotassium met kwartszand vermengd onder sterke afkoeling
te later inwerken. — Volgens Dunhaupt bestaat er ook een bismuthmonoaethyl (Bi Ae) , hetwelk in zijne chloorverbinding ontstaat, wanneer men alkoholische oplossingen van kwikzilverchloride en bismuthtriaethyl met elkander verwarmt , waarbij zich bismuthaethylchlorure (AeBiC1 2 ) in zilverglanzende blaadjes afscheidt.
Bismuthtzercyanide (2 Bi + 3 Cfy) en Bismuthtjzercyanure Bi Cfy) worden in bismuthoxyde-oplossingen door potassiumijzercyanide en potassiumijzercyanure voortgebragt. Het laatste komt voor als een wit praecipitaat.
Bismuthzuur (Bi O s) wordt verkregen, wanneer men bij bismuthoxyde,
7
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door koking van het nitraat met potassa bereid , eene zeer geconcentreerde
oplossiNg van bijtende potassa in groote overmaat voegt en in dit mengsel
onder voortdurende sterke koking een stroom chloorgas leidt. Het oxyde
neemt dan zeer spoedig eene fraaije roode kleur aan en zakt daarbij als
een zwaar poeder ten bodem. — De gevormde roode zelfstandigheid is hoofdzakelijk eene verbinding van bismuthzure potassa met bismuthzuurhydraat ,
en kan na het uitzoeten , door digereren met verdund salpeterzuur en uitwasschen met kokend water, van de potassa en het bijgemengde oxyde bevrijd worden, waarbij dan bismuthzuur-hydraat (HO, Bi0,) als een rood poeder terug blijft. Overigens kan het bismuthzuur ook watervrij verkregen
worden op dezelfde wijze als het hydraat , maar dan moet de potassaloog
niet in te groote boeveelheid aanwezig zijn. Het is bruin , verbindt zich niet
met potassa, en geeft bij verhitting zuurstof af, waarbij het in geel bismuthoxyde (BiO3) overgaat.
Bisuccinamide , zie Succinamide.
Bitteraarde , zie Magnesia.
Bitteramandelolie, a eth eris che of vlugtige, zie Benzaldehyde.
Bitteramandelolie, vett e, komt met de olie van zoete amandelen overeen.
Bitterstoffen zijn kristalliseerbare, stikstofvrije, zuurstofhoudende, indifferente bestanddeelen veler planten, meestal van een bitteren smaak , bijv. columbine, quassiine , picrotoxine enz.
Bitterwateren noemt men mineraalwateren, die zwavelzure magnesia bevatten , zooals die van Sedlitz, Saidschatz en Palna in Bohemen, alsmede die
van Epsom in Engeland (zie Magnesia , z w a v e l z u r e).
Bitumen even als Asphalt (zie aldaar) eene fossiele hars.
Biureet (C4H,N304 ) vormt kleine kleurlooze kristallen, die gemakkelijk
in water en alkohol oplosbaar zijn en door koperoxydezouten bij aanwezigheid
van potassa rood gekleurd worden. Het ontstaat uit het ureum bij verhitting,
waarbij ammonia ontwijkt , ook door zwavelzuur ureum met cyaanzure potassa in water opgelost te vermengen.
Bixine is volgens Preisser het chromogeen van den orlean.
Blaasbuis is een klein instrument , hetwelk het eerst door metaalwerkers is gebruikt tot het solderen van kleine voorwerpen. Solderen beet in
het Duitsch lOthen, van daar de Duitsche naam LOthrohr. In den eersten
tijd was de blaasbuis eene cilindervormige buis, die beneden krom was omgebogen. Thans bestaat zij uit 3 deelen : de buis, waarin lucht met den
mond wordt ingeblazen, de windkast , waarin zich het vocht verzamelt en
een horizontaal buisje in de windkast , hetwelk de lucht in de vlam leidt en
van voren gewoonlijk met eene platinaspits is voorzien.
De blaasbuis dient, om een gelijkmatigen fijnen luchtstroom in de vlam
te leiden, ten einde te reduceren of te oxyderen (zie Vlam), al naar dat men
de buis in de binnenste of buitenste vlam houdt. Het is derhalve een onontbeerlijk instrument voor de scheikundigen geworden. Wil hij daarmede
onderzoekingen doen, dan legt hij het te onderzoeken ligchaam op houtskool
of platinaplaat en rigt daarop de buitenste of de binnenste vlam , al naar
dat men een metaal of een oxyde in behandeling heeft. (De bijzondere reactie's zie men bij de ligchamen zelven).
Blaasoxyde, zie Cystine.
Blaassteenen zijn concreties, die hoofdzakelijk uit urinezure zouten , nit
zuringzuren kalk of nit phosphorzure aarden bestaan.
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Zij ontstaan langzamerhand , doordien deze zelfstandigheden in eene groote
hoeveelheid eene kristalmassa vormen of doordien het slijm der piswegen
het bindmiddel voor amorphe , kleine deeltjes afgeeft. Zelden bestaan
zij slechts uit eene zelfstandigheid , gewoonlijk uit eene kern, die van de
omringende lagen verschilt.
De herkenning der blaassteenen geschiedt op dezelfde wijze , als bij de
urine-analyse voor de sedimenten in de urine is opgegeven. (Over Gystine
en XantoXyde „ zie men daar ter plaatse).
De oorzaken van de vorming der blaassteenen zijn nog niet volledig bekend.
Vooral weet men nog niets bepaalds aan te geven over de vorming der steepen uit urinezuur. Waarscliijnlijk dragen vermeerderde zuurwording of een
alkalische toestand der urine, verlaging der temperatuur,, het lang verkeeren (stagneren) van de urine in de blaas enz. bij tot eene meerdere vorming
van het urinezuur en van andere afzonderingen der nieren.
Blaastoestellen. Onder een blaastoestel verstaat men eene inrigting, die
een sterken luchtstroom tot het aanwakkeren van het vuur levert. De blaastoestellen worden vooral bij inetallurgischen arbeid aangewend , en men onderscheidt naar hunne verschillende constructie, bakblaastoestellen, cilinderblaastoestellen , blaasbalgen , waterblaastoestellen , watertrommelblaastoestellen, ventilatie- of windblaastoestellen enz.
De aangeblazen lucht verhoogt aanzienlijk den warmtegraad. Wordt deze aangeblazen lucht verhit aangewend , dan levert zij bij smeltingsprocessen veel
grootere voordeelen dan wanneer zij niet verhit is. Hiervan overtuigde zich
het eerst Nielson, directeur der gasfabriek te Glasgow, in het jaar1830. De
meerdere uitwerking der verhitte lucht bij het smelten zal wel daarin haar
grond hebben, dat op deze wijze eene grootere hoeveelheid naar de ovens wordt
toegevoerd. Daarentegen is de scheikundige werking, bijv. bij hare aanwencling om ruw ijzer te bereiden, niet zeer gunstig, dewij1 op deze wijze een
ruw ijzer wordt verkregen, dat veel meer graphiet en aardachtige basen bevat , dan hetgeen door een sterken luchtstroom is bereid.
Blaauwgalluszuur wordt door koolzure alkalische aarden uit het galluszuur
verkregen.
Blaauwhout is het Campechehout (van Haematoxylon campechianum) ,
hetwelk het haematoxyline levert (zie aldaar).
Blaauwsel, zie Smalt.
"Blaauwstof (Cyanogeen) , zie Gyaan.
Blaauw vitriool, zie Koperoxyde, zwavel z u u r.
Blaauwzuur,, zie Gyaanwaterstofzuur.
Bladerts is een looderts, die telluur bevat.
Bladgeel (Phylloxanthine) is de gele kleurstof der bladen, die in den
herfst overblijft, zie Chlorophyl.
Bladgoud, e ch t , is fijn goud , eerst in stangen uitgegoten en vervolgens door slaan en walzen tot den plaatvorm gebragt. 20 Ducaten geven
goudplaat van 125 N. duim lengte en 2} duim breedte, Welke men in stukjes (kwartieren) van 22 duim lengte snijdt. Deze goudplaten worden tusschen perkamentbladen, vervolgens tusschen goudvlies (de buitenste dunne
huid van den blinden darm van het rund) uitgeslagen. — Het bladgoud dient
tot het overdekken van houten en lederen voorwerpen.
Bladgoud, on echt (Goudschuim) is tot zeer dunne blaadjes uitgeslagene
tombak of roode messing (zie aldaar).
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Bladgroen zie Chlorophyl.
Bladrood noemt men de roode kleurstof, die bij het afsterven der planten in de bladen van loofhouten wordt gebonden.
Bladzilver,, e c h t, wordt op dezelfde wijze als het bladgoud verkregen.
Bladzilver,, onecht (Zilverschuim) is eene legering van tin met zink in
dunne blaadjes uitgeslagen.
Blanquette-soda is de naam voor eene sodasoort, die uit de asch van zeeplanten verkregen worth.
Blazengroen is een naam, die aan het sapgroen (zie aldaar) wordt gegeven , omdat het in blazen gebonden in den handel voorkomt.
Bleeken (blanchiment, — bleaching, — bleichen). Met deze uitdrukking
geeft men verschillende bewerkingen aan, waardoor men aan stoffen, voornamelijk geweefde , hare natuurlijke of toevallige kleuren ten gevolge van
scheikundige verandering of vernietiging onttrekt, om ze daardoor in een
witten of kleurloozen staat te verkregen.
Het is genoegzaam bekend, dat het bleeken van de verschillende vezels en
van daaruit vervaardigde garens en weefsels eene voor het praktische leven
zeer belangrijke bewerking is.
De scheikundige middelen hiertoe worden deels door bestanddeelen der
dampkringsrucht geleverd, deels worden zij kunstmatig voortgebragt. De
middelen, die door de natuur onmiddellijk worden geleverd, zijn licht, lucht
en vochtigheid, waardoor de zoogenaamde grasbleek werkt. De kunstmatige bleeking daarentegen vereischt de aanwending van koolzure en bijtende
alkalien , verder van chloor als gas , als chloorwater en als onderchlorigzure alkalien , alsmede van het zwaveligzuur.
Het bleeken der weefsels door de grasbleek , dat wil zeggen , door licht,
lucht en vochtigheid bepaalt zich tot linnen en katoen. Aan Welke dezer Brie
agentien de inwerking moet worden toegeschreven, is nog niet genoegzaam bewezen. Dat het licht eene desoxyderende werking uitoefent, blijkt behalve
uit vele andere scheikundige processen, reeds uit de ontleding van het koolzuur door groene plantendeelen onder den invloed des lichts , waarbij zij nit
hunne spleetopeningen zuurstof uitademen. Van de zuurstof der dampkringslucht kan men aannemen , dat zij onmiddellijk in de bestanddeelen der kleurstoffen treedt. Volgens sommigen is het bleekend vermogen der dampkringslucht aan haar ozongehalte toe te schrijven of wel daaraan dat de zuurstof middellijk en wel eerst op het water werkt, en voorbijgaande den antozondrager,
het waterstofsuperoxyde , vormt, waardoor de kleurstof vernietigd wordt. Het
is genoegzaam bekend, dat die jaargetijden, waarin de dauw het sterkst valt,
ook het meest geschikt voor het bleeken zijn , waaruit blijkt , dat een zuiver water, zooals dauw, krachtiger werkt, dan een zoodanig, hetwelk
aardzouten bevat.
Volgens eene andere theorie worden de kleurstoffen vernietigd, doordien
een gedeelte der koolstof of waterstof of beide door de zuurstof der lucht
worden verbrand, waarbij koolzuur en water ontstaan, terwiji het terugblijvende gedeelte dan door water kan worden verwijderd. Zoo zou dan het
bleekingsproces als een proces van het vergaan of der verwezing moeten beschouwd worden, dat met de kleurstof begint , alsdan verder om zich henen
grijpt en later de vezels en het weefsel vernietigt, indien niet tijdig maatregelen daartegen worden genomen. Deze verkiaring sluit ook daaraan, dat
lucht en water als de beide werkzame middelen kunnen beschouwd worden.
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De ondervinding leert ook, dat een veelmalig begieten van bet linnen met
water het bleekingsproces bevordert.
Tot de kunstmatige bleekmethoden behoort in de eerste plaats die met
zuiver chloorgas of liever met chloorkalk, waarop die met bet eau de javelle
volgt. De uitmuntende geschiktheid van het chloor om te bleeken is reeds
lang bekend. Men zie daarover Chloor en Ghloorkalk. De wijze , waarop de
chloorbleek op de kleurstoffen werkt, wordt op verschillende wijzen verklaard©
Het chloor ontleedt eene reeks van organische zelfstandigheden , doordat
bet aan Naar waterstof ontneemt, die door eene aequivalentische hoeveelheid
chloor in de overigens onveranderde verbinding wordt vervangen. Het bleeken door chloor is dan ook als eene soort van dusdanige verplaatsing aangenomen. Het chloor werkt echter slechts bleekend, indien er water aanwezig is, terwijl de kleurstoffen aan bet drooge chloorgas wederstand bieden.
Diensvolgens zal de zienswijze juister zijn, dat bet chloor het water ontleedt,
en daaraan waterstof ontneemt, om zoutzuur te vormen, even als zulks bij
chloorwater, dat aan het licht is blootgesteld, plaats heeft; de zuurstof van
het ontlede water zal op dezelfde wijze bet vergaan der kleurstof bewerken,
als wij zulks bij de grasbleek door de zuurstof der lucht opmerkten. Het is
echter waarschijnlijk , dat bet chloor te gelijkertijd waterstof aan de kleurstof zelve ontneemt.
De zelfstandigheden, die door lucht en water, alsmede door chloor gebleekt
zijn, kunnen niet in Karen vroegeren staat worden overgebragt, dewij1 hare
kleurstof geheel vernietigd is. Bleekt men echter met zwaveligzuur, dan
wordt de kleurstof niet vernietigd, maar slechts veranderd, doordien de kleurstof met het zwaveligzuur eene verbinding aangaat. In vele gevallen zal
evenwel het zwaveligzuur ook desoxyderencl werken, dat wil zeggen , zuurstof ontnemen; dit volgt althans uit de bekende eigenschap van dit gas, om
zich spoedig hooger te oxyderen (zie Zwaveligzuur).
Het zwaveligzuur wordt voor bet bleeken in den gasvormigen staatoneestal echter opgelost in water of in verbinding met kalk of soda aangewend.
Men gebruikt bet voornamelijk tot bet bleeken van dierlijke zelfstandigheden
als zijde, wol, sponsen, vederen, enz. , die door chloor niet ontkleurd maar
peel gekleurd worden. Verder dient bet zwaveligzuur ook tot bet bleeken
der vischlijm, alsmede tot bet wegnemen van vrucht- en wijnvlekken.
De bewerkingen, die de gewone grasbleek vereischen, zijn algemeen bekend
en volgen uit het gezegde. Zoo gaat het echter niet met de chloorbleek bij
de geweefde linnen stoffen. Daar zij veel sneller en sterker werkt, moeten
deze stollen zeer voorzigtig behandeld worden, omdat anders de vezels vernietigd worden.
Zonder grasbleek kan men bijv. volgens de opgave van Muspratt de volgende methode, voornamelijk in Ierlancl gebruikelijk , aanwenden, die op 360
stukken linnen a 32 ellen berekend is. Het linnen wordt in eene
koude zwak alkalische loog gedurende 36 uren geweekt en dan gewasschen;
vervolgens wordt het in eene oplossing, die 30 kilo soda (koolzure soda) op
4500 kilo water bevat, gedurende 6 uren geweekt en weder gewasschen!,
nu 15 uren in een bleekvocht gedompeld, waarvan de sterkte naar de
kwaliteit en kleur is geregeld , 6 uren lang in een bad van zwavelzuur of
zoutzuur van 1,017 spec. gewigt gelegd en gewasschen; eindelijk 4 uren lang in
een bleekbad, als boven , gelegd en weder gewasschen. Ten laatste volgt een
zuurbad gedurende 10 uren, nogmaals wasschen en wrijven met bruine zeep
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op eene plank en herhaald afwasschen. Het bleeken der katoenen vezels en
weefsels heeft ten doel de gele kleurstof van het ruwe katoen, de weverspap (zetmeel, lijm) eene vetachtige zelfstandigheid en de onreinheden, die er
tijdens de bewerking zijn ingekomen, te verwijderen. Tot dat einde wordt
het katoen in kokend water geweekt, dan met kalkmelk gekookt en met bijtende sodaloog behandeld. Alsdan brengt men het doek in eene oplossing
van chloorkalk , die men door waterdamp verhit en spoelt het dan in kuipen
af, waarin zich verdund zwavelzuur of zoutzuur bevindt.
Om de gebleekte stoffen te droogen, bedient men zich veeltijds van eene
centrifugaalmachine, die nit twee korven van gevlochten metaal bestaat, in
eenen bak besloten en aan de tegenovergestelde zijden eener horizontale as bevestigd. In deze korf wordt het doek, hetwelk men droogen wi], gelegd en
de as door middel eener kruk snel omgedraaid. IIet water vloeit nu door
de werking der centrifugaalkracht nit het doek en dit kan op deze wijze binnen eenige minuten gemakkelijk droog gemaakt worden.
Eene bijzondere methode, om katoenen garen en weefsels te bleeken, bestaat nog daarin, dat men in plaats van de weefsels in oplossingen van bijtende alkalien te koken , tinoxyde in verbinding met eene bijtende alkalische
oplossing aanwendt.
Het bleeken der ruwe zijden hoeden geschiedt, na voorloopige zuivering
door borstelen met zeepwater en uitwasschen , door ze in eene oplossing van
onderzwaveligzure soda in water (1 op 42 tot 1 op 16) te dompelen, vervolgens na ze er uitgenomen te hebben bij de loog zoutzuur te voegen en
dan de hoeden ten spoedigste weder in de vloeistof te dompelen. Vertoont
het voorkomen der hoeden, dat het vrij geworden zwaveligzuur genoegzaam
heeft ingewerkt, dan wascht men ze met water, droogt ze en behandelt ze
als gewoonlijk.
Bleekkalk , Bleekpoeder , zie Chloorkalk.
Bleekvocht, Bleekwater. Onder de uitdrukking »bleekvocht" verstaat men in
het algemeen eene oplossing van een bleekzout in water, bijv. het b 1 e e k w a ter
van Javelle (Eau de Javelle) en van Labarraque (Eau de Labarraque),
waarvan het eerste door verzadiging eener zeer verdunde oplossing van koolzure potassa , het laatste van koolzure soda met chloor verkregen wordt. Verder bezigt men nog deze uitdrukking voor eene oplossing van chloorkalk in
water , ook wel vloeibare chloorkalk of bleekkalk geheeten (zie Chloorkalk).
Bleekzouten was de naam, dien men vroeger aan bleekende verbindingen
gaf, welke door inleiding van chloorgas in de oplossingen der alkalien : potassa,
soda , der alkalische aarden : kalk , baryt, en der koolzure alkalien verkregen
werden. (Zie bij Potassa en Soda, on d er chlorigzur e potassa en soda).
Blenden (Glanzen , Kiezen) heeten natuurlijke verbindingen van metalen
met zwavel.
Bilk. Onder den meer bijzonderen naam van »blik" verstaat men het
gewone witte blik of vertind plaatijzer,, verkregen door plaatijzer met verdund zwavelzuur te bijten , blank te schaven, in gesmolten talg en eindelijk in
gesmolten tin te dompelen. De platen worden met een borstel van overvloedig tin bevrijd en met zemelen gezuiverd. Door middel van polijstrollen wordt
haar een glad glanzend voorkomen gegeven.
In Duitschland verstaat men onder den algemeenen naam van »Blech" metalen in plaatvorm.
Bloed iS een algemeen dierlijk voedingssap van aanmerkelijke verschei-
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denheid zijn scheikundige card is cchter slechts bij de werveldieren naauwkeurig bekend.
De kleur van het bloed der werveldieren is altijd rood , terwijl deze kleur
bij de ongewervelde dieren slechts zeldzaam y oorkomt. Bij deze is het bloecl
meestal kleurloos , soms ook Haat] w of groen.
De kleurstof,, die bet bleed der werveldieren licht of donkerrood kleurt ,
is het ijzer-houdencie haematine of haematosine , hetwelk zich in den normalen
staat altijd in de zoogenaamde bloedligchaampjes of bloedcellen beyindt , die
in een kleurloos of slechts zwak geel gekleurd voch t drij y en , het zoogenaamde plasma , slat bij de hoogere dieren overal fibrine houdt opgelost. 13ehalye fibrine en haematine bevinden zich nog in het bloed : water, globulins,
eiwitstof,, zouten, y etten , extractiefstoffen en dikwiils ook sporen van suiker.
In het bloed , dat in de vaten omloopt , zijn altijd gassen opgelost , zuurstof
en koolzuur. Het helderroode slagaderlijk bloed be yat eater meer zuurstof dan het donkerroode aclerlijk bloed. Het laatste be-vat meer koolzuur
clan het eerste. De zuurstof wordt bij de ademhaling (door de longen nit
de dampkringslucht , door de kieuwen nit de in water opgeloste lucht) opgenomen. Het koolzuur wordt in bet organisme waarschijnlijk overal geyormd ,
alwaar het zuurstofhoudende bloed geraakt. Bij dieren met warm bloed
(zoogdieren en y ogels) heeft onder normale levensverrigtingen eene geringe ontwikkeling van stikstof plants.
De dieren met koud bloed verteren bij een gelijk gewigt veel minder zuurstof , maar ten opzigte van de wijze en de verhouding der ontwikkelde gassen bestaat tusschen beide groote dieren-afdeelingen geen wezenlijk onderscheid.
Het bloed is eene dikke , eenigzins kleverige alkalische vloeistof v an z wakken zoutachtigen smaak en eigenaardigen zwakken reuk. Het menschenbloed
heeft eene donkerroode ondoorzigtige kleur en eene digtheid van 1,045 tot
1,075. De coagulatie of stremming bestaat in het afscheiden van bet te voren
opgeloste fibrine. Het bloed stremt, zoodra het aan het ligchaam is ontnomen , doordien er eene bewegelijke geleiachtige zelfstandigheid ontstaat ,
die zich langzamerhand tot den zoogenaamden bloedkoek zamenvoegt en van
de geelachtige vloeistof, het bloedserum of bl oedwa ter afscheidt.
De zamenstelling van het menschenbloed is yolgens Nasse in 1000 deelen :
water 798,4 , bloedcellen 116,5 , eiwit 74,2 , fibrine 2,2 , vet , oplosbare
zouten 6,6.
Bloedanalyse. Om het bloed naauwkeurig op zijne bestanddeelen te onderzoeken , is het noodig , dat het , zooals het uit de aderen vloeit , in 3
afgewogene vaten wordt opgevangen. Het eerste vat moet 60 , het tweede
160 en het derde weder 60 wigtjes vloeistof kunnen bevatten. Het bloed,
in het eerste vat opgevangen, wordt gewogen , alsdan met eene glazen staaf
spoedig duchtig geslagen , am al het fibrine of te scheiden , bet fibrine , dat
aan de staaf hecht , met water volledig afgewasschen , gedroogd en gewogen. De vloeistof, waaruit het fibrine verwijderd is , wordt nu gegoten in
kokend water , waarbij eenige droppels azijnzuur zijn gevoegd , waardoor het,
eiwit coaguleert , dit uitgewasschen , op gedroogde en gewogene filtrums
verzameld , gedroogd en gewogen. — De tweede hoeveelheid blijft op eene
rustige koele plaats 24 wren staan , waardoor zij van zelve stremt. Zoodra de
scheiding in koek en serum volbragt is, zuigt men het serum door middel
eener pipette op , drukt den koek uit, droogt en weegt hem. Hij levert dan
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de hoeveelheid fibrine benevens de bloedcellen. Het bloedwater wordt vervolgens als boven verkregen , zijn eiwit verzameld , gedroogd en gewogen.
Het derde gedeelte wordt ingedroogd , waardoor de hoeveelheid van
bet water en de vette zelfstandigheden worden aangegeven. Zeer dienstig
tot eene volledige en snelle uitdrooging is het bijvoegen eener afgewogene
hoeveelheid zuiver,, goed afgewasschen zand. Na weging wordt de drooge
massa met aether uitgetrokken en zoo haar vetgehalte bepaald. De massa, die
door aether niet is opgelost , wordt tot asch verbrand , om de hoeveelheid
der zouten van het bloed te doen kennen. Het droogen bij zoodanige ana•
lysen moet bij 1200 C. in bet oliebad geschieden.
Bloedcellen , zie Bloedligchaampjes.
Bloedkoek (Cruor) is een in den beginne geleiachtig, langzamerhand echter
vast wordend fibrine , dat de bloedligchaampjes in zijne mazen besluit en op
die wijze een stremsel vormt, hetwelk kan worden uitgeperst. De bloedkoek is
dus als een mengsel van gestremd fibrine en bloedligchaampjes , doortrokken van serum, te beschouwen.
Bloedkristallen. Men heeft in den laatsten tijd de kristalliseerbaarheid van
eenige der bestanddeelen des bloeds ontdekt. Eene kristallijne eiwitachtige
stof onder den naam van haematokrystalline is uit het bloed afgescheiden
door in de roode kleurstof, die van den afgewasschen bloedkoek afloopt, eerst
zuurstofgas en vervolgens koolzuurgas te leiden.
Bloedligchaampjes (Bloedcellen , Bloedschijven , Bloedbollen) zijn biconcave elliptische schijven, die in het bloedserum ronddrijven en in het bloed
van alle dieren , doch geheel verschillend van gedaante en grootte, gevonden
worden. De bloedligchaampjes van den mensch zijn kleiner dan die der
dieren ; zij hebben eene middellijn van i h- millimeter. Hun aantal bedraagt
volgens Vierordt en Welker 4 tot. 51_ millioen in een cubiek millimeter bloed.
Zij bevatten de roode kleurstof van het bloed. Er bevinden zich bovendien
in het bloed kleurlooze bloedligchaampjes of lymphligchaampjes (op de
1000 roode 1 tot 2 kleurlooze , hoewel hunne hoeveelheid door omstandigheden kan vermeerderd worden),
Bloedloogzout zie Potassiumijzercyanure en Potassiumijzercyanide.
Bloedrood. (Haematine, Haematosine) is de roode kleurstof van het bloed
aller gewervelde dieren en bestaat volgens Mulder uit : C„ H„ N3 O. Fe. De roode
kleur hangt niet van geoxydeerd ijzer of , zooals men vroeger meende, want
bet ijzer is in den metaalstaat aanwezig .en de kleur blijft rood niettegenstaande het i.jzergehalte door zuren is weggenomen.
Bloedserum , Bloedwater is de geelachtige vloeistof , die zich bij het staan
van het bloed van den bloedkoek afscheidt (zie Bloed). Het is bloedplasma
minus het fibrine.
Bloemen (fibres) heetten vroeger in de scheikunde vele sublimaten, die men
als zachte , losse vlokken verkreeg , bijv. bet benzoêzuur (flores benzoes) ,
het zinkoxyde (fibres zinci) , enz.
Blusschen (eteindre, — cool, — abloschen) beet het indompelen voornamelijk van gloeijend staal in water , om het door sterke afkoeling te harden.
Boheazuur (C„ 116 03 + HO) bevindt zich in de Bohea-thee en gelijkt uiterlijk op het looizuur.
Boleetzuur = Fumaarzuur.
Bolognezersteen (Phosphorus Boloniensis) wordt verkregen door zwavelzure baryt met tragacantslijm tot een stijven pap te maken, dan te droo-
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gen en tusschen kolen te gloeijen, en kenmerkt zich door de eigenschap van,
na aan het zonlicht blootgesteld te zijn , eenigen tijd in het donker te lichten
(zie Lichtsteenen).
Bolus is eene kleisoort, die uit kleiaarde , kiezelzuur , ijzeroxyde , kalk en
water bestaat. Men heeft witte en roode bolus, under Welke laatste de
armenische voor de beste soort wordt gehouden.
Bontkopererts , eene zwavelhoudende erts, waaruit koper verkregen wordt.
Boomolie , zie Olijfolie.
Boomwol (Katoen) is een wolachtig bekleedsel op de zaden van verschillende soorten van Gossypiurn. Het bestaat bijna geheel uit cellulose (zie
aldaar).
Boor. (Boron, Borac , Bore, Boracium) : B, een niet metaalaardig element , wordt in de natuur in verbinding met zuurstof als boorzuur gev onden , hetwelk hetzij scheikundig met water verbonden , hetzij in verbinding
met baser! voorkomt. Eerst verkreeg men het slechts als een groenbruin
poeder, hetwelk wordt afgescheiden, wanneer men boorzuur of fluoorboorpotassium door middel van potassium ontleedt. Men ke pt thans bet boor
in 3 verschillende toestanden 1) gekristalliseerd of als zoogenaamde boordiamant, 2) graphietachtig, 3) ongekristalliseerd of atnorph. Het gekristalliseerde boor of de boordiamant -wordt verkregen door '100 deelen boorzuur met
80 deelen aluminium in een windoven sterk te gloeijen. Het komt voor als
doorzigtige , granaatroode of gele doch in den volkomen zuiveren staat
kleurlooze kristallen van een sterk lichtbrekend vermogen , sterken glans
en van eene hardheid , Welke die van den gewonen diamant gelijkt; de
kristallen brengen op korund krassen voort en tasten zelfs den diamant
eenigzins aan. Het boor wederstaat zelfs bij eene hooge temperatuur de inwerking der zuurstof; maar bij de temperatuir, waarbij diamant begirt te
ontbranden , oxydeert het gekristalliseerde boor. Het heeft een spec. gew.
van 4,68. Zijn grond vorm is het kwadratische prisma , maar vertoont zich
bij verschillende kristallen onderscbeiden , zoodat men in dit opzigt verschillende soorten van kristallen erkent.
Het graphietachtige boor , hetwelk den glans en vorm van den natuurlijken
graphiet bezit en altijd ondoorzigtig is, ontstaat in eene geringe hoeveelheid
bij de bereiding van het diamantachtige boor , maar kan ook verkregen worden, wanneer boorfluoorpotassium met aluminium behandeld en als vloedmiddel een mengsel van gelijke deelen cbloorpotassium en keukenzout bijgevoegd wordt.
Het amorphe boor , hetwelk eene onbepaalde groenachtige bruine kleur
bezit, wordt verkregen , indien men 100 wigtjes gesmolten watervrij boorzuur
tot grof poeder gebragt met 60 wigtjes sodium in Heine stukken snel vermengt , in een gietijzeren kroes gloeit en bij het gloeijende mengsel 49--)0
wigtjes zwak gegloeid keukenzout voegt. — De gloeijende massa worth met
eene ijzeren staaf omgeroerd en voorzigtig gegoten in Nv a t e t . , het well: met zoutzuur is zuur gemaakt , het boor vervolgens argefiltreerd en argewasschen.
Boord noemt men diamantpoeder,, waarmede diamanten geslepen worden.
Boordiamant , zie Boor.
Boorfluoride , zie Fluoorboor.
Boorfluooraluminium (A1,F3 , BF,) ontstaat bij bet vermengen der oplossingen van boorfluoorsodium en aluminiumchloride.
Boorfluoorammonium (NH,F, BF,) wordt verkregen, indien men bij eene
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oplossing van fluoorammonium, boorzuur voegt en tot kristalschieting verdanipt.
Boorfluoorbaryum (Bak', BF 3) wordt gevormd door het oplossen van
koolzure baryt in boorfluoorwaterstofzuur, zoolang dit nog iets opneemt.
Boorfluoorcalcium (CaF , BF3) scheidt zich als een geleiachtige neérslag
of , wanneer koolzure kalk in boorfluoorwaterstofzuur opgelost en de oplossing
uitgedampt wordt.
Boorfluoorkoper (CO , BF3) wordt door wederzijdsche ontleding van
zwavelzuur koperoxyde en boorfluoorbaryum verkregen.
Boorfluoorlithium (LiF , BF3 ) kan door onderlinge ontleding van zwavelzure lithia met boorfluoorbaryum bereid worden.
Boorfluoorlood (PbF, BF3) is een oplosbaar zout , hetwelk in lange prismatische kristallen kan verkregen worden doorloodoxyde in overvloedig boorfluoorwaterstofzuur op te lossen en de oplossing tot stroopsdikte te verdampen.
Boorfluoormagnesium (MgF ,
ontstaat bij het oplossen van magnesia
alba in boorfluoorwaterstofzuur.
Boorfluoorpotassium (KF , BF3) wordt gevormd door boorfluoorwaterstofzuur met potassa te neutraliseren.
Boorfluoorsodium (NaF , BF3) wordt verkregen door vereeniging van fluoorsodium met boorfluoorwaterstofzuur.
Boorfluoorwaterstofzuur (1-1F, BF3 ) ontstaat , benevens boorzuur, bij het
oplossen van fluoorboor (zie aldaar) in water.
Boorfluoorzink (ZnF , BF3 ) is eene vervloeibare massa , die bij het verdampen eener oplossing van zink in boorfluoorwaterstofzuur verkregen wordt.
Boorstikstof (NB) wordt, met boorzuur vermengd , gevormd bij bet
verbranden van boor aan de lucht. Een wit poeder,, dat bij gloeihitte aan
de lucht niet verandert. Waterdamp ontwikkelt er amrnoniak uit, waarbij tey ens boorzuur ontstaat.
Boorsuperchloride, zie Chloorboor.
Boorsupersulfide, zie Zwavelbcor.
Boorzuur (Boraxzuur : B03) wordt in de natuur gevonden als zoogenaamd
sassolin of boorzuurhydraat (B03 -i- 3H0) , verder als tweevoudig-boorzure
soda (tinkal) , als boorzure magnesia (horaciet) , als boorzure kalkaarde (datoliet) enz.
Het boorzuur komt in den vrijen staat voor in witte, reuklooze, kleine paarlernoerglanzende , kristallijne schubben, die zacht op het gevoel zijn. In de
warmte smelt het tot een helder kleurloos glas (pare]) , dat bij eene zeer
hooge temperatuur vervlugtigt , in koud water weinig (in 30 deelen) , in heet
water daarentegen gemakkelijk (reeds in 3 deelen) oplosbaar is. Uit de
heet verzadigde oplossing scheidt het zich bij bekoeling weder in schubben af.
Het is ook oplosbaar in wijngeest.
In den gekristalliseerden staat bevat bet boorzuur 3 aeq. water en heeft
dus de formule : B0 3 ± 3H0. Bij verdamping der oplossing in water ontwijkt een gedeelte van het zuur met de waterdampen. De oplossing in water
kleurt blaauw lakmoespapier wijnrood , een wijngeestig aftreksel van curcuma
bruin , zoo ook kleurt de alkoholische oplossing curcumapapier bruin , welke
kleur vooral bij het droogen van het papier te voorschijn treedt, terwijl alsdan alkalische oplossingen de bruine kleur in violet veranderen. De alkoholische oplossing Brandt met eene sijsgroene vlam.
In vulkanische streken , vooral in Toscane komen uit alle rigfingen gass troomen (suffioni genaamd) uit den grond te voorschijn, die boorzuur be-

Boraciet — Borneokamfer,

107

vatten. Men verzamelt op deze wijze het boorzuur in het groot, zoodat thans
Toscane schier als de eenige plaats kan beschouwd worden , waarvan het
boorzuur heenkomt. Men verzamelde aldaar in het laatste jaar 2 millioen
kilo boorzuur.
De dampen , die uit den grond opstijgen , worden opgevangen in onderscheidene bassins , met water gevuld en terras y ormig op den eenigzins hellenden bodem aangelegd. De dampen worden in het water dezer bassins
verdigt , terwijl het water van zoodanige opzamelingen van boorzuur lagunen
heet. — Doordat de y loeistof der bovenste bassins opvolgend in de lager gelegene vloeit, wordt daze hoe langer zoo meer met het zuur verzadigd. Eindelijk
laat men de y loeistof holder worden en verwarmt haar in terrasvormige boven
elkander staande looden pannen door de heete gassen , totdat zij eindelijk op
den vochtweger 10-11° B. aantoont. Dan tapt men haar in houten , met
lood bekleede kristalliseervaten af, waarin zich bij bekoeling gekristalliseerd
boorzuur afzet, hetwelk men in korven verzamelt en dan laat droogen in
kamers, die insgelijks door heete gassen verwarrnd worden. Men laat de
moederloog weder in uitdamppan nen terugloopen , om haar verder te bewerken. — Het boorzuur wordt door herhaalde kristallisatie gezuiverd.
Men heeft in den laatsten tijd y oorgeslagen het zuur met salpeterzuur
(op 100 deelen boorzuur 5 deelen salpeterzuur) te besprenkelen , mu aanhangende organische zelfstandigheden te yernietigen.
Het boorzuur dient hoofdzakelijk voor de bereiding van den borax als bijvoegsel voor smeltkleuren hij bet yerglazen van porselein enz. In verdund
zwavelzuur opgelost , -wordt bet gebezigd tot het doortrekken der pitten
voor stearinekaarsen , opdat de arch der bij het y erbranden ombuigende pitten
tot glasparel worth. Ilet boorzuur maakt de meeste ligcharnen , waarmede
het zich verbindt , smeltbaar , en hunne verbindingen vormen in den regel
een glas of parel , waarop zijn gebruik bij het vergiazen, als ook de aanwending van den borax als vloedmiddel bij bet smelten van metalen in het groot
en bij blaasbuisproeven berust. Gesmolten boorzuur als oplosmiddel gebezigd, levert vele verbindingen in den kristallijnen staat , die langs een anderen weg niet kunstmatig gekristalliseerd kunnen verkregen worden.
Boraciet, een mineraal bestaande uit boorzure magnesia (zie Boorzuur)
Borax, zie Soda , hoorzure.
Boraxglas of Boraxparel noemt men de kleurlooze taaivloeibare glasachtige
parel bij het smelten van borax verkregen.
Boraxwjnsteen (Tartarus boraxatus) heeft naar de verschillende bereidingswijzen onderscheidene zamenstelling. Bij bereiding uit boraxzuur en wijnsteen heeft hij de formule : 2 KO , Ta + 2 B0 3 , Ta. Wordt hij bereid
nit borax en wijnsteen dan is zijne formule : 2 KO , Ta + KO , Na0 , Ta
2 BO„ Ta (zie verder Wiinsteenzuur).
Bornêgn. (Kamferolie C28 H„) is het vloeibare gedeelte van het taaije
sap, dat nit Dry obanalops Camphora vloeit. Het kookt bij '160° C. en draait
het polarisatievlak links. Het kan ook verkregen worden door borneokamfer met watervrij phosphorzuur te behandelen.
Borneokamfer. (C28 H18 0 2) komt van Dry obalanops Camphora, een boom
op Sumatra en Borneo en kan ook uit de gewone kamfer door behandeling
met eene alkoholische potassaoplossing , alsmede uit kamferolie (born6en) en
valeriaanolie kunstmatig verkregen worden. Zij komt in den handel
kristallijne massaas voor, smelt bij 198° en kookt hij 212°. Zij draait het
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polarisatievlak refits. Zij gelijkt in reuk veel op gewone kamfer en kan door
behandeling met salpeterzuur (waarbij zij aeci. H verliest) weder in gewone kamfer worden overgebragt.
Boron , zie Boor.
Boter (butyrum, — beurre, — butter). De boter is een vet der dierlijke melk , die ats kleine bolletjes daarin drijft , waarschijnlijk door een omhulsel van kaasstof bekleed. Deze vetathtige stof bestaat hoofdzakelijk uit
verbindingen van palmitine met oleine eu bevat verder kleine hoeveelheden der verbindingen van het glyceryloxyde met boterzuur , capronzuur ,
caprylzuur , caprinzuur en myristinzuur. Aan laatstgenoemde vetzure verbindingen is zij haar smaak verschuldigd.
Door de melk te kernen verbinden zich boterbolletjes tot klonters , het
best bij een temperatuur van 12° C. De vloeistof van het botervet afgezonderd , de zoogenaamde karnemelk , bevat een gedeelte kaasstof in den gecoaguleerden staat en altijcl nog een overblijfsel van vet. 400 deelen melk
geven omstreeks 3 deelen boter ( zie Melk).
Boterazijnzuur (C6 H 6 0 4 of C1 , H„ 08) is een gepaard zuur van azijnzuur
en boterzuur.
Boterzuur (C. H. 0 4) is eene kleurlooze vloeistof, die sterk naar ranze
boter riekt , in den geconcentreerden staat een bijtenden zuren smaak , een
spec. gewigt 0,97 en liet kookpunt bij '157° C. heeft. Het is in alle evenredigheden oplosbaar in water , alkohol en aether.
Men vindt het in de boter gebonden aan glyceryloxyde, maar bij het ranzig
worden wordt het vrij ; verder in vele dierlijke afscheidingen , als in het
zweet, in de vleeschvloeistof, somtijds in de maa.- en in de urine. In het
johannesbrood wordt het in den vrijen staat g evonden. Het ontstaat bij verschillende gistingsprocessen uit sulker of mellzure zouten en bij het rotten
en oxyderen van eiwitachtige ligchamen en lijm bij de drooge destillatie
van den tabak (met ammonia gebonden) enz.
Het meeste wordt het verkregen uit melksuiker , door deze met rotte kaas
en krijt langen tijd te laten staan. De gisting , die hierbij plaats heeft, geschiedt door infusorien (vibrionen) , die geese zuurstof tot. hun leven noodig hebben. Het ontstaan van boterzuur uit melkzuur geschiedt naar
C8 H3 0 4 (boterzuur) + 4 CO,
de vergelijking '2 C80 6 (melkzuur)
+ 4 H. Men heeft liet boterzuur w a te r v r ij verkregen (C 8 03) door
butyrylchloride op drooge boterzure potassa te cloen werken ; eene kleurlooze
vloeistof van 0,978 spec. gew. en een kookpunt bij 190° C. De boterzure
zouten zamengesteld naar de formule : MO , C 3 H, 0 3 , zijn alle kristalliseerbaar,, in den droogen staat reukeloos, doch rieken in den vochtigen staat
naar boter.
•• •
Bouillonkoekjes (Boullontafelen) min
i mngedampte, van eiwit bevrijde vleeschextracten , welker deugd aan den smaak, maar voornamelijk daaraan herkend
wordt, dat zij voor omstreeks 801.),- in wijngeest oplosbaar zijn. Zij bevatten
voornamelijk lijmstof , die als voedingsmiddel ongeschikt is.
Bouquet van den wijn (Bloem van den wijn) zie Wijn.
Bovengist is de gist, die aan de oppervlakte der gistende vloeistof wordt
afgezet en eene onstuimige gisting voortbrengt, waarbij de gasbellen de gistdeeltjes in de hoogte heffen en als schuim boven houden , zie bij Bier.
Braaknoten zijn de zaden van Strychnos flux. vomica, die de vergiftige
alkaloiden strychnine en brucine bevatten (zie aldaar).
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Braakwijnsteen (tartarus emeticus, — tartarus stibiatus , — wijnsteenzure antimoonoxyde-potassa : KO, SbO 3 , 'fa + HO) is een zout, dat in rhombische octaeders kristalliseert, geen reuk , maar een zoetachtigen, later walgelijken smaak bezit en in 14 deelen koud en in 2 deelen kokend water oplosbaar is.
Deze verbinding wordt verkregen door 5 deelen gezuiverden en tot poeder
gebragten wijnsteen met 4 deelen zuiver antimoonoxyde en 6 deelen water
aan eene zachte warmte bloot te stellen , vervolgens nog 30 deelen water
bij te voegen, een half uur Lang te koken en beet te filtreren. Bij bekoeling
scheidt zich de braakwijnsteen in kleurlooze kristallen af, die aan de lucht
porseleinachtig worden en dan zeer gemakkelijk vervallen , bij 100°C. hun
kristalwater verliezen en bij 200° nog 2 aeq. HO, waardoor de constitutie
van zuur en base in het zout verandert en eene verbinding ontstaat van de
zamenstelling : SbKC811 2 0 12 . Bij oplossing in water verkrijgt men weder
onveranderden braakwijnsteen.
Brandbaarheid is de eigenschap van een ligchaam om te verbranden, dat
wil zeggen zich onder ontwikkeling van licht en warmte met een ander ligchaam, een verbrandingsonderhouder, voornamelijk zuurstof, te verbinden.
Men verstaat gewoonlijk onder brandbare ligchamen de zoodanige, die bij
toetreding der dampkringslucht kunnen aangestoken worden (zie Vuur, Vlam,
Verbranding).
Brandewijn. Deze uitdrukking bezigt men in het algemeen voor wijngeesthoudende produkten , door destillatie uit gegiste stollen en wel voornamelijk uit gegiste zetmeelhoudende zelfstandigheden , granen en aardappelen
verkregen. Het zetmeel dezer zelfstandigheden wordt namelijk door diastase
in suiker omgezet en de suiker door ferment in koolzuur en alkohol ontleed.
Het eigenlijke doel der bereiding is dus het verkrijgen van alkohol, dewijl
de brandeWijn als een met water verdunde en met. foeselolie vermengde alkohol is te beschouwen.

De methode, om uit de granen brandewijn te bereiden, is de volgende.
Het graan wordt tot grof meel of schrot bewerkt , met water in zoogenaamde moutkuipen tot een deeg gekneed, waarop alsdan het mouten volgt, om
het zetmeel zooveel mogelijk in suiker over te brengen. Dili geschiedt door
het deeg, na het korten tijd in rust gelaten te hebben, onder bestendig omroeren met zooveel beet water te vermengen, totdat de temperatuur op 60°C.
gestegen is (het beslaan). Gedurende deze bewerking wordt nu door de
diastase, die in het moot ontstaan is, de omzetting van het zetmeel in suiker
volbragt en door de kleefstof der granen verde'. voortgezet. Hoe vollediger
en sneller nu de suikervorming geschiedt, des te minder onontleed zetmeel
blijft natuurlijk terug en hoe minder dextrine er aanwezig is, des te meer
brandewijn wordt er verkregen. Na eenige uren zal men eene warme tamelijk geconcentreerde suikeroplossing verkrijgen, die , indien zij de noodige zoetheid bezit , tot verdunning en afkoeling op koelvaten met koud water
moet worden vermengd. Heeft men deze bewerking volbragt, zoodat de gemoute vloeistof of wort nog slechts eene temperatuur van 24°C. heeft, dan
wordt onder bijvoeging van gist (gewoonlijk biergist) de gisting opgewekt,
die zoo snel mogelijk plaats moet hebben, opdat de suiker zoo spoedig mogelijk in wijngeest overgaat, terwij1 daarentegen bij het bier zeer veel aan
de nagisting wordt overgelaten. Het gistingsproces is in 2-3 dagen voleindigd. Er wordt even als bij de biergisting eene groote hoeveelheid bruik-
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bare gist afgezet. De gegiste vloeistof wordt nu, oin de vlugtige van de niet
vlugtige deelen te scheiden, aan de destillatie onderworpen. Geschiedt deze in een gewonen eenvoudigen destilleertoestel, dan verkrijgt men als eerste produkt der destillatie een zeer verdunden brandewijn (ruwnat of lutter),
die meestal slechts 16-20t alkohol bevat. Deze wordt verzameld en aan
eene destillatie of rectifica tie onderworpen, waarbij als eerste produkt (voorloop)
eene 40-50& alkohol-bevattende vloeistof overgaat, terwiji het laatst overgaande (de naloop) veel slapper is. Hoe meermalen men de destillatie herhaalt, des te rijker word t het eerste destillaat aan alkohol. De vaste massa,
die in den destilleerketel terug blijft, bestaat uit omhulsels der granen, kleefstof enz., dewiil bier niet, zooals bij de biergisting , de onoplosbare zelfstandigheden voor de gisting worden afgescheiden. De afgescheidene brandewijngist kan daarom ook niet zoo goed verzameld worden. Het restart
in den ketel wordt als 1, oeder voor het vee gebruikt.
Tegenwoordig wordt echter die slappe brandewijn of lutter niet veel meer
afgehaald, dewijl verschillende zamengestelde en doelmatig ingerigte destilleertoestellen met voorverwarmers, rectificator en dephlegmators bij eene 66nmange destillatie een brandewijn leveren, die zeer rijk aan alkohol is, of liever sterken wijngeest leveren. — Hiertoe behoort de toestel van Pistorius.
Het wezenlijke doel van dergelijke toestellen is de vereenigde dampen van
alkohol en water zoodanig te verdigten , dat het water vloeibaar wordt en
terugvloeit, terwij1 de vluggere alkoholdampen, van het grootste gedeelte
water bevrijd, overgaan.
Voor de bereiding van den brandewijn uit aardappelen, worden de aardappelknollen, na ze vooraf gereinigd te hebben, door middel van waterdampen gekookt of door middel van beet water geweekt en eindelijk op aardappelmolens gekneusd, met 5-6g gerstenmout in de moutkuipen gebragt, om
door de diastase, welke daarin bevat is, het zetmeel in suiker, over te brengen. De overgang van zetmeel in suiker zou ook in plaats van door de
diastase van het mout, door koking met verdund zwavelzuur en water worden
bewerkt. — Vervolgens wordt de suikerbevattende vloeistof bekoeld en gegist, even als wij boven gezien hebben.
De aardappelbrandewijn wordt door de onaangenaam riekende foeselolie
(amylalkohol i zie aldaar) vergezeld en is derhalve minder in waarde dan
graanbrandewijn. Door boven genoemde destilleer-inrigtingen kan hij echter
van zijn grootste gehalte aan foeselolie worden bevrijd , welk doel verder
bereikt wordt door filtreren over houtskool. Ook de graanbrandewijn bevat,
hoewel eene mindere hoeveelheid, foeselolie en bovendien nog eene vetachtige zelfstandigheid , die hoofdzakelijk uit verschillende vetzuren en deels uit
•oenanthaether bestaat en eene olieachtige vlugtige zelfstandigheid , de zoogenaamde koornolie , bevat.
Alle deze bijmengsels , welke in beide brandewijnsoorten voorkomen , moeten voor hun gebruik verwijderd worden , daar zij een hoogst onaangenamen reek en smaak bezitten en voor de gezondheid nadeelig zijn. Men bezigt
hiervoor,, zooals wij zeiden , houtskool, verder ook steenkool , wijnsteen,
chloorkalk , bruinsteen enz. ,thans ook chloorgas.
Brandig-catechin , zie Oxyphenzuur.
Brandige-zuren (Pyrozuren) zijn eigenaardige zuren, die (met koolzuur)
als ontledingsprodukten bij verhitting van niet vlugtige organische zuren
ontstaan.
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Brandig-druivenzuur (C 5 H, 06 ) is eene stroopachtige massa van eenen zuren
later bitteren smaak, die als een der produkten voorkomt der destillatie van
druivenzuur bij 2200 en :tevens bij de verhitting van wijnsteenzuur boven zijn
smeltpunt. Destilleert men het mengsel van vlugtige produkten, hetwelk hierbij ontstaat , dan verkrijgt men het brandig-druivenzuur nit dat gedeelte ,
hetwelk bij 465° overgaat , door verdamping in het luchtledige. Bij verdere
verhitting wordt het brandig-druivenzuur ontleed in brandig-wijnsteenzuur
en koolzuur.
Brandig-galluszuur of Brandig-galnotenzuur (Pyrogalluszuur: C„ H6 06) wordt
door sublimatie van een goed uitgedroogd extract van galnoten bij 20000.
verkregen. Het looizuur wordt hierbij in pyrogalluszuur (en koolzuur) overgebragt. Het ontstaat ook door drooge destillatie van galluszuur. Het is
wit , bladerig , reukeloos en heeft een bitteren smaak , is gemakkelijk oplosbaar in water , wijngeest en aether, reageert zeer zwak zuur , smelt bij 145°
C. en kookt bij 200° , reduceert bij de gewone temperatuur gernakkelijk het
zilver uit zijne zouten en kleurt ijzeroxydulezouten zwartblaauw. In aanraking met , alkalien neemt het zuurstof uit de lucht met graagte op , en
verkrijgt daardoor eene bruine, bijna zwarte kleur.
Brandig-oliezuur (Vetzuur : C20111606 ) , een tweebasisch zuur , is een
ontledingsprodukt van het oliezuur,, hetwelk bij zijne drooge destillatie verkregen wordt en het vetzuur in engeren zin voorstelt , van daar zijn naam
vetzuur. Het is wit , kristallijn (veer gelijkende op het benzazuur) en heeft
een scherpen smaak, maakt lakmoespapier rood en kan gedurende langen
tijd met salpeterzuur gekookt worden, zonder dat het verandering ondergaat.
Het is moeijelijk oplosbaar in koud , gemakkelijk in kokend water en schiet
bij bekoeling in zijdeglanzende naalden uit. Het smelt bij 127° en wordt bij
een hoogere temperatuur onontleed gesublimeerd. Zijne dampen zijn zeer prikkelend en hoestverwekkend.
Het brandig-oliezuur of vetzuur vormt met alkalien , lood- , koper- ,
ijzer- en kwikzilveroxyde , eigenaardige zouten. Met aethyloxyde vereenigt
het zich tot brandig-oliezuren cl(vetzuren)-aether , eene olieachtige , kleurlooze
zeer ligte vloeistof,, die bij - 9° C. vast wordt.
Brandig-wijnsteenzuur (C1olL06 ) , een tweebasisch zuur, hetwelk kristallijn
voorkomt , een aangenamen zuren smaak heeft , bij 400° C. smelt , bij 490°
kookt en onveranderd kan gesublimeerd worden. Het is zeer gemakkelijk
oplosbaar in water en alkohol en wordt het best verkregen door tot poeder
gebragt wijnsteenzuur met puimsteen aan de drooge destillatie to onderwerpen.
Het brandig-wijnsteenzuur gaat , benevens koolzuur , azijnzuur, water en
brandige olie over en moet dan verder door uitdamping en kristallisatie gezuiverd worden. Zijne zure zouten kristalliseren gemakkelijk, de neutrale moeijelijk.
Bij destillatie met glasachtig phosphorzuur verliest het zijn hydraatwater
en wordt watervrij brandig-wijnsteenzuur: C1101-1606.
Brandstaal is staafijzer,, hetwelk door gloeijing met kool of door zoogenaamde cementeermiddelen , bij afsluiting der lucht in staal is overgebragt.
(Zie Gementstaal).
Brandstoffen (Stookmiddelen) heeten die brandbare ligchamen , die tot
het voortbrengen en onderhouden der warmte , voor huiselijk en technisch
gebruik dienen. De belangrijkste brandstoffen zijn : h o u t, turf, bruin
kolen en steenkolen, houtskool, verkoolde steenkool of coak
(coke) en verbrandingsgassen.
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Van eene ondergeschikte beteekenis is een tal van brandstoffen , die hetzij
in het klein, of wegens haar zeldzaam voorkomen, slechts op enkele weinige plaatsen worden aangewend. Hiertoe behooren : wijngeest, houtgas en
de stoffen , die eigenlijk meer tot verlichting dienen , als dierlijke en plantaardige olien , was , brandbare gassen , bijv. waterstofgas , koolwaterstofgas,
steenkolengas enz.
4) II o u t. In het dagelijksche leven onderscheidt men harde en weeke
houtsoorten , een onderscheid , hetwelk gegrond is op de meerdere of mindere digtheid van het hout en op de meerdere of mindere zwaarte van een
gelijken omvang van verschillende houtsoorten. Het spec. gewigt der houtzelfstandigheid , de cellulose , die uit '12 aeq. koolstof, 40 aeq. waterstof en
10 aeq. zuurstof bestaat , bedraagt meer dan het spec. gewigt van het water
en is waarschijnlijk bij alle houtsoorten even groot, maar de porien van het
hout , die met lucht gevuld zijn veroorzaken , dat het hout , op weinige uitzonderingenna,op het water drijft en dit verschil in poreusheid is oorzaak vanhet
verschil in gewigt , hetwelk hetzelfde volumen der onderscheidene houtsoorten
aanwijst. Gewoonlijk rekent men het bout der pijn- , Jenne-,' lorke-, linde-,
wilge- en populierboomen tot de weeke houtsoorten , de berk maakt den
overgang tusschen week en hard hout , hoewel hij gewoonlijk tot de laatste
gerekend wordt , de eik , de hagebeuk en roode berk echter leveren eigenlijk
hard hout. De opgaven van het gewigt van gelijke volumina der verschillende houtsoorten zullen natuurlijk zeer van elkander afwijken naar gelang
het bout versch geveld , min of meer luchtdroog is. Ook oefent de aard van den
grond invloed uit op de poreusheid van het bout. De vochtigheid en
het sap verschillen buitengemeen naar den aard van het bout en naar het
jaargetijde , waarin het geveld is. In het algemeen zijn echter de harde
houtsoorten armer aan sap, dan de weeke, omdat de cellen der eerste kleiner zijn dan die der laatste.
Gemiddeld bedraagt het gewigt van een kubiekvoet luchtdroog rood beukenhout 20 kilo , hagebeukhout 22 kilo , berkenhout '19 kilo , eikenhout 21
kilo , pijnboomenhout 112 kilo, lindenhout 152 kilo, dennehout 161 kilo,
wilgenhout 421 kilo.
Ue hoeveelheid asch , die bij het verbranden van het hout terugblijft,
verschilt naar de aangewende houtsoort en zelfs naar de afzonderlijke deelen
of organen der gewassen. Zoo zijn zij bijv. in WO deelen jong eikenstamhout 0,14, in ouder bout
volgens sommige scheikundigen zelfs 0,4
1,40; 4,94; zelfs 3,3014 asch. In het algemeen kan men aannemen , dat het
residu van het bout na verbranding gemiddeld I tot 12perc. bedraagt. De asch
zelve bestaat uit verschillende basen, die met zuren vereenigd zijn; zoo bijv.
potassa , soda, kalk , magnesia , ijzeroxyde, mangaanoxyde, bij eenige planten
ook koperoxyde en zinkoxyde. Deze basen zijn verbonden met kiezelzuur,,
zwavelzuur, phosphorzuur, en chloor ; in sommige planten komt ook jood voor.
De eigenlijke organische massa van het hout in luchtdroogen staat, namelijk de koolstof, waterstof en zuurstof, is voor verschillende houtsoorten als
volgt bepaald :
koolstof
Houtsoort.
waterstof
zuurstof
. 51,65 .
Zuivere cellulose
. 5,25 . . . 42,10
(houtvezel)
. 49,43 •
Eikenhout .
. 6,07 .
. 44,50
. 48,53 .
Roodbeukenhout
. 6,30
. 45,17
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Berkenhout. . . .
. 48,60
6,37 .
. 45,03
Pijnboomenhout .
. 49,95
6.41 .
. 43,65
. 49,59
Dennenhout . .
6,38 .
. 44,02
Lindenhout . .
. 49,41
6,86 .
. 43,73
Beukenhout ..
. 5041
. 43,58
6,31 .
Populierhout
.
. 49,70
. 43,99
6,31 •
. 48,44
Wilgenhout . .
6,36 .
. 44,80
Esschenhout
. 49,36
. . 44,57
•
Ahornhout ..... 49,80 . . . 6,31 .
. 43,89
Het mag intusschen niet onvermelcl blijven , dat onder de sapbestanddeelen der boomen zich ook stikstofhoudende bevinden , zoodat de houten dus
ook, al is het in eene geringe hoeveelheid, stikstof bevatten, die bij bovenstaande anal y se buiten rekening is gebleven. Chevandier vond bijv. in het hout
der beuken 0,93, der eiken 1,28, der berken 1,12, der wilgen 0,98 proc. stikstof.
In het algerneen blijkt uit bovenstaande tabel dat het gemiddelde gehalte
v an sterk gedroogd bout aan koolstof op 50, ' aan waterstof cp 6 en aan
zuurstof op 44 proc. met eenige stikstof en onverbrandbare aschbestanddeelen
kan gesteld worden ; — luchtdroog bout met omstreeks 20 proc. water bevat
daarentegen slechts 40 proc. koolstof.
De bijna gelijke zamenstelling en vooral het naauw overeenstemmend gehalte aan koolstof in de verschillende houtsoorten leert , dat, niet bet koolstofgehalte alleen de verschillende hoeveelheid -warmte bepaalt , die bij de,
verbranding geleverd wordt, want alsdan zouden de verschillende houtsoorten eene bijna gelijke hoeveelheid warmte bij de verbranding geven. Dit is
echter zoo niet , omdat elke houtsoort naarmate harer digtheid eene hijzondere behandeling bij de verbranding vereischt , waardoor het verschil in de
ontwikkeling der warmte ontstaat. Het verbrandingsproces namelijk wordt
voorafgegaan door het proces der drooge destillatie, en het is niet het hout
zelf dat verbrandt , maar de produkten der drooge destillatie.
Onverkoolde brandstoffen geven dus voordat zij de verbrandingstemperatuur bereikt hebben, vlugtige destillatieproduliten
'
af. Met uitzondering van koolzuur en water zijn het de brandbare zelfstandigheden , die
bij hare ontwijking in gasvorrn en opvolgende verdigting aan de lucht , voordat zij de verbrandingstemperatuur bereikt hebben , het verschijnsel van
den rook opleveren. Is er echter genoegzame hitte aanwezig en vindt er
genoegzame toetreding van zuurstof plaats , dan wordt de vlam voortgebragt
en de terugblijvende kool geraakt dan eindelijk ook aan het branden. Legt men
op gloeijende kolen een stuk bout, dan treden uit zijn binnenste deel brandbare gassen , kooloxydegas , koolwaterstofgas , waterstofgas to voorschijn en
vormen de vlam , terwijl de terugblijvende kool , die even als de pit in de
kaarsvlam, zich in het begin midden in de vlam bevindt , eerst later verbrandt. Het kooloxydegas verschijnt als eene kleine blaauwe vlarn , die wij
bij het verbranden van het hout waarnemen. De eindprodukten eener voiledige verbranding van het hout zijn intusschen koolzuur en water. Sluit men
daarentegen de zuurstof zooveel mogelijk af, dan gaat de ontleding niet zoo
-ver , maar er ontstaan deels vaste , deels vloeibare , deels gasvormige produkten. Het grootste gedeelte koolstof scheidt zich als zoodanig af en houdt
steeds waterstof en zuurstof terug. Een ander gedeelte ontwijkt als gasvormige koolwaterstof , als kooloxyde en koolzuur. De dan nog overig blijvende koolstof yerbindt zich met waterstof en met zuurstof tot onderschei8
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dene bestendige zelfstandigheden , vlugtige zuren , alkoholen , koolwaterstoffen van verschillenden aard enz.
Zeer koolstofrijke ibrandstoften leveren weinig of in het geheel Beene vlam,
terwiji de zoodanige , die rijkelijk waterstof en zuurstof bevatten , door
de vorming der destillatiegassen eene vlam geven , die naar hare zamenstelling in sterkte , warmte- en lichtgevend vermogen verschilt. De ligte houtsoorten of de zoodanige , die bij gelijk gewigt eene grootere ruimte innemen ,
dan de harde houtsoorten , geven eene sterke vlam , die slechts een korte
tijd aanhoudt , omdat zij met eene groote oppervlakte aan het proces der
drooge destillatie onderworpen zijn; de terugblijvende kool is zeer los en
verbrandt derhalve zeer schielijk. Hard bout levert juist nit tegenovergestelde oorzaken eene kleine vlam, die langer aanhoudt en laat eene kool
terug , die wegens hare grootere digtheid langzaam verbrandt.
Turf bevindt zich in aangespoeld land bijna van alle streken, die aanzienlijke vlakten, hetzij in laag- of hoogland, bevatten : de onderlagen vormen
gewoonlijk aanmerkelijke zand- en kleibeddingen. Zijn ontstaan wordt afgeleid uit overblijfsels van afgestorvene planten, die door de inwerking van
het water in humus en humuszure verbindingen zijn omgezet. Men vindt
dus turfgronden of veenen overal, waar zich aanzienlijke moerassen en poelen bevinden. De rietgrassen , beide , turfmos (Sphagnum) en eene menigte
andere planten , die op vochtige plaatsen tieren, leveren de grondstoffen voor
den turf op. Hij bestaat hoofdzakelijk uit humus en cellenstof, humine, ulmine , kwelafzetselzuur enz., dat wil zeggen nit plantendeelen, die afgestorven en langs den natten weg half verkoold zijn , en is nu eens weer
dan minder met aardachtige kleisoorten verontreinigd. Hij heeft dus naar
de grondstoffen, waaruit hij ontstaan is, en naar zijne bijmengsels op verschillende plaatsen eene onderscheidene geaardheid. De planten sterven af,
het water bedekt de overblijfsels, eene nieuwe vegetatie ontwikkelt zich,
deze sterft weder af eli zoo vormt zich eindelijk een turfveen. De overblijfsels der planten, die ziodh onder water bevinden, ondergaan hierbij eene eigenaardige ontleding, daarin bestaande, dat zich uit Naar onder ontwikkeling
van moerasgas en koolzuur eene licht- of donkerbruine of zwarte massa
vormt. Deze massa , uitgestoken en gedroogd, levert den turf, dat is: eene
geelachtige tot donkerbruine zelfstandigheid , die nu eens viltachtig, bladerig, dan weder aardachtig en digt is. Het uiterlijk voorkomen van den turf
duidt reeds aan , dat bij de ontleding eene grootere hoeveelheid waterstof en
zuurstof dan koolstof uit de plantaardige zelfstandigheid is verwijderd, zoodat
de turf meer koolstof bevat dan het bout en dit wordt door onderzoek bevestigd, want men vindt deze hoeveelheid koolstof tot op 60-: vermeerderd.
Men onderscheidt voornamelijk twee soorten van turf, namelijk hooge turf
of pakturf en veenturf of turfaarde. In onderscheidene streken heeft de eerste verschillende namen verkregen , zoodat men lossen turf of heiturf , burgerturf, den meer bladerigen langen turf of papierturf, den donker gekleurden,
veel aardhars bevattenden, pikturf enz. onderscheidt.
Bij de beoordeeling van den turf als brandstof komt voornamelijk de graad
der ontleding, die de planten ondergaan hebben, vervolgens het gehalte aan
vochtigheid en eindelijk de hoeveelheid asch, die hij bevat, in aanmerking.
Het spreekt echter van zelf, dat ook op de grootte en het gewigt der afzonderlijke stukken turf of zoogenaamde t u r v en gelet met worden. De turfasch bestaat nit kiezelaarde, aluinaarde, kalk, ijzeroxyde en bevat niet zel-

Brandstoffen.

145

den ook mangaanoxyde, zwavelzuren kalk en phosphorzuur ijzeroxyde.
3) De bru ink oo 1, een ontledingsprodukt van organische zelfstandigheden ,
die zich in een hooger tijdperk van ontleding bevinden dan de turf, wordt bij
het artikel bruinkool nailer beschreven.
4) Steenkoo I. De eigenlijke zwartkool of ware steenkool bevindt zich
slechts in oude vlotgebergten , met lagen .van schieferklei tusschen beddingen
van koolzandsteen , waarmede zij het zoogenaamde steenkolengebergte vormt.
Zij is , even als bruinkool en turf , van organischen oorsprong , maar het ontledingsproces heeft bij haar verderen voortgang gemaakt. Bedenkt men , dat
bij dergelijke ontledingsprocessen velerlei omstandiglieden medewerken , bijv.
de aard der omgevende aardlagen , de staat van vochtigheid , de sterkte der
drukking enz. , dan valt het ligt in het oog , dat de afzonderlijke leden der
verschillende koolgroepen, zooals bij de bruinkool , geenszins eene volkomene
overeenstemming vertoonen.
De steenkool schijnt haar ontstaan aan eene ondergegane wereld van op
een lagen trap staande land- en moerasplanten te danker hebben , eene
plantenwereld , die door de uitgebreidheid en verscheidenheid harer voorwerpen aan de palmen en boomvarens der tropische gewesten herinnert. De
regtopstaande boomstammen van zeer aanzienlijken omvang, die men in de koolbeddingen van den Neder-Rijn gevonden heeft , geven aanleiding tot het vermoeden , dat het ontstaan der koollagen order niet zeer hevige omwentelingen heeft
plaats gegrepen. De reusachtige flora eener vroegere tijdruimte , waarin de
plantengroei door hooge temperatuur,, vochtige lucht en een aanzienlijk koolzuur-gehalte begunstigd werd , is door overstrooming begraven , terwij1 door
de drukking der aardlagen het koolstofgehalte nog meer geconcentreerd is dan
bij de bruinkool , want werkelijk wisselt het koolstofgehalte , ofschoon het
zeer verschillend is , tusschen de 60-90 % af.
De steenkool is eene bekende graauw-, bruin-, fluweelzwarte zelfstandigheid
van eene onregelmatige gedaante , die naar haren versctiillenden aard en naar
hare inwendige structuur in verschillende soorten kan worden verdeeld. Men
onderscheidt namelijk
a) Bladkool , eene vaste , van buiten glasachtige , van binnen vetglanzende
massa van bijzonder bladerig , in het groot schilferig weefsel en oneffenen
tot schelpachtigen breuk.
b) Grofkool , die vast , graauwachtig tot pikzwart , weinig glanzend , met
een oneffenen break en in dikschilferige soms grofkorrelige stukken voorkomt.
c.) Cannelkool (fakkelkool, candle coal), graauw- tot fluweelzwart, mat of
zwak vetglanzend. Deze koolsoort brandt met eene helder flikkerende vlam en
laat eene losse kool terug.
d.) Roetkool , ijzerzwart of graauwzwart, mat , wrijfbaar , afgevend , met
een aardachtigen breuk. Zij brandt gemakkelijk en gaat somtijds in schieferkool
over, in welken staat zij gewoonlijk voorkomt. Naar hare verschillende verhouding bij de verhitting of verbranding heeft men de steenkolen ook wel in zandkolen , sinterkolen en bakkolen verdeeld. De zandkolen worden bij verhitting niet week en geven, in den poedervormigen staat verhit , poedervormige
cokes ; de sinterkolen pakken bij verhitting zamen en laten vaste cokes
achter,, de bakkolen worden bij verhitting geheel week of smelten en leveren opgeblazene cokes. Hoe meer de hoeveelheid waterstof bij niet te hoog
koolstofgehalte de overhand heeft boven de zuurstof , des te meer bakkend
is de steenkool.
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De zandkolen zijn of zeer rijk aan koolstof maar arm aan waterstof en
zuurstof Of de zuurstof heeft boven de waterstof de overhand.
Over de zamenstelling der steenkolen zijn vele onderzoekingen in het
werk gesteld. De ondei'staande tabel geeft eenige resultaten op van de verwijderde bestanddeelen , namelijk van de koolstof , waterstof, zuurstof en
(weinige) stikstof, benevens de onverbrande aardachtige deelen. De nadere
bestanddeelen der steenkolen zijn daarentegen aardhars , kool , alum- en
kiezelaarde en eenig ijzeroxyde , afkomstig van de zwavelkies , die de kool
zoo vaak vergezelt.
Zamenstelling van verschillende steenkoolsoorten :
stikstof zuurstof
asch
koolstof waterstof
7,94
2,10
5,29
Bladkool van Mons 84,67
_
21,05
2,209
3,93
72,72
Cannelkool
4,77
1,56
3,21
4,56
85,95
Kool van Bochum.
9,06
1,52
0,60
5,19
Kool van Saarbriick 83,63
8,76
'12,080
—
4,35
Kool van Ippenbiihren 74,81
4.15
0,98
4,91
4,79
83,78
Kool uit Wales
zwavel 9,43
Het spec. gewigt der steenkolen wisselt of tusschen 1,15 en 1,8, maar
staat volstrekt niet met het aschgehalte in verhouding, dewijl kolen bij gelijk
spec. gewigt zeer verschillende hoeveelheden asch leveren.
De asch bestaat gewoonlijk uit kiezelaarde, aluinaarde, ijzeroxyde en kalk,
benevens eenige hoeveelheden magnesia , mangaanoxyde , zwavelzuur en
phosphorzuur. Het stikstofgehalte bedraagt tusschen 1 en 2 proc.
De voornaamste steenkolenmijnen zijn in Duitschland de omstreken van
de Roer, te Dortmund , Essen , Bochum , Osnabruck, Ippenbiihren , Halle ,
Waldenburg , Rybnik in Silezie , Zwickau in Saksen , in de Elzas bij Erlenbach. Zeer rijk aan steenkolen is de streek tusschen de Hundsruck en de
Haardt , den Rijn en de Saar , in de nabijheid van Saarlouis, Saarbrugge
enz. In Belgiö zijn de omstreken van Luik , Mons en Namen , in Frankrijk
de omstreken van Lyon , in Engeland Yorkshire , Northumberland, in Schotland Sommersetshire , in Ierland Queens-County zeer riik aan steenkolen.
Ook in Amerika worden vele steenkolen gevonden vooral in de dalen der
Mississipi en Ohio.
De bladkool is de meest verspreide ; de cannelkool wordt slechts in Engeland en Schotland aangetroffen , de grofkool in Saksen , Beijeren, Hanover
enz. De roetkool komt in de bladkool besloten voor , maar vormt ook
aanzienlijke beddingen.
De koolvormingen bij de oudste vlotvormingen behoorende, liggen in trogvormige verdiepingen -van geringe verhoogingen der aardoppervlakte of aan
de belling van heuvels onder den ouden rooden zandsteen en boven het
zoogenaamde oer- of overgangsgebergte (graniet-, gneis- en grauwackevorming). Bij het opsporen van steenkolen heeft men dus vooral op de
nabijheid van het oer- of overgangsgebergte te letters. Het beste teeken
voor de aanwezigheid -van kolen is eene zwartachtige en aschgraauwe schieferlei met afdruksels van varenkruiden en andere overblijfsels van planten ,
insgelijks een zwartachtig graauwe, wrijfbare , meer of min grofkorrelige
zandsteen. De proefnemingen geschieden hetzij door boring, hetzij door graven.
Het uitgebreide gebruik der steenkolen voor de meest verschillende doeleinden is genoegzaam bekend. Voor smeedijzer zijn slechts zoodanige
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kolen geschikt , welke geene zwaveldampen ontwikkelen , en tot bet stoken
der hoogovens bedient men zich gewoonlijk van cokes.
Ten opzigte van het verwarmingsvermogen der steenkolen heeft de ondervinding geleerd, dat 400 pond steenkolen omstreeks zoo veel warmte voortbrengen als 230 pond luchtdroog bout. Dit hangt echter van de steenkolensoorten af, alsmede hare bruikbaarheid voor het verschillend technisch en
huiselijk gebruik.
5) A n t h r a c i e t komt in onregelmatige kogelvormige , vaste of pijpvormige , afzonderlijke massaas voor en is eene steenkool uit het oude overgangsgebergte , waarbij het ontledingsproces het verst gegaan is en de waterstof en zuurstof het meest zijn weggenomen of waarvan de vorming bij
eene temperatuur heeft plaats gevonden , waarbij waterstof en zuurstof bijna
volledig verwijderd zijn.
Het komt meestal in gangen en groeven in kleischiefer en in de grauwacke voor.
Een anthraciet uit Pensylvanie vertoonde de volgende zamenstelling:
90,45 koolstof , 2,43 waterstof , 2,45 zuurstof en stikstof, 4.67 asch.
De anthraciet wordt in vele streken gelijk de steenkolen als brandstof
gebruikt. Hij is echter wegens zijne vastheid moeijelijker te ontbranden en
vandaar is het nuttig hem vermengd met andere steenkolen aan te wenden.
6) Coke (coak , verkoolde steenkool) is eene opgeblazene , metaalglanzende digte kool, die daardoor in groote stukken weinig vastheid bezit. Zia
wordt verkregen door drooge destillatie der steenkolen of veel meer door ze
bij eene beperkte en geregelde toetreding der lucht te verhitten. De verkoling geschiedt in meilers of hoopen en men kan daartoe zoowel stukken
kool als gruis aanwenden.
De cokes worden als brandstof aangewend, wanneer eene zeer sterke hitte
vereischt wordt en het nooit ontbrekende zwavelgehalte der steenkolen nadeelig zou werken, terwij1 zij dit door destillatie bijna geheel of grootendeels verliezen , weshalve men cokes ook wel afgezwavelde kool pleegt te
noemen. Somtijds is het bij deze verkoling der steenkolen te doen om de
vlugtige produkten en zijn de cokes slechts als een bijprodukt te beschouwen , zooals bij de bereiding van bet steenkolengas. Zijn echter de cokes
het hoofdprodukt , dan laat men de vlugtige deelen in den regel verbranden.
7) Hout sk o 01, die bij bet verkolen van bet hout of bij verhitting onder
eene beperkte en geregelde toetreding der lucht in meilers, hoopen of ovens
verkregen wordt, dient eveneens voor veelvuldig technisch en huiselijk gebruik
als eene voortretfelijke brandstof, dewij1 zij ten gevolge der concentratie van
de brandstof eene aanzienlijke hoeveelheid warmte ontwikkelt , maar zij
vindt door haar poreuzen aard buitendien nog veelvuldige andere toepassingen (zie Kool).
8) Kunstrnatige brandstoffen. De afval in de kolenmiinen en dezoogenaamde stofkolen kunnen eveneens op doelmatige wijze als brandstof worden ingerigt , door ze met teer gemengd en onder eene sterke drukking in
vormen te persen zoo worden bijv. 4 deelen kolengruis '1 deel pik te zamen gemalen , dan onder verwarming vermengd en vervolgens in vormen
gebragt. Ook kan men een mengsel van geliike deelen pik en kolengruis
zamensmelten , na bekoeling mien en dan 25 deelen der tot poeder gebragte
massa met 60 deelen turf en 25 deelen kolengruis vermengen. Zoo gebruikt
men ook den afval in gasfabrieken en den afval van kolengruis, die anders
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bijna zonder waarde is , om door middel van bijzondere persmachines en
ovens daaruit kunstmatige brandstoffen te vervaardigen.
Brasiline is de kristallijne oranje kleurstof van het fernambucqhout (Braziliaansch hout , Caesalpinea echinata) , oplosbaar in water , alkohol en
aether met eene roode kleur , die door zuren geel wordt.
Brassinezuur bevindt zich volgens Websky in de olie van Brassica napus en andere Brassica-soorten. Het vormt witte , smakelooze kristallen en
zal de formule : C. H„ 0 4 hebben.
Brauniet is mangaanoxyde (MD, 0 3) , hetwelk in de natuur in quadratische octaeders gevonden wordt, ondoorzigtig is, metaalglans en eene bruinachtig-zwarte kleur bezit.
Braunschweiger-groen is eene verfstof , die bereid wordt door koperplaten , welke met zoutzuur of eene oplossing van salmiak zijn bevochtigd
aan de werking der lucht bloot te stellen. Er ontstaat dan namelijk een
H 0.
driebasisch-koperchloride : Cu Cl -i.- 3 Cu 0
Braziliaansch hoot (Fernambucq-hout) zie Brasiline.
Bremer-blaauw , zie Bremer-groen.
Bremer-groen is eene uiterst losse en ligte helder blaauwe massa, die
naar het groene overhelt. Het bestaat of enkel uit koperoxydehydraat
(bremer-blaauw) of uit eene verbinding van koperoxyde met koperchloride
of ook van koperoxydehydraat met koolzuur koperoxyde. Het wordt verkregen door eene oplossing van kopervitriool door koolzure alkalien neer te
slaan en den gevormden neerslag of te wasschen. Om echter een helder
groen te verkregen, voegt men er ook kalk- , magnesia- of aluinaarde zouten
bij , die te gelijkertijd met de koperverbinding worden neérgeslagen of men
vermengt den vochtigen neerslag van koolzuur koperoxyde of van op gelijke wijze verkregen koperoxydehydraat met vochtigen gipsbrij , waardoor
dan verschillende soorten of liever kleurnuancen verkregen worden. Voor de
bereiding van het bremer-groen vermengt men in groote houten bakken, hetzij
100 deelen oud koper , 99 deelen kopervitriool en 100 deelen keukenzout
onder bevochtiging met zuiver water , of 100 deelen koper met 60 deelen
keukenzout , waaraan men vooraf 30 deelen met zwavelzuur besprengt,
hetwelk met het drievoudig volumen water verdund is. Ook besprenkelt men
wel het koper met eene oplossing van koperasch in zuiver zoutzuur.
Briqueten zijn kunsimatige steenkolen, verkregen uit kolengruis en steenkolenteer (zie Brandstoffen. 8).
Briquets oxygenes zijn vuurhoutjes , waaraan door een kleefmiddel een
mengsel van chloorzure potassa en zwavel is vastgemaakt en die door indompeling in met zwavelzuur bevochtigd asbest ontbranden. Zij leverden het
eerste voorbeeld van lucifers , mar zijn thans door die met phosphorus geheel vervangen.
Brittannia-metaal is eene legering van 9 deelen tin en 4 deel antimoon,
soms met geringe hoeveelheden koper , lood , zink en bismuth , die veelvuldig tot huiselijke gereedschappen , theepotten, lepels enz. wordt aangewend.
Bromal (C,Br31102), eene verbinding, ontstaan door de inwerking van broom
p alkohol , corresponderende met het chloral.
Bromium , zie Broom.
Bromoform (C2HBr 3), eene aangenaam riekende, zoet smakende, kleurlooze
vloeistof van 2,13 spec. gew. , die bij sterke koude kristalliseert. Het ontstaat
overeenkomstig het chloroform, door de inwerking van broomkalk op alkohol
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of van broom op alkohol , houtgeest of aceton bij aanwezigheid van potassa
of ook door citroenzuur of appelzuur met broom en water te behandelen.
Bromotriconzuur (C,H6 O,Br2 ) komt voor in een olieachtigen en in een
kristallijnen vorm , is oplosbaar in alkohol en aether,, minder in water , en
vormt voor een deel kristalliseerbare zouten. Het kan als een dubbel-gebroomd
boterzuur worden beschouwd.
Bromoxaform (C,HO,Br) is een ontledingsprodukt , hetwelk ontstaat door
de inwerking van broom op citraconzuur en in fraaije prismen kristalliseert.
Bromozouten zijn amphidzouten, bestaande uit een bromide en een bromure
(zie Broommetalen.)
Bronafzetselzuur (Apocreenzuur) zie Humus.
Brons is eene metaallegering uit koper en tin of uit koper , tin en zink,
waarbij dikwijls nog lood is gevoegd. Men onderscheidt in het algemeen
nieuw brons en brons der ouden. Het nieuw brons bestaat meestal uit
koper en i tin , benevens zink of lood , ook zonder dit. Het wordt gelijk bekend is voor het vervaardigen van gegoten voorwerpen gebruikt en als zoodanig onderscheidt men kanonnenmetaal , klokkenmetaal en beeldenbrons.
Het kanonnen in e t a a 1 (geschutmetaal) -wordt bereid door koper en tin, het
laatste 0 a 40 0°, te legeren. Gewoonlijk neemt men 100 deelen koper en 10
deelen tin bijvoeging van zink , lood en ijzer is ondoelmatig gebleken. Het heeft eene gele kleur en moet taaibeid , hardheid veerkracht
bezitten en innig scheikundig verbonden zijn. De bestanddeelen der legering worden zamengesmoften in een smeltoven , die op een vlarnoven gelijkt. De gietvormen bestaan gewoonlijk uit een innig mengsel van 2 platen
klei , 1 maat zand , 1 deel drooge paardemest en 2 deel koeharen. Zij worden
over een relief-model gevormd , hetwelk men van binnen stuk slaat , nadat
de vormen gereed en door een ijzerarrnatuur bevestigd zijn.
K 1 ok kenmetaal (klokkengietsel, klokkenspijs) is eene ligt smelthare, zees
dunvloeibare, na bekoeling geelachtige tot graauwwitte legering, die op 80-7::,
deelen koper 20-25 deelen tin bevat ; het beste mengsel is 78 deelen koper en
25 deelen tin , het bijvoegen van andere metalen is deels zonder nut, deels
schadelijk. Het klokkengietsel moet bij eenen sterken en fraaijen klank hardheid en vastheid bezitten. Engelsche klokkenspijs werd bevonden te bestaan
nit 80 deelen koper , 40,4 tin , 5,6 zink , 4,3 lood.
De Chinesche gong-gongs (tam-tams) , instrumenten in den vorm van bekkens , bestaan uit 78 koper en 22 tin. Voor kleine uurwerk-klokken en tafelschellen kiest men gewoonlijk 75 koper en 25 tin.
Spiegel rn et aal is eene legering , gelijkende op het klokkenmetaal, die gewoonlijk nit 66,6 koper en 33,4 tin bestaat en voor de vervaardiging van
teleskopische spiegels wordt gebezigd.
Beeld enb rons voor beelden, busters , ornamenten enz. van den laatsten tijd
bestaat uit koper , tin en zink (ook wel onder bijvoeging van lood) in afwisselende evenredigheden , bij v. 84,42 koper 11,28 zink , 4,3 tin.
Een goed brons moot eene roodachtig-gele kleur en een fijn-korreligen
break bezitten , zich goed Eaten vijlen en drijven en door den tijd eene groene
huid (patina) van half-koolzuur koperoxydehydraat aannemen , zooals men
op oud brons -vindt , dat in de aarde gelegen heeft. Om het brons te smelten wendt men vlamovens aan met brandhout of steenkolen , die eene sterke
-vlam geven dewij1 ern stork zamensmelten noodig is , om niet te ;y eel tin
en zink door verviugtiging te verliezen.
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Het brons der ouden bestond slechts uit koper en tin in zeer afwisselende hoeveelheden van beide metalen. Zoo bleek een Celtisch wapen te bestaan uit 92 koper , 6,7 tin, een Egyptische dolk uit 85 koper en 14 tin,
een attische munt uit 88,5 koper , '10,0 tin en 1,5 lood.
Voor het vervaardigen van bronzen munten en medailles zijn legeringen
van 5-12 proc. tin op 95-88 koper aan te bevelen ; echter doet hierbij eene toevoeging van 2-3 proc. zink , alsmede van eenig lood Beene schade.
Bronspoeder bestaat hoofdzakelijk uit koper en zink. Een blaauw bronspoeder wordt volgens Bleckmann verkregen door 100 deelen tin , 3 deelen
arsenikvrij antimoon en I deel koper te smelten, deze legering tot poeder gebragt
met verzadigt zwavelwaterstofwater (2 kan op 1 kilo der legering) bij afsluiting
der lucht gedurende '12 uren te digereren en goed uit te wasschen. Het
gedroogde gele produkt neemt dan bij verhitting in het oliebad (op omstreeks 200° C.) eene fraaije blaauwe kleur aan.
Bronswaren , die deels gegoten , deels geslagen en dan vergul4 worden ;
bestaan uit de bij bet brons opgegevene legeringen , die ligt smeltbaar zijn
en goed kunnen bewerkt worden.
Bronwater. Het water onzer bronnen , het bron- of drinkwater,, is het
water , hetwelk zich in eene geringe diepte boven eene voor water ondoordringbare laag (meestal klei) verzamelt. Het bevat steeds meer of minder
koolzuurgas , waaraan het zijn verfrisschenden smaak te danken heeft. Vindt
koolzuurhoudend water in de aarde koolzuren kalk (mergel) , dan lost het
dezen op , doordien tweevoudig-koolzure kalk ontstaat. Zoo wordt ook
zwavelzure kalk (gips) door koolzuur houdend water in eene grootere hoeveelheid opgenomen dan door koolzuurvrij water. Deze beide kalkzouten zijn
gewoonlijk de oorzaak van een hard water , waarin peulvruchten niet kunnen gaar gekookt worden en de zeep niet oplost , dewijl de zeep door de
kalkzouten ontleed wordt. Wanneer het water gekookt wordt , ontwijkt '1
aeq. koolzuur , terwij1 enkelvoudig-koolzure kalk zich in de kooktoestellen
(ketels) en stoomketels afzet en met den tevens afgescheiden zwavelzuren
kalk den zoogenaamden ketelsteen vormt. (Zie verder Ketelsteen en Water).
Bronzeren of b r o n z en is het hechten van een bronsachtig dek op verschillende voorwerpen. Zoo verkrijgen bijv. koperen munten een fraai bronsachtig voorkomen door ze met eene donne laag koperoxvde gelijkmatig te
bedekken. Bit geschiedt , door de blank gepolijste koperen munten in eene
kokende oplossing van 2 deelen groenspaan en 1 deel salmiak te brengen
die zoodanig verdund wordt , dat zij naauwelijks een metaalsmaak heeft.
(Jok kan men naar eene andere, de Chinesche, methode de voorwerpen met een
hrij van 2 deelen groenspaan,2 deelen cinnaber, 6 deelen salmiak en 5 deelen aluin
met 5 deelen water en azijn bedekken , gedurende langen tijd gelijkyormig
verhitten en afwasschen, terwijl men deze methode zoolang berhaalt , totdat
de vorlangde kleur verschenen is. — 1 Deel tinchloride met 12 deelen wijnsteen en 24 deelen water gekookt , leveren eene brijachtige massa , die nor
bekoeling weder dunvloeibaar wordt. Vermengt men deze met eene massa tot verkopering (zie Verkopering) , dan heeft men een mengsel , hetwelk
tot bronzen kan gebruikt worden , door de voorwerpen daarmede te wrijyen.
Een bruin koperbrons voor metalen koffijkannen kan verder verkregen
worden, door de koperen en geelkoperen voorwerpen met salpeterzuur blank
te bijten en met een Brij , gemaakt nit 9i deel graphiet en '15 deelen tot
fijn poeder gebragten Lloedsteen , met wijngeest te bestrijken , nadat voor
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het opbrengen van den brij de gebetene voorwerpen afgewasschen en met
zaagsel afgedroogd zijn. De opgebragte brij wordt na 14 uren tot 2 dagen
met een borstel gewreven, om den vernisachtigen glans voort te brengen.
Om koperbrons langs den natten weg te bereiden , lost men kilo
kopervitriool in 1 kilo rivier• of regenwater op , voegt bij de oplossing
n. lood zoutzuur en giet deze oplossing in een aarden vat, hetwelk 1 kilo metallisch ijzer bevat, dat met 1 kilo rivier- of regenwater overgoten is.
Het koper zal zich nu op de bekende wijze in den metaalstaat als losse
vlokken of poeder op het ijzer afzetten, en kan door middel van een houten
spade! gemakkelijk van het ijzer verwijderd worden. Goed afgewasschen
wordt het bij eene zaehte warmte gedroogd en dan door eene metalen zeef
gedreven, waarbij niets of slechts weinig terug mag blijven. Het zoo verkregen brons vertoont, naar de mate der afwassching, eene verschillende
kleur en neemt met gomwater verdikt, op een voorwerp gebragt en na het
droogen gepolijst, een koperachtigen metaalglans aan. Verlangt men een
zweem naar het groene, dan moet het afwasschen niet te langplaats hebben.
Om geelkoperen voorwerpen met groen brons te bedekken , bezigt men
een meng,sel, hetwelk verkregen wordt door 11 n. lood koper in 3 toed geconcentreerd salpeterzuur op te lossen en hierbij 3 oneen azijn , 6 wigtjes
salmiak en 12 wigtjes ammoniakgeest te voegen. Men strijkt het mengsel,
na het eenige dagen in de warmte te hebben later staan, op de gereinigde
geelkoperen stukken , en brengt er, na volledig droogen, eene donne laag
lijnolie met een penseel op.
Een zwart brons op koper en geelkoper wordt verkregen door een voorwerp te bestrijken met een rolletje vloeipapier , dat vooraf in rookend salpeterzuur gedompeld is en boven de vlam eener spirituslamp zoo lang te
verhitten totdat de huidlaag donkerzwart is geworden. Vervolgens wordt
bet losse poeder, hetwelk zich gevormd heeft, weggeblazen en dan de opperviakte nog warm met vloeipapier , hetwelk met was bestreken is, en vervolgens met een wollen dock sterk gewreven , waarna de oppervlakte een
zwarten glans heeft aangenomen.
Om medaillen en munten uit ligt smeltbaar metaal te bronzen worden zij
door middel van een penseel met eene oplossing van I deel gekristalliseerden groenspaan in 4 gewigtsdeelen azijn bestreken en na bet droogen
met een zachten borstel en tot poeder gebragten bloedsteen gepolijst , gedurende welke bewerking men de medaillen dikwijls bewasemt en eindelijk
met een borstel glad wrijit. Bij medaillen uit tin gaat men op dezelfde
wijze te werk , loch de goed gereinigde voorwerpen mOeten eerst met eene
oplossing van '1 gewigtsdeel ijzervitriool en 'I gewigtsdeel kopervitriool
20 deelen water bestreken en dan weder afgedroogd worden. De aldus gebronste tinnen voorwerpen worden eindelijk met een zoogenaamd goudvernis overdekt.
Om bij versch gegotene voorwerpen uit broils en koper de heldere kleur
en glans te bewaren, bedient men zich van eene oplossing van 6 wigtjes salmiak en 6 wigtjes zuringzout in 6 wigtjes azijn. Men bevochtigt een zachten
borstel met "deze oplossing en borstelt het blanke metaal zoolang, totdat
de kleur van het brons behoorlijk donker geworden is.
Om zinken voorwerpen zwart te kleuren bevoehtigt men ze door middel
van een penseel of borstel met eene oplossing van 1 n. once boterachtig antimoonchlorure in 1 kan alkohol , waarbij 6 n. lood zoutzuur gevoegd zijn.

429Bronzuur — Brood.
Er scheidt zich op het zink metallisch antimoon af, waardoor het voorwerp eene donkerzwarte kleur verkrijgt. Men wrijft met lappen de oplossing af en herhaalt het opbrengen der oplossing , waarna men laat droogen.
De antimoonhuid wordt met uitdroogende olie gewreven.
Om metalen voorwerpen langs den galvanischen weg met geel koper te
overdekken of te bronzen, lost men 1 deel kopervitriool in . 4 deelen heet
water , 8 deelen zinkvitriool in 16 deelen water , 18 deelen cyaanpotassium
in 36 deelen water op , vermengt deze oplossingen, voegt, om den gevormden
neerslag op te lossen, cyaanpotassium bij, en verdunt dan het geheele mengsel met 250 deelen water. Door deze vloeistoffen door middel van 2 elementen van Bunzen te ontleden , kan men koper , tin , zink en brittanniametaal met geel koper overdekken. Tot het overdekken van ijzer moet het
voorwerp door middel van een koperdraad bij de koolzink-batterij van Bunzen met de kool , bij de koperzink-batterij van Daniel met het koper verbonden worden , terwijl men het zink met eene geelkoperen plaat in verbinding brengt. De vloeistof, welke ontleed zal worden, moet tot kokens verhit worden, en indien het praecipitaat zal ontstaan zich aan de koper- of koolzijde waterstof ontwikkelert. Is aan alle deze vereischten voldaan , dan ontstaat
de geelkoperen laag reeds na eenige minuten.
Eene andere methode bestaat hierin , dat men 1 deel cyaanpotassium en
1 deel koolzure ammonia in 10 deelen water oplost en dan cyaanpotassium
en cyaanzink bijvoegt. Deze beide verbindingen worden verkregen , wanneer men de oplossing van kopervitriool en zinkvitriool door middel van
cyaanpotassium nederslaat, waarbij men eene overmaat van het laatste vermijdt. De neerslag -wordt goed afgewassch.en en gedroogd. De vloeistof, op
bovenstaande wijze bereid , wordt in eenen metalen ketel tot 65° G. verwarmcl
en eene groote geelkoperen plaat benevens eene sterke batterij aangewend
en het voorwerp aan de zinkpool geplaatst. wit men de hoeveelheid van
het koper in den aanslag vermeerderen , zoodat de kleur meer rood is, gelijkende op similor , dan met men de temperatuur der vloeistof verhoogen of
nog eenig cyaanpotassium bijvoegen. Om daarentegen het zinkgehalte te vermeerderen , wendt men eene lagere temperatuur aan. Ook door demeerdere
of mindere sterkte der batterij kan verschil in kleur worden bereikt. Zwakke
elementen geven eene lichte , sterke eene donkere kleur.
Bronzuur (Creenzuur) zie Humus.
Brood is meel met water tot een deeg aangemaakt , hetwelk men op zich
zelf of onder bijvoeging van een ferment in gisting overbrengt. Zijne bereiding en gebruik als voedingsmiddel is sinds den ouclsten tijd bekend. Het
brood kan nit elk meel vervaardigd worden , hetwelk kleefstof en zetmeel
bevat dewij1 echter de voedzaamheid van het gehalte aan kleefstof afhangt,
zoo staat het tarwemeel bovenaan.
Het meel wordt met warm water tot een deeg aangemengd en alsdan ,
nadat er gist (voor wit brood biergist en voor zwart brood zuurdeeg) benevens
eenig keukenzout is bijgevoegd , op een warme plaats gezet. Het deeg wordt
duchtig uitgekneed en na eenigen tijd in de massa , die begint op te komen,
dat wil zeggen te gisten , nog meer meel gekneed.
Het deeg wordt clan in den vorm gebragt , met een vochtigen borstel overstreken en eindelijk in een bakoven bij eene temperatuur van 150-250° gebakken.
Het aanmengen en doorkneclen dient tot het maken van een gelijkvormig
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mengsel en geeft aan de kleefstof de behoorlijke taaije, veerkrachtige geaardheid ; tevens veroorzaakt het ook de omzetting van een gedeelte zetmeel
in dextrine en suiker.
De gist verwekt door inwerking op deze suiker eene geestrijke of alkoholische gisting , waarbij de alkohol en het koolzuur ontwijken , waardoor het
brood zich uitzet en poreus of opgeblazen worth. Het zetmeel goat deels in
den stoat van stijfsel deels van buiten door de sterkere hitte in dextrine
over , de suiker goat door hoar overgang in alkohol en koolzuur verloren
benevens een gedeelte der kleefstof , waardoor de meelzelfstandigheid 6 proc.
verlies ondergaat. Om dit verlies te voorkomen mengt men dikwijls koolzure
soda of ammonia met verdund zoutzuur bij het deeg, waardoor bet gebak zeer
los wordt en tevens , wanneer men soda genomen heeft, de noodige hoeveelheid keukenzout in het brood komt. Meestal wordt dubbel-koolzure
soda , ook wel anderbalf-koolzure ammonia genomen. (Eene Engelsche methode is het deeg met een koolzuurbevattend water te kneden.) Behalve deze
bijvoegsels komen echter ook die van alum en zwavelzuur koperoxyde voor,
om water te binden en het brood wilier te verkrijgen. Deze zelfstandigheden
zijn echter , zelfs in mindere hoeveelheden , bij dagelijksch gebruik nadeelig
voor de gezondlieid. Eene kleine hoeveelheid alum is echter nuttig , om de
somtijds voorkomende ontleding van het meel te verhinderen , terwij1 eene te
groote hoeveelheid aan den anderen kant voor de gisting nadeelig zou zijn.
Als een zeer goed bijvoegsel voor een meel , hetwelk aan vochtigbeid
is blootgesteld geweest , is kalkwater aan te bevelen, daar dit het gevormde
zuur neutraliseert , den muffen reuk wegneemt en de zoetheid van het meel
weder herstelt. Tot dat einde neemt men op 400 deelen meel 26-27 deelen
helder kalkwater,, (waarvan 600 deelen nit '1 deel kalkhydraat zijn bereid) ,
vermengt beide met elkander en voegt bet water , dat voor de deegvorming
noodig is , bij. — Overigens is het beter indien soortgelijke bijmengsels niet
noodig zijn men bij het bewaren van bet meel zorgt , dat het niet voclitig
wordt. — Over de' vervalschingen van bet meel zie men Meel.
Broodsurrogaten of vervangingsmiddelen , of liever meelsurrogaten , zie
men bij Meel.
Brooklet is een mineraal dat titaanzuur bevat.
Broom : Br (naar (9 p o; , stank) is het eenige niet metaalaardige ligchaam , dat vloeibaar is : Het komt in dikke lagen zwart , in dunne lagen
hyacinthrood voort, bent een hoogst doordringenden , walgelijken reuk en
een spec. gewigt van 2,97 kleurt de huid geel , vervlugtigt reeds gemakkeLijk de gewone temperatuur en geeft daarbij een donker roodgeel gas .
hetwelk eene dampdigtheid van 5,97 heeft. Bij — 19° C. wordt het vast tot
eene loodgraauwe , kristallijne massa. Het is in water slechts -weinig oplosboar (1 deel in 33 deelen) , oplosbaar in alkohol, aether, chloroform, vooral
in zwavelkoolstof , welke oplossingen eene roode kleur hebben. Het broom
kookt bij 65° C.
Het broom wordt in de natuur slechts in verhinding aangetrolfen en wel
met magnesium en sodium in het zeewater, in do moederloog van vele zoutbronnen en in eenige sodasoorten. Het wordt als zoodanig in de meeste
zeeplanten en zeedieren gevonden zeldzaam in een erts als broomzilver in
Mexico.
Het worth meestal nit de moederloog der varech-soda verkregen. Men
leidt door deze moederloog chloorgas verdampt de vloeistof tot droogwor-
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glens, verhit het overblijvende met bruinsteen en zwavelzuur en vangt de
afgekoelde dampen onder water of geconcentreerd zwavelzuur op. Bij verwarming van broomsodium met bruinsteen en zwavelzuur wordt broom afgescheiden , op dezelfde wijze als chloor uit het chloorsodium (zie Chloor).
Gewoonlijk worden voor de afscheiding van het broom moederloogen of ook
verdampte broomhoudende overblijfsels uit zoutbronnen onmiddellijk in retorten
met zwavelzuur en bruinsteen zacht verhit , zoolang nog broomdampen overgaan, die in het water van een afgekoelden ontvanger verdigt worden. Gaat
men voorzigtig te werk , dan kan geen chloor te gelijk met het broom overgaan , dewijl het vrijgevvorden chloor, zoolang er nog een broommetaal aanwezig is , hierop ontledend werkt , zich met het metaal verbindt en broom
afscheidt. De hoeveelheid , die men van deze ingredienten bijvoegt , hangt
van het broomgehalte af, hetwelk zeer verschillend is. Volgens Mohr worden
op 6 liter Kreuznacher moederloog 1 ons bruinsteen en 6 ons geconcentreerd zwavelzuur vereischt. De vroegere methode , volgens welke men chloor
in de vloeistof leidde en deze met aether schudde , wordt zelden meer aangewend. Het chloor verbindt zich hierbij met het metaal tot chloormetaal
en het broom wordt afgescheiden en in den aether opgelost , welke oplossing
zich als eene geel of bruin gekleurde laag vertoont , die op de overige vloeistof drijft. Deze laag wordt met potassa behandeld , waardoor broomzure
potassa en broompotassium ontstaan. De massa wordt tot droogwordens
verdampt en verhit , om het broomzure zout in broommetaal te veranderen. De drooge massa wordt dan , even als boven gezegd is , met zwavelzuur en bruinsteen gedestilleerd.
Het broom wordt in de Photographic gebruikt (zie aldaar) en tot het bereiden van vele verbindingen aangewend, waarvan sommige ook tot geneeskundig Joel dienen.
Broomaethyl (Aethylbromure: C,H,Br) kan worden verkregen door 40
deelen amorphen phosphorus voorzigtig te voegen bij 150-460 deelen absoluten alkohol en 100 deelen broom en langzaam nit eene retort met afgekoelden
ontvanger te destilleren; — alsrnede door destillatie van 4 deelen tot poeder
gebragt broompotassium met 5 deelen van een mengsel uit 2 deelen zwavelzuur met een deel alkohol van 96 proc. Men praecipiteert het broomaethyl uit
bet destillaat door bijvoeging van water. Het broomaethyl is eene waterheldere, zeer vlugtige vloeistof van '1,40 spec. gew., die sterk aetherisch riekt
en zoetachtig smaakt. Kookpunt 41° G.
Broomaethylen (Aethylenbromide: C,H,Br 2 ) wordt verkregen door aethylengas (elaylgas) door broom onder water te leiden. Het kan ook verkregen
worden door eene flesch boven water met aethylengas te vullen en daarbij
snel 100-130 wigtjes broom en omstreeks dezeltde hoeveelbeid water te
voegen. Bij zacht omschudden geschiedt de verbinding zeer spoedig. — Het
broomaethylen is eene kleurlooze vloeistof van een zoeten smaak en aangenamen reuk , spec. gew. 2,463 bij 210 C.; kookpunt 4290. Bij 00 wordt het
kristalvormig; de kristallen smelten bij 90. Door behandeling met eene alkoholische potassa-oplossing wordt een gedeelte afgescheiden aethylen in acety
len (C,H2) omgezet.
Broomaluminium, zie Aluminiumbromide.
Broomammonium (NH,Br) is eene in water en wijngeest oplosbare Witte
verbinding, die op verschillende wijzen kan verkregen worden, bijv. door ammonia liquida met broomwaterstofzuur te verzadigen; of door 2 deelen zwavel-
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zure ammonia met 3 deelen broompotassium in den poedervormigen staat met
elkander te vermengen en vervo1gens te sublimeren. Eenvoudiger vermengt
men de oplossingen van de zwavelzure ammonia en het broompotassium in
de opgenoemde verhoudingen , dampt tot droogwordens uit en behandelt het
overblijvende met sterken wijngeest. Zwavelzure ammonia en broompotassium hebben elkander onderling ontleed; er zijn ontstaan broomammonium
en zwavelzure potassa waarvan het eerste in den wijngeest 0004 en door verdamping kan verkregen worden, terwiji de in wijngeest onoplosbare zwavelzure
potassa terug blijft. Het broomammonium wordt in de photographie gebruikt.
Broomamylen (Amylenbromide: C10H10Br2) kan bezwaarlijk zuiver worden
v erkregen. Volgens Bauer voegt men langzamerhand broom bij amylen, totdat de kleur van het broom niet meer verdwijnt, wascht de vloeistof met
verdunde potassaloog en water, droogt door middei -van chloorcalcium en
destilleert hetgeen bij 1600 C. overmaat. — Het terugblijvende bestaat grootendeels uit broomamylen, hetwelk bij 170-175' echter onder gedeeltelijke
ontleding, kookt.
Broombaryum, zie Baryumbromure.
6110) kristalliseert in
Broombaryum-kwikzilvercyanide (Ba Br, 2 HgCy
glanzende blaadjes.
Broombismuth, zie Bismuthbromide.
Broomcadmium (Cadmiumbromide : CdBr) wordt gemakkelijk verkregen door cadmium met broom en water te digereren. Be oplossing geeft bij
verdamping lange naalden , die 4 aeq. water bevatten.
Broomoyaan (Cy Br) wordt bereid door broom te droppelen in eene
oplossing van cyaanpotassium , die met ijs omgeven is. Het broom sist
aanraking met de oplossing even als een beet metaal in water. In bet
begin ontstaat er op de oppervlakte der vloeistof eene laag kristallen,
waarschijnlijk broomcyaanpotassium, dat in de warmte ontleed wordt. Na
bijvoeging der vereischte hoeveelheid bloom verwarmt men het vat tot
60-650 en verdigt het broomcyaan, hetwelk zich ontwikkelt, in een ontvangen , die met ijs omgeven is, waarin zuivere lange naalden ontstaan, terwiji
in den hals der retort teerling-kristallen te voorschijn treden.
Broomcalcium (Ca Br) wordt verkregen door neutralisatie van het broomwaterstofzuur met kalkhydraat of koolzuren kalk en blijft bij verdamping
tier oplossing als eene Witte zeer vervloeijende massa terug.
Broomjood. Het broom vormt met het jood twee verbindingen , waarvan
de laatste vast is en bij sublimatie roodbruine kristallen geeft (waarschijnlijk
Br) , terwiji de hoogste eene donkerbruine vloeistof is , die waarschijnlijk
tot formule heeft J Br,.
Broomkalk is waarschijnlijk een mengsel van onderbromigzuren kalk en meervoudig-broomcalcium hetwelk als eene drone, helder cinnaberroode , reukelooze massa terugblijft , inclien een naauwkeurig mengsel van kalkhydraat
en veel broom van overmaat van bet laatste door verdamping onder de
luchtpomp bevrijd wordt.
Voor photographiseb noel wordt in eene wijdhalzige flescb met geslepen
stop broom en kalkhydraat geschud , waarbij men bet broom bij gedeelten
inbrengt. Na elke bijvoeging van broom wordt de flescb gesloten en duchtig
gescbud , totdat de gebeele massa eene cinnaberroode kleur heeft. Bij eene
goede hoedanigheid van het broom zal de kenmerkende kleur to voorschijn
treden, indien men op kilo kalk 6 n. looden broom neenit. Bij den aldus
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verkregen broomkalk voegt men I, 0 van zijn gewigt verschen chloorkalk.
Broomkiezel. (Kiezelsuperbromide : Si Br,) wordt verkregen , wanneer
men broomdampen over een innig mengsel van kiezelzuur en kool leidt , hetwelk
in eene porseleinen buis tot de sterke roodgloeihitte is gebragt. Laat men
alsdan de dampen van broomkiezel en het kooloxydegas door eene sterk afgekoelde U-vormige buis gaan , dan wordt de damp van broomkiezel verdigt.
— De broomkiezel is eene kleurlooze , rookende vloeistof van 2,813 spec.
gewigt bij 0° C, die bij — '12° tot 13° C. tot eene ondoorzigtige witte massa
met een sterken paarlemoerglans vast wordt en bij 133,°3 C. kookt.
Broomlood , zie Loodbromure.
Broommagnesium. (Mg Br. + 6110) wordt in het zeewater en in de
moederloogen van zoutbronnen gevonden en gekristalliseerd in verbinding met
6 aeq. water verkregen , indien men magnesia alba in broomwaterstofzuur
oplost en de oplossing boven zwavelzuur verdampt.
Broommetalen , Bromuren en Bromiden of haloidezouten van het broom, zijn
isomorph met de overeenkomstige chloormetalen en corresponderen ook in
oplosbaarheid met de meeste dezer. De in water oplosbare broommetalen,
alsook het broomwaterstofzuur , geven met salpeterzuur zilveroxyde een geelachtig-witten , kaasachtigen neerslag van broomzilver , hetwelk zich van het
chloorzilver onderscheidt, doordien het broomzilver moeijelijk oplosbaar is in
ammonia. Loodoxyde- en kwikzilveroxydulezouten worden daardoor even
eens wit neergeslagen. — Met geconcentreerd zwavelzuur en salpeterzuur overgoten , ontwikkelen zij broomdampen.
Broommethyl (Methylbromure : C. FT, Br) wordt verkregen door 50
gewigtsdeelen broom voorzigtig in 200 deelen gezuiverden houtgeest bij 5-6°
en buiten toetreding :van het directe zonlicht op te lossen en dan in eene getubuleerde retort bij eene temperatuur beneden 5° , 7 deelen phosphorus langzaam bij te voegen en het mengsel in het waterbad zacht te verhitten. Men
neemt van de bekoelde vloeistof de gevormde stroogele laag of en destilleert
haar nu voorzigtig met hetgeen reeds vroeger was overgegaan. — Het destillaat wordt met zeer zwa1 alkalisch en vervolgens met zuiver water bij 0° afgewasschen , met chloorcalcium bij 0° gedroogd en bij eene temperatuur , die
20 — 22° niet te boven gaat , in het. waterbad gerectificeerd. Men verkrijgt
daardoor eene kleurlooze , neutrale , sterk rookende vloeistof van '1,664 spec.
gew. die bij omstreeks 13° C. onder 750 m.m. drukking kookt en bij — 35°,5
nog even doorzigtig en vloeibaar is.
Broomphosphorus. Het broom verbindt zich op dezelfde wijze met den
phosphorus als het chloor,, en naar gelang de phosphorus of het broom in
overvloed voorhanden is , ontstaat het vloeibare superbromure of het vaste
superbromide.
a. Ph osph o r sup er I) r o rn u r e (Drievoudig-broomphosphorus : 13213r3)
is eene kleurlooze , aan de lucht rookende vloeistof van 2,925 spec. gew., die
verkregen wordt door stukjes phosphorus opvolgend in eene flesch met broomdampen te brengen , totdat er eene kleurlooze vloeistof ontstaat.
b. P ho s p h o r s u p er b r o m id e (Vijfvoudig-broomphosphorus : P Br,)
is een vast geel ligchaam , hetwelk bij verwarming tot eene roode vloeistof
smelt, die na bekoeling rhomboidale kristallen levert. Het -wordt verkregen
door het phosphorsuperbromure met overvloedig broom te behandelen.
Broompikrine (C,Br3N0 4) is eene zware olie, die uit trinitrophenylzuur
met broom verkregen wordt.
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Broompotassium (K Br) komt In glanzende teerlingen voor , smaakt zwak
zoutachtig , is luchtbestendig, smelt bij de roodgloeihitte, verdampt bij eene
hoogere temperatuur en is onder ontwikkeling van koude oplosbaar in water,
alsmede in wijngeest. Zijne beste bereiding is eene alkoholische oplossing
van broom te vermengen met eene alkoholische potassa-oplossing, de vloeistof te verdampen, met koolpoeder te verhitten, op te lossen en te kristalliseren. Ook kan men door broom met ijzer en water in aanraking te brengen eerst broomijzer bereiden en dit door koolzure potassa ontleden.
Broompotassium-kwikzilvercyanide (KBr,, 2HgCy 4H0) Scheidt zich uit
eene vermengde oplossing van cyaanpotassium en kvvikzilverbromide in glanzende blaadjes af, die in koud water eenigzins moeijelijk , in beet water gemakkelijk oplosbaar zijn.
Broomseleen (Se Br2 ) wordt door oplossing van seleen in broom als eene
bruinroode , aan de lucht rookende massa verkregen, die dezelfde reek als de
chloorzwavel beeft.
Broomsodium (Na Br) wordt even als het broompotassium bereid en kristalliseert uit zijne oplossing bij de gewone temperatuur met 4 aeq. water,
in scheeve rhombische zuilen, die luchtbestendig, gemakkelijk in water en
wijngeest oplosbaar zijn, bij verhitting smelters en een watervrij zout terug
laten, hetwelk uit zijne oplossing bij + 300 C. in teerlingen aanschiet , die
weer alkalisch dan zout smaken.
Broomsodium-kwikzilvercyanide (NaBr, 2 HgCy
8 HO) kristalliseert in
octaeders.
Broomstikstof (Stikstof-superbromure: NBr,) wordt als eene donkerroode
vloeistof verkregen , door bij chloorstikstof, die met eenig water bedekt is,
eene oplossing van broompotassium of broomsodium te droppelen. Het is
even ontplofbaar,, als de chloorstikstof.
Broomstrontium (SrBr) kristalliseert nit zijne oplossing met 6 aeq. water
in Lange naalden, die gemakkelijk in water en ook in alkohol oplosbaar zijn.
Men kan deze verbinding verkrijgen door kcolzure strontiaan in broomwaterstofzuur op te lossen.
Broomtelluur (Telluurbromide : TeBrz ) wordt verkregen door oplossing
van tot fijn poeder gebragt telluur in afgekoeld broom en verdamping van
het overvloedige broom , als een vast geel ligchaam , hetwelk tot eene donkerroode vloeistof smelt , welke bij bekoeling kristallijn wordt.
Broomwaterstofzuur (H Br). Broom en waterstof vereenigen zich bij de
gewone temperatuur zelfs aan het zonlicht niet , maar verhitting en tegenwoordigheid van eenige poreuze ligchamen , zooals platinaspons , geven
aanleiding tot de verbinding , die ook bij inwerking van broom op waterhoudende ligchamen dikwijls en gemakkelijk ontstaat. In gasvorm kan het
broomwaterstofzuur worden verkregen door inwerking van het zwavelzuur
op broomsodium of broompotassium , maar verontreinigd met broom en
zwaveligzuur. Volgens eene andere methode kan het worden verkregen
door 5 aeq. broom , 1 aeq. phosphorus en 5 aeq. water in eene gasontwikkelingsflesch op elkander te laten inwerken. Hierbij worth water ontleed ,
de zuurstof verbindt zich met den phosphorus tot phosphorzuur en de
waterstof met het broom tot broomwaterstofzuur. (P + 5 H 0 + 5 Br
leveren PO, + 5 H Br.) Ook kan men het broomwaterstofzuur verkrijgen
door broom bij tegenwoordigheid van water met zwaveligzure soda in aanraking te brengen waarbij zwavelzure soda en broomwaterstof ontstaan.
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Het eenvoudigst wordt het bereid door zwavelwaterstof te Leiden in water,
waarin broom verdeeld is , de afgescheidene zwavel of te filtreren (HS -iBr = HBr + S) en de vloeistof te verwarmen , totdat het overvloedige
zwavelwaterstofgas is uitgedreven.
Om de broomwaterstof als gas te verkrijgen , moet men het boven kwikzilver opvangen. Het is een kleurloos zuur gas, dat aan de lucht rookt en
veel overeenkomst vertoont met de chloorwaterstof. Het heeft een spec.
gew. van 2,731; wordt bij — 69° C. vloeibaar,, bij — 73° vast. Het wordt in
eene aanzienlijke hoeveelheid door water geabsorbeerd en vormt daarmede
eene zure rookende vloeistof.
Broomwolframium (Wolfraambromide : WBr 3 ) correspondeert met het
blaauwe oxyde van het wolframium en ontstaat , wanneer wolframium in
een stroom droogen en luchtvrijen broomdamp wordt verwarmd, onder een
vuurverschijnsel , als een zwaar donker geelrood gas , hetwelk zich tot een
ondoorzii.,,,ligen zwarten aanslag in de buis verdigt.
Broomzilver (4 Br) komt in Mexico en Chili natuurlijk voor en worth
kunstmatig als een ligtgele kaasachtige neérslag verkregen, wanneer men
bij opgelost broompotassium of broomsodium eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde voegt. Het is minder gemakkelijk oplosbaar in ammonia
clan het chloorzilver. Het wordt veelvuldig in de photographie gebruikt.
Broomzink (Zn Br) ontstaat, wanneer gloeijend zink aan broomdampen
wordt blootgesteld.
Broomzink-ammoniak (Zn Br + NH3) ontstaat , wanneer men eene warme oplossing van broomzink in geconcentreerde ammonia liquida laat bekoelen en verdampen , als octaedrische kristallen.
Broomzure zouten. De meeste oplosbare zouten worden onmiddellijk uit
zuur en basis of een koolzuur zout , de moeijelijk oplosbare door wederzijdsche ontleding verkregen. — De broomzure zouten ontploffen met brandbare ligchamen zeer hevig; die der sterkere basen laten bij verhitting broommetaal terug , terwip zuurstof ontwijkt.
Broomzuur (Br 0 5 ) is in den waterhoudenden staat eene kleurlooze, bij
sterke concentratie dikke vloeistof van eenen zeer zuren smaak , die reeds bij
100° in broomdamp en zuurstofgas wordt ontleed. Het ontstaat tegelijkertijd met een broommetaal bij het oplossen van broom in een alkali
(6Br -I- 6 MO = 5 MBr + MO , BrO 5 ) en kan op zich zelf verkregen worden door broomzure baryt door middel van zwavelzuur te ontleden.
Broomzwavel. Het broom verbindt zich met de zwavel waarschijnlijk
in dezelfde verhoudingen als het chloor. — Door zwavel in broom te brengen , verkrijgt men buiv. eene bruinroode olieachtige oplossing , die even
als de chloorzwavel riekt en aan de lucht rookt.
Brucine (C46H 26 N2 03) kristalliseert in vierzijdige rhombische zuilen ,
die 8 aeq. kristalwater houden en dan bij verhitting smelten en vervolgens
bij bekoeling tot eene wasachtige massa vast worden. Het is bitter van
srnaak , moeijelijk oplosbaar in water , oplosbaar in alkohol , onoplosbaar in
aether. Door geconcentreerd zwavelzuur wordt het eerst rozerood, later
geelgroen van kleur. Het wordt onderscheiden van het strychnine, door dat
het met salpeterzuur eene prachtig roode kleur aanneemt , die door latere
bij voeging van tinchlorure violet-blaauw wordt ; ook is het brucine oplosbaar
in absoluten alkohol , strychnine niet. De oplossing der brucinezouten wordt
bovendien niet door chloorgas troebel gemaakt , hetwelk met de strychnine-
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Het brucine wordt uit de braaknoten (de zaden van Strychnos nux
ivonlica) op de volgende wijze verkregen : De braaknoten worden met kokenden alkohol van 0,94 spec. gew. van het vet bevrijd , dan herhaaldelijk
met alkohol uitgekookt , waardoor strychnine en brucine worden opgelost.
Bij de wijngeestige oplossingen wordt loodsuiker (azijnzuur loodoxyde) gevoegd , waardoor de plantenzuren , die met de alkaloiden verbonden waren ;
benevens kleurstoffen neergeslagen, en eene azijnzure verbinding der alkaloiden
verkregen wordt. De afgefiltreerde vloeistof wordt ingedampt en vervolgens
met bitterzout eenige dagen in rust gelaten. De nederslag , die hierbij ontstaat , wordt met water goed uitgewasschen , dan gedroogd en met alkohol
van 0,848 (85 proc.) uitgetrokken. Bij het afdestilleren van de grootste
hoeveelheid alkohol scheidt zich bijna zuiver strychnine af, terwijl brucine
blijft opgelost. Wascht men dit strychnine dan nog met alkohol van 0,959
(34 proc.) af, dan verkrijgt men al het brucine in oplossing. Wil men het
brucine hieruit gekristalliseerd verkrijgen , dan wordt deze oplossing tot
stroopsdikte verdampt en na bekoeling met verdund zwavelzuur verzadigd en
ter zijde gezet. Na eenige dagen ontstaat eene kristallijne massa , die door
uitpersen en doorgieten van de kleurende extractiefstof bevrijd en door oplossing in water en behandeling met dierlijke kool gezuiverd wordt. Men
slaat nu het brucine met ammonia neder , maar laat ook de bovenstaande
ammonia \veder verdampen , om daaruit eene hoeveelheid opgelost brucine
af to scheiden. — Eindelijk wordt al het brucine uit heeten alkohol van 0,863
omgekristalliseerd.
Bruinkool (lignite , — brown coal) is een meer of minder veranderde houtvezel , die bij onvolledige toetreding der lucht onder den invloed
der humusvorming of eremacausie heeft verkeerd en zich in secundaire
steenvormingen dat wil zeggen , tusschen de lagen van den grofkalk en
het krijt bevindt. Zij vormt nu eens uitgestrekte beddingen, dan slechts
eenige duimen dikke lagen van stammen , takken , bladeren , waarbij zelfs
vruchten , onder anderen van coniferen , palmen, najaden enz. zijn bijgemengd , tusschen zand en klei begraven. Het meest kenmerkende der
bruinkoolbeddingen is , dat beddingen van zandsteen , trommelsteen of fosse
rollen met kalkbanken , waarin nu eens zee- dan zoetwaterpetrefacten zijn
besloten , met gips- en kleivlotgebergten afwisselen en overblijfsels bevatten van dieren en planten , die veel overeenkomst vertoonen met die der tegenwoordige schepping, doch meestal In bijzonderheden daarvan verschillen.
In zoodanige beddingen vindt men de stammen soms nog met volledigs
houtstructuur voorzien, die nog bij blootstelling aan de lucht als zoodanig
blijft ; soms vindt men slechts weinig houtstructuur en geringen zamenhang,
en ontstaan aan de lucht reten en spleten; zeer dikwijls echter is elk spoor
van organisch weefsel verdwenen en de massaas zijn dan aardachtig of zamengepakt.
De bruinkool brandt met eene tamelijk heldere vlam , zonder aanzienlijke
ontwikkeling van rook , en verspreidt daarbij een onaangenamen reuk. De terugblijvende asch wisselt van 1-48 proc. af naar de verschillende bruinkoolsoorten.
In geslotene ruimten verhit, levert zij teer, kreosoot, paraffine, in
algemeen verschillende koolwaterstoffen, gekoold waterstofgas en waterachtige stollen. De terugblijvende cokes zijn ligter dan die der zwartkool
en kunnen gemakkelijk tot asch gebragt worden. De houtvormige bruinko9
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len uit de nabijheid van Keulen zullen op 100 deelen 49,7 cokes leveren ,
welke na verbranding 18 proc. asch teruglaten.
De asch der houtvormige bruinkolen bevat behalve ijzeroxyde , kalk- ,
aluin- en kiezelaarde , in den regel eenige potassa.
Naar het verschillend weefsel der bruinkolen onderscheidt men verschillende soorten:
1.) Houtachtige bruinkool (vezelkool , bitumineus hout, — lignite
fibreux, — fibrous brown-coal). Eene roodbruine tot in het houtkleurige en
zwartachtige overgaande massa met een duidelijk vezelig houtweefsel , meestal platgedrukte stammen of wortelstokken met duidelijke jaarringen , niet of
weinig glanzend, van eene vezelige , zelden schelpachtige breuk. Zij is na
aftrek der asch zamengesteld uit - 64,10 koolstof, 5,03 waterstof en 30,87
zuurstof.
2.) Bastkool komt voor in bastachtige massaas van een zacht vezelig
weefsel, is veerkrachtig buigzaam , zwartbruin en komt ongetwijfeld van
baststukken.
3.) Naaldk o 01 (lignite bacillaire) vormt eene bruinzwarte , veerkrachtige massa , uit naaldvormige vezels zamengesteld.
4.) Pap i er kool (bladkool , — disodil ,— houille papyracee). Eene zwartbruine, uit papierdikke bladen bestaande bruinkool met eene gladde breuk.
5.) G e won e bruinkool (brown-coal, — houille Brune). Eene bruinzwarte of fluweelzwarte kool , leiachtig aaneengehecht en met een meer of minder duidelijk houtweefsel.
6.) Moo rkool (trapezoidale bruinkool , — lignite terse, — moorcoctl).
Eene zwartbruine tot pikzwarte , vaste kool , die aan de lucht in trapezoidale
stukken uiteen springt.
7.) Pi kk o ol (gagat , — lignite piciforme , — pitch coal). Eene vaste,
vetglanzende massa , fluweel- tot pikzwart, van eene grof schelpachtige breuk.
8.) Aardachtige bruinkool (aardkool, — lignite terreux, — earth
coal). Eene aardachtige of ligt wrijfbare rnassa , zwartbruin of kruidnageltot omberbruin.
9). Aluin a and e (aluminite bitumineux, — alum-earth). Eene vaste massa
van eene aardachtige breuk en eene zwartbruine kleur.
De verschillende bruinkoolsoorten , voornamelijk de gewone bruinkool, het
bitumineus hout en de moorkool komen tamelijk algemeen verspreid voor,
bijv. in Tliuringen, Saksen, Hessen, aan den Nederrijn op het Westerwald, in Ierland enz. De bastkool bevindt zich vooral te Ossenheim in de Wetterau ,
de naaldkool te Lobsan in de Elzas , de bladkool te Rott bij Bonn, de omberkleurige bij Keulen , de disodil bij Melloni op Sicilie. Vooral zijn de
omstreken van Cassel , Artern en Merseburg , Buxweiler enz. zeer rijk
aan bruinkolen.
De bruinkool staat als brandstof ver ten achter bij de zwartkool : hoe
rijker zij aan ha ys is en hoe minder asch zij teruglaat , des te meer is zij
voor brandstof geschikt.
De aanzienlijkste bruinkoolbeddingen bevinden zich, geli,jk reeds is opgegeven , in den zoogenaamden bruinkoolzandsteen , een onderdeel der Molassen ; slechts in deze formatie kan met voordeel naar bruinkolen gezocht
worden. Het beste teeken is een zwartgraauwe zandsteen en eene zwartachtige potaarde. De proefnemingen geschieden deels door delven, deels door
Boren , naar gelang men meer aan de oppervlakte of dieper op de kool

Bruinsteen—Butyral.

131

denkt te stooten. Sorntijds bevindt zij zich ook in zeer aanzienlijke holten.
Bruinsteen 7 zie Mangaanhyperoxyde.
Bruinijzersteen is een ijzererts (ijzeroxydehydraat) voor de afscheiding
van het ijzer zeer gescbikt , die in verschillende wijzigingen in de natuur
wordt gevonden :(zie het nadere bij 'her).
Bruispoeder is een mengsel van wijnsteenzuur met tot poeder gebragte
dubbel-koolzure soda (meestal met eenige suiker vermengd), hetwelk in water
geschud onder vorming van wijnsteenzure soda eene groote hoeveelheid koolzuur OD twikkelt.
Bryonine is eene bitterstof (overeenkomstig het colocynthine) , die zich
in de Bryonia alba en dioica bevindt.
Butyl (Valyl , Tetryl C9 1-1 9 ) is het radikaal van den butylalkohol en
butylaether. Het ontstaat benevens butylhydrin (C8 f1 10) bij verwarming van
joodbutyl met potassium, verder bij de electrolyse van valeriaanzure potassa.
Het is eene heldere kleurlooze vloeistof van een aangenamen aetherachtigen
reuk en flaauwen , later brandenden smaak. Spec. gew. 0,700 ; kookpunt 108° C.
Butylaether (C9 It 0) ontstaat door de inwerking van joodbutyl op zilveroxyde ; als butylaether-zwavelzuur door butylalkohol met geconcentreerd zwavelzuur te vermengen.
Butylalkohol (Butyloxydehydraat : C 9H90-1-H0) is eene kleurlooze sterk
lichtbrekende vloeistof, in reuk veel met de foeselotie overeenkomende. Men
vindt den butylalkohol in het vlugtigste gedeelde der foeselolie, die bij de rectificatie van den wijngeest uit beetwortelsuiker verkregen, in de retort terugbliift. Hij wordt afgescheiden door het gedeelte , dat bij 100° C. overgaat,
afzonderlijk op te vangen. Spec. gew. 0,8032.
Butylamine (C91-1 9 -1-NH2 ) is eene kunstmatige organische base , die voorkomt als eene vloeistof van een sterken ammoniakalen en eenigzins aromatieken reuk , bij omstreeks 70° C. kookt en met water , alkohol en aether in
elke verhouding kan vermengd worden. Het ontstaat onder anderen, wanneer
butylzwavelzure potassa met cyaanzure potassa gedestilleerd , het deegachtig destillatieprodukt in alkohol opgelost en met potassa gekookt wordt. Het
zich daarbij ontwikkelende butylarnine wordt in zoutzuur opgevangen en daaruit weder door kalkaarde afgescheiden.
Butylen (Tetrylen, Valylen : C 8 H9 ) is bij de gewone temperatuur een
gas , bij — 18° C. eene waterheldere vloeistof. Het ontstaat bij de inwerking van zwavelzuur of chloorzink op butylalkohol, bij de drooge destillatie
van vele vette zuren , vooral met overvloedigen sodakalk , bij de destillatie van caoutchouk en steenkolen , bij de electrolyse van valeriaanzure potassa enz.
Butylurethaan is carbaminzuur butyloxyde : CioHuNO, = I2N.C2021
0, hetC8I-19'
welk in paarlemoerglanzende, in water onoplosbare blaadjes voorkomt.
Butyral (C811,02 ) het aldehyd van het boterzuur (derhalve Butyraldehyde,
Butyrylwaterstof) wordt verkregen bij de oxydatie der eiwitachtige ligchamen
door middel van bruinsteen en zwavelzuur. Het komt voor als eene waterheldere -olie, die bij 70° C. kookt, prikkelend riekt en met waterhoudende
ammonia eene witte kristalmassa van butyral-ammoniak : C811802-FH3N+10
HO , levert. — Eene andere modificatie van bet butyral , die eerst bij 95°
kookt, wordt benevens butyron (zie aldaar) verkregen bij de drooge destillatie van boterzure baryt.
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Butyramide (NH„ CJI.7 02) is het amide van het boterzuur.
Butyrine is het glyceride van het boterzuur, hetwelk als mono- , di- en
tributyrine voorkomt. Monobutyrin e: C14H1408, ontstaat bij de gewone
temperatuur,, in grootere hoeveelheid bij 200° C., nit boterzuur en glycerine
en is nog bij — 40° vloeibaar. D i b u t y rine: 0221-120010 wordt gevormd, wanneer boterzuur met glycerine tot 275° verhit worden , is eenigzins in water ,
gemakkelijk in alkohol oplosbaar en bij — 40° dik vloeibaar. — T r i b u t y r in e
C3011 26 0 12 , is eene neutrale olie , in water onoplosbaar , die in de koeboter:
wordt aangetroffen.
Butyron (C14H1402 ) ontstaat benevens butyral (zie aldaar) en andere
olieachtige vloeistoffen bij de drooge destillatie van boterzure baryt. Spec.
gew. 0,83. Kookpunt 444°. Het is slechts weinig oplosbaar in water. Het
gelijkt op het aceton en propion en is daarmede homoloog.
Butyronitril (C8 1-17 +N) is boterzuur ammoniumoxyde — 4 aeq. water(zie Nitrilen).
Butyrum antimonii , zie Antimoonchloride.
Butyrum bismuthi , stanni enz., zie Bismuthchloride , Tinchloride enz.
Butyryl (CJI7 0 2 ) is het radikaal van het boterzuur. Wordt een amalgam , bereid uit 1 deel sodium en 2 deelen kwikzilver,, in kleine stukken
in zacht verwarmd butyrylchloride gebragt , zoo lang er nog werking plaats
heeft, dan scheidt zich bij behandeling van het overblijfsel met water eene
ligte olielaag of , die uit onzuiver butyryl bestaat. Door dit te schudden
met eene oplossing van koolzure potassa in water , over gesmolten chloorcalcium te droogen en te destilleren wordt eene vloeistof verkregen, waarvan
het kookpunt snel van 150 tot 240° stijgt. De hoeveelheid , die tusschen
245 en 260° overgaat , is geelachtig , riekt naar ooft en heeft de zamenstelling
van het butyryl : 2 (C 811,00. Met sterke potassaloog verhit, wordt het gescheiden in boterzuur en in eene in water onoplosbare aromatisch riekende
vloeistof, waaruit na over gegloeide koolzure potassa van water bevrijd te
zijn , door gefractioneerde destillatie tusschen 175. en 185° C. een produkt
overgaat , in zamenstelling overeenkomende met het butyron : C 14H140„ hoewel het een hooger kookpunt dan het butyron bezit.
Butyryichioride (C8 1-17 02 C1) wordt verkregen bij de inwerking van phosphorchloride op drooge boterzure soda , als eene aan de lucht rookende, kleurlooze vloeistof , die bij 95° kookt.
Butyrylwaterstof, zie Butyral.
Bijten. Onder deze uitdrukking verstaat men zoowel de vernietigende
werking van zuren en alkalien op organische zelfstandigheden als ook het
wegnemen der oppervlakten van metalen door middel van zuren , die hen
spoedig aantasten. Zoo wordt bijv. in de kopergraveurkunst de koperplaat met een wit ondoorzigtig vernis (bijtgrond) overdekt en de kunstenaar brengt aisdan de teekening door middel eener naald op deze oppervlakte ; door elken steek der naald wordt het vernis weggenomen en het metaal
blootgelegd. De plaat wordt vervolgens met een rand van was en terpentijn
omgeven en verdund salpeterzuur daarover gegoten. Alle blootgelegde plaatsen
worden door het zuur aangetast en meer of minder diep ingevreten , naar
gelang het zuur langeren of korteren tijd met de plaat in aanraking is.
Op deze wijze is de teekening duurzaam opgebragt. Staalplaten , figuren op
het lemmer van scheermessen enz. worden op dezelfde wijze gebeten. — In de
lithographie wordt de oppervlakte met verdund salpeterzuur weggenomen.
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Door een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur worden op wit blik kristallijne teekeningen (moire metallique) te voorschijn gebragt.
Biitende kalk, zie Balk.
Bijtende loog, zie Potassaloog.
Bijtende potassa, zie Potassa-hydraat.
Bijtende soda , zie Soda-hydraat.
Bijtende steen, zie Potassa-hydraat.
Bijtmiddelen (mordants) noemt men in de verwerij zoodanige stollen,
die als bemiddelaars dienen tusschen de plantenvezel, welke gekleurd zal
worden en de kleurstof. Een groot deel der kleurstoffen verbindt zich met de
dierlijke en plantaardige vezel slechts wanneer zoodanige bijtmiddelen, bijv.
aluinaarde-bydraat , tinoxyde-hydraat zijn aangewend , daar deze de eigenschap bezitten met de kleurstof een lak te vormen , hetwelk door de vezel
wordt gebonden. (Het verdere zie men bij Verwerjj).

C.
Cacao (Cacaoboonen) is het zaad van Theobrorna cacao , een Z. Amerikaanschen boom uit de familie der Buthneriaceen. Het zaad bevindt zich in
langwerpige komkommerachtige vruchten met een eetbaar merg voorzien en
is naar het klimaat onder welk het groeit, verschillend van aard. De beste
soorten van cacaoboonen zijn de zoogenaamde uitgegiste , dat wil zeggen ,
zoodanige, welke na uit de vrucht genomen te zijn in den grond begraven
en aldaar aan eene sterke gisting blootgesteld worden. Hierdoor wordt het
slijmachtig overdeksel en de neiging om te ontkiemen vernietigd , zij wonden donkerder van kleur en verliezen den scherpen smaak; na omstreeks
5 dagen worden zij dan aan de zon gedroogd. — De cacaoboonen bevatten
een hard vet (de cacaoboter) , eene roode kleurstof, theobromine , eiwit,
gom en zetmeel.
Cacaoboter (Cacao-olie , Cacaovet) bestaat uit palmitine , maar
in de hoofdzaak uit stearine , is witachtig van kleur en bezit den zachten
aangenamen reuk en smaak der boonen. Door behandeling met kokenden
alkohol kan men Naar gemakkelijk volkomen zuiveren en zij komt alsdan
kleurloos en reukeloos voor. Zij wordt verkregen door de boonen van de
schillen bevrijd onder verwarming zeer fijn te wrijven, met Naar 10voudig gewigt kokend water te vermerigen en tusschen verwarmde vertinde
ijzeren platen uit te person.
Cacoteline (C40 1122N40 18 ) wordt verkregen bij inwerking van geconcentreerd salpeterzuur op brucine en scheidt zich na bijvoeging van water in
gele kristallen af.
Cadmium (van xv`31ztec, galmei: Cd) is een der metalen, dat in eene minder groote hoeveelheid wordt aangetroffen. Het vergezelt bijna altijd het
zink in de ertsen (de zinkblende en galmei of kalamijnsteen) , en komt bovendien in de natuur als zwavelcadmium (greenockiet) voor hetwelk in
zeszijdige prismen kristalliseert , honig- tot oranjegeel is en een spec. gewigt
van 4,9 heeft.
Het cadmiummetaal is tinwit, sterk glanzend , zeer plet- en hamerbaar
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kan tot draden worden uitgetrokken en heeft een spec. gewigt van 8,6. Aan
de lucht wordt het langzamerhand mat , smelt bij 315 tot 316° C. , vervlugtigt bij 360° en gaat in dampen over. Bij verhitting ontbrandt het cadmium
en verbrandt met eene bruine vlam tot cadmiumoxyde. In chloorwaterstofzuur en zwavelzuur lost het onder ontwikkeling van waterstof op , salpeterzuur is echter zijn beste oplosmiddel.
Het cadmium wordt verkregen uit zinkertsen , die rijk aan cadmium zijn.
De bereiding bestaat uit twee bewerkingen , het verzamelen van den cadmium bevattenden rook bij de zinkdestillatie en de reductie van dezen rook
in geschikte toestellen. — Terwijl zink eerst bij de witgloeihitte destilleert,,
neemt cadmium reeds bij de temperatuur,, waarbij zink smelt , den dampvormigen staat aan. Zoodra doze cadmiumdamp nit de destillatietoestellen te
voorschijn treedt en met de lucht in aanraking komt , wordt het metaal geoxydeerd en levert een cadmiumoxyde, dat met zinkoxyde verontreinigd is.
001 hieruit cadmium te vertirijgen, kiest men het destillaat , dat bruinachtig geel van kleur is en het meest cadmium bevat. Men reduceert het
metaal door het cadmiumoxyde door middel van houtskool in eene kleine
gietijzeren retort , die met een kogelvormig voetstuk van plaatijzer is voorzien. Het cadmium , dat zich in het voorstuk verzamelt , wordt nogmaals
omgesmolten en in vormen van zand in kleine cilinders gegoten.
Geheel zuiver cadmium wordt verkregen , door cadmiumhoudend zink in
zwavelzuur of zoutzuur op te lossen , en door de oplossing zwavelwaterstofgas
te leiden , waardoor zwavelcadmium verkregen wordt , hetwelk men na
zorgvuidig uitwasschen in geconcentreerd zoutzuur oplost. Nadat door verdamping het vrije zuur volledig verwijdercl is , voegt men bij de oplossing
koolzure ammonia in overmaat , om het nog aanwezige zinkoxyde en koperoxyde op te lossen. Het verkregen koolzuur cadmiumoxyde levert na afwassching , met kool gemengd en in eene porseleinen retort gegloeid , als
destillaat metallisch cadmium. Lost men cadmiumhoudend zinkoxyde in
zwavelzuur op en legt men in de oplossing zinkplaten , dan wordt bet cadmium volledig en bijna geheel bevrijd van vreemde metalen uitgescheiden.
Cadmiumbromide , Cadmiumchloride , Gadmiumjodide 7 zie bij Broomcadmium 2 Ghloorcadmium , Joodcadmium.
Cadmiumoxyde (Cd 0) ontstaat bij het verbranden van het cadmium ,

door gloeijing van het koolzuur cadmiumoxyde , van het salpeterzuur cadmiumoxyde of van het cadmiumoxydehydraat. Het wordt verkregen als
een bruingeel , roodbruin of donkerbruin poeder. Door aanhoudend koken
van cadmium in eene langhalzige kolf is het soms in straalsgewijze-gegroepeerde kristalnaalden verkregen. Het is vuurbestendig. Met de zuren vormt
het de cadmiumzouten , die meestal kleurloos , kristalliseerbaar zijn , een
walgelijken metaalachtigen smaak hebben en in het algemeen op de zinkzouten gelijken. Zij verschillen hiervan voornamelijk, doordien de cadmiumzouten in de zure oplossing door H S geel worden gepraecipiteerd , en doordien het praecipitaat door koolzure ammonia geboren , niet in eene overmaat van het oplosmiddel oplosbaar is.
Cadmiumoxyde, boorzuur (Cd 0, B0 3) is een moeijelijk oplosbaar
wit poeder.
Cadmiumoxyde 7 b r o omzuur (Cd 0, Br 0 5) wordt door wederzijdsche
ontleding van zwavelzuur cadmiumoxyde en broomzure baryt verkregen.
Cadmiumoxyde, c 111 o o r z u u r (CdO, C10,) ontstaat door wederzijdsche
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ontleding van zwavelzuur Cadmiumoxyde en chloorzure baryt, bij er d a mping der oplossing in prismatische kristallen.
Cadmiumoxyde, chroomzuu r. Wordt eene oplossing van neutrale
chroomzure potassa met de neutrale oplossing van een cadmiumzout ne6rgeslagen , dan verandert de gevormde nederslag, indien hij met water gekookt wordt, in een zwaar kristallijn , hoog oranjerood gekleurd basisch zout
(3 CdO, 2 CrO, + 8 HO = 2 (CdO, Cr0 3) -I- 3 Cd0 + 8 HO).
Cadmiumoxyde-ammoniak, chroomzuur (CdO, Cr0 3 --F- 2 NH, -1- 2
HO) komt your in kleine , doorzigtige , heldergele , zeszijdige toegespitste
pyrarniden , die ontstaan, indien basisch chroomzuur eadmiumoxyde in den opgelosten staat met alkoliol vermengd en in dit mengsel ammoniakgas- geleid
wordt.
Cadmiumoxyde, j o o d z u u r (CdO, 30 3) slaat als een kristallijn poeder
neder, wanneer de oplossingen van azijnzuur cadmiumoxyde en joodzure soda
met elkander vermengd worden.
Cadmiumoxyde koolzuur (CdO, CO 3 ) ontstaat als een witte nederslag bij het vermengen eener oplossing van cadmiumoxydezouten met de
oplossing van een koolzuur alkali.
Cadmiumoxyde, on derphosphorigzuur (3 CdO, PO) komt in
kristallen yoor na oplossing van het koolzuur Cadmiumoxyde in onderphosphorigzuur en verdamping der oplossing.
Cadmiumoxyde, ond er a veligzuur (CdO, S, 0 3 ) is slechts in den
opgelosten staat bekend en kan verkregen worden door wederzijdsche ontleding van zwavelzuur Cadmiumoxyde en onderzwaveligzure baryt of door optossing van Cadmiumoxyde in zwaveligzuur.
Cadmiumoxyde , on d e r z wa y e l z u u r (CdO, S 3 0 5 ) is eene kristallijne vervloeijende massa , die verkregen wordt , door de oplossing van het
koolzure zout in waterhoudend onderzwavelzuur op te lossen.
Cadmiumoxyde, paraphosphorzuur (2 CdO, P0 5) is een wit poeder , dot door weder7 ,, idselle ontleding -van een paraphospliorzuur alkali en
een cadmiumzout verkregen wordt.
Cadmiumoxyde, pho sph or zuur (3 CdO, P0 5 ) , een -witte nederslag,
die door praecipitatie van neutrale oplossingen der cadmiumzouten door middel van gewone phosphorzure soda ontstaat.
Cadmiumoxyde, s a l p et e r z u u r (CdO, NO, + 4 HO) ontstaat bij het
oplossen van cadmium in salpeterzuur en wordt bij verdamping in vervloeijende, ook in wijngeest oplosbare zuilen of naalden verkregen.
Cadmiumoxyde , v a n a a d z u u r (CdO,V0,). Het neutrale zout is een witte
moeijelijk oplosbare nederslag, het zure zout is gemakkelijk oplosbaar.
Cadmiumoxyde 7 w o 1 fr aamzuur (CdO, WO,) is een voluminous wit
praecipitaat.
Cadmiumoxyde, z wa y e 1 i g z u u r (CdO, S0 2 ) ontstaat als een kristallijn zout door de oplossing van het koolzuur zout in waterhoudend zwaveligzuur In to dampen. — Cadmiumoxyde-ammoniak , z w a v el i gzuur heeft
N H3.
tot formule : 2(CdO, SO,)
Cadmiumoxyde , z w a v el z u u r (CdO, SO, -- 4 HO) kristalliseert in
kleurlooze vierzijdige zuilen , die gemakkelijk in water oplosbaar zijn , maar
bij matige warmte het kristalwater verliezen. — Het wordt verkregen door
metallisch cadmium , eadmiumoxyde of koolzuur Cadmiumoxyde in verdund
zwavelzuur op to lossen en de verkregene oplossing yoorzigtig in te dam-
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pen. — Gebruikt men metallisch cadmium , dan is het doelmatig eenig salpeterzuur bij te voegen en dit door verdamping te verwijderen. Dit zout
dent tot bereiding van de andere cadmiumzouten. Het vormt met z w av elzure ammonia en zwavelzure potassa dubbelzouten, die 6
aeq. water bevatten ; ook met de zwavelzure soda vormt het een dubbelzout.
Cadmiumoxydehydraat , (CdO, HO) ontstaat bij het neerslaan van een
cadmiumzout door middel van een alkali ; een wit poeder.
Cadmiumplatinachloride, zie Platinachloride.
Cadmiumsuboxyde (Cd, 0) zal ontstaan bij verhitting van zuringzuur cadmiumoxyde bij eene temperatuur, , die het smeltpunt van het lood nabij komt.
Het is groen en glimt aan de lucht met een bruinen rook.
Cadmiumlzercyanide (Ferridcyaancadmium : 3 CdCy,, Fe2 Cy3 = Cd3Cfy2)
wordt als een bleekgele neerslag verkregen door rood bloedloogzout (ferridcyaanpotassium) in oplossingen van cadmiumzouten te brengen.
Cadmium-bzercyanure (Ferrocyaanpotassium : 2 CdCy,, FeCy Cd2Cfy)
wordt als een witte neérslag verkregen door eene oplossing van geel bloedloogzout te voegen bij de oplossing van een cadmiumzout.
Caesium (Cs), een alkali-metaal door Bunsen en Kirchhoff door middel
der spectrale analyse ontdekt , heeft zijn naam verkregen van caesius (hemelsblaauw) , omdat het in het spectrum 2 blaauwe strepen voortbrengt. Het
caesium is gevonden in de moederloog van onderscheidene bronwaters als
ook in Boheemsche lepidoliet , in Finlandsche triphyllin , alsmede in het
overblijfsel der Parijsche salpeter-raffinaderij. — Het caesium werd met een
ander spectraalmetaal rubidium in de lithiumglimmer van Zinnwald gevonden.
Wordt gesmolten chloorcaesium in den stroom eener krachtige zinkkoolbatterij gebragt , dan stijgt metallisch caesium aan de oppervlakte en verbrandt. Het caesiumamalgama oxydeert aan de lucht zeer spoedig en ontleedt
het water zeer gemakkelijk. Het is meer electropositief dan het potassiumamalgama.
Caesiumchlorure (CsCI) kristalliseert in kleine , onduidelijk gevormde teerlingen , smelt bij beginnende roodgloeihitte en wordt bij bekoeling vast tot eene
witte ondoorzigtige zeer vervloeibare massa bij lange gloeijing aan de lucht
wordt het eenigzins basisch. Het wordt verkregen door koolzuur caesiumoxyde met chloorwaterstofzuur te behandelen en de daardoor verkregene
oplossing in te dampen. Met platinachloride vormt het c h 1 o or plat in a - c a esium (CsC1-1-PtC1 2 ) , een lichtgeel , zanderig poeder , hetwelk uit
glanzende doorzigtige , mikroscopische regelmatige octaeders bestaat. Het
wordt benevens chloorplatina-rubidium door neérslaan der moederloog van
zoutbronnen verkregen. Om beide verbindingen te scheiden , worden zij in
koolzure zouten veranderd. Het koolzuur caesiumoxyde kan dan door alkohol worden opgeno men.
Caesiumoxyde , koolzuur, e n k el v o u d i g- (Cs0,CO 2 ) wordt verkregen , wanneer men zwavelzuiir caesiumoxyde met bary twater neerslaat ,
filtreert , het filtraat met koolzure ammonia tot droogwordens brengt en het
overblijvende met water uittrekt. Bij verdamping der oplossing verkrijgt
men het als eene stroopdikke vloeistof , waaruit het zout in onduidelijke ,
waterhoudende, ligt vervloeibare kristallen aanschiet , die bij verhitting het
watervrije zout als eene zanderige , wrijtbare witte massa achterlaten, wel-
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ke gretig water uit de lucht aantrekt vervioeit , en langzaam in het tweevoudig-koolzure zout overgaat. Het koolzuur caesiumoxyde is oplosbaar in
alkohol en kristalliseert uit de alkoholische oplossing in kleine korrelige
kristallen.
Caesiumoxyde, koolzuur twee v o u d i g- (Cs0,2CO 2} HO) wordt bij
verdamping der oplossing boven zwavelzuur in ,9,Toote, onduidelijk gevormde,
gestreepte , luchtbestendige , prismatische kristallen verkregen, die zwak alkalisch reageren en bij gloeijing gemakkelijk in het enkelvoudig-koolzure
zout overgaan.
Caesiumoxyde , salpeterzuur (Cs0,N0 5 ) ontstaat, wanneer koolzuur
caesiumoxyde met salpeterzuur overgoten en de daardoor verkregene oplossing tot kristalschieting ingedampt wordt. De daardoor verkregene kleurlooze kristallen komen in hexagonale combinaties voor.
Caesiumoxyde, zwavelzuur (CsO,S0 3 ) , komt voor in watervrije ,
onduidelijke kristallen , die door neutralisatie -van het koolzuur cadmiumoxyde met zwavelzuur en indamping der oplossing kunnen verkregen worden. — Zuur zwavelzuur cadmiumoxyde (CsO, 2S0 3 ) ontstaat,
wanneer koolzuur caesiumoxyde met overvloedig zwavelzuur langzamerhand
tot de gloeihitte wordt gebragt. Het vormt eene waterheldere vloeistof, die
bij bekoeling kristallijn vast word!. Het op deze wijze verkregene zout
kristalliseert bij langzame verdamping zijne waterige oplossing in kleine,
korte , rhombische prismen met regthoekige afstomping aan het einde en gelijkhoekige afstomping aan den sclieeven zijkant.
Caesiumoxydehydraat (Cs 0, HO) is eene onduidelijk gekristalliseerde,
vervloeibare , hoogst bijtende verbinding, die in de gloeihitte haar hydraat-water niet verliest , aan een draad in de vlam verhit , geheel verdampt en,
in alkohol gemakkelijk oplosbaar is. Het wordt verkregen door eene oplossing van het zwavelzure zout , door koking luchtvrij gemaakt, met barytwater neér to slaan en de van het zwavelzure baryt afgegotene vloeistof
snel in een zilveren kroes uit te dampen.
Caffeldine (C 14 H 12N402) is eene amorphe vervloeijende , gemakkelijk in
alkohol, moeijelijk in aether oplosbare sterke base , die benevens 2 aeq.
koolzuur ontstaat bij het koken van caffeine met barytwater. Bij verdere
verhitting gaat het over in methylamine , ammonia enz.
Caffeine (Theme , Guaranine : C 16 11 10 N 4 0 4 -1-2H0). Dit alkaloide bevindt
zich zoowel in de koffij als in de thee , in eene aanzienlijke hoeveelheid in
de paraguaythee, — verder in de Paullinia corbilis nit Brazilie , die het geneesmiddel gu ar an o oplevert. — Het caffeine kristalliseert in kleurlooze
zijdeglanzende naalden , die bij 100° C. hun kristalwater verliezen , bij 225°
smelten en bij eene hoogere temperatuur onontleed sublimeren , bet is weifig in koud , gemakkelijk in heet water en alkohol alsmede in aether oplosbaar. Het vormt met zuren kristalliseerbare zouten , die echter wegens
de zwak basische eigenschappen van het caffeine door water ontleed worden. — Het caffeine wordt uit de thee (die er 4-6 proc. van bevat) verkregen, door uittrekken met water , neêrslaan van het uittreksel met
loodazijn , filtreren , het filtraat door middel van zwavelwaterstof van load
bevrijden en verdampen. — Ook uit het theobromine is caffeine verkregen
door theobromine-zilver met methyljodure in gesmoltene buizen tot 100° te
verhitten.
Caffeine , gechloor d (C 10 H 9 C1 N40,1 komt voor in kleine kleurlooze
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kristallen en worth verkregen , wanneer men een dikken Brij van caffeine
en water met cbloor behandelt.
Calncazuur (Caincine : C 32 H 26014) is een glucoside met zure eigenschappen , dat verkregen wordt uit den caincawortel van Chiococca anguifuga en
nit den wortel van Chiococca, racemosa. Het kristalliseert in den zuiveren
staat in kleurlooze zijdeglanzende naalden , die reukeloos zijn , doch bij verhitting onder verspreiding van een real: naar wierook worden ontleed. —
Het zuur wordt verkregen door den wortelbast met wijngeest nit te trekken
en het wijngeestig uittreksel door middel eener alkoholische oplossing van
loodsuiker neér te slaan. De vloeistof hoven den ne&slag wordt afgefiltreerd
en met driebasisch azijnzuur loodoxyde gepraecipiteerd , waardoor een neOrslag ontstaat , hoofdzakelijk bestaande nit caincazuur loodoxyde , hetwelk
door zwavelwaterstof van zijn loodgehalte bevrijd worth. Door verdunde
zuren wordt bet , even als het saponine (zie aldaar) , gescheiden in chinovazuur en suiker.
Cajeputen (G2UH16 ) is eene, koolwaterstof in de cajeputolie aanwezig. Het
cajeputen wordt door chloorwaterstof violet gekleurd. Er bestaan 2 wijzigingen van met verschillende kookpunten, het isocajeputen en het paracajeputen.
Cajeputolie is eene vlugtige olie van eene lichtgroene kleur en sterken
aromatischen kamferachtigen reek en smack, die verkregen wordt door destillatie der bladen en takken van Melaleuea leucadendron (een boom van de
familie der Myrtaceen , op de Molukken inheemsch).
Cakingkolen (caking-cool) heeten in Engeland de steenkolen, die bij verkoling zamenbakken , smelten , koken en opblazen ; van waar de naam :
b akkoo I.

Calabarboonen (Godsoordeelboonen) zijn de zaden eener plant Physostigma Vene12,0SUM die aan de \Vestkust van A frika gevonden wordt. Zij
kenmerken zich door het vermogen, om de pupil zamen te trekken. De
vergiftige zelfstandigheid is begrepen in een alkalo1de in zijn onzuiveren staat
physostigmine , zuiver eserine (zie aldaar) geheeten.

Calcinatie (calcineren verkalken). Deze uitdrukkingen , afkomstig van
den tijd , toen men de oxyden nog metaalkalken noemde, wezen op bet overbrengen van metalen door verhitting aan de lueht in een poedervormig
oxyde. Later werd de naam op het gloeijen van zoodanige ligchamen
overgebragt , die bij verhitting water , koolzuur of organische bestanddeelen
y erliezen , waarbij men de oxydatie het h r an d e n en het product g e b r an d
noemde. Thans is het woord calcineren in de wetenschappelike scheikunde
minder in zwang , maar men bezigt gewoonlijk in plaats dezer uitdrukking
het -woord g o eij en, dewijl beide niet wezenlijk van elkander verschillen;
want bet calcineren is te beschonwen als een gloeijen of scherp uitdroogen
der zelfstandigheden hetwelk bij eerie vereischte temperatuur geschiedt en
waartoe men dikwiils de heete wanden van een . oven bezigt.
Calcium (Ca) is bet metaalaardige radikaal der kalkaarde (of het calciumoxyde) , eene zeer algemeen in de natuur verspreide zelfstandigheid.
Het komt in den zuiveren staat voor als een helder geel metaal, hetwelk een
specifiek gewigt van 1,584 lieeft, hamerbaar en stork glanzend is en tot de
roodgloeihitte gebragt , aan de lncht met een prachtig Licht verbrandt. Het
wordt verkregen door joodcalcium met sodium hevig te gloeijen ; ook door
3 gewigtsdeelen chloorcalcium , 4 deelen zink en '1 deel jcdium in een rood
gloeijenden kroes te smelten.
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Calcium-bisulphureet (Tweevoudig-zwavelcalcium : CaS2 + 3 HO) komt
in geelroode kristallen voor , wanneer kalkhydraat met water en zwavel
worden gekookt en het koken wordt geeindigd, voordat de vloeistof geheel met zwavel verzadigd is.
Calciumbromide Calciumohioride Calciumfluoride, Calciumjodide, zie
Broomcalcium , Chloorcalcium, Fluoorcalcium, Joodcalcium.
Calciumoxyde (Bijtende Kalk , Kalkaarde of Kalk : Ca0) wordt in de
natuur zeer verspreid gevonden , echter altijd aan zuren bijv. aan zwavelzuur
(gips) , koolzuur (krijt), kiezelzuur enz. gebonden. Ook in het planten- en
dierenrijk wordt de kalk in aanzienlijke hoeveelheid gevonden , en maakt
bijv. een wezenlijk bestanddeel der beenderen uit. In eene zeer groote hoeveelheid vindt men hem in den kalksteen, die nit kalk en koolzuur benevens
andere bijmengsels bestaat, en welken men tot het bereiden der kalkaarde bezigt. Wil men intusschen zeer zuiveren kalk verkrijgen, dan bedient men
zich van den zuiversten koolzuren namelijk van den kalkspaat of het
manner. Men legt namelijk de stukken koolzuren kalk tusschen kolen, gloeit
ze zoo lang uit, totdat eene proef,, met water bevochtigd, volkomen wordt
gebluscht en bij toevoeging van zuren niet meer opbruist. In het groot
verkrijgt men den kalk door b r an den der kalksteenen , van den kalkmergel,
van het krijt enz., waardoor de g eb r an de kalk verkregen wordt.
Dit zoogenaamde kalkbranden geschiedt in meilers (hoopen uit lagen van
kalksteen en steenkolen en met graszoden bedekt) of het best in ovens en
wel in 'age ovens , die nit eene langwerpige-vierhoekig ruimte met dikke
wanders bestaan ; het meest in staande ovens of zoogenaamde schachtovens.
De laatste zijn de meest gebruikelijke kalkovens, welke men ondersclieidt
in ovens met afgebroken en in ovens met onafgebroken gang. In
de ovens met afgebroken gang (periodische kalkovens) wordt de
kalk en de brandstof afzonderlijk ingebragt. Ills brandstoflen dienen bout,
steenkolen of turf. Meestal is de oven een horizontale ronde Schacht, waarin
de grootste kalksteenen een op waarts gaand gewelf vormen, -waarop men de overige steenen aanbrengt en daardoor het gewelf aanvult. Na geeindigde branding wordt de kalk nit den oven verwijderd en deze op nieuw ingerigt.
Doze soort van ovens met afgebroken gang zijn echter wegens de ongelijkheid
van het gaarbranden niet aan te bevelen.
De ovens met onafgebroken gang of de zoogenaamde continuerende kalkovens verdienen boven de genoemde de voorkeur. Zij verschillen zeer in.
vorm ; mar in alle wordt de kalksteen en de brandstof (turf, bruinkolen , steenkolen) laagsgewijze gebragt en het vuur door openingen van
buiten aan den grond aangestoken, terwip de gebrande kalksteen door eene
tegenovergestelde opening -wordt weggenomen. Voor hout- en turfvuur zijn
vooral schachtovens geschikt , waarbij een gemetselde Schacht met kalk opgevuld en door de vlam van buitenstaande vuurhaarden wordt omgeven. is
het branden op de eene of andere wijze behoorlijk geschied , dan verkrijgt
men den gebranden kalk als eene poreuze massa , die in den volkomen
zuiveren staat wit moet zijn en een spec. gewigt van 2,3 heeft. De gewone
kalk nit kalksteenen verkregen heeft eene graauwgele kleur,, afkomstig
van de bijgemengde klei, ijzeroxyde enz. Deze bijmengsels schaden in de
meeste gevallen niet bij het gebruik van den kalk , maar wordt een kleien kiezelhoudende steen gebezigd dan mag in het laatste tijdperk der
bewerkir4.,, de temperatuur niet te sterk verhoogd worden , dewijl antlers de
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kalk met het kiezelzuur en de kleiaarde eene smeltbare kiezelzure verbinding vormt of bet zoogenaamde doodbranden plaats heeft. De vermindering in gewigt bij het branden der kalksteenen verschilt naar hun aard ,
maar bedraagt meestal 401,. Het volumen ondergaat daarentegen eene veel
geringere vermindering, bedragende deze gewoonlijk slechts 10 tot 20°/. proc.
Calciumoxyde ar se ni gzuur (3 CaO,As0 3) , wordt verkregen wanneer
men bij eene oplossing van arsenigzuur overvloedig kalkwater voegt, waardoor
een onoplosbare nederslag ontstaat.
Calciumoxyde , ars enikzuu r (3 CaO,As0 5) wordt verkregen , wanneer
men eene oplossing van arsenikzuur bij kalkwater voegt. Eene verbinding van
eene andere zamenstelling (2 CaO,HO,As0 5+HO) wordt in de natuur als
mineraal gevonden en draagt den naam van ph arm a col i e t. Het kan
ook verkregen worden door eene oplossing van chloorcalcium met een arsenigzuur alkali van de zamenstelling : 2 MO,HO,A.s0 5, nth' te slaan. — T w e em a al-zur e ars en ikzure kalk (CaO, 2 HO,As0,) wordt verkregen door
de vorige verbinding op te lossen in eene oplossing van arsenikzuur.
Calciumoxyde , boorzuur (boorzure kalk : CaO,B0 3 ) wordt in de natuur in verbinding met kiezelzuren kalk als datoliet en botryoliet gevonden,
maar kan ook verkregen worden door geconcentreerde oplossingen van kalkzouten bij boorzure alkalien te voegen.
Calciumoxyde , b r oomzuur (broomzure kalk : CaO,Br0 5 ) worth bereid door neutralisatie van broomzuur met kalk of koolzuren kalk en schiet
na het verdampen der oplossing in zwak toegespitste waterhoudende zuilen aan.
Calciumoxyde, chlorigzuur (cblorigzure kalk : BaO,C10 3 ) ontstaat bij
het leiden van chlorigzuurgas in kalkwater.
Calciumoxyde, ch1 o o r z u u r (chloorzure kalk CaO,C10 5 ) wordt in
scheeve rhombische zuilen met 2 aeq. kristalwater verkregen door chloorzuur met koolzuren kalk te neutraliseren en de ontstane oplossing boven
zwavelzuur tot stroopsdikte te verdampen.
Calciumoxyde , c h r o o m z u u r (chroomzure kalk : CaO,Cr0 3 ) ontstaat
bij het vermengen van eene niet te zeer verdunde oplossing van chroomzure
potassa met die van kalkzouten.
Calciumoxyde, joodzuur (joodzure kalk : Ca0,J0 5) ontstaat in glanzende kristallen wanneer men bij eene oplossing van chloorcalcium of
salpeterzuren kalk eene oplossing van joodzuur of joodzuur alkali voegt.
Calciumoxyde , kiezelzuur (kiezelzure kalk) wordt in de natuur in
verschillende verbindings-verhoudingen gevonden , bijv. als t a f e l s p a at
(3CaO, '2 SiO 3) , maar kan ook verkregen worden door kalkwater bij kiezelzuurhydraat of kiezelzure alkalien te -voegen.
Calciumoxyde , k o o l z u u r (koolzure kalk : Ca0,CO 2 ) wordt in de natuur zeer verspreid gevonden en vormt als kalksteen of schelpkalk geheele
bergvlakten ; bovendien komt het in verschillende toestanden in eene reeks
schoone mineralen voor : gekristalliseerd bevindt het zich als kalkspaat
en a r r a g o n i e t. De eerste komt zeer fraai en doorzigtig op IJsland voor
en draagt als zoodanig den naam van dubbelspaat, omdat hij de merkwaardige eigenschap bezit , den op hem vallenden lichtstraal dubbel te breken.
le kalkspaat kristalliseert in den grondvorm van den rhomboeder,, maar
hij levert omstreeks 700 wijzigingen v an dezen kristalvorm. Vooral rijk
aan kalkspaat is de Andreasberg in den Hartz , alwaar zich 80 verschillende
wijzigingen van kalkspaat-kristallen bevinden.
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De arragoniet komt in naaldvormige zeszijdige zuilen , dikwijls echter in
pijpvormige massaas voor en bevat altijd eenige strontiaan. Hij is zijn naam
aan Arragonie verschuldigd , alwaar men hem in fraaije kristallen vindt ;
hij komt echter ook op vele, andere plaatsen , bijv. in Bohemen , bij
Marburg , Zellerfeld , Salfeld enz. voor.
Onder de overige wijzen , waarop de korrelige, digte en kristallijne koolzure kalk voorkomt, verdienen hoofdzakelijk het m a r m e r, de k a 1 k s t e e n,
het krijt, de bergmelk, kalktuf en dropsteen genoemd te
worden.
Het m a r m e r wordt vast, grof- en fijnkorrelig, met een glans als paarlemoer of glas, doorschijnend, wit, roodachtig, blaauwachtig aangetroffen, voornamelijk in Zwitserland , de Appenijnen , bij Carrara.
De kalksteen wordt gevonden in overgangs- en vlotgebergten ; hij bestaat
gewoonlijk uit dierlijke overblijfsels en bevat behalve koolzuren kalk nog
klei en koolzure magnesia.
Het k r ij t is eveneens koolzure kalk volgens mikroscopische onderzoekingen bestaat het bijna uitsluitend uit de pantsers van kleine schelpdieren
en bevat een weinig klei , benevens koolzuur ijzeroxydule.
De bergmelk komt in eene digte , soms sponsachtige , geelwitte tot
roodachtige massa in de natuur voor en bevat behalve koolzuren kalk gewoonlijk kiezelzure magnesia , kleiaarde en ijzeroxydule bijgemengd.
Mer gel is koolzure kalk met aluinaarde en kiezelaarde en eenig ijzeroxyde.
K a l k t u f komt voor als eene poreuze massa van koolzuren kalk en bestaat
uit korsten (incrusteringen) , reeds gevormd of nog in vorming in wateren,
die rijk aan opgelosten dubbel-koolzuren kalk zijn , welke zich door het ontwijken van koolzuur als onoplosbare enkelvoudig-koolzure kalk afzet en waterplanten , alsmede andere vaste voorwerpen overdekt. Van dezen aard is de
sprudelsteen nit de Carlbadsche sprudel. In die bronnen , welke door het
ontwijken van koolzuur steeds in golvende beweging zijn, ontstaan zandkorreltjes en kleine vormen van koolzuren kalk, waardoor de zoogenaamde erwtsteenen gevormd worden.
De bekende kristallijne dropsteen is eveneens koolzure kalk , die zich uit
de oplossing in koolzuurhoudend water heeft afgescheiden. Terwijl koolzuurhoudend water door eene aardlaag , die zich boven eene hoogte bevindt,
doorzijpelt, aldaar koolzuren kalk oplost en zich aan den bovenwand der
grotten in droppels verzamelt, Scheidt zich uit elken droppel , eer hij naar
beneden valt , eene kleine hoeveelheid koolzuren kalk of en er ontstaan zoo
afhangende kegels van kristallijnen koolzuren kalk , die met betrekking tot
hunne vorming en voorkomen op ijskegels gelijken. Men noemt ze gewoonlijk stalactieten.
Langs den kunstmatigen weg bereidt men den koolzuren kalk , door bij de
oplossing eener kalkverbinding , bijv. van chloorcalcium , koolzure soda
te voegen; er slaat clan een wit praecipitaat neder,, terwiji chloorsodium
blijft opgelost. — In plaats van koolzure soda kan men ook anderhalfvoudigkoolzure ammonia nemen.
De koolzure kalk vindt eene zeer uitgebreide toepassing , die echter verschilt naar zijn vorm en zijne digtheid. Vooral aanzienlijk is het gebruik van
den kalksteen tot het kalkbranden, alsmede van het krijt tot de meeste verschillende doeleinden; — het laatste wordt echter echter dikwijls voor het
gebruik geslibd. — Digte kalksteen wordt als lithographische steen gebruikt.
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Calciumoxyde, twee voudig-koolzuur (dubbel-koolzure kalk : Ca 0,
2CO2) wordt veelvuldig in bron- en mineraalwater opgelost gevonden. Het
laat bij verdamping zijner oplossing 1 aeq. koolzuur varen en scheidt zich
dan als onoplosbare enkelvoudig-koolzure kalk af.
Oalciumoxyde , metaphosphorzuur (metaphosphorzure kalk : CaO,
P05) ontstaat door praecipitatie van glasachtige metaphosphorzure soda door
middel van chloorcalcium als een wit poeder, dat in water en verdunde wren oplosbaar is.
Calciumoxyde, on der ch 1 o r i g z u u r (onderchlorigzure kalk : Ca0 ,
C10) kan verkregen worden door kalkhydraat met onderchlorigzuur te neutraliseren , ontstaat verder benevens chloorcalcium bij het zamenkomen van
chloorgas met kalkhydraat, en maakt het werkzame bestanddeel van den
Chloorkalk uit (zie alclaar).
Calciumoxyde, onderphosphorigzuur (onderphosphorigzure kalk :
CaO, P0) wordt verkregen , wanneer men in kokend kalkwater langzamerhand stukjes phosphorus brengt , zoo lang er nog phosphorwaterstofgas ontwikkelt. De vloeistof wordt vervolgens gefiltreerd en door verdamping tot
scheeve , onregelmatige , zeszijdige zuilen gebragt , die 2 aeq. HO bevatten.
Calciumoxyde , on d e r z w a v e 1 i g z u u r (onderzwaveligzure kalk : Ca
0, S2 02 ) ontstaat , wanneer men bij eene oplossing van zwavelcalcium en
onderzwaveligzuren kalk (door koking van kalkmelk met zwavel verkregen) zwaveligzuur voegt , totdat de oplossing kleurloos en neutraal geworden is en men het filtraat beneden 60° tot kristallisatie verdampt. Bij het.
vermengen van heete geconcentreerde oplossingen van 7 deelen chloorcalcium en 8 deelen onderzwaveligzure soda scheidt zich tijdens het bekoelen
chloorsodium nit. Indien men dan de vloeistof verdampt bij eene temperatuur,, die 50° niet overschrijdt , en nadat het afscheiden van het chloorsodium heeft opgehouden en de vloeistof troebel wordt, op 30° bekoelt, dan
kristalliseert onderzwaveligzure kalk in zeszijdige zuilen , die 6 aeq. HO
bevatten.
Calciumoxyde, onderzwavelzuur (Ca0,S 2 05 -I-- 4H0) wordt in
luchtbestendige kristallen verkregen , wanneer men bij eene oplossing van
onderzwavelzuur mangaanoxyde bijtenden kalk voegt en de daardoor ontstane
oplossing van onderzwavelzuren kalk verdampt.
Calciumoxyde, o v e r c h l o o r z u u r (CaO,C10,) is eene witte, hoogst
vervloeibare zoutmassa, die door neutralisatie van waterhoudend overchloorzuur met koolzuren kalk en verdamping der ontstane oplossing verkregen
wordt.
Calciumoxyde, o v e r j o o d z u u r (Ca040, + CaO,H0) wordt als een
wit basisch zout verkregen door eene met soda geneutraliseerde oplossing van
overjoodzuur met salpeterzuren kalk te behandelen.
Calciumoxyde, par a ph o s p h or z u u r (paraphosphorzure kalk : 2CaO,
P05) ontstaat bij het vermengen der oplossingen van chloorcalcium en paraphosphorzure soda als een witte neerslag , die in water opgelost en met
zwaveligzuur verzadigd , kristallijne korsten oplevert , welke bij 400° C. gedroogd , de zamenstelling : 2(2Ca0,P05) + 3 HO hebben.
Calciumoxyde, ph o s p h o r i g z u u r (phosphorigzure kalk : 3 CaO, P03)
scheidt zich bij het vermengen der oplossingen van chloorcalcium en een
phosphorigzuur alkali af.
Calciumoxyde, phosphorzuur (phosphorzure kalk). Het gewone
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phosphorzuur (orthophosphorzuur) vomit met den kalk Brie verschillende zouten, welke gewoonlijk onderscheiden -worden door de namen : neutraal, zuur
en basisch zout.
De dus genaamde n e u t r al e ph o sphorzur kalk (2Ca0,110,P05t
die eigenlijk naar zijne zamenstelling eenmaal-zure phosphorzure kalk moest
heeten) wordt in de natuur in eenige rnineraalbronnen in koolzuurhoudend
water opgelost gevonden, en verkregen , wanneer men eene oplossing van gewone phosphorzure soda droppelsgewijze bij cone oplossing van chloorcalcium voegt.
De z u r e ph a sphorz u r e k a I k (Ca0,2140 PO„ bestaande in 100
deelen nit 28,26 kalkaarde en 71,74 phosphorzuur) is een zout, dat in water
zeer gemakkelijk oplosbaar is en nit zijne oplossing in blaadjes kristalliseert. Het wordt door oplossing der beenderenaarde in zoutzuur verkregen.
De dusgenaamde basische phosphorzure kalk (3 Ca0,P0 5 , naar
zijne formule eigenlijk do neutrale , in honderd deelen nit 54,16 kalkaarde en 45,84 phosphorzuur) maakt het meest wezenlijk bestanddeel der
beenderen uit en bevindt zich buitendien in verschillende vloeibare en
vaste deelen van bet dierlijke ligchaam, bijv. in urine, eiwit, melk. -Verder
komt hij in meerdere mineralen voor,, bijv. in apatiet en phosphonet :
CI
3 (3 CaO
P0 5 )
Fe Ca
De beenderen bestaan nit een organisch en nit eon niet organise!' of
aardachtig deel. De organische zelfstandigheid bedraagt omstreeks 30-44
proc. , bestaande nit dierlijke lijm, eaten en zenuwen; bet niet-organische deel
bevat 58-60 proc. phosphorzuren kalk en buitendien eenigen koolzuren kalk.
benevens kleine hoeveelheclen phosphorzure magnesia en fluoorcalcium. Door
het gloeijen der beenderen verkrijgt men onzuiveren phosphorzuren kalk als
eene graauwwitte massa , die in de meeste zuren oplosbaar is. Wordt de
massa in zoutzuur opgelost en bij de oplossing ammonia in overvloed gey oegd , dan verkrijgt men zuiveren phosphorzuren kalk als eene harde geleiachtige massa , die tot harde klompen indroogt. Overigens kan de phosphorzure kalk van de zamenstelling 3 Ca 0, PO, ook door praecipitatie
eener oplossing -van chloorcalcium met phosphorzure soda van de zamenstelling 3NaO,P0 5 , verkregen worden.
Calciumoxyde s a 1 p e ter i g z u u r (salpeterigzure kalk : Ca 0, NO,) ontstaat , wanneer men bij eene kokend heete oplossing van salpeterigzuur
zilveroxyde kalkwater voegt , de vloeistof van het afgescheiden zilveroxyde
affiltreert, met zwavelwaterstofgas en dan met koolzuurgas behandelt, om
het zilver en den overvloedigen kalk te verwijderen en vervolgens bij zachte
warmte verdampt. Het, zout kristalliseert in prismen, die zeer vervloeibaar zijn.
Calciumoxyde salpeterzuur (salpeterzure kalk, kalk- of muursalpeter :
CaO,N0,) wordt gevonden in kalkhoudenden grond , alwaar de omstandigheden de vorming van salpeterzuur gunstig zijn , bijv. in den akkergrond ,
aan den muur van stallen enz.; het komt ook veelvuldig in het bronwater
Y001'. Overigens kan dit zout ook zeer gemakkelijk verkregen worden door
koolzuren kali:- met salpeterzuur te verzadigen. Het WO alsdan bij verdamping als eene Witte massa terug , die in water en ook In wijngeest oplosbaar is.

144

Calcium oxyde.

Calciumoxyde, s el en iuur (CaO,Se00 ontstaat bij het oplossen van
koolzuren kalk in waterhouClend selenigzuur als een kristallijn poeder.
Calciumoxyde , t e 11 u u r z u u r (CaO,Te0 3) is een onoplosbare witte
neérslag.
Calciumoxyde, vanaadzuu r (CaO,V0 3) komt als een neutraal en zuur
zout voor.
Galciamoxyde, w o 1 fr aamzuur (wolfraamzure kalk : CaO,W03 ) worth
in de natuur gevonden en draagt den naam van tun gst e en of scheeliet.
Door wederzijdsche ontleding van oplosbare kalkzouten en neutrale wolfraamzure zouten kan het ook als een witte neérslag verkregen worden,
die in water, zelfs in zuurgemaakt, water onoplosbaar is.
Calciumoxyde, z w a v el i g z u u r (zwaveligzure kalk : Ca0,S0 2) is een
-wit zeer oplosbaar poeder, hetwelk verkregen wordt, wanneer men zwaveligzuur in kalkhydraat leidt of ook door eene oplossing van zwaveligzure
soda bij chloorcalcium te voegen.
Calciumoxyde, z w a v e l z u u r (zwavelzure kalk of Gips : CaO,S0 3) bevindt zich in het mineraalrijk in wateren, meer zeldzaam in het dieren- en
plantenrijk. Met 2 aeq. water verbonden, wordt het gipsspaat genaamd en
kristalliseert in scheeve regthoekige zuilen (gewoonlijk een zeszijdig prisma),
die glas- of paarlemoerglans vertoonen, doorzigtig en kleurloos zijn, somtijds echter eene graauwe of gele kleur hebben. De gipsspaat is zeer verspreid in vlotgebergten, voornamelijk in den schelpkalk, in klei- en mergellagen.
De doorschijnende soort, welke gemakkelijk in dunne blaadjes kan gespleten worden, wordt m a r len glas of vrouw en ij s genaamd. Meestal
komt de gipsspaat kristallijn-vezelig en ook in schubachtige massaas (vezelof schuimgips), ook korrelig en aardachtig voor. In den korrelig-kristallijnen
staat vindt men hem zeer verspreid in overgangs- en vlotgebergten. Geheel
wit en volkomen zuiver heet hij alabaster, die op het witte marmer gelijkt. Watervrij komt hij als anhydriet in regthoekige zuilen gekristalliseerd
voor. Kunstmatig verkrijgt men den zwavelzuren kalk, door bij koolzuren
kalk zwavelzuur te brengen. Bij matige verwarming verliest het waterhoudend gips het grootste gedeelte van het water het overige echter eerst
bij hoogere temperatuur, bij omstreeks 200 tot 250°
' C., of volgens andere
opgaven eerst bij 300°.
Op de eigenschap van het van water beroofde gips , water aan te trekken en aan de lucht hard te worden berust zijne aanwending bij het
bouwen , tot het vervaardigen van vormen , van het kunstmatige 'harmer
(gipsmarmer) , tot gipsvloeren , mortel enz. Het gips wordt derhalve in het
groot van water bevrijd , dusgenaamd gebrand , en wel in ovens , die met
hout gestookt worden, in schachtovens (kalkovens) of in bijzondere gipsovens , doch de temperatuur mag niet te hoop stijgen, dewijl het gips in dat
geval doodgebrand wordt, d. niet al het kristalwater verliest maar veeleer
zamenpakt. De meest doelmatige temperatuur voor het branden van den
gipssteen , is tusschen de '130 en 140° hoogstens mag zij 200° bereiken.
De meest gewone en oudste methode van het gipsbranden wordt in meilers of in overdekte huizen uitgevoerd , mar kan nog vrij gebrekkig genoemd worden.
Dewij1 het gips in den handel in den poedervormigen staat wordt verlangd , moet het, indien het niet zooals naar eene nieuwere methode voor
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het branden gemalen wordt , later in den poedervorm worden overgebragt ,
hetwelk op zoogenaamde gipsmolens geschiedt. (Over gipsmortel, zie model.
•
Over gipsmarmer , zie stukadoorwerk of stucco).
Calciumoxyde, dub b el- z w a v e 1 z u ur, (CaO,H0,2803 ) ontstaat als eene
korrelige massa, indien watervrij gips me t zwavelzuurhydraat bij 80-100°
wordt gedigereerd.
Calciumoxydehydraat (Kalkhydraat, Gebluschte kalk : CaO,HO) wordt
als een wit poeder gevormd , wanneer men gebranden kalk met water
bevochtigt, hetgeen met eene sterke ontwikkeling van warmte vergezeld
gaat. De kalk neemt hierbij 24;4 water op, hetwelk in de roodgloeihitte
weder ontwijkt, waarna de kalk zelfs in de hitte van de knalgasvlam
slechts onvolkomen kan gesmolten worden. Wordt k a 1 k h y d r a a t met
water aangemengd , dan ontstaat de kalkbrij, die bij nog grootere verdunning de kalkmelk levert. In het verder bijgevoegde water wordt een
gedeelte van den kalk (bij 15° C. 1 deel kalk in 778 deelen water) opgelost
en levert dan het k al k w a ter, hetwelk men bereidt door verdunde kalkmelk snel te filtreren.
Zoowel het kalkwater,, als de kalk , trekken aan de lucht blootgesteld,
koolzuur aan en de laatste bij eene vochtige lucht ook water , dat wil zeggen, hij wordt gedood of vervalt en bestaat dan nit neutralen koolzuren kalk
folkhydraat. Kalkwater en kalk moeten dus in goed gesloten eaten bewaard worden.
De kalk vindt zoowel voor zuiver scheikundige als voor technische doeleinden eene zeer uitgebreide toepassing. Men onderscheidt in technisch opzigt een vetten en een mageren kalk , waarvan de eerste 1-6 pct. vreemde
bestanddeelen (bijv. magnesia, ijzeroxyde , een spoor klei), de laatste daarentegen 15-20 pct. vreemde bestanddeelen bevat. De vette kalk vereischt
bij het blusschen veel water , waarbij zijn volumen aanzienlijk vermeerdert,
cv kalk
blijft lang gelijkmatig vetaclitig en glibberig op het gevoel. De maere
heeft meestal eene geelgraauwe kleur, vereischt weinig water bij 'het blusschen en is , gebluscht zijnde , korrelig op het gevoel. Een kalk, die de
eigenschap bezit , onder water hard te worden, wordt h yd r a u 1 i s ch e kalk.
genaamd (zie Cement). Deze bevat gewoonlijk '10-30 pct. vreemde bestanddeelen, hoofdzakelijk klei (kiezelzure aluinaarde) , magnesia , ijzeroxycle
en mangaanoxydule hij slorpt in den poedervormigen staat water op zonder dat zijn volumen aanmerkelijk vermeerdert en zonder eene groote hoeveelheid warmte te ontwikkelen en geeft een brij, die onder water in eenige
dagen hard wordt, maar aan de lucht slechts eene geringe vastheid verkrijgt.
Wegens zijne eigenschap om koolzuur aan te trekken, dient de kalk onder anderen tot het bereiden der bijtende potassa en soda in zeepziederijen ,
verder tot de bereiding van den salmiakgeest , van den chloorkalk, tot het
klaren , in de verwerij looijerij enz. De grootste hoeveelheid kalk wordt
echter als metselkalk of mortel gebruikt (zie Mortel).
Calciumphosphoreet (Phosphorcalcium : Ca 3 P,) wordt vermengd met
phosphorzuren kalk verkregen door op gloeijenden gebranden kalk langzamerhand stukjes phosphorus te werpen, beter door phosphordampen in een
kroes over gloeijende kogeltjes kalk te • leiden. Het kornt voor in bruine
stukken. Werpt men deze in water , dan ontwikkelen zich bellen van phosphorwaterstof, die aan de lucht van zelven ontbranden , terwijl onderphosphorigzure kalk terugblijft.
10

146

Calciumplatinachloride — Camphenen.

PtC1 2) kristalliseert zeer moeijelijk met
Calciumplatinachloride (Ca Cl
8 aeq. water.
Galciumplatinacyanure (Ca Cy ± Pt Cy = Ca PtCy2 ) wordt uit het koperzout door middel van kalk verkregen en kristalliseert in dunne naalden.
Galciumquinquesulphureet (Vijfvoudig-zwavelcalcium : Ca S 5). Indien kalkhydraat met zwavel wordt gekookt , dan verkrijgt men eene oplossing van
zwavelcalcium en onderzwaveligzuren kalk. Wordt het koken geeindigd,
voordat de vloeistof volkomen met zwavel verzadigd is , dan scheiden zich
uit de afgefiltreerde vloeistof bij bekoeling geelroode kristallen of , die calciumbisuiphureet (tweevoudig- zwavelcalcium) met 3 aeq. water zijn : Ca S2
3 HO. Door voortgezet koken ontstaat calciumquinquesulphureet (vijfvoudigzwavelcalcium : Ca , hetwelk opgelost blijft. De oplossing is geel van
kleur en geeft na toevoeging van zuren zwavelwaterstofgas onder afscheiding van zwavel.
Calciumsultantimoniaat (Kalkhoudende antimoonlever , Spiesglanshoudende kalkzwavellever: 3CaS,SbS 5 ). Kookt men antimoonpersulfide (vijfvoudig-zwavelantimoon : SbS 5 ) en calciumsulphureet (door gloeijing van zwavelzuren kalk en kool verkregen) met water, dan ontstaat er eene oplossmg
van calciumsulf-antimoniaat. In den onzuiveren staat , vermengd met zwavelzuren, onderzwaveligzuren en koolzuren kalk verkrijgt men het door drievoudig-zwavelantimoon met zwavel en krijt te gloeijen. Door ontleding met
chloorwaterstofzuur bereidt men uit het calciumsulf-antimoniaat de goudzwavel.
Calciumsulfhydraat (CaS,HS) ontstaat , benevens calciumoxyde, wanneer
calciumsulphureet met water behandeld wordt.
Calciumsulphureet (Enkelvoudig-zwavelcalcium : CaS) wordt verkregen
door zwavelzuren kalk met kool te gloeijen of door kalk in een stroom zwavelwaterstofgas te gloeijen onzuiver door zwavel met koolzuren kalk te
gloeijen.
Calcium-ijzercyanide (Ferridcyaancalcium : 3CaCy,, Fe2 Cy3 =Ca 3 Cfy2 ) kristalliseert in fijne oranjegele naalden , die in de lucht vervloeijen en wordt
verkregen door chloorgas in de oplossing van calcium-ijzercyanure te leiden.
Calciumlzercyanure (Ferrocyaancalcium : 2CaCy,FeCy=Ca2 Cfy) komt
voor in bleekgele , scheeve, vierzijdige prismen , wanneer men berlijnsch
blaauw met kalkmelk kookt en de daardoor verkregene oplossing tot stroopsdikte verdampt.
Callutanzuur (C141-16 08-1-H0) is het looizuur der Calluna vulgaris , hetwelk ijzerchloride groen , loodoxydezouten geel en tinchloride eigeel kleurt
en met mineraalzuren verwarmd , in eene amorphe roodgele kleurstof calluxanthine overgaat.
Calluxanthine (C, 4H40,) is eene roodgele kleurstof uit callutanzuur,, die in
beet water en alkohol oplosbaar is en wier alkalische oplossingzuurstof opneemt.
Calomel of Calomelas (van x.c(Abc. , fraai en p,i;toca zwart) is eene oude
benaming voor Kwikzilverchlorure (zie aldaar). Deze naam is afkomstig ,
volgens sommigen van eene zwarte dienstbode , die deze zelfstandigheid bij
Naar uitvinder als geneesmiddel bereidde , volgens anderen van zijne werkzaamheid tegen dusgenaamde zwarte gal.
Gamphenen noemt men in het algemeen aetherische oliên, uit koolstof
en waterstof in de evenredigheid van C5.114n zamengesteld, welke zich onmiddellijk met zoutzuur hetzij tot eene vaste op kamfer gelijkende , of tot
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eene vlugtige verbinding vereenigen , bijv. terpentijnolie , citroenolie, bergamotolie enz. — Campheen wordt in het bijzonder de terpentijnolie genoemd,
dewijl deze de type is der aetherische °lien, die liierbij behooren. — Voor
de afzonderlijke camphenen zie men terpentijnolie, hopolie, citroenolie enz.
Camphilen (Dactyl : C,„H„) is eene koolwaterstof, die ontstaat bij de ontleding der chloorwaterstofzure verbinding van terpentijnolie door middel van kalk
en in zamenstelling , spec. gew. en kookpunt met gewone terpentijnolie overeenkomt , maar daarvan verschilt , doordien zij niet als de terpentijnolie op
het gepolariseerde Licht werkt
Gamphinezuur (C20H1604) is een produkt der ontleding van kamfer met
eene alkoholische potassa-oplossing, waarbij de kamfer gescheiden wordt in
camphol en camphinezuur.
Camphol is Borneokamfer, zie aldaar.
Campholen. (C181116) is eene koolwaterstof , die bij 135° C. kookt, en bij
de destillatie van kamfer over watervrij phosphorzuur te voorschijn treedt.
Campholzuur (C 20 11 1 04) ontstaat door de inwerking van potassa op
kamfer bij eene temperatuur van 400° C. Ten opzigte zijner zamenstelling
onderscheidt het zich van kamfer door het meerder bevatten van 2 aeq.
water. Het is kristalliseerbaar,, smelt bij 80° en kan bij 250° onveranderd
gedestilleerd worden ; het is niet in water , maar gemakkelijk in alkohol en
aether oplosbaar.
Camphor , zie Kamfer.
Camphorzuur, zie Kamferzuur.
Gamphron of Phoron (C 18 11 14 02 ) is eene olie , die benevens andere produkten door drooge destillatie der kamfer met bijtenden kalk wordt verkregen.
Cannelkool, (candle coal) , zie onder het artikel Brandstoffen.
Cantharidine (C 10 H604 ) is eene kamfersoort , die in het plantenrijk niet
wordt aangetroffen, doch in het dierenrijk in verschillende insekten, voornamelijk in de spaansche vlieg, in het algemeen in het geslacht Lytta gevonden wordt. Men bereidt het door het uittreksel van spaansche vliegen
door middel van wijngeest of chloroform verkregen te verdampen en het
cantharidine daaruit met aether uit te trekken. Het kristalliseert hieruit in
blinkende schubben , die onontleed vervlugtigd kunnen worden. Het is niet
oplosbaar in water en kouden wijngeest , gemakkelijk oplosbaar in kokenden
alkohol en in aether. Op de huid veroorzaakt het blaren.
Canton's phosphorus noemde men vroeger een lichtsteen, hoofdzakelijk
nit zwavelcalcium bestaande , die volgens het oorspronkelijk voorschrift van
Canton wordt verkregen door een mengsel van 3 deelen gecalcineerde oesterschelpen en 1 deel zwavelbloemen gedurende een uur te gloeijen.
Caoutchen (C8116 ) is een produkt der drooge destillatie van het caoutchouk , hetwelk bij 14°C. kookt en bij sterke afkoeling in kristallen kan worden verkregen.
Caoutchin (C20 11 16 ) werd door Stinly een ligchaam geheeten, hetwelk
bij uit de caoutchoukolie afscheidde. Het kookt bij 471° en is isomeer met
de terpentijnolie.
Caoutchouk (Kaoetsjoek , Vederhars , elastieke hars, gummi elasticum,
resina elastica, gomme elastique, elastic gum, indian rubber) is eene koolwaterstof, die met de formule C 8 H, overeenkomt en zich in het melksap
van verschillende planten bevindt , voornamelijk van de Netels , Wolfmelksoorten , in het bijzonder echter in de Ficus elastica indica of den zooge-
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naamden Caoutchoukboom in Oost-Indiö , in de Siphonia cahuca (Jatropha
elastica) in Zuid-Amerika , in de Urceola elastica op Sumatra en Java enz.
Dit melksap wordt door insnijdingen in de stammen der genoemde planten,
voornamelijk van den caoutchoukboom , den koning der boomen in de OostIndische wouden, verkregen en komt somtijds als eene lichtgekleurde melkachtige vloeistof van een zuurachtigen, rottenden reuk in verschillende va ten
in Europa. Een zoodanig sap bestaat volgens Faraday uit 31,71 caoutchouk
2,91 planteneiwit, 7,01 bittere stikstofhoudende zelfstandigheid , 2,91 in water
oplosbare stoffen , 56,31 water.
Gewoonlijk wordt dit sap echter in het vaderland der boomen , zooals het
uit de stammen vloeit , op aarden toestellen of fleschvormen uitgestreken , die
men , nadat zij met eene laag vloeistof bedekt zijn , aan de warmte der zon
of aan kunstmatige warmte blootstelt. Ontstaat er dan eene vaste massa
op , dan worden zij voor eene tweede bedekking gebezigd , weder gedroogd,
en deze handelwijze zoolang voortgezet , totdat de overdekking 1 Ned. duim
of meer in dikte bedraagt. De aarden vormen worden dan gebroken en de
stukken van den . vorm vrij gemaakt , zoodat slechts de vaste massa van het caoutchouk in de gedaante eener flesch terug blijft en het ruwe caoutchouk van
den handel , zooals het uit Z. Amerika komt , levert. Uit Oost-Indiè daarentegen wordt het in den vorm van kogels aangevoerd. — Het Oost-lndische
produkt bezit eene lichtere kleur, dan het Amerikaansche, waarvan de reden is , dat het Oost-Indische in de zon gedroogd wordt , terwijl het
Amerikaansche boven een langzaam vuur hard gemaakt door den rook eene
zwarte kleur verkregen heeft.
Het caoutchouk is in den zamenhangenden staat doorzigtig, in dunne lagen
wit , in dikke eenigzins geelachtig , zeer veerkrachtig , wordt in de koude vast en
is dan moeijelijk buigzaam , maar niet broos. Door heet water en waterdamp wordt het zacht , veerkrachtig, maar overigens niet veranderd. Het
is onoplosbaar in wijngeest , wordt door chloor,, verdunde zuren en bijtende
loog niet veranderd , maar door verdund zwavelzuur en salpeterzuur ver
nietigd. Het is oplosbaar in alkoholvrijen aether,, in gezuiverde terpentijnen steenolie , in zwavelkoolstof, steenkolenteerolie enz. Vooral merkwaardig
is het , dat caoutchouk in koud water gedompeld , na het uitnemen niet veerkrachtig is , maar bij het dompelen in water van 45° zijne vroegere elasticiteit herkrijgt. Bij verwarming wordt het caoutchouk zachter, smelt bij ongeveer 23° tot eene kieverige massa , die na bekoeling vast wordt. Bij toetreding der lucht verhit , brandt het met eene lichtende roetgevende vlam.
Bij afsluiting der lucht of drooge destillatie 'evert het vele koolwaterstoffen , die door verschil in vlugtigheid van elkander kunnen onderscheiden
worden : caoutchin, caoutchen , heveen (zie bij deze ligchamen).
De uitgebreide aanwending , welke het caoutchouk tot het bereiden van
platen , draden , banden, zakken en waterdigte stoffen , tot het vervaardigen
van gevulcaniseerd caoutchouk , tot het wegnemen van potloodstrepen, vlekken op papier enz. vindt , verleent dit natuurprodukt eene groote belangrijkheid voor kunst en nijverheid. Het wordt daartoe op velerlei wijze toeibereid , voornamelijk op de drie volgende : lo. het zuiver en digter maken
van het ingevoerde ruwe materiaal en het in stuk snij den van het materiaal,
2o. het spinnen van het bereide caoutchouk (tot draden of strooken) , 30,
het overbrengen van den a fval in een vernis voor waterdigte stoffen.
Het zuiveren van het caoutchouk geschiedt grootendeels door mechanische
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middelen , dewijl eene volledige oplossing in een geschikt oplosmiddel slechtn
moeijelijk te verkrijgen is. Tot dat einde wordt deze zelfstandigheid is
zeer dunne stukjes verdeeld en door schudden in warm water of door er
een stroom water over te leiden , uitgewasschen , waarna het caoutchouk in
ijzeren bakken in eene met stoom verwarmde kamer wordt gedroogd.
Na deze zuivering worden de afzonderlijke stukken weder tusschen ijzeren
rollen gebragt en aan een stroom water blootgesteld , waardoor ten tweeden
male uitgewasschen wordt en tevens meerdere stukken tot een gelijksoortig
gelieel vereenigd worden.
Het snijden in platen of tafels geschiedt door middel van stalen zagen ,
in machines , alwaar de zaag in eene horizontale rigting staat , terwijl de
caoutchoukkoek door krammen of andere geschikte middelen vastgehouden
regelmatig tegen de zaag wordt opgeheven.
Banded van caoutchouk worden door ronde snijmessen vervaardigd. Ronde caoutchoukdraden worden met behulp van bijzondere scharen verkregen.
De bereiding van waterdigte stoffen bestaat in den regel daarin : dat de
stoffen met caoutchouk worden overtrokken ; meer zeldzaam door er eene
dunne plaat caoutchouk tusschen te leggen. Om de stoffen met caoutchouk
te overdekken , heeft men de bovengenoemde oplosmiddelen noodig , waartoe voornamelijk zwavelkoolstof wordt aangewend.
Caoutchouk, gevu lc aniseer d. Door caoutchouk in gesmolten zwavel
te dompelen , ondergaat het eene soort van cementatie, doordien het caoutchouk zwavel opneemt en daardoor in eene buitengemeen veerkrachtige massa overgaat. Deze is onder den naam van »g e y ule an i s e e r d c a o u tc ho uk" bekend. Zijne elasticiteit is zelfs groot bij een lage temperatuur,,
terwijl het gewone caoutchouk reeds bij 3° hard en stijf wordt ; het wordt
verder door de gewone oplosmiddelen van het caoutchouk niet aangetast.
Men bereidde vroeger het gevulcaniseerde caoutchouk door dunne platen
caoutchouk te dompelen in gesmolten zwavel, die tot 220° verhit is, daarin
10-15 minuten te vaten, tusschen cilinders goed door te kneden en alsdan tot 150° te verhitten. De thans meest gebruikelijke methode bestaat
in het dompelen van caoutchouk in een mengsel van zwavelkoolstof en
chloorzwavel en het alsdan tot 210° te verwarmen om al de zwavelkoolstof te
verwijderen. Vervolgens laat men het caoutchouk tot verwijdering van
de niet scheikundig gebondene zwavel in eene vloeistof uit 500 wigtjes
bijtende potassa en 10 kan water bestaande, koken en wascht dan zoolang af, totdat het afloopende water Been invloed op rood lakmoespapier
heeft.
Het op deze wijze verkregen gevulcaniseerd caoutchouk ziet er zwart uit
en kleurt niet af, zooals zulks met het in zwavel gedompelde geschiedt.
Het gevulcaniseerde caoutchouk vindt eene zeer uitgebreide toepassing ; het
wordt tot waterdigte vaten, rollen , gasgeleidingsbuizen , pijpenroeren enz.
gebruikt.
Capaciteit. Deze uitdrukking heeft in de scheikunde eene zeer verschillende beteekenis. Men geeft daarmede te kennen de eigenschap of het verm og en van een zuur , om eene base te verzadigen (neutraliseren) of daarmede een neutraal zout te vormen, zoodat in dezen zin, voor eene nadere beteekenis , de bumming »v erz a di ging s -capacitei t" gebruikelijk is , waarmede men de boeveelheid zuurstof aangeeft, die in eene base moet vervat
zijn , om met 100 deelen van een zuur een neutraal zout te vormen. Zegt
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men bijv. de verzadigingscapaciteit van het zwavelzuur (SO 3) is = 20 , dan
wil zulks met andere woorden beteekenen : 100 deelen zwavelzuur bevatten
60 deelen zuurstof. Dewijl zich nu het zwavelzuur met de base op die wijze
verbindt , dat de zuurstof van het zuur (SO 3 ) het drievoudige van die
der base (bijv. potassa: KO) uitmaakt, zoo vereischen 100 deelen zwavelzuur die hoeveelheid eener base, welke 1 = 20 deelen zuurstof bevat. Het
getal 20 is dus als de verzadigingscapaciteit van het zwavelzuur te beschouwen. Daar zich nu in de verbindingen van het zwavelzuur met basen
zijne zuurstof als 3: 1 verhoudt , zoo is het zuurstofgehalte in alle hoeveelheden base, die 1 aeq. zwavelzuur verzadigen , volkomen hetzelfde. Elk zuur
bezit natuurlijk eene verschillende verzadigingscapaciteit; zoo is zip bijv. van
koolzuur (COO 36, 36, van het salpeterzuur (N0 5) 14, 8 enz.
Verder duidt men met de benaming cap a c i t e i t ook de ruimte van een
vat aan, namelijk de geschiktheid dezer ruimte of het volumen, om eene bepaalde hoeveelheid eener stof te bevatten.
Eindelijk heeft men deze uitdrukking ook in de physica ingevoerd, en
verstaat daaronder de eigenschap of het vermogen der ligchamen om eene
bepaalde hoeveelheid warmte op te nemen en men spreekt in dezen zin
van eene warmtecapaciteit der ligchamen, eene uitdrukking synoniem
met s p e c i f i eke warm t e. Met beide uitdrukkingen geeft men te kunnen de
hoeveelheid warmte, die benoodigd is, om ligchamen van verschillenden aard
tot een bepaalde temperatuur te brengen. Deze hoeveelheid warmte is natuurlijk ongelijk , dewijl de capaciteit of het vermogen der ligchamen verschilt, om een zeker getal warmte-eenheden op te nemen, ten einde tot
eene bepaalde temperatuur te geraken. Men zegt dus, wanneer een ligchaam
meer warmte behoeft dan een ander : zijne warmte capaciteit is grooter ; het maakt meer warmte latent. De warmtecapaciteit van het water is
33 maal grooter dan die van het kwikzilver , dewijl het kwikzilver slechts
het 33ste gedeelte der hoeveelheid warmte behoeft, die het water noodig
heeft om daarmede tot een gelijken warmtegraad te geraken. Het getal der
warmte-eenheden , benoodigd om de massa 'P te verhoogen, hangt van de
warmtecapaciteit van het ligchaam of en wordt specifieke warmte geheeten.
Deze is dus de betrekkelijke warmte , die op eene gegevene eenheid slaat ,
waartoe gewoonlijk die hoeveelheid warmte dient , welke vereischt wordt ,
om I. pond water op 1 ° te brengen, dewijl deze hoeveelheid altijd constant is.
Uit het gezegde volgt , dat men om 1 pond kwikzilver 4° te verhoogen
het 33ste gedeelte der hoeveelheid warmte noodig heeft , welke vereischt
wordt om 1 pond water 1° te doen stijgen : men zegt derhalve : de specifieke warmte van het kwikzilver is 33.
Cape! (Zandcapel) noemt men een zandbad , hetwelk uit een ketel van
gegoten ijzer , gedeeltelijk met zand gevuld , bestaat en dient , om vloeistoffen uit retorten of kolven te destilleren , die niet onmiddellijk op het vuur
kunnen verhit worden. Eene andere soort van capel is eene ruimte met
glasvensters afgesloten, waarvan de bodem uit eene plaat van gegoten ijzer, met
zand bedekt , is vervaardigd en dient , om in scheikundige laboratorien door
indirecte verhitting op het zandbad mineralen of chemicalien in water of in
zuren op te lossen , vloeistoffen bijv. tot kristallisatie te verdampen, ligchamen te droogen of veeleer van hun hygroscopisch of kristalwater te berooven.
De verhitting geschiedt bij beide soorten van capellen of zandbaden in eene
geslotene gemetselde ruimte daaronder, die met schoorsteen , rooster en
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aschbak voorzien is , zoodat elke brandstof daarvoor kan worden aangewend.
Capillariteit (capillaire attractie , Haarbuisjeskracht) is een verschijnsel
der adhaesie , namelijk dat bij het indompelen van enge buizen (het best
glazen buizen) in eene vloeistof de vloeistof in deze buizen stijgt boven het
niveau of den spiegel der vloeistof, die zich in het grootere vat bevindt.
Onder gewone omstandigheden is de stijgkracht der vloeistof in capillaire
ruimten begrensd , omdat de zwaartekracht tegenwerkt. Heft men intusschen
de werking der zwaartekracht op , door bijv. olie met een waterhoudenden
wijngeest van gelijk spec. gewigt te overgieten en eene buis tot in de olie
te steken , dan stijgt deze , zij mag naauw of wijd zijn (0,2 streep tot '10
duim) tot boven aan toe , wanneer de buis slechts vooraf met olie is nat gemaakt en niet tot aan den wijngeest uitsteekt.
De capillaire verschijnsels zijn zeer veelvuldig van aard in een groot aantal gevallen , waarbij hun invloed van zeer veel gewigt is. — Vloeistoffen zullen in buizen , die zij nat maken, eene concave en in de zoodanige , Welke zij niet nat maken , eene convexe oppervlakte (meniscus) aannemen. — De capillaire aantrekking , die poedervormige ligchamen op vloeistoffen uitoefenen , speelt voornamelijk in de scheikunde eene belangrijke
rol, want zij is de oorzaak, dat vele nederslagen eerst na herhaalde afwasschingen van het laatste spoor der moederloog kunnen bevrijd worden.
3) worth met het glyCapranzuur (Caprylzuur: C16 1-I, 6 0,7-___HO,C„H„0
ceryloxyde verbonden in de boter gevonden , wier srnaak gedeeltelijk- van
deze verbinding afhangt. Het is verder in de foeselolie benevens het capronzuur gevonden en kan ook door verschillende oxydatieprocessen verkregen worden. Het is eene olieachtige, kleurlooze vloeistof, die onder13°
C. in naalden kristalliseert , zwak kaasachtig riekt , in water zeer moeijelijk.
('100 deelen koud, 50 deelen kokend) , doch in alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar is en bij 236° kookt.
Caprinaldehyde heette vroeger het hoofdbestanddeel der wijnruitolie ,
hetwelk men later als methylcaprinal (zie aldaar) heeft leeren beschouwen.
Capranzuur (C2o1-1 20 0 4 bevindt zich, benevens het boter-,
capron-, capryl-, olie- en palmitinezuur, in de boter en bet geitenvet. Verder wordt het verkregen bij de oxydatie van wijnruitolie door middel van
salpeterzuur. Het is ook met boterzuur en valeriaanzuur in het voetzweet
gevonden, alsmede uit het fibrine van het dierlijke ligchaam door digereren
met krijt, benevens azijnzuur en de zoo even genoemde beide zuren, verkregen.
Het vomit bij de gewone temperatuur eene witachtige, vette, kristallijne
massa, die reeds bij 27° C. tot eene olie smelt, Welke verwarrnd een sterken,
ransen, zweetachtigen reuk heeft. Zijne zouten bezitten een zeer zeepachtigen aard maar vele kristalliseren.
Capronalkohol (Hexylalkohol : C 12 H1402) bevindt zich benevens amylalkohol en propylalkohol in de foeselolie van den wijn eene ligte vloeistof, onoplosbaar in water , die bij '148° tot '154° C. kookt.
Capronanhydride (Capronzuuranhydride : 2 C12H1103) is eene kleurlooze,
aangenaam riekende olie, die aan de lucht spoedig water aantrekt en daarmede den onaangenamen reuk van het capronzuur aanneemt.
Capronnitril (Amylcyanure: C12H11N C10 FI11 Cy) wordt verkregen door
drooge destillatie van cyaanpotassium en amyloxydezwavelzure potassa. Het
is eene donne vloeistof van 0,806 spec. gewigt, die bij '146° kookt en een
eigenaardigen walgelijken reuk bezit.
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Capronyl (Hexyl : C12 H13) is het radikaal van den capronalkohol en wordt
bij de electrolyse der oenanthylzure potassa als eene specerijachtig riekende,
olieachtige vloeistof verkregen, met een kookpunt van 202° C.
Capronzuur (C12 1-1 1204 H O,C12 H1103) is eene dunne -vloeistof, die bij — 9°
C. nog vloeibaar is, een spec. gew. van 0,92, een zweetachtigen reuk
sterk zuren, later zoetachtigen smaak heeft, in 96 deelen water, doch in alle
verhoudingen in alkohol oplosbaar is en bij 198° kookt. Zijne zouten gelijken veel op die van het valeriaanzuur. — Het capronzuur bevindt zich verbonden aan glyceryloxyde in de koe- en geitenboter; als ook in het geitenvet en eindelijk in de cocosnootolie; het ontstaat echter ook door oxydatie
der eiwitachtige ligchamen.
Gaproyl = Capronyl.
• Caprylaldehyde is methyloenanthol C16111602.
Caprylalkohol (Octylalkohol : C 161-11802) wordt verkregen door verzeeping
van ricinusolie door middel van potassa en latere destillatie, waarbij hij
overkomt als eene kleurlooze olieachtige vloeistof, die eene olievlek op papier
geeft , in water onoplosbaar,, in alkohol, aether en azijnzuur oplosbaar is ;
hij riekt aromatiek, heeft een spec. gew. van 0,82, kookt bij 178-180° en
brandt met eene kleurlooze vlam.
Gaprylanhydride (Caprylzuur-anhydride : 2 C16H1503) is eene kleurlooze
vette olie, ligter dan water, van een onaangenamen reuk , kristalliseert in een
koud mengsel, maar wordt beneden O D reeds weder vloeibaar; zij kookt bij 285°.
Caprylon. (C30I-13 '0 02) is het keton van het caprylzuur en wordt door
drooge destillatie van caprylzure baryt in kleurlooze glanzende kristalblaadjes verkregen, die bij 40° smelten en bij 178° koken.
Caprylzuur = Capranzuur.
Gapt mortuum (Colcotliar, Engelsch rood) is onzuiver ijzeroxyde, betwelk bij de bereiding van het Nordhauser of rookend zwavelzuur door destillatie van het ijzervitriool in de retorters terugblijft.
Caramel is suiker, die boven Naar sineltpunt (200°) verhit is, zie Suiker.
Carapine is eene indifferente, onkristalliseerbare bitterstof, die in den
bast van Carapa guianensis ontdekt is.
Carbamide (C2N211 402 ) is eene vlugtige kristallijne zelfstandigheid, die
benevens chloorammonium ontstaat, wanneer chloorkoolzuur met droog ammoniakgas zamenkomt. Volgens andere opgaven is carbamide niet slechts
isomeer maar zelfs identisch met het ureum (zie aldaar).
Carbaminezuur (C2 H 3N0 4) is slechts in den verbonden staat bekend; zoo
is bijv. als carbaminezuur ammo ni umox y de de verbinding te beschouwen , die ontstaat, wanneer droog koolzuurgas met ammoniakgas te
zamen komt, doch door toevoeging van water in koolzure ammonia overgaat. De urethanen (zie aldaar) zijn te beschouwen als verbindingen van het
carbaminezuur met aethers.
Carbanil (Anilocyaanzuur : C 14II51\102 ) is eene kleurlooze vloeistof, zwaarder dan water, van een eigenaardigen sterken reuk , die bij 178° kookt. Het
ontstaat benevens carbanilide bij de drooge destillatie van bet melanoximide.
Carbanilide (Diphenylcarbamide : C26 H12N202) ontstaat door verhitting
van cyaanzuur aniline of door chloorkoolzuur op aniline te laten werken.
Het kristalliseert in kleurlooze, glanzende naalden, die bij 205° smelten ,
rnoeijelijk in water, gemakkelijk in alkohol oplosbaar zijn en bij verhitting
verstikkende dampen uitstooten.
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Carbanilidezuur (Carbanilzuur, Phenylcarbaminezuur: C 12 11 7N+2CO2) kristalliseert in geelwitte glanzende blaadjes , is in water moeijelijk , in alkohol
en aether gemakkelijk oplosbaar. Het smelt bij 132° en kan in witte , op
bet benzazuur gelijkende naalden gesublimeerd worden verkregen. Het ontstaat , wanneer mangaanhyperoxyde in eene oplossing van indigoblaauw in
potassaloog wordt gebragt.
Carbolzuur (Phenylzuur, Phenzuur, Phenylalkohol, Phenyloxydehydraat ,
Spirol : C 12 H,02 ) is in den zuiveren staat eene olie , die bij volkomene afsluiting der vochtigheid in een duim lange , kleurlooze , bij 35° smeltende krisfallen aanschiet , in water weinig, in alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar
is, een spec. gewigt van 1,06 heeft en bij 984° kookt. Aangestoken verbrandt
bet met eene roetgevende vlam , riekt naar rook , smaakt brandend scherp,
veroorzaakt Waren op de huid en werkt vergiftig op dieren en planten.
Het carbolzuur bevindt zich in het steenkolenteer en wel in het gedeelte
zijner olie , dat tusschen 150 tot 200° kookt. Het ontstaat verder bij de drooge
destillatie van spiroylzure baryt, van salicine met kalk , van het kinazuur,
de benzoehars, in het algemeen bij de ontleding van vele stoffen in de gloeihitte.
Uit de steenkolenteerolie kan het verkregen worden , door haar met het
tweevoudige van haar volumen potassaloog te schudden; bij de daardoor
verkregene waterhoudende oplossing een zuur te voegen en de daardoor verkregene zware olie met gesmoltene potassa aan eene destillatie te onderwerpen. Het carbolzuur gelijkt veel op het kreosoot en wordt in plaats dezer
zelfstandigheid veelvuldig in den handel gebragt. Het kenmerkt zich echter
door de eigenschap van een dennenspaander , die met zoutzuur bevochtigd
is, fraai blaauw te kleuren en door de violette kleur, die het de ijzeroxydezouten mededeelt. — Het carbolzuur is vooral in den laatsten tijd als desinfecterend middel in gebruik genomen.
Carbostyril (C1a H,NO2) komt voor in zijdeachtige kleurlooze kristallen ,
wanneer men nitrokaneelzuur eenige uren in zwa-velammonium kookt, met
zoutzuur oververzadigt , verdampt en meermalen onakristalliseert.
Carbothialdine (C10El10N2S4) is eene zwavelhoudende , organische base ,
die ontstaat , wanneer men zwavelkoolstof met eene wijngeestige oplossing
van aldehyd-ammoniak behandelt. Het is onoplosbaar in water en aether,
oplosbaar in heeten alkohol , uit Welke oplossing bet gekristalliseerd kan
verkregen worden. Het is oplosbaar zonder ontleding in verdund zoutzuur
en kristalliseert dan als eene in water onoplosbare massa.
Garbothiacetonine (C201-1 18 N 2 S4). Uit eene oplossing van zwavelkoolstof ,
aceton en ammoniak zetten zich langzamerhand geelachtige kristallen af, die
bet sulfhydraat dezer nieuwe base zijn.
Cardol (C421-13104) is eene olieachtige zelfstandigheid , die zich in de anacardiumvrucht bevindt en hieruit:op de volgende wijze kanverkregen worden.De
vruchten worden , nadat zij van de kernen bevrijd zijn , gestooten , met alkobol uitgetrokken en het uittreksel wordt met versch gepraecipiteerd loodoxyde
gedigereerd , totdat geene reactie op lakmoes meer merkbaar is. Van de
gefiltreerde vloeistof wordt dan de alkohol grootendeels afgedestilleerd en
het overblijvende met warm water -vermengd , waarop het cardol zich als
eene olieachtige zelfstandigheid afscheidt. Deze zelfstandigheid staat tusschen
de vette en aetherische olien in, verspreidt bij verwarming een zwakken
aangenamen reuk en werkt blaartrekkend op de huid,
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Carmufellinezuur ( C 24 H 2,032) bevindt zich in de kruidnagels en komt in
kleurlooze schubben voor, die in alkohol, aether en koud water onoplosbaar zijn , daarentegen oplosbaar in beet water , en bij verhitting dampen
met een reuk naar gebrande suiker benevens eene gele olie leveren.
Carmjjn is , zooals bekend is , eene zeer fraaije roode schilderverf, die
uit de cochenille (het wijfje van het insekt Coccus cacti, dat op onderscheidene Cactussoorten nestelt) bereid en in donkerroode kristallijne korrels
verkregen wordt , welke in alkohol en water oplosbaar zijn. Het geeft met alum
een fraai rood lak , hetwelk de bekende schilderverf levert.
De meest gebruikelijke methode om het carmijn te bereiden , is de volgende : De gemalen cochenille wordt 6 minuten lang met regenwater in een
tinnen vat gekookt , danit-' van haar gewigt alum bijgevoegd , en nog eenige
minuten gekookt , waarna de vloeistof door fijne zeven in porseleinen vaten
wordt gegoten. De nederslag , die na eenige dagen ontstaat , is de beste
soort, de afgegotene vloeistoffen leveren na eenige rust nog eene mineere
soort. (Zie verder het artikel Coohenille).
Carmijnzuur (C2314 14 0 16 ) is eene purperbruine wrijfbare massa , under
het mikroscoop doorzigtig en bij fijne verdeeling zich rood van kleur vertoonende , in water en alkohol in elke evenredigheid oplosbaar , weinig oplosbaar in aether , oplosbaar in geconcentreerd zwavelzuur en zoutzuur zonder ontleed te worden.
Met salpeterzuur behandeld levert het, benevens zuringzuur, het nitr ococcuszu ur (21-10,C„H 8N4020) , hetwelk in gele rhombische platen kristalliseert, in koud, beter in kokend water in alkohol en aether op'
losbaar is en welks oplossingen de huid geel kleuren.
Al zijne zouten ontploffen met groote hevigheid.
De oplossing van het carmijnzuur in water reageert zwak zuur, verandert
niet aan de lucht en wordt door allialién niet nedergeslagen. De alkalische aarden geven purperroode praecipitaten. Men verkrijgt het carmijnzuur het best op de volgende wipe : De gewrevene cochenille wordt met
het 40 voudige gewigt water omstreeks 20 minuten lang gekookt, het doorgezegen afkooksel na een kwartier uur staaus afgegoten en neérgeslagen
met eene oplossing van loodsuiker, die met azijnzuur (op 6 deelen loodzout 1
deel zuur) is zuur gemaakt. Men ontleedt den uitgewasschen neerslag met
zwavelwaterstof en herhaalt de ontleding van den neerslag. De alzoo verkregene oplossing van carmijnzuur wordt tot droogwordens verdampt , in kokenden absoluten alkohol opgelost, met eene hoeveelheid terug gehouden carmijnzuur loodoxyde (tot verwiidering van het phosphorzuur) gedigereerd en
eindelijk met aether vermengd, om eene kleine hoeveelheid stikstofhoudende zelfstandigheid neer te slaan. Het filtraat levert bij verdamping zuiver
carmijnzuur.
Carneol is eene delfstof bestaande uit amorph en gekristalliseerd kiezelzuur.
Carotine is eene kleurstof der roodgele penen , waarin onlangs ook een
h y d r o c a r o t i n e (C36 H3002 ) als een reuk- en smakeloos ligchaam is gevonden, dat in groote zijdeglanzende blaadjes, nit aether in vlakke rhombische tafels kristalliseert.
Carthamine (Saffloerrood , Carthaminezuur : C14H307) vormt in den vochtigen staat eene slijmerige , fraai kartnozijnroode massa, die in dunne lagen
gedroogd een groenen, op spaansche vliegen gelijkenden, metaalglans ver-

Carvacrol —Cassava.

155

toont en in oplossing eene zeer fraaije roode kleur heeft. Men bereidt het
carthamine uit het saffloer, dat uit de bloemen van Carthamus tinctorius
bestaat, door deze door uitwasschen met water van het saffloergeel te Levrijden en dan met eene oplossing van koolzure soda eenige uren te laten
staan, waardoor het saffloerrood volkomen opgelost wordt. Het carthamine
dient tot het verkrijgen van een glanzend rozenrood op boomwol en zijde,
maar behoort tot de onbestendige kleurstoffen , dewijl het aan de lucht en
het zonnelicht blootgesteld , ligt verschiet.
Carvacrol is volgens Schweizer eene zeer dikvloeibare olie, die door behandeling der karweiolie met potassahydraat of phosphorzuur verkregen wordt.
Carvol (C20H„02 ) is eene zuurstofbevattende olie uit de karweiolie, isomeer met het thymol.
Caryophylline is het stearopten der kruidnagelolie , dat in kleurlooze,
reuk- en smaaklooze fijne naalden kristalliseert en polymeer is met de laurierkamfer.
Cascarille-olie is eene geelachtige aetherische olie, die door destillatie
van den cascarillebast met water verkregen wordt.
Caseine (Kaasstof: C288N36S2H228090 benevens phosphorzure zouten) bevindt zich zoo wel in het planten- als in het dierenrijk en behoort tot de eiwitachtige en bloedvormende stollen. Het komt hoofdzakelijk voor in de zaden
der planten en in de grootste hoeveelheid in die der Leguminosen of peulvruchten , waarvan het ook den naam van 1 egumin e draagt. In het dierenrijk bevindt het zich voornamelijk in de melk.
De kaasstof stremt in haar oplosbaren vorm niet vrijwillig, maar wel door
verhitting, echter niet in vlokken, maar in huidjes. Door de lebbe of slijmhuid der kalfsmaag heeft insgelijks eene stremming plaats , alsmede door de
meeste zuren eene vlokkige afscheiding.
In de melk bevindt zich de kaasstof, benevens eiwit, melksuiker, verschillende zouten , opgelost, terwijI het vet of de boter door de vloeistof verdeeld
is. Bij het zuur worden der oorspronkelijk alkalische melk wordt haar
alkali geneutraliseerd en het melkzuur, ontstaan door de gisting der melksuiker , verkrijgt de overhand en doet de kaasstof stremmen.
Al naar haar voorkomen vertoont de kaasstof eenig verschil. Zoo wordt
bijv. de kaasstof der menschelijke melk door vele organische zuren en door
lebbe slechts onvolkomen, die der koemelk volledig neergeslagen. Ook het
praecipiteermiddel heeft invloed op de eigenschappen der kaasstof; de met
lebbe neergeslagene is in koolzure potassa onoplosbaar, de door zuren gepraecipiteerde gemakkelijk oplosbaar. Bij het coaguleren door middel van
lebbe scheidt zich de kaasstof uit eene neutrale of zwak alkalische oplossing
nit en bevat de phosphorzure aardzouten der melk in scheikundige verbinding ; in zoete wei ontbreken dus deze zouten.
Cassava (ik[oussaehe, pain de cassave, conaque) wordt het zetmeel van
den maniokwortel (van de Maniokplant) geheeten, hetwelk in Indio en
tropisch Amerika wordt vervaardigd.
De hoofdzakelijke bestanddeelen van dezen wortel zijn , behalve de houtvezel, een zetmeel en eene hoogst vergiftige blaauwzuur bevattende zelfstandigheid van een vlugtigen aard in het sap , hetwelk bij het uitpersen afloopt:
Om het zetmeel nit dezen wortel af te scheiden, wordt hij tot een zachten brig
gewreven, dien men in zakken aan de drukking eener krachtige pers onderwerpt.
Uit het uitgeperste sap zet zich dan na verloop van tijd een fijnkorrelig zetmeel af.

i
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Cassia°lie (Chinescbe kaneelolie) is eene aetherische olie, die door
destillatie van den cassiabast (Chinescbe kaneelbast) en cassiabloemen verkregen wordt. Bij afsluiting der lucht gedestilleerd is zij kleurloos, anders
geelachtig; aan de lucht blootgesteld absorbeert zij zuurstof, wordt roodbruin
en gaat over in kaneelzuur zie aldaar. Zij bezit een brandenden scherpen
specerijachtigen smaak en een reek volkomen op kaneel gelijkende. Zij is
onoplosbaar in water en wordt bij — 20° C. nog niet vast.
De cassiaolie is evenals de olie nit het Ceylonsche kaneel te beschouwen
als cinnamylwaterstof of het aldehyde van het kaneelzuur. Vele soorten van
kaneelolie, die in den handel voorkomen , zetten, met geconcentreerd salpeterzuur vermengd , na eenige uren groote doorschijnende kristallen af, die
uit eene verbinding van cinnamylwaterstof (cinnamylhydrure) met salpeterzuur bestaan en door water, onder afscheiding van zuivere kaneelolie, ontleed worden. Behalve de cinnamylwaterstof zijn nog eene koolwaterstof
benevens harsen in de kaneelolie bevat (zie aldaar).
Cassius goudpurper,, zie Gondpurper.
Casselsch geel is eene bladerig-kristallijne, goudgele massa, die onder
afscheiding van kristallisch lood ontstaat , wanneer men een mengsel van
10 deelen loodoxyde of menie met 1 deel salmiak smelt. De verbinding is
een zeer basisch chloorlood en komt in zamenstelling overeen met de formule : PbC1,7PbO.
Castoreum 7 zie Bevergeil.
Castorine is eene zelfstandigheid , die verkregen wordt door een mengsel
van castoreum en gebluschten kalk met water uit te koken en den nederslag
herhaaldelijk met alkohol te behandelen , waaruit het zich in kleine witte
kristalnaalden afzet , die bij 100° smelten en zoowel in kokend verdund zwavelzuur als in bijtende alkalien zonder verandering oplosbaar zijn.
Catechine (Catechinezuur,, Deuterocatechuzuur, Tanningenzuur : C1611308)
kristalliseert in kleurlooze schubben of naalden, is bijna smakeloos, gemakkelijk oplosbaar in water , alkohol en kokenden aether, , smelt bij 217° onder
verlies van 1 aeq. water ,' en wordt bij een hoogere temperatuur ontleed in
brandig-catechin (pyrocatechin of oxyphenzuur) en brandig-catechuzuur.
Het catechin of catechuzuur wordt verkregen , door de catechu, een roodbruin gedroogd extract der Mimosa Catechu en andere Oost-Indische Mimosasoorten, hetwelk in rood- tot zwartbruine stukken in den handel voorkomt , met
koud water te behandelen , het looizuur te verwijderen , en het overblijvende met water uit te koken. Bij bekoeling scheidt zich het zuur uit en
kan door koken met dierlijke kool kleurloos verkregen worden.
De ijzeroxydulezouten worden door de oplossingen van het catechuzuur
niet, daarentegen de oxydezouten groen gekleurd. Zijne loodoxydezouten worden
aan de lucht groen. Lijmoplossing wordt er niet door neergeslagen. De oplossing van het catechuzuur in water wordt aan de lucht, vooral bij het koken,
geelbruin en schimmelt. Door bijtende potassa wordt het in catechuminezuur of japanzuur (zie aldaar) omgezet.
Er bestaan eigenlijk 3 soorten van catechuzuren , die te zamen eene homologe reeks vormen , en welke men door de namen : Pr otoca te chuzuur
Deuterocatechuzuur en Tritocatechnzuur onderscheiden heeft. —
»Het pr otocate chu zuur : C 141-1 608, ontstaat bij het smelten van piperinezuur met potassahydraat ; het d eu ter o ca tech uzuur : C 16 H8 08 , is het
boven beschrevene catechine, hetwelk in de catechu bijna onafscheidelijk ver-
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bonden is met het tritocatechuzuur: C 1811 10 08 . Deze 3 catechuzuren komen
in de meeste reacties met elkander overeen.
Gatechulooizuur is het hoofdbestanddeel der catechu , hetwelk daaruit
verkregen wordt door uittrekking met aether in een deplaceertoestel. Het
heeft eene lichtgele kleur, is niet kristalliseerbaar smaakt sterk zamentrekkend als eikenlooizuur , geeft met de ijzeroxydezouten
' een bruingroen praecipitaat en bij de drooge destillatie brandig-catechuzuur.
Catechuminezuur zie Japanzuur.
Catechuzuur = Catechine.
Cathartine is de werkzame stof van de sennebladen (van Cassia Senna),
komt voor met eene donkerroode gele kleur , is niet kristalliseerbaar en
heeft een onaangenamen bitteren smaak. Het kan uit de sennebladen worden
verkregen door ze met water af te koken , bij het daardoor verkregen afkooksel azijnzuur loodoxyde (loodsuiker) te voegen en het overvloedige lood
met zwavelwaterstof te verwijderen. De vloeistof wordt dan tot extractdikte
verdampt en dit extract met alkohol behandeld waarbij eene bruine gomachtige zelfstandigheid terugblijft. De alkoholische
' oplossing bevat behalve
het cathartine nog azijnzure potassa , waarvan het potassagehalte door zwavelzuur wordt afgescheiden , terwijl men het overvloedige zwavelzuur met koolzuur loodoxyde verwijdert , wederom met zwavelwaterstof behandelt en de
gefiltreerde vloeistof verdampt.
Cedrireet (afgeleid van cedriurn of xaptov, de eerste uitzweetende hars
van den cederboom , en van rete , het net , omdat de kristallen zich netvormig zamenvoegen) is eene zelfstandigheid , door Reichenbach in de teerolie
ontdekt , welke op de volgende wijze kan verkregen worden. Indien men
onzuiver kreosoot in potassaloog onder bijvoeging van azijnzuur oplost , dan
scheidt zich eene olie af, die kreosoot en andere brandige °lien bevat , maar
eene zekere hoeveelheid olieachtige stof blijft in de azijnzure potassa opgelost. Deze nu wordt gedestilleerd , totdat hetgeen er overkomt in eene oplossing van zwavelzuur ijzeroxyde een rooden neerslag voortbrengt. Het destillaat wordt alsdan afzonderlijk verzameld en is het zuivere cedrireet, hetwelk
als een vlugtig vast ligchaam voorkomt en in eene oplossing van zwavelzuur
ijzeroxydule tot een net van oranjeroode kristallen uitschiet, die in zwavelzuur met eene blaauwe kleur oplosbaar zijn, Deze laatste eigenschap geeft
aanleiding tot het vermoeden , dat de kleur van de teerolie van deze zelfstandigheid afkomstig is.
Cellulose (Ceistof, Plantencelstof , Houtvezel: C12H10 010 )is die zelfstandigheid , welke het celweefsel der planten uitmaakt en zich in de grootste
hoeveelheid in het bout bevindt.
Het plantenskelet, hetwelk overblijft na verwijdering van elke zelfstandigheid, die in water , alkohol, aether , verdunde zuren en verdunde alkalien
oplosbaar is , heeft bovengenoemden naam van celstof verkregen. In den zuiveren staat , zooals bijv. In Zweedsch filtreerpapier , hetwelk eene zeer fijne
houtvezel is , ziet de celstof er doorschijnend wit uit. Zij is onoplosbaar
in de gewone oplosmiddelen zij wordt alleen -opgelost door koperoxydeammoniak (oplossing van koperoxyde in ammoniak) en daaruit door bijvoeging van zuren in kleurlooze vlokken afgescheiden. Zij vormt den
celwand der planten, die deels met vaste, deels met vloeibare zelfstandigheden gevuld is. Bij behandeling met verdund zwavelzuur wordt de celstof
eerst in dextrine en vervolgens in druivensuiker overgebragt. Salpeterzuur
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brengt haar bij koking over in zuringzuur. Door een mengsel van zwavelzuur en salpeterzuur ontstaat de nitrocellulose (zie Pyroxyline of Schietkatoen). De celstof lost in geconcentreerd zwavelzuur op, nadat zij in eene
brijachtige massa veranderd is; de in water oplosbare geleiachtige cellulose
is analoog met het oplosbare zetmeel. Deze door zwavelzuur zamengetrokkene celstof draagt den naam van Perkamentpapier (zie aldaar). Jodium
heeft geene werking op cellulose. Bevochtigt men echter de houtvezel met
water, waarbij eenige droppels zwavelzuur gevoegd zijn en laat men er alsdan joodoplossing op inwerken, dan ontstaat er eene blaauwe kleur.
Naar den ouderdom en de soort van het bout is de houtvezel met eene
grootere of kleinere hoeveelheid der zoogenaamde incrusterende stof overdekt.
De houtvezel wordt tot de meest verschillende doeleinden aangewend, bijv.
tot de bereiding van papier enz. Katoen , linnen , vlas , touwwerk enz. bestaan alle bijna geheel uit cellulose.
Cement (Hydraulische kalk , Hydraulische mortel). Deze uitdrukking
wordt gebezigd voor een bindmiddel , dat onder water hard wordt en hetwelk men verkrijgt door natuurlijke cementkalksteenen te branden of door
het zamenbrengen van kalkhydraat en cementvormende minerale zelfstandigheden. In de natuur komen namelijk sommige kalksteenen voor, welke
meer dan 1.0, kiezelaarde bevatten en de eigenschap bezitten , na het branden met water een mageren brij te leveren, die onder water hard wordt,
weshalve men de zoodanige tot hydraulischen mortel aanwendt en derhalve
hydraulische kalksteenen noemt. Deze bevatten in den gewonen staat koolzure kalkaarde en een in zoutzuur onoplosbaar bestanddeel , hetwelk of uit
zuivere kiezelaarde of uit kiezelzure aluinaarde bestaat , zoodat de hydraulische kalksteenen in den ongebranden staat als een mengsel van koolzuren
kalk met kiezelzuur of als eene kiezelzure verbinding te beschouwen zijn. In
het algemeen leveren kleiachtige kalksteenen , die tusschen de 20-30 proc.
in zoutzuur onoplosbaar residu (klei enz.) bevatten , een:goeden hydraulischen kalk , terwijl zij met een gehalte van 10-20 proc. onoplosbare overblijfsels of klei een zeer matigen hydraulischen kalk voortbrengen. Worden
zoodanige kalksteenen gebrand , dan werken voornamelijk de bijgemengde
deelen , zooals aluinaarde, ijzeroxyde, op het hard warden van den hydraulischen mortel , wanneer door sterke verhitting tot smelting toe deze
ligchamen zich scheikundig met het kiezelzuur verbonden hebben. Daaruit
volgt, dat men uit gewonen kalk door eene geschikte bijvoeging van kiezelzuur of zand hydraulischen kalk kan maken. Zoodanige kiezelzuurhouderide bijvoegsels noemt men cementen, die in bet algemeen nit kiezelzuur
of klei (d. i. kiezelzure aluinaarde) bestaan en betere werking hebben,
wanneer bij de klei kalkaarde, potassa of soda is gevoegd. Worth, een kalkbrij met zuiver cement vermengd , en laat men het mengsel onder water
staan, dan ontstaat er eene dubbelverbinding van het kiezelzuur met kalkaarde en aluinaarde benevens scheikundig gebonden water , dat wil zeggen
kiezelzure kalkaarde + kiezelzure aluinaarde -1-- water, en door de worming
eener zoodanige verbinding wordt het hard worden van den hydraulischen
kalk bespoedigd.
De hydraulische mortel kan derhalve bereid worden, door hydraulischen
kalk met water tot een brij te weeken en zand bij te voegen, waartoe men
gewoonlijk luchtkalk met cement en zand vermengt.
Als natuurprodukten , die de plaats van het cement vervangen of als ce-
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menten dienen , zijn voornamelijk p u zzu 1 a n o , de t u f s t e e n of tras
en de s a n t o r i n e a a r d e te vermelden , die alle als vulkanische trassoorten moeten beschouwd worden.
Onder de kunstmatige cementen staat het engelsche cement bovenaan ,
hetwelk in Engeland uit cementsteenen vervaardigd wordt en bepaald uit
kalksteenen bestaat. Het wordt uit de niervormige massaas bereid , door
deze bij eene hitte te branden , waarbij zij genoegzaam glasachtig worden en
dan door middel van een molen tot fijn poeder te brengen , hetwelk zonder
verdere bijvoeging als hydraulische kalk kan worden aangewend en binnen
een half uur onder water hard wordt .
Het in den handel voorkomende portlan d-c e m en t, hetwelk in vastheid
en duurzaamheid boven elk ander de voorkeur verdient , wordt eveneens uit
afzettingen bereid , die zich in de beddingen der rivieren bevinden , welke over
krijt en kleilagen gestroomd zijn. Deze rivierklei (2 deelen) wordt onder
water met eene bepaalde hoeveelheid kalksteen (1 deel gebrande kalk) vermengd , na de vermenging gedroogd , in geschikte ovens gebrand en dan
gemalen. In dezen staat vormt het een graauw,, in het groenachtig overgaand poeder , hetwelk onder water zeer snel gelijkmatig hard wordt. Men
kan intusschen cementen van verschillende waarde bereiden , door klei en
kalk zamen te brengen en dit mengsel , of ook het natuurlijk mengsel , als
mergel te branden , zoodat derhalve de bereiding van kunstmatig cement
op elke plaats mogelijk is.
Voor de bereiding van een portland-cement brengt men een innig mengsel
van alkalien, kalk en klei in de verhouding van 3-4 aeq. base (kalk, potassa,
soda) op 1 aeq. zuur (kiezelzuur, ook de zwakke basen aluinaarde, ijzeroxyde)
met water tot een brij en dampt deze zoo ver uit, totdat er eene plastische
massa ontstaan is , nit welke ronde ballen van 5-8 duim diameter gevormd
worden. Deze ballen worden gedroogd , tusschen houtskolen of cokes bij
de roodgloeihitte en eindelijk tot witgloeijens, gebrand. Die models, welke
volkomen op eclat portland-cement gelijken , zijn uit klei bereid , hetwelk
slechts 6-8 proc. ijzeroxyde en tusschen de 20-30 proc. aluinaarde bevat.
De bindkracht van het cement hangt al' van den aard der klei en van den
warmtegraad , die bij het verbranden is aangewend. — Voor waterbouwwerken , waarbij het vereischt wordt , dat het cement zeer snel hard wordt ,
Wendt men een mengsel van hydraulischen kalk en zand in de volgende
evenredigheden aan : 30 maten hydraulisch cement , 30 maten tras , 20 maten
Ides , 30 maten zand , 40 maten harde kalksteen. — Waar men geen hydraulischen kalk bezit , kan men zich dezen voordeelig bereiden , door`gebranden
kalk met kiezelzuur alkali (droop waterglas) in de verhouding van 100 tot
10 a 12 gewigtsdeelen met elkander te vermengen.
De aanwending van het cement bepaalt zich niet enkel tot waterbouwwerken en waterleidingen , maar men bezigt het in het algemeen om gebouwen
aan te strijken, ten einde ze hechter te maken , en tevens voor kunstmatieg
steep en en ornamenten.
Een fijn cement , zeer geschikt, bij het bouwen en voor bouwkunstige
versiersels , zelfs tot het vervaardigen van standbeelden , wordt verkregen
door op 90 deelen tot poeder gebragten zandsteen '10-12 deelen loodglid te
nemen , beide met elkander te vermengen en bij dit mengsel omstreeks 7
deelen lijnolie te voegen.
Een asphalt-cement, hetwelk vooral wordt gebezigd tot het vervaardigen
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van trottoirs , tot het bedekken van terrassen en daken tot het bekleeden
van waterbakken enz. , wordt bereid, door bij tot poeder gebragten zandsteen
.;-- van zijn gewigt aan zandsteen te voegen en het gelijkmatige mengsel in vormen te gieten , als hoedanig het in den handel komt.
Een eveneens voortreffelijk cement of mortel zonder zand wordt verkregen
door 'I centenaar poedervormigen gebluschten kalk en 3 centenaars turf-,
steenkolen- of bruinkolenasch , door eene fijne draadzeef geslagen , met water
tot een Brij aan te mengen. Nadat nu beide deelen goed vermengd zijn ,
voegt men er 1 kilo potassawaterglas van 33 proc. , hetwelk vooraf met
omstreeks 12 kilo water verdund is , bij en roert het op nieuw goed om.
Deze mortel kan op steen , hout , leem enz. gebragt worden ; bij droogt binnen 7-8 dagen tot eene uiterst vaste massa , waarop lucht , water , hate
noch koude een verstoorenden invloed kunnen uitoefenen. ,Door slijpen en
polijsten wordt deze mortel volkomen gelijk aan marmer.
Cementatie. Met deze uitdrukking wordt een proces aangegeven , waarbij
onder den invloed eener hooge temperatuur een vast ligchaam een ander
vast ligchaam , zonder dat een van beide week of vloeibaar wordt, zoodanig doordringt , dat eene scheikundige vereeniging of inwerking plaats
vindt. Men heeft deze soort van vereeniging hoofdzakelijk bij het koolstofijzer waargenomen en wel voornamelijk bij de vorming van het staal, waarbij
staafijzer gedurende langen tijd tusschen koolpoeder of cementeerpoeder gegloeid en daarbij door zijne geheele massa met kool doordrongen wordt (zie
Cementstaal). Overigens heeft men de uitdrukking : cementatie ook op die
gevallen toegepast , alwaar slechts de oppervlakte met kool doordrongen wordt.
Cementeerpoeder, zie bij Cementstaal.
Cementkoper wordt dat koper geheeten , hetwelk men verkrijgt door afscheiding uit wateren , die kopervitriool bevatten. Arme koperertsen , waarbij
de metaalafscheiding langs den gewonen weg te kostbaar is , worden eerst
geroost , dan met water uitgeloogd en in het daardoor verkregen , kopervitriool-houdend water blanke ijzeren staven gelegd, waarop het metallisch
koper zich als eene slib afzet. Vooral echter wendt men deze methode aan,
alwaar zich kopervitriool-houdende mijnwateren (cementwateren) bevinden,
waaruit het metallisch koper gemakkelijk kan worden neergeslagen.
Dit feit is het eerst waargenomen , toen arbeiders in Tersche koperbergwerken hunne ijzeren werktuigen hadden laten staan op plaatsen, alwaar
een koperhoudend water vrije toegang had. De arbeiders vonden namelijk bij hunne terugkomst de gereedschappen met koper overdekt. Later
kwam men tot het besluit, dat, wanneer ijzeren stangen in eene glossing van kopervitriool geplaatst worden, zich daarop metallisch koper
nederslaat, terwijl 'I aeq. ijzer wordt opgelost en met het aanwezige zwavelzuur zwavelzuur ijzeroxydule vormt. Van deze eigenschap wordt op verschillende plaatsen gebruik gemaakt , bijv. te Schemnitz in Hongarije, alwaar
in alle mijngroeven zoet water wordt geleid , om den grond uit te loogen.
De daardoor verkregene cementwateren worden geleid in cementeerwerken,
eene reeks van poelen, gedeeltelijk met giet- of smeedijzer gevuld, waarin
het koper door het aanwezige ijzer geheel wordt neergeslagen.
Op dezelfcle wijze verkrijgt men koperslib op het eiland Anglesen , te
Rammelsberg, te Berg in Westphalen enz. ; op de laatste plaats, doordien
men eerst eene laag van kopervitriool bereidt door op kiezelkoper,, of ook op
malachiethoudende kiezellei zwaveligzure dampen, door roostering van zink-
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blende en zwavelkies verkregen , te laten inwerken en dit als boven te behandelen.
De koperslib , op deze wijze verkregen, wordt gedroogd en dan op zich
zelve gebruikt of gewoonlijk bij het smelten van kopersteen bijgevoegd.
100 Centenaars rum koper vereischen tot afscheiding 200 centenaars smeedijzer of 300 centenaars gietijzer.
Cementstaal (Brandstaal) is een ijzer, hetwelk rijker aan koolstof is dan
,;taafijzer en verkregen wordt, door dit laatste in zoogenaamde cementeerovens tusschen lagen kool of koolhoudende zelfstandigheden te brengen ,
gedurende langen tijd te gloeijen en in den oven zelven 1-2 dagen te laten
bekoelen. Het verkrijgen van dit staal uit staaf- of smeedijzer berust op de
eigenschap van het ijzer bij het gloeijen met kool koolstof op te nemen en
in staal over te gaan.
Men kiest het best vast en taai ijzer in vlakke, omstreeks 1 Ned. duim
dikke en 4-5 duim breede staven, die tusschen koolhoudende zelfstandigheden of zoogenaamd cementeerpoeder gelegd en gedurende meerdere dagen
voortdurend aan eene sterke gloeihitte worden blootgesteld. Be ingeslotene
lucht vormt met de kool kooloxydegas, hetwelk de vermelde werking op
bet ijzer uitoefent.
De cementeerovens zijn nit vuurvaste stee pen gemetseld en bevatten bakken uit vuurvaste klei en tegels (cementeerbakken), waarin de ijzeren staven
met de cementeermiddelen gerangschikt worden. De bakken worden met aarden platen bedekt en langzamerhand tot de witgloeihitte gebragt, die naar de
grootte der bakken 4-42 dagen wordt onderhouden. Als cementeerpoeder
bedient men zich het best van een koolpoeder nit hard bout, voornamelijk
van eikenhout. Ook pleegt men asch en keukenzout bij te voegen, doch
nog werkzamer is een bijvoegsel van dierlijke kool, of dierlijke kool alleen,
of geel bloedloogzout (ferrocyaanpotassium). Een zeer voortreffelijk c e m enteerpoeder bestaat uit 2 deelen roet, 1 deel kolengruis , 1 deel asch en
deel keukenzout. Niet minder doelmatig is het gloeijen van het staafijzer met ijzerhamerslag of ijzerertsen, kool en bruinsteen. Ook 6 deelen
graphiet en 6 deelen kalksteen met 20 deelen staafijzer gegloeid leveren
een goed staal.
Het ruwe of cementstaal moet, voor dat bet in den handel komt, geraffineerd worden, om het gelijkmatig to verkrijgen. Dewijl het hierbij aan
hardheid verliest, is het beter, dat men het raffineren overbodig maakt,
waarvoor voornamelijk is aan to bevelen, het beste ijzer voor de bereiding
van het cementstaal te kiezen. Is echter het raffineren noodzakelijk, dan
worden de vierkante staven tot dunne vlakke staven uitgerekt, in koud
water gehard, 6-8 staven boven elkander gelegd, dan tot eene staaf gesmeed en uitgerekt.
Omtrent de theorie der staalvorming verschillen de gevoelens. Volgens
het eene boudt men het er voor, dat de koolstof direct naar het ijzer
overgaat; volgens eene andere zienswijze zal uit de zuurstof der ingeslotene
lucht en de gloeijende kolen kooloxydegas ontstaan, hetwelk in het ijzer dringt
en zooveel zijner koolstof afgeeft, dat koolzuur terugblijft, hetwelk wederom
door gloeijende kolen in kooloxydegas wordt omgezet en omgekeerd. Deze
zienswijze gaat echter niet voor alle omstandigheden door, want proeven
hebben geleerd, dat, wanneer men ijzerdraad in gesmolten gietijzer dompelt en langen tijd gloeijende boudt , dit in staal wordt overgebragt.
11
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Dompelt men verder eene staaf smeedijzer in gesrnolten gietijzer,, dan wordt
deze eveneens aan de oppervlakte verstaald. Er openbaart zich dus een
str even om een evenwigt van het koolstofgehalte te bereiken , en men zou
kunnen aannemen, dat bij de omzetting van het ijzer in staal door kooloxydegas de koling der ijzerdeeltjes, die aan de oppervlakte liggen, onmiddellijk door het opnemen van koolstof uit het gas wordt gevolgd, die
langzamerhand aan de inwendige deelen wordt medegedeeld.
Neemt men aan , dat de koolstof in den fijn verdeelden staat de staalvorming bewerkt en houdt men in het oog, dat dierlijke kool het werkzaamste middel tot het voortbrengen van staal is, dan komt men tot het
besluit, dat geel bloedloogzout de staalbereiding bevordert en dat eveneens cyaan (verbinding van koolstof en stikstof) een ligchaam is, hetwelk staafijzer in staal overbrengt. Het cyaan vormt met het ijzer cyaanijzer, hetwelk
wordt overgebragt in staal en in stikstof, welke laatste ontwijkt. In elk
geval is de aanwending der verschillende cementeerpoeders en vooral van
willekeurige hoeveelheden houtskool en dierlijke kool eene zeer ruwe en
onzekere methode , weshalve het gelukken eener goede cementatie altijd
slechts afhangt van het juiste tijdstip, waarop men het proces eindigt; bij
het aanwenden van cyaanverbindingen echter wordt de koolstof altijd in
een fijn verdeelden staat aan het ijzer medegedeeld , en men kan bovendien
de hoeveelheid koolstof beter berekenen en bepalen.
Ceraine wordt het onverzeepbare gedeelte van het was genaamd, hetwelk
door oxydatie in ceralnezuur overgaat.
Gerasine is eene eigenaardige gomsoort, die het in water onoplosbare
bestanddeel van de gom der Prunussoorten (pruimen- en kersenboomen) nitmaakt. Het wordt verkregen door kersengom zoo lang met water te behandelen, als nog iets oplost en het overblijvende op het waterbad in te
dampen. Het cerasine bestaat bijna geheel uit metagomzuur (zie aldaar.)
Gerebrine, Gerebrinezuur (C„H„NO G ) is eene witte, kristallijne stof nit
de hersenen, die door behandeling met kokenden aether wordt verkregen ,
reeds bij 80° begint ontleed te worden en daarbij geelbruin van kleur wordt.
Urine noemde men vroeger het in alkohol oplosbare bestanddeel van
het bijenwas, hetwelk bijna geheel uit cerotinezuur (zie aldaar) bestaat.
Cerium (Ce) is een zeldzaam metaal, hetwelk benevens didymium en
lanthanium , in den ceriet met zuurstof verbonden voorkomt. Dit mineraal
bestaat namelijk nit kiezelzuur ceriumoxydule , kiezelzuur lanthaanoxyde en
didymoxyde. Het cerium bevindt zich verder ook in den allaniet , orthiet ,
gadoliniet, fluoorceriet enz. -- Het vormt twee basische oxyden (een oxydule:
Ca), en een oxyde : COO, die beide met zuren zouten vormen. Het cerium
verbindt zich verder met chloor,, fluoor,, zwavel enz.
Geriumoxydule-oxyde (CO, U3) kan in kristallen van het regelmatige
stelsel meestal in combinaties van den octaeder en teerling worden verkregen, wannar chloorcerium met broom gedurende 48 uren in een porseleinen oven gegloeid en de gesmoltene massa met zoutzuur behandeld wordt,
waarbij het in een zwaar poeder, meestal in kleurlooze en doorzigtige kristallen
vervalt, die niet in zoutzuur en slechts moeijelijk in zwavelzuur oplosbaar zijn.
Gerolelne is een bestanddeel van het was en wet van het bijenwas ,
waarin het zich benevens myricine en cerine bevindt.
Cerosine (C48114302 ) is een eigenaardig was, bij 93° smeltende , hetwelk
zich aan den stam en den bladsteel van het suikerriet bevindt.
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Ceroten, zie bij Cerotylalkohol.
Gerotine = Cerotylalkohol.
Cerotinezuur (C5411 54 04) komt voor in korrelige kristallen , die bij 78('
smelten. Het wordt gevonden in het bijenwas en maakt het hoofdbestanddeel van het in alkohol oplosbare gedeelte of cerine Int. Het kan ook door
oxydatie van den cerotylalkohol worden verkregen.
Cerotylalkohol (Cerotine : C 54 H5G02) ontstaat, benevens cerotinezure potassa, bij het verzeepen van het chineesch was met potassahydraat. De cerotylalkohol hieruit door aether opgenomen , kristalliseert na het verdampen
van den aether. Hij smelt bij 790 en wordt bij behandeling met potassakalk omgezet in cerotinezuur. Door drooge destillatie verkrijgt men nit den
cerotylalkohol eene koolwaterstof , cer ot en (C„H„) , die bij 570 smelt en
op het paraffine gelijkt.
Gerotyloxyde of Geryloxyde (C„H„O) is als base met het cerotinezuur
verbonden in het chineesch was.
Geroxyline is een bestanddeel van het zoogenaamde palmwas.
Geryloxyde --:---- Cerotyloxyde.
Cetaceum = Spermaceti.
Geten is een ontledingsprodukt van het aethal door middel van phosphorzuur.
Cetine (Palmitinezure cetylaether , Palmitinezuur cetyloxyde: C„H„O ,
C32113 ,00 is bet hoofdbestanddeel der spermaceti of walschot, hetwelk verkregen wordt door de spermaceti door herhaalde kristallisatie te zuiveren.
Het smelt bij 490 en wordt bij bekoeling kristalvormig vast, is in water
onoplosbaar,, gemakkelijk oplosbaar in kokenden alkohol en aether.
Cetinezuur noemde men vroeger het zuur, dat met het cetyloxyde in de
spermaceti verbonden is. Later is het gebleken identisch te zijn met het
palmitinezuur (zie aldaar.)
Cetrarine is onzuiver cetrarzuur.
Cetrarinezuur of Getrarzuur (G36H1G0 16) is eene kristallijne kleurlooze zeer
bittere stof, die den aard van een zwak zuur vertoont. Het wordt voornarnelijk gevonden in de buitenste fiine omgeving (schorslaag) van het loof der
Uslandsche mos (Cetraria islandia). Om het daaruit te verkrijgen , wordt de
genoemde korstmos met sterken wijngeest en eenige koolzure potassa uitgekookt, dan kokend heet uitgeperst en bij het uittreksel waterhoudend zoutzuur gevoegd. De nederslag wordt bij het droogen groenachtig, dewij1 hij
het zoogenaamde mosgroen bevat. Bovendien zijn er nog 2 andere zelfstandigheden bijgemengd, waarvan de eene in glanzende schubben kristalliseert
en lichenstearinezuur genoemd wordt, de andere waarschijnlijk fumariazuur
is. (Zie bij deze zuren.) Door behandeling met verdunden wijngeest en
aether worden de bijgemengde stoffen weggenomen , terwijl het cetrarinezuur
terug blijft. Uit de alkoholische oplossing kristalliseert het in *le naalden.
Het zuur wordt door alkalien gemakkelijk opgelost , door ammonia met eene
gele kleur, die aan de lucht bruin wordt.
Cetylaether = Cetyloxyde.
Cetylalkohol = AethaI.
Cetyloxyde (Cetylaether : C„H„O) kristalliseert nit aether in prachtig
glanzende blaadjes, die bij 550 smelten. Het wordt verkregen, door sodium op
cetyloxydehydraat te laten inwerken, waarbij waterstof ontwijkt en eene verbinding gevormd wordt, die met joodcetyl behandeld, joodsodium en cetyloxyde
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voortbrengt. Het cetyloxyde (de cetylaether) vereenigt zich ook met zuren,
bij v. met zwavelzuur tot c et y lae ther-zwavelz uur (C32H 330, HO, 2S03).
Cetyloxydehydraat =Aethal.
Cevadinezunr is een zuur , dat zich in het zaad van Veratrum sabadillae
bevindt.
Chamaeleon, mineral e, (Mineraal-kameleon) is de naam, dien men aan
de verbinding van het mangaanzuur (zie aldaar) met potassa, dus aan
de mangaanzure potassa gaf, dewijl zij oorspronkelijk eene groene oplossing
geeft , welke echter spoedig eene violette en eindelijk eene roode kleur aanneemt, en dus even als het dier, dat den naam van kameleon draagt, eene
veelvuldige kleurverwisseling ondergaat.
Chamottesteenen of Charmottesteenen zijn vuurvaste steenen van eene
witachtige of gele kleur, die uit vuurvaste klei en een bijvoegsel van gebrande aarden scherven (cement) zijn vervaardigd, waartoe scherven porselein of steengoed in stampmolens of door rollen klein gemaakt , gezift
en in verschillende evenredigheden bijgemengd worden, hetwelk met treedplanken of door middel van aarden snijmachines geschiedt.
Champagne , zie Wijn.
Gharmottesteen = Ghamottesteen.
Chelerythrine (Cheline, Sanguinarine, Pyrrhopine: C„H, GNO.), eene gele
kleurstof in het melksap van het geslacht Chelidonium , is onoplosbaar in
water, oplosbaar in watervrijen alkohol , smaakt brandend scherp en zet bij
verdamping wratachtige kristallen of van de eigenlijke kleurstof, het chelidoxanthine.
Ghelidinezuur (21I0,C1 1-12010) is een tweebasisch zuur, hetwelk door koking van het chelidoonzuur met verdunde potassa ontstaat , mar door opname van 1 aeq. HO weder in chelidoonzuur overgaat.
Chelidonine (C40112oN3 06) is eene stof, die zich in het melksap van het
geslacht Chelidonium bevindt, in kleurlooze kristallen voorkomt en in alkohol oplosbaar is.
Ghelidoninezuur (3H0, C14HU010) bevindt zich met chelidoonzuur in Chelidonium majus.
Chelidoonzuur (3HO, Ci 4H2 010) is een driebasisch zuur, hetwelk men nit
het versch geperste sap van de bloeijende stinkende Gouwe (Chelidonium
majus) verkrijgt , door dit sap op te koken en er vervolgens eenig salpeterzuur en salpeterzuur loodoxyde bij te voegen, waardoor chelidoonzuur loodoxyde als een zwaar poeder ten bodem zakt, terwijl appelzuur loodoxyde blijft
opgelost. De neerslag wordt gewasschen en zeer Lang met zwavelwaterstof
behandeld, waarbij het chelidoonzuur benevens eenige kalk opgelost wordt.
Het kristalliseert dan in kleurlooze, aan de lucht verweérende naalden van
een scherpen zuren smaak , die in water moeijelijk oplosbaar en niet vlugtig
zijn en met geconcentreerd zwavelzuur purperrood worden.
Cheline ---,--- Chelerythrine.
Chemie (Chemia, Chymia, Chimie, Chymie, Chimistry, Chymistry , Zweedsch
Kemi, Nederduitsch : Scheikunde). De oorsprong van het woord »Chemie" is
niet met zekerheid te bepalen , hoewel men meerdere bronnen voor zijne
afleiding heeft aangewezen. In vroegeren tijd meende men, dat deze benaming in verband stond met het arabische woord: Alchemie (zie aldaar) en
dus van Arabischen oorsprong was, een gevoelen , dat gesteund wordt door
het feit, dat het eerste werk over Chemie door een Arabier is vervaardigd.
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Er zijn echter, voornamelijk door Grieksche schrijvers (bijv. Z o sim o s,
400 jaren na Christ. geb.) , bewijzen geleverd , dat de woorden mia of
xEptca ouder zijn dan het woord »Alchemie," hetwelk alsdan ontstaan zou
zijn uit het woord chemie met het arabische voorzetsel »al." Zelfs nog vroeger vindt men de woorden . scientia chemiae vermeld. — Andere afleidingen
van het woord Chemie zijn nog met het oog op scheikundige bewerkingen
van xic4 , x6c,) , ik smelt, of wel van pi.too- sap, vloeistof. Als de waarschijnlijkste wordt aangenomen de afleiding van het woord chemia (juister cham, chemi), waarmede volgens Plu t a rch u s de Egyptenaren hun land wegens den marten bodem aanduidden , althans indien men
de betwiste vooronderstelling aanneemt, dat in Egypte zich de eerste kiemen
der wetenschap vertoonden en aldaar de eerste proef tot het verzamelen van
scheikundige feiten is ondernomen.
Thans verstaat men onder het woord »Chemie" geheel iets anders, dan
de grijze oudheid er mede uitdrukte. Zij wordt thans voor een der belangrijkste takken van de natuurwetenschap gebouden , die van den krachtigsten
invloed op kunsten en wetenschappen, in het algemeen op bet leven is geworden.
Men zie de nadere bijzonderheden over Chemie bij het artikel Scheikunde.
Ohemisch-electrische theorie, zie Elektrochemische theorie.
Chemisch proces, zie Scheikundig proces.
Ghemische verbinding, zie Verbinding, scheikundige.
Chemische verwantschap , zie Verwantschap , scheikundig e.
Chenocholemnezuur is een op bet choleinezuur gelijkend zuur , hetwelk zich
in de ganzenlever bevindt.
Chilisalpeter (Kubische salpeter) is salpeterzure soda , die voornamelijk
aan de grenzen van Chili in bet district Atakama gevonden wordt , en van
daar zijn naam draagt. Men zie verder Soda , sal pe terzure.
Chinalooizuur (Chinalooistof : C 14 09) wordt bijna in alle kinabasten
gevonden en koint voor als eene harde , gele, sterk hygroscopische inassa ,
die een zuiver zamentrekkenden sinaak heeft , en in alkohol en aether oplosbaar is , de lijmoplossing nederslaat en de ijzeroxydezouten groen kleurt.
Men verkrijgt het , door een afkooksel van den kinabast , waarbij eenige gebrande magnesia is gevoegd en hetwelk vervolgens gefiltreerd is , met loodsuiker neer te slaan , den nederslag door zwavelwaterstof te ontleden , de afgefiltreerde vloeistof met loodazijn neer te slaan en in azijnzuur op te lossen.
— De oplossing wordt door zwavelwaterstof van lood bevrijd en alsdan ingedampt.
Chinarood (C12 1:1, 0,) scheidt zich hij het koken eener oplossing van
chinalooizuur in water als eene roodbruine mass y af, die bovendien hij de
bereiding van het chinalooizuur terug blijft. Het ontstaat waarschijnlijk door
oxydatie van het chinalooizuur, volgens Schwarz op de volgende wijze
2CO 3
H 0.
Ha 0, (chinalooizuur) t 3 0 = C1. 11, 0 7 (chinarood)
Ohinazilver is nieuwzilver of argentaan hetwelk galvanisch met eene dunne laag zilver bedekt is.
Ghinazuur (2110 , C„ II,„ 0, 0) is een tweebasisch zuur , hetwelk in de kinabasten deels met alkaloiden , deels met kalk verbonden voorkomt. Men
heeft het in den laatsten tijd ook ontdekt in den hoschbeziOnstruik (Vaccinium
myrtillus) en in de koffijboonen, terwijl het waarschijnlijk nog in vele madere planten te vinden is. Men verkrijgt het nit den kinabast door dezen met

166

Chinesche of Oost-Indische inkt — Chinine.

water uit te trekken , de organische basen eerst door een weinig kalk neer te
slaan en daarna door middel eener overvloedige hoeveelheid kalkhydraat andere
zelfstandigheden,terwij1 het chinazuur met den kalk verbonden, door verdamping
als chinazure kalk, door latere bijvoeging van azijnzuur loodoxyde als chinazuur
loodoxyde en eindelijk door bijvoeging van zwavelwaterstof vrij verkregen
wordt. — Het chinazuur komt voor in scheeve rhombische prismen , die bij
455° smelten en bij bekoeling in een amorphen staat vast warden. Het is
gemakkelijk oplosbaar in water en alkohol , maar niet in aether. Zijne zouten zijn grootendeels oplosbaar.
Chinesche of Oost-lndische inkt ( Tusche) wordt uit zacht roet bereid , door
het na het gloeijen met een bindmiddel , bijv. eenige lijm aan te mengen en
nit de massa tafeltjes te vormen. Voor den echten chineschen inkt wordt
het roet waarschijnlijk uit brandende kamfer verkregen. Een later voorschrift
voor chineschen inkt is : 3 deelen vischlijm in heet water op te lossen en
onder deze heete oplossing te vermengen eene massa , verkregen door I deel
drop in 2 deelen zacht water opgelost met 1 deel ivoorzwart zamen te wrijven.
Na het ondereenmengen wordt het water verdampt en het overblijfsel in
een geolieden blikken vorm gebragt.
Chinicine ontstaat , wanneer men zwavelzuur chinine of chinidine met eenig zwavelzuur gedurende 3 uren tot 425° verwarmt , of ook gedurende eenigen tijd aan het zonlicht blootstelt. Het is eveneens zamengesteld als het
chinine en - cinchonidine en wordt uit zijne oplossingen als eene half vloeibare hars afgescheiden.
Chinidine of Cinchotine (ook genaamd i3 chinine) heeft dezelfde zamenstelling
als het chinine , namelijk Ct. ° H„ N, 0„ wordt even als dit door chloorwater
en ammonia groen gekleurd, maar verschilt doordien het het polarisatievlak regts
draait , en minder oplosbaar is in aether , namelijk in 90 deelen kouden aether
en in 45 deelen kouden alkohol. Een eigenaardig kenmerk dezer base is dat
zij met 1 aeq. joodwaterstofzuur een in water en alkohol zeer moeijelijk oplosbaar zout vormt. Het chinidine komt voor in het chinoidine van den handel. Het wordt verkregen door het chinoidine met eenigen aether uit te trekken , den aether te verdampen , het overblijvende in zwavelzuur op te lossen,
met kool te ontkleuren , en met ammonia neer te slaan. De neerslag wordt
in 90 procentigen alkohol opgelost, waaruit het chinidine in groote monoklinometrische zuilen met 4 aeq. kristalwater aanschiet, die aan de lucht verweeren en bij /60° smelten.
Chinine (C,0112 ,,N204) 4 is eene kleurlooze kristallijne base, die in de basten
der Cinchonasoorten, vooral in de koningskina van Cinchona Calisaya, bevat is , sterk alkalisch reageert, luchtbestendig is, door omstreeks 400 deelen
koud , 200 deelen kokend water , gemakkelijk door alkohol , aether en chloroform wordt opgelost en weer alkoholische oplossing den gepolariseerden straal
links afwendt.
Om het chinine , alsmede de overige alkaloiden of organische basen der
Cinchonabasten te verkregen, trekt men er eerst vele vreemde stollen met
verdunde potassaloog , dan de alkalolden met zuur water (d. i. met zuren
zuurgemaakt water) uit, slaat door middel van koolzure potassa neder en
scheidt de basen naar verschillende methoden. Men verkrijgt bijv. het chinine uit den cortex chinae regiae, door een afkooksel van den bast in verdund
zoutzuur met kalkmelk aan de kookhitte bloot te stellen en den nederslag met
heeten alkohol te behandelen , die het cinchonine en het chinine oplost. Bij
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de verdamping deter oplossing zet zich het cinchonine in kristallen of , terwijl het chinine blijft opgelost , hetwelk zich na toevoeging van water als eene
harsachtige massa afscheidt. Wil men de base in kristallen verkrijgen, dan
moet men hare oplossing in absoluten alkohol vrijwillig laten verdampen.
Het chinine vormt verschillende hydraten, namelijk met 2 aeq. , met
4 aeq. en met 6 aeq.'water. Met de zuren vormt het zouten. Een voornaam kenmerk van chinine en chininezouten is, dat zij na bijvoeging van
chloorwater en vervolgens van ammonia eene groene kleur aannemen. Eene
zeer geringe hoeveelheid eener oplossing van ferrocyaanpotassium met eenig
chloorwater en eenige droppels ammonia bij eene chinineverbinding gevoegd ,
doet eene roode kleur ontstaan, die spoedig vuilbruin wordt en door azijnzuur weggenomen , maar door ammonia weder te voorschijn gebragt wordt.
Het chinine, zoowel als het cinchonine, geven met cellulose of met azijnzuur een eigenaardig purperrood destillaat.
Chininezouten. Tot de belangrijkste chininezouten behooren de volgende:
Neutraal zwavelzuur ch i n i n e (C 40H24N2 0„ HO, S03 -1-7H0) kristalliseert in ligte naalden, is oplosbaar in 30 deelen kokend en 740 deelen koud
water , gemakkelijk in alkohol, maar Diet in aether. Het verweert aan de lucht
en verliest 5 aeq. kristalwater , bij 420 0 verliest het dit geheel. Dit neutraal
zwavelzuur chinine ishet belangrijke febrifugum, hetwelk in officinaal gebruik is.
Het draagt als zoodanig den naam van basisch zout (sulphas chinicus basicus) ,
omdat men vroeger de formule van het chinine half zoo groot aannam , namelijk als: C,„H„NO„ en aanhet officinale zout de formule 2(C 20H12NO 2), HO, SO,
gaf. Van dit standpunt wordt de naam van neutraal zwavelzuur chinine
verleend aan hetgeen wij zuur zwavelzuur chinine noemen , omdat bij het
aannemen der formule C40 ll 24 N20 4 voor het chinine, dit laatste beschouwd
wordt als te bestaan uit I aeq. base en 2 aeq. zuur.
Zuur zwavelzuur chinine (C 40H24N,0 4 , 21-10, 2S0 3) vormt naalden of
zuilen en is veel oplosbaarder dan het neutrale zout, weshalve men voor
geneeskundig gebruik hierbij gewoonlijk een weinig zwavelzuur voegt. Zijne
oplossingen in water vertoonen eene sterke fluorescentie.
Neutraal chloorwaterstofzuur chinine (C 40H2 „N20 4, HC1) komt
voor in zijdeglanzende kristallen.
K oolzuur chinine is eveneens kristallijn en onoplosbaar in aether.
V aleriaanzu ur chinine kristalliseert in naalden en octaeders, is gemakkelijk in alkohol en in 110 deelen water oplosbaar.
Azijrizuur chinine is een wit poeder.
Zwav elz uu r joodehin in e (C40 H24N2 04j J,, 2S0, +10 HO) onderscheidt
zich door zijn buitengemeen polarisatievermogen en komt voor in groote
bladen van eene kleur, gelijkende op de dekschilden van spaansche vliegen.
Het wordt verkregen door zwavelzuur chinine in azijnzuur op te lossen , er
vervolgens alkoholische joodtinctuur bij te voegen en zoo rustig mogelijk te
laten staan.
Chinnamon of Ohinonamide is de smaragdgroene stof, die door inwerking
van chloor en ammonia op chinine ontstaat.
Chinoidine is eene, oorspronkelijk door Sertiirner ontdekte, zelfstandigheid , die na de uitscheiding van het chinine en cinchonine in de moederloog blijft en hieruit door middel van koolzure potassa ka n worden neérgeslagen. Het komt in den handel voor als een mengsel van verschillende stoffen. dat in aether onder teruglating van 12-15 proc., daarentegen in wiin-
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geest of zuur volkomen oplosbaar is. Dit mengsel bestaat uit gewoon chinine, cinchonine en chinidine. Winkler en Liebig hielden het vroeger voor
amorph chinine.
Chinoline of Chinoiline (C18 11,N) is eene vlugtige olieachtige vloeistof met
basische eigenschappen, verkregen bij de destillatie van chinine, cinchonine,
strychnine en verschillende andere basen met potas gahydraat, identisch met
het leukaline (zie aldaar) uit steenkolenteer verkregen. Bij bovenvermelde
destillatie komen onderscheidene basen voor; het gedeelte, dat tusschen 216
en 221° overkomt , is zuiver chinoline. Het komt voor als eene kleurlooze ,
naar blaauwzuur riekende olie van een brandenden smaak, een spec. gew. van
1,08, oplosbaar in nether en alkohol. Met goudchloride gaat het eene verbinding aan, die in waterheldere, in water weinig oplosbare, luchtbestendige
kristallen verschijnt. Met salpeterzuur vormt het witte, luchtbestendige
naalden.
Vooral merkwaardig is de blaauwe kleurstof, die nit chinoline verkregen
wordt en als chinolineblaauw of cyanine in den handel voorkomt. Deze
blaauwe kleurstof wordt verkregen , wannear men bij de gefiltreerde waterige
oplossing van het produkt, door het koken van het chinoline met joodamyl
verkregen, bij voortdurende koking van de hoeveelheid eener 20 procentige oplossing van potassahydraat langzamerhand voegt, totdat het potassagehalte met het joodgehalte in het joodamyl aequivaleert; na 4 uren
koken wordt de vloeistof van de bijna zuivere blaauwe harsachtige kleurstof
afgefiltreerd.
Chinon (C12H 40 4) is een geel kristallijn produkt, hetwelk men verkrijgt
bij de destillatie van chinazuur of chinazure zouten met bruinsteen en
zwavelzuur. Het smelt bij verwarming reeds beneden 100° en sublimeert
gemakkelijk. Zijn reuk herinnert aan jodium. Het wordt in heet water gemakkelijk met eene donkere kleur opgelost; alsmede in alkohol en aether.
Chinonzuur (ook Melanzuur geheeten: G 12 11 4 06) is een bruin of zwart
ligchaam , dat nit het chinon door oxydatie in de lucht in tegenwoordigheid
van alkalien ontstaat. Dit chinonzuur of melanzuur ontstaat ook door
oxydatie van het salicyligzuur.
Chinovabitter = Chinovine.
Ghinovazuur (C,811 3„03 ) is een splitsingsprodukt van het Chinovine (zie
aldaar) , hetwelk echter ook met chinovine vrij in de kinabasten gevonden
wordt. Het doet zich voor als een wit glanzend kristallijn poeder, onoplosbaar in water en zelfs weinig oplosbaar in kokenden alkohol, dock gemakkelijk oplosbaar in alkalien.
Chinovine (Chinovabitter : C 60 H 48 0 16 ). Men meende vroeger , dat deze
zelfstandigheid enkel in de China nova gevonden werd, maar men heeft haar
later in alle echte kinabasten aangetroffen (ook in Esenbeckia febrifuga en
in Nauclea orientalis). Om het te bereiden, trekt men tot poeder gebragten
kinabast eenmaal met koud water uit, kookt vervolgens het terugblijvende
met kalkmelk en slant uit de doorgezegene oplossing het chinovine door
zoutzuur neder. Het doet zich voor als eene kleurlooze gomachtige massa ,
onoplosbaar in water, oplosbaar in alkohol en aether (vooral in chloroform).
Bij behandeling zijner alkoholische oplossing met droop zoutzuurgas wordt
het chinovine gesplitst in chinovazuur en eene suikersoort, die mannitan
schijnt te zijn (zie bij beide) , naar de volgende vergelijking :
(chinovine) -1-2H0
C48H33O8 (chinovazuur) +C„H iz O i o (mannitan).
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Ghiococcaz uur door behandeling van het Caincazuur met mineraalzuren
verkregen, is waarschijnlijk gelijk aan chinovazuur.
Chitine (van XVIZY kleed) behoort tot de lagere dierklassen en is
eene stof, die aldaar zeer verspreid is. Het chitine maakt het hoofdbestanddeel uit van de dekvleugels der kevers , van de pantsers der Crustaceen, van
het huidweefsel der spinnen. Het onderscheidt zich door onoplosbaarheid
in de gewone oplosmiddelen van organische ligchamen. Men houdt het voor
eene verbinding van cellulose met een eiwitachtig ligchaam.
Chloor,, Chlorium: Cl (van xg),007, groengeel naar zijne kleur) is een
niet metaalaardig gasvormig ligchaam , in 1774 door Scheele ontdekt,
die het gedephlogisticeerd zoutzuur heette , terwijl het lang gehouden
werd voor oververzuurd zoutzuur (acidum muriaticum oxygenatum). Behalve
door zijne eigenaardige groengele kleur onderscheidt zich dit gas door een
hoog specifiek gewigt, namelijk van 2,44, zoodat het eenigen tijd zelfs
in een open vat kan blijven staan. Bij eene drukking van 4 atmospheren
bij — 15° , of bij eene afkoeling tot — 40 0 laat zich het chloorgas tot
eene graauwgele vloeistof verdigten, die zelfs bij eene koude van — 1104'
niet vast wordt. Zijn verstikkende reuk werkt zeer nadeelig op de ademhalingswerktuigen. De verwantschap van het chloor tot de zuurstof is zeer
gering; daarentegen verbindt het zich gemakkelijk, dik wijls zelfs onder
hevige warmteontwikkeling, met de waterstof, tot chloorwaterstof, die,
door water geabsorbeerd, het bekende zoutzuur vormt. Buitengemeen groot
is de verwantschap van het chloor tot de metalen , zoodat het zich met onderscheidene metalen, bijv. met antimoon, koper en bismuth onder een
vuurverschijnsel vereenigt.
\Terder bezit het chloor de eigenschap organische kleurstoffen weg te
namelijk gekleurde organische stoffen te bleeken (zie Bleeken) en
aanstekende stoffen te vernietigen, eigenschap , die waarschijnlijk op zijne
verwantschap tot de waterstof berust.
Door water wordt het zeer gemakkelijk en wel tot 3 'paten op '1 maat opgenom.en.
Het chloor worth nooit vrij in de natuur aangetroffen, maar steeds verbonden en wel met waterstof of metalen, hoofdzakelijk met het sodium ,
waarmede het chloorsodium of keukenzout vormt.
Om dit belangrijke chloorgas te vervaardigen, kiest men gewoonlijk als
hoofdstoffen het zoutzuur of het keukenzout.
Om uit het zoutzuur het chloorgas te ontbinden, verwarmt men in eene
kolf 2 aeq. zoutzuur of chloorwaterstofzuur (2HC1) en 1 aeq. bruinsteen (mangaanperoxyde : Mn0 2 ). De 2 aeq. zuurstof van het mangaanperoxyde zullen
zich alsdan met 2 aeq. waterstof van het zoutzuur tot 2 aeq. water verbinden, terwijl de helft van het chloor met het mangaan rosêkleurig mangaanchlorure vormt en de andere helft van het chloor gasvormig ontwijkt:
Mn 0, +2HCI = 2H0 MnC1 Cl.
Wit men de geheele hoeveelheid chloor van het zoutzuur in den gasvormigen staat verkrijgen, dan neemt men op 1 aeq. mangaanperoxyde 1 aeq.
chloorwaterstofzuur en 1 aeq. zwavelzuur. Het zwavelzuur verbindt zich
alsdan onder losmaking van 1 aeq. zuurstof met mangaanoxydule (Mn0) tot
zwavelzuur mangaanoxydule, terwijl de losgemaakte zuurstof met de waterstof van het chloorwaterstofzuur water vormt en het chloor vrij maakt:
Mn02 -1-- HO, SO, + HC1=2H0 -1-MnO, SO, ± CI.
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Om het chloor uit het keukenzout of chloorsodium te verkrijgen , verhit
men in eene kolf 1 aeq. gedroogd chloorsodium met 1 aeq. bruinsteen en 2
aeq. engelsch zwavelzuur , hetwelk met gelijke deelen • water verdund is.
Ten gevolge der inwerking van het zw avelzuur op het chloorsodium en het
water wordt het laatste ontleed en de waterstof van het ontlede water vereenigt zich met het vrij geworden chloor tot chloorwaterstofzuur , of , wat
men ook kan stellen, vereenigt zich met 1 aeq. zuurstof van den bruinsteen
tot water. Is het eerste het geval, zooals men algemeen aanneemt , dan zal
het gevormde chloorwaterstofzuur verder zijne waterstof aan een gedeelte
zuurstof van den bruinsteen afgeven en dan eveneens water vormen. In
alien gevalle, er blijft mangaanoxydule terug, hetwelk zich met 1 aeq. zwavelzuur tot zwavelzuur mangaanoxydule vereenigt. De zuurstof van het ontlede water vereenigt zich met het sodium van het keukenzout tot sodiumoxyde of soda, hetwelk zich met het andere aeq. vrij zwavelzuur tot zwavelzure soda vereenigt. Al het chloor van het keukenzout wordt door deze
bewerking vrij gemaakt. Het proces kan op de volgende wijze worden voorgesteld :
Na Cl+Mn0 2-1-2(H0,80 3)=Mn0,803 -FNa0,80 3 -1-2H0 + Cl.
Eene latere bereiding van het chloorgas is uit chloorkoper : CuCI, hetwelk
door verhitting wordt ontleed in half-chloorkoper : Cu 2 C1 en in Cl , terwijl
het half-chloorkoper door behandeling met chloorwaterstofzuur telkens weder
in chloorkoper kan worden overgebragt.
Voor technische en fabriekmatige doeleinden bedient men zich voor de
bereiding van het chloorgas van looden vaten, die door het chloor weinig
worden aangetast ; — ook kan men toestellen van steengoed aanwenden.
Het gebruik van het chloor bepaalt zich voornamelijk tot het bleeken y
door de oplossing van het gas in water, het chloorwater, te gebruiken, of
door den chloorkalk, door inwerking van chloorgas op kalkhydraat verkregen, op de plantenvezel te laten inwerken. Het chloor is verder een zeer
gebruikelijk middel, om aanstekende stoffen te vernietigen en wordt in water
opgelost als artsenijmiddel gebruikt.
Chlooracetamide (C4C1302 +NH2) is een substitutieprodukt van het acetamide.
Chlooraceten (C4113 C1) ontstaat nit het; aldehyde door behandeling met
chloorkooloxyde. Het is eene vloeistof, die beneden 0° vast wordt en bij
45° kookt.
Chlooracetyl, zie Acetylchloride.
Ghlooracetylzuur (Monochloorazijnzuur : HO, CkH,C1O 3) wordt verkregen
door chloorgas door azijnzuurhydraat, tot de kookhitte verwarmd , te leiden.
Een kristalvormig ligchaam, dat bij 62°C. smelt en bij 186° kookt.
Chlooraethyl (Aethylchlorure , Ligte zoutaether : AeC1=C4H5C1) is eene
kleurlooze zeer vlugtige vloeistof van 0,874 spec. gew., die reeds bij 11°
kookt, een eenigzins knoflookachtigen reuk en zoetachtigen smaak heeft en
met eene vlam met een groenen zoom brandt. Bij — 20° kristalliseert deze
vloeistof in teerlingen: Het chlooraethyl wordt bereid door gelijke deelen
geconcentreerd zoutzuur en alkohol te destilleren.
Het chlooraethyl 'evert, met chloorgas in aanraking gebragt, eene geheele
reeks van gesubstitueerde aethers: monochlooraeth-ylchlorure: C4H,C12 ;
bichlooraethylchlorure: C4H3 C13 ; trichlooraethylchlorure:
C4H1C1 4 ; tetrachlooraethylchlorure (aether anaestheticus, zie
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aldaar) : CJIC1 5 , die alle de grootste overeenkomst met het chlooraethyl
vertoonen, totdat op het laatst al de waterstof door chloor vervangen is en
er vast anderhalf-chlo ork o o ls to f: C,C1 6 ontstaat.
Het chlooraethyl wordt 1 i g t e zoutaether geheeten in onderscheiding
van het praeparaat, dat verkregen wordt door chloor op aether te doen inwerken , waarbij de z ware z o u t a e t h e r, of de chlooraether in officinaal
gebruik, ontstaat. Deze zware zoutaether,, verkregen door destillatie van een
mengsel voor de chloorbereiding (zie Chloor) met wijngeest en rectificatie
over kalk , bestaat hoofdzakelijk nit monochlooraether: C,,H,C10 , (een
substitutieprodrukt van den aether) en het bovengenoemde c h l o o r a e t h y 1.
Chlooraethylen (Chloorelayl , Aethylenchloride, Elaylchloride , ook Olie van
het olievormend gas of Olie der Hollandsche scheikundigen geheeten: C,H4C12)
ontstaat , wanneer gelijke volumina chloorgas en zwaar koolwaterstofgas C,
(wegens de eigenschap om deze verbinding te vormen olievormend gas
genoemd) bij elkander worden gebragt. Het is eene olieachtige vloeistof van
een spec. gew. van 1,28 ; kookpunt 85°. Aangestoken verbrandt het met eene
groene vlam. Het wordt het best verkregen door zwaar koolwaterstofgas door
eene retort met een chloormengsel to leiden en de retort slechts zeer zacht
te .
ni en eerst op het laatst
verhitten , zoolang het koolwaterstofgas doorstroomt
een sterker vuur over te halen. Door de inwerking van het chloorgas
in het zonlicht wordt in het aethylenchloride het eene aeq. waterstof voor ,
het andere na, door chloor weggenomen en gesubstitueerd , totdat er eindelijk anderhalf-chloorkoolstof : C, C1 G overblijft. — Bij verwarming met eene
alkoholische potassa-oplossing treedt telkens 1 aeq. chloor nit , terwip de
overige elementen verbonden blijven. Zoo ontstaan opvolgend : m onochl ooraethylen: C,H3C1 (zie hierover bij Acetylchloride) ; bichlooraethylen: ; tr i ch lo ora hylen: C13; eindelijk het p erchlooraethyl e n (of de enkeivoudig-chloorkoolstof) : C,C14.
De naam »olie der Hollandsche scheikundigen" is afkomstig van de proefnemingen , die in 1794 eenige Hollandsche scheikundigen , bij name van Troostwijk , Louwenburg , Vrolik , m et het koolwaterstofgas hebben genomen.
Chlooraldehyde (Trichlooracetylchloride : C,C1 402 ) is acetaldehyde , waarin alle waterstof door chloor gesubstitueerd is. Het ontstaat bij inwerking der
warmte op gecliloorde aethersoorten. Het is eene kleurlooze vloeistof van
1,608 spec. gew. , die bij 118° kookt en aan de lucht dampen uitstoot.
Chlooraluminium, zie Aluminiumchloride.
Chloorammonium (Sal ammoniak , Salmiak: NH,C1) wordt in de natuur
als vulkanisch sublimaat gevonden op de oppervlakte en in de spleten en
holten der lava; het komt bovendien in de urine en in den kameelmest voor.
Het kristalliseert gewoonlijk in pluixnvormige kristallen , die uit kleine , aaneengeschakelde octaeders bestaan. In de warmte smelt het en sublimeert
vervolgens in witte dampen (van ammoniakgas en chloorwaterstofgas) , die
zich aan de koudere deelen van het gebruikte vat als een wit meel afzetten.
Het bezit een scherpen , prikkelenden smaak , is oplosbaar in 2,72 deelen koud
en gelijke deelen kokend water.
Het chloorammonium werd vroeger alleen verkregen door verbranding van
den kameelmest in Egypte, waarbij het als roet gesublimeerd wordt. Thans
gebruikt men daarvoor vloeistoffen, die door drooge destillatie van dierlijke
zelfstandigheden , als hoorn , klaauwen , leder enz. bij de bereiding der beenderenkool en van het lichtgas, alsmede bij de rotting van stikstofhoudende
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ligchamen worden verkregen. Deze vloeistoffen bevatten koolzure ammonia,
benevens zwavelammonimn , azijnzure ammonia of brandige olie, en worden fangs verschillende wegen in chloorammonium overgebragt. Men
neutraliseert ze met zoutzuur, waardoor een ruwe ijzerhoudende salmiak
ontstaat , of men vermengt ze met chloorcalcium of chloormagnesium
(moederloog der zoutbronnen) , dampt de aldus verkregene oplossing van
salmiak in en roostert den terugblijvenden, door brandige olie sterk gekleurden salmiak tot het verdrijven en vernietigen der brandige olie, lost
dan in water op , kookt tot volledige verwijdering met dierlijke kool , en
verkrijgt door indamping gekristalliseerden salmiak , die, even als gewoonlijk,
aan eene sublimatie wordt onderworpen. — Ook verhit men ammoniakhoudende vloeistoffen in destilleertoestellen en leidt het ontwijkende ammoniakgas in vaten, waarin zich zoutzuur bevindt. — Eindelijk kan men tot
ontleding der koolzure ammonia van zoodanige vloeistoffen ook zwavelzuur,,
zwavelzuren kalk of ijzervitriool gebruiken, om de koolzure ammonia in zwavelzure om te zetten , welke beter dan de salmiak door kristalliseren en koken met kool kan gezuiverd worden. Bij de oplossing der zwavelzure ammonia wordt dan chloorsodium gevoegd, waardoor zwavelzure soda en chloorammonium ontstaan. Chloorammonium wordt van een ijzergehalte bevrijd
door het te behandelen met ammonia.
Ohlooranil (Percliloorchinon: C 12 CI 4 00 kristalliseert in gele glanzende
blaadjes, die in de warmte smelten en boven 1500 sublimeren, niet in water,
maar gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn. Het ontstaat door
de inwerking van cliloor op chinon , alsmede op aniline , indigo, salicine ,
carbolzuur enz.
Ohlooranilammon (C 12 C1 2 N 2 HG 06 ) ontstaat, wanneer men chlooranil in ammoniak oplost , waarbij gelijktijdig salmiak ontstaat.
Ghlooraniline (C12HGC1N) is een substitutieprodukt van het aniline, verkregen door de werking van het chloor op aniline, het best echter door
chloorisatine (zie aldaar) met eene geconcentreerde potassaloog te destilleren,
waarbij het in olieachtige droppels overgaat, die spoedig tot regelmatige
octaèders vast worden, weinig in water, gemakkelijk in alkohol en aether
oplosbaar zijn, bij 57° smelten en bij verdere verhitting gedeeltelijk onontMed vervlugti cren. Men kent ook b i eh 1 o or aniline: C 12 I-15 C1 21\1, en trichlooranil in e: C 12 -I4C13N, beide substitutieprodukten verkregen door verdere behandeling met chloor.
Ghlooranilzuur (Bichloorchinonzuur : Ci21-12C120 8 ) wordt verkregen door
koken van chlooranil (zie aldaar) met potassaloog, waarbij eene purperkleurige vloeistof ontstaat, die na toevoeging van zoutzuur roode blaadjes -van
chlooranilzuur afzet.
Ohloorantimoon, zie Antimoonchloride.
Chloorarsenik, zie Arsenikchloride.
Chloorazol is een dun vloeibaar, zeer vlugtig ligchaam van 1,55 spec.
gew., hetwelk ontstaat, wanneer men eiwitachtige ligchamen in rookend salpeterzuur oplost, de oplossing met de helft van Naar volumen geconcentreerd
zoutzuur vermengt en destilleert. Men kent voornamelijk 2 dezer chloorazolen
van de zamenstelling: C 4112 C1 3N04 en C41-12C12N208.
Ghloorazijnzuur (Trichloorazijnzuur : HO, C,C1303 ) ontstaat door langdurige inwerking van chloorgas in het zonlicht op azijnzuur; alsook door
oxycratie van het chloral. Het kristalliseert in kleurlooze, in water oplosbare
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rhombaders , die bij 400 smelten en bij 195" zonder ontleding koken.
Chloorbaryum , zie Baryumchlorure.
Chloorbenzoözuur (HO, C1 1,H,C103) verkregen door behandeling van benzoezuur met chloorgas in kleurlooze naalden, die bij 140" sublimeren.
Chloorbenzol (C12 113C13) ontstaat , wanneer chloorgas met benzol aan de
zonnestralen wordt blootgesteld , waarbij eerst deze verbinding met 3 aeq.
HC1 in kristallen wordt afgescheiden , die bij behandeling met kalk eene
kleurlooze vloeistof van chloorbenzol (trichloorbenzol) leveren, Welke bij 210°
kookt.
Ghloorbenzoyl (C14ILO,C1) ontstaat bene veils zoutzuur, wanneer bitteramandelolie met chloorgas bij afsluiting van water wordt zamengebragt , en
is eene kleurlooze, zware, kwalijk riekende vloeistof, die bij 196 0 kookt.
Chloorberyllium , zie Berylliumchloride.
Ghloorbismuth zie Bismuthchloride.
Chloorboor (Boorsuperchloride : BC1 3) is een kleurloos, prikkelend zuur
riekend gas van 4,07 spec. gew., hetwelk door afkoeling kan verdigt worden
tot eene kleurlooze, ligt bewegelijke , eerst bij 17° kokende vloeistof van 1,35
spec. gew., die even als het gasvormige chloorboor aan de lucht dikke witte
dampen verspreidt. — Het chloorboor kan worden verkregen door onmiddellijke vereeniging van het chloor met boor, loch het best door amorph
boor in een stroorn gedroogd chloorgas te verhitten.
Ghloorbroom (BrC1) is eene roodgele zeer vlugtige vloeistof van een doordringenclen reuk, die roodgele dampen geeft en verkregen wordt door broom
in chloorgas te doen absorberen.
Chloorbroomhydraat (BrC1 5---f-HO) ontstaat kristallen , wanneer men bij
met water bedekt broom in de koude chloorgas leidt.
Ghloorcadmium (CdCI) komt voor in waterhoudende prismen , die ligt verweéren , wanneer men cadmium , cadmiumoxyde , zwavelcadmium of koolzuur
cadmiumoxyde met zoutzuur behandelt en de daardoor verkregene oplossingindampt. Het vormt met de alkalien en alkalische aarden dubbelverbindingen.
Chloorcalcium (CaCI) wordt in de natuur in verschillende mineraalbronnen
en in het zeewater gevonden en kan tangs den kunstmatigen weg in oplossing
verkregen worden door neutralisatie van koolzuren kalk door middel van
zoutzuur , maar wordt gewoonlijk niet onmiddellijk bereid , maar meestal voor
de verschillende doeleinden , waartoe het gebezigd wordt , als bijprodukt bij
onderscheidene bewerkingen verkregen ; zoo bijv. bij de bereiding van den
salmiakgeest , de koolzure ammonia enz. Wordt eene oplossing van dit zout
tot stroopsdikte verdampt dan verkrijgt men groote kristallen in den norm
van zeszijdige afgestompte zuilen (met 4942-3- water verbonden of van de
zamenstelling: CaCH-61-10), van een onaangenamen bitteren smaak, gemakkelijk oplosbar in water en aan de lucht vervloeijende. Met sneeuw geven
deze kristallen eene zeer aanmerkelijke verlaging der temperatuur (tot — 45°C.)
Wordt de oplossing van chloorcalcium tot droogwordens verdampt en vervolgens gegloeid , dan verkrijgt men het gesmolten chloorcalcium hetwelk
wegens zijn hygroscopisch vermogen veelvuldig wordt gebruikt om gassen
to droogen en hun watergehalte to bepalen ; verder,, om alkohol , aether
enz. watervrij to waken , enz. Bij het gloeijen van het chloorcalcium wordt
het gedeeltelijk ontleed ; en ontwijkt een weinig chloorwaterstofzuur en er
blijft een gedeelte calciumoxyde terug. Het gesmolten chloorcalcium lost dus
niet volledig in water op, eerst dan , wanneer er eenig chloorwaterstofzuur
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bijgevoegd wordt. Het heeft de eigenschap van , na aan het zonlicht blootgesteld geweest te zijn , in het donker te lichten , van waar de naam phosphorus van Homb erg.
Chloorchroom ; zie Chroomchloride en Chroomchlorure.
Chloorchroomzuur ; zie Chroomsuperchloride; chroomzuur.
Ghloorcyaan komt in 3 verschillende (polymerische) toestanden voor, namelijk gasvormig , vloeibaar en vast.
Het gasv or mige chloorcyaan (CyCl) wordt bereid door inwerking van
chloor op vochtig cyaankwikzilver in het donker en in de koude. Het is een
kleurloos , ondragelijk riekend , zeer vergiftig , geheel neutraal gas , hetwelk
bij — 18° in lange doorzigtige naalden kan verkregen worden.
Het v 10 ei b a r e chloorcyaan (Cy 2 C1 2) wordt uit chloorcyaanwaterstofzuur
en kwikzilveroxyde bereid en is eene kleurlooze , prikkelend riekende vloeistof, die bij 16° kookt, bij — 7° kristalliseert en in water tamelijk oplosbaar is.
Het v a s t e chloorcyaan (Cy 3 C13 ) worth verkregen, wanneer men in het zonlicht chloor op watervrij cyaanwaterstofzuur laat werken , waarbij benevens
zoutzuur naalden of blaadjes van chloorcyaan ontstaan. — Het waste chloorcyaan bezit een eigenaardigen prikkelenden reuk, maar zwakken smaak en
smelt bij 140° tot eene heldere vloeistof , die bij 190 0 kookt.
Chloorhydraat (C1+10 HO) wordt verkregen , wanneer chloorgas bij eene
temperatuur van 0° met water in aanraking is.
Chloorelayl , zie Chlooraethylen.
Ghloorgoud, zie Goudchloride.
Chloorhydrine (C6H,C10 4) is eene neutrale olieachtige vloeistof, die bij
227° kookt en verkregen wordt door verzadiging van glycerine met chloorwaterstofzuur. Men kent ook een dich loorhy dr i n e: G 61-16C1202 , een ep ichloorhydrine: G5H5C102 en een trichloorhydrine: C51-15C13.
Chloorindatmide (Trichlooraniline : C12H6C1602) ontstaat in witte kristallen bij het verhitten van het chloorindopten met potassaloog.
Ghloorindine (G151-15G1NO2 + 2H0) is een vuil-violet poeder,, hetwelk onder
anderen door de inwerking der warmte op chloorisatyde gevormd wordt.
Ghloorindopten (volgens Erdman C aH,C1 40) is eene vlugtige kristallijne
zelfstandigheid , die door de inwerking van chloor op indigo benevens chloorisatine en bichloorisatine ontstaat.
Chloorisatine (C1151-14C1N04 ) komt voor in doorzigtige oranjegele vierzijdige prismen en wordt gevormd door inwerking van het chloor op isatine,
ook bij de behandeling van indigo met chloor, waarbij tevens bich1oo ri satine: C1Bli s C12NO 4 , gevormd wordt.
Ghloorisatyde KJ-If:INN is een wit , eenigzins kristallijn poeder, hetwelk door de inwerking van zwavelammonium (ook door de werking van
zink en verdund zwavelzuur) op chloorisatine verkregen wordt.
Chloorjood ontstaat, wanneer droop j odium met chloorgas in aanraking komt,
waarbij eerst enkelvoudig-chloorjood of joodchlorure (JCI) als eene roodbruine
vloeibare verbinding, vervolgens door voortgezette inwerking drievoudig-chloorjood of joodsuperchlorure (JC1 3) als eene waste verbinding gevormd wordt.
Chloorkakodyl , zie bij liakodyl.
Chloorkalk (bleekpoeder , — bleichkalk , — chlorure de chaux , —
chloride of lime, blearing powder) is een mengsel van onderchlorigzuren
kalk en chloorcalcium, hetwelk wegens zijne zeer uitgebreide toepassing als
bleekmiddel een zeer belangrijk praeparaat mag heeten.
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De chloorkalk wordt vervaardigd door chloorgas in poedervormig kalk-hydrant of in kalkbrij te leiden. Het chloorgas wordt hiertoe gewoonlijk
in ballons van steengoed, uit zoutzuur door middel van bruinsteen, voordeeliger uit keukenzout met bruinsteen , zwavelzuur en water in de evenredigheden bij chloor (zie aldaar) opgegeven, bereid.
In den regel worden. op 450 deelen kalk 100 deelen keukenzout, 65 deelen
bruinsteen , 150 deelen zwavelzuur en 90 deelen water genomen. Dewiji
echter de bruinsteen uit den handel nooit zuiver is, moet men hem eerst
onderzoeken en de evenredigheid Haar de waarde van den bruinsteen regeten (zie Mangaanhyperoxyde).
De ballons, die voor de ontwikkeling van het chloor dienen , staan op
baksteenen in ketels van gegoten ijzer , om ze door een gemeenschappelijk
matig vuur te kunnen verhitten, hoewel men ze ook onmiddellijk door stoom
kan verwarmen. De verbinding der ontwikkelingsflesschen geschiedt door
middel van looden buizen , waarvan de laatste in eene langwerpig vierkante
kamer uitkomt , die uit gebrand steengoed met een voegsel van asphalt is
zamengesteld en tot poeder gebragt kalkhydraat op den grond ineerdere
duinien hoog verspreid bevat.
De werking van het chloor op den kalk is die van 2 aeq. chloor op 2
aeq. kalk, voor te stellen door de vergelijking: 2C1+2Ca0=CaCH-CaO, C:10.
De zoo verkregene chloorkalk komt voor als een wit poeder, hetwelk aan
de lucht langzamerhand ontleed wordt, waarbij onderchlorigzuurgas ontwijkt
en koolzure kalk terugblijft.
Om onmiddellijk v 1 o e i b a r e n chloorkalk te bereiden, leidt men chloorgas in plaats van in eene kamer met kalkhydraat voorzien, in kalkmelk ,
die zich in een kuip bevindt en daarin tijdens de bewerking wordt omgeroerd.
Over de waarde van den chloorkalk zie men Chlorimetrie.
Behalve tot het bleeken van katoenen en linnen stoffen bezigt men den
chloorkalk ook tot het bleeken van het papier, alsrnede tot het vernietigen
van organische zelfstandigheden, die in den staat verkeeren, ore in rotting
te zullen overgaan, bij aanstekende ziekten enz. Tot dat einde dompelt
men de stoffen, welke men zuiveren wil, in oplossingen van chloorkalk, of
wel men maakt voor het verdrijven van onaangename riekstoffen chloor nit
den chloorkalk vrij door opgieting met een zuur, bijv. zwavelzuur. Laatstgenoemde werking geschiedt op de volgende wijze: (CaCI+CaO, C10)±
(2H0, SO 3) = 2(CaO, S0 3) + 2H0 +MI.
Chloorkiezel, zie bij Kiezel.
Chloorkobalt, zie Kobaitchiorure.
Chloorkooloxyde (Phosgeengas : COCI) is een kleurloos gas van een prikkelenden zuren reuk , hetwelk verkregen wordt door gelijke volumina droog
chloorgas en kooloxydegas te vermengen en het mengsel aan het licht bloot
te stellen. — Een volumen van dit gas verdigt zich met vier volumina ammoniakgas tot een wit kristallijn sublimeerbaar ligchaam , hetwelk gebleken
is carbamide (zie aldaar) of ureum te zijn.
Chloorkoolstof. Het chloor verbindt zich met de koolstof in verschillende
verhoudingen. De volgende verdienen vermeld te worden ..
Dub be I -chlo orkoolstof (Koolstofsuperchloride : C2C14) ontstaat door de
inwerking van het chloor op moerasgas of op chloroform en is eene waterheldere vloeistof van 1,56 spec. gew.
An de rhalfv on di g- c hl o o rk o ol st of (Koolstofsesquichlorure: C2C13
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of C, C1 6) wordt het best verkregen door een langzamen stroom chloorgas in
chlooraethyl (zie aldaar) hetzij in het zonlicht hetzij in de kookhitte te leiden.
Ook door chloor in chlooraethylen (zie aldaar) te leiden, waarbij op het laatst
anderhalfvoudig-chloorkoolstof overblijft. Het kristalliseert in waterheldere,
rhombische zuilen van 2,0 spec. gew.
En kel voudig-chl o or kools to f (Koolstofchloride : C,C14) ontstaat onder
anderen , wanneer men anderhalf- of dubbel-chloorkoolstof door eene gloeijende Buis leidt en is eene waterheldere vloeistof van 4,62 spec. gew.
Hal f-chl o ork o ol s t o f (Koolstofsubchloride C 2 C1) ontstaat onderanderen
door enkelvoudig-chloorkoolstof in den dampvorrn door eene porseleinen buis
met stukjes glas gevuld te leiden en komt voor in fijne zijdeglanzende kleurlooze smakelooze naalden met een eigenaardigen reuk.
Chloorkwikzilver I zie liwikzilverchlorure en Kwikzilverchloride.
Chloorlanthanium , zie Lanthaanchlorure.
Chloorlithium, zie Lithiumchlorure. Chloorlood , zie Loodchlorure. Chloormagnesium; zie Magnesiumchlorure. Chloormangaan, zie Mangaanchlorure.
Ghloormetalen noemt men de verbindingen van het chloor met metalen,
die met de oxydatietrappen overeenkomen. Is slechts eene verbinding van
het metaal met chloor bekend , dan voegt men beide namen te zamen ofgeeft
aan de verbinding den uitgang : c h 1 o r ii r e Bestaan er echter meerdere verbindingen van een metaal met het chloor, dan heet die, welke met het oxydule
overeenkomt , chlo ru r e ; die , welke met het oxyde analoog is zamengesteld:
chloride. — Meestal bestaan al de chloorverbindingen , die met de oxydatietrappen der metalen overeenkomen. Men geeft dan het gehalte aan het
negatieve element nailer aan door er de woorden : »sesqui" of bi" of »enkelvoudig ," Danderhalf ," Ddubbel" voor te zetten. De chloorverbindingen, die
met de hyper- (super- of over-) oxyden der metalen overeenkomen, zijn rneestal zeer weinig bestendig en worden buitengewoon ligt ontleed. Daarentegen
zijn de verbindingen, die met de zuren overeenkomen, zeer bestendig en worden
oak »superchloruren", »superchloriden," of »perchloriden" genaamd.
Het chloor vereenigt zich met de meeste metalen reeds bij de gewone ternperatuur,, wanneer de laatste in het drooge chloorgas gebragt worden ; bij
sommige met een vuurverschijnsel (zie bij Chloor). Het eenvoudigst verkrijgt
men echter de chloormetalen door metaaloxyden met chloorwaterstofzuur zamen
te brengen waardoor men chloormetalen en water verkrijgt.
Volgens de eene theorie worden de chloormetalen beschouwd als haloidezouten (zie aldaar) ; volgens eene andere als binaire verbindingen, die uit
een electropositief en een electronegatief element zijn zamengesteld.
Ghloormethyl (Methylchlorure : C 211,C1) worth verkregen door zachte verwarming van 1 deel houtgeest , 2 deelen keukenzout en 3 deelen zwavelzuur
als een gas van een aetherachtigen reuk en zoeten smaak , dat bij 22 . vast
wordt, een spec. gewigt heeft van 1,736, in water en alkohol oplosbaar is.
Door de inwerking van chloor op chloormethyl ontstaan even als bij het
chlooraethyl (zie aldaar), substitutieprodukten : monochloormethyl ch lo
r u r e: C,H2 C1 2 ; door verdere inwerking chlor of o r m : C 2HC13 ; eindelijk
dubbel-chloorkoolstof: C,C14.
Chloornaphtalas , Chloornaphtalese , Chloornaphtaline enz. , zie bij Naphtaline.
Chloorniceinezuur (C12H,C104 ) is een gechloord zuur,, hetwelk door de
werking van chloorgas op eerie alkalische oplossing van benzoezure potassa
ontstaat.
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Chloornicine (C10116CIN) is eene olieachtige vloeistof , die zich als base
verhoudt en nit de gechloorde substitutieprodukten van het benzoêzuur verkregen wordt.
Chloornikkel , zie Nikkelchlorure.
Chloorondersalpeterzuur (NO2 C1 2) heet eene verbinding met chloorsalpeterigzuur (NO2 C1) verkregen bij het verhitten van een mengsel van chloorwaterstofzuur en salpeterzuur ; ook door chloorgas met stikstofoxyde in aanraking
te brengen.
Chloorpalladium zie Palladiumchloride.
Chloorphenus- en Chloorpheniszuur zijn substitutieprodukten van het carbol- of phenylzuur : b i ch 1 o or phenylzuur : C 12 H,C1302 ; t r i c h 1 o o r ph enylzuur: C12H3 C1 302 ; pentachloorphenylzuur: C12HC1502.
Chloorphosphorus , zie Phosphorsuperchloride Phosphorsuperchlorure.
Chloorpikrine (Trichloornitroform : C2 C13N04 ) is eene kleurlooze olie van
1,66 spec. gew., die bij 120° kookt en als destillaat kan worden verkregen,
wanneer men pikrinezuur met chloorkalk destilleert.
Chloorplatina 5 zie Platinachloride.
Chloorpotassa , zie Potassa , onderchlorigzure.
Chloorpotassium , zie Potassiumchlorure.
Chloorrodinzuur zal zich volgens Baedeker in vele soorten van eijeren bevinden,
Chloorrubin is een poeder,, hetwelk zich met eene bloedroode kleur oplost en wordt afgescheiden , wanneer men rubichloorzuur (zie aldaar) met
zoutzuur en dan met alkaliên behandelt. Waarschijnlijk komt zijne zamenstelling overeen met de formule : 5(C12H,03)+7H0.
Chloorseleen , zie Seleenchlorure.
Chloorsoda , zie Soda , o n d e r c h l o r i g z u r e.
Chloorsodium (keukenzout) , zie Sodiumchlorure.
Chloorstikstof (NC13) is eene geelachtige vloeistof van een prikkelenden
verstikkenden reuk , die door verwarming of sterke gloeijing gemakkelijk en
hevig ontploft, waarbij zij in stikstofgas en chloor wordt ontleed. Men bereidt haar , door chloorgas in eene oplossing van chloorammonium te leiden,
waarbij het chloorgas zich met de stikstof van den salmiak tot chloorstikstof en de waterstof met het overgebleven en onverbonden chloor tot zoutzuur
vereenigt. Hare behandeling vereischt de grootste omzigtigheid.
Chloorstrontium, zie Strontiumchlorure.
Chloortin , zie Tinchlorure en Tinchloride ; alzoo ook de o v e r i g e, hier niet
genoemde , chlo orm et al en bij de resp. metalen.
Chloorwater is water met chloorgas bij de gewone temperatuur verzadigd , hetwelk bereid wordt door afgewasschen chloorgas (zie Chloor) in
flesschen te leiden , welke met gedestilleerd water bij eene temperatuur van
omstreeks 100C. tot op een derde gevuld zijn. Het inleiden van het gas
wordt zoo lang voortgezet , totdat het water eene groengeelachtige kleur
heeft aangenomen , en zich boven den spiegel der vloeistof een geelgroene atmospheer vertoont. Door de flesch te schudden, bereikt men eindelijk eene volledige verzadiging van het water met chloorgas. In het groot
bezigt men gewoonlijk het zoogenaamd Woulffsch apparaat (zie bij Chloorwaterstoftuur) , waarvan elke flesch tot voor een derde gedeelte met water
gevuld is, terwijl de eerste flesch als afwaschflesch dient.
Chloorwaterstof. Het chloor vereenigt zich met de waterstof in twee
verhoudingen en wel in gelijke aequivalenten tot chloorwaterstofgas of zout2
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zuurgas (HC1) en tot waterstofhyperchloride (HC1 2 ). Deze laatste verbinding
ontstaat door loodhyperoxyde met zoutzuur te behandelen. Belangrijker
echter is het chloorwaterstofgas. Het is een kleurloos aan de lucht rookend
gas, hetwelk lakrnoespapier sterk rood kleurt. Zijn spec. gew. bedraagt
1,254; bij eene drukking van 40 atmospheren kan het tot eene kleurlooze
vloeistof verdigt worden. Het ontstaat door onmiddellijke vereeniging der
beide gassen. 1 Maat chloorgas verbindt zich met 1 maat waterstofgas tot 2
maten chloorwaterstofgas langzaam in het gewone daglicht; in het directe
zonlicht of bij gloeihitte of door de electrieke vonk onder een vuurverschijnsel met hevige ontploffing. Het gas is zeer gemakkelijk oplosbaar in
water, hetwelk daarvan het 475 voudige van zijn volumen opneemt, waardoor het bekende zoutzuur ontstaat.
Ghloorwaterstofzuur (Zoutzuur) is eene verzadigde oplossing -van chloorwaterstofgas in water, waarvan het spec. gew. 1,21 bedraagt en die alsdan
42,43 pct. watervrij zoutzuur bevat. Wordt water bij de gewone temperatuur
met chloorwaterstofgas verzadigd , dan verkrijgt men het gewone zoutzuur,
hetwelk eene kleurlooze, bijtende, aan de lucht rookende vloeistof oplevert. Het
zuur kookt bij 110°C. en geconcentreerd zwavelzuur ontwikkelt daaruit chloorwaterstofgas. In het klein bereidt men het zuur, door 5 deelen keukenzout
met een bekoeld mengsel van 3 deelen water en 9 deelen zwavelzuur in
eene kolf te overgieten. Het chloorwaterstofgas, hetwelk zich hierbij ontwikkelt, wordt in water geleid , waartoe men het best als ontvangers Woulftsche flesschen (flesschen met 3 halzen) kiest , die voor een derde gedeelte
met water gevuld zijn. De koif met den inhoud wordt in een zandbad verwarmd. Er heeft waterontleding plaats, waarvan zich de zuurstof met het
sodium van het keukenzout (chloorsodium) tot sodiumoxyde of soda vereenigt , hetwelk met zwavelzuur verbonden als zwavelzure soda of glauberzout terugblijft, terwijI zich de waterstof met het chloor tot chloorwaterstof
verbindt en ontwijkt: NaCl-FHO, SO 3=Na0, S03-1-HCI.
In het groot wordt voor de bereiding van het ruwe zoutzuur hetzelfde
proces der ontleding van het keukenzout met zwavelzuur gevolgd, dock de
bewerking geschiedt rn cilinders van gegoten ijzer,, terwijl men als ontvangers Woulffsche flesschen uit steengoed bezigt, die voor de helft met water
gevuld en in rijen met elkander verbonden zijn.
Bovendien wordt het ruwe zoutzuur ook als bijprodukt verkregen en wel
hoofdzakelijk bij de omzetting van het keukenzout in zwavelzure soda door
middel -van zwavelzuur voor de sodabereiding volgens de methode van
Leblanc (zie Soda).
Om nit dit ruwe zoutzuur zuiver zuur te bereiden, moet men het nog
eens destilleren in eene glazen retort met glazen ontvanger op een zandbad,
waarhij men het ruwe zuur voor de destillatie zoo ver verdunt, dat het een
spec. gew. van 1,14 aanwijst. Om het van het arsenik te bevrijden, dat er
zeer dikwijls in gevonden wordt (afkomstig van het zwavelzuur) moet men
van het verdunde zuur eerst -`t afzonderlijk verzamelen en als arsenik-bevattend op zijde houden; of het geconcentreerde zuur met tot poeder gebragte
chloorzure potassa wigtje op 1 kan zuur) destilleren en het overvloedige
chloor verwijderen , door de dampen over koperkrullen te leiden. Het
arsenigzuur, in het chloorwaterstofzuur bevat, wordt door het chloor van
de chloorzure potassa in arsenikzuur overgebragt , hetwelk, vuurvast zijnde,
in de retort terugblijft.
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Het zoutzuur vindt eene zeer uitgebreide toepassing, bijv. tot het oplossen.
-van metalen, tin, ijzer, zink , tot chloorontwikkeling , tot het bereiden van
salmiak enz.
ChloorUzer,, zie Lizerchlorure en IJzerchloride.
Chloorzilver,, zie Zilverchlorure.
Chloorzink, zie Zinkchloride.
Chloorzuur (C105) is slechts in verbinding met water als eene stroopdikke, zeer zure, geelachtige , prikkelend riekende vloeistof bekend. Het
ontstaat door verzadiging eener geconcentreerde oplossing van bijtende potassa met chloorgas, waarbij t der potassa in chloorpotassium en1 in chloorzure potassa overgaat, welke laatste wegens hare moeijelijke oplosbaarheid
in kristallen wordt afgescheiden. De werking van het chloor op de potassa
heeft alhier plaats tusschen 6 aeq. chloor op 6 aeq. potassa, naar de volgende vergelijking:
GC' 4-6K0=5KCI±KO,C10.5.
Het chloorzuur wordt van de chloorzure potassa afgescheiden door deze in
kokend water op te lossen en zoo lang kiezelfluoorwaterstofzuur bij te voegen als nog kiezelfluoorpotassium praecipiteert. Overigens bereidt men het
chloorzuur ook uit de chloorzure baryt door middel van zwavelzuur.
De chloorzure zouten of de verbindingen van het chloorzuur met basen hebben veel overeenkomst met de salpeterzure zouten; even als deze ontploffen
zij op gloeijende kolen en bevorderen de verbranding ten gevolge der groote
hoeveelheid zuurstof, die bij hunne ontleding vrij wordt. Bij verwarming
worden zij ontleed in zuurstof, chloor en oxyde of in zuurstof en chloormetaal. (De afzonderlijke chloorzure zouten zie men bij de verschillende basen).
Chloorzwavel. Chloor en zwavel vereenigen zich in meerdere verhoudingen. De volgende verdienen vermelding:
1). Half-chlo or zwav el (Zwavelchlorure: ClSz ), hetwelk ontstaat, wanneer gesmoltene zwavel met chloorgas in aanraking komt. Zij komt voor als
eene bruingele vloeistof van een hoogst onaangenamen reuk en smaak en
een spec. gew. van 1,68. Om Naar te bereiden , brengt men gewasschene
zwavelbloemen in een geschikt vat, leidt daarover chloorgas, hetwelk zeer
gretig door de zwavel wordt opgenomen. — De half-chloorzwa yel heeft in den
laatsten tijd eene uitgebreide toepassing gevonden, doordien hare oplossing
in zwavelkoolstof tot het vulkaniseren van caoutchouk langs den kouden weg
wordt aangewend. De voorwerpen van caoutchouk worden namelijk in eene
oplossing van 21 deel half-chloorzwavel in 100 deelen zwavelkoolstof gebragt
en vervolgens na verloop van eene minuut in droogplaatsen bij eene ternperatuur van 22-25 ° door middel van een luchtstroom gedroogd.
2.) En k elvou di g- ch loorzwav el (Zwavelchloride: CIS) ontstaat, wanneer half-chloorzwavel op eene duistere plaats gedurende langen tijd met
chloorgas behandeld wordt. Zij gelijkt zeer veel op de vorige verbinding,
heeft een spec. gew. van 1,62 , destilleert over bij 64? en wordt bij — 70°
nog niet vast.
3.) Anderhalfvoudig-chloorzwavel (eigenlijk een mengsel vanenkelvoudig-chloorzwavel en half-chloorzwavel : 2C1S±C1S 2 ) wordt verkregen,
wanneer men de enkelvoudig-chloorzwavel tot 55° verwarmt en zoolang
drooge dampkringslucht doorleidt, totdat zelfs bij 79° geen chloor meer ontwijkt, hetwelk in den beginne het geval is.
Chloorzwavelkiezel, zie Kiezelsupersulfochloride.
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Chloorzwavelphosphorus, zie Phosphorsulfosuperchloride.
Chloorzwavelstikstof (Zwavelchloride-nitrosulfide: NS,C1) ontstaat beneArens chloorammonium , wanneer zwavelchloride-ammoniak (NII 3, C1S) verkregen door inwerking van ammoniakgas op zwavelchloride, tot 100° verhit wordt.
Chloral (C4HC1302) is acetaldehyde (C411402 ) , waarin 3 aeq. waterstof door 3 aeq. chloor zijn gesubstitueerd. Het wordt verkregen door inwerking van chloor op alkohol , zetmeel of suiker. Zoo geven bijv. 8 aeq.
chloor met 1 aeq. alkohol I aeq. chloral en 5 aeq. chloorwaterstof (8C1-FC,11602
= C1/211C1300-5HC1).
Droog chloorgas wordt daartoe zoolang door watervrijen alkohol geleid, totdat er geen zoutzuur meer gevormd wordt , de vloeistof dan met geconcentreerd zwavelzuur geschud en eindelijk overgehaald.
Het is eene kleurlooze olieachtige vloeistof van '1,5 spec. gew. , die bijna
zonder smaak is , maar een zeer aangenamen reuk bezit , in water , aether
en wijngeest gemakkelijk oplosbaar is en bij 94° kookt. Met weinig water
geschud wordt het vast tot eene kristallijne massa , het chloral-hydraat
C4HC1302 -1-2H0. In gesloten vaten wordt het tot eene vaste massa , die in
water onoplosbaar is , maar door verhitting bij 180 0 weder oplosbaar wordt.
Bij behandeling van chloral met een alkalihydraat ontstaat er mierenzuur
alkali en chloroform ; bijv. C 411C1302 -1-Ca0 , HO=Ca0 ,
IICl3.
Chloriden, zie bij Chloormetalen.
Ghlorigzuur (0103 ) is een donker groengeel gas van een zeer sterken op
chloor gelijkenden reuk en 2,646 spec. gew., dat door sterke afkoeling kan
overgaan in eene roodgele vloeistof, die bij + 20° kookt en reeds bij 570
order ontploffing in chloor en zuurstof wordt ontleed. Het wordt het best
verkregen door zeer zachte verwarming van een mengsel van chloorzure
potassa, arsenigzuur en verdund salpeterzuur in een daarmede geheel gevuld
vat.
Chlorimetrie of Chlorometrie noemt men de scheikundige bewerking of
de methode, waardoor men de hoeveelheid werkzaam chloor in den chloorkalk bepaalt. Hiertoe zijn de meest verschillende wegen ingeslagen, waarvan -wij eenige nader willen omschrijven. Zoo geeft men bijv. acht op de
oxyderende werking van het chloor op arsenigzuur bij aanwezigheid van.
water. Deze werking van het chloor vindt hare verklaring in waterontleding , waarbij het chloor waterstof opneemt en chloorwaterstofzuur vormt ,
terwijl te gelijker tijd de zuurstof het arsenigzuur in arsenikzuur overbrengt.
Neemt men eene oplossing van chloorkalk of van eene andere chloorverbinding voor het bleeken bestemd, bijv. de bleekvochten : onderchlorigzure soda
en onderchlorigzure potassa, om haar ontkleurend vermogen te leeren kennen,
dan kan men , door deze vloeistoffen in eene oplossing van arsenigzuur te
gieten, nit de hoeveelheid , die van het onderchlorigzure zout voor de ontleding noodig is , besluiten tot de hoeveelheid chloor, die in de oorspronkelijke oplossing bevat is. Deze bepaling geschiedt dus langs den maatanalytischen weg (zie Titreermethode).
Volgens Mohr maakt men bijv. eene arsenikvloeistof, door 4,95 wigtjes arsenigzuur en 10 wigtjes dubbel-koolzure soda in water op te lossen en de
vloeistof tot 1 liter te verdunnen. Verder maakt men eene oplossing van
jodium door 12,688 wigtjes food door middel van joodpotassium op te lossen
en met water tot 1 liter te verdunnen. Men neemt nu de chloorkalkproef
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door chloorkalk met water af te wrijven, dan de arsenikvloeistof bij te voegen , totdat een droppel op joodpotassiumstijfselpapier geene blaauwe vlek
meer voorthrengt , vervolgens stijfselpap bij te doen en met eene oplossing van jodium blaauw te titreren. Deze methode is eene gewijzigde van
die van Gay-Lussac en van Penot.
Eene methode, in de praktijk zeer aan te bevelen , is die van Otto-Graham,
gegrond op het hooger oxyderen van het zwavelzuur ijzeroxydule door het
werkzame chloor van den chloorkalk. Deze omzetting kan op de volgende
wijze voorgesteld worden:
6 (Fe0, S0 3 4-7H0) -1-3C1=2 (Fe 203)+Fe,C1, -i- 42H0.
2 Aeq. (278 gewigtsdeelen) zwavelzuur ijzeroxydule vereischen tot hunne
omzetting in oxyde 1 aeq. zuurstof, hetwelk door I aeq. ontleed water
geleverd wordt. Voor deze ontleding is 4 aeq. chloor (35,5 gewigtsdeelen)
noodig, dat wegens zijne neiging tot de waterstof van het water chloorwaterstof vormt.
Indien men voor 278 gewigtsdeelen ijzervitriool 35,5 deelen chloor tot
oxydatie noodig heeft , zoo volgt daaruit , dat 39 deelen ijzervitriool 5
deelen chloor vereischen en dus 0,5 wigtje chloor in staat is 3,9 wigtje
zwavelzuur ijzeroxydule in een oxydezout over te brengen , of met andere woorden , voor 39 grein zwavelzuur ijzeroxydule zijn 5 grein chloor
noodig.
Men lost dus, om den chloorkalk te onderzoeken 3,9 wigtje ijzervitriool
in eene genoegzame hoeveelheid gedestilleerd water (omstreeks 60 wigtjes)
in een bier- of drinkglas op (of wel 39 grein in 2 med. oncen water) en
maakt de oplossing met een weinig salpeterzuur zuur. Aan den anderen
leant wrijft men 5 wigtjes (of 50 grein) van den chloorkalk, welken men wil
onderzoeken, in een porseleinen mortier met een weinig water tot een dunnen Brij, giet dezen in eene buis, die in 400 graden of ruimtedeelen is verdeeld, en spoelt den mortier met zooveel water na, dat de buis naauwkeu•
rig gevuld is. Men laat alsdan uit de burette of droppelbuis de melkachtige chloorkalkvloeistof (na haar meermalen , met de hand gesioten ,
krachtig omgeschud te hebben) in de oplossing van ijzervitriool onder
gedurig omroeren door middel eener glazen staaf zoolang droppelen, totdat
de omzetting in oxyde bewerkt is. Om dit te herkennen, laat men na elke
bijvoeging een droppel , lien men door middel eener glazen staaf uit de vloeistof genomen heeft, van deze staaf op een porseleinen bord vallen, waarop
eene oplossing van rood bloedloogzout (potassiumijzercyanide) is verdeeld.
Is de oplossing van zwavelzuur ijzeroxydule nog niet geheel in een ijzeroxydezout overgegaan , dan zal er door den afvallenden droppel eene blaauwe
vlek (van Berlijnseh-blaauw) ontstaan en men moet derhalve met het bijdroppelen der chloorkalkoplossing voortgaan, totdat een droppel der ijzervitriooloplossing met het roode bloedloogzout geen blaauwen nederslag, maar
slechts eene groenachtig blaauwe kleur aanneemt. Alsdan is de hoogere
oxydatie van het geheele zout bereikt en men heeft nu slechts de verbruikte
ruimtedeelen der chloorkalkoplossing van de burette af te lezen , om daaruit
het chloorgehalte te berekenen.
Volgens Runge berekent men uit het gewigtsverlies, dat eene koperen plaat
in een mengsel der chloorkalkoplossing met ijzerchlorure ondergaat, de hoeveelheid van het chloor.
Naar de methode van Marozeau bepaalt men het gehalte aan chloor nit
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de hoeveelheid kwikzilverchlorure, die door chloorkalk in kwikzilverchloride wordt overgebragt.
Chlorobasen noemt men volgens de theorie , welke de dubbelchloriden in
de categoric der werkelijke zouten rangschikt, hunne electropositieve bestand-deelen.
Chlorochloorzuur (C13013) ontstaat als eene roode vloeistof, wanneer
chloorzure potassa en zoutzuur te zamen aan eene temperatuur van — 18°C.
worden blootgesteld. Volgens Millon is het tweevoudig-chloorzuur chlorigzuur = C103±2C105.
Chloroform (C2HC1 3) is eene kleurlooze, aangenaam aetherisch riekende
en zoetachtig smakende vloeistof, die een spec. gew. van 1,48 heeft, bij 61°C.
kookt, en een bedwelmenden invloed op het organisme uitoefent. Het is onoplosbaar in water, oplosbaar in alkohol en aether. Het wordt bereid door
3 deelen water, 4 deelen wijngeest en 4 deel chloorkalk bij eene temperatuur tusschen 56--75° te destilleren. Het destillaat van chloroform en wijngeest wordt met water geschud, waardoor het chloroform wordt afgezonderd, hetwelk men, met water en koolzure soda gewasschen, door destillatie
over geconcentreerd zwavelzuur zuivert. Neemt men het radikaal van het mierenzuur zuurstofvrij, dus als C 2 I1 aan , dan kan het chloroform den naam dragen
van formyl chloride, formylsuperchloride, drievoudig-chloorfo r m y 1. Neemt men echter, zooals thans meest gebruikelijk is, het
radikaal van het mierenzuur zuurstofbevattend = C21102 aan , dan moet
men het chloroform beschouwen als het drievoudig-chloride van het drieatomig radikaal formonyl (CJ-I) , of als het chloride van het 66natomig
radikaal bichloormethyl (C2 1-ICl 2). Zijne typische formule zou dan zijn
CMG], ) .
CI I
Chlorogeenzuur is synoniem met lioffijlooizuur (zie aldaar).
Chlorometrie, zie Chlorimetrie.
Chlorophenuszuur is een substitutieprodukt der phenylverbindingen en
komt overeen met het gechloord chloorindoptenzuur van Erdmann.
Chlorophyl (van xAcTipos , groen, en OAAol, , blad — dus bladgroen) is de
kleurstof der groene plantendeelen, die zich aldaar onder den invloed van
het licht ontwikkelt. Men vindt het chlorophyl dus niet in de wortelen,
niet in het merg, niet in de houtlagen en ook niet in de planten, die in
het donker groeijen, hoewel men in enkele gevallen eene groene kleur
heeft waargenomen bij grassen, die in graven groeijen.
Intusschen wordt het bladgroen niet gevonden in de buitenste cellenlagen
der aan het licht groeijende plantendeelen, dus niet in de epidermiscellen, daarentegen in de eenigzins dieper liggende cellenlagen, die door de opperhuid
bedekt worden. Het komt slechts binnen de cellen en in den onopgelosten
staat voor, gewoonlijk als groene korreltjes, die in het celsap drijven; het
laatste is meestal ongekleurd, maar vertoont door de groene korreltjes voor
het ongewapend oog eene groene kleur. De chlorophylkorreltjes bestaan echter niet uit zuiver pigment, maar zijn steeds van eiwitachtige stoffen, die
bet hoofdbestanddeel uitmaken, was- en zetmeelkorreltjes, vergezeld.
Volgens de onderzoekingen van Fremy is het chlorophyl een mengsel
van eene blaauwe kleurstof (phyllocyani n e) en eene gele kleurstof
(p hylloxanthine). Men kan deze beide van elkander scheiden door het
bladgroen met een mengsel van 2 deelen aether en 1 deel zoutzuur te schud-
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den, waarbij ele aether geel, het zoutzuur blaauw gekleurd wordt. Door bijvoeging van alkohol wordt de groene kleur weder hersteld. Ook door eene
alkoholische potassaoplossing en bijvoeging van zoutzuur geschiedt de splitsing van het bladgroen in eene gele en blaauwe kleurstof.
Chlorozuren zijn volgens de theorie, die de clubbel chloriden als werkelijke
zouten beschouwt, hunne electropositieve bestanddeelen.
Chloruren zie Chloormetalen.
Chocolade beet een zeer fijn mengsel uit (le gerooste en geschilde, fijn
gewrevene cacaoboonen (zie aldaar) met sulker en een bijvoegsel van specerijen, hetwelk met behulp der warmte bereid wordt en met water of melk
gekookt een zeer gezochten voedenden drank oplevert.
Cholacrol (C„115N2 012) ontstaat tegelijk met nitracrol bij de oxydatie van
cholalzuur , choloidinezuur of hyocholalzuur met salpeterzuur, en komt voor
als eene zware gele olie van een beclwelmenden, lcaneelachtigen reuk, die reeds
bij 1000 dikwijls met ontploffing ontleed wordt, weinig in water, gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar is.
Cholalzu.ur (C4 81-1 40 0, 0 ) is een galzuur,, hetwelk nit het cholzuur en oholeinezuur door behandeling met alkalien en alkalische aarden ontstaat en uit
zijne alkoholische of aetherische oplossing In kleurlooze regte rhombische
zuilen kristalliseert, die aan eene drooge lucht verweeren en bitterzoet van
smaak zijn.
Choldnezuur (Taurocholzuur: C52H45NS2014) maakt met het cholzuur de
hoofdbestanddeelen uit der gal. Men verkrijgt het tegelijk met cholzuur, wanneer men den nederslag, uit versche gal door middel van neutrale loodsuiker verkregen, verwijdert en het terugblijvende met loodazijn verder praecipiteert, waardoor hoofdzakelijk cboleinezuur loodoxyde verkregen wordt,
hetwelk door zwavelwaterstof wordt ontleed in cholalzuur en taurine.
Cholepyrrhine, zie Biliphadne.
Cholesteriline (C„H,) ontstaat als eene roode zelfstandigheid, door cholesterine met geconcentreerd phosphorzuur of zwavelzuur to behandelen.
Het komt in verschillende modificaties over, die in smeltpunt en oplosbaarheid in alkohol en aether verschillen.
Cholesterine (Cholestearine, Galvet: C„H 4402 2H0) is in het ligchaam
der hoogere diersoorten zeer verspreid en bevindt zich vooral in de gal.
(Men heeft het in den laatsten tijd ook in het plantenrijk aangewezen en
afgescheiden erwten en olijfolie). Het kristalliseert in witte glanzende
blaadjes, die bij 100° hun kristalwater verliezen , bij '137' smelten en bij
360' onveranderd destilleren. Het is vettig op het gevoel , onoplosbaar in
water, maar oplosbaar in 9 deelen kokenden alkohol en vooral in aether. —
Men verkrijgt het nit galsteenen door omkristalliseren uit alkohol.
Gholesterinezuur (C16H, 0010) is eene gele gomachtige massa, die nit bet
cholesterine en de galzuren door oxydatie door middel van salpeterzuur verkregen wordt.
Cholestrophaan (Dimethylparabanzuur: C 10H6N2OG) is een oxydatieprodukt
van het amalinezuur (zie aldaar) , en kristalliseert in zamenhangende blaadjes.
Choline (C10H13 NO2 ) is eene sterke base , die in eene geringe hoeveelheid
in de gal bevat is, het best uit de zwijnengal, na verwijdering der galzuren
door middel van zoutzuur, door behandeling met loodoxyde en platinachloride
wordt verkregen, zeer gemakkelijk vervloeibaar is, koolzuur nit de lucht aantrekt en daarmede een moeijelijk kristalliseerbaar zout vormt.
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Gholzuur (Glycocholzuur : C52 H 43 NO12) bevindt zich in de gal der meeste
tot heden onderzochte dieren en wordt uit versche gal afgescheiden, door
deze met azijnzuur loodoxyde neer te slaan, den neerslag met wijngeest
uit te koken, het heete altraat met zwavelwaterstof van lood te bevrijden
en het zwavellood zoolang met water uit te wasschen , als daardoor eene
troebeling in het wijngeestige filtraat ontstaat. Na eene tijdruimte van omstreeks 12 uren vindt men het cholzuur in fijne witte naalden gekristalliseerd,
die in koud water zeer moeijelijk , in kokend water iets beter,, vooral in alkohol doch weinig in aether oplosbaar zijn.
Chololdanzuur (C32 112401 0 blijft na de behandeling van choloidinezuur
met salpeterzuur met andere stoflen terug als eene weeke kristallijne massa , die zich na oplossing in kokend water in lange haarvormige prismen afzet.
Choloidinezuur (C48113808 ) is met het glycocol een splitsingsprodukt bij
de behandeling van cholzuur met zoutzuur en komt voor als eene kleurlooze
amorphe, harsachtige zelfstandigheid. Bij verhitting met chloorwaterstofzuur
verandert het in dyslysine.
Gholonzuur (C„H„NO, o) ontstaat als olieachtige droppels, die bij bekoeVng harsachtig vast worden, wanneer men cholzuur met geconcentreerd zwavelzuur of chloorwaterstofzuur verhit. Dit zuur geeft met barytwater een
onoplosbaar barytzout, hetwelk na bijvoeging van zwavelzuur het cholonzuur
in kleurlooze naalden levert.
Chondrine is de kraak be enderl ij m, die het eerst door Joh. Muller van de
beenderlijm is onderscheiden, en kan in het groot worden verkregen door gezuiverde kraakbeenderen in een papiniaanschen pot gedurende een uur bij
eene drukking van 2-3 atmospheren te koken, alsdan het uittreksel heet te filtreren + en te laten bekoelen, waarbij het als eene geleiachtige stof bekoelt. Wil
men echter het chondrine zuiver verkrijgen, dan slaat men het uit dit aftreksel met wijngeest neder en lost het in kokend water op.
In dunne lagen vertoont zich het chondrine bijna kleurloos , in dikke lagen
geelachtig tot lichtbruin even als de beenderlijm (zie verder
Chondrogeen noemt men het weefsel, dat de kraakbeenderlijm vormt,
hetwelk in de kraakbeenderen van het dierlijke ligchaam is bevat, wanneer zij
niet tot beenderen overgaan ; eveneens bestaan de kraakbeenderen , voordat
er eene rijkelijke afzetting van beenderaarde plaats vindt , nit chondrogeen.
Chroomgeel. Chromaatgroen = Ohroomgroen.
Chromaatgeel
Ohromogenen (van Tb xec , de kleur, en yevvecco ik breng voort) noemt
men kleurlooze of ter naauwernood gekleurde zelfstandigheden , die zeer
naauw verwant zijn met de eigenlijke kleurstoffen en in deze onder bepaalde
scheikundige invloeden kunnen worden omgezet. Zij kunnen volgens het
gevoelen van Gerding als hydraten beschouwd worden, waaruit door onttrekking van het hydraatwater (ten gevolge van het levensproces der planten) de eigenlijke kleurstoffen ontstaan. Naauwkeurige analytische onderzoekingen hebben tot dit gevoelen aanleiding gegeven , dewij1 het gelukt is
uit verschillende korstmossen chromogenen of kleurlooze stoffen of te zonderen , die bij verhitting tot eerie temperatuur van 120° fraaije pigmenten of
eigenlijke kleurstoffen leveren.
Chroom (van TO xp4.2, de kleur) is een tinwit broos metaal, van een spec. gew.
van 7,0. Het is aan de vochtige lucht iets bestendiger dan het ijzer, wordt
door zoutzuur moeijelijkopgenomen maar door verdund zwavelzuur in een oxydezout omgezet en door salpeterzuur niet aangetast, mar het bezit de eigen-
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schap waterdamp te ontleden. — Het chroom wordt in de natuur niet zuiver gevonden , mar verbonden en wel met zuurstof als chroomoxyduleoxyde in den chroomOzersteen , als chroomoker,, als chroomzuur loodoxyde
(roodlooderts). Het chroommetaal wordt bijv. door ontleding van het chroomchloride (chloorchroom) door middel van potassium of door ontleding eener
oplossing van het chroomchloride met behulp van den galvanischen stroom
verkregen.
Chroomaluin (KO, SO, + Cr2 0„ 3S03 + 24H0) komt voor in octaeders
van eene donkere purperkleur en is een aluin, die in plaats van de aluinaarde
bij den gewonen aluin, chroomoxyde bevat. Men bereidt hem het eenvoudigst
door 3 deelen eener verzadigde oplossing van neutrale chroomzure potassa
te vermengen met l deel geconcentreerd zwavelzuur en 2 deelen alkohol
(welke laatste langzamerhand moet bijgevoegd worden). Men kan ook dubbel-chroomzure potassa aanwenden en voor de reductie , in plaats van wijngeest , suiker nemen. —
Behalve deze potassa-chroomaluin bestaat er ook een soda- en een ammoniak-chroomaluin.
chroom-biaci-chloride, zie Chroomsuperchloride, chroomzuur.
Chroombromide (Cr2 Br3 ) wordt in oplossing verkregen, wanneer men
chroomoxydehydraat in broomwaterstofzuur oplost of chroonauur zilveroxyde
met broomwaterstofzuur behandelt. De hierdoor verkregene groene oplossing
levert groene kristallen, maar wordt bij indamping onder het vormen van
een basisch zout gemakkelijk ontleed.
chroomchloride (Cr2 C1 3) komt gewoonlijk in violette blaadjes voor, indien
men chroomoxyde met fijn verdeelde kool innig gemengd, in eene glazen of
porseleinen buis onder verhitting met chloorgas behandelt. Men kan het
echter ook verkrijgen , door zwavelchroom in chloorgas te verhitten. Een
vier de - basisch chloride ontstaat, indien eene oplossing van het chroomchloride bij 420° ingedampt en de daardoor verkregene roodachtige opgeblazene massa met water behandeld wordt. De alsdan met eene roode kleur
overblijvende zelfstandigheid komt overeen met de zamenstelling: 4Cr2C13+
Cr203 + 24H0. Een half-basisch chroomchloride: 2Cr 2 C13 + Cr,
03 + 8H0 (chroomo x y c h 1 o r i d e) wordt verkregen, indien men de droo
ge massa tot 1500 verhit. Bij nog sterkere verhitting ontstaat uit dit basisch
chloride d u b b e 1-b a s i sch chlorid e (Cr 2 C13 + 2Cr2 03 ). Met alkalische
chioruren vormt het chroomchloride dubbelverbindingen.
Chroomchlorure (CrC1) zal volgens Loewel verkregen worden , wanneer
chroomchloride met metallisch zink behandeld wordt; zoodanig chlorure is
echter zinkhoudend.
Chroomcyanide (Cr2 Cy3) praecipiteert met eene blaauwgroene kleur, wanneer men eene neutrale oplossing van chroomchloride in eene oplossing van
cyaanpotassium droppelt. Het gaat met ijzercyanure eene dubbelverbinding aan.
Chroomfluoride (Cr2 F3) wordt verkregen door chroomoxydehydraat in
waterhoudend vloeispaatzuur op te lossen.
Chroomgeel is neutraal chroomzuur loodo xy de (PbO, Cr0 3) , wordt
in de natuur als roodlooderts in roode scheeve rhombische zuilen gevonden
en ook langs den kunstmatigen weg bereid, maar verschijnt alsdan als een citroengeel poeder. Het is reuk- en smakeloos, onoplosbaar in water, verandert niet aan lucht en licht, en kan met vele delfstoffelijke en plantenkleuren vermengd worden, zonder verandering te ondergaan. Het is oplos-
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baar in bijtende potassaloog, smelt in de gloeihitte, waarbij het zuurstof
afgeeft en laat een bruin mengsel van chroomoxyde en basisch chroomzuur
loodoxyde terug. Met zoutzuur en wijngeest bij verwarming behandeld,
ontstaat er chroomchloride en chloorlood uit , Welk laatste in de wijngeestige vloeistof onoplosbaar is.
Men verkrijgt het chroomgeel, door eene oplossing van loodsuiker (azijnzuur
loodoxyde) of van een ander neutraal loodoxydezout met eene oplossing van
neutrale of dubbel-chroomzure potassa te vermengen, waarbij het chroomzuur
van dit zout zich met het loodoxyde tot onoplosbaar chroomzuur loodoxyde
verbindt, hetwelk blijft opgelost. Tot ontleding van 1 aeq. (97 deelen) neutrale chroomzure potassa is juist 1 aeq. (171 deelen) loodsuiker noodig
(KO, Cr03 -FPb0, C411303 =KO, C 411303-1-Pb0, Cr0 3); voor dubbel-chroomzure
potassa 2 aeq. loodsuiker. — Bevat de chroomzure potassa overmaat van
alkali, dan heeft de gevormde neerslag eene oranjeroode kleur, terwijl bij
overmaat van zuur een meer citroengele neerslag ontstaat. Indien men de
aangewende vloeistoffen concentreert, verkrijgt men een neerslag van eene
oranjeroode kleur en zoo kan men al naar de overmaat van base of zuur
of door eene koude of warme praecipitatie verschillende kleurschakeringen
van lichtcitroengeel tot donkeroranjerood verkregen.
Ghroomgroen. Met dezen naam geeft men zoowel het chroomoxyde (echt
chroomgroen) aan, als een verfmengsel, hetwelk in den handel voorkomt en
ook als groene cinnaber bekend is. Het wordt verkregen, wanneer men een
fijn chroomgeel met Parijsch-blaauw vermengt en het mengsel zamenperst.
Een zeer schoon chroomgroen wordt verder verkregen door 3 deelen boorzuur en I. deel dubbel-chroomzure potassa te gloeijen , de gegloeide massy
met water uit te trekken en het waarbij terugblijvende chroomoxydehydraat
te verzamelen en te droogen.
Chroomiodide (Cr2J3) wordt verkregen door chroomzuur zilveroxyde met
joodwaterstofzuur te behandelen en blijft na het verdampen glasachtig en
groen terug.
Chroomoker , zie bij Chroomoxyde.
Chroomoranje is eene kleurschakering , die verkregen wordt door chroomzure potassa of potassaloog in eene kleinere hoeveelheid te nemen, dan tot
omzetting van neutraal chroomzuur loodoxyde in een basisch chroomrood
vereischt wordt.
Chroomoxyde (Cr203), echt chroomgroen, wordt in den onzuiveren stoat
als chroomoker in de natuur gevonden, komt in den chroomijzersteen voor
en maakt het kleurende beginsel van vele delfstolfen uit. Het komt voor
als een groen onsmeltbaar poeder of in groenzwarte , half metaalaardig glanzende harde kristallen en heeft naar de wijze zijner bereiding een verschillend voorkomen. Het wordt door waterstofgas in het geheel niet, door kool
slechts bij de hevigste witgloeihitte gereduceerd. Na het gloeijen is het in
zuren bijna onoplosbaar. Zijn spec. gewigt bedraagt 5,21.
De bereiding van chroomoxyde uit den chroomijzersteen geschiedt niet onmiddellijk , maar men slaat daartoe verschillende wegen in. Zoo bereidt
men het bijv. uit de chroomzure potassa op de volgende wijze. Men verwarmt dubbel-chroomzure potassa met eene oplossing van zwavelpotassium,
waarbij het chroomzuur gereduceerd en zwavelzure potassa gevormd wordt,
terwijt het chroomoxyde als hydraat wordt uitgescheiden, met eenige zwavel
vermengd.
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Zeer fraai wordt het chroomoxyde ook verkregen, door '128 deelen gekristalliseerde , neutrale, phosphorzure ammonia met 146 deelen dubbelchroomzure potassa innig te vermengen, het mengsel in een weinig warm
water op te lossen, de vloeistof tot eene dikke consistentie te verdampen ,
de massa na bekoeling vast geworden in kleine stukken verdeeld tot 170 A
1800 en ten laatste tot 200° te verhitten ; eindelijk met heet water nit te
trekken en de oplosbare deelen te verwijderen , waarna een fraai chroomoxyde terugblijft.
Het chroomoxyde wordt bij het kleuren van glas, bij de porselein- en glasschilderkunst veelvuldig gebruikt.
Men heeft in den laatsten tijd een chroomoxyde verkregen , dat door den
magneet wordt aangetrokken (rn a g n e ti s c h c h r o o m o x y d e), door chroomzuur of chloorchroomzuur voorzigtig te verhitten. Het heeft de zamenstelling: Cr 1o 0 13 , en gaat bij sterkere verhitting in gewoon chroomoxyde over.
Chroomoxyde-hydrant (Cr2 03 , 3H0) ontstaat door eene oplossing van
chroomoxyde door middel van ammonia neer te slaan, waarbij het als groene
vlokken praecipiteert, die in een overvloed van bijtende sodaloog oplosbaar
zijn , terwijl bij koking dezer oplossing het groene hydrant weder praecipiteert.
Er bestaan 2 modificaties van het chroomoxydehydraat, waarvan de eene
(gewoon chroomoxydehydraat) in zuren met eene groene , de tweede
(m e t a chr oomoxydeh ydr a at) met eene violette kleur oplosbaar is. Door
chroomaluin door middel van ammonia liquida in overmaat neer te slaan ontstaat er een roode neerslag, die langzamerhand oplost; blijft echter de vloeistof
bij de gewone temperatuur gedurende langen tijd staan, dan ontstaat er een
violette neerslag, die met zuren roode oplossingen levert en 9 aeq. water bevat,
Welke reeds bij 75° beginnen uitgedreven te worden en bij 120° volledig ontwijken , -waarbij dan het groene chroomoxyde terugblijft.
Chroomoxyde, chroomzuur, zie Chroomsuperoxyde.
Chroomoxyde, onderzwavelzunr, (Cr203 , 3S2 05) wordt gevormd
het oplossen van chroomoxydehydraat in waterhoudend onderzwavelzuur.
Chroomoxyde, phosphorigzuur , (Cr2 03 , P0 3 ) wordt door wederzijdsche ontleding der oplossingen van chroomchloride en phosphorigzure ammonia als een groene neerslag verkregen.
Chroomoxyde, phosphor'zunr. a Phosphorzuur, (gewoon- of
o r th o ph o s ph or zuur) ehroomoxyde%Cr20„P05+12HO:wordtverkregen,
indien men eene oplossing van chroomaluin onvolledig door middel van phosphorzure soda praecipiteert. b Ph o sph1r z uur (par ap h osph orzuur)
o o m oxyde: 2Cr,0„ 3P0 5 +7H0 (bij00° gedroogd) ontstaat bij het neerslaan eener oplossing van chroomaluin door middel van paraphosphorzure soda.
c.Phosphorzuur chroomoxyde(metaphosphorzuur) chroomoxyde: Cr2 03, 3P05 ontstaat, wanneer chroomoxydehydraat in verdund phosphorzuur opgelost, de oplossing ingedampt en bij 306°C. verhit wordt. De verbinding is fraai groen , onoplosbaar in water en zuur.
Chroomoxyde, s a l p et e r z u u r, (Cr 2 0„ 3N0 5) wordt als eene groene oplossing verkregen , indien men chroomoxydehydraat in salpeterzuur oplost ; de
groene klerr gaat echter zeer gemakkelijk in eene violette over. Digereert
men daarentegen in overmaat chroomoxydehydraat met salpeterzuur, dan
ontstaat eene groene oplossing van een 3 zuur zout : Cr2 03 , 2NO3.
Chroomoxyde w o 1 fr a a m zuur, (Cr 2 0„ 3W0 3--1-43H0) ontstaat, indien
oplossingen van neutrale wolfraamzure alicaliên door oplossingen van chroom-
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oxydezouten worden ontleed , als een lichtgroene neerslag , die in zuren
gemakkelijk oplosbaar is.
Ghroomoxyde , zwav eligzuur, (Cr20„ 3S02). Worth vochtig chroomoxyde hydraat in waterhoudend zwaveligzuur opgelost , dan slaat daaruit alkohol een groen poeder neder , hetwelk bij verhitting zwaveligzuur afgeeft.
Ghroomoxyde, zwav el zu ur, (Cr2 03, 3S03) wordt in oplossing verkregen ,
wanneer 8 deelen chroomoxydehydraat , bij 100° gedroogd , in 9 deelen engelsch zwavelzuur worden opgelost. Na eenige weken verandert de groene
kleur der oplossing in eene violette en wordt tot eene kristallijne massa
vast , die door water met eene blaauwroode kleur wordt opgelost. Uit deze
oplossing slaat wijngeest een violet kristalmeel neder , hetwelk te beschouwen
is als neutraal zwavelzuur chroomoxyde: Cr2 03 , 3S0 3 -1-15H0. Èen
deel chroomzuur in 11 deel geconcentreerd zwavelzuur en 21 deel water opgelost , levert , wanneer de oplossing in eene vlakke schaal gegoten en hierin
een porseleinen kroes met aether geplaatst en met een klok bedekt wordt ,
na eenige uren kleine kristallen van blaauw zwavelzuur chroomoxyde. Eene
oplossing van het chroomoxydehydraat in overvloedig zwavelzuur levert na
verdamping watervrij neutraal zwavelzuur chroomoxyde.
Het zwavelzuur chroomoxyde levert met zwavelzure potassa den bekenden
chroomaluin (zie aldaar) , en vormt ook met zwavelzure ammonia als ook
met zwavelzure soda chroomaluinen.
Eene verzadigde oplossing van vochtig chroomoxydehydraat in matig verdund zwavelzuur is groen en laat bij verdamping eene groene massa terug ,
die bij roodgloeihitte zonder verdere kleursverandering gedeeltelijk in chroomoxyde wordt omgezet en l- zwavelzuur chroo moxy de : Cr 2 03, 2S03 wordt.
Ohroomoxydule (CrO) wordt in de natuur gevonden in den pyroxen, eene
soort van granaat , en kunstmatig als hydraat verkregen , door bij eene oplossing van enkelvoudig-chloorchroom potassa- of sodaloog te voegen. De
neerslag gaat echter dadelijk in chroomoxyduleoxyde over.
Chroomoxyduleoxyde (CrO, Cr203) ontstaat (zie bij Chroomoxydule), wanneer men bij eene oplossing van chroomchlorure potassaloog voegt.
Ghroomoxydulezouten zijn grootendeels zeer onbestendig en werken hoogst
desoxyderend. De onoplosbare en moeijelijk oplosbare kunnen door anderlinge omwisseling uit de oplossing van het chlorure worden verkregen.
Chroomrood is basisch half-chroomzuur loodoxyde (2PbO , Cr0,) , eene
in water onoplosbare verfstof van eene vermilloenroode kleur , onveranderlijk
aan lucht en lucht. Het wordt verkregen door neutraal chroomzuur loodoxyde of chroomgeel met verdunde potassaloog te digereren , die de helft
van het chroomzuur tot zich neemt.
Chroomsulphureet (Zwavelchroom : Cr 2S3 ) wordt verkregen, wanneer men
gedroogd zwavelwaterstofgas over witgloeijend chroomoxyde of gloeijend
chroomchloride of over chroomzuur leidt , ook wanneer men chroomoxyde
in zwavelwaterstof tot witgloeijens verhit. Naar de wijze zijner bereiding
komt het voor als eene zwarte poederachtige of kristallijne glanzende massa.
Chroomsuperchloride (Chroomsuperchlorure : CrC13) wordt als eene bruine oplossing verkregen, wanneer men chroomzuur in zoutzuur brengt.
Ohroomsuperchloride, chroomz u u r , (Chroomzuur drievoudig-chloorchroom. Chroom-biaci-chloride: CrCl, + 2C r0,) is eene donkerroode vloeistof,
die bij 1200 kookt, waarvan de damp een spec. gewigt van 5,48 heeft en door
eene gloeijende Buis geleid, gekristalliseerd chroomoxyde afzet. Men verkrijgt
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deze verbinding door 10 deelen !:.ukenzout, 17 deelen neutrale of 12 deelen
dubbel-chroomzure potassa zamen te smelten, na bekoeling in stukken te slaan
en in eene retort met rookend zwavelzuur te overgieten.
Deze verbinding kan ook beschouwd worden als chloorchroomzuur, namelijk als
chroomzuur , waarin 1 aeq. zuurstof door 1 aeq. chloor vervangen is. Het
heeft als zoodanig de formule : CrC102.
Chroomsuperchlorure, zie Chroomsuperchloride.
Ohroomsuperfluoride (CrF3) wordt als eene roode , zeer vlugtige vloeistof
verkregen, door in eene retort van lood of platina een mengsel uit 4 deelen
chroomzuur loodoxyde en 3 deelen kiezelzuur-vrijen vloeispaat met 7 deelen
rookend zwavelzuur te overgieten en den ontwijkenden damp van het superfluoride in sterk afgekoelde vaten van lood of platina te leiden.
Chroomsuperoxyde (Chroomoveroxyde: Cr0 2 ) is een verbindingstrap van
het chroom , die met het mangaanhyperoxyde overeenkomt, als een donkerbruin
poeder voorkomt en verkregen wordt door zachte verhitting van salpeterzuur
chroomoxyde of van een mengsel van chroomoxydehydraat met chroomzuur.
Ook door eene oplossing van neutrale chroomzure potassa met de oplossing
van een neutraal chroomoxydezout te vermengen , verkrijgt men een bruin
praecipitaat van chroomhyperoxyde.
Chroomzuur (Cr03 ) komt in de natuur met loodoxyde verbonden als roodlooderts voor en vertoont zich in den zuiveren staat als eene roode massa
of in fijne roode kristallen, die aan de lucht vervloeijen en in water met
eene geelbruine kleur oplosbaar zijn. Het smelt bij verhitting , maar wordt
bij 300° in chroomoxyde en zuurstof ontleed. Door organische ligchamen
ondergaat het eene reductie tot chroomoxyde. — Wordt absolute alkohol op
chroomzuur gedroppeld, dan ontvlamt zelfs de alkohol ten gevolge der hevige oxydatie. Papier en linnen worden in het donker zeer langzaam , in het
Licht dadelijk daardoor aangetast. — Het chroomzuur kan worden verkregen door zachte: verwarming van 1 deel vloeispaat , 3 deelen rookend zwavelzuur en '1 deel chroomzuur loodoxyde in eene looden flesch , die door
meerdere openingen aan de lucht toegang verleent. Langs eenen anderen
weg bereidt men het door de oplossing van dubbel-chroomzure potassa met
kiezelfluoorwaterstofzuur neer te slaan of ook door bij eene warme oplossing
van dubbel-chroomzure potassa geconcentreerd zwavelzuur te voegen , waarbij men het zich kristallijn poedervormig afscheidende chroomzuur door middel van glaspoeder of asbest affiltreert en op onverglaasd aardewerk droogt.
Chroomzure zouten. Het chroomzuur vormt met de basen zouten, die
meestal eene gele of geelroode kleur bezitten en alle uit de chroomzure
potassa, door wederzijdsche ontleding verkregen worden. — In de neutrale
chroomzure zouten bedraagt de zuurstof van het zuur het drievoudige van
de zuurstof der base.
Chroomzure ammonia (NH 2 O, Cr03 ) komt voor in lichtgele, luchtbestendige, in water moeijelijk oplosbare naalden, die bij verhitting groen oxyde
teruglaten. Het wordt verkregen, door eene oplossing van het chroomzuur,
waarbij ammonia is gevoegd , te laten verdampen. — Een tweevoudigchroomzuur zout wordt verkregen, door eene oplossing van chroomzuur in
twee deelen te verdeelen, het eene deel met ammonia te neutraliseren, dan het
andere bij te voegen en vervolgens de laag over zwavelzuur te laten verdampen.
Er schieten alsdan groote fraaije groene kristallen aan, die bij verhitting
onder eene hevige reactie groen chroomoxyde leveren.
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Ohroomzure ammonia-magnesia (NH 2O, Cr0 3 + MgO , Cr0 3 4- 6110) ontstaat uit de vermengde oplossingen der chroomzure ammonia en chroomzure
magnesia in gele kristallen.
Ohroomzure baryt (BaO, Cr0 3 ) ontstaat bij het neerslaan eener oplossing
van een barytzout met chroomzure potassa als een fraaije lichtgele neerslag,
die als verfstof in gebruik is.
Ohroomzuur bismuthoxyde (BiO„ 3Cr03 ) wordt als een citroengele neerslag
verkregen door eene oplossing van neutrale chroomzure potassa bij eene oplossing van chloorbismuth te voegen. Deze gele neerslag onderscheidt zich
van den neerslag met een loodzout verkregen , doordien chroomzuur bismuthoxyde gemakkelijk oplosbaar is in verdund salpeterzuur, onoplosbaar
in potassaloog, terwip chroomzuur loodoxyde niet door salpeterzuur maar
wel door potassaloog wordt opgelost.
Ohroomzure kalk (CaO, Cr03 ) wordt in het groot verkregen (zie Chroomzure potassa) , en ontstaat bij het vermengen van niet te verdunde oplossingen van chroomzure potassa en een kalkzout langzaam als een lichtgele
neerslag.
Ohroomzuur kwikzilveroxyde (HgO, Cr03) komt voor als een steenrood
poeder, door eerie . oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxyde in eene oplossing van dubbel-chroomzure potassa te brengen, of door geel kwikzilveroxyde
met eene oplossing van chroomzure potassa te koken.
Ghroomzuur kwikzilveroxydule 1 1.) Basis ch (4Hg20, 3Cr03) wordt als een
donkersteenrood poeder verkregen door eene oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxydule in eene oplossing van chroomzure potassa te gieten.
2.) Neu traal (HO), Cr0 3 ) wordt uit het basische verkregen, door het
met verdund salpeterzuur te koken en komt voor als een kristallijn poeder.
Ghroomzuur loodoxyde, zie Ghroomgeel en Chroomrood.
Chroomzure magnesia (Mg0 , Cr0 3) wordt verkregen door magnesia in
chroomzuur op te lossen en de oplossing door verdamping tot kristallen te
brengen , die 7 aeq. HO bevatten (Mg0 , Cr0 3+7H0). De kristalvorm is
isomorph met die van het bitterzout.
Ohroomzuur nikkeloxydule (NiO,CrO3 4-6H0) wordt door wederzijdsche
ontleding van een nikkeloxydulezout en neutrale chroomzure potassa in kleur
op spaansche snuif gelijkende en van bovengenoemde zamenstelling verkregen.
Chroomzure potassa. 1). Neutrale, enkelvoudig-chroomzure,
of gele chroomzure potassa (KO , Cr0 3 ) kristalliseert in citroengele,
ondoorzigtige zeszijdige zuilen van een verkoelenden bitterachtigen smaak ,
die bij verhitting eene groene kleur aannemen en in omstreeks 2 deelen
water , maar niet in alkohol oplosbaar zijn. Deze oplossing is alkalisch en
citroengeel.
2). Zure, dubbel-chroomzure, of roode chroomzure potassa
(KO , 2Cr03 ) komt voor in fraaije , donker oranjeroode zuilen of tafels , die
bitter , verkoelend , metaalachtig smaken , in 10 deelen water van eene middelmatige temperatuur , maar niet in alkohol oplosbaar zijn. Kokend water
lost ze in een aanzienlijke hoeveelheid op , zoodat men uit eene heet verzadigde oplossing zeer fraaije kristallen verkrijgt.
De bereiding deter beide zouten , zoo belangrijk als verfstoffen en voor
het verkregen van andere chroomzure verbindingen, geschiedt in het groot uit
den chroomijzersteen op de volgende wijze.
De chroomijzersteen worth eerst door stampen, malen en slibben van de bijge-
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mengde steenen zoo volledig mogelijk bevrijd , alsdan tot poeder gebragt, met
potasch, of met de heeft (volgens anderen met 67(,),) gedroogden salpeter onder
bijvoeging van potasch , op de vlakte -van een valmoven gesmolten , waarbij
het chroomoxyde en ijzeroxydule , die in den erts bevat zijn , door opname
van zuurstof tot chroomzuur en ijzeroxyde worden geoxydeerd.
Na geeindigde smelting wordt de massa (welke neutrale chroomzure potassa,
onontleed geblevene koolzure potassa en bijtende potassa , ook wel kiezelzuur alkali , alsmede magnesia , onontleden chroomijzersteen en ijzeroxyde bevat) gestooten en met heet water uitgeloogd , waarbij een gedeelte van
het mengsel onontleed blijft , terwijI de oplosbare verbindingen : chroomzure
potassa , kuolzure potassa , magnesia , bijtende potassa en ook eenige kiezelzure
potassa worden opgenomen. Men kookt de oplossing gedurende eenige urea
en perst dan de heldere vloeistof van het overblijfsel of , hetwelk men nog
eenige malen met water afspoelt, om magnesia en kiezelaarde te verwkideren, die voornamelijk bij eene overmaat van salpeter en potasch worden
opgelost, voegt nog voorzigtig eenigen houtazijn bij de oplossing, waardoor
eene ontleding geschiedt , die de afsclieiding der kiezelaarde en magnesia ten
gevolge heeft. De heldere oplossing wordt verdampt, totdat er een zouthuidje ontstaat en het afgescheiden kristalmeel tot afdroppelen in korven
gebragt, in water opgelost en alsdan de oplossing tot kristallisatie in kris-talvaten gegoten. Is de oplossing alkalisch, dan scliiet er een neutraal zout
aan , is zij echter na de bijvoeging van houtazijn neutraal , dan komt er eerst
roode of dubbel-chroomzure potassa te voorschijn en dan nit de alkalisch
gewordene oplossing het neutrale zout. Daar echter in dit neutrale zout
ligtelijk potasch kan intrekken, zoo wordt de oplossing gewoonlijk met
azijnzuur of houtazijn, zelden met verdund salpeterzuur, zuur gemaakt,
de chroomzure potassa Diet als neutraal maar als zuur zout te verkrijgen
hetwelk gevormd wordt, doordien het bijgevoegde zuur aan het. neutrale
zout de helft der base onttrekt. Uit het dubbel-chroomzure zout, door
omkristalliseren gezuiverd, kan het neutrale zout gemakkelijk door verzadiging der oplossing met koolzure potassa (door deze er namelijk zoo lane
bij te voegen als er opbruising geschiedt) en verdamping der oplossing
worden verkregen.
Ook pleegt men wel chroomijzersteen met gebranden kalk in eaten, die
um hunne as draaijen , door aanhoudend wentelen te vermengen en het
verkregen mengsel in eene 5 Ned. duim hooge laag op een vlamoven
onder herhaald omroeren aan de roodgloeihitte bloot te stellen. Zoodra
zich de massa geelgroen vertoont en eene proef, tot op weinige zanderige
deelen na, in zoutzuur oplost, heeft de omzetting in chroomzuren kalk plaats
gehad.
De geelgroene ligt wrijfbare massa wordt alsdan gemalen, met heet water
aangemengd en hierbij zoolang zwavelzuur gevoegd, totdat de vloeistof blaauw
lakmoespapier rood maakt. Door deze bijvoeging wordt de neutrale chroomzure kalk in gips en dubbel-chroomzuur zout veranderd, hetwelk wordt opgelost. Behalve het kalkzout is echter nog, gelijktijdig gevormd, zwavelzuur
ijzeroxyde daarin vervat, hetwelk men door bijvoeging van geslibd krijt nederslaat. De vloeistof , van het gips, ijzeroxyde, kiezelzuur enz. afgegoten,
bevat benevens dubbel-chroomzuren kalk, nog eene kleine hoeveelheid gips
en kan zonder verdere behandeling voor de bereiding van chroomzure potassa, als ook van andere chroomzure zouten , zooals bij v. chroomgeel wor-
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den gebezigd. Om daaruit het zure zout te verkregen, voegt men bij de
oplossing potassaloog , waardoor een neerslag van koolzuren kalk wordt
voortgebragt, terwijl dubbel-chroomzure potassa blijft opgelost en door verdamping in fraaije roode kristallen wordt verkregen.
De chroomzure potassa wordt veelvuldig gebruikt zoowel voor gele schilderverwen , als ook voor gele en groene kleuren in de verwerij , goeddrukkerij , papierfabrieken enz.
3). Brie v oil di g-chr oomzure potassa (K0,3Cr0 3 ) kristalliseert in
donkerroode , glanzende , in water gemakkelijk , ook in alkohol oplosbare
prismen, die bij 450° smelten. Men verkrijgt de verbinding , indien men eene
oplossing van dubbel-chroomzure potassa met salpeterzuur laat verdampen.
Chroomzure potassa-kalk (KO , Cr0 371-Ca0 , Cr0 3 4-2H0) komt voor in
spiesvormige , zijdeglanzende kristallen , d ie verkregen worden door eene niet
zeer geconcentreerde oplossing van dubbel-chroomzure potassa met kalkhydraat te verzadigen , den overvloedigen kalk door koolzuur te verwijderen en
de oplossing tot 30 a 40° C. te concentreren.
Chroomzure potassa-magnesia (KO,Cr0 3 +MgO,Cr0 3 -1-2H0) komt voor in
vierzijdige gele tafelen en wordt verkregen , door eene oplossing van dubbel-chroomzure potassa met koolzure magnesia te neutraliseren en te verdampen.
Chroomzure soda. 1). Ne utr al e, gel e (NaO,Cr0 3 ) kristalliseert uit eene
alkalische oplossing met 40 aeq. water in gele kristallen, die scherp metaalachtig smaken en zeer gemakkelijk in water oplosbaar zijn.
2). Dubbe1-chroomzur:e, roode (Na0 , 2Cr0 3 ) kristalliseert in roode
dunne zuilen en is nog gemakkelijker oplosbaar in water dan het neutrale
zout. Deze zouten kunnen even als de potassazouten uit den chroomijzersteen met koolzure en salpeterzure soda of met koolzuren kalk, of ook door
middel van chloorsodium verkregen worden.
Ghroomzuur tinoxyde (Sn0 2 2Cr0 3 ) komt versch bereid voor als een
lichtgeel poeder , hetwelk echter bij het droogen bruingeel wordt en bij het
gloeijen eene violette zelfstandigheid teruglaat. Men verkrijgt het door ontleding van het tinchloride door middel van chroomzure potassa.
Ghroomzuur zilveroxyde (Ag0 , Cr0 3 ) vertoont bij doorvallend licht een
groen kristallijn poeder , hetwelk dikwijls purperrood voorkomt. Het kan
worden verkregen door eene oplossing van neutrale chroomzure potassa met
eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde, in het algemeen van een zilverzout , neer te slaan.
Een dubbel-zuur zout (AgO , 2Cr0 3 ) scheidt zich uit, wanneer dubbelchroomzure potassa met eene zuur gemaakte oplossing van salpeterzuur zilveroxyde in water wordt gekookt.
Ghroomzuur zinkoxyde (ZnO, Cr0 3 ) of zinkgeel wordt als een gele neérslag verkregen door zinkvitriool (zwavelzuur zinkoxyde) bij chroomzure
potassa te voegen en kan als schilderverf dienen.
Chrysamminamide, zie bij Chrysamminezuur.
Chrysamminezuur (C 14 II 2 N2 0 12 ) is een ontledingsprodukt van het alpine,
en komt als een amorph of kristallijn geel poeder voor, hetwelk aan kokend
water eene purperkleur en een bitteren smaak mededeelt, en in alkohol, aether
en minerale zuren oplosbaar is. Het ontploft hevig bij verhitting. Van zijne
zouten is merkwaardig de chrysamminezure potassa : KO, C14 11N2 0 11 , goudgroene blaadjes , zeer moeijelijk oplosbaar in water. Bij koking met ammonia
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scheiden zich bij bekoeling rill de purperroode oplossing groen glanzenth
naalden van chrysamminamide af.
Chrysanilzuur is een ontledingsprodukt van bet indigoblaauw door potassaloog.
Chrysanjjszuur (Trinitranisol C141-15N3014) ontstaat door de inwerking van
rookend salpeterzuur op anijszuur en komt voor in goudgele rhombische
prismen.
Chrysen of Chrysine (C 12 H 6) is een destillatieprodukt der steenkolenteer,
hetwelk het laatst overgaat en gele kristalblaadjes vormt , die in de meeste
vloeistoffen onoplosbaar zijn en bij 232° koken.
Chrysidine (Hydrochrysamide : C 14H6N2 06 ) is een kristalvormig ligchaam,
bij doorvallend licht blaauw,, bij teruggekaatst licht koperrood, hetwelk
ontstaat door de werking van zwavelwaterstof en ammonia op chrysamminezuur.
Chrysen.
Chrysine
Chrysoldine ( C 24 H 1208) is eene gele kleurstof der aspersiebes.
Chrysophaanzuur (chrysophaan , van xpu0-9; gaud en ?aim , ik schijn)
Itabarberzuur : C 28 11 20 08 of C10 H403 , wordt gevunden in den rabarberwortel , in den wortel van Rumex obtusifolius , alsmede in de korstmos Parmelia parietina.
Het kristalliseert in goudgele wratten of naalden , die reukeloos en bijna
smakeloos zijn en slechts voor een gedeelte onontleed kunnen vervlugtigd
worden. Men -verkrijgt het uit den rabarberwortel , door dozen tot poedea
gebragt in een deplaceertoestel met 80 procentigen alkohol uit to trekken
en het uittreksel to verdampen. Het extract wordt in zoo weinig mogelijk
80 procentigen alkohol opgelost en de gefiltreerde oplossing zoolang met
aether vermengd, als er een neérslag ontstaat. Doze neérslag bestaat uit
liarsen , terwijl zich in de aetherische oplossing het chrysophaanzuur bevindt,
hetwelk in wratachtige korrels uitschiet en door ornkristalliseren nit sterken
alkohol gezuiverd wordt.
Chrysorhamnine bevindt zich in de bessen van Rhamnus tinctoria
komt voor in goudgele glanzende naalden, die bijna onoplosbaar in water zijn.
inaar gemakkelijk door aether worden opgelost.
Chyazikzuur word door Proust het ferrocyaanwaterstofzuur geheeten.
Chylus is eene vloeistof,, die in het dierlijke ligchaam bij de spijsvertering gevormd wordt en zich op den wog naar het blood in de chylusvaten
bevindt. Naar den aard der voeding, naar den nuchteren of verzadigden staat
ondergaat het aanmerkelijke mengings-veranderingen.
Cider beet in Frankrijk de wijn nit appelen bereid (zie Wijn).
Cinchonicine is eene amorphe barsachtige base , die ontstaat , indien
cinchonine met zwavelzuur tot 420 a 430' verhit wordt. Het komt in zamenstelling volkomen overeen met het cinchonine. Zijne oplossingen draaijen
het polarisatieviak zwak regts.
Cinchonidine (C, o H 24N2 02 ) wordt uit China Bogota bereid en vormt
watervrije , groote , als glas glanzende kristallen , die bij 175° smelten en bij
eene hoogere temperatuur ontleed worden. Het is vrij moeijelijk oplosbaar
in aether (in 123 deelen) daarentegen vrij gemakkelijker in alkohol (in 12
deelen) bij 47° C. Het is isomeer met het cinchonine, doch zijne oplossingen
draaijen het polarisatieviak links. (Gemengd met chinine kwam het cinchonidine wel eons voor onder den naam van chinidine).
13
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Cinchonine (C40H24N202) is eene organische base , die hoofdzakelijk in
den graauwen kinabast wordt aangetroffen. Het kristalliseert in vierzijdige
zuilen of naalden , is zelfs in kokend water moeijelijk oplosbaar , in het geheel niet oplosbaar in aether , en moeijelijker dan het chinine in alkohol.
Het reageert alkalisch , srnaakt zeer weinig bitter en smelt bij 165'. Zijne
zouten gelijken in onderscheidene opzigten op die van het chinine; zij worden
echter niet door chloorwater en ammonia groen gekleurd en draaijen den
gepolariseerden straal refits. — Men cerkrijgt het cinchonine door den kinabast met verdunde potassaloog te behandelen , de aanwezige alkaloiden met
zuurgemaakt water uit te trekken en den neerslag nit dit aftreksel door
middel van koolzure potassa gevorind , in kokenden alkohol op te lossen.
Het cinchonine kristalliseert het eerst uit daze oplossing.
Cinchotine is chinine ±4H0 zie Chinine.
Cinchovatine
Aricine.
Cinnaber (Zwavelkwikzilver : HO) word veelvuldig in de natuur aangetroffen en tot afscheiding van het metallisch kwikzilver aangewend. Kunstn3atige cinnaber,, zooals bij in den handel voorkoint wordt langs. den droogen weg verkregen, door 540 deelen kwikzilver met 75 deelen zwavel innig
to vermengen en het gevormde zwarte poeder In ijzeren vaten bij een matig
vuur tot smelten te verhitten en daarna in een slechts los gesloten vat in het zandbad te sublimeren. De gesublimeerde massy hoof! een glanzend cochenillerood
voorkomen met een vezelige breuk ; zij geefi bij wrijving een scharlakenrood
poeder, den gepraepareerden cinnaber , waarvan de kleur nog verhoogd wordt
door er v6Or het sublimeren 1 pct. zwavelantimoon bij to voegen en den
cinnaber na het wrijven maanden lane op eerie donkere plaats met verdund
zwavelzuur to digereren.
Langs den natten weg verkrijgt men den cinnaber , door 1 deem zwavel
7 deelen kwikzilver en 2-3 deelen geconcentreerde oplossing van zwavellever (zwavelpotassium) gedurende eenige dagen bij cone temperatuur van
45° C. met elkander te schudden , of ook door eene oplossing van enkelvoudig-chloorkwikzilver (sublimaal) met ammonia neer te slaan en den verkregen witten neerslag (wit praecipitaat) met eene oplosing van zwavel in
zwavelammonium to digereren.
Ginnaber, groene, zie Chroomgroen.
Cinnameine (Kaneelzure benzaether : C„H„O, = G 14 li.7 0, C18 I1 7 03 ) is eene
olieachtige vloeistof van een zwakken reek en scherpen smack, die bijna
niet in water, maar gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar is , in de
koude kristalvormig wordt niet zonder ontleding kan -vervlugtigd worden
en door kokende potassaloog gescheiden wordt in benzoë-alkohol en kaneelzuur. Het bevindt zich, benevens het metaeinnameine , in den perubalsem
en wordt daaruit door behandeling met koolzure soda en water bij destillatie
;)fgescheiden,
Cinnamen, Cinnamol (Styrol : Cic Ha ) wordt verkregen door drooge
destillatie van kaneelzure baryt , door kaneelzure dampen over roodgloeijenden
puimsteen to Leiden enz. , voornamelijk echter door een alkalisch aftreksel
van storm (waarin het cinnamol gevormd aanwezig is) to destilleren. Het
cinnamol is cone kieurlooze , zeer aromatieke olie van 0,95 spec. gew. , niet
in water , maar zeer gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar. Verhit
men het in eene geslotene glazen Buis tusschen 100 en 2000 , dan wordt het
glasachtig en vorrnt het zoogenaamde met astyrol (C, 4H0). Door sterke
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oxydatiemiddelen worden uit bet styrol benzoylverbindingen verkregen. Met
salpeterzuur,, chloor en broom vormt het styrol substitutieprodukten , bijv.
nitrostyrol (C„II,NO„), chloorstyrol (C 16 H,C1), broomstyrol
(C 18 1-1 7 1-30. Ook het metastyrol vormt met salpeterzuur eene nitroverbinding
(C14H6N04)Cinnamoyl of Ginnamyl (C, 8 11 7 0 2 ) is bet hypothetische radikaal der cinnamylverbindingen.
Cinnamylwaterstof is Kaneelolie (zie aldaar).
Cissampeline (Pelosine : C 86 11 21 N0 6 ) is eene organische base uit den radix pareirae bravac (van Cissarnpelos pareira), in den zuiveren staat amorph,
'kleurloos , oplosbaar in alkohol en aether , van een bitterzoeten smaak. Aan
de vochtige lucht ontwikkelt bet ammoniak en wordt geel.
Gitraconzuur (C 18 11 6 0 8 ) wordt to gelijk met het isomere itakonzunr als
destillaat verkregen bij bet verhitten van citroenzuur in eene retort. (In
de retort blijft aconitzuur achter). Men scheidt beide van elkander door
nogmaals te destilleren ivaarbij het citraconzuur als anhyclrid (C1811408)
overkomt, loch door staan aan de NM, en opname van water weder in
citraconzunrhydraai word! overgebragt, hetwelk in vierzijdige zuilen kristalliseert , zeer gemakkelijk oplosbaar in water is en bij 80' smelt.
Citramide (C 12 H„N 8 0 8 ) ontstaat bij de behandeling van citroenzuren-aethylaether met eene alkoholische oplossing van ammoniakgas , is kristallijn en
moeijelijk oplosbaar in water.
Gitranilide (Tripbenylcitramide : C 48 11 23 N 8 0 8) ontstaat als doorschijnende
dunne prismen wanneer gekristalliseerd citroenzuur met eene kleine overmat van olieachtig aniline gedurende langen tijd tot 100' verhit en het
overschot in wijngeest work opgelost. Be prismen , die daaruit kristalliseTen, blijven boven zwavelzuur doorzigtig.
Gitren = Gitroenolie.
Citriczuur is identisch met ltaconzuur (zie aldaar).
Citridinzuur is identisch met Aconitzuur (zie aldaar).
Citril zie bij Gitroenolie.
Citrobianil (G3 J118 N2 08) komt voor in doorzigtige , in water zeer oplosbare prismen . die door verliitting van eon mengsel van citroenzuur en aniline tot 150' verkregen worden.
Gitroenolie (Citron : C2011 16 ) worth verkregen door uitpersing der citroenschillen en is even als de terpentijnolie nit 2 isomere ohèn zamengesteld,
bet citril en c i ironil, welke bij de behandeling van citroenolie met
chloorwa-terstofzuur aanleiding geven tot bet ontstaan van een vast en een
vloeibaar ligchaarn , en door behandeling dezer met kalk worden gescheiden.
Citroenzuur (3H0 Ci „1-1,0„) cen driebasisch zuur , hetwelk voornameIijk in de zure plantensappen van citroenen , aalbessen aardbezien , druiven,
ineestal met andere zuren deels vrij „ deels als zouten voorkomt. Ook in
onderscheidene planten van de familie der Rubiaceen is bet aangewezen
zooals in de meekrap , in de Asperula CM.
Het voordeeligst wordt bet citroenzuur verkregen uit bet citroensap, door
dit onder bijvoeging van eenig eiwit (mu het fielder te maken) te koken,
dan te filtreren en nabij het kookpunt met tot fijn poeder gebragten kalk
of krijt te verzadigen , vervolgens zoover in te dampen, dat bijna al de citroenzure kalk is neergeslagen en den neerslag , na hem met kokend water
te hebben uitgewasschen , met zwavelzuur te ontleden,
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Het citroenzuur kristalliseert met 2 aeq. kristalwater in regte rhombische
zuilen , die geheel waterhelder en in water en alkohol zeer gemakkelijk oplosbaar zijn , niet in aether. De kristallen verweeren aan de lucht en verliezen bij 100° al hun kristalwater. Bij sterkere verhitting wordt het ontleed, en er ontstaan aconitzuur,, citraconzuur en itaconzuur (zie aldaar).
Citronil, zie bij Citroenolie.
Goagulum (Stremsel) wordt voornamelijk gezegd van het eiwit in den
onoplosbaren staat, waarin het bij eene temperatuur van 70° C. of door bijvoeging van alkohol, mineraalzuren , alsmede van vele metaalzouten (loadoxyde-, koperoxyde-, kwikzilveroxydezouten) geraakt.
Goaks (Cokes , Verkoolde steenkolen) zijn blazige , rnetaalglanzende
massa's , die bij de destillatie der steenkolen terugblijven en oak wel afgezwavelde steenkolen genoemd worden , omdat de steenkolen , aan de destillatie onderworpen , een gedeelte van haar zwavelgehalte verliezen. De verkoling der steenkolen bestaat in eene verhitting bij beperkte en geregelde
toetreding der lucht, welke even als de verkoling van het hout in meilers
of in ovens geschiedt (Zie verder Brandstoffen).
Cobalt , zie Kobalt.
Cocaine (C 32 112oN08) is eene organische base , verkregen uit de cocabla.den van Z. Amerika (Erythroxylon coca, Lamarck). Het cocaine is kristalvormig , weinig oplosbaar in water, beter in alkohol en aether. De verbindingen met zuren of de cocainezouten kenmerken zich , doordien zij met
goudchloride een lichtgelen , vlokkigen neerslag geven, die bij verhitting
veel benzoezuur ontwikkelt. Door tinchlorure worden zij niet gepraecipiteerd
(onderscheid van atropine).
Bij behandeling met overmaat van zoutzuur wordt het cocaine gescheiden
in benzoêzuur en eene nieuwe organische base : ecgonine (van &mos spruit)
van de zamenstelling: C, 8 11 26 N06. Dit ecgonine is in water oplosbaar en
wordt door chloorplatina gepraecipiteerd.
Goccinonzuur (Coccinsalpeterzuur) ontstaat door de inwerking van salpeterzuur op purreezuur (zie aldaar) en onderscheidt zich door de scharlakenroode kleur zijner zouten. Het kan moeijelijk zuiver worden verkregen,
waardoor zijne juiste zamenstelling onbekend is.
Cocctiline (Pikrotoxine : C2011120,;) is het hoogst vergiftige beginsel der
kokkelskorrels , hetwelk door uittrekking met wijngeest verkregen wordt.
Het kristalliseert in reukelooze naalden van een buitengemeen bitteren smaak,
reageert neutraal , is moeijelijk oplosbaar in koud , beter in beet water,
zeer gemakkelijk in alkohol en aether.
Cochenille is een insekt hetwelk aan de schilder- en verfkunst eene
kostbare scharlaken- en karmozijnroode kleurstof 'evert. De naam van het
insekt is Coccus cacti en het wordt ingezameld door de ongevleugelde wijfjes, die op verschillende Cactus-soorten nestelen op verschillende tijdstippen
des jaars te verzamelen en door dompeling in heet water of in waterdamp
te dooden , waarna zij gedroogd en in eene graauwzwarte varieteit in den
handel gebragt worden.
De cochenille client voor de bereiding van het prachtige carmijn en voor
het carmijnlak voor de schilders , tot het kleuren van zijne, wol enz. in
scharlaken en ponceau, vooral na bijvoeging van water of tinzout.
Cocine en GeoineZunr, vet en vetzuur der cocosnootolie, zie bij Vetten
Vetzuren.

Codeine — Collodion.
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Codeine (van ImAia papaverbol) : C„H„NO G , is een alkaloide van het
opium , hetwelk in kleurlooze rhombische kristallen voorkomt, die sterk
alkalisch reageren, bij 1500 C. smelters , in 80 deelen koud en '17 deelen
kokend water, gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn. Men verkrijgt het uit het opium , door dit met zoutzuur uit te trekken, het uittreksel met ammonia neer te slaan (waardoor morphine wordt afgescheiden)
en bet filtraat voor de ontleding van den tevens gevormden salmiak met
potassaloog te koken. Bij verdamping kristalliseert zoutzuur codeine, uit
welks oplossing in heet water door middel van geconcentreerde potassaloog
het codeine als eene olieachtige, langzamerhand hard wordende massa wordt
neérgeslagen. Een gedeelte kristalliseert ook bij bekoeling in fijne naalden
uit. Om het geheel kleurloos te verkrijgen , wordt het opgelost in zoutzuur , gekookt met dierlijke kool en weder met potassa afgescheiden. De
kristallen bevatten 2 aeq. kristalwater. — Met salpeterzuur chloor , broom
en cyaan worden er substitutieverbindingen gevormd.
Goelestine is een mineralogische naam voor zwavelzure strontiaan, omdat er eene hlaauwe modificatie van voorkomt.
Coerulinezuur is een oxydatieprodukt van het koffijlooizuur, dat na
oplossing van dit zuur in kalkwater bij hlootstelling aan de lucht wordt afgescheiden.
Coerulinezwavelzuur (Indigoblaauw-zwavelzuur : HO , C 16 H 4 NO2S03)
ontstaat , wanneer indigo in geconcentreerd zwavelzuur opgelost en deze oplossing met water verdund wordt. Dit zuur blijft namelijk met eene fraaije
hlaauwe kleur opgelost , terwip het purperzwavelzuur wordt nedergeslagen.
Cognac , zie bij Wjjn.
Cohaesie noemt men de kracht, waardoor gelijksoortige molekulen van
een enkelvoudig of zamengesteld ligchaam tot een geheel vereenigd worden.
Zij is het sterkst bij de vaste , minder bij de vloeibare, het minst bij de
gas- of luchtvormige ligchamen. Zie Aggregatie.
Cokes, zie Goaks.
Colchicine (G34H„N0 10 ) is een alkaloide uit het zaad en den bol van
Colchicum autuinnale. Uit het colchicine ontstaat door behandeling met
zuren het indifferente colchiceine.
Colcothar,, zie Caput mortuum.
Colla is glutine , gewone lijm , schrijnwerkerslijm (zie
Collageen is het weefsel , dat de lijmstof of het glutine oplevert.
Gollidine (C„H„N) bevindt zich, benevens aniline, in dat gedeelte der
dierlijke olie , hetwelk boven 176 ° C. overgaat. Het is kleurloos, vloeibaar,
wordt aan de Wait Diet gekleurd , kookt bij 179° , bezit een aromatieken
reuk , is onoplosbaar in water , gemakkelijk oplosbaar in alkohol , aether,
vetten en aetherische olien en heeft een spec. gewigt van 0,92.
Collodion of Collodium is eene oplossing van het schietkatoen (pyroxyline)
in aether , die eenigen wijngeest bevat. Men lost 4 deel versch bereid en,
droog schietkatoen in 17 deelen aether op , waardoor men eene gelei verkrijgt, die door bijvoeging van 15 deelen alkoholbevattenden aether bij omschudding wordt opgelost. Voor collodion tot photographisch gebruik
worden gelijke gewigtsdeelen aether en alkohol genomen, bij het collodium
voor geneeskundig gebruik is het alkoholgehalte -}, volgens andere voorvan den gewonen aether.
schriften
Het collodion wordt veelvuldig als bindmiddel in de heelkunde, verder
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voor- kleine luchtballons , doch voornamelijk in de photographie in eene zeer
aanzienlijke hoeveelheid gebruikt.
Colloiden heeten volgens de leer der dialyse van Graham de niet kristalliseerbare ligchamen , die niet door den dialysator heengaan en waarvau
de lijm (colla) als type dient. Zie verder Dialyse.
Golloxyline (Tetranitricaat van cellulose : C 24 (N05 )„1-11501 ,) wordt het
schietkatoen geheeten , dat het meest oplosbaar is in het mengsel van alkohol
en aether , in onderscheiding van het pyroxyline of pentanitricaat, hetwelk
het schietkatoen in den meest ontplofbaren staat is. Zie verder Schietkatoen.
Colocynthine eene zeer scherpe kristalliseerbare bitterstof, die met hart
het werkzame beginsel van den colokwint uitmaakt.
Colophen is eene koolwaterstof, die , benevens tereben , ontstaat bij het
behandelen van terpentijnolie met zwavelzuur of bij het snel destilleren van.
colophonium.
Golopholzuur ontstaat, wanneer pininezuur (zie aldaar) am de smelthitte
wordt blootgesteid.
Golophonium of V i o o lh a r s wordt verkregen door gewonen terpentiju
of pijnhars gedurende eenigen tijd onder gedurige bijvoeging van water te
smelten en dan door te zijgen. Er ontstaat na bekoeling de zoogenaamde
witte hars; door langdurige smelting onder vervanging van het ver€lampte
water wordt zij gebrand en ontstaat daaruit het colophonium , hetwelk omstreeks 40 proc. van het alsdan gevormde colopholzuur bevat.
Colostrum noemt men de eerste melt( , die uit de borstklieren der zoogdieren na de geboorte van een Jong inclividu wordt afgezonderd. Doze eerste rnelk is rijker aan zouten dan de latere en bezit eene purgerende werking. Hare boterbolletjes zijn gewooniijk tot grootere bollen zamengekleefd.
Columbine (C42H22014) is een neutraal, hoogst bitter smakend ligchaam .
dat in kleurlooze rhombische zuilen kristalliseert , en bevat is in den columbowortel (van de Cocculus palmatus) , waaruit het verkregen wordt
door dezen met 73 procentigen wijngeest uit to trekken , het aftreksel to
verdampen, het overblijvende in water op to lossen en hierbij een gelijk
volumen aether to mengen. De aether lost dan bet columbine benevens
eenig vet op , terwijl bij verdamping het columbine kristalliseert.
Columbium weal. door Hatchett een rnetaal geheeten , in 1801 in den
columbiet , den N. Amerikaanschen tantaliet ontdekt , hetwelk alter door
Wollaston is bewezen identisch met Tantalum to zijn (zie Tantalum).
Columbiumzuur = Tantaalzuur + Niobzuur.
Columbozu ,r (C„11 23 013 ) komt voor als een stroogeel polder en bevindt
zich benevens het columbine in den columbowortel , smaakt minder bitter,
is bijna onoplosbaar in water, oplosbaar in wijngeest.
Comeenzuur of Komeenzuur (C12 II„0 11 ) ontstaat benevens koolzuur, wanneer meconzuur (zie aldaar) gedurende langen tijd met water gekookt wordt
of ook door verhitting van droog meconzuur tot 200 u. Het kristalliseert in
zeer harde kleurlooze korrels, is moeijelijk oplosbaar en verandert niet aan
de lucht. Door de inwerking van salpeterzuur vervalt het in zuringzuur.
koolzuur en blaauwzuur.
Concentratie heet de bepaalde graad van sterkte eener vloeistof.
Goncentreren heet het verminderen van het oplosmiddel bij eene oplossing „
hetwelk geschiedt hetzij door verdamping (zie aldaar) of door destillatie (zie
aldaar,) waardoor dan de oplossing geconcentreerd of sterker gemaakt wordt.

Conchioline
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Gonchioline is eene zelfstandigheid der mosselschelpen , die volgens
Schlossberger uit 50,7 proc. koolstof, 6, proc. waterstof, 16,7 proc. stikstof en 26,1 proc. zuurstof bestaat.
Concreties, di erlijk e. Met deze uitdrukking beschrijft men alle atzetsels, waaraan een bepaalde organische aard ontbreekt en die in het dierlijk ligehaam ontstaan , meeslal van ziekelijken oorsprong, vooral in de urine.
Slechts weinige, zooals het hersenzand, de kristallen in het gehoororgaan
der meeste dieren, de kristallen aan de wervelkolom der kikvorsehen
nen ook aan gezonde dieren eigen te zijn.
Condensatie noemt men eene verdigting van dampen en gassen tot v toeibare ligehamen en van deze tot vaste stollen (zie verder Damp).
Condensator der e lee tr icit eit is cen werktuig,hetwelk dient om electr
citeit te verdigten on hare spanning te versterken. Hij bestaat nit twee ronde metalen platen , bu y . van geelkoper met afgeronden rand , die aan den
eenen kant glad gepotijst en met cen dun , gelijkmatig opgebragt overdek
van schellak vernis zijn bekleed. ten der platen minstens moet met. een
isolerend handvat voorzien zijn.
Zulk een toestel is eene heerlijke toepassing van de wet der verdeeling
van de electriciteit. Worth namelijk aan een der beide platen electriciteit
medegedeeld, dan werla deze door de afsluitende harslaag verdeelend op de
andere plaat; staat deze nu in verbinding met de aarde, dan wordt de gelijknamige electriciteit atgestooten , de ongelijknamige gebonden. Tegelijk
echter worth ook de electriciteit grootendeels gebonden, die door den
oorsprong deu electriciteit aan de daarmede in aanraking staande plant (collectorplaat) is medegedeeld en haar repulsievermogen tegenover hare gelijknamige electriciteit neemt in dezelfde verhouding at. Bii aanhoudende verbinding met eene eleetrieiteitsbron van bestendige slerkte moet zich eater
eene hoeveelheid eleetrisehe kraeht over de collectorplaat verspreiden , die
zich even als het eerst overgekomene gedeelte verhoudt, dat evil zeggen, de
hoeveelheid electriciteit op beide platen 1,T ermeerdert nog telkens. De eleetrische opeenhooping. , Welke daardoor ontstaat, zou tot in bet oneindige
voortgaan, indien niet de afsluitende harslaag een overvloed van electriciteit op tie zoogenaamde collectorplaat noodig maakte. om op de condensttieplaat eene volledige binding voort te brengen. De hoogste verdigting
zal dus bereikt zijn , zoodra de spankracht der vrije electriciteit, (he zich
op de collectorplaat bevindt, gelijk is aan die der electriciteitsbron. Worden beide platen gescheiden, dan wordt de wederzijdsche werking der electriciteit afgebroken en elke electriciteit verspreidt zich over hare plaat noar
de gewone electrische wetten.
Conductor (Geleider) beet in het algemeen elke geleider der electriciteit
in het bijzonder duidt men daarmede echter aan kogelvormige, eilindriscbe
of ook anders gevormde ligehamen van metaalplaat of met een metaalaardig
overdek voorzien, die op isolatoren (gewoonlijk geverniste glazen voetstukken) rusten of anders op eenige andere wijze kunnen geIsoleerd worden on
die de hoofdbestanddeelen eener electriseermachine nitmaken.

Conhydrine = Conydrine.
Confine (C„H„N) is eene zeer vergiftige organische base (eene amidbase).

die zich in alle deelen van de vergiftige scheerling (Coniuin maculatum)
het rijkelijkst in de versche, voor het bloeijen verzamelde plant en in de
vrucht bevindt. Door destillatie der gekneusde plant met verdunde soda-
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loog verkregen , vertoont het eene kleurlooze olie van 0,80 spec. gew. en
een verdoovenden bedwelmenden reuk (naar spaansche vliegen of kattenurine) en brandenden smaak.
Het is in elke verhouding oplosbaar in alkohol , aether en °lien , maa r
slechts weinig in water. Het kookt bij 212° C. en reageert met water geniengd sterk alkalisch in den zuiveren staat is het echter zonder reactie.
Het coniine is steeds vergezeld van eene daarop gelijkende vlugtige base van
de formule C„H„N , die den naam van methylcontine verkregen heeft. Aan
de lucht wordt het coniine spoedig bruin , hetwelk ook het geval is met zijne
zouten , die zuiver verkregen worden door verdamping in het luchtledige
kleurloos en neutraal zijn , weinig kristalliseerbaar,, zeer gemakkelijk oplosbaar in water en wijngeest.
Constitutie, scheik un d i g e. Met deze uitdrukking geeft men den in-.
nerlijken aard der verbindingen aan , dat veil zeggen , de regeling of groepering der elementen in hunne veelvuldige verhouding tot nadere bestanddeelen. Zoodra nu atomen van elementen zich met elkander verbonden hebben,
kan men zich met betrekking tot hunne wijze van plaatsing verschillende
voorstellingen maken. Het atomen- of rnengings- (aequivalent) gewigt van
verbondene elementen is de som van de aequivalentgewigten der bestanddeelen, maar hunne constitutie of wijze van zamenstelling kan verschillend
gedacht worden. Zoo bestaat bijv. het zwavelzuur uit 1 aeq, zwavel en 3
aeq. zuurstof en wordt gewoonlijk door de formule SO 3 voorgesteld. Men
kan zich echter ook even goed de groepering der atomen anders denken ,
bijv. S02 4-0 , dus als te zijn het ox-yde van een zamengesteld radikaal S02.
Vertegenwoordigt men zich verder het betrekkelijk aantal atomen van den
alum, zooals het door de analyse bepaald is', natuelijk. 1KO, 1Al 2 03 , 4503
en 24110 , dan is daarmede nog niet de werkelijke constitutie van den alum
aangegeven. Houdt men echter in het oog , dat 1 aeq. KO voor zijne verzadigingscapaciteit l aeq. SO, behoeft en 1 aeq. Al 2 03 3 aeq. SO3 noodig
heeft , dan volgt daaruit, dat de alum nit 1 aeq. KO , SO 3 (zwavelzure potassa) en I aeq. Al 2 0„ 3S0 3 (zwavelzure aluinaarde) 24110 is zamengesteld , zoodat de formule KO , S0 3-+-A13 0„ 3S03 -1-24H0 de constitutie van
dit dubbelzout , dat wil zeggen , de groepering der atomen voorstelt.
Uit het eerste voorbeeld zou schijnen, dat de plaatsing of groepering der
elementen aan willekeur bij (le beschouwing is prijs gegeven. De voorstelling echter van de constitutie moet enkel op de ondervinding gegrond zijn
en overeenstemmen met de bekende feiten , die aanleiding kunnen geven ,
om meer uitgebreide reeksen uit bepaalde processen aanschouwelijk te maken
en ongekunsteld voor den geest te brengen. Anders zou de verbeelding met
betrekking tot do constitutie der organische verbindingen te veel speelruimte
hebben , dewijl in deze verbindingen een grout aantal atomen vereenigd is.
Bij de nieuwere scheikundige rigting wordt de beschouwingswijze van de
constitutie der ligchamen afhankelijk gesteld van hun specifiek gewigt in
den gasvormigen toestand (hunne dampdigtheid), en wanneer men , zooals
in de meeste gevallen, hieruit geene gevolgtrekking maken kan, wordt enkel
gelet op het aantal bestanddeelen, dat de analyse oplevert. Op deze wijze
ontstaan dan de unitaire of empirische formulen, in tegenstelling der gewone
of rationele formulen, die op de constitutie wijzen (Zie Formulen).
Vroeger, toen het eerst door Lavoisier koolstof als een nooit ontbrekend en
verderwaterstof en zuurstof als gewone bestanddeelen der organische ligchamen
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werden aangewezen , meende men dat de verschillende aard der organische
ligchamen bepaald werd door de onmiddellijke combinaties en het verschil
in de hoeveelheden , totdat later door de bekende feiten der metamerie (zie
aldaar) een onderscheid tusschen n a d ere en v e r w ij d e r d e bestanddeelen
werd aangegeven.
Het was vooral de ontdekking van het cyaan, welke het eerste feit °pieverde voor eene nieuwe theorie , de theorie der organische radikae n. Deze theorie neemt in eene reeks verbindingen zamengestelde radikalen aan , die de plaats van een element vervangen of liever de rol van een
element vervullen.
[Ater werden nog andere theorien opgemaakt , namelijk
1 °. de substitutie-th e o r i e, volgens welke aan de organische verbindingen een gedeelte harer waterstof wordt onttrokken en door chloor, broom
of jood in overeenkomstige verhoudingen vervangen , zonder dat bij deze
omruiling der waterstof tegen geheel ongelijke , electrisch tegenovergestelde
ligchamen eene wezenlijke verandering in de scheikundige eigenschappen
heeft plaats gehad
2°. de p a arlin g s-theori e, waarbij de beschouwing van de constitutie
der organische ligchamen daarop gegrond is , dat een scheikundig werkzaam
oxyde zich met een ander zamengesteld ligchaam kan verbinden en daarbij
zijn aard behoudt ;
30. de k erntheo ri e, volgens welke de organische verbindingen worden voorgesteld als te bestaan uit koolstof en waterstof, waarin echter aequivalenten
waterstof door andere elementen kunnen verplaatst worden ;
4°. de homologie of de leer van de homologen , die erne reeks van
verbindingen als analoog zamengesteld en met corresponderende
ci g ens c h app en v o orzi en aanneemt , zoodat de kennis der zamenstelling,
der scheikundige werkzaamheden en ornzettingen (metamorphosen) van een
enkel ligchaam uit eene homologe groep overeenkomstige verhoudingen van
lle andere ligchamen, die tot deze groep behooren , insluit ;
5°. de leer der t yp en v an Gerhardt, welke de leer van de zamengestelde radikalen , van de substitutie , de kerntheorie en de feiten der homologie in zoodanig verband zoekt te brengen , dat de invloed van elk wordt
erkend , zonder dat een van alien de overhand heeft. (Over deze verschillende , hies in het kort aangestipte theorien , zie men de afzonderiijke artikels : Radikaaltheorie , enz. Over de constitutie der organische zuren zie
men Zuren).
Constitutiewater verschilt daarin van kristalwater en hydraatwater,, dat
het voor de constitutie , derhalve voor het bestaan eener scheikundige verbinding, bepaald noodzakelijk is, zoodat de verbinding ontleed wordt, indieii
dit water wordt weggenomen. Zoo bestaat bijv. het zuringzuur uit 2110, C,O,
-1- 4 aeq. kristalwater , welke laatste bij verhitting tot eene temperatuur van
100° ontwijken, terwijl het zuur met 2 aeq. constitutiewater als een wit poeder terugblijft. — Wordt echter het zuringzuur met zwavelzuur verhit, dais
ontneemt dit ook het constitutiewater en het zuringzuur wordt gescheiden
in kooloxyde en in koolzuur,, welke beide gasvormig ontwijken , want 2110,
11,06-1-2(HO , S03)=2S03+41-10+2C0-t-2CO2.
Contact-electriciteit , zie Galvanism's.
Contaotwerking , zie Katalyse.
Convolvuline (Rhodeoretine C 62 11,00„) is een werkzaam harsachtig be-
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standdeel van den jalappewortel, dat verkregen wordt, wanneer men den wortel van Convolvulus schiedeanus uitkookt en met wijngeest uittrekt. De
wijngeestige oplossing laat, na met dierlijke kool ontkleurd te zijn , bij verdamping onzuiver convolvuline terug; dit wordt met aether behandeld, in
een weinig absoluten alkohol opgelost en uit deze oplossing door aether neergeslagen. Bij 400° gedroogd , komt het zuiver wit voor , gelijkende op arabische gom , zonder reuk en smaak , onoplosbaar in aether.
Gonvolvulinezuur (3110, C62HSO032) ontstaat bij oplossing van convolvuline
in alkalien , gelijkt veel op het convolvuline, is in water en alkohol doch
niet in aether oplosbaar , smelt haven 100° en wordt boven 420° ontleed.
Gonvolvulinol (C26112 ,06j HO) is een splitsingsprodukt van het convolvuline, en ontstaat (benevens druivensuiker) , wanneer dit in geconcentreerd
zwavelzuur opgelost en deze oplossing met water verdund wordt. Het is
in den beginne een olieachtig ligcliaam , dat later vast wordt en in kleurlooze
onduidelijke kristallen voorkomt, die bij 39° smelten en scherp bitter smaken,
Gon,volvulinolzuur (C26 1-12406 ) ontstaat uit het convolvulinol door behandeling met alkalien en komt voor in microskopische naalden, die tusschen
40 en 45° smelten , moeijelijk in water , beter in aether , gemakkelijk in alkohol oplosbaar zijn.
Gonydrine (C1.H„NO2 ) is eene organische base , die benevens het confine
in de bloemen en vruchten van den gevlekten scheerling (Conium maculatuna) gevonden wordt en zich in zamenstelling van bet conilne slechts doorhet meerder bevatten van 2 aeq. HO onderscheidt , zoodat het door het ontnemen van dit water (bij verhitting met watervrij phosphorzuur) in conilne
overgaat. Het komt voor in kleurlooze kristalbladen , die gemakkelijk smelten en reeds beneden 100° sublimeren. Het is vrij gemakkelijk in water
gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijne oplossingen reageren sterk
alkalisch.
Conylaethylureum is een substitutieprodukt van het ureum, waarvan de
zamenstelling overeenkomt met de formule C 2 H2N2 02-1-C16H,8-1-C,H5 . Het
behoort tot de reeks der urea , waarin 2 aeq. H door koolwaterstoffen zijn
verplaatst.
Copaivabalsem komt van verschillende Copaiva-soorten , die in onderscheidene streken van Amerika , in Columbi6 Braziliö, op de Antillen te
huffs behlooren. Men onderscheidt in den handel den witten Braziliaanschen
balsem van den lager geschatten van de Antillen. De Braziliaansche balsem
is in den verschen staat lichtgeel en volkomen doorzigtig , weinig taai , van
de consistentie eener dunne stroop , bezit een eigenaardigen aromatischen
niet onaangenamen reuk en een bitteren, prikkelenden smaak. Zijn spec.
gewigt bedraagt gewoonlijk tusschen 0,975 en 0,997. Geclurende langen tijd
aan de lucht blootgesteld wordt hij troebel, bruingeel , taai en terpentijnachtig. De balsem der Antillen is van eene goudgele of bruingele kleur.
dikker van consistentie en bijna ondoorzigtig.
De copaivabalsem is in watervrijen alkohol , aether en aetherische olien
in alle verhoudingen oplosbaar , daarentegen onoplosbaar in water , waaraan
hij echter zijn reuk mededeelt.
Gopaivaolie (C, 0 H16), verkregen door destillatie van den copaivabalsem.
is eene kleurlooze olie , die den reuk van den balsem en een scherpen smaak
bezit , een spec. gew. van 0,878 en het kookpunt bij 245°-260° heeft. Zij behoort
tot de klasse der camphenen en vormt met chloorwaterstofzuur kristallen.

Copalvazuur — Crocine.
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Copalvazuur (C,o113004 ) is eene hars van den copalvabalsem en wordt
verkregen door den balsem met ammonia te digereren , waarbij zij zich in
8 zijdige prismen afscheidt , die met aether afgewasschen en uit wijngeest
omgekristalliseerd worden. Zij zijn kleurloos , week en worden aan de
lucht dof.
Copal is eene geel- tot bruinachtige hars van schelpachtige breuk , alkomstig van Hymenaea-soorten in Guinea , uit Wier stammen zij zoowel als
uit hare paalwortelen wordt afgescheiden. Zij is eene voortreffelijke hars tot
vernisbereiding. — Men heeft uit de copal Brie verschillende harsen afgescheiden : eene in absoluten alkohol oplosbare — C 40H 31 0 5 , eene in alkohol
en aether oplosbare — C,,,H 31 0„ en eene in alle gewone oplosmiddelen der
organische ligchamen onoplosbare — C401-I3102•
Goriamyrtine (C °H29016) is een vergiftig glucoside nit de Coriaria myrtifolia , eene van de vervalschingen der sennebladen. Het is moeijelijk oplosbaar in water , gemakkelijk in kokenden alkohol , aether, chloroform en
benzine.
Corianderolie is de bijna kleurlooze olie (isomeer met borneokamfer)
van de vruchten van Coriandrum sativum. Zij heeft een spec. gew. van
0,86 en kookt bij 450° C.
Cornine is eene bittere kristallijne stof van den wortelbast van Cornus
florida.
Gortepinitanzuur (C16 H7 011 ) is een looizuur, hetwelk zich benevens het
pinitanzuur, hars , suiker en een geleiachtig iigchaarn (C 16H10 0 12) in den
bast der pijnboomen bevindt.
Gorydaline (C68 H,„N3022 ) bevindt zich in den wortel van vele Corydalisen Aristolochia-soorten. Het kristalliseert uit heeten alkohol in reuk- en
smaaklooze prismen.
Gotarnine (C„H„NOG) is een ontledingsprodukt van bet narcotine , indien dit met oxyderende middelen , bijv. met bruinsteen en zwavelzuur wordt
verhit. Het kristalliseert in kleurlooze naalden , heeft een zeer bitteren
smaak , reageert alkalisch , smelt bij 100° C. en verkoolt bij eene hoogere
temperatuur. Met platinachloride vormt het een dubbelzout , hetwelk ook
direct verkregen wordt door narcotine met platinachloride te behandelen.
Coumarine (Cumarine : C 181-16 0,) is het stearopten der tonkaboonen ,
waarin het zich soms in kristallen afscheidt. Het wordt verder aangetroffen
in de bloemen van Melilotus (met melilootzuur verbonden), in het ruwkruid
of den waldmeister (Asperula odorata) , in het reukgras (Anthoxanthurn
odoratum), en in de fahambladen. Het wordt nit de in stukken gebragte
tonkaboonen verkregen , door ze met alkohol van 0,833 uit te trekken en
het uittreksel to verdampen. Het is kleurloos , kristalliseert in harde , vierzijdige zuilen , riekt en smaakt specerijachtig , smelt bij 50° C. en kookt bij
270°. Het is rnoeijelijk in water , gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar.
Courbarilolie is eene kleurlooze , sterk riekende , brandend smakende
olie der courberilhars, die daaruit door destillatie verkregen wordt.
Cremortartari , zie Zure wijnsteenzure potassa bij Wijnsteenzuur.
Cresylzuur (C 14 H.0a ) is een zuur , dat zich benevens phenylzuur in het
kreosoot uit steenkolenteer bevindt en bij eene temperatuur van 200-220°
overgaat.
Grocine (PolychroIt) is eene roode kleurstof der saffraan (stempels van
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Crocus sativus) , die daaruit door uitkoking met aether en vervolgens met
water verkregen wordt , wanneer men dit afkooksel met loodazijn neérslaat
en het daaruit verkregen rood loodoxydezout goed afwascht en onder water
met zwavelwaterstof ontleedt ; het zwavellood , hetwelk het pigment heeft
opgenomen , geeft het dan aan kokenden alkohol af. Het komt voor als een
morgenrood poeder , dat gemakkelijk in alkohol , zeer moeijelijk in aether
oplosbaar is , aan de lucht in den zuiveren staat slechts .weinig veranderd
wordt , door zwavelzuur eene blaauwe en door salpeterzuur eene groene
kleur aanneemt. In de loodoxydezouten heeft het crocine de formule:
C2o11.0.4.
Croconzunr, zie Krokonzuur.
Grotonzuur (C8H604 ) wordt gevonden in de zaden van Croton tiglium
en hieruit verkregen door de daarin bevatte vette olie (Orotonolie) met poi assaloog te verzeepen. De zeepoplossing wordt met wijngeest vermengd en
de waterige vloeistof , van wier oppervlakte men de afgescheidene vetzuren
verwijdert , aan de destillatie onderworpen. Men verkrijgt zoo eene oplossing van het vaste zeer vlugtige zuur,, hetwelk een doordringenden , hevig
prikkelenden reuk heeft. Het is oplosbaar in water , maar kan door zouten
worden afgescheiden. Het worth bij — 70° nog niet vast.
Gryptidine (C„H„N) is een destillatieprodukt der steenkolenteerolie, dat
bij 268° overkomt.
Gubebeolie is de aetherische, sterk specerijachtig riekende zwak aromatisch smakende olie der Cubebe (vruchten van Cubeba officinalis) , die
tamelijk dik vloeibaar is , een spec. gew. van 0,929 en een kookpunt bij
250-260° heeft.
Cubebeznur,, de in alkalien oplosbare hars der cubebe, volgens Bernatzik
het eenige werkzame bestanddeel.
Gubebine is eene kleurlooze kristalliseerbare zelfstandigheid met hars in
de Cubebe aanwezig.
Gudbear (Persio , Archil). Dezen naam dragen zekere kleurstoffen van
den handel, die uit verschillende mossoorten voornamelijk Lichen roccella,
Lecanora tartarea, Variolaria dealbata, Gyrophora pustulate enz. door inwerking van ammoniak , vochtigheid en lucht bereid en gewoonlijk als een
violet of rood deeg, soms ook als een poeder van deze kleur verkocht worden.
In het groot worden de gemalene mossen tot een brij aangemengd , met
eene ammoniakale vloeistof (gaswater of rottende urine) overgoten en dan
op warme plaatsen aan eene soort van »verwezing" blootgesteld. Door van
tijd tot tijd om te roeren , wordt de inwerking van de zuurstof der lucht
bevorderd. — lea omstreeks 4-6 weken is de behoorlijke hoeveelheid kleurstof ontstaan , hetgeen men aan de sterkte der kleur van het op eene glasplaat gewreven deeg herlient , wanneer men deze tevn het licht houdt.
deeg wordt dan gewoonlijk in eaten gebragt , waarin het jaren lang kan
bewaard worden.
Gumaarzuur = Cumarinezuur.
Cumarine = Coumarine.
Cumarinezuur (Cumaarzuur : HO , C 1 ,H705) ontstaat uit het cumarine
door behandeling met potassahydraat en verschilt van het kaneelzuur slechts
door het meer bevatten van 2 aeq. zuurstof. Het kristalliseert in zeer glanzende , kleurlooze naalden, die reukeloos en droog zijn , bij 190° smelten
en bij verhitting als dampen van benzazuur rieken.

Cumen

Curarine.
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Lumen (Cumol : C, 81112) is een ontledingsprodukt van het cuminezuur,
hieruit door middel van bijtende baryt verkregen. Het is kleurloos, heeft
een aangenarnen, op benza gelijkenden reuk en bezit een sterk lichtbrekend
vermogen.
Gumidine Wordt de koolwaterstof cumen of cumol met salpeterzuur behandeld , dan verkrijgt men eene zware olie , het nitrocumol
(C, 811 11N04), waarvan de alkoholische oplossing met ammoniak en vervolgens
met zwavelwaterstof behandeld, het cumidine oplevert. Bit is eene vaalgele,
eigenaardig riekende olie van 0,95 spec. gew., die bij sterke koude kristalliseert, bij 225° kookt en op zich zelve wel neutraal reageert maar even als
het aniline gemakkelijk kristalliseerbare verbindingen aangaat.
Guminalkohol (C20 H1402 ) ontstaat , wanneer cuminol (een der bestanddeelen van de komijnolie) met eene wijngeestige potassa-oplossing gedurende
langen tijd verhit wordt, benevens cu minezure pot as sa en eene koolwaterstof, het cymen. De cuminalkohol is eene kleurlooze, zwak aromatieke
vloeistof, die een brandenden smaak bezit, bij 243,, kookt en bij het staan
aan de lucht niet zuur wordt. Hij is onoplosbaar in water, maar kan in
elke evenredigheid met wijngeest en aether vermengd worden.
Cuminezuur (Cuminylzuur : C2011 12 00 ontstaat door oxydatie van het cuminol , en komt voor in kleurlooze tafelen , die zuur smaken , bij 205° smelten en bij 252° koken , in kokend water , doch beter in alkohol en aether
oplosbaar zijn. Zijne dampen verwekken hoesten. Het cuminezuur wordt
watervrij (C20 H 11 03 ) als eene kleurlooze vloeistof, (door den tijd kristallen)
verkregen bij verhitting van cuminezure soda met cuminylchloride of bij de
inwerking van phosphoroxychloride op cuminezure soda. — Gum in ezuur
ae thylox y de is eene kleurlooze, naar appelen riekende vloeistof. — Cum in e z u ur ph en y 1 o xy d e kristalliseert in rozetten en smelt bij 600.
Cuminol is eene zuurstofhoudende olie uit de vruchten van Cuminum
cyminum (Komijnzaad) , welke daarin met de olieachtige koolwaterstof Cymen is vergezeld. Het kan beschouwd worden als de waterstofverbinding
van het hypothetische radikaal cuminyl derhalve als cum in ylal d eh y d e:
C2011,102 +H. Het wordt het best zuiver verkregen door komijnolie met
dubbel-zwaveligzure potassa te schudden en de daardoor verkregene kristallijne verbinding met eene oplossing van koolzure soda in water te destilleren. Het komt voor als eene kleurlooze , sterk riekende en brandend
smakende vloeistof, die bij 220° C. kookt.
Cuminonitril is cuminezuur ammoniumoxyde - 4 aeq. water en heeft de
formule dus het nitril der cuminylreeks, en wordt verkregen
door verhitting van het cuminezuur ammoniumoxyde.
Cuminyl of Cuminoyl (C 20 H 11 02 ) is het hypothetische radikaal der cuminylverbindingen.
Cuminylchloride (C20 1-1 11 02 ±C1) is eene kleurlooze vloeistof , die bij 256°
kookt en verkregen wordt door de inwerking van vijfvoudig-chloorphosphorus op cuminezuur.
Gumol is synonym met cumen.

Cumyl = Cuminyl.
Cupellatie , zie AfdrUven.
Curarine (C 10 H„N7) is een alkaloide, hetwelk in het curara- (of urara-) vergift (pijigift) der Wilden van Z. Amerika gevonden wordt. De curare is af-

komstig van Strychnos-soorten , heeft het voorkomen van een donker extract,
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is oplosbaar in water en alkohol. Het kenmerkt zich door zijne hevige vergiftige werking , wanneer het in eene wond met bloed in aanraking wordt geIngenomen zal het niet vergiftig werken.
bragt.
Gurcumine (Curcumageel) is eene gele kleurstof ui t den wortel van Cureuma longa en rotunda. Het is harsachtig , smelt bij 40° en wordt door
alkalien bruin gekleurd.
Gusparine (Angusturine) is eene zelfstandigheid van den angusturabast,
die door uittrekking met alkohol en door vrijwillige verdamping van het
aftreksel kan verkregen worden.
Cyan (van xt)r atvo; blaauw) : C,N=Cy. Pit zamengesteld organisch
radikaal werd door Gay-Lussac ontdekt en is als het eerste ontdekte organische radikaal voor de geheele organische scheikunde van de hoogste beteekenis geweest , dewijI het den grondslag gelegd heeft tot de r a dik a altheor ie, die nog wel niet alles kan omvatten, maar het eerst licht in den
vroegeren chaos der organische scheikunde gebiTgt heeft.
Men vindt dit belangrijk radikaal in de natuur evenmin vrij als de halogenen ; chloor en broom, waarmede het in zijne wijze van verbinding de
meeste overeenkomst vertoont. Bij zijne kunstmatige bereiding wordt het
altijd eerst in verbinding met andere ligchamen verkregen. Cyaanverbindingen ontstaan wanneer koolstof en stikstof onder de vereischte voorwaarde
met elkander in aanraking treden, en deze voorwaarde is dat er een alkali
tegenwoordig zij. Zoo ontstaat een cyaanalkalimetaal wanneer stikstofhoudende organische zelfstandigheden bij aanwezigheid van een alkali
droog worden overgehaald; — wanneer stikstof wordt geleid over een
wanneer stikstof en koolgloeijend mengsel van kool en koolzure potassa;
wanneer koolzuur en ammoniakgas
zuur over verhit potassium stroomen
wanneer ammoniakgas over gloeiover verhit potassium geleid worden;
jende kool wordt geleid enz.
Om het cyaan nit zijne verbindingen vrij to maken, neemt men het liefst
cyaankwikzilver, hetwelk bij verhitting cyaangas levert, dat gemakkelijk
boven kwikzilver kan worden opgevangen. Het cyaan komt in den vrijen
staat voor als een kleurloos gas van een doordringenden prikkelenden reek
naar bittere amandelen en een spec. gew. van 1,80. Water slurpt daarvan
zijn 41-voudig, alkohol zijn 22-voudig volumen op. Beide oplossingen zijn
in den beginne kleurloos, maar worden spoedig ontleed, bruin en troebel,
terwijl zij tot het ontstaan van niet minder dan 8 nieuwe ligchamen aanleiding geven, namelijk: blaauwzuur, zuringzunr, koolzuur, cyaanzuur, azulmzuur of paracyaan, mierenzuur, ureum en ammoniak. Aangestoken brandt
het cyaan met een fraaije violette vlarn. Door eene drukking van 2,7 atmospheer wordt het bij 0° verdigt tot eene waterheldere dunne vloeistof van
0,866 spec. gewigt, die bij 35° vast wordt tot cone straalvormige, op ijs
gelijkende massa.
Tegenover metalen gedraagt zich het cyaan als de halogenen en vormt de
tyaanmetalen; met de waterstof verbindt hot zich tot cyaanwaterstofznur of
blaauwzuur; tot zuurstof vertoont het geene groote verwantschap, maar verbindt er zich toch indirect mode tot zuren.
Cyaanaethine (C 18 11 15 N3 ), cone base, die ontstaat bij behandeling van
eyaanaethyl met potassium. Een kleurloos kristallijn ligchaam , dat bij 190°
s melt en bij 2800 kookt.
Cyaanaethyl (Propionitril: C,H,Cy) is eene kleurlooze, doorzigtige, naar

Cyaanaethylamide

Cyaanmetalen.
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knoflook riekende vloeistof, die bij 82° kookt en zeer vergiftig is. Het
wordt verkregen door gelijke deelen cyaanpotassium en aetherzwavelzure
potassa (wijnzwavelzure potassa) te destilleren. Het kan ook worden bereid
door propionznre ammonia met watervrij phosphorzuur te destilleren.
Cy
ontstaat door de inwerking vat'
Cyaanaethylamide (C, H, N, = C.11,
ehlooreyaan op aethylamine.
Cyaanaethylaniline (G,H,,,N+Cy) eene base ontstaan door verbinding van
aethylaniline met cyaan.
Gyaanaethylen (C,H,Gy,) wordt verkregen door aethylenehloride of bromide
met eyaanpotassium te behandelen en geeft met potassa, onder ontwikkeling
-van ammonia, barnsteenzuur.
Cyaanamide (C2 1:1 2N2 ) ontstaat onder afseheiding van chloorammonium
bij het doorleiden van gasvormig chloorcyaan in watervrijen aether , dien
men met ammonialcgas heeft verzadigd. Kleurlooze kristallen, die bij 40.
4imelten,
Cyaanammonium (N1-1 4Gy) wordt verkregen door een mengset van cyaan
potassium en chloorammonium te verhitten. Het kristalliseert in kleurlooze
teerlingen , kookt bij 36' , en is hoogst vergiftig.
Gyaananilide (G14 H,N2) is aniline, waarin aeq. waterstof door I aeq.
cyaan is gesnbstitueerd. Het ontstaat door de inwerking van gasvormig
chlooreyaan op aniline in de koude cii komt voor als eene harsachtige, in
water onoplosbare, massa.
Cyaananiline (C1 H,N2 ) is eene organiselie base, die zich bij het leiden
N an cyaangas in eene alkoholische oplossing van aniline p a eenigen tijd afscheidt. Het eyaananiline is niet zonder ontleding vlugtig en reageert neutraat. Het is in geconcentreerd zwavelzuur met eene violette kleur oplos'wordt bij eerie hoogere temperatnur ontleed in gehaar, smelt bij en
lijke volumina kooloxydegas - en koolzuur.
Cyaanbenzoyl (C ,N50,-F-Cy) koint voor in groote kleurlooze tafelen, die
zonder ontleding gedurende langen tijd met water kunnen gekookt worden,
en wordt verkregelt door destillatie van gelijke aeq. cyaankwikzilver en
ehloorbenzoyl.
Cyaanmetalen. Het cyaan vorint met de metalen zeer belangrijke verbindingen; het kan zich (Alter slechts met twee onmiddellijk verbinden, namelijk
met potassium en sodium door doze in eyaangas te verhitten. De cyaanmetalen worden in het algemeen gevorrnd bij het ontstaan van het cyaan (door
gloeijing van stikstoflioudende zelfstandigheden met een alkali), of door verzadiging der metaaloxyden met eyaanwaterstofzuur, of eindelijk door dubbele
keurverwantseliap uit andere metaalverbindingen. Van belang en 11 aau wk eurig
bekend zijn intusschen tot heden slechts de eyaanmetalen, welke met de basische
metaaloxyden overeenkomen. Het eyaanmetaal, dat met een oxydule overeenkomt, worth cyanure, en dat, hetwelk met een oxyde overeenstemt,
cyanide geheeten. Atte cyaanmetalen zijn vaste ligchamen.
De verwantscliap der zware metalm is veel grooter dan die der aardmetalen ; tie alkalimetalen vertoonen de grootste verwaritschap tot het cyaan.
De eyaanverbindingen der alkalimetalen zijn kleurloos, in water oplosbaar
en van cane sterke alkalische reactie; zij smaken bitter-loogachtig, zijn zeer
-vergiftig en kunnen met blaauwzuur niet zoodanig verzadigd worden dat
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zij hunne alkalische reactie verliezen. De cyaanverbindingen van de alkali.metalen en van de metalen der alkalische aarden worden, opgelost in water ,
reeds door de zwakste zuren ontleed , hetwelk ten gevolge heeft , dat zij aan
lucht naar blaauwzuur rieken. Bij het koken der waterige oplossing met
overmaat van alkali ontstaat er ammoniak en mierenzuur alkalizout. De
cyaanverbindingen der zware metalen zijn onoplosbaar in water , met uitzondering van het cyaankwikzilver. De meeste zijn gekleurd en worden
door verdunde zuurstofzuren niet of slechts moeijelijk , daarentegen door
chloorwaterstofzuur of zwavelwaterstof gemakkelijk ontleed.
De cyaanmetalen hebben eene bijzondere neiging , om zich onder elkander
te verbonden , dat wil zeggen : dubbelcyanuren te vormen , die als du bb el z out en (halolde-dubbelzouten , cyanozouten) kunnen worden beschouwd
en op de sulfo- en chlorozouten gelijken. Vooral talrijk zijn de verbindingen der cyaanalkalimetalen met de cyanuren en cyaniden der zware metalen.
Bij de behandeling van zoodanige dubbelcyanuren met zuurstofzuren blijft
gewoonlijk het cyaanmetaal onontleed terug, terwip bet cyaanalkalimetaal
eene ontleding ondergaat.
Vele cyaanverbindingen der zware metalen zijn oplosbaar in cyaanpotassium, dewip het grootste gedeelte dergenen , die uit een cyaanalkalimetaal
en een cyanure of cyanide der zware metalen bestaan , oplosbaar in water
zijn ; daarentegen zijn de dubbelzouten of dubbelcyanuren die de cyaannietalen onder elkander vormen , onoplosbaar in water. Deze
' ontstaan door
ontleding van dubbelzouten der cyaanalkalimetalen en van de cyaanverbindingen der zware metalen door de oplossingen van zware metaaloxydezouten.
Dan kan no c, een cyaanalkalimetaal met het cyanure van een zwaar nietaal
door een ander cyaanmetaal vervangen worden. Somtijds komt het zelfs
voor, dat de cyaanverbinding van een alkalimetaal ook door blaauwzuur
verplaatst wordt, waardoor de zoogenaamde metaalblaauwzuren ontstaan
die zich op gelijke wijze verbonden als waterstofzuren , doordien hunne waterstof tegen metaal kan verwisseld worden , avaardoor cyaandubbelzouten
ontstaan.
Door Berzelius werden alle verbindingen der cyaanmetalen onder elkander
als dubbelzouten beschouwd. Liebig en de meeste latere scheikundigen houden daarentegen die dubbelcyanuren , welke met bepaalde metaalblaauwzuren
overeenstemmen, voor verbindingen van nieuwe meer zamengestelde radikalen,
die daardoor ontstaan zijn , dat in het radikaal C 2N op eene buitengewone
wijze nog een metaal is ingetreden. Beschouwt men deze dubbelcyanuren niet
als haloldedubbelzouten , maar als eenvoudige zouten , dan heeft men zich
deze te denken als een metaal verbonden met een zarnengestelden zoutvormer
of radikaal , die uit de elementen van het cyaan en het tweede metaal van
het dubbelcyanure bestaat. — Warden de waterstofdubbelcyanuren als waterstofzuren dezer radikalen beschouwd , dan is bijv. waterstoRkercyanure
een waterstofzuur,, hetwelk bestaat uit 2 aeq. waterstof en 1 aeq. van een
radikaal , uit 1 aeq. ijzer, 6 aeq. koolstof en 3 aeq. stikstof zamengesteld en
ferrocyaan (zie aldaar) geheeten.
Gyaanphenyl = Benzonitril.
Cyaanstikstof is een zeer ontplofbaar gas, hetwelk verkregen zal worden.
indien men chloorstikstof met eene oplossing van cyaanpotassium overgiet.
Cyaanwaterstofzuur (Formylnitril C2N+H=CyH) , gewoonlijk onder den
naam van bl a a uw zuur bekend, is de eenige verbinding van het cyaan met
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waterstof, die in de planten , welke tot de familie der Drupaceen behooren
wel niet gevormd abnwezig is , rnaar door het digereren van vele deelen dezer
planten , bijv. der gekneusde zaden of bladen , met water gevormd wordt door
de werking van twee bestanddeelen dezer planten op elkander, , namelijk van
het emulsine op het amygdaline (zie aldaar). Langs den kunstmatigen weg
wordt het op verschillende wijze verkregen. De bereiding geschiedt steeds
uit cyaanmetalen. Het wordt als watervrij zuur verkregen door gedroogd
zwavelwaterstofgas over cyaankwikzilver to leiden , of door destillatie van
geconcentreerd waterhoudend blaauwzuur over versch gegloeid chloorcal •
cium. Men zij echter wegens den hoogst vergiftigen aard van het blaauwzuur bij deze bewerking zeer voorzigtig.
Het waterhoudend blaauwzuur wordt op zeer verschillende wijze verkregen , al naar den aard van het aangewende cyaanmetaal en het zuur , hetwelk tot zijne ontleding gebezigd wordt.
In den regel Iciest men gee! bloedloogzout (potassiurn-ijzercyanure), hetwelk men met verdund zwavelzuur destilleert. Men neemt daartoe t0 deelen
geel bloedloogzout met 6 deelen geconcentreerd zwavelzuur en 40 deelen
water, welke men nit eene retort met een Liebigschen refrigerator overhaalt
en in een koel gehouden ontvanger opvangt. Bij de destillatie van zoodanig
mengsel blijft er een overschot , bestaande nit zwavelzure potassa en eene
onoplosbare verbinding van cyaanijzer met cyaanpotassium. De ontleding
kan worden voorgesteld door de formule-vergelijking :
2 (Fe Cy + 2 KCy) 3 (HO,S0 3 ) 3 HCy + 3 (KO,S03) 2 FeCy, KCy.
100 Deelen geel bloedloogzout leveren volgens deze vergelijking 22 deelen
watervrij blaauwzuur.
In den watervrijen staat is het blaauwzuur eene waterheldere vloeistof ,
die bij — 45° kristalliseert. Zijn spec. gew. is 0,69 bij I8°; het kookt bij
26°,5 C. Het maakt blaauw lakmoespapier slechts zwak en voorbijgaande rood.
Het bezit een doordringenden reek naar bittere amandelen en is hoogst vergiftig. Het kan met water , wijngeest en aether in alle evenredigheden vermengd worden.
In den waterhoudenden staat is het eene kleurlooze vloeistof , waarvan
het spec. gew. van het blaauwzuur-gehalte afhangt. Het watervrij en ook
het waterhoudend blaauwzuur wordt bij het staan spoedig ontleed en bruin.
Vooral werkt arnmoniakgas ontledend op blaauwzuur. De ontleding wordt
een tijd lang tegengehouden door bijvoeging van eenige droppels verdund
zwavelzuur. Door sterke mineraalzuren wordt het blaauwzuur ontleed in
mierenzuur en ammonia.
Met salpeterzuur zilveroxyde !evert het blaauwzuur een witten harsachtigen neérslag. Bij aanwezigheid van een alkali ontstaat er na bijvoeging
van een ijzeroxyduleoxydezout later van eene overmaat van zoutzuur,
een neérslag van Berlijnsch-blaalw (zie aldaar).
De beste tegengiften tegen blaauwzuur zijn ijzeroxyduleoxydehydraat en
inademingen van ammonia.
De gewone methode tot onderzoek op blaauwzuur bestaat daarin , dat
men er eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde en ammonia en vervolgens
dadelijk zooveel salpeterzuur bijvoegt , totdat de vloeistof even zuur reageert.
De neérslag wordt dan op een filtrum verzameld , bij 400° gedroogd en gewogen. — 5 Grein cyaanzilver komen overeen met I grein blaauwzuur
Langs den maatanalytischen weg kan het blaauwzuurgehalte worden be44
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paald door bij de vloeistof potassaloog te voegen tot eene sterk alkalische
reactie en er vervolgens eene gefiltreerde zilveroplossing bij te doen totdat
er een blijvende troebeling ontstaat. Een gehalte aan mierenzuur of chloorwaterstofzuur is hierbij zonder invloed. 1 Aeq. cyaanpotassium levert namelijk met 1 aeq. cyaanzilver eene oplosbare dubbelverbinding, die door
overmaat van alkali ontleed wordt. Op dezen grondslag berust de methode
van Liebig tot het bepalen van het blaauwzuur-gehalte. Zij bestaat hierin ,
dat men bij eene bepaalde hoeveelheid der vloeistof een paar droppels eener
oplossing van keukenzout voegt en haar vervolgens met potassaloog sterk
alkalisch maakt. Voegt men hierbij onder gestadig omroeren eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde van bepaalde sterkte , totdat de vloeistof
eene blijvende troebeling verkrijgt, dan zal men nit de verbruikte hoeveelheid zilveroplossing de hoeveelheid aanwezig blaauwzuur kunnen bepalen.
Bezigt men eene oplossing , die op 6000 deelen 63 deelen salpeterzuur zilveroxyde bevat, dan komen 300 dezer deelen overeen met 1 deel cyaanwaterstofzuur (of met 5 deelen cyaanzilver).
Cyaanzuur (C 2NO + HO of Cy0 + HO) wordt gevormd bij het leiden van
cyaangas in potassaloog, bij het zarnenbrengen van cyaan met loodhyperoxyde , bij het verhitten van droog bloedloogzout of cyaanpotassium met
bruinsteen enz. Als hydraat wordt het verkregen door ontleding van het
cyaanzuur zilveroxyde door middel van chloorwaterstofgas of door destillatie
van het watervrije cyanuurzuur en is als zoodanig eene kleurlooze, zeer
lu gti ge vloeistof, die lakmoespapier zeer sterk rood maakt; het kan slechts bij
0° eenigen tijd bewaard worden , maar wordt geheel van zelf en dikwijls
onder ontploffing in het isomere cyamelide omgezet. In aanraking met water
wordt het cyaanzuur ontleed in koolzuur en ammonia.
De zouten van het cyaanzuur zijn deels oplosbaar in water, deels onoplosbaar. Vooral merkwaardig zijn de cyaanzure ammonia (NH 4O, Cy0),
een kristallijn zout , dat gemakkelijk in water oplosbaar is en bij verhitting
in het daarmede isomere ureum (zie aldaar) overgaat; — de cyaanzure
p o tas s a (KO,CyO) , die in schubjes kristalliseert , gelijkende op chloorzure
potassa , en verkregen wordt , door geel bloedloogzout met koolzure potassa
zamen te smelten en bij het daardoor verkregen mengsel van cyaanpotassium
en cyaanzure potassa tot poeder gebragt loodoxyde te voegen, eindelijk de
bekoelde zoutmassa volkomen met wijngeest nit te trekken, uit Welke oplossing de cyaanzure potassa kristalliseert.
Cyaanzwavelwaterstof, zie Rhodaan.
Cyamelide (C,NH02 ) is een wit porseleinachtig ligchaam , hetwelk bij de
vrijwillige ontleding van het cyaanzuur en ook in eene kleine hoeveelheid
bij de destillatie van het cyanuurzuur ontstaat. Bij verhitting wordt het
weder omgezet in cyaanzuur.
Cyameluurzuur (C„1-131\17 06) is een wit poeder , hetwelk uit zijne zouten
door mineraalzuren wordt afgescheiden. Het is zeer moeijelijk oplosbaar in
koud , beter in kokend water , en maakt lakmoes sterk rood. Bij behandeling met sterke zuren gaat het in cyanuurzuur over. — Zijne alkalizouten
zijn alle gemakkelijk oplosbaar in water en leveren naaldvormige kristallen,
de overige zouten zijn onoplosbaar. — Men verkrijgt het potassazout van
cyameluurzuur door 1 deel mellaanpotassium (zie aldaar) met potassaloog van
, '2 spec. gew. en 20 deelen water gedurende langen tijd in koking te houden. Er scheiden zich dan onder ontwikkeling van ammoniak op het laatst
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kristalnaalden af, die op asbest verzameld, met potassaloog en alkohol afgewasschen en in kokend water opgelost , bij bekoeling als kleurlooze prismen kristalliseren.
Cyanine zie bij Chinoline.
Gyanomethylamine is een substitutieprodukt der amidebase : methylamine.
Cyanosulfide (Pseudorhodaan : C 6N8HSB) wordt als een geelrood praecipitaat verkregen door chloorgas in eene oplossing van zwavelcyaanpotassium
te leiden. Het werd vroeger verkeerdelijk gehouden voor het gelsoleerde
radikaal rhodaan of zwavelcyaan.
Cyanuurzuur (Cy3 03 + 3 HO) ook cyanurenzuur, of brandigurinezuur geheeten , is kleurloos , kristallijn , reuk- en smaakloos , niet vergiftig en van
eene zwak zure reactie. Het ontstaat bij verschillende ontledingsprocessen , zoo bijv. bij de drooge destillatie van het urinezuur , bij verhitting van het ureum , bij het koken van het vast chloorcyaan met water.
Eene der beste methoden is Miter de ontleding van het gesmolten ureum
door middel van chloor, waarbij benevens cyanuurzuur , sahniak , zoutzuur
en stikstof ontstaan, zoodat de zuivering door afwassching met koud water
geschieden moet. Het cyanuurzuur wordt bij xerhitting grootendeels gesplitst in 3 aeq. cyaanzuurhydraat benevens een weinig cyamelide. — Het
cyanuurzuur is een driebasisch zuur; zijne zouten zijn bijna alle kristalliseerbaar. Het zilver- en loodzout bevatten 3 aeq. metaal.
Gymen (Cymol: C,„H„) is eene koolwaterstof der komijnolie , die bij
de destillatie dezer olie met potassahydraat overgaat, terwip het zuurstofhoudende cuminol in cuminzuur verandert en als potassazout terug blijft.
Het ontstaat ook uit kamfer,, door deze met watervrij phosphorzuur of chloorzink te destilleren. Het cymen is eene kleurlooze vloeistof van een citroenachtigen reuk , 0,86 spec. gew., kookpunt bij 475°. Door geconcentreerd
6alpeterzuur wordt het overgebragt in n i t r o c y m o I (nitrocymen : C20H13N04).
Cymeilzwave1zuur. Het cymen vormt met zwavelzuur twee zuren, waarvan het eene Bens zoo veel cymen bevat als het andere. Het eene dezer
zuren komt overeen met de formule : C 20 H 2 „S205, en ontstaat, wanneer cymen
in eene niet te gioote overmaat van rookend zwavelzuur bij de gewone
temperatuur opgelost , de donker gekleurde vloeistof met water vermengd
en bij verwarming met koolzure baryt verzadigd wordt. Men verkrijgt
dan paarlemoerglanzende schubben, die , bij 100° gedroogd , 2 aeq. water
bevatten en met bovenstaande formule, in verbinding met 9 aeq. baryt, overeenkomen. Wordt de met water vermengde oplossing van het cymen in
zwavelzuur in de koude met koolzure baryt verzadigd, dan verkrijgt men
bij verdamping der vloeistof, van de zwavelzure baryt afgefiltreerd , eene
massa , die in alkohol en water gemakkelijk oplosbaar is en overeenkomt
met de formule : C 40 H 54S205 + BaO.
Gymidine (C20H 15 N) is eene olieachtige base, die ligter dan water is,
cone gele kleur maar geen reuk bezit , bij 250 0 kookt, weinig in water ,
gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar is. Het ontstaat benevens eene
modificatie van het cymol, wanneer het nitrocymol (zie bij Gymen) met
ijzer en azijnzuur behandeld wordt.
Cymol = Cymen.
Cystine (Cysticoxyde, Blaasoxyde: C,H,N0 4S2 ) bevindt zich in de blaassteenen , sours ook als een groengeel bezinksel in de urine, waarbij de urine
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meestal een reuk naar rotte kool verspreidt. Het is ook benevens het inosiet
in het nierweefsel der ossen gevonden. Het kristalliseert in zeszijdige tafelen , is onoplosbaar in water, alkohol, azijnzuur en koolzure ammonia;
door sterke zuren en alkalien daarentegen wordt het opgelost. Het is niet
vlugtig en wordt bij verhitting ontleed onder het verspreiden van een reuk
naar aetherische mostaardolie.

II.
Dadyl = Camphilen.
Dagged is een synonym van de ruwe berkenolie , die door drooge
destillatie (schwelen) hoofdzakelijk in Zuidelijk Rusland verkregen wordt.
Daguerreotypie is de kunst, om de beelden in de camera obscura voortgebragt, standvastig te maken, zie verder Lichtbeelden.
Dahlia-die is eene aetherische olie, die verkregen wordt door destillatie
der wortelknollen van Dahlia pinnata met water. Zij bezit eene gele, later
bruinroode kleur, een sterken reuk en een zoetachtigen, later scherpen smaak.
Dahline = lnuline.
Damaluurzuur (van ;0'cp,;04-, jonge koe en oLpov, urine): C14H1,04j wordt
in de urine van koeijen, paarden en ook van menschen gevonden, is olieachtig, sterk zuur en zwaarder dan water; zijn reuk gelijkt op valeriaanzuur.
Damascener staal, zie Staal.
Damasceren is eene methode, door middel van welke men op de oppervlakte van gepolijste platen teekeningen voortbrengt, die van den ongelijken
aard der kleinste deelen van deze oppervlakte afkomstig zijn.
Dammarhars of Dammarahars vloeit van zelve uit Agathis loranthifolia,
een boom op de Molukkische eilanden, en komt voor in doorschijnende,
kleurlooze of geelachtige onregelmatige stukken , heeft reuk noch smaak, is
gemakkelijk smeltbaar en oplosbaar in vette en aetherische olien. Hare oplossing in terpentijnolie geeft een voortreffelijk vernis. De dammarhars
bevat, behalve dammarzuur (C 40H32 07 ), gom en twee verschillende harsen.
Dammeraarde. Deze uitdrukking omvat een mengsel van delfstoffen
met in rotting of verwezing verkeerende organische zelfstandigheden, die de
bovenste laag van den vruchtbaren akker- en tuingrond, voornamelijk van
den bodem der wouden, uitmaakt.
Damp (Vapor, — vapour, — vapour, steam, — danipf) beet een ligchaam in den gas- of luchtvormigen staat, indien deze bij de gewone ternperatuur en de gewone drukking der dampkringslucht weder in den vloeibaren of vasten staat overgaat, in onderscheiding van gasvormig, waarin
een ligchaam ook bij de gewone temperatuur en de gewone drukking der
lucht blijft. — Men geeft aan dezen dampvormigen staat, die dus niet de
eigenlijke staat der ligchamen is, naar de verschillende omstandigheden,
waarbij hij te voorschijn treedt, de namen: stoom, walm, nevel enz.
Eike dampvorming gnat steeds vergezeld met bet opnemen van warmte.
Op deze opneming van warmte berust de bestendigheid der kookhitte, doordien de warmte, welke eene kokende vloeistof voortdurend door het vuur
wordt aangevoerd, in dezelfde mate met de gevormde dampen ontwijkt.
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Zeer vele, zoo niet alle ligchamen, zoowel vloeibare, als vaste, bezitten de
eigenschap te verdampen of in damp over te gaan.
Bij de vaste ligchamen geschiedt het verdampen echter slechts van de
oppervlakte of en somtijds zonder eerst den vloeibaren staat te doorloopen ,
gelijk men zulks bij het verdampen van het ijs en van andere ligchamen
ziet. Bij vloeibare ligchamen daarentegen kan het verdampen op een dubbele
wijze plaats hebben, zoowel van de oppervlakte als inwendig of liever aan
beide plaatsen te gelijk. Het eerste heet in den eigenlijken zin verdampen,
en wanneer het opzettelijk wordt bewerkt, uitdampen , hetwelk ook den naam
van koken draagt (zie aldaar).
De hoeveelheid warmte, die een ligchaam behoeft, OM zonder verhooging
van temperatuur nit den vloeibaren in den dampvormigen staat over te gaan,
en die het dus werkelijk opslurpt, wanneer een zoodanige overgang plaats
heeft, noemt men gebondene of laterite warmte van den damp (Zie Ilygroscopie en llygrometrie).
Dampbad onderscheidt zich van de verhitting op het open vuur en van
de overige baden, doordat de verwarming onmiddellijk door waterdamp
geschiedt, gewoonlijk door deze in eene vloeistof te leiden en Naar daardoor
op eene verlangde temperatuur te brengen.
Dampdigtheid beet het specifiek gewigt der dampen en gassen.
Dampkogel , zie Aeolipile.
Dampkring, zie Atmospheer.
Daphnine bevindt zich in den bast van Daphne mezereurn en laureola
als eene scherpe, in water oplosbare vlugtige zelfstandigheid en bezit de
eigenschappen van een glucoside. Het kan worden verkregen door het wijngeestige extract met water uit te trekken en het uittreksel met loodazijn
neer te slaan. Men ontleedt den uitgewasschenen, in water verdeelden neerslag door middel van zwavelwaterstof, filtreert, verdampt tot droog wordens
en behandelt met absoluten wijngeest , waaruit bij verdawuping het daphnine
in dunne, kleurlooze, doorzigtige, glanzende, bundelvormig vereenigde zuilen
kristalliseert.
Dapicho noemt men den uitgegraven caoutchouk , die in Z.-Amerika aan
de wortelen van Siphonia elastica voorkomt.
Darlingen zijn kopermassa's, die door het darren zooveel mogelijk van
het lood bevrijd zijn geworden.
Darmout noemt men het gekiemde graan voor de bierbereiding, hetwelk
bij eene warmte boven de 50-53° is gedroogd.
Darmsap noemt men het vloeibare secretieprodukt, hetwelk zich aan de
binnenste oppervlakte van het darmkanaal bevindt.
Darren noemt men het droogen van het gekiemde graan, hetwelk voor de
bierbereiding client (zie Mout). Bovendien wordt deze uitdrukking ook gebezigd bij de metaalbewerking, die ten doel heeft de meest volledige uitzijging van zilverhoudend zwartkoper, hetwelk tot het uitzijgen van het zilver
met lood is zamengesmolten.
Datiscetine kristalliseert in kleurlooze en smakelooze naalden, is bijna
onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in alcohol en aether, oplosbaar
in alkalien, waaruit het door zuren weder wordt neêrgeslagen. Het ontstaat
door inwerking van verdund zwavelzuur of kokende potassaloog op datiscine.
Datiscine (C,2 11 .024) is eene kristallijne stof, die zich in de wortelen
van Datisca cannabina bevindt, welke in Oost-Indiè tot het geelkleuren van
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zijde gebezigd wordt. De wortel wordt met houtgeest uitgetrokken en bij
dit aftreksel eenig water gevoegd, waardoor hars nederslaat. Bid langzame
verdamping van de afgegotene vloeistof schiet het datiscine uit. Het is bezwaarlijk kleurloos te verkrijgen, weinig in koud water en aether,, gemakkelijk in heet water en alkohol oplosbaar. — Het smelt bij 180° en verbrandt
boven deze temperatuur met een reuk , die op caramel gelijkt.
Daturine is synonym met Atropine (zie aldaar). Wij stippen hierbij echter aan, dat door Hager eene sterkere uitzetting der pupil is opgemerkt van
het alkaloide uit de Datura Stramonium dan van dat nit de A tropa Belladonna
afgescheiden.
Davy's veiligheidsiamp is eene eenvoudige olielamp , omgeven met metaalgaas. Zij is gegrond op de eigenschap van brandbare gassen, dat zij
eerst tot eene zekere temperatuur moeten verhit zijn , eer dat zij kunnen
ontbranden. Komt men met zulk eene lamp in plaatsen , alwaar zich brandbare gassen bevinden , dan zal het gas, dat binnen het gaas geraakt is, wel
ontbranden, maar de vlam wordt door het metaalgaas zoodanig afgekoeld ,
dat het zich daar buiten bevindende gas de temperatuur niet kan bereiken ,
waarbij het zou ontbranden. Op denzelfden grondslag is onlangs eene veiligheidslantaren vervaardigd.
Decanteren , zie Afgieten.
Decoct , zie Afkoken.
Decrepiteren ) zie Verknappen.
Degommeren der zijde heet eene bewerking, waaraan de ruwe zijde
wordt onderworpen , door haar in eene oplossing van sodazeep te brengen
en matig te verhitten, om daardoor de kleverige en gekleurde stof, welke
haar aanhangt te verwijderen. Grondiger geschiedt zulks echter door de
zijde vervolgens in lange linnen zakken te leggen en in eene tweede zeepoplossing te koken. — Later is aangeraden voor het degommeren de zijde
te koken met eene oplossing van gekristalliseerde koolzure soda met lijnzaadslijm, namelijk 45-20 proc. koolzure soda van het gewigt der zijde en
5-6 Ned. onzen lijnzaad per 100 kan water.
Delphinezuur of Ph oce en zuu r is door Chevreul eene dunvloeibare olie
van een brandenden zuren en aetherachtigen smaak geheeten , die hij uit het
dolfijnvet afscheidde.
Delphinine (C 54 l1 32 N20,) is het scherpe beginsel van het zaad van den
Ridderspoor (Delphinium staphysayria). Zoo ver het tot heden bekend
is, komt het voor als eene geelachtig, brandend scherpe, alkalisch reagerende
hars, die bij 120° smelt en waarvan de neutrale zouten een bitteren smaak
bezitten.
Dephlegmator wordt dat gedeelte van destilleertoestellen voor geestrijke
vloeistoffen geheeten, waarin de afkoeling der met de vloeistof ontwikkelde
dampen op zoodanige wijze geschiedt, dat het gevormde water (phlegma)
weder in den destilleerketel terugvloeit, terwijl de aan alkohol rijke dampen
verder gaan en in den koeltoestel verdigt worden.
Dephlogisticeren heet phlogiston onttrekken. Deze uitdrukking heeft ech
ter slechts geschiedkundige waarde en is afkomstig van de theorie van
Stahl, die in de brandbare ligchamen een phlogiston (zie aldaar) , dat wil
zeggen een vuurgeest, aannam , welke ontwijken zou, wanneer het ligchaam
verbrandt. Zoo zou dan een ligchaam bij verbranding aan gewigt verliezen,
terwijl reeds Lavoisier voldingend heeft bewezen, dat bij eene oxydatie een
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ligchaam in gewigt toeneemt, waardoor de phlogistische theorie reeds lair
op den achtergrond is geraakt.
Deplaceermethode of verdringin u smethode bestaat daarin, dat men
op de tot poeder gebragte zelfstandigheid , die binnen in een meer hoogen
dan wijden cilinder besloten is, het oplosmiddel giet en het alle lagen van
het ligchaam doet doorloopen, langs welken weg het de daarin oplosbare
deelen opneernt en medevoert. Men kan op deze wijze met weinig oplosmiddel eene groote hoeveelheid der zelfstandigheid behandelen , doordien de
donne laag vloeistof opvolgend met alle lagen der uit to trekken zelfstandigheid in aanraking komt, aldus volkomen verzadigd wordt , terwij1 elke
laag der zelfstandigheid opvolgend met nieuwe hoeveelheden van het steeds
minder verzadigde oplosmiddel in aanraking komt en op deze wijze volkomen
kan worden uitgetrokken.
.
Desinfecterende middelen heeten die middelen, welke het vergaan der
organische ligchamen door rotting of gisting tegengaan, bijv. zwavelzuur,arsenigzuur, kwikzilverchloride , zwavelzuur koperoxyde , kreosoot enz.
Desinfectie (Luchtzuivering) is eene wetenschappelijke benaming voor de
bevrijding der lucht van de zelfstandi heden, die zij voor de gezondheicl
nadeelig bevat. Voornamelijk zijn deze g'de contagion en miasmata, vlugtige
en gasvormige producten van zekere ziekten of ook van de rotting van dietlijke en plantaardige zelfstandigheden. Bovendien kan ook de lucht door
eene verkeerde verhouding harer bestanddeelen ontreinigd zijn, bijv. wanneer zij moor stikstof of koolzuur dan gewoonlijk bevat. Gassoorten, die de
lucht dikwijls verontreinigen, zijn voornamelijk kooloxyde, zware en lichte
koolwaterstof, zwavelwaterstof, phosphorwaterstof, ammoniak enz.
De luchtzuivering kan langs den mechanischen of langs den scheikundigen
weg geschieden, hetzij door de verontreinigde lucht to verwijderen en door
versche to vervangen, hetzij door het aanwendcn van scheikundige middelen,
zooals alkalièn, bijtende kalk, chloor, zwaveligzuur. Ook kan de lucht door
berookingen met harsen, aromatieke houten, specerijen enz. gezuiverd -worden.
Desoxydatie noemt men het ontnemen der zuurstof, waardoor een metaaloxyde, hetzij tot eon lageren oxydatiestaat , hetzij in den metaalstaat
wordt teruggebragt. Voorname desoxydatiemiddelen zijn kool , en waterstof
in den wordingsstaat (in status nascens.)
Destillatie (destillatio, — destillation van destillare, afdruipen) is eene
bewerking , waardoor eene of meer -vlugtige stoffen, die in een mengsel bevat zijn, door verdamping uitgedreven en door eon koeltoestel weder
vloeibaar gemaakt en verzameld worden. Zijn de vlugtige produkten steeds
vloeibaar, dan heeft men eene natte destillatie, to onderscheiden van de
sublimatie, doordien bij doze laatste de verdigte produkten in den vasten
staat verkregen worden. Van beide verschilt weder de d r o o g e d e s t i11 a ti e, waarmede men aangeeft eene zekere klasse van scheikundige ontledingen bij afsluiting der dampkringslucht in geslotene vaten. Zij wordt toegepast op de vernietiging van organische zelfstandigheden, waarbij op de vlugtige
produkten der destillatie en op het overblijfsel in de retort wordt acht gegeven.
Detonatie is eene ontploffing, die plotseling onder eon meer of min hevigen knal geschiedt en meestal van eene sterke ontwikkeling van licht en
warmte vergezeld gaat.
Detremperen (recoquere, — recuire , recuit , — tempering, letting down,
-- anlassen. -- ontharden) is eene bewerking, die voornamelijk bij het
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staal voorkomt en ten doel heeft, dit van zijne hardheid en broosheid, die
het door het harden verkrijgt, zooveel te ontnernen, als juist voor een bepaald doel gevorderd wordt. Men verhit tot dat einde het staal en laat het
langzaam bekoelen, waardoor het aanloopt. Daar het echter tamelijk moeijelijk is een stuk staal crelijkmatig to verwarmen, zoo bedient men zich beter van zekere metaalbaden, die uit verschillende legeringen bestaan en tot
haar smeltpunt verhit worden. In het gesmolten metaalbad wordt het harde
staal zoolang gedompeld, totdat het de temperatuur van het metaalbad heeft
aangenomen. — De metaalbaden moeten natuurlijk, naar gelang der verschillende aanloopkleuren, uit verschillende verbindingen zijn zamengesteld:
bijv. voor lancetten met de naauwelijks bleekgele kleur: 7 deelen lood, 4
deelen tin; voor scheermessen: 8 deelen lood, 4 deelen tin; voor pennemessen: 81 deel lood, 4 deelen tin enz. Intusschen hebben deze metaalLaden ook hun nadeel, dewijl, zooals bekend is, een gesmolten metaal boven zijn smeltpunt kan verhit worden en slechts dan de temperatuur van
het smeltpunt heeft, indien men steeds vast metaal in het gesmoltene brengt.
Ook bij andere metalen, bijv. koper, zilver, goud wordt het detremperen
aangewend, indien zij door hameren of walzen moeten uitgerekt worden.
Hierbij bestaat het detremperen in een herhaald uitgloeijen.
Een proces, dat met het detremperen van het staal overeenkomt, is het
afkoelen van het - glas in den koeloven der glashutten (vandaar ook in het
Fransch recuire geheeten). Dit proces onderscheidt zich van dat van het
detremperen van het staal daardoor, dat de verhitting hierbij dient, om
aan het glas de inwendige spankracht zijner deeltjes te ontnemen, die het
door het blazen en de daarbij plaats hebbende schielijke verwisseling van
temperatuur verkregen heeft.
Deuterocatechuzuur,, zie bij Catechise.
Deutoxyde , tweede oxyde volgens de Fransche nomenclatuur, die de
verschillende oxydatietrappen door grieksche voorzetsels proto , deuto, trito
aangeeft (zie verder Nomenclatuur).
Dextrine (van dextruin , regts) : C12 1-1, 00, o , is eene oplosbare gomachtige
zelfstandigheid , die dezen naam te danken heeft aan de eigenschap, om den
gepolariseerden straal (zie Polarisatie) zeer sterk regts af te wenden. Het
dextrine wordt een weinig suikerachtig verkregen door een mengsel van 20
deelen stijfsel en 1 deel geconcentreerd moutaftreksel bij omstreeks 50° zoolang te verwarmen, totdat het mengsel niet meer door jodium blaauw gekleurd wordt. Eene bijvoeging van alkohol slaat alsdan het dextrine als
eene dikke stroop neder, terwijl eenige suiker blijft opgelost. — Overigens
kan het ook worden verkregen door zetmeel met verdund zwavelzuur te
koken, het zwavelzuur door krijt af te scheiden en het mengsel tot afscheiding van het gevormde gips te laten bekoelen. — De oudste wijze van bereiding was zetmeel tot omstreeks 210° te verhitten , waarbij het in dextrine
wordt omgezet. Het droeg toen als zoodanig den naam van zetmeelgom,
leiocome. Thans bevochtigt men gewoonlijk het zetmeel met water, waarbij
2 proc. salpeterzuur is gevoegd, en verhit tot 110°. — Door inwerking van
diastase en verdunde zuren gaat het dextrine in druivensuiker over.
Dextroracemzuur is een naam voor het wjjnsteenzuur wegens zijn vermogen , om de polarisatievlakte regts af te draaijen.
Diaethylamine (CJI„N) is eene amidbase, dat wil zeggen, ammoniak ,
waarin 2 aeq. waterstof door 2 aeq. aethyl vervangen zijn (NH-1-.2C,I16). Het
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wordt verkregen door de inwerking van broomaethyl op aethylamine en
vertoont zich als eene vlugtige ontbrandbare olie , die oplosbaar in water en
sterk basisch is.
Diaethylaniline (0 12 115 +2C,H 5±N) ontstaat uit het aethylaniline,
dit gedurende eenige dagen verwarmd wordt met broomaethyl, waarij zich
groote vierzildige tafelen van broom waterstof-diaethylaniline afscheiden.
Diaethyline (0 14 11 16 06 ) is volgens Berthelot eene kleurlooze, aetherachtig
riekende en scherp smakende vloeistof van 0,90 spec. gew. — Met betrekking tot zijne zamenstelling kan de wijze van vorming van dit ligchaam op
de volgende wijze verklaard worden : broomaethyl = 2 (C,H 5T3r) + glycerine (C6 11 806) = diaethyline (C14H1606)+2HBr.
C,H,
Diaethyloxamide (3N 2(C4 11 5) wordt even als andere overeenkomstige dia.11,
rniden door de verhitting van neutrale zouten van zekere amidebasen met
tweebasische zuren bereid : bijv. C 4 06-1-2(C,H,N)+2H0 = diaethyloxamide
+4H0.
Dialuurzuur (08H,N 2 03 ) ontstaat door de inwerking van reducerende
stoffen op alloxan en kan beschouwd worden als alloxan + 2 aeq. waterstof. Het kristalliseert in kleurlooze naalden die aan de lucht rood worden
en langzamerhand in a 11 ox a n t in e (C 1G H4N,0'14+6H0) worden omgezet.
Dialysator, zie bij Dialyse.
Dialyse. Onder dialyse wordt de methode van Graham verstaan om de
ligchamen met betrekking hunner verhouding tot een dusgenaamden dialysator in 2 soorten te scheiden : colloiden en kristalloiden. Deze dialysator
wordt hoofdzakelijk vervaardigd van perkamentpapier tusschen een hoepel
gespannen. Ook bezigt men er poreuze potten voor. Warden nu oplossingen van ligchamen op den dialysator gebragt en deze op water geplaatst,
dan zal een ligchaam, hetwelk in den kristalvorm kan voorkomen, door den
dialysator gaan en na verloop van eenigen tijd in het daaronder staande water worden aangetroffen. Een ligchaam, dat niet in den kristalvorm kan
voorkomen (dus amorph is), blijft op den dialysator. Wordt bijv. eene oplossing van gom en suiker op den dialysator gebragt , dan gaat er de suiker
door , de gom blijft boven op. Dewijl de lijmstof als de type der niet kristalliseerbare ligchamen is genomen , worden de onkristalliseerbare ligchamen
in het algemeen collolden (zie aldaar) geheeten. Deze dialytische methode
is in den laatsten tijd in de scheikunde veelvuldig toegepast en heeft ook
in de industrie aanwending 'gevonden , bijv. tot het scheiden van pekel van
vleesch.
Diamant (van «0C42; , ontembaar) is als het kostbaarste en fraaiste edelgesteente bekend, hetwelk zich door hardheid , glans en lichtbrekend vermogen onderscheidt. De diamant is gekristalliseerde koolstof met den grondvorm van den regelmatigen actaèder,, in welks vlakten hij kan gespleten
worden. De kristallen hebben gewoonlijk gekromde vlakten en kanten. De
diamant is deels volkomen kleurloos , deels verschillend gekleurd , zelfs
zwart. Zijn spec. gew. is 3,5. Hij is een niet-geleider der electriciteit, kan
in zuurstof worden ontstoken en verbrandt zonder jets terug te laten tot
koolzuur. Hij is het hardste van alle ligchamen en krast op alles , hoewel
hem de boorkristallen op zijde staan (zie Boor).
Wegens de eigenschap van krassen te kunnen voortbrengen wordt de dia-

218

Diamantboord — Diarnmin-palladiumfluorure.

want , zooals bekend is, tot het splijten van glas gebezigd ; een kant zijner
kristallen , die uit twee effen vlakten gevormd is , krast slechts op het glas;
maar een kant , door twee gekromde vlakten gevormd , veroorzaakt eene
spleet en wordt tot het snijden van bet glas aangewend.
De diamant bevindt zich in aangeslibde beddingen in Indie , op Borneo ,
in het TJralgebergte en in Brazilie ; overal slechts zeldzaam en om hem te
verkrijgen , moeten groote hoeveelheden slik en rotssteen eerst gewasschen
en geslibd worden. In den laatsten tijd heeft men hem in 13razilie in kwartsrijke glimmerlagen ingesloten gevonden.
De diamant wordt als edelgesteente zoo hoog geschat, dat men een diamant , die met zijn eigen poeder (diamantboord geheeten , hetwelk in een stalen mortier is bereid) goed geslepen is , van 1 karaat gewigt wel met 30-100
gulden en een van 5 karaat gewigt zelfs met 2500 gulden heeft betaald.
Alle pogingen , om kunstmatige diamanten te verkrijgen , zijn tot nog toe
vruchteloos geweest.
Diamantboord, het poeder van den diamant, waarmede hij geslepen wordt,
zie bij Diamant.
Diamiden zijn de amiden der tweebasische zuren. Zij komen meestal
kristallijn , kleurloos , neutraal en van zeer verschillende oplosbaarheid voor
en worden bij het koken met zuren of alkalien in ammoniak en zuren gesplitst. Bij verhitting verliezen zij 1 aeq. ammoniak en worden tot imiden.
Diammin-iridiumchlorure (2N1-1 3-1-IrC1) ontstaat, wanneer ammin-iridiumchlorure aanhoudend met vloeibare ammonia wordt behandeld, waarbij de
ontwijkende ammonia telkens wordt vervangen.
Diammin-iridiumoxydule , zwavelzuur (2M-1 3 , Ir0 , SO3) wordt verkregen door behandeling van het diarnmin-iridiumchlorure met matig geconcentreerd zwavelzuur. Het kristalliseert in rhombische prismen , is weinig
in koud, gemakkelijk in kokend water oplosbaar en derhalve gemakkelijk
door omkristalliseren te zuiveren.
Diammin-iridiumoxydule, s a 1 p e t e r z u u r (2NH 3 , Ir0 , NO 5) kan verkregen worden door wederzijdsche ontleding uit zwavelzuur diammin-iridiumoxydule en salpeterzure baryt.
Diammin-palladiumbromure (2NH3 , PdBr). Wordt bij de oplossing van
het palladiumbromure geconcentreerde ammonia liquida in overmaat gevoegd
of ammin-palladiumbromure in ammonia liquida opgelost en de kleurlooze oplossing geconcentreerd , dan scheiden zich zeer groote , tafelvormige , bijna
kleurlooze kristallen van diammin-palladiumbromure uit.
Diammin-palladiumchlorure (2NH3 , PdC1) worth met 1 aeq. HO verkregen , wanneer geel ammin-palladiumchlorure (verkregen door de inwerking
van ammonia op palladiumchlorure) 1 aeq. ammoniakgas en 1 aeq. water
absorbeert , hetwelk het geval is , indien deze verbinding aan vochtig ammoniakgas wordt blootgesteld. De oplossing van het gele chlorure in ammonia liquida geeft , indien zij onder gedurige vervanging van den ammoniak
wordt verdampt, kleurlooze kristallen , die eveneens 1 aeq. water bevatten.
Diammin-palladiumfluorure (2NH3 , PdF) ontstaat , indien de vloeistof
verkregen door ontleding van ammin-palladiumchlorure met fluoorzilver,,
met eene overmaat van ammonia liquida vermengd en verdampt wordt.
Men verkrijgt dan de olieachtige verbinding in kleurlooze luchtbestendige kristallen , die gemakkelijk in water oplosbaar zijn en het glas aantasten.
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Diammin-palladiumjodure (2NH„ PdJ) komt voor in kleurlooze kristallen,
indien de oplossing van palladiumjodure of ammin-palladiumjodure in geconcentreerde ammonia liquida , in een atmospheer van ammoniakgas of
onder vervanging van den ammoniak wordt verdampt,
Diammin-palladiumkiezelfluoride (2NH3 , PdF3S1) ontstaat , wanneer men
bij de oplossing van een diammin-palladiumzout kiezelffuoorwaterstof voegt,
als kleurlooze , tamelijk groote , paarlemoerglanzende kristalschubben.
Diammin-palladiumoxydule (2N11„ Pd0) ontstaat, wanneer zwavelzuur
palladiurnoxydule met ammonia in overmaat gekookt worth. Men verkrijgt
hierbij eene bleekgele vloeistof, die bij verdamping de base, echter niet
geheel onontleed , als eene kristallijne massa teruglaat.
Diammin-palladiumoxydule koolzuur (2NI-1 3 , Pd0 , CO 2 ) kan door outleding van het chlorure met koolzuur zilveroxyde , echter niet vrij van zilver,, verkregen worden ; alsmede door ontleding van het zwavelzuur zout
Met koolzure baryt. Deze verbinding kristalliseert nit de geconcentreerde
oplossing in glanzende , kleurlooze , prismatische kristallen , die een weinig
boven 100° C. geel warden. De oplossing is kleurloos sterk alkalisch en
slaat koper- , zilver- , baryt- en kalkzouten neder.
Diammin-palladiumoxydule , zwavelzuur (2NH 3 Pd0 , SO 3 ) wordt verkregen , wanneer men eene oplossing van zwavelzuur palladiumoxydule bij
overvloedige ammonia liquida brengt. De eerst gevormde neérslag lost weder op en er ontstaat , benevens eenige zwavelznre ammonia , zwavelzuur
diammin-palladiumoxydule.
Diammin-palladiumoxydule , zwaveligzuur (2NH 3 Pd0 , SO2) is een
kleurloos zout , hetwelk bij de inwerking van ammoniak op zwaveligzuur
ammin-palladiumoxydule ontstaat.
Diammin-platinum (2NH3Pt) wordt beschouwd als het radikaal van verbindingen, die ontstaan bij de inwerking van ammoniak op platinumchlorure.
Als zoodanige verbindingen zijn bekend het groene zout van Magnus,
eene dubbelverbinding van diamrnin-platinumchlorure met platinumchlorure:
(2NH3POC1+PtC1, hetwelk zich bij bekoeling in groen gekleurde kristallen
afscheidt , indien men hij eene kokende oplossing van platinumchlorure in
zoutzuur overvloedige ammonia voegt. Worden deze kristallen geruimen
field met verdunde ammonia gekookt, dan worden zij opgelost en nit de
vloeistof ontstaan door verdamping kleurlooze naalden van diammin-platinumohlorure : (2N[1 3 Pt)Cl. Uit (lit diammin-platinumchlorure worden verder
het ammin-platinumchlorure: (NH 3Pt)C1, het ammin-platinumchloride (N11 3Pt)C1 2 , enhetdiammin-platinumchloride (2NH3Pt)C12
verkregen. Het diammin-platinumchtorure en chloride vormen bijv. met
kwikzilverchloride, loocloxyde enz. dubbelzouten , zooals di am m in-p 1 a tin u m chl o r u r e -1 oodoxyde (2NH„ PtCl+PbC1) , kleine vierzijdige iriserende , parelglanzende prismen , die onoplosbaar in alkohol zijn — di a mmin-platinumchloride-ijzerchlorure (2NH 3 ,PtC1 2 -1-2FeCl); het diammin-platinumchlorure-k wikzilverchloride (2NH3,PtC1--1--HgC1).
Diammin-platinumoxydule (Diplatosammin) , koolzuur , (koolzuur diplatosammin : 2NL1 :„ Pt0 , CO 2 ) ontstaat , wanneer men in eene oplossing
van diamminplatinumoxydule of diplatosammin cyaangas leidt.
Diammin-platinumoxydule, zwavelzuur (zwavelzuur diplatosammin :
2NH„ Pt0 , S0 3) wordt , onder afscheiding van zoutzuur , verkregen bij behandeling van diamminplatinamchlorure (zie bij diamminplatinum) met zwa-
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velzuur ; een kristallijn zout , waaruit door middel van baryt het zwavelzuur
kan Worden verwijderd , waarbij diamminplatinumoxydulehydraat (2N113 , PtO,
HO) terugblijft , dat bij verdamping in kristallen kan worden verkregen,
die bij verwarming water verliezen en diamminpiatinumoxydule (2NH3,Pt0)
teruglaten.
Diammin-platinumoxydule, dubbel-chroo mzuur (2NH3 , Pt0 2Cr03)
ontstaat als een gele neerslag , indien chroomzuur bij eene oplossing van
diammin-platinumchlorure wordt gebragt.
Dianaboom is eene benaming voor de boomachti cre kristallisatie van het
zilver,, bij afscheiding uit zijne oplossingen. Het zilver heeft namelijk eene
groote neiging tot kristalliseren en vertoont deze zoowel bij langzame bekoeling uit den gesrnolten toestand , als ook, wanneer het als tout, hetzij in
den gesmolten of opgelosten toestand met een reducerend middel (een
metaal bijv. kwikzilver), in aanraking komt.
Diaspoor eene delfstof,, die uit aluinaardehydraat bestaat.
Diastase (diastas van 3COM' OC6 verdeeldheid , scheiding van &caTylp,c,
ik scheid , splits , ;i2T;21,2/ scheiden , splitsen) is eene zelfstandigheid , in
den volkomen zuiveren staat nog niet bekend, volgens eenigen eene eiwitachtige
stof,, volgens anderen een stikstofvrij ligchaam. Zij ontwikkelt zich in kiemende gersten- en weitkorrels in de nabijheid der kiem en is te beschouwen
als eene veranderde vezelstof , dat wil zeggen , als eene kleefstof in den staat
van rotting verkeerende.
De diastase wordt het best verkregen door het mout met een weinig water te wrijven , waarbij men het mengsel uitperst en genoeg alkohol bij voegt
om het eiwit of te scheiden en de vloeistof te kunnen filtreren , waaruit
zich, indien men nog meer alcohol bij voegt , de diastase afzet. Zij wordt
dan door oplossen in water en neérslaan door middel van alcohol gezuiverd
en eindelijk bij eene temperatuur van 36-40 . gedroogd. Op deze wijze verkregen kan echter de diastase geene zuivere verbinding zijn , maar zij bezit
in een hoogen
graad het vermogen, de omzetting eener oplossing van zetmeel
'
in dextrine en suiker te bewerken. Eên deel diastase is in staat 2000 deelen
zetmeel in dextrine benevens een weinig suiker om te zetten. De overige
eigenschappen der diastase zijn nog zeer onvolledig bekend.
Diathermaan (warmte doorlatend van ;tdt door en Oippa l , de warmte)
noemt men zoodanige ligchamen , welke warmtestralen doorlaten , terwijl
men a t h e r m a a n diegene noemt welke geen warmtestralen doorlaten ;
zoo is bijv. helder water, tusschen twee glazen platen ingesloten , ondoordringbaar voor de warmtestralen.
Dibroomaniline (C,,H,N , Br,) is eerie base , door middel van substitutie
uit aniline door broom ontstaan.
Dichlooramylen (C10 1-110 C12 ) wordt verkregen door de inwerking van vijfvoudig-chloorphosphorus op amylen. Er ontstaan twee lagen , waarvan de
bovenste na afwasschen , droogen en rectificeren zuiver dichlooramylen Levert, hetwelk het kookpunt bij 141-147° C. heeft, terwijl het spec. gewigt
1,058 bij 9° bedraagt.
DichroIsmus (van ;Ls, tweevoudig en xpeLbtx , kleur) , tweekleurigheid is
eene eigenschap van eenige dubbelbrekende kristallen, om wanneer zij in verschillende rigtingen worden doorzien, verschillende kleuren te vertoonen.
Dicyanocodeine kristalliseert in glanzende zeszijdige blaadjes , die moeijelijk in water oplosbaar zijn en verkregen worden door cyaangas in eene
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geconcentreerde oplossing van c o d ein e te Leiden. Het is een substitutieproduk t van het codeine (zie aldaar).
Didymoxyde is.bruin en vormt met zuren amethystkleurige zouten. Het
zwavelzuur didymoxyde vormt ouk met potassa, soda en ammonia dubbelzouten.
Didymum of Didym (van ;ti36,teot, tweelingen, dewij1 het het cerium en lanthaalum vergezelt) is eene grondstof, die eerst door Mosander in het ceriet gevonden en in het kaneelbruine poeder, hetwelk men vroeger voor een mengsel van ceriumoxyde en lanthaanoxyde aanzag , werd herkend.
Overigens is het didymum slechts als basisch oxyde bekend.
Dierlijke kool wordt door drooge destillatie van dierlijke zelfstandigheden, voornamelijk nit de heenderen , verkregen , en onderscheidt zich van
de plantenkool , doordat zij stikstof gebonden houdt , terwij1 plan tenkool
waterstof bevat. De dierlijke kool kenmerkt zich voornamelijk door een
aanzienlijk ontkleurend vermogen , weshalve men haar veelvuldig tot het
ontkleuren van gekleurde zelfstandigheden , zoo bijv. van de heetwortelstroop
bezigt. Dit vermogen hangt echter zeer of van de zelfstandigheid, waaruit
de beenderenkool bereid is. Voornamelijk vertoont bloedkool, verkregen door
bloed met koolzure potassa te gloeijen , een veel grooter ontkleurend vermogen dan die kool , welke men door gloeijing van kool met koolzure potassa
verkrijgt. Daarentegen bezit beenderenkool (zie aldaar) , door middel van
zoutzuur uitgetrokken en dan met koolzure potassa gegloeid , een sterk ontkleurend vermogen. Vooral merkwaardig is de eigenschap der dierlijke kool,
om eenmaal tot ontkleuren gebezigd , de ontkleurende eigenschap weder te
kunnen terugkrijgen. Tot dat einde behandelt men haar, wanneer zij tot de
ontkleuring van suiker gediend heeft , eerst met zoutzuurhoudend water, om
den opgenomen kalk uit te trekken; vervolgens onderwerpt men haar aan
de gisting, om de suiker en de overige organische zelfstandigheden te vernietigen en eindelijk droogt en gloeit men haar. Dit proces noemt men het
weder verlevendigen of opwekken der kool.
Dierlijke olie (Beenderenolie) is een produkt der destillatie van dierlijke
zelfstandigheden (beenderen enz.) , hetwelk zich door een hoogst onaangenamen reek kenmerkt. Het bevat picoline.
Dierljjke vetten. Deze vetten , welke in bet dierlijk organisme , voornamelijk in het bindweefsel , onder de huid , in de buikholte , in de omgeving
der nieren , in het merg der beenderen , in de hersenen , in de lever en in
de milt voorkomen , zijn wezenlijk niet, onderscheiden Ivan de vetten uit
het plantenrijk. Zij bevatten als glyceriden of neutrale vetten : stearine,
palmitine en oleine. Als een onderscheid van de plantenvetten wordt
aangevoerd, dat bet stearine eigenlijk in het dierlijk organisme te huis behoort. — Wat de vorming der vetten in het dierlijk ligchaam betreft , zoo
is het voldoende bewezen , dat , hoewel bij elke soort van voeding aan
het dierlijke ligchaam vetten worden toegevoerd , de vetten hoofdzakelijk
door koolhydraten , voornamelijk door zetmeel worden voortgebragt.
Difluaan (C0N2 1-140,) is een ontledingsproduct van het alloxanzuur,, hetwelk nit zijne oplossing in water door middel van alkohol in witte vlokken
wordt neergeslagen , die gedroogd als eene doorschijnende , opgeblazene ,
gomachtige massa voorkomen , welke gemakkelijk tot poeder kan gewreven
wordt en aan de lucht blootgesteld , spoedig vervloeit. — Overigens gedraagt zich het difluaan als een indifferent ligchaam.
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Diffusie (van diffundere , verspreiden, uitbreiden) is eene soort van capillaire aantrekking, die voornamelijk bij het zamenkomen van twee gassen
op die wijze werkt , dat zij zich met elkander vermengen , wanneer zij door
een poreuzen tusschenwand gescheiden zijn (waartoe zij eene capillaire attractie bezitten) en zich zoo in elkander verspreiden , zonder dat eene werkelijke scheikundige . verbinding plaats grijpt. Leidt men bijv. waterstof
en koolzuurgas op die wijze in eene flesch , dat beide door eene gipsplaat
of een ander poreuzen tusschenwand gescheiden zijn , dan zullen zij zich
spoedig zoodanig in elkander verspreiden en met elkander vermengen, alsof
er slechts 66n gas voorhanden was. De dampen gedragen zich op dezelfde
wijze.
Digereren noemt men die bewerking, waarbij een ligchaam aan de inwerking eener vloeistof bij omstreeks 40 0 C. wordt blootgesteld.
Digester is eene inrigting, om de inwerking van oplosmiddelen op verlangde stollen door eene gelijkmatige temperatuur to ondersteunen.
Digistiefzout is eene oude benaming van chloorpotassium.
Digitaleretine en Digitaletine , zie bij Digitaline.
Digitaline wordt verkregen uit de bladen van Digitalis purpurea L. Naar
den aard der bereiding komen er verschillende soorten van digitaline als
geneesmiddelen voor. Eene der beste bereidingswijzen is die , welke onlangs door de commissie, belast met eene herziening van den Franschen
codex is opgegeven , gevolgd naar de oorspronkelijke bereiding van Homolle,
door dezen reeds in 1845 medegedeeld. 2 Kilo digitalisbladen in poedervorm
worden innig gemengd met 400 wigtjes gekristalliseerd azijnzuur loodoxyde,
tot fijn poeder gebragt. Dit mengsel met een weinig gedestilleerd water
aangemengd, wordt in een deplaceertoestel gebragt. Na eenige uren digereren deplaceert men het vocht door vernieuwd water en gaat met de uitlooging voort, totdat men omstreeks 3 liter vocht heeft verkregen. Bij het
beldere vocht wordt eene oplossing van koolzure soda gevoegd , totdat er
geen neerslag (van koolzuur loodoxyde) meer verschijnt en alles verder op
een filtrum gebragt. Het gefiltreerde vocht wordt met eene geconcentreerde
oplossing van looizuur vermengd , zoolang er nog eenig praecipitaat verschijnt. Dit praecipitaat (tannaat van digitaline) wordt op linnen verzameld
en met water afgewasschen, en vervolgens vermengd met 200 wigtjes fijn
gewreven goudglid. De koekvormige massa wordt in eene stoof goed gedroogd en het drooge residu, tot poeder gewreven , herhaaldelijk met ster•
ken alkohol uitgetrokken. De alkoholische oplossing, bij eene zachte warmte
verdampt , laat een residu , hetwelk door uitwasschen met gedestilleerd water van alle oplosbare zouten wordt bevrijd. Wordt het verkregen digitaline nu nogmaals in kokenden alkohol opgelost onder bijvoeging van dierlijke kool , dan zet het zich in witachtige, korrelige en opeengehoopte vlokken af. Dit produkt met chloroform behandeld , lost daarin grootendeels op,
welke oplossing na verdamping het digitaline in zijn zuiversten staat levert.
Het digitaline, aldus bereid , komt voor als eene witte, reukelooze massa
van een bitteren loch weinig merkbaren smaak , daar het 2000 deelen koud
en 1000 deelen kokend water ter oplossing vereischt. In alkohol is het gemakkelijk oplosbaar,, minder in aether. In den neus gebragt, verwekt het
hevig niezen. Geconcentreerd zwavelzuur lost het met eene zwartbruine kleur
op, die langzarnerhand in karmozijnrood (bij verdunning der oplossing in
rozerood) overgaat en bij vermenging met water fraai groen wordt. Gecon-
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centreerd zoutzuur lost het met eene gele kleur op , die langzamerhand in
donkergroen verandert. Deze laatste kleuring is als reagens op digitaline
aangegeven , Hoch volgens Grandeau is het digitaline het best te herkennen
bij opvolgende behandeling met zwavelzuur en broomdampen. Wordt toch
digitaline, na met zwavelzuur bevochtigd te zijn, aan broomdampen blootgesteld , dan neemt het mengsel oogenblikkelijk een violette kleur aan. Deze reactie
vertoont zich bij de geringste hoeveelheid (nog bij 0,0005 wigtje) digitaline.
Het digitaline behoort tot de glucosiden, of de met suiker verbondene stoffen. Het officinale digitaline is echter volgens de laatste onderzoekingen van
Walz zelf het produkt der ontleding van een ander glucoside namelijk van
bet digitasoline, hetwelk oorspronkelijk in de digitalisbladen gevonden wordt.
De zaak zal zich dan op de volgende wijze verhouden : Het eigenlijk beginsel der digitalisbladen (dos het wezenliike heeft den naam
verkregen van digitasoline : C 56 11 48 028 . Dewijl dit digitasoline een glucoside
is , gaat het bij de behandeling der digitalisbladen .voor de bereiding van
het officinale praeparaat over in : digitaletine (het officinale digitaline)
C 44 H330 18 , en suiker , naar de volgende vergelijking :
C 56 H48028 +-21-1.0=C441-1,30,3-1--C.„Hi20,„
Het digitaletine of officinale digitaline (C 44 H 38 01 g) gaat bij behandeling
met zuren verder over in digitaleretine : C32 H2 .0. , en suiker, C121-112012
terwiji er door verlies van 4 aeq. water nit ontstaat het paradigitaletine :
C4,H340,4•
Digitasoline zie bij Digitaline.
Dilolie (Oleum anethi) wordt door destillatie van het dilzaad (fructus
anethi) verkregen en komt voor als eene bleekgele , zeer doordringend riekende olie van een zoetachtigen brandenden smaak.
/H.
Dimercurammoniumchloride u 1;2 NCI) is eene verbinding van kwikzilverchloride met kwikzilveramide , in de apotheken onder den naam van wit
praecipitaat bekend en als een witte nederslag verkregen door ammonia
liquida bij eene oplossing van kwikzilverchloride (sublimaat) te droppelen.
, de gedaante) wordt de eigen--Dimorphie (van ;tg , tweevoudig en
schap van sommige ligchamen geheeten , om in twee kristalvormen van
twee verschillende kristalstelsels voor te komen; hip/. de koolstof als diamant en graphiet, de zwavel als rhombische octaeder en als klinorhombische zuil.
Dinitroaethylzuur ontstaat, wanneer zinkaethyl met droog stikstofoxydegas in aanraking wordt gebragt , in eene dubbe[verbinding van zinkaethyl
met het zinkzout van dit zuur. Deze dubbelverbinding komt voor in kleurlooze kristallen. Hare wijze van vorming kan op . de volgende wijze worden
voorgesteld: 2ZnC 4I-1 5 2NO2 ZnO,C,H 5 N2 03 (of dinitroaethylzuur zinkoxyde)
rinG,H 5 . Uit de rhombische naalden, die beneden de 100° smelten, kan
het dinitroaethylzuur door mineraalzuren worden afgescheiden , maar wordt
zeer spoedig ontleed.
Dipalladosammin = Diamminpalladium is bet zamengestelde radikaal der
diamminpalladiumverbindingen (zie bijv. diammin-palladiumchlorure).
Diphenylcarbamide = Carbanilide.
Diplatinammin en Diplatosammin = Diamminplatinum zie aldaar.
Dierlijke olie.
Dippers olie
Dissociatie (van dissocio, scheiden) wordt door Deville geheeten de ge-
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Disulfaetholzuur — Dolfijnvet.

deeltelijke scheiding der atomen van een zamengesteld ligchaam bij eene
temperatuur, lager dan die van zijne geheele ontbinding. De scheiding wordt
door hem bewerkt door een dubbel systeem (separator) van warme en koude
buizen , eene buitenste grootere van porselein , die in onmiddellijk verband
met den vuurhaard staat , en eene binnenste kleinere van metaal , waarvan
de temperatuur door een stroom water laag wordt gehouden. Door dit
groot verschil in temperatuur (zonder eenige andere scheikundige middelen)
kan bijv. kooloxydegas gescheiden worden in koolzuur en kool; zwaveligzaur.
in zwavel en zwavelzuur.
Disulfaetholzuur (CJ-I 604,4S03) is eene stroopdikke vloeistof, die echter
ook gekristalliseerd kan verkregen worden en door behandeling van propio
nitril (cyaanaethyl : C6H 5N) of van propionamide (C 6 H,NO 2) met geconcentreerd zwavelzuur ontstaat.
Disulfanilzuur (C12 H,N,4S03) ontstaat door de inwerking van zwavelzuurop sulfanilzuur,, hetwelk uit eene oplossing van. aniline in zwavelzuur door
water wordt nedergeslagen.
Disulfometholzuur (Ca H4S4012 ) kart uit acetamide of uit acetonitril, ook
nit azijnzwavelzuur en eindelijk uit aethyloxyde door behandeling met watervrii zwavelzuur worden verkregen. In het laatste geval wordt het als
methionzuur beschreven.
Disulfozuren. Met deze benaming duidt men verschillende reeksen van
gepaarde zuren aan , die door inwerking van zwavelzuur op organische ligchamen zijn ontstaan. De eene reeks bevat 2 aeq. zwavelzuur, de andere
4 aeq. zwavelzuur. Hiertoe behoort bijv. het disulfaetholzuur.
Dithionigzuur,, (van acs twee en two, zwavel) is wegens het bevatten
van 2 aeq, zwavel eene benaming voor onderzwaveligzuur.
Dithionzuur is Onderzwavelzuur.
Ditryl , zie Butyren.
DObereiner lamp is gegrond op de eigenschap van waterstofgas, om door
middel van fijn verdeeld platinum (platinumspons) te ontbranden. Men ontwikkelt in een ruimen cilinder op de gewone wijze waterstof uit zink en
zwavelzuur en laat het gas uit eene fijne opening op eene daar tegenover
geplaatste platinumspons stroomen, waardoor deze gloeijend wordt en het gas
ontsteekt. Het platinum heeft namelijk de eigenschap , om eene groote hoeveelheid zuurstof uit de lucht in zijne porien te kunnen verdigten. De hevige werking , die bet bij bet instroomen eveneens verdigte waterstofgas in aanraking met het zuurstofgas uitoefent, is de oorzaak dat het platinum gloeijend wordt.
DOglingzuur (C38H3604) wordt uit de traan van den dOgling (Balaena
rostrata) bij hare verzeeping verkregen, en kenmerkt zich even als het oliezuur door de oplosbaarheid van zijn loodzout in aether. Het is beneden +
46° C. vloeibaar, wordt weinige graden boven 8° C. vast en is in alkohol
gemakkelijk oplosbaar.
Dojer van het ei of het eligeel bestaat uit vetbolletjes, benevens eene
albumineachtige vloeistof. De scheikundige bestanddeelen zijn : eiwit, caseine,
phosphorhoudend vet (glycerine-phosphorzuur met vetzuren of lecithine) ,
kleurstof, zouten en -water (52 pct.). Verder zie men het artikel El.
Dolemiet is een mineraal, dat voornamelijk in de Alpen in uitgestrekte
lagen voorkomt en nit koolzuren kalk en koolzure magnesia bestaat.
Dolfijnvet is eene bij de gewone temperatuur dikvloeibare olie, afkom-
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stilt van Delphinus phocaena en Delphinus globiceps. Het bevat cetine
palmitine , stearine, oleine enz.
Doodekop = Caput mortuum.
Doorzjjgen of col eren is eene bewerking, die de scheiding van vloeistoffen van vaste deelen ten Joel heeft en geschiedt door een zoogenaamden
coleerdoek , een stuk goed (linnen , Hanel) haven de opening van een vat of
van eene zeef uitgebreid of op een vierhoekig raam (tenakel) gespannen.
De vloeistof wordt hierop gegoten , zijgt er door en de grovere vaste deelen blij yen terug.
Dragonzuur is synoniern met anijszuur.
Dropsteen. Deze bekende kristallijne , koolzure kalk scheidt zich uit
zijne oplossin'g in koolzuurhoudend water af. Indien koolzuurhoudend water door eene aardlaag, welke zich boven eene grot bevindt, cloorzijpelt, ,
hier koolzuren kalk oplost en zich aan het bovenste gedeelte der grot in
droppels verzamelt, dan scheidt zich uit elken droppel , voordat hij nedervalt , eene kleine hoeveelheid koolzuren kalk af en er ontstaan zoo afhangende
kegels van kristallijnen koolzuren kalk , die zoowel ten opzigte van hun voorkomen als oak van hunne vorming overeenkomst met ijskegels hebben. Men
pleegt ze gewoonlijk stalactieten to heeten.
Druivensuiker (Zetm eelsuiker, Korrelsuiker, Honigsuiker : C12H12012--1-2H0)
bevindt zich in het sap van vele zoete vruchten , in de witte poederachtige
bedekking der gedroogde vijgen en kwetzen , in den honig , bij ziekelijke
toestanden in de urine , in het bloed en in de lever van vele dieren. Langs
den kunstmatigen weg wordt zij zeer gemakkelijk uit andere suikersoorten ,
voornamelijk nit de overige koolhydraten gevormd , in het bijzonder bij het
koken van zetmeel , cellenstof enz. met verdunde zuren. Alle gewone zuren,
die bij de rietsuiker (zie aldaar) gevoegd worden , veranderen hair eerst in
vruchtensuiker , vervolgens in druivensuiker. Ook indien zetmeel met een
moutaftreksel wordt in aanraking gebragt , gaat het zetmeel in druivensuiker over.
In het groat wordt de druivensuiker uit het zetmeel door koking met zeer
verdund zwavelzuur bereid. Tot dat einde worden '100 deelen zetmeel met
400 deelen water en 1-2 pet. zwavelzuur gedurende 36-40 wren gekookt. (Het
best en volledigst geschiedt de omzetting volgens Hambre bij eene temperatuur van 135_!600 C.). Zoodra al het zetmeel in druivensuiker is overgegaan , wordt de vloeistof door middel van een hevel in een vat overgehragt,
het zuur met krijt geneutraliseerd en de oplossing , van den zwavelzuren
kalk afgefiltreerd , iri vlakke pannen tot eene dikke stroop ingedampt. Doze
stroop worth Of kleurloos Of gekleurd in den handel gebragt of nog vender
verdampt , om de sulker in den vasten vorm to verkrijgen.
Om het tijdstip to berkennen , waarop al het zetmeel in druivensuiker is
overgegaan , wordt eene proof der vloeistof er uitgenomen en hierbi; alkohol gevoegd, waarbij zij niet moor troebel mag warden , want geschiedt
zulks, dan is er nog zetmeel of dextrine aanwezig. Bij een antler gedeelte,
als proof gebezigd , wordt joodtinctuur gevoegd, welke geene blaauwe kleur
mag voortbrengen , dewijl alsdan nog zetmeel onontleed aanwezig is.
De druivensuiker is veel minder zoet dan rietsuiker, kristalliseert meestal
onduidelijk in kleine korrels of wratten , is niet zoo gernakkelijk oplosbaar
als de rietsuiker, dowiji zij deel koud water for oplossing noodig heeft.
Door hoot water wordt zij in elke hoeveelheid opgenomen. Zij smelt bij
15
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100° C., verliest alsdan 2 aeq. water en wordt, boven 140° verhit, bruin.
Hare oplossing draait het polarisatievlak regts, doch Neel minder dan de
rietsuiker. Uit de oplossing in kokenden alkohol kan zij in vierzijdige tafelen of teerlingen gekristalliseerd verkregen worden. De druivensuiker is die
suikersoort, welke door gisting in alkohol en koolzuur overgaat.
Aan alkalien deelt de druivensuiker eene bruine kleur mede. Door geconcentreerd zwavelzuur wordt zij niet zwart gekleurd , maar vormt daarmede
een gepaard zuur: sui k e r-z wa v el z u u r. Zij heeft ben zeer sterk reducerend vermogen, zoodat zij het koperoxyde reeds in de koude, beter bij verwarming , tot koperoxydule reduceert, het kwikzilveroxyde tot kwikzilveroxydule; verder goud, zilver uit hunne oplossingen, aismede het bismuth nit
het basisch-salpeterzuur bismuthoxyde (in tegenwoordigheid van een alkali).
De eigenschap om het koperoxyde tot koperoxydule te reduceren (1 aeq. druivensuiker reduceert '10 aeq. koperoxyde) wordt voornamelijk tot herkenning
der druivensuiker, bijv. in urine (bij diabetes mellitus) aangewend (zie bij
Urineanalyse). Men bezigt daarvoor eene oplossing, bestaande uit zwavelzuur koperoxyde, bijtende potassa en seignettezout (Proef van Fehling).
De druivensuiker wordt ook wel glucose (zie aldaar) geheeten, alhoewel hieronder eigenlijk meer bepaald de onkristalliseerbarevruchtensuiker wordt verstaan.
Druivenzuur (2110, Caf1 4010) is een zuur,, dat slechts zeldzaam nit eenige
soorten van ruwen wijnsteen (bijzonder Italiaanschen) verkregen wordt,
doch zich waarschijnlijk in eene geringe hoeveelheid in alle soorten van
ruwen wijnsteen bevindt. Het ontstaat verder bij langdurige verhitting tot
170°C. van eenige wijnsteenzure verbindingen , bijv. van wijnsteenzuur cinchonine of van wijnsteenzuur aethyloxyde.
Het druivenzuur is isomeer met het wijnsteenzuur, waarmede het in vele
opzigten overeenkomt. Het bevat echter 2 aeq. kristalwater, , die het eerst
bij 100°C, verliest, het is moeijelijker oplosbaar in water dan het wijnsteenzuur en de oplossing is optisch onwerkzaam , terwijl die van het wijnsteenzuur het gepolariseerde licht regts afdraait. Nog is kenmerkend voor het,
druivenzuur zijne eigenschap, om met kalk een zout te vormen , dat in water en ammoniazouten bijna onoplosbaar is. Het druivenzuur wordt bij de
bereiding der dubbelzouten : druivenzure soda-ammonia en druivenzure sodapotassa in twee zuren gesplitst , namelijk in wijnsteenzuur en in antiwijnsteenzuur (zie aldaar), waarvan het eerste, zooals wij boven zeiden , regts,
het tweede (antiwijnsteenzuur) daarentegen even sterk links polariserend is.
Daardoor ontstaan twee soorten van kristallen, welke verschillende hemiedrische vlakten bezitten , zoodat het eene kristal Quist het spiegelbeeld van het
andere kristal voorstelt. Uit de loodzouten kunnen beide zuren afzonderlijk
worden afgescheiden. Mengt men hunne beide oplossingen te zamen, dan
scheiden zich onder warmteontwikkeling kristallen van druivenzuur uit.
Drummond's licht beet het zeer sterke licht, dat • ontstaat, wanneer kalk
geplaatst wordt in de hydro-oxygeenvlam. Er wordt van dit licht o. a. op
vuurtorens gebruik gemaakt.
Dualistische formulen, zie bij Formulen.
Dubbelatomen , zie bij Formulen.
Dubbelspaat 7 IJs1 an d s c h e is eene verscheidenheid van den kalkspaat
(gekristalliseerde koolzure kalk) en wordt voor optische instrumenten gebruikt.
Dubbelvitriool (Arendvitriool of vermengd vitriool) is een mengsel van
koper- en ijzervitriool.
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Dubbeizouten zijn of verbindingen -van een zuur met twee basen of van
eene base met twee zuren, welke laatste echter zeldzaam voorkomen (zie Zouten).
Dufsteen (Kalktuf) is koolzure kalk, die in poreuze massa's voorkomt.
Duloose (C1411 14012). Deze naam is door Laurent gegeven aan eene zoete
zelfstandigheid, afkomstig uit Madagascar. Het onderscheidt zich van de
druivensuiker ( C 12 H12012) slechts door het meer bevatten van 2 aeq. HO.
Dunsteen, zie Koper.
Dysacryl (C1011,04 ) is eene kleur- en reuklooze onkristalliseerbare massa,
die zich somtijds uit waterhoudend acroleine afzet.
Dyslysine (C 4a H 360 6 ) wordt verkregen door het choloidinezuur met chloorwaterstofzuur te behandelen of door bet tot 200° C. te verhitten. Het is
onoplosbaar in alkohol en alkalièn , maar gemakkelijk oplosbaar in aether.
Het verschilt van het choloidinezuur door bet minder bevatten van 2 aeq. water.

E.
Eau de Javelle . Eau de Labarraque zijn bleekvoehten , zie bij Soda, o nderchlorigzure en bij Potassa, onderchlorigzure.
Eblamine of Pyroxanthine werd door Paph Seantan eene gele kristalliseerbare kleurstof in den houtgeest - geheeten, die volgens Apholes en
Gregory naar de formule: C21H1604 is zamengesteld.
Ecboline (van gx[3cOlstv, uitwerper), volgens Wenzell, het werkzame alkoloide van het moederkoorn, hetwelk nog een ander alkalo1de, het ergotine bevat.
Ecgonine ; zie bij Cocaine.
Edelgesteenten, k u n s t m a t i g e. Bekend geworden met de best anddeelen
der natuurlijke edelgesteenten is men in staat gesteld ze kunstmatig p a te
maken. Hiervoor wordt voornamelijk stras aangewend, een glas, dat hoofdzakelijk nit kiezelzuur,, boorzuur, loodoxyde, potassa en soda bestaat. Zoo
verkrijgt men uit kleurloos stras met antimoon en goudpurper of met ijzeroxyde den topaas; door langer aanhoudend smelten der topaasmassa met
stras den robin; uit stras, koperoxyde en chroomoxyde den smaragd; uit
stras en kobaltoxyde den saphier enz. Het was voornamelijk Ebelmen , die
zich met het vervaardigen van kunstmatige edelgesteenten bezig hield. De
bereiding is gegrond op de eigenschappen van het boorzuur om bij gloeihitte vloeibaar te worden , in dien staat stoffen op te lossen en zelf gedeeltelijk te vervlugtigen. Onder dit vervlugtigen worden de kunstmatige edelgesteenten in den kristallijnen staat afgescheiden. Zoo leverde een mengsel
van 6 deelen aluinaarde, 3 deelen magnesia en 6 deelen boorzuur kristallen
van spinel, na bijvoeging van 0,1 deel chroomoxyde den robijnspinel, na
bijvoeging van kobaltoxyde den zwarten spinel.
Educt wordt bij cone scheikundige ontleding een ligchaam geheeten,
wanneer het als zoodanig reeds in de ontlede verbinding was vervat en er
dus een bestanddeel van uitmaakte; in tegenoverstelling van een produkt,
welken naam men geeft aan ligchamen, die eerst bij de ontleding gevormd
worden. Dit onderscheid kan slechts gelden, indien bet resultaat der ontleding een zamengesteld ligchaam is. Een enkelvoudig ligchaam is dus altijd
een educt.
Edulcoreren = Uitzoeten, zie bij Afwasschen.
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Effervesceren, zie Opbruisen.
Effloresceren, zie Verweèren.
Ei heet het embryo met zijne omhulsels, hetzij het zich nog onbevrucht
in den eijerstok bevindt, of bevrucht daarvan reeds is gescheiden, om zich
hetzij in het moederligchaam of daarbuiten . tot een nieuw individu te ontwikkelen. De vorm en inrigting, alsmede de scheikundige zamenstelling,
-van een en hetzelfde ei verschillen dus naar de verschillende trappen der ontwikkeling. De nadere bestanddeelen van het ei zie men onder de artikelen :
eijerolie, eijerschalen , eigeel, eiwit..
Eigeel of eidojer bestaat uit dojerbolletjes en vetdroppels benevens eene
eiwitachtige vloeistof , die van het gewone albumen in zamenstelling verschilt
en vitelline genaamd wordt (volgens sommigen een mengsel van albumine
en caseine). De voornaamste scheikundige bestanddeelen van den eidojer
zijn : albumine en caseine (vitelline) , phosphorhoudend vet (lecithine) , kleurstof , zouten en water.
Eijerolie is het vet , dat in het eigeel (eidojer) is bevat.
Eijerschalen zijn de vaste omhulsels der eijeren van die dieren , waarbij
zich het jonge individu buiten het moederligchaam ontwikkelt. Zij bestaan
hoofdzakelijk uit koolzuren en phosphorzuren kalk.
Eikelsuiker (Querciet : C12H 12 0 10 ) is eene zoete kristallijne zelfstandigheid,
die zich in de eikels bevindt. Zij is niet vatbaar voor gisting.
Eiken-looizuur zie, Looizuur.
Eiwit , zie Albumine.
Elaeopten (van rrryivOs , olie en Drxcov,, vlugtig) noemt men het vloeibare
gedeelte der aetherische olien , in onderscheiding van het gedeelte , dat spoediger vast wordt , het stearopten.
Elaeosacchara (Oliesuikers) heeten afwrijvingen van suiker met aetherische olien.
Elaidine (C114H 1 ,, 4 012) is elaidinezuur glyceryloxyde , hetwelk door inwerking van salpeterigzuur op het olemne der vette niet uitdroogende olien ontstaat. Het heeft eene harde consistentie , smelt bij 36° C. en is isomeer met
het
Elaldinezuur (G36 113400 is isomeer met het oliezuur , waaruit het door
inwerking van salpeterigzuur ontstaat , zoo zelfs , dat eene zeer geringe hoeveelheid salpeterigzuur in staat is groote hoeveelheden oliezuur in elaidinezuur om te zetten. Het elaidinezuur komt voor als eene kristallijne, reuken smaaklooze kleurlooze mass y , die bij 44° C. smelt , in water bijna
onoplosbaar , in alkohol gemakkelijk oplosbaar is.
. Elaine is volgens Fremy eene koolwaterstof , die bij de destillatie van
bet metoleine- en hydroleinezuur tegelijk met eene derde empyreurnatische
olie ontstaat. Het is eene kleurlooze vloeistof van een zwakken knoflookachtigen doorchingenden reuk , onoplosbaar in water, dock in alle evenredigheden te verniengen met alkohol en aetlier. Kookpunt 420° C.
Elaldehyde (C12 I-1 12 06) is eene modificatie van het aldehyde , die met het
metaldehyde ontstaat , wanneer aldehyde langen tijd in gesloten vaten wordt
bewaard. Het kristalliseert in doorzigtige zuilen , die bij + 2° smelten en
bij 94° koken.
Elaterium is eene eigenaardige bittere stof, die zich in de vruchten van
den ezelskomkommer Olomordica Elaterium) bevindt. Het elaterinn-i wordt
verkregen door het sap , dat nit de versche vruchten geperst is , zacht te
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verdampen , het overblijvende met water te behandelen en vervolgens met
kokenden alkohol van 90) uit te trekken , waardoor het wordt opgelost.
Elayl
Aethylen.
Elaylchloride = Ghloorelayl.
Electriciteit. Deze naam is afkomstig van het woord );;),e..4.rr,01) , hetwelk
barnsteen beteekende en een bars aanduidde , waaraan men het eerst de
eigenschap heeft waargenomen , om door wrijving eene kracht te ontwikkelen , die gelijk de magnetische en de algemeene attractie of graviteitskracht
der garde eene aantrekking uitoefent , en wel op ligte ligchamen, zooals
papiersnippers , penneveeren enz.
De electriciteit is eene kracht , die in alle ligchamen aanwezig is en door
verschillende oorzaken kan worden te voorschijn geroepen. Het eerst heeft
men de wrijving als oorzaak van den electrischen toestand leeren kennen,
maar later nog verschillende andere middelen als aanraking -warmte , het
scheikundige proces en magnetisme. Met betrekking tot hare mechanische
of scheikundige werkingen openbaart zij zich echter op dezelfde wijze, onafhankelijk van de middelen , die haar hebben opgewekt. — Aan Benjamin
Franklin danken wij de eerste aanneembare theoretische verklaring over
electrische verschijnsels , hoewel reeds Dufay veel vroeger had waargenomen, dat de electriciteit door wrijving van glas voortgebragt , verschilde van
die op gelijke wijze in bars opgewekt , zoodat men volgens hem glas- en
hars-electriciteit onderscheidde.
Franklin hield de electriciteit voor een aetherisch fluidum , hetwelk overal
in de natuur verspreid is , welks deeltjes elkander wederzijds afstooten en
van alle mogelijke stoffen aangetrokken worden. Volgens hem bevat elk ligchaam eene groote hoeveelheid van dit fluidum , die met zijn natuurlijken
toestand overeenkomt. Dit fluidum wordt echter eerst merkbaar , wanneer
het in een ligchaam in eene grootere hoeveelheid aanwezig is dan bij andere,
die het omgeven, en zich een streven openbaart, om evenwigt te maken. Franklin
noemt dus de ligchamen, waarin een overvloed van electriciteit, dat wil zeggen,
meer dan in den natuurlijken toestand, aanwezig is p o s i t i ef-electr is c h e,
terwijl hij die , welke de behoorlijke hoeveelheid electriciteit missen, n e g at i e f-e l e c t r i s c h e heet. De positieve electriciteit valt volgens hem me t de
glaselectriciteit zamen , dewij1 hij aannam , dat het glas door wrijving een
overvloed van electriciteit verkrijgt. Negatieve electriciteit is daarentegen van
gelijke beteekenis met de harselectriciteit, dewiji volgens Franklin de harsen
bij het wrijven electriciteit verliezen. — De hiervan afkomstige benamingen:
positieve en negatieve electriciteit (of + E en — E) zijn tot heden behouden.
Later nam Robert Symmer waar , dat ligchamen, die vrije positieve electriciteit bezitten, elkander afstooten en de zoodanige aantrekken , die geene of
negatieve electriciteit bevatten: hij merkte echter ook op, dat dit bij de
zoodanige het geval is, die vrije negatieve electriciteit hebben, dat zij elkander eveneens afstooten en andere, die met geene of positieve electriciteit
voorzien zijn, aantrekken. Daar zich echter natuurlijk slechts daar krachten
openbaren, waar zij aanwezig zijn, zoo kwam Symmer op het denkbeeld,
twee electrische fluida aan te nemen, die hunne eigene deelen afstooten en
elkander wederkeerig aantrekken, overigens in hunne betrekking gelijk,
maar in hun wezen verschillend zijn. Bij hunne wederzijdsche aanraking
vereenigen zij zich en er ontstaat een toestand van evenwigt, of wel zij
neutraliseren zich, zoodat zij een voor ons niet waarneembaar fluidum vor-
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men. — Ontstaat er electriciteit door wrijving, dan wordt volgens deze
theorie in dit fluidum ook het evenwigt verbroken, zoodat het ligchaam,
waarmede gewreven wordt, de eene electriciteit opneemt, terwip de andere
electriciteit naar het gewreven ligchaam toevloeit. Bij den zoogenaamden
electrieken knal ontstaat echter weder evenwigt en de tegenovergestelde
electriciteiten nemen haren weg naar verschillende rigtingen, totdat zij zich
volkomen neutraliseren. Deze theorie van Symmer verdrong de theorie van
Franklin, omdat eerstgenoemde veel beter de electrische verschijnselsverklaarde.
Om den electrischen staat der ligchamen te onderzoeken, bedient men
zich van zekere toestellen, die met den naam van »electroscopen" worden
bestempeld. Het gebruik dezer instrumenten leert , of en in welken graad
de ligchamen de eigenschap bezitten, om electrisch to worden, en wij vinden
daardoor,, dat in harsen, zwavel , glas, barnsteen enz. eene sterke electrische kracht kan worden opgewekt. Gewrevene metalen daarentegen werken bijna niet op de electroscopen , ook kan men bij edelgesteenten, hout
en kool geene werking waarnemen. Ten gevolge dezer verschillende eigenschappen is men tot de verdeeling: »idioelectrische en anelectrische ligchamen" gekomen, waarbij men onder de eerste de zoodanige verstond, die de
eigenschap in zich droegen, door wrijving in den eigenaardigen electrischen
toestand te geraken of in het algemeen de zoodanige, welke capaciteit voor
de electriciteit bezitten, terwijl de anelectrische ligchamen het vermogen in
zich hebben, om in den electrischen toestand te worden overgebragt, maar
dezen spoediger weder verliezen, dan de zoogenaamde idioelectrische. Men is
derhalve later tot de meer juiste onderscheiding van »geleiders en niet geleiders", beter »slechte geleiders" gekomen.
De eigenschap der dusgenaamde idioelectrische ligchamen, om de electriciteit niet te geleiden, is gebezigd, om ze als isolators aan te wenden,
waardoor verhinderd kan worden, dat de geleiders hunne electriciteit verliezen; want zij zijn slechts zoolang electrisch, als zij geisoleerd zijn.
Tot de slechte geleiders behooren behalve het glas en de harsen nog de
drooge lucht en alle drooge gassen , de nietmetaalaardige elementen , alle
verbrandbare mineralen , was, talg, suiker, vet, olie, ivoor, hoorn, pels enz.,
ter-wijl de metalen, ertsen, graphiet, coke en vele vochtige en vloeibare
ligchamen, bijv. de lucht met veel waterdamp hezwangerd en vele zuren
tot de beste geleiders kunnen worden geteld. Electrische proeven hebben
geleerd, dat ongelijknamige electriciteiten elkander aantrekken en gelijknamige elkander afstooten. , Zijn echter de tegenovergestelde electriciteiten in
een ligchaam in gelijke hoeveelheid aanwezig, dan neutraliseren zij elkander, doordien zij elkander binden, waarbij zich het ligchaam in zijn natuurlijken toestand bevindt. "Wrijft men twee schijven, de eene van glas, de
andere van hout, met leder overtrokken en met een amalgama van kwikzilver en tin bestreken , beiden door een glazen staaf geisoleerd, dan zal
men geene electriciteit waarnemen, zoolang zij met elkander in aanraking
blijven; — scheidt men ze van elkander , dan wordt de eene positief, de andere negatief electrisch, waaruit blijkt, dat indien in een. ligchaam ± electriciteit vrij wordt, ook — electriciteit moet worden ontwikkeld.
Men kan derhalve, daar een ligchaam in zijn natuurlijken toestand de
beide electriciteiten in gelijke mate bevat, ook niet aannemen, dat het eene
of andere ligchaam bijzonder geneigd is, bij voorkeur 4- E of — E op te
nemen, maar men kan elk ligchaam nu eens + electrisch, dan weder —
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electrisch maken. Dit hangt van de keuze of van het middel, waarmede
men wrijft. Zoo worth bijv. glas met zijde of wol electrisch en met
kattenvel gewreveri. — electrisch.
De belangrijkste toestel tot het opwekken der wrijvings-electriciteit is de
bekende electriseerrnachine, die nit eon gewreven ligchaam (schijf van glas,
in den laatsten tijil van zwavel) , wrijvers (paardeharen kussens) en een
geisoleerden verzamelaar of conductor bestaat.
Een ander zeer bekend instrument , hetwelk voornamelijk geschikt is, om
de verdeeling der electriciteit waar te nemen, is de electrophoor,, die nit
een harskoek, in em tinnen schotel gegoten , bestaat, waarop een metalen
(tinnen of met tin Lekleeden houten) deksel met isolerend handvat kan worden geplaatst. Slaat men den harskoek met een katten- of vossenstaart ,
dan wordt electriciteit oontwikkelcl. Plaatst men nu den geisoleerden metalen deksel op den harskoek, dan zal men de verdeeling der electriciteit
zeer goed kunnen waarnemen. De harskoek wordt namelijk electrisch ,
werkt verdeelend op de electriciteit van het deksel , bindt aan de benedenzijde van het deksel de -I-, terwijl zich de — electriciteit near de bovenzijde
begeeft. Door deze met den vinger aan te Taken, ontstaat er een vonk , dewijl
de — electriciteit geneutcaliseerd wordt en het gelsoleerde deksel van den
harskoek genomen , is nu + electrisch.
Om de electriciteit op te hoopen , dienen grootere toestellen , zooals de
plaat van Franklin , de Leijdsche flesch enz. (zie aldaar).
Van de electriciteit door wrijving (s tatische electriciteit) is te onderscheiden de electriciteit door contact of aanraking (dynamische
electriciteit) of galvanisme. Deze wordt opgewekt , indien 2 metalen
met behulp van een vochtigen tusschenleider met elkander in aanraking
worden gebragt (zie Galvanisme).
Electrische zuil, zie Galvanisme.
Electrochemische theorie. Volgens deze theorie beschouwt men de scheikundig zamengestelde ligchamen als binaire verbindingen, waarin een electrochemische toestand heerscht, die bij scheiding der tegenovergestelde bestanddeelen
zich op de eene of andere wijze, meer of minder openbaart. De verwantschap der verschillende elementen of verbindingen tot elkander wordt volgens deze theorie beschouwd als afhankelijk te zijn van de electrische tegenstelling.
Reeds vroegtijdig had men bij eene scheikundige vereeniging electrische
verschijnsels waargenomen, maar de werkelijke grondslag tot eene zoodanige theorie is door Nicholson en Davy op bepaalde feiten gelegd. De eerste
ontleedde door den electrischen stroom het water in zijne beide bestanddeelen, zuurstof en waterstof. Aan Davy gelukte het zelfs alkalien , bijv.
potassa in hunne bestanddeelen te ontleden, zoodat het electropositieve metaal der alkalien zich aan den negatieven pool afscheidde, terwiil de zuurstof zich aan den positieven pool vertoonde. Daaruit kon men besluiten, dat
ook in de verschillende elementen electriciteit aanwezig is, of althans dat
een electrochemische toestand tusschen de verschillende elementen bestaat,
die bij de aanraking dezer elementen zich doet golden en aan de eene of
andere zijde steeds te voorschijn treedt. Zoo is aan de eene of andere zijde
eene grootere standvastigheid ontstaan en heeft het eene of andere element,
zelfs de base of het zuur van een zout , de overhand. Men vond hiervoor
een nieuwen grond in de waarneming, dat zouten in hunne bestanddeelen
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kunnen ontleed worden, zoo zelfs, dat bij sommige, zooals bij koperzouten ,
het metaal . wordt afgescheiden.
Berzelius heeft getracht de ligchamen met betrekking tot hun electrischen
toestand te classificeren en dit stelsel heet het electro-ohemische. Da enkelvoudige stoffen vormen dan eene reeks, aan welker eene (negatieve)
einde zich de zuurstof bevindt, aan de andere (posit; eve) het potassium
(later het rubidium). Eene zoodanige reeks noemt men eene electrische
spanningsreeks. Een bijzonder kenmerk hierin is, dat elk ligchaam in deze
reeks electropositief is tegen het voorgaande, electronegatief tegen het volgende. Daaruit blijkt , dat het electrochemische karakter veranderlijk is en
dat het meer of minder krachtig te voorschijn treedt, naarmate een ligchaam
meer of minder krachtig werkzaam optreedt. In het midden van deze spannings-reeks openbaart zich zelfs onverschilligheid , zoodat de wankelbaarheid
-van het electrochemische karakter niet kan ontkend worden. De electrochemische theorie verklaart echter op wetenschappelijke grondslagen de scheikundige aantrekking of affiniteit , die de ligchamen tot elkander openbaren.
De electrochemische reeks van Berzelius was de volgende :
–,-zuurstof
thorium
boor
kwikzilvel.
zwavel
koolstof
zirconium
zilver
stikstof
antimoon
aluminium
koper
fluoor
tellurium
yttrium
uranium
chloor
titanium
beryllium
bismuth
broom
kiezel
magnesium
tin
jood
waterstof
lood
calcium
seleen
—
cadmium
strontium
phosphorus
goud
kobalt
baryum
b
arsenik
osmium
nikkel
lithium
chroom
iridium
ijzer
sodium
vanadium
platin g
zink
potassium ±
rnolybdeen
rhodium
mangaan
wolframium
palladium
cerium
Electroden (van ijAexTpov en Ova; , weg) , noemt men de pooldraden van
een galvanischen stroorn.
Electrolyse noemt men de ontleding van scheikundige verbindingen in
den galvanischen, stroorn.
Electrolyt is een ligchaam, hetwelk aan een der beide electrische polen
nit eene verbinding is afgescheiden.
Electromagnetismus beet de magnetische kracht in geleiders der electriciteit door de wee king van den galvanischen stroom opgewekt. Het is in 1820
het eerst door Oerstedt te Koppenhagen ontdekt.
Electrometer (van ijAexs-pov , en bte.rpav, meten) is een instrument, hetwelk dient om electrische metingen te doers. Gewoonlijk verstaat men daaronder zulke instrumenten , welke bestemd zijn, om de digtheid en hoeveelheid der electrische spanning te meten, terwijI de instrumenten tot het meten van den electrischen stroom den naam van galvanometers dragen. Electrometer werd door Volta elk systeem van ongelijksoortige geleiders genaamd, welke met elkander in aanraking verkeeren en .daardoor eene voortdurende hron van electriciteit vormen.
Electromotorische kracht noemt men de kracht, werkzaam in den galvanischen keten.
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Electrophoor (van -,ex,r.,009 en ?ipoo, ik draag, electriciteitsdrager) zie bij
Electriciteit.
Electroscoop (Electriciteits-aanwijzer) noemt men een werktuig, dat client
om de aanwezigheid van vrije electriciteit aan to wijzen. Men heeft hoofdzakelijk 2 soorten, de vlierpitjes- en de goudblaadjes-electroscoop.
Electrotypie heet de vermenigvuldiging van letters tangs den galvanoplastischen weg (zie Galvanoplastiek).
Electrum heeft men de natuurlijk voorkomende legering uit goud en
zilver geheeten.
Elementairanalyse , organische, zie Analyse, organische.
Elementen (scheikundige grondstotlen , Enkelvoudige ligchamen) noemt
men die ligchamen , welke men tot heden nog in Beene nadere bestanddeelen
heeft kunnen scheiden. Zij makers de grondslagen uit van alle scheikundige
verbindingen.
Hunne namen en de scheikundige teekens , die men hen gegeven heeft,
benevens hunne aequi%alentgetallen (H = 1), naar de laatste opgaven, zijn
de -volgende:
Aluminium : Al. 13 7.
Nikkei . Ni. 29 4,
Antimoon (Stibium): Sb. 129.
Niobium: Nb. 48,9?
Arsenik: As. 75.
Osmium : Os. 99,5.
Baryurn: Ba. 68,5.
Palladium : Pd. 53.
Bismuth: Bi. 208.
Platinum : Pt: 98,5.
Boor : B. 41.
Phosphorus : P. 31.
Broom : Br. 80.
Potassium (Kalium) : K. 39.
Cadmium : Cd. 56.
Rhodium : Rh. 52.
Caesium : Cs. 133.
Rubidium: Rb. 85,4.
Calcium : Ca. 20.
Ruthenium : Ru. 52.
Cerium : Ce. 46?
SeWen : Se. 40.
Chloor: Cl. 35,5.
Sodium (Natrium): Na, 23.
Chroom : Cr. 26.
Stikstof (Nitrogenium): N. 14.
Didymum : D. 48?
Strontium : Sr. 44.
Erbium : Er.?
Tantalium : Ta. 76.
Fluoor : F. 19.
Telluur : Te. 64.
Glycium (Beryllium) : G of Be . 7.
Terbium : Tr. ?
Goud (Aurum) : Au. '196.
Thallium : TI. 204.
Indium In. 36.
Thorium : Th. 59.
Iridium: Ir.98,5.
Tin (Stannum) : Sn. 59.
Jood : J. 127.
Titaan : Ti. 25.
Kiezel (Silicium) : Si. 14.
Uranium : U. 60.
Kobalt (Cobaltum) : Co. 29,4.
Vanadium : V. 68,5.
Koolstof (Carbonium) : C. 6.
Waterstof (Hydrogenium) : H. 1.
Koper (Cuprurn) : Cu. 31,6.
Wolframium (Tungstenium) : W.92.
Kwikzilver (Hydrargyrum): Hg. 100. Yttrium : Y. 34.
Lanthanium : La. 46.
IJzer (Ferrum) : Fe. 28.
Lithium: Li. 7.
Zilver (Argentum) : Ag. 108.
Lood (Plumbum) : Pb. 103,5.
Zink : Zn. 32,5.
Magnesium : Mg. 12.
Zirconium : Zr. 33,5.
Mangaan: Mn. 27.
Zuurstof (Oxygenium): 0. 8.
Molybdeen: Mo. 46.
Zwavel (Sulphur) : S. 16.
Er zijn thans dus 64 elementen bekend, doch dit petal ondergaat gedu-
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rig wijziging door ontdekking van nieuwe elementen (bijv. Caesium , Rubidium , Thallium , Indium onlangs door middel der spectraal-analyse) of
doordien ligchamen , die men voor elementen hield , bij nader onderzoek bleken identisch met andere te zijn of nit verschillende andere to bestaan.
De elementen worden verdeeld in metalen en niet-metalen , welke laatste
door anderen metalloiden worden geheeten , terwijl door sommigen de nietmetalen (ook ametalen genoemd , van het woord »metaal" en de Grieksche
privans) in metal l o i d e n en ()Icy g e n o i d en worden verdeeld.
De verdeeling der elementen in metalen en nietmetalen is voornamelijk
gegrond op de physische eigenschappen. Volgens deze verstaat men onder
metalen die elementen , welke een eigendommelijken glans bezitten , smeltbaar en gewoonlijk ook pletbaar zijn en de warmte en electriciteit goed geleiden. Tot de nietmetalen rekent men die enkelvoudige stoffen, welke ;een
of weinig glans bezitten , slechte geleiders der warmte en der electriciteit
zijn. Hiertoe behooren : zuurstof , waterstof, koolstof , stikstof , chloor
broom , jood , fluoor, zwavel , seleen , phosphorus , boor , kiezel. Berzelius
verdeelt de elementen in metalen en metalloiden, tot welke laatste hij de
door ons als nietmetalen opgenoemde ligchamen rekent, behalve het seleen. —
Het woord : »metalloide" (op metaal gelijkende van »metaal" en , ik
gelijk) drukt echter niet juist den aard dezer ligchamen uit. Zoo gelijken
bijv. zuurstof , chloor, broom enz. volstrekt niet op metalen , maar zijn zoowel
in physische als scheikundige eigenschappen aan de metalen tegenovergesteld.
Doelmatig is dus eene verdeeling der nietmetaalaardige elementen in twee
groepen , die der m e talloiden: waterstof , koolstof , boor , kiezel , phosphorus en stikstof , en in die der oxygen() id en : zuurstof, chloor , broom,
jood, fluoor, zwavel en seleen. De metalen worden verdeeld in ligte en
z -ware metalen. De ligte metalen vervallen in de volgende onderafdeelin-:
gen: a. metalen der alkaliên: potassium , sodium , lithium (caesium , rubidium , indium , thallium) , b. metalen der alkalische aarden : baryum „
strontium , calcium , magnesium, c. metalen der eigenlijke aarden : aluminium, glycium, zirconium, yttrium , erbium , terbium, norium, cerium;
lanthanium, didymum.
De zware metalen vervallen in a.) oned el e metalen: mangaan, ijzer,
nikkel, kobalt, uranium, koper, zink, lood , cadmium, bismuth, b.) in
e d el e metalen: kwikzilver, zilver, goad, palladium , platinum, iridium,
rhodium, ruthenium, osmium, c.) in el ectronegatieve metalen : tin,
antimoon, arsenik, telluur, titaan , niobium, (pelopium ?) , tantalium , wolframium , molybdeen, vanadium, chroom.
Hoe men echter ook de verdeeling der elementen inrigte, het zal steeds
ondoenlijk zijn, tusschen de verschillende klassen strenge grenzen te trekken. Men heeft, gelijk wij boven zeiden, voornamelijk het verschil in physische kenmerken tot grondslag genomen, maar waar deze niet voldoende
waren, zijne toevlugt moeten nenien tot de scheikundige kenmerken; namelijk
de verhouding der stoffen tot elkander. Zoo is het bijv. van de nietmetaalaardige ligchamen bekend, dat hunne verbindingen met de zuurstof nooit
voor zoutvorming vatbare basen geven, gelijk zulks uitsluitend bij de metalen
het geval is, hoewel er ook wel metaalzuren bekend zijn.
Om aan to toonen , hoe weinig scherp de grenzen tusschen de elementen
te trekken zijn, behoeven wij slechts eenige nader to beschouwen.
Het jood wordt door alle scheikundigen tot de nietmetalen gerekend, en
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toch bezit het metaalglans, maar zijne slechte geleiding der warmte en zijne
scheikundige overeenkomst met , chloor en broom wijzen genoegzaam zijne
plaats bij de nietmetalen aan.
Het seleen kan even goed bij de metalen als bij de niet-metalen gerangschikt worden; onder de metalen, omdat het metaalglans bezit en in scheikundige eigenschappen met het metaalaardig telluur overeenkomt; onder de
nietmetalen daarentegen, omdat het een nietgeleider is der electriciteit en
in de meeste scheikundige eigenschappen op de zwavel gelijkt.
De arsenik wordt door vele scheikundigen onder de nietmetalen geteld, omdat hij in zijne verbindings-verhoudingen zooveel overeenkomst met den
phosphorus heeft en een slechte geleider is van warmte en electriciteit , terwijl
hij aan den anderen kant wegens zijn metaalglans tot de metalen schijnt te
behooren. Ook zoo wordt het antimoon wegens zijne scheikundige overeenkomst met den arsenik door vele latere scheikundigen bij de nietmetalen
geteld. Aan de waterstof zelfs, gasvormig ligchaam als zij is, wordt dooriide
laatste scheikundigen eene plaats bij de metalen bereid, omdat zij de warmte
goed geleidt en in bare scheikundige verbindingen zooveel overeenkomst met
metalen vertomit.
Physische en scheikundige eigenschappen vallen niet altijd zamen , om een
ligchaam zijne plaats in de eene of andere klasse aan te wijzen. Om echter
een goed overzigt over het geheel te hebben , is het nuttig kleine groepen
te maken van elementen , die in scheikundige of physische eigenschappen
overeenkomst vertoonen. Zoodanige groepen (tr i a d etn) zijn bijv. — zwavel ,
seleen, telluur ; — phosphorus, arsenik, :antimoon; — potassium, sodium,
lithium; — baryum , strontium, calcium, magnesium; — wolframium , vanadium, molybdeen; — mangaan, ijzer, nikkel, kobalt; — platinum, palladium,
iridium , osmium enz. Met betrekking tot den aggregatietoestand heeft men
5 gasvormige elementen: zuurstof, fluoor, chloor, stikstof en waterstof; -2 druipvormig-vloeibare: broom en kwikzilver. De overige elementen zijn
alle vaste ligchamen. (Zuurstof, waterstof, stikstof, koolstof worden wel
or g an o gen en geheeten, daar zij de grondstoffen uitmaken der organische
ligchamen).
Elemine werd door„' Raup eene liars genoemd , die hij uit de elerni had
afgescheiden.
Elemiolie is eene vlugtige, doorzigtige, kleurlooze olie van een aangenamen reuk en scherpen smaak, uit de elemihars door destillatie met water
verkregen. Zij is onoplosbaar in water, weinig oplosbaar in wijngeest, daarentegen gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether en brandt met eene
lichtende en roetgevende vlam.
Ellagzuur (CABOic-F 4H0) is een hoofdbestanddeel van de bezoaren of
bezoarsteenen (zie aldaar) en wordt te gelijk met galluszuur en koolzuur
gevormd bij het schimmelen van een galnotenaftreksel. Het komt voor als
een bleekgeel , reuk- en smaakloos poeder, , hetwelk niet smeltbaar is , bij
100° zijn kristalwater verliest en bij sterkere verhitting verkoolt. Het is
slechts weinig in water en alkohol, in het geheel niet in aether oplosbaar.
Zijne zouten zijn nog zeer weinig bekend. Zij worden door ijzerchloride groen,
rood, blaauw gekleurd. Door potassa wordt het ellagzuur met eene hooggele
kleur opgelost en vervolgens aan de lucht bloedrood ; bij lang staan zetten zich
donkerblaauwe kristallen af, die als glaucomelanzuur kunnen beschouwd worden.
Email (Schmelz) flaunt men de glasachtige bedekkingen van metaal-
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werk , hetwelk zijne beschutting of versiering ten doel heeft. Het vormt
ook de wijzerplaten der horlogies en kan meestal als een loodhoudende
vloed worden beschouwd , lien men door tinoxyde of antimoonoxyde, ook
wel door arsenigzuur of phosphorzuren kalk (bij het melk- of beenglas)
heeft ondoorzigtig gemaakt. Tot dit doeleinde worden 8-10 deelen menie,
8 deelen zand en 4 deelen koolzure potassa zamengesmolten , bij de massa
2-6 deelen tinoxyde gevoegd en vervolgens in den gesmolten staat uitgegoten. Overigens heeft men in den laatsten tijd wegens den schadelijken
invloed van het bijgevoegde lood andere emailmassa's vervaardigd, waarvoor de meest verschillende voorschriften zijn opgegeven. Zoo smelt men
bijv. poeder van kiezelsteen en borax te zamen, maakt het mengsel zeer
fijn en vermengt het met ijzervrije klei benevens eenigen veldspaat. Deze
massa wordt met water tot een brig aangemengd en het keukengereedschap ,
dat men emailleren wil, hiermede bestreken. Is dit behoorlijk met de emailmassa bedekt , dan wordt er,, zoolang zij nog vochtig is, een fijn glazuurpoeder op gestrooid, hetwelk nit veldspaat, soda, borax en eenig tinoxyde bestaat. Is dit geschied, dan wordt het gereedschap in eene moffel tot het
smelten der glazuurmassa verhit.
In Frankrijk vervaardigt men bijv. een verglaasd ijzer, waarvoor de glazuurmassa wordt bereid door '13 deelen poeder van flintglas , 202 deel soda
en '12 deelen boorzuur zamen te smelten.
Emailleren heet die bewerking, Welke zich ten doel stelt de emailmassa
op eene metaalaardige oppervlakte doelmatig te verdeelen en te bevestigen.
Emetine (C37 1-1 27N0 10 ?) is het werkzame beginsel van verschillende soorten van braakwortelen (radix ipecacuanhae) , maar waarschijnlijk nog niet
in den volkomen zuiveren staat verkregen. Zoover het bekend is, heeft het
eene geelachtige kleur,, is harsig van aard en smelt bij 100°C. Het is een
weinig in heet water, gemakkelijk in alkohol, doch niet in aether oplosbaar. — Alle zouten van het emetine zijn onkristalliseerbaar, gomachtig. Het
reageert alkalisch, smaakt weinig bitter en is in hooge mate braakverwekkend.
Empyreuma , eene algemeene benaming , afkomstig van het Grieksche
woord 7t6p, vuur, voor de produkten der drooge destillatie van organische
stoffen; vandaar dat de uitdrukking e m py r eum a tisch gelijkluidend is
met Dbrandig."
Emulsine (Synaptase) noemt men in het algemeen de eiwitachtige ligchamen der oliehoudende zamen, waardoor hunne olie, wanneer men ze met
water tot eene melk (zaadmelk) aanmengt , gebonden kan worden gehouden. — Thans duidt men met dezen naam hoofdzakelijk het bestanddeel
der bittere zoowel als der zoete amandelen aan, door welks werking, gelijkende op die van een ferment, het amygdaline in benzoylwaterstof, blaauwzuur en druivensuiker en heLsalicine in saligenine en druivensuiker wordt
omgezet; over de zamenstelling van dit ligchaam is echter tot heden niets
met zekerheid te zeggen. Door Bull werd het emulsine in den laatsten tijd
nit het amandelmeel bereid, door het waterig aftreksel bij omstreeks 25°C.
ongeveer '12 uren te laten staan, een proteineligchaam door azijnzuur of
te scheiden en het emulsine door middel van alkohol neder te staan. — Deze
zelfstandigheid, na het droogen bruinachtig, was uit 10 (C 9H9N0 6) +S zarnengesteld.
Encausteren heet eene bewerking, welke het doortrekken van gipsen
voorwerpen met stearinezuur ten Joel heeft.

Endosmose — Epidermis
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Endosmose (van i'v4iy , naar binnen, en O c,107):6;, de stoot) en E x o s m o s e
(van uit , enez,p.6) neemt men adhaesie- en capillair-verschijnsels , die
zich voordoen , indien twee vloeistoffen van verschillende digtheid door
een poreuzen wand van elkander gescheiden zijn.
Deze verschijnsels komen voornamelijk in het dierlijk en plantaardig organisme voor en bestaan in een indringen en uittreden van twee y erschillende vloeistoffen door eerie dierlijke of plantaardige huid of membraan.
Zoowel het dierlijk als het plantaardig membraan is van porien voorzien.
Bevindt zich nu aan de eene zijde van het membraan eene digtere vloeistof
dan aan de andere, dan worden door de drukking, die deze op de huid uitoefent, de porien geopend en de dunne vloeistof zal kunnen in- of doordringen. Te gelijkertijd zal ook een gedeelte der digtere vloeistof uittreden,
zoodat beide vloeistoffen van plaats verwisselen. Het meest opvallend vertoont zich dit proces bij de kieming der zaadkorrels van de planten, bij het
inzuigen der voedingsstof door de wortelvezels, in het algemeen bij de verspreiding der voedingsstof door bet plantenligchaam , alsmede bij den overgang van de lympha in de lymphevaten of van het bloed uit de arterien
door de haarvaten in de aderen , in het dierlijke ligchaam. Alle deze verschijnsels en andere daarmede overeenkomstige hebben hunnen grond in de
werking der adhaesie, die zich bij het aanraken der dierlijke of plantaardige huid door de verschillende vloeistoffen openbaart. De Fransche geleerde Dutrochet was de eerste, die deze adhaesieverschijnsels op de boven
aangegevene zinrijke wijze door endosmose (indringen) en exosmose (nittreden) heeft pogen te verklaren. Om zich van het proces der endosmose
en exosmose te o y ertuigen , of liever om het voor te stellen , neemt men
eene glazen buis, over welks eene einde men eene dierlijke blaas bindt en
vult de buis voor een gedeelte met eene oplossing van suiker. Dompelt
men het toegebonden einde der buis in zuiver water of in eene zeer verdunde zoutoplossing, dan zal door het mengsel een dubbele stroom
gaan, dat wil zeggen, van buiten naar binnen zal het water indringen en
van binnen naar buiten zal de oplossing van suiker uittreden. Beide vloeistoffen dringen echter niet even gemakkelijk en even spoedig door de huid;
de minst ligte gaat er natuurlijk sneller door dan de andere. Pus zal de
vloeistof, die zich in de glazen buis bevindt , meer toenenien , dan die buiten het glas. Wordt deze buitenste vloeistof gekleurd, dan kan men het
opstijgen in de glazen buis zooveel te duidelijker waarnemen. (Zie ook het
artikel Dialyse).
Engelsch-geel, zie Loodchlorure.
Engelsch-rood , zie Caput mortuum.
Engelsch-zout is synoniem met bitter zon t, zie Magnesia, z w a v elzure.
Engelsch-zwavelzuur zie Zwavelzuur.
Enkelvoudige stoffen, zie Elementen.
Eoldine (Cz ,1-1 22 0 3 ) is eene roode kleurstof der aspersiebessen geheeten
(Kerndt.)
Epichloorhydrine (C6 LI 5C10,) is eene heldere, aetherisch riekende olieachtige vloeistof van een spec. gew. van 1,2 en een kookpunt bij 425'. Het
ontstaat bij behandeling van dichloorh-ydrine (zie bij Ghloorhydrine) met
rookend zoutznur bij 100°.
Epidermis of opperhuid is de nit cellen hestaande laag. Avel lce dierlijke
en plantaardige ligchamen aan hunne oppervlakte overdekt. De epidermis der
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Epithelium — Erythrinezuur.

menschen en dieren bestaat uit gladde cellen , die door geconcentreerd zwavelzuur en potassaloog gemakkelijk worden opgelost; van daar de eigenschap
dezer stoffen in aanraking met de huid een vetachtig gevoel te geven. De
epidermis der planten bestaat uit eigenlijke epidermiscellen en een homogeen membraan, dat hare buitenste oppervlakte bedekt.
Epithelium. Met deze uitdrukking bestempelt men het celweefsel, dat
de slijmhuiden in het dierlijk ligchaam bedekt.
Epsomzout is synoniem met En.gelsch-trout en bitterzout, zie Magnesia,
zwavelzure.
Equiseetzuur is identisch met het Aconitzuur (zie aldaar). Het werd het
eerst door Braconnot in het schurftstroo (Equisetum hyernale) ontdekt.
Erbium (Erbin: Er) is het metaalaardig radikaal der erbinaarde, die in
1843 door Mosander in de ytteraavle werd ontdekt en zijn naam verkregen
heeft door verkorting van den naam Ytterby, de plaats, waar de gadoliniet
gevonden wordt, die het erbium, benevens ytteraarde, terbinaarde enz., bevat. In den laatsten tijd is de enkelvoudigheid van bet erbium, alsmede
van het terbium, in twijfel getrokken.
Erbiumoxyde (Erbinaarde : Er 0) is een geel poeder, verkregen door de
zuringzure of salpeterzure erbinaarde te gloeijen.
Eremacausie (van ilpip.a , langzaam , en xatiacs , verbranding) wordt door
Liebig de verwezing of het vergaan geheeten bij organische ligchamen, wanneer zij aan lucht en voclitigheid worden blootgesteld (zie Verwezing.)
Ergotine een alkaloide van het moederkoorn (zie Ecboline.)
Ericinol (C20H 16 0 5) is eene aetlierische olie, die uit eene zelfstandigheid, ericoline, door verwarming met waterhoudende wiineraalzuren ontstaat. Zij is kleurloos, wordt aan de lucht bruin en riekt niet onaangenaam.
Ericoline wordt zeer verbreid gevonden in de familie der Erieenan,
zoo bijv. in de bladeren van Arbutus , Rhododendron , Erica , Ledum.
Ertsen noernt men delfstoffen, die metalen bevatten.
Erucazuur (C44114200 is eene zelfstandigheid , die in de vette olie van
het witte en zwarte mostaardzaad wordt gevonden en in glanzende naalden
kristalliseerbaar is , welke bij 34° smelten.
Erythrinaether (Lecanooraether,, Pseudoerythrine: C 4H SO, C1611,07) is eene
aethylverbinding van het orsellinezuur, , die uit de meeste moszuren door
behandeling met alkohol verkregen wordt , in naaldvormige kristallen voorkomt en in kokend water, alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar is.
Erythrinezuur (C40 t1 22020) , eene zwak zure zelfstandigheid, is het belangrijkste ligchaam onder de bestanddeelen van Roccella tinctoria. Men
verkrijgt het door deze korstmos met water uit te koken en het kristallijne
bezinksel bij het bekoelen van het afkooksel afgescheiden door herhaald
omkristailiseren uit zwakken wijngeest te zuiveren (Schunk). Men verkrijgt
echter eene grootere hoeveelheid, indien men de korstmos met overvloedige kalkmelk kookt, de oplossing met zoutzuur verzadigt, den gevormden
nederslag uitwascht, droogt en eindelijk in kokenden alkohol oplost. Bij
het bekoelen der oplossing zal het erythrinezuur zich in kleine kristallen afscheiden , die door herhaald omkristalliseren en behandeling met kool zuiver verkregen worden. Het kristalliseert in fijne kleurlooze naalden, die
bijna niet door koud, maar door 240 deelen kokend water en gemakkelijk
door alkohol en aether worden opgelost.

Erythroglucine — Eucalyptus-suiker..
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Erythroglucine, zie Erythromannite.
Erythroleine (C26H 22 04), eene kleurstof van het lakmoes, is eene olieachtige, purperroode, in aether oplosbare zelfstandigheid, bij 38° geheel
vloeibaar.
Erythrolitmine (C201-1 22012), eveneens een pigment van bet Iakmoes, is
eene roode kristallijne kleurstof, die niet in aether maar zeer gemakkelijk in
alkohol oplosbaar is.
Erythromannite (Erythroglucine, Phycit: 0 8 H10 08) , is eene zelfstandigheid, die zeer -veel op het mannite gelijkt. Het is gevonden in het op boomen groeijende wier, Protococcus vulgaris , en wordt bovendien gevormd
door erythrinezuur langdurig te koken met barythydraat, waarbij eerst picroerythrine (zie aldaar) ontstaat, lietwelk vervolgens in erythromannite overgaat. Het erythromannite kristalliseert gemakheiiik in zeer groote, ldeurlooze, als diamant glinsterende , kristallen, gelijkende op bet orcine, is gemakkelijk oplosbaar in water, maar moeijelijk in alkohol, smelt bij 412°
zonder water af te geven, verspreidt bij 116° den reek naar aangehrand
meel, op gloeijende kolen dien van verbrande suiker. Met salpeterzuur Levert het eene zeer ontplofbare nitroverbinding.
Erythroprotide heeft men een ontledingsprodukt der eiwitachtige ligcliamen genaamd, hetwelk bij hunne behandeling met alkalien ontstaat.
Erythrophyl heeft men het roode pigment geheeten, hetwelk zich in den
herfst in de afgestorvene bladen van vele boomers bevindt.
Erythroretine is eene roode liars in den rabarberwortel.
Eschel is eene groene soort van small.
Esdragonolie is identisch met anjjsolie.
Eserine is volgens 'Gl ee het werhaam bestanddeel der calabarboonen,
hetwelk door hem verkregen wordt door poeder van calabarboonen met
alkohol nit te trekken, bet alkoholisch aftreksel te verdampen, het overgebleven extract in water op te nemen, dat wijnsteenzuur bevat, en met aether
te schudden, waarna het zuur door dubbel-koolzure soda in overmaat verzadigd wordt. Het eserine Scheidt zich na verdamping van den aether in
kristallen af, die de eigenschappen van een alkaloide en de vergiftige eigenschappen der calabarboonen in hooge mate bezitten. Onzuiver werd het
door Jobst en Hesse ph ysos ti gm in e geheeten.
Essence de Mirbane, H uile de Mir bane, beet de kunstmatige bitteramandelolie of het nitrobenzol (zie aldaar).
Esters (Zamengestelde aethers) zijn de neutrale verbindingen van zuren
met de oxyden der alkoholradikalen.
Esterzuren (Aetherzuren) zijn de zure verbindingen der alkoholradikalen.
Etsen noemt men de werking van bet fluoorwaterstofzuur op glas (zie
bij -Fluoorwaterstofzuur); alsmede hetgeen wij als het bijten der metalen beschreven hebben (zie Bijten).
Eucalyn (C12H12012) is eene stroopachtige suikersoort uit Eucalyptus
mannifera, die wel eene alkalische oplossing van koperoxyde tot koperoxydule reduceert, maar niet voor gisting vatbaar is. Zij blijft terug of ontstaat bij de gisting of bij de behandeling met zuren van de andere suikersoort uit deze plant, de melitose.
Eucalyptus-suiker (Melitose) is de suikersoort der Eucalyptus mannifera
(Australische manna), die door gisting in alkohol en koolzuur overgaat. Zij
is kristalliseerbaar, zwak zoet van smaak en gemakkelijk oplosbaar in water.
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Euchlorine — Eugeenzuur.

Zij reduceert de alkalische oplossing van het koperoxyde niet. De naam van
Eucalyptus, eene plant, die op van Diemiensland te huis behoort , is afkomstig van fraai en van ntA,:dn-TED, bedekken, omdat zijn eenig bloemblad de
gedaante van een deksel heeft.
Euchlorine (van El), fraai en xAct'.)poc, geelgroen) noemde men vroeger
een vermeend chlooroxyde of chlooroxydule, hetwelk later gebleken is een
mengsel te zijn van chloor en onderchloorzuur of volgens sommigen chlorochloorzuur (zie aldaar).
Euchron, (van fraai , en 1.6 de kleur) werd door WOhler een
blaauw ligchaam geheeten, hetwelk ontstaat door de werking van euchronzuur op metallisch zink. Bij de minste verwarming wordt het euchron wit
en gaat weder in euchronzuur over. Met potassa en ammonia vormt het
blaauwe oplossingen, die aan de lucht kleurloos worden.
Euchronzuur (C8 11N0 4) is eene kleurlooze, kristallijne, in heet water oplosbare zelfstandigheid, die te gelijk met mellithmide (paramide) in zijn
ammoniakzout ontstaat bij verhitting van honigsteenzure ammonia. Het
kan beschouwd worden als te bestaan nit 2 aeq. honigsteenzuur (mellithzuur)
en een pearling (C,N), volgens anderen als mellithzuur gepaard met mellithmide (zie aldaar).
Eudiometers (van eNt6,5 , goed, ENict , de goede lucht en ILET io gtv meten
dus deugchneter der lucht) noemt men instrumenten, met wier behulp
men de deugd der lucht meet, dat wil zeggen, haar gehalte aan zuurstof
bepaalt. De eerste proeven, om het gehalte der zuurstof te bepalen, zijn
door Priestley genomen, waarbij hij als eudiometrisch ligchaam stikstofoxydegas bezigde, hetwelk, gelijk bekend is, zich met de zuurstof tot saipeterigzuur of ook tot ondersalpeterzuur verbinclt, en reeds , zooclfa het ontwikkeld is, zuurstof opneemt. Verder heeft men phosphorus, zwavelpotassium , ijzeroxydulehydraat , platinum , galluszuur, pyrogalluszuur voor
eudiometrische proeven aangewend. De beste eudiometer is echter die van
Volta, welke gegrond is op de verbranding der waterstof. Deze eudiometer
bestaat uit eene gegradueerde sterke glazen buis van 35-40 ned. duimen
lengte en omstreeks 1 duim diameter, waarin platinadraad is gesmolten.
Hierin worden bij de aanwending 10-15 cubiekcentimeters lucht gebragt en
alsdan wordt het volumen lucht in een met kwikzilver gevulden cilinder
bepaald, waarin men de buis diep genoeg in het kwikzilver kan drukken.
Dan laat men omstreeks de heeft van het volumen zuiver waterstofgas instroomen, meet nogmaals, ontsteekt het mengsel door middel van een electrieken vonk en bij bekoeling bepaalt men het volumen van het overgebley en gas en de hoeveelheicl gevormd water, waarin de zuurstof het gedeelte uitmaakt.
Eudiometrie noemt men de methode, om de deugd der lucht of veeleer
haar gehalte aan zuurstof te bepalen (zie Eudiometers). Thans zijn eudiometrische proeven minder in zwang, sinds men de constante zamenstelling
der dampkringslucht op alle plaatsen heeft leeren kennen (zie Atmospheer).
Eugeenzuur (Eugeninezuur, Engenol, Kruidnagelzuur : C 2 „H12 0 4) is , benevens een camphen (nC,H,), een bestanddeel, hetwelk zich in de kruidnagelolie, alsmede in de olie der jamaicapeper bevindt. Men verkrijgt het
in den zuiveren staat door de kruidnagelolie met eene alkoholische potassaboog te schudden en de gevormde verhinding door een zuur te ontleden.
Het is olieachtig vloeibaar, onoploshaar in water, gemakkelijk oplosbaar

Euphorbium — Excreten.
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alkohol en aether. Kookpunt 250°, spec. gew. 1,068 bij 14°. Het is isomeer
met het cuminzuur. Volgens Church levert het bij de destillatie met barytaarde cumol.
Euphorbium is het vrijwillig uitgevloeide en aan de planten gedroogde
scherpe melksap van verschillende Euphorbia-soorten , die in Arable te huis
behooren. — De bij ons groeijende Euphorbia egparissias zal volgens Riegel
een euphorbiazuur bevaiten.
Eupion (van r) , fraai en r iov , vet) , een produkt der drooge destillatie van organische zelfstandigheden , hetwelk het eerst door Reichenbach in
de teerolie ontdekt is en in den zuiveren staat als eene kleurlooze , aromatieke , bij 47° kokende , geheel indiflerente , in water onoplosbare , in aether
oplosbare olie voorkomt. — Vroeger gaf men dit ligchaam , hetwelk steeds
het kreosoot vergezelt , de formule C511 12 ; — latere onderzoekingen , voornamelijk van Frankland , hebben echter geleerd , dat deze olie uit een mengsel van koolwaterstoffen bestaat , die met de formule : Crilln +2 overeenkomen.
Euxanthinezuur (volgens Erdman , of volgens Stenhouse Pu rreez uu r:
C4,,H16024 -1- HO) komt voor in glanzende gele naalden, die geen reuk maar
een bitterzoetachtigen smaak bezitten. Dit zuur bevindt zich in eene gele
kleurstof (pu r r 6e of jaune indien) , die sinds eenige jaren uit Oost-Indiê
naar Europa is overgebragt en volgens sommige berigten uit de urine van kameelen bereid wordt , wanneer deze zich met de vruchten van Mangostana
magnifer gevoed hebben. -- Het zuur bevindt zich in de kleurstof hoofdzakelijk als magnesiazout. Het is zeer gemakkelijk oplosbaar in kokenden wijngeest en aether, tamelijk oplosbaar in water. Zijne verbindingen met
alkalien zijn geel en zeer gemakkelijk in water oplosbaar ; met baryt en kalk
levert het lichtgele geleiachtige praecipitaten ; het magnesiazout is zeer gemakkelijk oplosbaar. De meeste verbindingen met zware metalen zijn geel
en geleiachtig.
Euxanthon (Purrenon) ontstaat benevens koolzuur en water als een kristallijn sublimaat , wanneer het euxanthinezuur aan de drooge destillatie wordt
onderworpen.
Evacueren beet het verdampen in het luchtledige (zie bij Luchtpomp).
Evaporeren is synoniem met verdampen.
Everninezuur (C 18111008) is eene kleur-, reuk- en smaaklooze, kristallijne
zelfstandigheid, gemakkelijk oplosbaar in kokend water , alkohol en aether.
Het ontstaat , te gelijk met orsellinezuur,, bij het koken van evernzuur met
verdunde potassa of met barytwater.
Evernzuur (C 34 11 16 014) bevindt zich in de Evernia prunastri (Stenhouse)
eu komt voor als eene reuk- en smaaklooze zelfstandigheid , die in kokend
water hoogst moeijelijk, daarentegen in heeten alkohol en aether zeer gemakkelijk oplosbaar is.
Excrementen noemt men de darmontlastingen der dierlijke ligchamen ,
welke in het algemeen gedeeltelijk uit het overschot der Diet geassimileerde
voedingsstoffen , gedeeltelijk uit de afscheidsels (secreta) bestaan, die de slijmhuid en de klierachtige, met het darmkanaal in verbinding staande, organen
leveren. Hunne zamenstelling verschilt dus naar den aard der voedingsmiddelen , naar hun grooter of kleiner gehalte aan onverteerbare stoffen en den
aard van laatstgenoemde.
Excreten noemt men de zelfstandigheden , door het levensproces in het
dierlijk ligchaam onbruikbaar geworden , welke met behulp der klierachtige
46
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Exosmose — Fermenten,

secretieorganen worden afgescheiden , bijv. ureum , urinezuur, koolzuur enz.
Exosmose , zie Endosmose en Diffusie.
Expansibiliteit (Expansiefkracht) beteekent hetzelfde als uitzetbaarheid ,
en heet de neiging van gasvormige ligchamen , om bij elken graad van digtheid en bij elke temperatuur,, welke zij bezitten , in onivang te vermeerderen. De graad van de sterkte dezer neiging van een gas wordt met de
uitdrukkingen : spankracht , expansiefkracht of tension aangegeven.
Expansie , zie Uitzetting.
Exsiccator noemt men elke inrigting, die dient , om in eene geslotene
ruimte zonder aanwending van warmte en zonder verwijdering der lucht ,
vloeistoffen langzaam te laten verdampen , praecipitaten te droogen enz.
Extract noemt men in het algemeen elk mengsel van oplosbare ligchamen, hetwelk met behulp van een oplosmiddel uit eenige dierlijke of plantaardige zelfstandigheid is uitgetrokken , waarna de aangewende indifferente
oplosmiddelen , zooals bijv. water , alkohol , aether , zwavelkoolstof , chloroform enz. door verdamping of destillatie zijn verwijderd. — De bereiding
eener zoodanige oplossing is de bewerking van het onttrekken of extraheren,
en hetgeen er na verdamping terugblijft , beet het e x t r a c t. — In engeren
zin pleegt men met de uitdrukking extract aan te geven eene reeks van
artsenijmiddelen, grootendeels uit plantaardige stoffen hoofdzakelijk op de
boven aangegevene wijze bereid. Zij bevatten dus de werkzame bestanddeelen
der planten in eene kleinere ruimte.
Extractiefstoffen. Men bezigt deze uitdrukking voor eene reeks van zelfstandigheden uit het planten- en dierenrijk , wier aard nog niet naauwkeurig
bekend is. Dewijil men echter thans de meeste werkzame zelfstandigheden
uit deze dusgenaamde extractiefstoffen zuiver heeft kunnen afscheiden en
hare plaats in de reeks der scheikundige ligchamen aanwijzen , is deze benaming meer in onbruik geraakt.
Extraheren , zie bij Extract.

T.
Faeces pleegt men wel de excrementen van het dierlijke ligchaam te
heeten.
Faecula (zetmeel), eigenlijk gelijk van beteekenis met stijfselmeel. In
vroegeren tijd werd voor geneeskundig doel uit vele wortelen het daarin bevatte zetmeel afgescheiden, hetwelk men met den naam van z etm eel of
faecula bestempelde.
Fayence is fijn. aardegoed , nit meer of minder gekleurde geslibde klei
vervaardigd en met een ondoorzigtig tinoxydehoudend loodglazuur bedekt.
(Zie Porselein.)
Fenkelolie wordt door destillatie van het fenkelzaad (vrucht van Foeniculum vulgare Giirtn.) verkregen en bevat een stearopten, hetwelk met dat
der anijsolie overeenkumt.
Fermentatie , zie Gisting.
Fermenten noemt men die stikstofhoudende zelfstandigheden, waardoor
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de verschillende soorten van gistingverschijnsels worden opgewekt. (Zie
bij Gisting.)
Ferment°lien zijn zuurstofhoudende, ternaire olien, die bij gisting en rotting van neutrale plantensappen ontstaan.
Fernambukhout is een rood verfhout, afkomstig van Amerikaansche Caesalpinia-soorten.

Ferridcyaan (Ferricyaan: Fe,Cy of Cfdy = 2Cfy) is het driebasisch
radikaal der ferridcyaanverbindingen , hetwelk ecliter nog niet op zich zelf
is verkregen. De ferridcyaanmetalen vormen dubbelverbindingen onder
elkander en met andere basen, vooral [gaan zij met ammoniak eigenaardige
verbindingen aan. Zij zijn vooral daardoor gekenmerkt, dat zij het ijzer in
eene bijzondere wijze van verbinding bevatten, dewijl het door alkalien , oplosbare zwavelmetalen en andere zelfstandigheden , welke het gewoonlijk nit
zijne zouten afscheiden, nit deze verbinding niet kan worden vrij gemaakt,
en slechts zijne gewone eigenschappen herkrijgt, wanneer de verbinding door
gloeihitte of door andere middelen eene geheele vernietiging ondergaat. —
Deze eigenaardige verhouding heeft aanleiding gegeven , om de constitutie
van zoodanige ligchamen op dezelfde wijze te beschouwen als die der ferrocyaanverbindingen , dat wil zeggen, men beschouwt ze niet gelijk Berzelius
het deed, als ijzercyanide-dubbelzouten, maar als enkelvoudige haloidezouten,
die uit een metaal en uit een eigenaardig radikaal , het ferridcyaan (bestaande uit koolstof, stikstof en ijzer) zijn zamengesteld. — Dit ferridcyaan bestaat
uit 2 aeq. ijzer en de elementen van 6 aeq. cyaan en heeft het teeken verkregen van Cfdy. Het bevat juist het dubbel der elementen van het ferrocyaan,
van daar dat het ook wel het teeken draagt van 2Cfy. Het grootste aantal
zijner verbindingen bestaat uit 1 aeq. ferridcyaan en 3 aeq. metaal.
Ferridcyaan-ammonium (3NH4 , Cfdy) wordt door middel van chloor nit
het ferrocyaan-ammonium op dezelfde wijze verkregen als het Ferridcyaanpotassium (zie aldaar).
Ferridcyaan-baryum (Ba3Cfdy) is eene onoplosbare verbinding, die vet-kregen wordt door het ferridcyaan-waterstofzuur met koolzure baryt te verzadigen.
Ferridcyaan-bismuth] (BiCfdy) komt voor als een geelbruine neerslag.
Ferridcyaan-cadmium (Ca 3 Cfdy) ontstaat bij het vermengen van cadmiumzouten met ferridcyaan-potassium als een bleekgele, in ammonia op•
losbare neerslag.
Ferridcyaan-calcium (Ca 3Cfdy) komt voor in gemakkelijk oplosbare roode
naalden.
Ferri,dcyaan-kobalt (Co,Cfdy) ontstaat bij de werking van ferridcyaanpotassium op oplossingen van kobaltzouten als een vlokkige roodbruine
neerslag.
Ferridcyaan-koper (Cu3 Cfdy) ontstaat door de werking van ferridcyaanpotassium op oplossingen van koperoxyde-zouten en komt voor als een vuil
geelbruine neerslag, die in het zonlicht roodbruin van kleur wordt..
Ferridcyaan-kwikzilver (Hg6 Cfdy0 ontstaat als een roodbruine neerslag
bij het vermengen van ferridcyaan-potassium met een kwikzilver-oxydulezout.
Ferridcyaan-food (Pb3Cfdy) ontstaat bij het vermengen en rustig laten
staan van oplossingen van ferridcyaanpotassium en salpeterzuur loodoxyde
en scheidt zich in donkerbruinroode, haarvormig vereenigde kristallen af.
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Ferridcyaan-magnesium — Ferrocyaan.

Ferridcyaan-magnesium (Mg, Cfdy) ontstaat als eene roodbruine , niet
kristalliseerbare massa , wanneer in eene oplossing van ferrocyaan-magnesium
zoolang chloorgas wordt geleid, totdat zij ijzeroxydezouten niet meer neerslaat.
Ferridcyaan-mangaan (Mn 3 Cfdy) wordt uit mangaanoxydule-zouten door
ferridcyaanpotassium als een bruingraauwe, vlokkige neerslag verkregen.
Ferridcyaan-nikkel (Ni, Cfdy) komt voor als een bruingele neerslag.
Ferridcyaan-potassium, (Rood cyaanijzer-potassium, Potassium-ijzercyanide,
Rood bloedloogzout, Roode blaauwzure potassa : K 3Cfdy=3K-1-2Cfy) kristalliseert in morgenroode glanzende zuilen, die een geel poeder leveren, volkomen neutraal zijn, een zwakken zamentrekkenden zouten smaak bezitten en
in 2-3 deelen koud water oplosbaar zijn. Deze fraaije verbinding wordt door
directe of indirecte oxydatie nit het ferrocyaan-potassium verkregen, door
het bijv. met chloor of onderchlorigzure zouten, met bruinsteen en zwavelzuur enz. te behandelen. — Gewoonlijk en het gemakkelijkst wordt het
verkregen , wanneer men door eene oplossing van ferrocyaan-potassium zoolang chloorgas leidt, totdat zij ijzeroxyde-zouten niet . meer blaauw kleurt.
Ferridcyaan-sodium (Na3 Cfdy) wordt op overeenkomstige wijze als het
ferridcyaan-potassium nit bet ferrocyaan-sodium verkregen.
Ferridcyaan-tin (Sn 3 Cfdy) is wit, geelachtig.
Ferridcyaan-uranium (U3 Cfdy) is bruinrood.
Ferridcyaan-vanadium (V3 Cfdy) komt voor als een groene neerslag.
Ferridcyaan-waterstofzuur, (Rood ijzerblaauwzuur : H3 Cfdy = 3H + 2Cfy)
ontstaat bij de ontleding van ferridcyaan-metalen door middel van eenige
zuurstof- en waterstofzuren en komt voor in bruinachtige naalden, die veel
sterker zuur reageren dan het blaauwzuur en gemakkelijk in water met
eene gele of bruine kleur oplosbaar zijn.
Ferridcyaan-ijzer (Fe3 Cfdy) wordt verkregen door eene oplossing van
ferridcyaan-potassium met eene oplossing van ijzerchlorure of van een ijzeroxydulezout zamen te brengen, waarbij een donkerblaauwe neerslag, eene
soort van Berlijnsch-blaauw ontstaat, die onder den naanci van v Turnbull' s
blaauw" bekend is en behalve ferridcyaan-ijzer en water steeds rood bloedloogzout houdt bijgemengd.
Ferridcyaan-zink (Zn, Cfdy) komt voor als een bruinachtig-oranjegele neerslag , die in ammonia oplosbaar is.
Ferridcyanidlzer (Fe, Cfdy,) ontstaat als eene heldere donkerbruine vloeistof, wanneer men ferridcyaan-waterstofzuur, ferridcyaanpotassium of eene
andere opgeloste ferridcyaan-verbinding met ijzerchloride of een ijzeroxydezout zamenbrengt.
Ferrocyaan (FeCy3=Cfy) is een tweebasisch radikaal , hetwelk nog niet
op zich zelf verkregen is. Het is de grondslag der ferrocyaan-metalen, die
(evenals de ferridcyaan-metalen) onder elkander en met andere zouten dubbelverbindingen aangaan. Ook bier doet zich, even als bij de ferridcyaanverbindingen , de omstandigheid voor , dat er eene klasse van ligchamen geboren wordt , waarin het ijzer niet door alkalien of zwavelalkalien kan worden aangewezen , hetwelk heeft aanleiding gegeven tot de stelling , dat het
ijzer daarin niet als ijzercyanure maar in verbinding met koolstof en stikstof
als een eigenaardig radikaal , namelijk als ferrocyaan bevat is , hetwelk uit
4 aeq. ijzer en de elementen van 3 aeq. cyaan (3C 2N) bestaat. De algemeene
formule der ferrocyaan-metalen is 2M+Cfy. (Berzelius nam ze aan als dub-
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belcyanuren , waarvan de algemeene formule was : 21VICy+FeCy). — Be ferrocyaan-metalen worden overigens door waterhoudende zuren (althans in de
koude) op die wijze ontleed , dat de 2 aeq. metaal uit de verbinding treden
en door 2 aeq. waterstof vervangen worden , waaruit dan een ligchaam ontstaat , hetwelk de eigenschappen van een sterk zuur bezit en door verzadigen
met metaaloxyden weder ferrocyaanmetalen vormt. (Bij verwarming ontstaat
er cyaanwaterstofzuur).
De oplosbare ferrocyaanmetalen zijn niet vergiftig , hetwelk almede pleit
voor de stelling, dat het ijzer hier met het cyaan verbonden als een eigenaardig radikaal aanwezig is , dewijl de overeenkomstige cyaanmetalen hoogst
vergiftige eigenschappen bezitten.
Ferrocyaan-aethyl (2C4115-1-Cfy+6H0). Leidt men chloorwaterstofzuur in
eene koudgehoudene wijngeestige oplossing van ferrocyaan-waterstofzuur,
zoolang het nog opgenomen wordt , dan ontstaan er kleurlooze kristallen,
die tot formule hebben : 2C41-1 5Cfy-I-C4 H5C1+61I0, en aan de lucht spoedig ontleed en blaauw worden , dewijl zij ijzercyanure afscheiden. Voegt men aether
bij de oplossing deter kristallen in een weinig wijngeest , dan praecipiteren
er witte paarlemoerglanzende blaadjes van ferrocpan-aethyl in de zamenstelling van bovenstaande formule.
Ferrocyaan-aluminium (A14Cfy3) ontstaat bij het verzadigen van ferrocyaanwaterstofzuur met aluinaarde-hydraat.
Ferrocyaan-ammonium (2NH4, Cfy+3H0) ontstaat door het verzadigen van
het ferrocyaanwaterstofzuur met waterhoudende ammonia en kristalliseert
in bleekgele , doorzigtige octaeders , die prikkelend bitterachtig smaken , zeer
gemakkelijk in water , maar in wijngeest niet oplosbaar zijn.
Ferrocyaan-baryum (Ba,Cfy -1-6H0) wordt Of verkregen door ferrocyaanwaterstofzuur met barytwater te verzadigen Of door Berlijnsch-blaauw met
barytaarde-hydraat te digereren, en kristalliseert uit zijne oplossing in kleine
regthoekige zuilen van eene gele kleur.
Ferrocyaan-beryllium (Be2Cfy) kan verkregen worden door ferrocyaanlood met zwavelzure berylaarde te digereren.
Ferrocyaan-bismuth (Bi2Cfy3) ontstaat als een witte neérslag bij het verrnengen van ferrocyaan-potassium met een bismuthzout.
Ferrocyaan-calcium (Ca,Cfy 4-12H0) ontstaat bij het verzadigen van ferrocyaan-waterstofzuur met koolzuren kalk , of door Berlijnsch-blaauw met
kalkhydraat en water te koken. Het kristalliseert in opeengeschovene vierzijdige prismen.
Ferrocyaan-chrOom (Chroom-ferrocyanure : Cr,, Cfy) ontstaat , volgens Pe1igot , als een gele neérslag , indien eene oplossing van chroomchlorure met
eene oplossing van ferrocyaan-potassium wordt vermengd. Eene andere
verbinding van ferrocyaanchroom (chroomferrocyanide : Cr 4Cfy3) zal ontstaan
door de oplossing van een chroomoxydezout met eene oplossing van ferrocyaan-potassium te vermengen.
Ferrocyaan-kobalt (Co2Cfy) ontstaat als een lichtgele neerslag bij de
werking van ferrocyaan-potassium op de oplossing van een kobaltzout.
Ferrocyaan-koper (Cu2 Cfy) ontstaat , als een donkey purperroode (voor
de koperzouten zeer kenmerkende) neerslag , wanneer men eene oplossing
van ferrocyaanpotassium bij die van een koperzout voegt. Bezigt men hierbij
een overvloed van ferrocyaanpotassium , dan ontstaat er een nederslag van
ferrocyaan-koper-potassium: (Cu, K, Cfy).
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Ferrocyaan-kwikzilver.—Ferrocyaan-potassium.

Ferrocyaan-kwikzilver. Bij het vermengen eener oplossing van ferrocyaanpotassium met een kwikzilveroxydule-zout verkrijgt men een geelwitten neerslag van de zamenstelling : Hg4Cfy ; bij het vermengen van ferrocyaanpotassium met een kwikzilveroxyde-zout een Witten neerslag (Hg 2 Cfy) , die ,
eenigen tijd aan de lucht blootgesteld, blaauw wordt door omzetting tot
Berlijnsch-blaauw en oplosbaar cyaankwikzilver.
Ferrocyaan-lood (Pb2 Cfy) wordt , door eene oplossing van ferrocyaanpotassium met een opgelost loodzout te vermengen , als een witte , in water
onoplosbare neerslag verkregen.
Ferrocyaan-magnesium (Mg,Cfy) wordt verkregen , wanneer men Berlijnsch
blaauw met magnesia en water kookt , of bij het verzadigen van ferrocyaanwaterstofzuur met magnesia.
Ferrocyaan-mangaan (Mn 2Cfy) ontstaat als een witte of persikbloesemroode neerslag, indien men eene oplossing van ferrocyaan-potassium met die
van een mangaanoxydule-zout in overvloed vermengt , hoewel er steeds een
dubbelzout uit ferrocyaan-mangaan en ferrocyaan-potassium is bijgemengd.
Ferrocyaan-nikkel (Ni 2 Cfy) ontstaat , indien een opgelost nikkelzout met
ferrocyaan-potassium wordt vermengd , als een groenachtig-witte neerslag.
Ferrocyaan-potassium (Potassium-ijzercyanure , Cyaanijzerpotassium , Geel
bloedloogzout K,Cfy 3H0 of 2KCy+FeCy-1-3H0) kristalliseert in groote
bleekgele kristallen , die week , luchtbestendig , geheel neutraal zijn , een
bitterachtigen zouten smaak bezitten en in water, maar niet in alkohol oplosbaar zijn. Het wordt verkregen door dierlijke zelfstandigheden met potasch in een ijzeren ketel te gloeijen , waarbij zich stikstof en koolstof in die
verbinding met elkander vereenigen , dat zij cyaan vormen en het gevormde
cyaan zich met het potassium (ontstaan door de reductie van de koolzure potassa door middel der kool) tot cyaanpotassium verbindt , hetwelk in
de gloeihitte niet ontleed wordt. Niettegenstaande er ijzer en zwavelijzer
aanwezig zijn , ontstaat er voordat men het mengsel met water behandelt,
Been spoor van ferrocyaan-potassium , omdat het bij de roodgloeihitte in
cyaanpotassium en koolstofijzer zou ontleed worden. Zoodra men echter na
bekoeling in den ketel water op het uitgegloeide brengt, treedt er ijzer in de
verbinding en er ontstaat ferrocyaan-potassium.
Dit zout, hetwelk van zooveel beteekenis is geworden voor kunst en nijverheid , wordt tegenwoordig veelvuldig verkregen uit de kool, die na het
gloeijen van dierlijke zelfstandigheden terughlijft. Volgens Runge worden
100 deelen potasch, 400 deelen hoornkool en 10 deelen ijzervijlsel of ook op
de 100 deelen potasch 75 deelen dierlijke kool, hetzij in bedekte kroezen,
hetzij in ovale vlakke ketels in den vlamoven onder telkens omroeren zamengesmolten en zoolang aan de hitte blootgesteld, totdat de massa rustig
vloeit. Deze massa draagt den naam van »smeltsel (schmelze)" en wordt
met kokend water uitgeloogd, waardoor men r u w e of b l o e d l o o g verkrijgt,
waaruit bij bekoeling het bloedloogzout kristalliseert, hetwelk door omkristalliseren gezuiverd wordt.
Vooral verdient vermelding, dat ook de stikstof der dampkringslucht tot
het bereiden van het ferrocyaan-potassium is aangewend. Tot dat einde
wordt lucht over gloeijende kolen geleid, opdat zich lkooloxydegas vormt,
hetwelk met de stikstof gemengd weder over een, tot de witgloeihitte gebragt , mengsel van houtskool en koolzure potassA wordt geleid. Het nu in
de massa gevormde cyaanpotassium wordt met spaatijzersteen of kool-
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zuur ijzeroxydule gegloeid , waardoor dan potassium-ijzercyanure ontstaat.
Ook heeft men in den laatsten tijd cokes of houtskool met potassa-oplossing doortrokken, uitgedroogd, tot de gloeihitte gebragt en alsdan aan de
inwerking van ammoniakgas blootgesteld, om hieruit ferrocyaan-potassium
te bereiden.
Eindelijk heeft men ook de barytverbindingen tot de bereiding van cyaanverbindingen gebezigd. Men vermengt namelijk koolzure baryt met kool en
gloeit dan dit mengsel aanhoudend in een kroes, waardoor eene massa wordt
verkregen , die niet alleen bijtende baryt, maar ook cyaanbaryum oplevert ,
hetwelk tot het verkrijgen van andere cyaanverbindingen kan gebezigd worden.
Het gele bloedloogzout, hetwelk uit 37,63 potassium , '17,04 koolstof,, 19,89
stikstof, 13,25 ijzer en 12,19 water is zamengesteld , client tot de bereiding
van het rood bloedloogzout, van het Berlijnsch-blaauw, , van het cyaanpotassium , tot het harden van het staal enz.
Ferrocyaan-sodium (Na2 Cfy--1-42H0) komt voor in bleekgele doorzigtige
kristallen, die in de drooge lucht verweéren en tot een wit poeder vervalten. Het gelijkt overigens zeer veel op het ferrocyaan-potassium.
Ferrocyaan-tin. a.) Tin- fe rrocyanure (Sn, Cfy) wordt uit tinchlorure door middel van ferrocyaan-potassium als een witte neerslag verkregen.
b.) Tin-ferrocy an i de (Sn 2 Cfy2 ) zal ontstaan, wanneer tinchloride met
ferrocyaan-potassium wordt ontleed.
Ferrocyaan-tinanium 7 een geelbruine neerslag; — Ferrocyaan-uranium ,
een lichtbruine neerslag; — Ferrocyaan-vanadium , een citroengele neerslag.
Ferrocyaan-waterstofzuur (Waterstof-ijzercyanure, Iherblaau-wzuur: HCfy)
ontstaat bij de werking van waterstofzuren of waterhoudende zuurstofzuren
op ferrocyaan-metalen. Men verkrijgt het door ferrocyaan-potassium met
chloorwaterstofzuur of door ferrocyaan-baryum of ferrocyaan-lood met verdund
zwavelzuur te behandelen en bij de waterige oplossing aether te voegen,
waarbij het als een wit of geelwit poeder neérslaat.
Ferrocyaan-ijzer, 4) IJ z e r-f err o c y a n u r e (Fe, Cfy) is een wit , tot
geelwit, in water oplosbaar poeder, hetwelk slechts door geconcentreerd
chloorwaterstofzuur, onder ontwikkeling van cyaanwaterstofzuur, wordt opgelost. Het wordt in de lucht spoedig blaauw en overgebragt in 2) IJ z erfe r r o c y a n i d e (ferrocyanide-ijzer, ijzercyanure-cyanide : Fe,Cfy, of 3FeCy ±
2Fe2 Cy3) , zie Berlijnsch blaauw.
Ferrocyaan-zilver (Ag2 Cfy) wordt -vit eene oplossing van salpeterzuur
zilveroxyde door middel van ferrocyaan-potassium als een witte neerslag verkregen.
Ferrocyaan-zink (Zn,Cfy) wordt nit de oplossing van een zinkzout door
middel van ferrocyaan-potassium als een witte neerslag gepraecipiteerd. Bij
overvloed van het praecipiteermiddel is er ferrocyaan-potassium mede verbonden.
Ferrum (van Fero, ik draag) , zie 'her.
Fibrine (Vezelstof) behoort tot de eiwitachtige ligchamen en bevindt
zich zoowel in het plantenrijk als in het dierenrijk. In het bloed d er dieren wordt het in den oplosbaren staat gevonden , — in het plantenrijk
is het daarentegen tot heden in dezen staat niet aangetroffen. Een bepaald
kenmerk van het opgeloste fibrine is, dat het, zoodra het aan den invloed
van het Leven is onttrokken, vrijwillig stremt. In het plantenrijk zijn het
voornamelijk de Cerealiên , welke in het gluten (de kleefstof) , vezelstof, be-
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Fibroine — Filtreren.

nevens plantenlijm bevatten. Zoo zijn het vooral de tarwekorrels, die vezelstof afgeven, wanneer men het meel met eenig water kneedt en alsdan er
een fijnen straal water op laat vloeijen. Over de afscheiding van het fibrine
nit het bloed, zie Bloedanalyse.
De vezelstof uit het tarwemeel en die uit de spieren zijn beide oplosbaar
in zeer verdund zoutzuur (een droppel op een once water) , waarbij eene
troebele vloeistof ontstaat, waarin keukenzout eene stremming veroorzaakt.
De vezelstof van het bloed zwelt in dit zuur tot eene fraaije gelei op , maar
lost er niet in op, hetwelk waarschijnlijk van eenig versehil in de phosphorzure zouten afkomstig is.
Indien men gestremde (gecoaguleerde) vezelstof, hetzij van plantaardigen
hetzij van dierlijken oorsprong, met water overgiet en aan zich zelve overlaat , ondergaat zij eene verandering, doordien een klein gedeelte in rotting
overgaat en het overige wordt opgelost.
.
De ontledingsprodukten der vezelstof zijn gelijk aan die van het eiwit,
maar het schijnt, dat de vezelstof de inwerking der lucht spoediger ondervindt , wanneer zij met sterke potassaloog gekookt of met drooge potassa
tot een punt verhit wordt, waarbij tyrosine en leucine ontstaan. De zamenstelling der zuivere vezelstof van het vleesch en van het meel is gelijk
aan die van het eiwit en van het albumen des bloeds.
Het is intusschen nog niet uitgemaakt, of de vezelstof in het bloed uit de
lymphe op gelijke wipe
is °aesteld, of dat het veranderingen onderzamen
gaat. De vezelstof van het weefsel, bij v. der spieren (spierfibrine of syntonine) verschilt in alien gevalle van die des bloeds.
Fibromne is een bepaald bestanddeel der zijde en der zoogenaamde herfstdraden en waarschijnlijk een zeer verspreid bestanddeel van het ligchaam
der lagere dieren.
Het zuivere fibroine is wit, glanzend, doch niet veerkrachtig, maar breekbaar. Wordt zijde met water, vervolgens met azijnzuur gedurende korten tijd gekookt , om lijm en eiwit volledig te verwijderen, dan blijven er
draden over, die van de vezelstof en de overige eiwitachtige ligchamen der
hoogere dierklassen in scheikundige zamenstelling wezenlijk verschilIen.
Deze draden worden door geconcentreerd zwavelzuur, salpeterzuur en chloorwaterstofzuur opgelost en door een galnotenaftreksel uit de zure oplossing neergeslagen. Het fibrolne is ook oplosbaar in basisch-zwavelzuur koperoxydeammoniak; alsmede in bijtende alkalien, uit welke laatste oplossing het door
water weder onveranderd in vlokken wordt afgescheiden. — Zijne formule
is volgens Mulder : C39 1-1 31 N60 17 .
Fichteliet (C8 H7) is eene bars in fossiel dennenhout (Pines sylvestris)
aangetroffen en komt voor in prismatische, paarlemoerglanzende , somtijds
geelachtig gekleurde blaadjes, die bij 46° C. smelten en in aether oplosbaar zijn.
Filtraat en Filtreertoestel , zie bij Filtreren,
Filtreren noemt men eene bewerking, waardoor men in vloeistoffen vaste
ligchamen (praecipitaten) van de vloeibare scheidt. Hiertoe dienen poreuze
zelfstandigheden, die de eigenschap bezitten, de vloeistof gemakkelijk door
te laten en de vaste deelen temg te doen blijven. De geschiktste zelfstandigheid is hiervoor het ongelijmde papier. In een geschikten norm gebragt,
die in een trechter past, heet dit stuk papier filtrum. De geheele inrigting
tot filtreren heet een fi ltr e er to este 1. De vloeistof, die door het filtrum
loopt , heet filtraat.

Filtreerpapier — Florentijnsche flesch.
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De trechters , die voor het filtreren gebruikt worden, zijn deels wegens de
goedkoopheid , deels wegens de zuiverheid , gewoonlijk van glas.
Van het filtreren is het coleren of doorzijgen te onderscheiden, waartoe men
zich in plaats van papier , van linnen of wollen stoffen bedient.
Om de filtrums van gelijke grootte en volkomen rond te hebben , bedient
men zich van papieren of blikken vormen , naar welke men ze snijdt.
Het. beste filtreerpapier is het Zweedsche , hetwelk te Fahlun en Lembe vervaarchgd wordt , dewijl het zeer schielijk filtreert en bij het verbranden slechts
sporen van asch achterlaat.
Is men in de noodzakelijkheid , de vloeistoffen kokend te filtreren, zonder
dat zij afkoeling ondergaan , maar eene bepaalde temperatuur behouden, zoo
kiest men een filtreertoestel met dubbelen blikken wand , waar tusschen dan
water of olie verhit kan worden.
Eene der belangrijkste voorzorgen bij het filtreren is , dat men het filtrum
eerst gelijkmatig vochtig maakt , voordat men de vloeistof, waarin een neerslag
verdeeld is, er opgiet , dewijl het drooge filtrum zeer spoedig iets van de
troebele vloeistof in zijne porien opneemt en daardoor verstopt wordt. Bij
het gieten der vloeistof in het filtrum hebbe men vooral acht, den straal der
te filtreren vloeistof niet in de punt of het midden van het filtrum, maar op
den zijwand te laten vallen , dewijl antlers de eerste droppels gewoonlijk terug
springen en verloren gaan. Eveneens moet men zorg dragen, dat het filtraat,
hetwelk uit de buis van den trechter afloopt, langs de wanden van het vat,
tot het opnemen bestemd , naar beneden gaat en niet in het midden van boven.
afdroppelt. Er bestaat een groot aantal filtreertoestellen , die in de nijverheid
voor veelvuldige doeleinden worden aangewend.
Filtreerpapier
. I zie Filtreren en Papier.
iisethout (Visethout , Fustiekhout) wordt het hout vaahus Cotinus geheeten , hetwelk voornamelijk uit Dalmatie , Illyrie en Hongarije in den handel
komt en als geel verfhout gebruikt wordt.
Flaveaanwaterstbfzuur ontstaat , indien vochtig cyaangas met geene overvloedige zwavelwaterstof in aanraking komt ; en wel het best boven kwikzilver,, of door beide gassen in wijngeest te leiden. Het kristalliseert in
gele naalden , die in water en wijngeest gemakkelijk oplosbaar zijn , prikkelen& en later zeer bitter smaken en 'geen reuk bezitten. Het radikaal flaveaan, in het flaveaanwaterstofzuur aangenomen, zal de zamenstelling C4N21-12S3
hebben, en dan zou aan het flaveaanwaterstofzuur de formule C kN2 H 2 S3 -I-. H
toekomen. — De flaveaanmetalen worden zeer gemakkelijk ontleed , waarbij
de zwavel van het radikaal op het metaal overgaat.
Flavindine is een ontledingsprodukt van het indine bij behandeling met
potassa , hetwelk polymeer is met indine en indigo-blaauw.
Flavine (Diphenylureum : C26 H 12 N2 02 ) is eene met het carbanilide isomere base, die in ',bleekgele naalden kristalliseert en verkregen wordt uit
het binitrobenzon door de inwerking van zwavelwaterstof of zwavelammonium. — Het b i nitr ob en z on : C 28118 (NO,) 2 02, ontstaat door behandeling van het benzon met salpeterzuur.
Flintglas, zie bij Glas.
Florentijnsche flesch wordt een vat geheeten , hetwelk, het eerst in Florence in gebruik gekomen , dient, om de aetherische olien van het water te
scheiden , dat bij de destillatie mede overgegaan is. Zij bestaat uit eene karaf ,
aan welks benedenste gedeelte zich eene regtopgaande S-vormige buis bevindt,
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Fluoor—Fluoorcalcium.

Fluoor (Fluorine van fluor, het vloeijen) : F, is eene enkelvoudige niet
metaalaardige grondstof, die zich voornamelijk in den vloeispaat (fluoorcalcium) , bovendien in den topaas en in de meeste natuurlijk voorkomende
zouten, alsmede in het dierlijke ligchaam in de beenderen, in het glazuur der
tanden bevindt; ook in het plantenrijk wordt het aangetroffen. Het is gelukt
het fluoor in den ge1soleerden staat of te scheiden door fluoorzilver door
middel van chloorgas in een toestel van vloeispaat te ontleden. Door
Kaemmerer is deze afscheiding in den laatsten tijd bewerkstelligd door in
eene volkomene drooge buis droog jodium in een glazen cilindertje met
een stop voorzien te brengen, welk laatste fluoorzilver bevat. Nadat de
buis door verhitting van het jodium geheel luchtledig is gemaakt, wordt
zij toegesmolten, het cilindertje van binnen verbrijzeld en alsdan de buis
tot 70 a 80° C. verhit. Na verloop van 24 uren had het jodium zich met
het zilver verbonden, en er was een kleurloos gas overgebleven, dat bij
onderzoek bleek zuiver fluoor te zijn. Uit deze proef bleek tevens, dat
geisoleerd fluoor geene werking op glas uitoefent. Het ontleedt echter
het water reeds bij de gewone temperatuur. Behalve met goud en platina
verbindt zich het fluoor met alle metalen. Het fluoor is het eenige ligchaam, waarvan geene verbinding Icet zuurstof bekend is.
Fluooraethyl (C4H5F) een gas, gelijkende op fluoormethyl, ontstaat bij
de destillatie van aetherzwavelzure potassa en fluoorpotassium.
Fluooraluminium, zie Aluminiumfluoride.
Fluoorammonium (NH,F) komt voor in kleine prismatische kristallen en
wordt verkregen door een mengsel nit 1 deel fijngewreven salmiak en 21.
deel hoogst fijn gewreven fluoorsodium in een platinakroes bij eene zachte
warmte aan de sublimatie te onderwerpen.
Fluoorbaryum , zie Baryumfluorure.
Fluoorberyllium (Berylliumfluoride : BeF) wordt verkregen door berylaardehydraat in fluoorwaterstofzuur op te lossen. De oplossing droogt bij
zachte warmte in tot eene doorzigtige waterhoudende niassa, die bij 100° C.
melkwit wordt , waarbij zij water verliest , vervolgens bij eene hoogere ternperatuur als aluin opblaast en gegloeid vloeispaatzuur geeft.
Fluoorboor (Boorfluoride : BF3) kan worden verkregen , door 2 deelen
vloeispaat en 1 deel glasachtig boorzuur innig te vermengen en in het achterste gedeelte van een geweersloop , waarvan het zundgat vernageld is ,
aan de witgloeihitte bloot te stellen. Beter krijgt men de verbinding door
verwarming van een innig mengsel uit 1 deel glasachtig boorzuur en 2
deelen vloeispaat of van gelijke deelen gesmolten borax en vloeispaat met
12 deelen geconcentreerd zwavelzuur in een glazen gasontwikkelingstoestel of
in eene retort. — Het is een kleurloos gas van een verstikkenden reuk en
sterken znren smaak , dat aan de lucht water aantrekt en witte nevels verspreidt. Het is oplosbaar in water , maar bij verdunning met veel water
wordt de oplossing ontleed in boorzuur en in boorfluoorwaterstofzuur (zie
aldaar).
Fluoorboorzuur zal ontstaan , wanneer boorfluoorwaterstofzuur met boorzuur wordt verdampt.
Fluoorcadmium (CdF) is eene in water moeijelijk oplosbare, doch bij
overvloed van vloeispaatzuur beter oplosbare verbinding.
Fluoorcalcium (CaF) wordt in de natunr als vloeispaat gevonden. (Spec.
gewigt volgens Schiff 3,438). Het is de belangrijkste fluoorverbinding voor
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technisch doel en client hoofdzakelijk tot de bereiding van het vloeispaatzuur.
De vloeispaat wordt zeer overvloedig in de natuur aangetroffen als begeleider
van meerdere in gangen voorkomende ertsen , zooals bijv. zilver- , koper- ,
tin-, lood- en kobaltertsen. De kristallen , waarin de vloeispaat voorkomt ,
behooren tot het regelmatige systeem en zijn voornamelijk teerlingen of
octaeders. Zij worden kleurloos en waterhelder gevonden , gewoonlijk echter
helder gekleurd en wel geel , groen, blaauw, rood in de meest verschillende
nuancen ; deze kleuren echter zijn meestal niet van delfstoftelijken aard ,
rnaar van organische stoffen alkornstig , want zij verdwijnen gewoonlijk bij
verhitting.
Fluoorkiezel (SiF3 ) is eene kleurlooze , aan de lucht sterk rookende gasvormige verbinding van een verstikkenden zuren reuk en smaak, die verkregen
wordt door een mengsel nit gelijke deelen tot poeder gebragten vloeispaat
en gestooten glas of kwartszand in eene kolf of digereerflesch met zooveel
geconcentreerd zwavelzuur to overgieten , dat er een dunne brij ontstaat.
Alsdan wordt door middel eener doorboorde kurk eerie gasgeleidingsbuis
aangebragt en de kolf zacht verhit , waarop onmiddellijk de ontwikkeling
van het gas volgt en de massa zeer opzwelt. — Het gas moet boven kwikzilver worden opgevangen, dewijl het in water dadelijk ontleed wordt in
kiezelzuur en een eigenaardig zuur , het kiezelfluoorwaterstofzuur : HF, SiF3.
Fluoorlithium (LiF) is eene in water moeijelijk oplosbare verbinding, die
bij bekoeling ondoorzigtig wordt.
Fluoorlood (Loodfluoride : PbF) scheidt zich als een wit poeder af, indien men bij eene oplossing van loodsuiker fluoorwaterstofzuur voegt. Het
is zeer weinig oplosbaar in water, oak in geringe hoeveelheid na bijvoeging
van chloorwaterstofzuur, maar zeer oplosbaar in salpeterzuur. — Door behandeling met ammoniak wordt onoplosbaar basisch loodfluoride verkregen.
Fluoormagnesium (MgF) wordt gevormd bij het behandelen van magnesia met vloeispaatzuur en is onoplosbaar in water en in waterhoudend vloeispaatzuur.

Fluoormetalen, Fluoruren, Fluoriden ofde vloeispaatzure tout en der oude scheikundigen, heeten de verbindingen van het fluoor met de metalen. Zij zijn dusgenaamde haloldezouten (zie aldaar) , hoewel bij vele metalen niet al de fluoorverbindingen, die met de afzonderlijke oxyden overeenkomen, worden aangetroffen of althans tot heden niet zijn verkregen.
De eigenschappen der afzonderlijke fluoormetalen verschillen zeer veel.
Een groot aantal komt overeen met de overeenkomstige chloorverbindingen,
maar weder andere wijken zeer daarvan af. De fluoorverbindingen der
meeste metalen zijn vaste ligchamen , andere , voornamelijk die van eenige
zuurvormende metalen, vlugtige rookende vloeistoffen of bij de gewone
temperatuur gasvormig. De vaste fluoormetalen zijn deels oplosbaar in water en meer of minder gemakkelijk kristalliseerbaar, deels in water onoplosbaar en amorph, en dit is bij de fluoorverbindingen in het algemeen meer
het geval dan bij de chloormetalen. — De in water niet oplosbare vaste
fluoormetalen vormen gewoonlijk zeer geleiachtige praecipitaten, die, wanneer zij kleurloos zijn, in water bijna hetzelfde lichtbrekend vermogen vertoonen als het water en derhalve dikwijls naauwelijks in de vloeistof kunnen herkend worden.
Fluoormethyl (C,H,F) is een aangenaam riekend gas , hetwelk door
destillatie van fluoorpotassium en zwavelzuur methyloxyde verkregen wordt.
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Fluoorpotassium — Fluoorwaterstofzuur.

Fluoorpotassium (KF) wordt verkregen door waterhoudend fluoorwaterstofzuur in eene schaal van platina of zilver niet volledig met koolzure
potassa te neutraliseren , de loog tot droogwordens toe in te dampen en zoo
lang te gloeijen , totdat het overvloedig zuur is verdreven.
Fluoorsodium (NaF) wordt verkregen door het vloeispaatzuur met koolzure soda te verzadigen en de oplossing in vaten vafi platina of zilver te
verdampen. Het schiet bij langzame verdamping in teerlingen aan; bij
schielijke verdamping ontstaat aan de oppervlakte der oplossing eene zoutkorst.
Fluoorstrontium (SrF) is een wit, in water weinig oplosbaar poeder,
dat op overeenkomstige wijze als het fluoorbaryum (zie Baryumfluoride) verkregen wordt.
Fluoortin (SnF) ontstaat door oplossing van tinoxydule in fluoorwaterstofzuur.
Fluoorwaterstofzuur (Fluoorzuur,, Vloeispaatzuur: 11F) is bij de gewone
temperatuur een kleurloos , in den volkomen droogen staat eerst bij —20°G.
condenseerbaar gas , hetwelk ligt vochtigheid aantrekt en dan in eene kleurlooze , rookende , bij tend zure , zeer vlugtige vloeistof overgaat , van een
prikkelenden zuren reuk , een spec. gew. van 1,061 en eenkookpunt bij 5°C.
Het trekt op de huid zeer pijnlijke en gevaarlijke ,blaren en zijn damp is bij
het inademen zeer nadeelig. Met water kan het in alle evenredigheden verrnengd worden en het wordt daarbij tot kokens verhit. Het onderscheidtzich
van alle andere zuren , doordat het glas aantast.
Het fluoorwaterstofzuur wordt bereid door den vloeispaat (fluoorcalcium)
door middel van zwavelzuur te ontleden 'in destilleertoestellen van lood of
platina , terwiji het zuur op het eerste metaal slechts eene geringe, op het
laatste bijna in het geheel Beene werking uitoefent. Meestal kiest men een
looden peervormig vat, waarop een looden deksel, waardoor in het midden
eene looden buis gaat. Als ontvanger dient eveneens een looden vat, waarin
de buis der kolf luchtdigt sluit. Deze ontvanger wordt met ijs omgeven en
moet eene kleine opening hebben, om de lucht te doen ontwijken. Alle
voegen moeten met een vet lutum bestreken worden. In den destilleertoestel giet men geconcentreerd zwavelzuur (3-3,5 deel) en schudt er vervolgens 1 deel tot poeder gebragten vloeispaat in. Vervolgens wordt de helm
er op geplaatst. De destillatie moet bij eene zachte warmte langzaam geschieden en wegens de gevaarlijke werking van het zuur de grootste
omzigtigheid in acht genomen worden. De ontvanger bevat eenig water
dewijl het watervrije zuur nooit wordt aangewend. De ontleding van het
fluoorcalcium geschiedt op die wijze, dat het calcium , door de zuurstof van
het hydraatwater des zwavelzuurs geoxydeerd, zich met het zwavelzuur tot
zwavelzuren kalk verbindt, terwijl de waterstof van het water met het
vrijgeworden fluoor als fluoorwaterstofzuur overkomt (CaF+HO,S03=CaO,
S03-1-HF).
Door Ludolt wordt voor de bereiding van zuiver vloeispaatzuur ten gebruike
in scheikundige laboratorien kryoliet aanbevolen, hetwelk tot dat einde met
zwavelzuur moet worden ontleed.
De vermelde werking van het vloeispaatzuur op glas heeft het reeds voor
langen tijd tot het etsen op glas in gebruik gebragt. Men bedekt eene glazen plaat met den gewonen etsgrond der kopergraveurs, een mengsel uit 6
deelen mastik en 1 deel was of uit gelijke deelen was en stearinezuur bestaande en grift er met eene graveernaald de verlangde teekening in. Het
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etsen geschiedt dan door middel van dampen van vloeispaatzuur of met verdund druipbaar zuur. In het eerste geval ontwikkelt men in een looden
bakje boven eene lamp, uit tot poeder gebragten vloeispaat en geconcentreerd
zwavelzuur, dampen van vloeispaatzuur, houdt de glazen plaat fop een afstand
daarboven, opdat zij .niet te warm worth , en beweegt Naar in onderscheidene
rigtingen boven het schaaltje , waarbij 3--S mmuten voldoende zijn, om de
etsing te bewerken. De etsgrond wordt door terpentijnolie en wijngeest
weggenomen en de teekening zal mat en zeer zuiver op de glazen plant zigtbaar zijn.
Fluoorwolframium (WF3 ) ontstaat als wolfraamfluoride door wolfraamzuur
in fluoorwaterstofzuur op te lossen.
Fluoorzilver (AgF) wordt verkregen door oplossing van koolzuur zilveroxyde in waterhoudend vloeispaatzuur en vertoont zich na verdamping als
.. ..
eene vervloeijende massa.
Fluoorzink (ZnF) is moeijelijk oplosbaar in water en 'evert na verdamping eene witte ondoorzigtige massa.
Fluoorzirkonium (ZrF) kan volgens Deville verkregen worden door inwerking van chloorwaterstofzuur op een mengel van vloeispaat en zirkoonaarde en komt voor als eene kleurlooze ondoorzigtige , weinig duidelijk
kristallijne massa.
Fluorescentie (eene benaming, afkomstig van de groene varieteit van
het fluoorcalcium) beet de eigenschap van sommige ligchamen , om het door
hen teruggekaatste licht eene andere kleur te doen aannemen , dan het bij
het op- of invallen had. Deze eigenschap . openbaart zich vooral zeer sterk
bij eene oplossing van zuur zwavelzuur chinine en bij aesculine, maar het
verschijnsel is bovendien in de natuur zeer verspreid.
Foeselolien zijn olieachtige vloeibare ligchamen , die bij de gisting van aardappelen , van het graan en van de uitgeperste wijndruiven ontstaan. Bij
de destillatie der geperste vleeistoffen gaan zi t , voornamelijk op het einde der
bewerking , in grooter of geringer hoeveelheid mede over.
De foeselolie , welke bij de destillatie van aardappelen-brandewijn overgaat,
is zuivere amyl-alkohol (zie aldaar) , die aan de lucht zuurstof opneemt , alsdan zuur reageert , in water bijna onoplosbaar is , maar het een zeer onaangenamen smaak mededeelt. Bij . de geestrijke gisting van graan en latere
destillatie wordt eene in den spiritus opge]oste dikke olie verkregen, de zoogenoemde koornoli e , welke afgescheiden in den vrijen staat als eene groenachtig-bruinzwarte massa van een verdoovenden hoogst onaangenarnen reuk
verschijnt. Zij bestaat ook grootendeels tut . amylalkohol. De foeselolie uit
het overblijfsel der druiven na de wijnbereiding verkregen, bevat, behalve
arnylalkohol, nog propylalkohol en capronalkohol.
De oorsprong der toeselolien is nog niet naauwkeurig bekend ; waarschijnlijk zijn zij de produkten van een buzonder gistingsproces , hetwelk door
bijgemengde zelfstandigheden wordt opgewekt. De foeselolièn behooren
alien tot de reeks der alkoholen.
Formal (Formomethylal : C 81-11006 ) is de naam door Gregory gegeven aan
het produkt der destillatie van 2 deelen houtgeest (methylalkohol) met 2
deelen bruinsteen en een mengsel van 3 deelen zwavelzuur en gelijke deelen
water. Het is eene heldere , ligt bewegelijke , in water oplosbare vloeistof
van een aangenamen specerijachtigen reuk. Bij deze destillatie wordt echter
voornamelijk mierenzuur gevormd.

254

Formanilide. — Formulen.

Formanilide (C14H,NO2 ) werd door Gerhardt ontdekt en ontstaat benevens
oxanilide , wanneer zuringzuur aniline langzaam tot 160 0-1800 C. verhit wordt.
De verbinding vormt in den zuiveren staat regthoekige , prismatische kristallen , die zeer veel overeenkomst met ureum vertoonen.
Formomethylal = Formal.
Formonitril heeft de zamenstelling C 2 11 + N.
Formononetine (C5011 20 0 13 ) ontstaat benevens suiker en water , wanneer
ononine (zie aldaar) met zoutzuur en zwavelzuur wordt behandeld. Het is
eene kristallijne , srnaaklooze , in water en aether moeijelijk oplosbare massa ,
die gemakkelijk in alkohol oplosbaar is en door zwavelzuur en mangaanperoxyde karmijnrood gekleurd wordt.
Formonyl (C2 11) wordt als het hypothetisch drieatomig radikaal van het
chloroform (zie aldaar) beschouwd.
Formonyldiphenyldiamine (C2611 12N2 ) is een wit , kristallijn poeder,, onoplosbaar in water , gemakkelijk oplosbaar in alkohol of aether , dat , benevens
zoutzuur aniline , ontstaat bij de verhitting van chloroform met aniline.
Formosal wordt door Kane het lignine geheeten.
Formulen , scheiku n d i g e. Alle elementen hebben een symbolisch
teeken ontvangen , ontleend aan de eerste kapitale letters van hun Latijnschen naam of indien meerdere woorden met dezelfde letter beginnen ,
met bijvoeging van eene gewone kleine letter, in den regel van de eerste,
die bij de gelijkbeginnende woorden niet overeenkomt , terwijl men gewoonlijk de niet-metaalaardige elementen (in zooverre zij onder elkander niet
met dezelfde letter beginnen) slechts met de hoofdletter aangeeft. Deze teekens vindt men bij de opsomming der elementen (zie Elementen). Het teeken
geeft niet alleen het ligchaam aan , dat het vertegenwoordigt , maar men
begrijpt daaronder tevens het aequivalent van het ligchaam. H beteekent
bijv. 1 aeq. = 1 gewigtsdeel waterstof,, 0 is 1 aeq. = 8 gewigtsdeelen zuurstof. Uit deze teekens ontstaan door naast elkander plaatsing de s c h e ikun dige for mulen, bijv. HO (eigenlijk 11+0) beteekent water en wel
8-f-1=9 gewigtsdeelen , als bestaande uit 4 aeq. H en 1 aeq. 0. —
Daar nu echter de stOchiometrische wetten of de wetten , volgens welke
zich de ligchamen met elkander verbinden , eischen , dat zulke teekens ook
in hunne veelvouden gebezigd worden , zoo is het noodig behalve deze teekens nog getallen aan te wenderi , welke het veelvoud aangeven. — Gewoonlijk duidt men volgens Berzelius het aantal aequivalenten of atomen door cijfers
aan , die boven of onder aan de regterzijde of v6Or het teeken geplaatst worden. Zoo heeft potassa of potassiumoxyde de formule KO ; het zwavelzuur
S03 of beter (om verwisseling met de mathematische exponenten te voorkomen) SO„ omdat zwavelzuur bestaat uit '1 aeq. zwavel en 3 aeq. zuurstof.
Zwavelzure potassa wordt KO, S0 3. — Aluminiumoxyde , bestaande uit 2 aeq.
aluminium en 3 aeq. zuurstof heeft de formule AI 2 03 , zwavelzure aluinaarde :
Al203, 3503 , omdat bier 3 aeq. zwavelzuur aanwezig zijn.
Is in eene verbinding , bijv. de aluinaarde of het ijzeroxyde, het radikaal in
2 aeq. of atomen met de electronegatieve stof verbonden , dan pleegt men
ook wel door het symbolische teeken van het radikaal eene dwarsstreep te
trekken.
Voornamelijk is deze methode gebruikelijk V001' zoodanige stoffen, die
slechts als dusgenaamde dubbelatomen verbindingen aangaan. Tot deze
dubbelatomen van Berzelius (dat wil zeggen , ligchamen, die volgens hem
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in 4 aeq. 2 atomen bevatten) behoorden H, N, Cl, Br, J, F, P, As, Sb, Au , en
hij trok door elk dezer teekens een streep. Anderen , die in gevoelen over
deze dubbelatomen met hem overeenkwarnen., drukten het echter door vermenigvuldiging met 2 uit , bijv. 1120.
In later dagen zijn echter geheel andere ligchamen wegens de overeenstemming tusschen hun aequivalentgetal en het getal van het specifiek gewigt van
hun damp (dampdigtheid) met het symbool der dubbelatomigheid voorzien ,
bijv. de zuurstof, omdat zijn aequivalentgetal 8 juist de heeft uitmaakt van
het spec. gewigt van het zuurstofgas , wanneer hierbij de waterstof als 1
wordt aangenomen ; verder de zwavel , waarvan het aequivalentgetal 16 ,
het getal der dampdigtheid 32 bedraagt. — De volgende ligchamen worden thans als dubbelatomen beschouwd en met eene streep doortrokken :
0, S, -Se, 1e, G, Se, Sn. De formule van het water wordt bij het aannemen
dezer zienswijze II, (=H 2 0,), van het zwavelzuur S=3 (=5206 ) enz.
Ter verkorting heeft Berzelius voorgeslagen de zuurstofatomen door punten boven het radikaal aan te geven, bijv, zwavelzuur: 5, en de zwavel in
hare verbindingen met de metalen door overlangsche strepen, bijv. zwavel'ger Fe.
In de formulen der zamengestelde ligchamen plaatst men steeds het electropositieve bestanddeel vooraan. Bij verbindingen der tweede orde, bijv.
zouten, verbindt men zuur en base met punt of konnna, zelden door het
+ teeken. Dit laatste teeken is noodzakelijk bij verbindingen der derde
orde, de dubbeizouten. Zwavelzure potassa schrijft men dus: K0,S0 3 of
KO.S03, verkort K S; salpeterzure soda : NaO,N0 5 of NaO.N0 5, verkort Na N.
De zamenstelling van het dubbeizout aluin (zijnde 1 aeq. zwavelzure potassa + '1 aeq. zwavelzure aluinaarde -F 24 aeq. water) wordt voorgesteld
door de formule K0,S0 3 -+ Al 2 03 , 3S03 --F- 24H0 of KS -1- 3S -i- H,. Men
kan ook overal het +teeken gebruiken en de afzonderlijke eenvoudige zouten
in parenthese zetten : (KO ± SO 3 ) -F- (Al2 03 + 3S03 ) -1- 24H0. Een cijfer
vOer eene zoodanige parenthese heeft betrekking op de ligchamen, die
zich daar binnen bevinden. Zoo zal eene verbinding, die men beschouwt
te bestaan uit 2 aeq. potassium-ijzercyanure en 3 aeq. ijzereyanide-cyanure
worden voorgesteld door de formule: 2(2KCy + FeCy) -1- 3(2Fe 2 Cy3 + 3FeCy).
Men bedenke dus bij zulke formulen, dat de beteekenis van het grootere
cijfer van het kleinere cijfer verschilt, doordat het grootere, hetwelk v6Or
het teeken staat, betrekking heeft tot de zamengestelde verbinding en zijne
macht zoover uitstrekt, totdat er een -1-, comma of punt verschijnt, terwiji
het kleinere getal, dat bover. of onder aan de regterhand van een teeken
geplaatst is , slechts op dit betrekking heeft.
De volgende atomistische formulen van verschillende verbindingsorden
geven een naauwkeuri.g. overzigt.
4) Atomistische formulen der verbindingen van de eerste orde :
= I_ aeq. potassiumoxyde of potassa.
KO
Fe203 = 'I aeq. ijzeroxyde.
2K0 = 2 aeq. potassa.
Mn02 = 1 aeq. mangaansuperoxyde.
Nn 2 03 = 1 aeq. mangaanoxyde.
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Sb0 3 = 1 aeq. antimoonoxyde.
As05aeq. arsenikzuur.
1 aeq. zwavellood.
PbS
= 1 aeq. vijfvoudig-zwavelpotassium.
KS,
= 1 aeq. chloorpotassium.
KC1
2) Formulen van verbindingen der tweede orde :
Na0, SO 3= 1 aeq. zwavelzure soda.
= '1 aeq. koolzuur loodoxyde.
PbO, CO,
Hg,O, SO 3= 1 aeq. zwavelzuur kwikzilveroxydule.
KC1 PtC1 2= 1 aeq. potassium-platinachloride.
ZnO, SO 3= 1 aeq. zwavelzuur zinkoxyde.
3KCy Fe,Cy, = '1 aeq. ferridcyaan-potassium , aangenomen als potassium - ijzercyanide.
3) Formulen van verbindingen der derde orde
KO, S03 + Al 2 03, 3S0 3 = aeq. zwavelzure potassa-aluinaarde of aluin.
KO, SO 3 + Fe203 , 3S03 = 1 aeq. zwavelzuur potassa-ijzeroxyde.
De verschillende trappen van verzadiging van een zuur en eene base worden op de volgende wijze aangeduid :
NaO, CO, = enkelvoudi u -koolzure soda.
f- b
soda.
2Na0, 3CO2 — anderhalkoolzure
NaO, 2CO2 = dubbel-koolzure soda.
PbO, NO 5 = neutraal salpeterzuur loodoxyde.
2Pb0, NO 5 = eenmaal-basisch salpeterzuur loodoxyde.
Evenals men voor de elementen als symbolische teekens de eerste Latijnsche
letters bezigt, heeft men ook de zamengestelde organische radikalen door
hunne eerste letters aangeduid , bijv. cyaan met Cy , aethyl met Ae , methyl met Me enz. De organische zuren worden veeltijds voorgesteld door
de eerste letters hunner van het Latijn afgeleide benaming en daarboven het
negatief streepje to plaatsen, bijv. wijnsteenzuur of tartrylzuur door 11 of
i" a , azijnzuur of acetylzuur door A of lc, appelzuur door Ma.. De organische
zoutbasen pleegt men uit to drukken door boven hare eerste letters het teeken
to plaatsen, bijv. strychnine
Str, chinine = Ch, morphine = Mo.
Men stelt echter meestal deze ligchamen voor door hunne verwijderde bestanddeelen naast elkander to plaatsen, bijv. het azijnzuur met HO, C411303,
het wijnsteenzuur met 2110, C g114010 , chinine met C 4oH„N2 04 , enz.
Formulen, empirisch e of unit air e, heeten de zoodanige, welke uit
de resultaten der scheikundige analyse worden verkregen , en de hoeveelheid
aequivalenten der zamenstellende deelen aantoonen, zonder op hunne wijze
van zamenstelling acht to slaan , bijv. voor het zwavelzuur-hydraat: HSO„
voor het azijnzuur-hydraat: CAP,.
Formulen, rationele of dualistische, geven een beeld van de constitutie of van de wijze, waarop naar de meeste waarschijnlijkheid de verbindingen zijn zamengesteld en de atomen zijn gegroepeerd; bijv. voor het
zwavelzuur-hydraat: HO, SO„ voor het azijnzuur-hydraat : HO, C 411303 , of bij
het aannemen van het radikaal acetyl : C41-1302-1-0-FHO.
Het opstellen van rationele formulen levert zeer dikwijls veel zwarigheid
op, zoodat zich onderscheidene scheikundigen bij geene voldoende gronden
voor de constitutie , die men zich voorstelt , tot de empirische bepalen.
De rationele formule voor anorganische verbindingen wordt gevonden
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door het getal der procentische zamenstelling van elk der zamenstellende
deelen door zijn aequivalentgetal te deelen , de verkregene quotienten zooveel
mogelijk te verkleinen en met behulp van bekende verzadigings-verhoudingen
de verschillende groeperingen der atomen in te rigten.
Bijv. de procentische zamenstelling van den potassa-aluin is 40,8 aluinaarde, '10,1 potassa, 33,7 zwavelzuur en 45,4 water. De aequivalentgetallen
dezer zamenstellende deelen zijn (H = '1) aluinaarde : Al 2 03 = 54,4; potassa :
KO = 47; zwavelzuur: SO, = 40; water : HO = 9.
De quotienten der procentische getallen gedeeld door de aequivalentgetallen bedragen:
401 = 0,21.
10,8
potassa
aluinaarde 515 = 0,24.
47
45,4
33,7
water –§-- = 5,0.
zwavelzuur "IF = 0,84.
De verhouding bestaat dus tusschen de getallen:
0,21 : 0,21 : 0,84 : 5,0
Neemt men het kleinste als Beeler aan , dan verkrijgt men :
1:
1: 4:
24
of Al 2 03 : KO : 4S03 : 24110
Om nu uit deze getallen de formule op te stellen , maakt men gebruik
van de wetenschap, dat in neutrale zwavelzure zouten de zuurstof van het
zuur driemaal zooveel bedraagt als die der base. 1 Aeq. KO vereischt dus
1 aeq. SO„ om neutrale zwavelzure potassa te vormen. De 3 aeq. 0 van
Al2 03 vorderen daarentegen 9 aeq. 0 in het zuur, dus 3S0 3. De rationele
formule van den potassa-aluin is derhalve :
KO, SO,, + Al 2 03 , 3S03 + 24110.
Om de rationele formule eener organische verbinding te vinden, moet men
eerst het ligchaam analyseren (o r g a n i s c h e elementair-analyse) , maar zulks
vervolgens herhalen op eene zoodanige wijze, dat er het atoomgewigt van het
ligchaam uit blijkt.
.1121e atoomgewigten der organische zuren worden bepaald uit hunne verbindingen met anorganische basen en wel met die, welke neutrale watervrije
zouten leveren. Men neemt gewoonlijk eene verbinding met het zilveroxyde ,
zelden lood- , ,kalk- of barytverbindingen.
Men heeft bij v. door middel der elementair-analyse de volgende procentische
zamenstelling voor het azijnzuur gevonden :
koolstof 40,00
waterstof 6,67
zuurstof 53,33
Deelt men deze getallen door de aequivalentgetallen der respectieve ligchamen , dan verkrijgt men
40
= 6,66
koolstof —6
6 67

= 6,67
waterstof -2-1
53 33
zuurstof --28- = 6,66,
derhalve eene evenredigheid als van 4 : 4 : 4 , zoodat de formule van het
azijnzuur zonder verdere punten van vastknooping zou kunnen worden awlgewezen als C H 0 of C211,0, of C,H2 O, enz.
47
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Men ontleedt nu verder de verbinding van het azijnzuur met zilveroxyde
(azijnzuur zilveroxyde) door gloeihitte en vindt dat dit zout procentisch
is zamengesteld als volgt :
zilveroxyde 69,45
azijnzuur 30,55.
Het azijnzuur zilveroxyde is een watervrij zout. Bij de verbinding van
het azijnzuur met het zilveroxyde is dus 1 aeq. water van het azijnzuur uitgetreden. — Berekent men nu het aequivalentgetal van het azijnzuur uit dat
van het zilveroxyde (116), dan verkrijgt men de volgende vergelijking:
69,45: 30,55 = 116: x
x = 51 het aequivalentgetal van het azijnzuur.
Dit verkregen aequivalentgetal nu is tevens de som der aequivalenten van
koolstof , waterstof en zuurstof , wanneer men voor de formule van het
watervrij azijnzuur 0 411303 opzet :
4C — 24
3H = 3
30 = 24
51
En dan wordt de rationele formule van het azijnzuur-hydraat : HO, C,H303
= 60. — Wordt nu tot contrOle het azijnzuur zilveroxyde met koperoxyde
aan eene elementair-analyse onderworpen, dan krijgen wij de volgende procentische zamenstelling:
9 45
6,
0,6
zilveroxyde 69,45
116
koolstof

14,37

waterstof

1,80

zuurstof

14,38
1 00,00

14,37

_ 2,4

141,38

118
1:8

8

Stellen wij van de quotienten der daarnaast staande deelingen (door de aequivalenten) weder het kleinste = 0,6 tot eenheid, dan levert ook dit ons weder
de formule: A gO, C41-1,03.
Voor het vaststellen der rationele formule eener organische base wordt
na de berekening der procentische zamenstelling eerst de verhouding der
koolstof , waterstof , zuurstof en stikstof bepaald.
De resultaten der elementair-analyse van strychnine zijn bijv.:
koolstof 75,45
waterstof 6,58
stikstof 8,38
zuurstof 9,59
100,00
Gedeeld door de aequivalentgetallen zou hieruit de formule C21II11NO2
ontstaan.
Om nu een vasten grondslag voor 'de rationele formule to hebben, wordt de
base aan een anorganisch waterstofzuur , bijv. chloorwaterstofzuur , gebonden.
De analyse van het chloorwaterstofzuur strychnine leidt tot de volgende
procentische zamenstelling :
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koolstof 68,02
waterstof 6,24
stikstof 7,56
zuurstof 8,64
chloor
9,54
100,00
Chloorwaterstofzuur strychnine bestaat nit 'I aeq. chloorwaterstofzuur en
4 aeq. strychnine ; — procentisch is het zamengesteld nit 9,844 HC1 en 90,159
strychnine; bet aequivalentgetal van het HC1 is 36,5 , derhalve dat van
strychnine 334 , want
9,841 : 90,159 = 36,5 : x
334.
x=334.
Dewijl de formule : C 42 H22N204 met dit aequivalentgetal overeenkomt, kan
men Naar als de ware van het strychnine vaststellen.
De rationele formulen van indifferente ligchamen kunnen op gelijksoortige
wijze verkregen worden , wanneer zij verbindingen met basen , vooral met
loodoxyde, aangaan. Overigens moet men hierbij afgaai op de overeenkomst
met andere ligchamen, waarvan het aequivalentgewigt bekend is. Zoo geeft
men bijv. aan de benzoylwaterstof de formule : C„H 6 0„ omdat zij aan de
lucht door opname van zuurstof overgaat in benzokuur, , waarvan de formule
uit zijne verbinding met het zilveroxyde is vastgesteld als C i ,
H 0 4.
Een voornaam middel om zich van de juistheid der formule te vergewissen
levert de berekening nit de dampdigtheid.
Formulen-vergelijkingen heeten de voorstellingen der scheikundige processen
van ontledingen en zamenstellingen der verbindingen , bijv. KO, CO2-1-HO,
S03=---K0, S03-1-H0-1- CO2.
Formyl heet het hypothetisch radikaal van het mierenzuur (formylzuur).
Wordt dit radikaal als zuurstofvrij aangenomen , dan is zijne formule: C211;
wordt het daarentegen , zooals thans meestal gebruikelijk is, voor zuurstofbevattend gehouden , dan is de formule : C 2H02 . Het heeft het teeken Fo.
Formylbibromojodide (Broomjodoform , Bibroomjodoform : C 2 I1Br2J) wordt
verkregen door 2 deelen broom met 'I deel jodoform te vermengen en nadat
de werking heeft plaats gebad , met verdunde potassaloog te overgieten ,
welke het overvloedige broom oplost en het gevormde brootnjood ontleedt.
De ten bodem zinkende olie wordt vervolgens door schudden met zwavelzuur
en water en latere rectificatie gezuiverd. Het vormt in den zuiveren staat
eene olie, die bij 0° C. kristallijn vast wordt , in water zakt, onoplosbaar in
water is, maar langen tijd daarmede in aanraking gebleven, ontleed en geelrood wordt.
Formylbichlorojodide (Chloorjodoform , Bichloorjodoform : C2HC12 J) ontstaat door destillatie van jodoform met phosphorsuperchloride of met kwikzilverchloride. Het komt in den zuiveren staat voor als eene heldere ,
meestal geel gekleurde , olieachtige , in water onoplosbare vloeistof van 1,96
spec. gewigt.
Formylbromide = Bromoform,
Formylchloride (Formylsuperchloride) = Chloroform.
Formylchloride-dithionzuur = Methyldithionzuur.
Formylchlorure wordt bij het aannemen van het zuurstofvrije radikaal
formyl een substitutieprodukt geheeten , dat verkregen wordt bij de werking
van chloor op azijnzuur methyloxyde. Zijn eigenlijke naam en formule zul-
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lenzijn:trichloorazijnzuur trichloormethyloxyde: C2C130,C,C1303.
Formylcyanide (Cyanoform : C 2 -1CM ontstaat bij destillatie van azijnzuren
kalk met Berlijnsch-blaauw of cyaankwikzilver en is eene kleurlooze, y inlige , in water , alkohol en aether oplosbare, naar blaauwzuur en tabaksdamp
riekende vloeistof, die aan de lucht niet ontbrandt.
Formyljodide = Jodoform.
Formyloxybichloride (Oxychloorformv1, Formylbichloride) heet bij het
aannemen van het zuurstofvrije radikaal formyl een produkt der inwerking
van chloorgas op methylaether , hetwelk bichloormethyllater den naam van
C,HC1, 1
aether en de formule C2 11C1 2 0 of c 21E12 10, verkregen heeft. Wanneer namelijk chloor en methylaether op elkander werken , dan ontstaat er eerst
C2 1-1,C11 ,
de verbinding monochloor-methylaether: C2 1-1,C10 of c A c i 1 ,„
die zich onder het vormen van zoutzuur als eene vlugtige vloeistof afscheidt.
(De bewerking moet op eene lichte plaats, maar buiten het directe zonlicht
geschieden, dewijl er anders hevige ontploffing volgt). Bij voortgezette behanAeling in het verstrooide licht met chloor wordt een tweede aeq. waterstof door
chloor verplaatst en de bovengenoemde verbinding verkregen, die met water
afgewasschen en over kwikzilver gedestilleerd (ter bevrijding van het overvloedig chloor) eene oheachtige vloeistof van een verstikkenden reuk vormt, Welke
bij omstreeks 130° C. kookt en bij 20° een spec. gewigt van 1,606 heeft.
Formylzuur,, zie Mierenzuur.
Formylsulphide (Sulfoform : C2 HS3). Bij het verhitten van jodoform met
de drievoudige hoeveelheid cinnaber gaat deze verbinding, met joodkwikzilver
vermengd, over , geeft eerie geelachtige , in alkohol en aether oplosbare , in
water onoplosbare en daarin bezinkende olie en heeft een zeer zoeten smaak
en zwavelachtigen reuk. Pota,ssahydraat ontleedt het in zwavel, zoutzuur en
mierenzuur.
Formylsuperchlorure is wegens zijne zamenstelling bij het aannemen van
het zuurstofvrije radikaalformyl een der substitutieprodukten geheeten van
het chloorelayl bij behandeling met chloor.
Frankforter-zwart. Dezen naam heeft men aan eene beste soort zwartsel
(kool) gegeven , hetwelk verkregen wordt door wijndraf of azijnmoer goed
met water at' te wasschen , te droogen en onder afsluiting der lucht te
gloeijen. Het bevat behalve kool ook afwisselende hoeveelheden koolzure
potassa , die atkomstig is Nan den wijnsteen, in den wijndraf aanwezig.
Fransche brandewijn, zie bij Wijn.
Fraxinine heet eene kristallijne zelfstandigheid uit den bast van Eraxinus
excelsior.
Freiberger amalgamatiemethode is eene methode om het zilver,, nit de
ertsen tot chloorzilver gebragt en vervolgens met ijzer gereduceerd, door
amalgameren met kwikzilver of te scheiden (zie Zilver).
Friedrichzout (Friedrichsalz) is een triviale naam voor zwavelzure soda
(glauberzout), afstammende van Friedrichshall bij Hildburghausen, alwaar
dit zout onlangs in het groot uit zoutbronnen verkregen is.
Frisschen. Met deze uitdrukking geeft men in de metallurgie verschillende processes aan , die bepaald van elkander afwijken. Zoo noemt men bijv.
de omzet Ling van het ruwijzer in staafijzer »frisschen" (zie bij IJzer) , maar deze
uitdrukking wordt ook gebezigd voor de bereiding van het lood nit het lood-
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oxyde, dat bij het uitmelten van het zilver verkregen en door kool gereduceerd is. Deze reductie geschiedt zoowel in den vlamoven, als in den
schachtoven , doch gewoonlijk in den laatsten. Bij het frisschen van het
loodglid in den vlamoven wordt het uitgespreid op den haard, die vooraf
met eene 5-7 duim dikke laag van tot kleine stukken gebragte houtskool
of cokes bedekt is, en dan zelf met eene een weinig dunnere laag van
zoodanige brandstof overdekt. Het lood, dat door een goed onderhouden vlammend vuur is gereduceerd, vloeit op den naar eene zijde afhellenden haard
en vervolgens door eene kleine opening in het metselWerk af, en wordt buiten den
oven verzameld. Tegen het einde van het proces, wanneer het lood in eene
kleine hoeveelheid afvloeit , wordt de nog altijd loodhoudende massa op den
haard in eene kleinere ruimte zamengetrokken, des noodig met kolenstof bedekt en aan eene sterkere hitte blootgesteld , waardoor weder eene nieuwe
hoeveelheid lood afvloeit. Zoodra dit geschied is , wordt de oven ledig gemaakt en op bovengenoemde wijze met eene nieuwe beschikking voorzien..
De uitgetrokkene overblijfsels zijn nog steeds loodbevattend, maar kunnen
in een vlamoven niet verder uitgewerkt worden. Zeer noodzakelijk is het
bij het frisschen van het loodglid, dat het niet in te groote stukken , maar
ook niet in poedervorm wordt aangewend. De reductie duurt bij zulk eene
verkeerde beschikking veel langer en men verkrijgt minder lood en eene
grootere hoeveelheid loodhoudende zelfstandigheden. Voor het frisschen van,
het loodglid in schachtovens, zooals het op vele Duitsche smeithutten geschiedt , gebruikt men ovens van omstreeks 7-8 voet hoogte, dewijl in hoogere ovens_ al ligt eene te sterke hitte ontstaat, die eene gedeeltelijke vervlugtiging van het lood ten gevolge heeft.
Eindelijk wordt de benaming Dfrisschen" ook gebezigd voor het zamensmelten van het zilverhoudend koper met lood, ten behoeve van het zijgproces. Bij het Hongaarsche zilver-smeltproces duidt men daarmede aan het
zamenbrengen van gesmolten lood met gesmolten zilver- en koperhoudenden
ruwsteen, waardoor het eerste het zilvergehalte van den laatsten voor het
grootste gedeelte opneemt.
Frischlood beet lood, door het frisschen (zie aldaar) van het loodglid
verkregen , hetwelk steeds kleine hoeveelheden koper , ijzer, arsenik , zilver
enz. bevat. Gewoonlijk wordt bet frischlood , voordat het in den handel
komt , in de smeithutten aan eene zijging onderworpen, door het op eene
schuinsche vlakte, den zoogenaamden »zijgerbank" te smelter. Het lood
smelt langzaam , vloeit langs de vlakte af in eene daartoe ingerigte diepte
en wordt hieruit later geschept en in ijzeren vormen gegoten.
Frischslakken ontstaan bij elk frischproces , maar voornamelijk heeten
de zoodanige, welke bij het frisschen van het ruwijzer en bij het frisschen
van loodglid worden verkregen. Men pleegt voor eene meer naauwkeurige
onderscheiding de eerste ijzer-, de tweede lood-frischslakken te heeten. De
constitutie der ijzerslakken zie men bij het artikel : Lher ; de lood-frischslakke is een silicaat van loodoxyde en van de oxyden van eenige andere
metalen, vooral van ijzer ; het bevat bovendien kiezelzure aarden en ook
somtijds kiezelzuur alkali. Dit alkali , alsmede het kiezelzuur, zijn hoofdzakelijk afkomstig van de brandstof en van de ovenwanden, waarmede een
gedeelte van het loodglid, dat tot frisschen is gebruikt, zamensmelt.
Frischstaal noemt men het smeltstaal , dat door frisschen uit ruwijzer
is verkregen (zie IJzer en Staal).
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Frischvuur pleegt men wel de haardovens (frischhaarden) te noemen
waarin het frisschen van het ruwijzer geschiedt.
Frischgzer heet het staafijzer, bij het frisschen van het ruwijzer verkreen (zie 'her).
g
Fritte (Zamenbaksel). Deze uitdrukking wordt gebezigd voor elke , tot
het begin van smelting verhitte , oorspronkelijk poedervormige massa; voornamelijk duidt- men daarmede aan kiezelzuur- en alkalihoudende mengsels,
die door hoogere temperatuur zamengeklonterd (gesinterd) zijn en door sterke
verhitting tot glas kunnen gesmolten worden. (Zie het artikel GIas).
Het vervaardigen eener fritte noemt men fritter (zamenbakken).
Fritten-porselein wordt in Fransche en Engelsche fabrieken vervaardigcl
uit eene porseleinmassa, bestaande uit een mengsel van porseleinleem , kiezelzuur, beenderenasch, soda en tinoxyde, die, bij eene lage temperatuur
gebrand, doorschijnend , met een ligt smeltbaar, , loodhoudend glazuur voorzien is en op echt porselein gelijkt. Dit onecht porselein heet fritten-porselein.
Fuchsine zie Anilinerood, hetwelk naar zijne verschillende kleurwijzigingen, ook, behalve fuchsine, de namen draagt van rosaniline, azaleine,
magenta, solferino, roseine. In den laatsten tied heeft Hofmann ontdekt,
dat het anilinerood niet nit zuiver aniline kan verkregen worden, maar dat
er zich eene andere zelfstandigheid, toluidine genaamd , bij moet bevinden,
zoodat het aniline uit den handel een mengsel is van aniline met toluidine.
Fucusamide ontstaat uit het fucusol door behandeling met ammonia. Dit
fucusamide wordt door behandeling met zuren gescheiden in ammonia en
fucusine , hetwelk isomeer is met het furfurine.
Fucusol ontstaat door destillatie van onderscheiden Algen met verdund
zwavelzuur en is isomeer en analoog met het furfurol.
Fulminaan (Bicyaan : C,N2) is eene verbinding , polymeer met het cyaan ,
hetwelk echter slechts als eene bijzondere wijziging van het cyaan kan beschouwd worden.
Fulminaanzuur is synoniem met Knalzuur (zie aldaar).
Fulminaten heeten de knalzure zouten.
Fulminuurzuur (Isocyanuurzuur : C6 1-13 N300, een eéribasisch zuur , isomeer
met het cyanuurzuur, wordt verkregen door verscli bereid knalkwikzilver
met eene zeer verdunde oplossing van chloorpotassium te verhitten, waarbij
zich kwikzilveroxyde afscheidt en benevens fulminuurzure potassa chloorkwikzilver gevormd wordt, welk laatste door ammonia wordt neergeslagen.
De fulminuurzure potassa, door filtreren afgescheiden, kristalliseert in lange
zuilen, is moeijelijk oplosbaar in koud water en verglimt bij verhitting met
een zwak vuurverschijnsel. Slaat men dit zout door middel van loodazijn
neder, dan kan het fulminuurzuur uit het gepraecipiteerde loodzout door middel van zwavelwaterstof worden afgescheiden. Na verdamping vertoont het
fulminuurzuur eene onduidelijk kristallijne massa, die een zuren smaak bezit,
weinig oplosbaar is in water, maar gemakkelijk in kokenden alkohol, waaruit
het zich bij bekoeling afscheidt. Bij verhitting geeft het eene zwakke ontploffing. — Uit eene verzadigde wijngeestige oplossing heeft men het zuur
verkregen in kleine kleurlooze kristalren , die bij 150° C. ontleed worden.
Wordt het fulminuurzuur, alsmede de fulminuurzure zouten , met bijtende
alkalien verhit , dan ontwikkelt zich ammonia en er ontstaat een koolzuur
zout.
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Fumaaramide (C.11,04 -1-- 2NH2) ontstaat door inwerking van ammoniakgas
op fumaarzuren-aether, of kristalliseert` uit een mengsel van fumaarzuren
aether en ammonia liquida in blaadjes , die in kokend water oplosbaar zijn ,
maar daarbij gedeeltelijk in fumaarzure ammonia overgaan.
Fumaarzuur (Paramaleinezuur: 2H0,C8 1-12 06) wordt gevonden in den aardrook
(Fumaria officinalis L.), in Corydalis butbosa, in Glaucium luteurn , in vele
korstmossen (bijv. in de IJslandsche mos) en zwammen. Het ontstaat ook
uit het appelzuur (zie aldaar), indien dit tot 150° C. verhit wordt, waarbij het
2 aeq. water verliest , terwijl waterhoudend fumaarzuur terugblijft.
Het vormt gestreepte bladen van een zwakken zuren smaak en gaat bij
200° in het isomere maleinezuur over. Het is moeijelijk oplosbaar in water,
daarentegen gemakkelijk in alkohol en aether. Het is gemakkelijk oplosbaar
in kokend salpeterzuur en kristalliseert hieruit bij bekoeling onveranderd.
Men kan zijne zouten het best verkrijgen door eene azijnzure base met fumaarzuur en water te verwarmen en vervolgens te verdampen, om het azijnzuur te verdrijven. Het fumaarzuur loodoxyde is in kokend water
oplosbaar.
Fumarolen. Deze uitdrukking wordt in Italie gebezigd zoowel voor spleten of openingen in den aardbodem, lava enz., waaruit dampen voortkomen,
als voor de dampen zelven. — De fumarolen schijnen het gevolg eener voortdurende vulkanische werkzaamheid te zijn.
Fungine is synoniem met plantencellenstof of Cellulose.
Furfuramide (C30 H12N206) ontstaat door behandeling van furfurol met
ammonia, waarbij het in kleurlooze kristallen wordt afgescheiden , die in
water oplosbaar zijn, maar door alkohol en aether gemakkelijk worden opgelost. Door waterhoudend zoutzuur wordt het in furfurol en ammonia
omgezet; bij het koken met eene potassa-oplossing in het isomere furfurine.
Furfurine (van furfur , zemelen): C301112N20„ is eene base, die ontstaat
uit het furfuramide (zie aldaar) en in zijdeglanzende kleurlooze naalden
kristalliseert , beneden 100° smelt en sterk alkalisch reageert. Het is luchtbestendig , gemakkelijk in alkohol en aether, daarentegen eerst in 135 deelen
kokend water oplosbaar , reukeloos en zwak van smaak , terwiji zijne zouten bitter smaken.
FurfuroI (van furfur , zemelen) : C101-1404j ook k u n s t m a t i g e m i e r e no li e geheeten, kan verkregen worden door de werking van verdund zwavelzuur op meel , zemelen, lijnoliekoeken , zaagsel of door destillatie dezer
zelfstandigheden met geconcentreerd zoutzuur of met chloorzink. — Het is
eene kleurlooze , naar kaneel riekende olie van 1,16 spec. gew. en een kookpunt bij 162° C. Aan het licht wordt het spoedig geel , daarna bruin. Het
is in 12 deelen water, gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar.
Furfurolamide = Furfuramide.
Fuscine beet eene organische base, uit de dierlijke olie verkregen.
Fuscokobaltiakzouten ontstaan , indien ammoniakale oplossingen van kobaltzouten aan de lucht worden blootgesteld.
Fustine werd dcor Preisser bet kristallijne pigment van het fisethout
geheeten.
Fjnbranden, zie Zilver.
Fijnmaken van het zilver,, zie Affineren en Zilver.
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Gaarkoper — Gal.

C4.
Gaarkoper , zie bij Koper.
Gaarslakken , zie bij Staal.
Gaduine is door de Jongh eene vetsoort geheeten , die zich benevens
levertraan in de lever van verschillende Gadus-soorten zal bevinden. Het
wordt verkregen door verzeeping der levertraan met sterke sodaloog, waarbij
men de zeep met azijnzuur loodoxyde ontleedt, de verkregene zeep met
nether uittrekt, de oplossing door verdund zwavelzuur ontleedt, het oliezuur, het
welk het gaduinebevat en daardoor bijna zwart gekleurd is, opneemt in kokenden
alkohol van 30° en beneden 0' afkoelt, waarbij zich de zeep afscheidt, maar
het gaduine voor het grootste gedeelte blijft opgelost, hetwelk dan weder
door bijvoeging van verdund zwavelzuur wordt afgescheiden. Het is donkerbruin , onoplosbaar in water, oplosbaar in alkohol en aether , in den
droogen staat broos.
Gaedinezuur of G a i d i n e z u u r (C32H3004) is eene kleurlooze, kristallijne,
reukelooze zelfstandigheid, die bij 38° smelt , na het smelten onontleed vervlugtigt , in wijngeest en aether gemakkelijk oplosbaar is en , aan de lucht
blootgesteld , niet verandert. Het ontstaat uit het hypogaeazuur (zie aldaar) ,
waarmede het isomeer is , door de inwerking van salpeterzuur.
Gagalolie is eene aetherische olie , die zich in Myrica Gale bevindt, eene
donkergele tot bruine kleur bezit, zeer dik vloeibaar, in den beginne zacht ,
later brandend en zamentrekkend van smaak is.
Gagat heet eene zeer vetglanzende, pikzwarte bruinkoolsoort.
Gal , een afscheidingsprodukt der lever , schijrrt bij alle dieren , die deze
klier bezitten, analoog te zijn. Zij stort zich overal uit onder het deel van
het darmkanaal , dat als maag te beschouwen is, en vermengt zich op deze
wijze met het eerste eigenlijke produkt der spijsvertering, den spijsbrij. In
weerwil van vele beweringen en schijnbaar tegenovergestelde resultaten van
proefnemingen, kan reeds uit haar algemeen voorkomen in het dierenrijk het besluit getrokken worden, dat de gal niet slechts eene zuivere stof van afscheiding is , maar nog zekere verrigtingen in het organisme moet vervullen. Welke physiologische bestemming haar intusschen moet worden toegeschreven , of zij een invloed op den spijsbrij uitoefent dan wel eene vrijwillige ontleding heeft te verhinderen , hierover kunnen slechts vermoedens
worden geopperd; zooveel is intusschen zeker,, dat hare belangrijkste
hestanddeelen in de darmen verdwijnen.
De gal komt voor als eene waterige vloeistof, die naar omstandigheden
eene verschillende concentratie bezit. De grootste hoeveelheid harer bestanddeelen is volledig opgelost; echter bevinden zich daarin ook eenige drijvende
deeltjes, bijv. slijm , kristallen van cholesterine enz. De kleur der gal is gewoonlijk groen- of bruingeel, haar smaak bitter, een weinig in het zoete
overgaande. Zij reageert neutraal of zwak alkalisch.
Hare voornaamste organische bestanddeelen zijn de galzuren , gewoonlijk
van cholesterine vergezeld , kleurstoffen en extractiefstoffen ; hare gewone
anorganische zouten zijn chloormetalen, phosphorzure en zwavelzure zouten.
De eigenschap der gal van draderig te zijn, is afkomstig van bijgemengd
slijm , hetwelk door vermenging met alkohol wordt neergeslagen.
De meeningen over den scheikundigen aard der gal zijn verdeeld. De
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nieuwe zienswijze is gegrond op het aanneinen van twee constante gaizuren
en op den gepaarden aard van deze zuren. Alle galsoorten bestaan bij de
meest verschillende dieren hoofdzakelijk uit de waterige oplossing van het
sodazout van een stikstofhoudend maar zwavelvrij zuur, het gl ycocho lzuur
of cholzuur (zie aldaar) en uit het sodazout van een zwavel- en stikstofhoudend zuur, het t a u r o cho 1 z u u r of choleinezuur (zie aldaar). De hoeveelheid dezer beide zouten blijft bij dezelfde dierlijke famine tamelijk gelijk
maar wijkt bij de verschillende dierkiassen af. — Het zwavelgehalte is het
geringste (0,3 tot 0,4 proc.) in de zwijnengal, die bovendien van alle andere
gallen afwijkt en twee eigenaardige zuren : het hyocholzrur en het hyocholeinezuur bevat. — De ganzengal zal tot de gallen behooren, die het rijkst
aan zwavel zijn en bevat ook een eigenaardig galzuur,, het chenocholelnezuur. In de gezuiverde ganzengal wil men 6 proc. zwavel gevonden
hebben.
Galactine is een was- of harsachtig ligchaam geheeten , hetwelk men
vroeger uit het sap van den Amerikaanschen koeboom of Galactodendron
zal hebben verkregen.
Galactinezuur ontstaat bij de reductie eener alkalische koperoxyde-oplossing door melksuiker. Het is eene onkristalliseerbare , stroopachtige, taaije
sterk zure zelfstandigheid , die met water en alkohol in elke verhouding kan
vermengd worden en niet oplosbaar in aether is.
Galactometers of Galactoscopen noemt men verschillende instrumenten ,
welke dienen, om de melk op Naar gehalte aan vet en kaasstof te onderzoeken , en bedriegelijke bijmengsels, voornamelijk van water , quantitatief
aan te wijzen. Zij zijn gegradueerde cilinders of glazen, buizen , waarin
men , na de melk eenigeb tijd te hebben laten staan , de hoogte waarneemt
van de laag room , die zich heeft afgescheiden ; of gegradueerde vochtwegers
(areometers) , waarbij het punt joist is aangewezen, waarin zij in goede
onvervalschte melk moeten zinken. Men heeft ook nog een instrument voorgeslagen , hetwelk gegrond is op den graad van ondoorzigtigheid der melk,
die door de melkbolletjes wordt voortgebragt. (Men zie verder het artikel:
Melk).
Galamboter, , eene vetsoort afkomstig van Bassia butyracea (zie bij
Vetten).
Galangewortelolie is eene vlugtige , geelwitte olie.
Galbanum (Moederhars) is eene bars, die van eenige Umbelliferen van
Perzie , Syrie en Ethiopie verkregen wordt. Als moederplanten noemt men:
Bubon galbanum, L. Galbanum officinale Don , Ferula erubescens Boiss. enz.
In den handel vindt men twee soorten van galbanum , Levantsch en Perzisch ; het eerste komt deels in korrels , deels in massa voor ; het laatste
vormt eveneens zamenhangende massa's, die door hare grootere weekheid
van Levantsch galbanum verschillen.
Galbanumolie , die men door destillatie der galbanumhars kan verkrijgen , is kleurloos , smaakt in den beginne brandend , dan verkoelend en
bitter , is gemakkelijk oplosbaar in alkohol , aether en vette olien.
Galeeroven pleegt men een destilleeroven te heeten , die een of meerdere
rijen van retorten bevat, welke door een gemeenschappelijk vuur verhit worden. De halsen der retorten , welke uit den oven uitsteken , gelijken een
weinig op de roeischepen , die onder den naam van galeijen (gateeren) bekend zijn, waarvan de naam galeerovens afkomstig is.
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Galhuminezur — Galluszuur.

Galhuminezuur (volgens Pelouze: C12 11404), vroeger door Berzelius meta ngallu sz u u r geheeten , is een zuur , hetwelk zoowel nit het galnoten-looizuur
als ook uit het galluszuur door verhitting tot 250° verkregen wordt , waarbij
het als eene koolzwarte glanzende zelfstandigheid terugblijft. Het komt voor
als eene reek- en smaaklooze , in water , alkohol en aether onoplosbare
daarentegen in alkalien met eene zwarte kleur oplosbare massa.
Galipot is de pijnhars (resina pini) , die in den winter uit de pijnboomen vloeit en daaraan verhardt. De bestanddeelen zijn gelijk aan die van
terpentijn (zie aldaar).
Galitanzuur (C14118010) is het looizuur nit het kruid van Galium verum
en G. Aparine. Het slaat ijzerchloride donkergroen, loodazijn met eene kleur
als chromaatgeel neder en smaakt bitter.
Galitzensteen is een naam voor natuurlijk voorkomend zinkvitriool.
Galkleurstoffen. Volgens Berzelius bestaat er eene groene (biliverdine)
eene bruine (biliphaeine) en eene roodgele galkleurstof, die alle in de lever,
uit het bloed afgezonderd of gevormd, , met de excrementen weggaan en
waaraan deze hunne kleur ontleenen. Vooral belangrijk is de werking van
salpeterzuur op de galkleurstof , waardoor een eigenaardig kleurenspel wordt
te voorschijn gebragt, hetwelk bijna alle kleuren van het spectrum omvat.
Volgens Städeler zijn de kleurstoffen der gal de volgende bilirubine
C 32 H 18 N 2 0„ eene roode kristallijne kleurstof , onoplosbaar in water , wijngeest
en aether , oplosbaar in chloroform , zwavelkoolstof en benzol , in alkalien
met eene oranjeroode kleur, door salpeterzuur de bovengenoemde kleurschakeringen ondergaande ; — b i 1 i v er dine: C 32 11 18 N2010 , eene groene kleurstof , die door oxydatie van het bilirubine ontstaat ; — biliprasine:
C3211 20 N 2012 , insgelijks eene groene kleurstof uit het biliverdine door het opnemen van 2 aeq. HO ontstaan ; — b i l i fu seine: C 32 1-120N-2 08 , en bilihumine, twee bruine kleurstoffen uit de ontleding der voorgaande kleurstoffen
gevormd.
Galluszuur (Galnotenzuur : C141160 10-1-2H0) is het belangrijkste ontledingsprodukt van het galnoten-looizuur (zie Looizuur). Het komt in de galnoten niet als zoodanig gevormd voor , maar het ontstaat door een gistingsproces uit het looizuur door middel van een ferment in de galnoten aanwezig,
door tot poeder gebragte en bevochtigde galnoten bij eene temperatuur van
20 tot 30° C. onder toetreding der lucht to laten staan. In andere planten
heeft men het echter gevormd aangetroffen , o. a. in de Arnica , Helleborus,
Colchicum , Rheum , Arbutus uva ursi , in de divi-divi boonen enz. (Vandaar dat zijn vroegere naam galnotenzuur thans meer algemeen door then
van galluszuur vervangen is). — Het galluszuur komt voor in kleurlooze
zijdeglanzende kristalnaalden , heeft een scherpen zuren smaak en eene sterke
zure reactie en wordt bij 212° C. ontleed , waarbij brandig-galluszuur ontstaat.
In koud water is het moeijelijk , in kokend water , alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar. Lijm wordt er niet door gepraecipiteerd, behalve wanneer
er plantenslijm aanwezig is. De oplossingen der zouten van het galluszuur
worden aan de lucht buitengewoon ligt ontleed , zoodat een spoor van vrij
alkali bij het galluszuur eerie geheele reeks van kleuren doet doorloopen,
namelijk geel , blaanw , groen , rood , bruin enz. Deze laatste kleur komt
te voorschijn indien eene soort van humus is gevormd. Tijdens deze verkleuringen wordt veel zuurstof opgenomen en koolstof afgegeven. Met zwavelzuur tot 140° verhit , zet het galluszuur karmijnroode , in water bijna
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onoplosbare kristallen of van rood-galluszuur met de zarnenstelling : C14H408
—
Galmei is natuurlijk zinkoxyde met ijzeroxyde (zie Zink en Zinkoxyde).
Galnoten zijn uitwassen , die door den steek van het wijfje der galwesp
(Cynips folic quercus seu Dipiolepis gallae tinctoriae) veroorzaakt worden,
wanneer zij hare eijeren door middel eener eijerboor in het schorsweefsel
der takken van den kleur-eik (Quercus infectoria) neérlegt. Het uitwas
omsluit de eijeren als eene sponsachtige opgeblazene massa , die later hard
wordt en door de ontwikkelde insekten wordt doorboord.
De beste galnoten groeijen in de Levant ; de zwarte Aleppische worden het
hoogst geschat. Zij zijn zwaar , digt , stekelig , van eene zwartachtige of
bruingroene kleur , meestal door het niet volkomen ontwikkelde insekt in
het midden uitgevreten of ook zelfs doorboord. De witte galnoten zijn
meestal iets grooter,, veel ligter,, sponsachtig en door het volkomen ontwikkelde insekt doorboord. — Slechtere soorten worden in Dalmatia, Catalonia enz, verzarneld. Zoogenaamde Chinesche galnoten zijn veel grooter en van verhevenheden voorzien , inwendig hol. Zij worden door eene
soort van Aphis op Rhus semiliata Murray i3 Osbeckii voortgebragt.
De galnoten dienen wegens haar gehalte aan looizuur voor de bereiding
van inkt , terwij1 zij bovendien in de verwerij en katoendrukkerij veelvuldig
worden aangewend. Het looizuurgehalte van goede galnoten is zeer aanzienlijk , want met eene aluin-oplossing bepaald , Levert het 60-70%. Bovendien
bevatten zij sporen van gallus- en ellagzuur,, plantenslijm , cellulose enz.
Galnoten-looizuur , zie Looizuur.
Galnotenzuur zie bij Galluszuur.
Galsteenen zijn dierlijke concreties , die gewoonlijk uit cholesterine en uit
galkleurstof (meestal met kalk) , sours uit ingedikte gal of nit palmitinezuren en stearinezuren kalk bestaan. — De galkleurstof kan het best door eene
alkoholische potassa-oplossing worden uitgetrokken.

Biline (zie aldaar).
Galstof
Galvanisme (Contact-electriciteit , Electriciteit door aanraking, Dynamische electriciteit). Bij het contact of de aanraking van twee metalen onder
zekeren invloed , ontdekte men eene belangrijke bran voor electrische kracht,
waardoor een nieuw tijdperk voor de electriciteit aanbrak.
Een beroemde geneesheer te Bologna, Galv ani geheeten , gaf door zijne
waarnemingen het eerst aanleiding tot het ontdekken der contact-electriciteit, doordien hij geheel toevallig ontdekte , dat kikvorschendijen , die voor
physiologisch doel gepraepareerd en aan koperen haken waren opgehangen ,
trekkingen ondergingen , zoodra zij met ijzer in aanraking kwamen. iiij
kwam zeer spoedig op het denkbeeld , dat electriciteit de oorzaak dezer
trekkingen moest zijn , dewijI hij gelijke trekkingen reeds vroeger had waargenomen , als hij electriciteit , door wrijving opgewekt , door de zenuwen
van doode kikvorschen liet gaan.
De ontdekking van Galv an i verspreidde zich zeer spoedig en verwekte
groot opzien , terwijl men zijne zienswijze , het dierlijk organisme namelijk voor
de oorzaak dezer electriciteit te houden , den naam van galvanisme gaf.
Door de veelzijdige bemoeijingen van alle geleerden , our eene juiste verklaring van dit verschijnsel te verkrijgen , gelukte het Alex ander Volta
door naauwkeurige waarnemingen, te bewijzen , dat de electriciteit afkomstig was van de aanraking van twee metalen, waartoe de zenuwen der kik-

268

Galvanisme.

vorschen als geleiders gediend hadden. — Volta geraakte tot dit resultaatdoor een geleidend ligchaam van koper en een ander van zink met el,
kander te verbinden en beide met kikvorschen-dijen in aanraking te brengen , waarbij voor alle dingen noodzakelijk was , dat de metaalstrepen
aan hare aanrakingspunten eene volkomen zuivere metaalvlakte bezaten. —
Volta besloot uit zijne proeven , dat de vrij werkende electriciteit noch in
de zenuwen , noch in de spieren van den kikvorsch , maar slechts door de
aanraking van beide metalen ontwikkeld wordt en dat zij volkomen gelijkt
op het electrische fluidum.
Hij bewees zulks door den goudblaadjes-electrometer met opgeschroefden
condensator , omdat zijne aanraking met zink eene duidelijke afwijking der
goudblaadjes veroorzaakte. Nog meer bevestigde Volta de opwekking der
electriciteit door middel van contact, door 2 metalen platen, de eene van
zink, de andere van koper, aaneen te solderen. Wordt het zinkeinde in
de hand genomen, zoodat de benedenste plaat van den condensator met het
koper in aanraking komt en de bovenste plaat met den grond in geleidende
verbinding wordt gebragt , dan zal de goudblaadjes-electrometer eveneens
divergeren. De kracht , die zich aan de aanrakingspunten dezer beide ongelijksoortige metalen openbaart , heeft den naam van electromotorische kracht
verkregen, terwij1 Volta de metalen zelven electromotor en (opwekkers
der electriciteit) heette. Volta vervolgde zijne proefnerningen verder en besloot daaruit dat het opwekken der electriciteit van de aanraking der metalen is of te leiden. Hij werd hiervoor tot de zamenstelling der electrische
kolom of zuil geleid , die later zulke belangrijke uitkomsten heeft opgeleverd.
Zulk eene zoogenaamde kolom van Volta eischt voor hare zamenstelling drie
verschillende ingredienten : twee metalen en een zoogenaamden vochtigen tusschenleider. De twee metalen, welke hiervoor gewoonlijk worden aangewend,
zijn zink en koper, het eerste als positief en het laatste als negatief element. De vochtige tusschenleider bestaat uit eene schijf van doek of bordpapier,, die met de oplossing van een alkali of van een verdund zuur of ook
wel met eene oplossing van keukenzout wordt doortrokken. Worden omstreeks 20-100 paren platen zoodanig opeen gezet, dat eene plaat van
zink , eene van koper en de vochtige tusschenleider elkander opvolgen, dan
verkrijgt men een toestel, naar zijn uitvinder k olom van Volta geheeten.
Het zinkeinde der kolom beet de positieve pool , het kopereinde de negatieve
pool ; aan beide zijn metalen geleidingsdraden verbonden. Worden de
zoodanig gerangschikte systemen met den grond in geleidende verbinding gebragt , dan zal door middel der electromotorische kracht eene verdeeling der electriciteit plaats vinden , het zink zal positief, het koper
negatief electrisch worden waarbij vrije positieve electriciteit op het
zink blijft en de vrije negatieve electriciteit van het koper naar den
grond overgaat. Onttrekt men nu aan het zink een gedeelte zijner vrije
electriciteit, dan zal dit verlies , hetwelk het zink aan electriciteit ondergaat , door de electrische kracht vergoed worden , terwij1 eene hoeveelheid
gelijk aan de nu ontwikkelde electriciteit op de koperplaat en van deze op
den bodem overgaat, zoodat eene voortdurende werkzaamheid der electromotorische kracht plaats vindt , waarvan men zich gemakkelijk door een
condensator overtuigen kan ; want de vrije electriciteit deelt zich in de nabij
liggende systemen over en plaatst zich zoo tot aan de polen voort , waardoor
eerie voortdurende beweging ontstaat , die men den e 1 e c tris ch en s tr o o m
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heet. Ontbeert de zuil de afleiding , dan zullen er , bij het in aanraking
brengen der beide geleidingsdraden op een korten afstand, onafgebroken von ken overspringen. Brengt men intusscben de beide geleidingsdraden in onmiddellijke aanraking met elkander of sluit men de keten , dan is wel het
overspringen der vonken niet meer merkban, maar in alle deelen van den
sluitdraad zal zich eene voortdurende werkzaamheid openbaren door het
streven der beide electriciteiten om zich weder met elkander te vereenigen.
Behalve de Voltasche kolom heelt men tot het opwekken van den electrischen stroom nog andere kolommen of zuilen , ketens of electrische batterijen bedacht, zoo bijv. den zoogenaamden beker-toestel , waarvan de
elementen uit aaneen gesoldeerde zink- en koperplaten bestaan , die in een
bak van hout staan , welke van binnen met eene harslaag overdekt en met
zuurgemaakt water is gevuld.
Verder bestaat er eene zoogenaamde Wollastonsche batterij , wier constructie wezenlijk daarop berust , dat alle koper- en zinkplaten aan een dwarsbalk
bevestigd zijn, zoodat men ze naar verlangen in de vloeistoffen dompelen
en weder uitnemen kan.
Deze gewone galvanische toestellen verliezen echter spoedig hunne kracht;
van daar dat later in gebruik zijn gekomen de dusgenaamde constante kolommen, ketens of batterijen , bestaande nit 2 metalen elk afzonderlijk in
twee verschillende zuren geplaatst , die door middel van een poreuzen tusschenwand (een potje van onverglaasd aardewerk) van elkander gescheiden zijn. De
voornaamste constante kolommen zijn: van Daniel, van Grove en van Bunsen.
De constante kolom v an Daniel bestaat uit een glazen vat gevuld
met eene verzadigde oplossing van kopervitriool (zwavelzuur koperoxyde) ,
waarin een cilinder van rood koper gedompeld is , rondom met vele gaten
doorboord en van onder en van boven open. Binnen dezen cilinder bevindt
zich een poreuze pot van onverglaasd aardewerk, die gevuld is met verdund zwavelzuur, en waarin een cilinder van geamaigameerd (dat is met
kwikzilver bestreken) zink geplaatst is. Bij de werking van den galvanischen
stroom in deze kolom (dus bij geslotene keten ) zal het zink door bet
zwavelzuur worden opgenomen , wanneer het door de zuurstof van het water
in zinkoxyde is overgebragt. Hierbij heeft de negatieve electriciteit der zuurstof de positieve electriciteit van het zink geneutraliseerd en het zink wordt
negatief electrisch. Bij het opnemen van het zinkoxyde door het zwavelzuur
wordt de zure vloeistof daarentegen positief electrisch, Deze positieve electriciteit begeeft zich door het poreuze potje been in de koperoplossing en eindelijk op de koperplaat. De waterstof van het ontlede water wordt door den
stroom medegevoerd naar het zwavelzuur koperoxyde , ontneemt hieraan
zuurstof, waardoor water gevormd wordt, terwijl bet koper zich aan de
koperplaat afzet, die als geleider der positieve electriciteit client. Het vrijgewordene zwavelzuur dringt endosmotisch door het poreuze potje , om het
zink telkens op nieuw te doen oxyderen en op te lossen.
Het verlies der oplossing aan zwavelzuur koperoxyde wordt telkens hersteld door kristallen van dit tout, op een zeefvormig deksel gelegen , dat
zich boven de koperplaat en koperoplossing bevindt. Er heeft dus eene
voortdurende (constante) werking plaats.
In den laatsten tijd is bij deze toestellen veelvuldig zwavelzuur k w i kzilv er oxyde in plaats van zwavelzuur koperoxyde in gebruik gekomen.
(Toestel van Marie-Davy).
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De constante k o 1 o m van G r o v e bestaat nit geamalgameerd zink in
verdund zwavelzuur in een glazen vat geplaatst, waarin zich tevens in een
poreus potje salpeterzuur met platinumplaat bevindt. — De werking bij de
oplossing van het zink in het zwavelzuur is dezelfde als boven beschreven
het zink wordt gedeeltelijk opgelost en daarbij negatief electrisch; de waterstof van het water door het poreuze potje lieengegaan ontleedt het salpeterzuur , verbindt zich met I aeq. zuurstof tot water , er ontwijkt ondersalpeterzuur (NO,), terwip de platinaplaat als geleider dient voor de vrijgewordene positieve electriciteit. Draden aan het zink en platinum vastgeschroefd,
dienen voor de verdere geleiding der electriciteiten. Deze kolom is zeer
krachtig , maar de hooge prijs van het platinum staat haar algemeen gebruik in den weg. In den laatsten tijd heeft men voor galvanoplastisch
doel batterijen (van S m e e) aangewend, waarbij het platinum der Grove'sche
batterij door verplatineerd zilver is vervangen.
Vooral verdient echter de constante batter ij vanB un se n vermelding
daar zij eene krachtige werking vertoont en op eene niet zeer kostbare wijze
kan vervaardigd worden. Men plaatst een hollen cilinder van kool (liefst coke
nit de gasretorten) en zand in een g:azen vat , zoodat hij er vast in sluit. In
de holte van den koolcilinder wordt een beneden gesloten aarden cilinder
gebragt , die echter slechts zoo wijd moet zijn, dat er nog eene kleine ruimte
lusschen beide cilinders overblijft. De poreuze cel wordt dan met verdund
zwavelzuur en het glas met salpeterzuur gevuld. Aan het bovenste einde
van den koolcilinder is een ring van zink met een zinken band bevestigd , die
den koolcilinder met een hollen zinkcilinder in verbinding brengt en die in de
met verdund zwavelzuur gevulde poreuzecel van het naastvolgende glas hangt.
Eene der eenvoudigste toestellen is`de gewijzigde cel van B e c q u e r e 1. (Zie
hierover GalvanoplastieL)
Bij deze constante batterijen bevindt zich aan de zinkplaat de negatieve
pool , aan de koper- of platinumplaat of aan de kool de positieve pool.
De electrische toestand , die door contact wordt voortgebragt , hangt hoofdzakelijk van de keus der stoffen , dus van de electromotoren af, die men
voor het contact bezigt. Terwijl , zoo als uit het gezegde blijkt , koper in
aanraking met zink negatief electrisch werkt , neemt bet in aanraking met
platinum positieve electriciteit aan ; daarentegen wordt zink in aanraking met
platinum sterker positief electrisch , dan in aanraking met koper. Uit deze
feiten volgt , dat de electrische spanning, die door de electromotorische
kracht der metaalachtige ligchamen wordt opgewekt , zeer verschillend is,
of met andere woorden , het electrisch onderscheid is naar de keus der
stoffen anders en zwakker of sterker. Men heeft eene spanningsreeks gevonden , die men zich in de volgende orde voorstelt :
zink
lood
food
tin
ijzer
koper
zilver
goud
platinum
kool
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In eene spanningsreeks als de hier opgenoemde wordt elk voorafgaand
ligchaam in aanraking met alle volgende positief electrisch. De beteekenis
eener zoodanige reeks is hierin gelegen , dat de electromotorische kracht
zooveel te sterker wordt opgewekt naar gelang de electromotoren ofopwekkers der electriciteit in de spanningsreeks van elkander verwijderd zijn.
Van daar dan ook , dat zink en platinum eene zoo krachtige werking vertoonen en boven zink en koper zouden te verkiezen zijn , indien het koper
Met een veel goedkooper electromotor was dan het platinum en bovendien
de afstand tusschen het zink en koper in de spanningsreeks ver genoeg is ,
om ook hier eene sterke werking te verwachten (zie ook Electrochemische
theorie).
De contact-theorie van Volta is later voornamelijk vervangen door de
scheikundige theorie , die het ontstaan der electrische verschijnsels aan de
scheikundige werkingen toeschrijft , die wij bij de beschrijving der batterij
van Daniel mededeelden.
De bekende scheikundige werkingen van den electrischen of galvanischen
stroom hebben niet alleen tot belangrijke ontdekkingen geleid , maar ook
aan de nijverheid , kunsten en handwerken een uitstekend nut verschaft
door de ontleding , welke door middel van den galvanischen stroom bij zamengestelde ligchamen kan worden bewerkt. De ineening , dat de electrische
stroom zamengestelde ligchamen in hunne bestanddeelen kan ontleden , werd
eerst in het begin dezer eeuw uitgesproken , toen Nicholson ontdekte , dat
het water door middel van den galvanischen stroom in zijne elementen waterstof
en zuurstof kan ontleed worden. Laat men namelijk den electrischen stroom
door water gaan , hetwelk een weinig zuur gemaakt is , door de beide pool-.
draden , door Faraday electroden geheeten , in het water op een kleinen afstand van elkander te houden , dan zal men spoedig aan den negatieven pool
van de galvanische keten gasbellen van waterstof zien opstijgen , terwiji
zich bij den positieven pool zuurstof ontwikkelt. Deze ontdekking was
zeer rijk aan gevolgen , want men verkreeg nu de overtuiging , dat de
electrische stroom niet alleen als vuur werkt , maar eene scheikundig
ontledende kracht in zich draagt, die op al die zamengestelde vloeistoffen
ontledend schijnt te kunnen werken , welke tevens vochtige geleiders der
electriciteit zijn. — Faraday heette zulk eene scheikundige ontleding door
den electrischen stroom electrolyse, terwiji hij het ligcbaam , aan de electrolyse onderworpen , electrolyt noemde. Om zulk eene electrolyse te bewerkstelligen wordt de vloeistof bijv. water in een daartoe ingerigt glazen vat ,
de zoogenaamde ontledingscel gebragt, waarin twee platinumplaten of strooken
zijn gedompeld of ingesmolten en met de galvanische keten in verbinding
staan. Plaatst men nu twee met water gevulde glazen buizen omgekeerd
onder het water boven de Braden , dan zal men in de eene buis waterstof
en in de andere zuurstof zien opstijgen , dewijl bet platinum zich niet met
de zuurstof verbindt. Het scheikundig zuivere water heeft echter tot zijne
ontleding eene krachtig werkende kolom noodig , daar het een der slechtste
geleiders onder de vloeistoffen is: voegt men echter een weinig zuur bij bet
water, dan geschiedt de gasontwikkeling zeer schielijk. Men zal waarnemen,
dat de hoeveelheid zuurstofgas, die zich aan den positieven pool ontwikkelt , naar het volumen slechts half zoo groot is , als die van bet waterstofgas, hetwelk aan den negatieven pool te voorschijn treedt. Daar nu het
water uit 1 aeq. zuurstof en 1 aeq. waterstof bestaat , maar dit laatste eene
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dubbel zoo groote ruimte inneemt als bet eerste en de verhouding derhalve
is als van 2 : 1 , zoo volgt hieruit, dat de bestanddeelen van het water
in dezelfde verhouding worden afgescheiden , als waarin zij vereenigd zijn.
Op dit zeer merk waardige verschijnsel is eene theoretische beschouwing
gegrond , volgens welke men aanneemt , dat ongelijksoortige stoffen met
elkander in aanraking gebragt, een te renovergestelden'electrischen toestand
aannemen , die zich ook tot op de kleinste deeltjes uitstrekt. Denkt men
zich namelijk in eene verbinding , zooals het water , de kleinste deeltjes of
atomen der zuurstof en waterstof naast elkander gelegen , dan worden bij
de innige aanraking die der waterstof positief-electrisch en die der zuurstof
negatief-electrisch ; doze verschillende electriciteiten binden elkander , zoodat
in de scheikundige verbinding der elementen als het ware hunne electriciteiten genentraliseerd zijn. Denkt men zich nu het water tusschen de polen eener galvanische keten , dan zal de positieve pool op het daarnaast
liggende waterdeeltje zoodanig werken , dat het negatieve bestanddeel (de
zuurstof) aangetrokken en het positieve bestanddeel (de waterstof) worth
afgestooten. Deze afgestootene waterstof werkt ontledend op het daarnaast
gelegen atome water , zij verbindt zich met de zuurstof en maakt weder de
waterstof vrii , en dit gaat zoo voort tot aan den negatieven pooldraad , alwaar
de electropositieve waterstof overblijft. Do gang van den electrischen stroom
door eene ontleedbare vloeistof kan dus worden gedacht als te gaan van
atoom tot atoom , zoodat de sterkte van den stroom een gelijken tred houdt
met de hoegrootheid der ontleding.
Galvanische of electrische kolommen , zuilen , ketens of batterijen zie
Galvanisme.
Galvanoplastiek (van galvanisme en vormkunst, van i*Scacetv, ik vorm,
ik pleister) noemt men de , gelijktijdig door Jacobs en Spencer gevondene
toepassing van het galvanisme, om met zijn behulp metalen (voornamelijk
koper) uit hunne oplossingen te reduceren en te praecipiteren, ten einde plastische voorwerpen te verkrijgen.
De waarneming van het proces bij de b a t te r ij van D a n i el (zie bij
Galvanism) of liever het feit , dat uit eene oplossing van kopervitriool door
de werking van den electrischen stroom koper in den metaalstaat wordt
afgescheiden en verder dat in het algemeen uit metaalzouten (good- en
zilverzouten) door dezelfde werking de afscheiding van het metaal geschiedt,
heeft eene uitgebreide technische toepassing ten gevolge gehad. Echter komt
aan Jacobi (uit Petersburg) de prioriteit toe met betrekking tot de uitvinding der galvanoplastiek , hoewel ook de Engelschman. Spencer zich te
gelijbertijd de eer toekende ; want Jacobi maakte de wereld bet eerst
met de uitvinding in bare voile werkelijkheid bekend. De la Rive in Gel-Ike
ontdekte de galvanische vergulding en verzilvering (zie aidaar).
De eenvoudigste inrigting voor bet afscheiden der metalen langs den galvanoplastischen weg geschiedt met de cel van Becquerel, die voor galvanoplastische afdrukken tevens het best geschikt is. Deze cel bestaat uit een glazen vat van 15-20 duim diameter , waarin zich een naauwe glazen cilinder
bevindt , die beneden met eene dierlijke blaas is omspannen. Een weinig
over het midden is in dezen cilinder een draad gebonden , die in de armen
uitkomt, welke op de randen van het buitenste glazen vat liggen , om bet
binnenste te dragen. Op de blaas wordt een stuk zink gelegd en alsdan met
verdund zwavelzuur overgoten , terwiji het grootere vat met eene oplossing
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van kopervitriool (of indien een ander metaal moet worden neergeslagen ,
met eene oplossing van dit metaal) wordt gevuld. Aan het stuk zink is
een koperdraad gesoldeerd , welks andere einde in een kwikzilverbakje is
gedompeld , — een tweede koperdraad gaat van nit het kwikzilverbakje in
de oplossing van kopervitriool (of van eene andere metaaloplossing), waarin
zich de voor het afdrukken bestemde vorm bevindt, die gewoonlijk uit eene
ligt 3meltbare metaallegering of uit stearine en was bestaat. — In plaats van
de geleidende verbinding door koperdraad met behulp van een kwikzilverbakje te bewerkstelligen , kan men ook eenvoudiger den vorm en den zinkcilinder door een beugel van plaatkoper met elkander in verbinding brengen.
11it de oplossing van het kopervitriool wordt nu het koper in den metaalstaat
neérgeslagen, terwiji het zwavelzuur door de dierlijke blaas dringt en van
het zink eene hoeveelheid oplost , die met het afgescheidene koper aequivaleert. Daardoor wordt natuurlijk aan de koperoplossing telkens koper onttrokken , weshalve de toestel dagelijks met eene oplossing van kopervitriool
moet worden aangevuld , maar ook met water, dewij1 voortdurend water
ontleed wordt om zinkoxyde te vormen , hetwelk verder in zinkvitriool overgaat. Echter heeft deze omwisseling dan slechts plaats , indien aan den
electrischen stroom door de aanraking der metalen een metaalaardige weg
gebaand is.
Zeer veelvuldig bezigt men ook voor galvanoplastische doeleinden , zoowel
in het groot als in het klein , de batt erij van Daniel. (Zie de beschrijving barer werking bij Galvanisme.) Men kan ook een element dezer batterij
gebruiken om afdrukken van medailles of munten dadelijk met koper te
overdekken. Men neemt daarvoor een vat van glas of steengoed en vult
dit met eene verzadigde oplossing van kopervitriool. De medaille , welke
men wil afdrukken , dient alsdan als negatief metaal en eene poreuze aarden
eel, die verdund zwavelzuur met den geamalgameerden zinkcilinder bevat ,
is,, met een koperdraad voorzien, die aan zijn ander einde met de medaille
in verbinding staat. De zinkcilinder hangt in het poreuze vat , bevestigd
door een houten staafje , hetwelk door het bovenste gedeelte van het metaal
gestoken , op de randen der cel reikt. — Is in den zoodanig ingerigten toestel werking gekomen , dan wordt de medaille eerst met een rood huidje
overdekt, eindelijk echter met eene metalen plaat , die wel een afdruk van
het -figuur !evert , maar de verkregene lijnen verdiept wedergeeft. —
Wil men dus een werkelijken afdruk hebben , dan moet men het eerste
afdruksel , na het van de medaille of munt te hebben genomen, zelf als negatief metaal der batterij bezigen. Op deze wijze verkrijgt men eerst de
juiste copie van het voorwerp ; het is dus beter,, zooals wij vroeger vermeldden , zich een afdruk in een ander materieel te verschaffen en dit als
negatieven pool aan te wenden.
Vroeger kon men slechts de afzetting van het koper op het metaal zelf
bewerken en had men slechts twee wegen om de m a t r i z e, dat wil zeggen,
den vorm, waarop de afzetting van het metaal moet geschieden, te verkrijgen. Men vervaardigde deze , hetzij door het voorwerp , hetwelk men copieren wilde, de p a t r i z e, met eene dunne laag koper te overdekken en dus
de matrize zelf langs galvanischen weg te verkrijgen of door te pogen afdrukken (clichés) in week of gesmolten metaal te maken en deze als matrizen te gebruiken. Later gelukte het , op niet metaalaardige oppervlakten
metalen neer te slaan. De matrizen worden bijna nit elk ligt smeltbaar of
48
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plastisch materiaal vervaardigd , waartoe men voornamelijk gutta-percha ,
was , stearine , of mengsels van was en stearine , hars en soortgelijke zelfstandigheden bezigt. Eene bijvoeging van gips is steeds nuttig en voordeelig.
Men gebruikt zelfs wel vormen , die enk el uit gips bestaan. Als vormmassa
is verder zeer geschikt stearinezuur met eene gelijke hoeveelbeid schellak ,
waarbij men het mengsel zoodanig verwarmt , dat het kan aangestoken
worden. Men laat het dan zoolang branden , totdat de beide ingrediènten ,
na gescheiden te zijn , zich weder vereenigen. Wordt eene uitgenomene
proef op eene koude metaalplaat vast , dan is de massa bruikbaar. De guttapercha is het best geschikt voor het maken van matrizen , dewijl zip bij
verwarming week wordt , dan in de hoogste mate veerkrachtig is en het te
copieren voorwerp zeer scherp weder geeft , zelfs wanneer slechts eene geringe drukking is aangewend.
Er client hierbij echter opgemerkt te worden , dat aan alle deze opgenoemde zelfstandigheden, glas, stearine, was, enz. eene geleidende oppervlakte
moet gegeven worden , hetwelk geschiedt , door ze met poeder van graphiet
te bestrijken. Voor de galvanische bedekking van metalen voorwerpen in,
bet groot bij het aanwenden eener batterij van Daniel , Bunsen , Smee enz.
die (naar de verlangde stroomsterkte) uit een genoegzaam aantal in geleidende verbinding staande elementen of cellen kan zijn zamengesteld , worden
bijzondere ontledingscellen van glas , porselein , steengoed enz. vereischt ,
waarin men de voorwerpen , welke men overtrekken wil , goed gezuiverd
legt , of aan een draad of eene stelling bevestigd, laat indompelen. Brengt men
nu de pooldraden of electroden , dat wil zeggen de anode (de positieve electrode of plaats van instrooming) en de kathode (negatieve electrode of plaats
van uitstrooming) in de ontledings-vloeistof of electrolyt , dan volgt de afscheiding van het metaal aan de, daarmede in aanraking verkeerende, negatieve electrode.
Men zie verder verkopering, verzinking, enz. bij deze artikels.
Over de verdere toepassingen der galvanoplastiek , de glyphographie , de
electrotypie enz. zie men bij deze artikels.
Wij vermelden hier nog als eene der fraaiste toepassingen van.de galvanoplastiek de natuurlijke afdrukken (n a tu u r-z el fa fdrukk e n), waardoor men
buitengewoon fraaije afdrukken van planten en van andere voorwerpen der
natuur verkrijgt. Daartoe laat men de vooraf gepraepareerde planten tusschen
eene gepolijste stalen en eene weeke looden plaat door twee stalen walzen
gaan. Het beeld der plant , hetwelk in bet lood verdiept voorkomt , wordt
langs den galvanischen weg gecopieerd en van dezen neerslag een tweede
beeld genomen, enz.
Verder verdient ook de e t s in g langs den galvanischen weg genoemd te
worden, die daarop gegrond is, dat onder zekere voorwaarden de stollen ,
aan de electrode afgescheiden , zich met deze scheikundig verbinden. Regelt
men deze aantasling der electroden op die wijze , dat de electrode-plaat door
middel van een mengsel uit 4 deelen was, 4 deelen asphalt en 1 deel zwart
pik op sommige plaatsen niet kan worden aangetast, dan heeft men alle
voorwaarden tot etsen.
Zeer belangrijk is eindelijk de zoogenaamde galvanische metaalkleuring ,
die daarop gegrond is, dat zamengestelde ligchamen zooals bijv. metaaloxyden
door den galvanischen stroom in zamenhangende vormen op metaalvlakten
kunnen worden neérgeslagen , waarvan men gebruik heeft gemaakt, om ko-
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peren en geelkoperen voorwerpen te versieren , die vooraf eene vergulding
hebben verkregen. Vooral bezit het loodoxyde de eigenschap , uit zijne oplossing in bijtende potassa als hyperoxyde te worden afgescheiden en verschillende kleuren te leveren.
Galvet I zie Cholesterine.
Galzuren. De zuren met dezen algemeenen naam aangeduid zijn : cholzuur (glycocholzuur) , cholonzuur 7 cholalzuur, choloidinezuur (taurocholzuur),
cholesterinezuur,, hyocholzuur enz. Men zie over deze zuren bij elk afzonderlijk en bij Gal.
Gangart noemt men in de taal der bergwerkers de delfstoffen , die in
de ertsgangen den erts vergezellen , hoewel men deze uitdrukking ook in het
algemeen op de — metaalaardige of niet metaalaardige — delfstoffen toepast , die met den verzamelden erts zijn vermengd.
Gangen, Met deze uitdrukking pleegt men verzamelplaatsen van delfstoffen in onzen aardbodem aan te duiden , welke eene meer of min duidelijk
aangewezene gedaante bezitten en welker beide grootste begrenzende oppervlakten met de oppervlakten der lagen van het aangrenzende gesteente niet
evenwijdig loopen. Men verdeelt de ganger met betrekking tot de delfstoffen,
die hen zamenstellen, in schutgangen, gebergsmassagangen, ges teen t e g a n g e n en e r t s g an g e n. De eerste bestaan uit fosse of mechanisch gerangschikte mineraalmassa's (bijv. diluviaal- en alluviaalmassa's). De
drie overige vermelde gangen doen duidelijk eene scheikundige vorming
hunner massa's herkennen.
Gebergsmassagangen heeten die gangen , welke nit kristallijne silicaatsteensoorten , zooals graniet , groensteen enz. bestaan ; gesteentegangen noemt
men daarentegen de zoodanige , welke nit gekristalliseerde, niet metaalaardige en niet steenachtige delfstoffen (zooals zwaarspaat , kalkspaat, gips enz.)
bestaan ; zij heeten daarentegen ertsgangen , wanneer zij ertsen bevatten en
het kenmerk der gebergsmassagangen missen. Overigens trekt de natuur
zulke scherpe grenzen niet , dat eene dergelijke indeeling geheel streng
kan worden gevolgd.
Wat het ontstaan der gangen betreft , zoo kunnen zij worden verdeeld in
sp1 e e t- en a fscheiding s g a n g en , indien men aanneemt, dat alle gangen
zonder uitzondering aangevulde spleten in rotsen zijn en dat aan den anderen
kant massa's , die de rotsen waarschijnlijk oorspronkelijk bijgemengd waren,
door scheikundige aantrekking of verwantschap in den vorm van een gang
zijn afgescheiden (afscheidingsgangen).
Ginza (Flossen) noemt men de gegotene stukken van ruwijzer,, die
bestemd zijn om aan het frisch- of puddling-proces onderworpen te worden
of voor ijzergietsel (voor gegoten waren) in den cupoloven te worden gesmolten.
fianzengal, zie bij Gal.
Garancine is meekrap , de wortel van Rubia tinctorurn, die met geconcentreerd zwavelzuur behandeld is , waarna men het vrije zuur door afwasschen met water verwijdert , vervolgens uitperst , droogt en zift. Deze aldus
toebereide meekrap bezit een sterker kleurend vermogen dan de meekrap zelf ,
omdat het zwavelzuur vreemde zelfstandigheden vernietigt en het chromogeen
der kleurstof (het ruberythrinezuur) in alizarine omzet.
Gas , olievorrnend, of Gasolie , zie Hoolwaterstofgas , waar.
Gasometer (van gas en auvrpsiv, meten) wordt een toestel geheeten , die
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tot het opvangen en meters van gassen dient. Voor proefnemingen in het
klein of voor mikrochemische doeleinden bestaan de gasometers uit glazen
klokken , of aan eene zijde geslotene buizen; voor grootere hoeveelheden
gas worden daarentegen gasometers uit ijzer,, koper of zink , ook wel uit
sterk glas gebezigd. Deze toestellen dienen tot het bewaren van het gas
tot aan zijn gebruik.
Wordt gas in een vat besloten, waarin zich eene opening bevindt , dan
zal het uit de opening stroomen, zoodra het gas in het vat sterker gedrukt
wordt dan de lucht. Hierop zijn de grootere gasometers der scheikundige
laboratorien gegrond, die uit 2 boven elkander geplaatste cilinders bestaan,
waarvan de bovenste opene cilinder met den benedensten door twee buizen
verbonden is. Eene van deze buizen bevindt zich juist in het midden van
het deksel , maar dringt niet door in den benedensten cilinder , terwijl de
andere tot op den bodem van den cilinder reikt. In elke deter buizen
bevindt zich een kraan , door middel van welke men naar verkiezing de
verbinding der beide cilinders bewerken of onderbreken kan. Onder het
deksel van den benedensten cilinder bevindt zich eene korte horizontals
buis , die eveneens door eene kraan kan gesloten worden en als uitstroomingsbuis dient.
Wil men zulk een gasometer tot het opvangen van een gas bezigen , dan
inoet de benedenste cilinder eerst met water gevuld warden; is dit geschied, dan sluit then alle kranen en leidt het gas in eene opening , die
zich boven den bodem van den bovensten cilinder bevindt waaruit dan het
water vloeit , hetwelk door het gas verdrongen wordt. Om to zien , tot hoever de vulting geschied is, bevindt zich buiten den cilinder eene glazen
buis , die met het inwendige in gemeenschap staat en waarbij men nit den
waterstand op de hoeveelheid ingestroomd gas kan besluiten. Wil men het
gas gebruiken , dan sluit men de benedenste opening , vult den bovensten
cilinder met water en opent de kranen. Het water zal nu in den benedensten
cilinder loopen en het gas uit de uitstroomingsbuis drijven.
De gasometers , die voor de gasverlichting gebruikt worden , zijn naar een
ander beginsel zamengesteld , doordien een van boven geslotene cilinder van
plaatijzer op een groot met water gevuld reservoir drijft (zie hierover Gasverlichting).
Gasontwikkelingstoestellen zijn gewone flesschen van sterk glas, met meer-

dere (meestal twee) openingen ; eene, waarin eene gasontwikkelingsbuis met
behulp eener kurk is vastgeklemd , en eene andere, waarin eene trechterbuis voor het ingieten van vloeistoffen of -oak eene veiligheidsbuis bevestigd
is. — Voor bewerkingen in het klein bestaan deze toestellen uit een kogelvormig fleschje , waaraan zich eene korte cilindervormige buis bevindt , die
met eene kurk kan gesloten worden , en waaraan horizontaal of verticaal
een dun buisje ter geleiding van het gas is gesmolten. — Voor gasontwikkelingen in het groot bedient men zich ook wel van flesschen van steengoed,
uitgehouwen zandsteen of gietijzer.
Gassen. De naam gas is het eerst door van He lin on t (1577-1644)
gebezigd tot het aanduiden van verschillende luchtsoorten , die hij echter
slechts voor wijzigingen der dampkringslucht aanzag. Het eigenaardig bestaan van de verschillende soorten van gassen werd het eerst door C r o ms h (1731-1812) bewezen bij het koolzuur , bij gisting en verbranding
geboren , en bij het waterstofgas , uit het water bereid.
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Thans beschouwt men de gassen als luchtvormige ligcharnen , die het algemeen kenmerk der vloeistoflen in hooge mate bezitten , doordien hunne
deeltjes nog meer beweegbaar of verschuifbaar zijn dan die der druipvormig
vloeibare ligchamen.
Terwiji tusschen de deeltjes der druipvormig vloeibare ligchamen nog
eene zwakke cohaesie- of zamenhangskracht werkt , kan hiervan bij de gasvormige ligchamen geen sprake zijn , daar deze eene buitengewone neiging
bezitten , om zich voortdurend uit te zetten , eene magtige spanning , die
op eene repulsie- of afstootingskracht tusschen de kleinste deeltjes doet
besluiten. De gassen onderscheiden zich verder van de druipvormig-vloeibare
ligchamen doordat zij eene veel grootere zamendrukbaarheid bezitten , die
bij vele gassen tot op van de ruimte, die zij bij de gewone dampkringsdrukking innemen , is bewezen.
In den engeren zin plecgt men die ligchamen , welke bij de gewone ternperatuur den luchtvormigen aggregatie-toestand bezitten, gassen te heeten ,
en het kenmerk van den waren gasvormigen toestand is, dat het gasvormige
ligchaam zich steeds regelmatig overeenkomstig de temperatuur uitzet en
zamentrekt (de uitzettingscoefficient bedraagt voor alle gassen 0,00366 voor
elken graad van den honderddeeligen thermometer) ; — en dat bij gelijke
temperatuur zijne digtheid in orngekeerde verhouding tot de drukking staat ,
hetwelk men de wet van Mariotte beet (welke echter in later tijd bevonden is niet voor alle gassen onder alle omstandigheden door te gaan).
Die luchtvormige ligchamen, welke slechts bij eene hoogere temperatuur
doze gedaante hebben , maar bij afkoeling tot de gewone temperatuur vloeibaar worden , noemt men dampen (zie bij Damp).
Het is in den laatsten tijd gelukt de gassen tot op 5 na (zuurstof, waterstar, stikstof, koolstofoxyde en stikstofoxyde, perm an en t e of niet
c o er ci bele gassen) door aanwending van sterke luchtdrukking en lage
temperatuur , afzonderlijk of gezamenlijk , tot hunne grootste digtheid (het
maximum hunner digtheid) namelijk tot den druipvormig-vloeibaren staat,
sommige zelfs tot den vasten staat te brengen. — Zoo wordt bijv. het, bij de
gewone temperatuur gasvormige, koolzuur bij eene drukking van 36 atmospheren en bij 0° tot eene dunne , kleurlooze , met water niet vermengbare
massa verdigt , die door de warmte nog meer dan het gas wordt-uitgezet.
Bij de verdamping van dit druipvormig-vloeibare koolzuur ontstaat er eene
koude van —79°, waarbij een gedeelte van het koolzuur vast wordt tot eene
op sneeuw gelijkende massa, die wegens hare geringe warmtegeleiding en
lage temperatuur slechts langzaam aan de lucht verdampt. (zie Koolzuur).
Gastobbe, zie Tobbe, pneumatische.
Gasverlichting (Li chtga s). In het jaar '1659 maakte een zekere Sh r1 in g de opmerking, dat de steenkolenmijnen een brandbaar gas bevatten. In '1739 vond Dr. Clayton, dat de steenkolen bij verhitting een gas
leveren , hetwelk met eene lichtende vlam brandt en dat opgevangen kan
worden. In 1786 stelde Lord D undo nald proefnemingen in , om het
gas , dat in de steenkolen aanwezig is , te ontbinden en reeds in het
jaar 1798 wend door een Schot , met name Murdoch, in de fabriek
van Watt de verlichting met gas ingevoerd , hoewel van Fransche zijde
de uitvinding aan Le Bon wordt toegeschreven, die in het jaar 1799
te Parijs uit hout , in kleine stukken gespleten, gas voortbragt. Overigens duurde het zeer lang eer dat het nieuwe Murdochsche stelsel der
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verlichting met steenkolengas in het burgerlijk leven ingang vond. Eerst
14 jaren later was het zoo ver uitgebreid , dat (in 1812) de straten van
Londen met steenkolengas verlicht werden , terwiji Parijs zich eerst in het
jaar 1815 in eene dergelijke verlichting lion verheugen en in Duitschland het
eerst de residentiestad Hanover in het jaar 1826 van de verlichting met
steenkolengas voordeel trok. In ons vaderland werd de eerste gasfabriek in
1825 te Amsterdam opgerigt.
Het steenkolengas, ook kortweg lichtg as geheeten (hoewel deze
uitdrukking ook op oliegas , houtgas enz. betrekking heeft) , wordt door
drooge destillatie der steenkolen verkregen en is een mengsel van verschillende gassen , waaronder het mare en ligte koolwaterstofgas , alsmede het
waterstofgas en het kooloxydegas de belangrijkste zijn. Behalve deze gaat
ook bij de drooge destillatie eene aan waterstof rijke kool, teer, ammoniakhoudend water en met het gas vermengd koolzuur en stikstof en wanrieer de kool , zooals gewoonlijk , zwavelhoudend is , ook zwavelkoolstof
en zwavelwaterstof over; ja soms wordt cyaanwaterstofzuur of liever cyaanammonium in het destillaat gevonden. — In het algemeen bevat het steenkolengas tot 13°4 zuiver zwaar koolwaterstofgas , terwiji het overige gedeelte
uit Licht koolwaterstofgas , andere koolwaterstoffen (zooals benzine) , kooloxydegas en zuivere waterstof bestaat.
De opbrengst in getallen kan gemiddeld worden gesteld , dat 40 0/c, cokes ,
400/0 teer met water en 207„ gas bij de drooge destillatie der steenkolen
geleverd worden. Als toestellen voor dit doel bedient men zich van ijzeren
of vuurvaste aarden , uit charmottemassa vervaardigde , retorten , die gewoonlijk eene elliptische of g:, vormige gedaante hebben , waarvan men ,
naar gelang der behoefte , eene of meerdere boven een vuur legt. Zij bestaan
uit 2 deelen , het cilindrische en het kopstuk. Boven aan het kopstuk bevindt zich de geleidingsbuis , om het gas in den condensator of gemeenschappelijken ontvanger te leiden, die dwars over het metselwerk , omstreeks
3-4 voet hooger dan de retorten ligt. Om echter de drukking van het gas
zooveel mogelijk te verminderen , wendt men exhaustoren aan en wel hetzij
ronddraaijende exhaustoren , die door kleine stoommachines in beweging
gebragt worden of luchtpompen (zuig- en drukpompen). Het gas zet nu in
den condensator een gedeelte van het teer en water af , maar het gaat ook
verder met een ander gedeelte teer , zoodat het noodzakelijk is , het gas van
uit den condensator in een stelsel van buizen af te koelen , en in eigenaardige verdigtingstoestellen te leiden , die met elkander in verbinding staan,
zoodat het gas verpligt is , door al deze buizen been te gaan. Aan alle
gasfabrieken ziet men dan ook den condensator met eene reeks van buizen
verbonden , waarvan elke met een ventiel gesloten is. De verdere verdigting geschiedt in bijzondere cisternen, waarvan elk een vierkanten bak bevat. In,
de bakken, die in afdeelingen gescheiden zijn , zet zich het teer af, dat vervolgens afvloeit. Na deze mechanische zuivering, moet het gas nog eene
scheikundige reiniging ondergaan , om het van koolzuur , ammoniak , zwavelwaterstof enz. te bevrijden. Als middel tot zuivering wordt voornamelijk
bijtende kalk gebezigd, die de ammoniakverbindingen , alsmede de zwavelwaterstof onder vorming van zwavelcalcium ontleedt en het koolzuur opneemt. Men wendt den kalk als droog kalkhydraat of als vloeibare kalkbrij
aan. Men brengt het droog kalkhydraat in ijzeren bakken , terwiji men bij
het gebruik der kalkmelk het te zuiveren gas eenige duimen diep daarin

Gasverlichting.

279

leidt. Indien nu ook de kalk werkelijk koolzuur , zwavelwaterstof en cyaanwaterstof opneemt , zoo werkt hij niet krachtig genoeg om het zwavelammonium te ontleden en amrnoniak vrij te maken. Het is dus raadzaam , het
gas vooraf door zwavelzuur- of zoutzuurhoudend water te leiden. Verder
is als een goed zuiveringsmiddel ook eene oplossing van ijzervitriool te vermelden , waardoor zwavelwaterstof, zwavelammonium en cyaanwaterstofzuur
ontleed en gebonden , cyaanijzer en zwavelijzer gevormd en zwavel worth
afgescheiden. Eveneens is een mengsel van kalk en ijzervitriool of ijzerchloride een voortreffelijk middel tot het zuiveren van het gas. In den laatsten
tijd is daartoe eene oplossing van loodoxyde in soda als zeer doelmatig aanbevolen. Ook heeft men aangeraden , om het gas van zwavelkoolstof te bevrijden , het met oververhitten stoom in aanraking te brengen voordat het
in den condensator komt.
Het mechanisch en scheikundig goed gezuiverde gas , hetwelk een mengsel
van zwaar en list koolwaterstofgas , kooloxydegas en waterstofgas moet zijn,
wordt uit den zuiverings-kalkbak in den zoogenaamden gasometer (juister
gashouder) geleid en van daar uit door geleidingsbuizen naar de verschillende plaatsen gebragt , alwaar het verbrand zal worden. In vele p'asfabrieken echter wordt het gas van uit den gashouder nog eens door eene
kalklaag geleid en eindelijk uit een regulator verder gevoerd.
De gasometer of gashouder bestaat uit eene naar gelang van het verbruik
meer of minder groote klok van sterk plaatijzer , die op water drijft, hetwelk
zich in een gemetseld bassin bevindt , om het gas of te sluiten. Door het
gewigt der klok wordt dan het gas in de geleidingsbuizen naar zijne bepaalde verbrandingsplaatsen gedrukt. De geleidingsbuizen of pijpen , die het
gas onder den grond door de straten leiden, zijn uit goed gietijzer vervaardigd en worden tamelijk diep gelegd. Om ze goed gasdigt le maken , worden zij met steenkolenteer bestreken en is elke gaspijp met eene schroef
voorzien , waarin de volgende pijp wordt vastgemaakt. De tusschenruimte
wordt met lood digt gegoten , met geteerd hennipwerk digt gestopt en met
een looden ring vastgeklonken. De naauwere gaspijpen , die zich naar de
afzonderlijke branders vertakken , zijn van smeedijzer of lood of ook van
eene metaallegering vervaardigd. Looden pijpen hebben het nadeel , dat zij
bij brand spoedig smelten.
De branders, aan Wier monding het gas voor de verbranding uitstroomt
zijn gewoonlijk geelkoperen buizen, waarvan de opening de gedaante der vlam
bepaalt. Men onderscheidt de vlammen in s tr aalbrander s, waarbij zich
eerie kleine opening tot het uitstroomen van het gas bevindt; vleermui sbranders, waarbij in den kop van den brander eene spleet is gesneden ,
v i s ch st aartbr a nder s, die in plaats van de spleet twee openingen bevatten, waarvan de gasstroomen elkander onmiddellijk boven den brander
kruisen, en Argandsche b ran d er s, waarbij het gas uit meerdere openingen
stroomt, die zich in een kring bevinden en zoo een helderen vlamkegel vormen.
Het gas worth naar cubieke voeten of ellen gemeten, waartoe de zoogenaamde gasmeter (gasuurwerk) dient, die uit een trommel van plaatijzer
bestaat, welke gemakkelijk om zijne as wentelt, in eene kast is geplaatst ,
die altijd tot eene zekere hoogte met water gevuld is, en vier kamers bevat,
waarin het gas stroomt, daardoor eene wenteling van den trommel veroo:-zaakt en uit die kast dan weder in de geleidingsbuizen of pijpen gaat. Elke
wenteling nu, die met het doorstroomen van het gas gelijken tred houdt
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brengt een wijzer in beweging, wiens voortgang na een bepaalden tijd aantoont, hoeveel maal de trommel bij het doorleiden van het gas is gevuld en
geledigd.
De kool voor de gasverlichting moet zeer rijk aan waterstof zijn. De
hoeveelheid en hoedanigheid van het gas uit eene gegevene hoeveelheid kool
is echter niet alleen van den acrd der kool, maar ook van den gang der
destillatie afhankelijk , vooral van de teniperatuur, , die niet hooger dan de
kersroodgloeihitte mag zijn. In het algemeen geeft men aan de Engelsche
cannelkool de voorkeur. Een ton = 1120 kilo hiervan zal in den regel
9-11000 kubiek voet gas leveren; dit getal is echter zelfs wel tot 14 a
15000 kubiek voet opgevoerd. Gewoonlijk rekent men op omstreeks 50
kilo kolen 370 tot hoogstens 400 kubiek voet gas. — Overigens houde men
wel in het oog, dat ook de ammoniak verzameld kan worden en dat de
steenkolenteer tot de meest uitgebreide doeleinden kan worden aangewend,
zooals tot kunstmatig asphalt , phenylzuur,, maar vooral tot benzol , de
anilinekleurstoffen enz.
In houtrijke streken heeft men ook beproefd door drooge destillatie van
het hout houtgas te bereiden; zooals wij boven zeiden werd dit reeds door L e
Bon in 1799 beproefd, doch in den laatsten tijd eerst meer in het groat
toegepast, waarvoor de eer toekomt aan Prof. Pet t e n k o fer te Munchen,
alwaar het op het spoorwegstation wordt gebruikt, terwijl het later ook in
Beyreuth, Wdrzburg, Gotha, Heilbronn, Pforzheim, Bazel, Oldenburg enz.
is toegepast. De destillatie geschiedt eveneens in retorten, maar men heeft
er niet zooveel noodig als voor de verlichting met steenkolengas en ook de
arbeid is minder. Vooral echter is de zuiverherd van het gas opmerkenswaardig , daar het geen zwavel bevat, terwijl de bijprodukten , kool, houtteer,, houtazijn enz. veel waarde hebben Men behoeft ook geen bijzonder
goed hout daartoe te gebruiken , maar men kan afval nemen , die antlers
niet geschikt als brandhout is.
Het ongezuiverde houtgas bevat volgens Pettenkofer eene belangrijke hoeveelheid koolzuur, verder even als het gezuiverde steenkolengas slechts ligt
en zwaar koolwaterstofgas, kooloxydegas , waterstofgas.
Een zeer fraai lichtgas wordt verkregen uit hars en olie , maar beide
ingredienten zijn te kostbaar. Wordt colophoniurn op zich zelf gedestilleerd ,
dan verkrijgt men eene vloeistof, die op terpentijnolie gelijkt en harsolie
genoemd wordt. Nabij de roodgloeihitte wordt deze olie in gasvormige
produkten van koolwaterstoffen ontleed. Tot dat einde wordt het colophonium in eene bijzondere ruimte gesmolten en droppelt in den gesmolten
staat in de retort, waarin zich stukken coke bevinden. De gevormde vlugtige produkten worden eerst geleid in eene verzamelplaats , met koud water
omgeven , waarin zich het grootste gedeelte der met het gas vermengde
teerolie neerslaat. Het gas wordt dan door de geleidingsbuis en van daar
in eene oplossing van bijtende soda geleid, om het daarin tot 88. bevatte
koolzuur of te scheiden. De bereiding van het gas uit olie (oliegas) is
slechts geschikt voor de bijzondere gebouwen der fabrieken enz., omdat de
bereiding van het oliegas veel onzekerder is dan die van eenig ander gas.—
Soms echter heeft deze bereiding betere resultaten opgeleverd. Zoo wordt
de stall Rheims door de vetzuren verlicht, die door zuren uit het zeepwater
worden afgescheiden, hetwelk aldaar in eene groote hoeveelheid na het
wasschen terugblijft. Om het gas hieruit te bereiden, wendt men kleine
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ijzeren retorten aan , volt deze met cokes of stukken steen en laat de ge
smoltene vetstof uit een bak boven den oven door middel eener buis met
een fijnen straal in de retort vloeijen, zoodra deze met haar inhoud de noodige warmte heeft bereikt.
Voornarnelijk echter wacht het bruinkolengas en turfgas eene groote toekomst, hoewel het zuiveren van het eerste moeijelijk is. Ook uit het petroleum heeft men gas willen bereiden. In groote fabrieken met loog- en
gichtovens enz. wendt men ook de dusgenaamde gichtgassen tot verlichting
aan. — Eindelijk kan men groote verwachtingen koesteren van den aanzienlijken bijval, dien het waterstofgas ondervindt. Reeds zijn in Maastricht en
Buthils voor eenige jaren proeven genomen met de aan-wending zoowel van
het zhiver als van het gecarboniseerd waterstofgas. Het waterstofgas wordt
hierbij verkregen door waterdamp te leiden door gloeijende ijzeren buizen,
waarbij ijzeroxyde terugblijft en waterstofgas ontwijkt en dan aangestoken
kan worden. Zuiver waterstofgas geeft eene slechts zeer weinig lichtende
vlarn , die echter eene groote lichtkracht verkrijgt, indien men haar over
gloeijende kolen leidt. Men legt derhalve in de gloeijende buis houtskool ,
die nu te gelijker tijd kooloxydegas levert. Dit gernengd gas (g e c ar b o n ise erd waterstofgas geheeten) bezit eene groote lichtkracht en zal, indien het niet te kostbaar uitkomt , spoedig ingevoerd worden. De lichtkracht van het gas wordt met behulp van zoogenaamde photometers
gemeten, die op de grondstelling berusten , dat de sterkte der verlichting
in eene omgekeerde evenredigheid staat tot het vierkant van den afstand
der lichtbron of met andere woorden, dat de sterkte der verlichting afneemt
in de verhouding, waarin het vierkant der verwijdering grooter wordt.
Gatteren is eene technische uitdrukking, die voornarnelijk in de metallurgie gebruikelijk is en voor het vermengen van rijke en arme ertsen wordt
gebezigd. De bedoeling eener zoodanige gattering, die derhalve eene mechanische bewerking is, bestaat hierin , dat men de te behandelen ertsmassa
op een gemiddeld gehalte brengt , alsmede de verschillende gangsoorten,
die den erts vergezellen, op die wijze vermengt , dat zij bij het opvolgende
smelten tot het vormen eener slakke van den verlangden aard bijdragen.
Men pleegt derhalve gewoonlijk kwartsachtige ertsen te gatteren met ertsen,
die gangsoorten van een voorheerschend basischen aard bevatten, zooals bijv.
kalkspaat, zwaarspaat.
Gaultheria-olie is afkomstig van de in New-Jersey te huis behoorende plant
Gaultheria procumbens en bestaat bijna geheel uit methyl-salicylzuur, (methylaether-salicylzuur) dat wil zeggen , eene verbinding van salicylzuur met
methyloxyde van de formule : C 2 I30 , C14I-1505. Deze olie wordt uit de Moesems der plant door middel van alkohol uitgetrokken , is in den gezuiverden
staat bijna kleurloos , van een spec. gewigt van 1,48 en een kookpunt bij
122° C. Bij het koken met potassaloog wordt deze verbinding gescheiden
in salicylzuur en houtgeest (methylalkohol). Men kan deze olie ook verkrijgen door de plant en bloesems van Monotropa hypopitys met water te
destilleren ; zoo ook op dezelfde wijze uit den berkenbast (bast van Betula
lenta). Deze olie wordt in de parfumerie gebruikt en is onder den naam
van wintergroenolie (oil of wintergreen) bekend.
Gaultherilen (C, 0 H 16 ) is een zuurstofvrij ligchaam , hetwelk zich , benevens methyl-salicylzuur, in de ruwe gaultheria-olie bevindt, echter slechts
in eene geringe hoeveelheid.
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Gaultherine wordt eene stroopachtige vloeistof geheeten uit den bast van
Betula lenta. Door koking met barytwater heeft men gemeend een gaultherinezuur uit deze vloeistof te verkrijgen.
Gebergsoorten (Steensoorten, Rotssoorten , Gebirgsarten) noemt men
de verschillende gesteenten, waaruit de garde is zamengesteld. Zij bestaan
Of uit eene soort van mineralen (enkelvoudige gesteenten) Of uit mengsels
van twee of meer mineralen (gemengde gesteenten). Als enkelvoudige gesteenten kent men bijv. kwartsrots, kalksteen, dolomiet , gips, het steenzout enz. Tot de gemengde gesteenten behooren de graniet , uit potassaveldspaat , kwarts en glimmer zamengesteld, de glimmerschiefer, uit
kwarts en glimmer bestaande, de syeniet, zamengesteld uit potassaveldspaat en hoornblende. Bovendien bezitten sommige gesteenten behalve hunne
wezenlijke bestanddeelen ook nog toevallige of accessorische, voornamelijk
dezulke , die slechts op sommige plaatsen en in eene betrekkelijk geringere
hoeveelheid daarin worden aangetroffen, zooals bijv. graniet, tourmalijn ,
magneetijzer. Het aantal mineralen , waaruit onze aardkorst is zamengesteld,
is betrekkelijk zeer gering en bepaalt zich hoofdzakelijk tot kwarts, veldspaat, glimmer, hoornblende, augiet en koolzuren kalk.
Ten opzigte der structuur verdeelt men de gesteenten in losse, digte, korrelige , schiefer- of leiachtige, breccieachtige, amandelsteenachtige en porphyrachtige. De losse geOeenten omvatten de zoodanige , wier deelen geenen
of slechts zeer weinig zamenhang vertoonen. Hiertoe behooren zand en klei.
Digte gesteenten bestaan uit eene werkelijk of schijnbaar amorphe massa
zooals krijt, kalksteen, kwartsrots enz. De korrelige gesteenten zijn deels
kristalliin-korrelig, zooals marmer en graniet, deels zamengekleefd (geconglutineerd) - korrelig, bijv. de zandsteen. De s ch i e ferachtige gesteenten zijn
deels kristallijn-schieferig, zooals de glimmerschiefer, hoornblendeschiefer enz.
of zamengekleefd-schieferig, zooals bijv. onderscheidene kleischiefers. De zoogenaamde b r e c c i e a c h t i g e gesteenten bestaan uit scherpkantige stukken
van gesteenten, die gelijkmatig zamengekleefd zijn. De am andels tee na ch t i g e gesteenten bevatten talrijke blaasvormige tusschenruimten, die gewoonlijk met het een of ander mineraal, zooals zeoliet, kalkspaat enz. geheel
of gedeeltelijk zijn aangevuld. De porphyrachtige gesteenten bestaan uit
eene digte en fijnkorrelige kristallijne hoofdmassa , waarin zich afzonderlijke
groote kristallen of kristallijne kernen hebben afgescheiden , zooals bijv. porphyr,, porphyrachtige graniet , porphyrachtige groensteen enz.
De gesteenten zijn te beschouwen als produkten van groote scheikundige
natuurprocessen. De korrelig-kristallijne , porphyrachtige , amandelsteenachtige, schieferig-kristallijne en digte zijn langs den zuiver scheikundigen weg
gevormd. Door den invloed van ontledende werkingen op dergelijke scheikundige producten zijn de zamengekleefd-korrelige en zamengekleefdschieferige ontstaan. Indien men derhalve tot de kennis wil geraken van
het ontstaan der gesteenten en gevolgelijk van de aardkorst , zoo kan
deze slechts gegrond zijn op het navorschen der thans nog in werking
zijnde processen , terwijI de scheikundige dan in staat is daaruit besluiten te trekken en deze op de vroegere natuurprocessen toe te passers.
— Geschiedt er op deze wijze eene naauwkeurige waarneming en worden alle scheikundige feiten , die de ondervinding als zoodanig heeft leeren kennen, te hulp geroepen , dan kan men de gesteenten ook zeer
doelmatig rangschikken in: pin tonische, vulcanische,
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s c h e en met amor ph e gesteenten. De beide eerste klassen dragen onmiskenbare kenteekens van een vroegeren vloeibaren of althans breccieachtigen toestand ; beide zijn door de werking van het vuur ontstaan ;
onder de vulkanische gesteenten zijn er eenige , die wij door het smeltings proces kunstmatig kunnen namaken , maar de plutonische gesteenten kunnen
niet nagernaakt worden , omdat hunne smelting onder eene hooge waterbedekking en eene sterke drukking heeft plaats gehad , terwijl zij vervolgens
zeer langzaam bekoeld zijn ; ook zijn de plutonische gesteenten rijker aan
kiezelzuur dan de vulkanische. Tot de plutonische gesteenten behooren: graniet, syeniet, dioriet enz.; tot de vulkanische telt men daarentegen bazalt ,
lava enz. De m-yleinische gesteenten, die meer laagsgewijze voorkomen ,
zijn bezinksels van neerslagen , langs den scheikundigen weg gevormd, deels
echter ook bezinksels van mechanisch aangeslibde mineraaldeeltjes. De zoogenaamde metamorphe gesteenten zijn produkten van scheikundige omzettingen
der myleinische gesteenten.
Gebrande alum , zie bij Aluin.
Gebrande kalk = Bijtende kalk, zie bij 'Calk.
Gedegen. Deze uitdrukking wordt voor zoodanige metalen gebruikt ,
die in de natuur in den onverbonden staat gevonden worden. Zoo vindt men
bijv. in de natuur gedegen goud, gedegen zilver, gedegen antimoon, gedegen
arsenik enz. Ook de zwavel, die in de natuur als vulkanisch product op
zich zelve wordt aangetroffen, heet gedegen.
Geelaarde , zie Aarde , gele.
Geelbessen. Met dezen naam worden in den handel de besachtige vruchten van verschillende soorten van het geslacht Rhamnus (Kruisdoorn) ,
vooral Rhamnus tinctorius aangeduid , die voornamelijk bij de katoendrukkerij tot het vervaardigen van gele kleuren worden gebezigd. Zij dragen verder ook den naam van A v i g n o n k o r r e 1 s. Eene groote meer zeldzame, tamelijk gele soort is voor het verwen het meest gezocht ; eene andere soort is kleiner , zamengerimpeld , donkerbruin. De grootere meer
zeldzame bessen bevatten het c h rysorhamnine, hetwelk Nina onoplosbaar in water , maar gemakkelijk oplosbaar in aether is en uit zijne aetherische oplossing in goudgele , glanzende naalden gekristalliseerd kan verkregen worden. Het is neutraal en bestaat volgens Kane uit C13H12011.
Door het met water aan de lucht to koken , wordt het omgezet in het x a nth orha mn i n e, waarbij het 4 aeq. water en 2 aeq. zuurstof opneemt. Het
xanthorhamnine (C 13 14 13 0 1 0 wordt in de kleine donkere soort der geelbessen
reeds gevormd gevonden en kan daaruit door koking met water verkregen
worden. Het is in water en ook in aether met eene bruingroene kleur oplosbaar.
Geelerts is een triviale naam voor telluurerts (zie bij Telluur).
Geelhout. Met dezen naam duidt men in meer uitgebreiden zin twee
verschillende in den handel voorkomende en in de verwerij aangewende
houten aan, namelijk het bout van Morus tinctoria en van Rhus cotinus, waarvan het laatste gewoonlijk fisethout genoemd wordt , terwij1 aan het eerste
door de Engelschen ook wel den naam van fustiekhout gegeven is. In Morus
tinctoria bevinden zich twee gele pigmenten , het morine of morinezuur en
het morinelooizuur , waarvan het eerste als kalkverbinding daarin aanwezig
is. (Zie bij deze zuren).
Het fustiekhout of geelhout in engeren zin bezit eene gele , soms roode
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kleur en is tameliik vast , komt deels in heele blokken , deels geraspt of op
eene andere wijze klein gemaakt in den handel voor.
Geelkoper (Messing) is eene legering uit koper en zink, die gemiddeld
nit 71,5 0 / a koper en 28,5 0 / 0 zink bestaat. Naar gelang het zink of koper
de overhand heeft, komt het Meeker of meer goudgeel voor. Men onderscheidt het gewone geelkoper (messing) van eene lichtgele kleur en de roode
messing of tombak , welk laatste gewoonlijk uit 84,5°1,, koper en 15,5°/ 0 zink
is zamengesteld. Het zamensmelten der beide metalen geschiedt in kroezen ,
die op een doorbroken gewelf (gurtbogen) in een oven staan. Men smelt
eerst afval van geelkoper en koper te zamen en voegt eerst dan, wanneer
alles vloeit, het zink bij , opdat niet te veel daarvan vervlugtige.
Men onderscheidt in den handel s t u k k en geelk op e r (stukmessing) ,
hetwelk gegoten wordt in vormen , die met leem bekleed en met kolenstof
bestrooid zijn en het t a fe l g e e l k o p e r (tafelmessing). Pit laatste wordt
tusschen groote granietplaten gegoten , die met leem , cheur of keur genaamd,
beslagen en door daartusschen gelegde kolen verhit worden. De trechter,
waardoor de gesmoltene legering wordt ingegoten en die uit plaatijzer met
leem bekleed is vervaardigd , heet steenmuil.
Het gebruik van de stukken geelkoper bepaalt zich tot de verschillende
gegoten waren ; voor voorwerpen die afgedraaid moeten worden ,- is intusschen een loodhoudend geelkoper zeer geschikt , dewijl het lood het geelkoper kort maakt. Het gebruik van het tatelgeelkoper is verschillend van
acrd, het wordt deels tot draad getrokken , deels tot ketels uitgeslagen of
tot plaat uitgewalst. Om nit het geelkoper draad te trekken worden de
tafelen door groote scharen, door middel van een hefboom in beweging gebragt , in strooken gesneden. Deze strooken of draadbanden worden gewalst,
doorgegloeid , door koudwalzen getrokken , alsdan in smalle strooken op een
snij werk gesneden en op eene draadtrekschijf tot de verlangde fijnheid uitgetrokken.
Geellooderts heet het natuurlijk voorkomende molybdeenzure loodoxyde,
hetwelk de formule Pb0, MoO 3 heeft, in den grondvorm der quadratische
zuil of van den quadratischen octaeder kristalliseert en in verschillende gele
nuancen optreedt. Het wordt deels gevonden in de ruimten van ertssteenen
en in kleine gangbreccien , in den kalksteen bij Wind-Kappel en Rhitag in
Carinthie , deels op ertsgangen, voornamelijk loodOans bevattende.
Geeljjzersteen is een mengsel van ijzeroxydehydraat, klei en waarschijnlijk ook kiezelzuur ijzeroxydule.
Geest. Onder den naam van geest (spiritus) verstond men vroeger in
d3 scheikunde vlugtige kleurlooze vloeistoffen , bij overhaling verkregen , bij
voorkeur de geest v an w ij n (spiritus vini), verder geest van salmi ak
(ammonia liquida), geest van z o u t (chloorwaterstofzuur of zoutzuur),
rookende geest van Libavius (tinchloride) enz.
Geinezuur, zie bij Humus.
Gelatina, zie Lam.
Geleiachtige stollen, zie Pectinestoffen.
Geleistof, dierlijke, zie Lijm, — plantaardige, zie Pectine.
Geleizuur, zie Pectinezuur.
Gentele's groen is eene fraaije groene koperkleurstof, bestaande uit tinzuur koperoxyde: CuO, SnO„ die verkregen wordt door tinzure soda
met kopervitriool te ontleden.
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Generatorgassen zijn brandbare gasser! , die uit kooloxyde, koolzuur, waterstof en stikstof bestaan, en verkregen worden door onvolledige verbranding van vele stoffen , welke zonder waarde en voor de meeste bedrijven
onbruikbaar zijn , zooals boutspanen , houtskolengruis , steenkolengruis, turfmul , enz. Zij worden in fabrieken als brandstoffen gebezigd.
Gentianidine (ook wel gentianine) beet de eigenaardige, niet kristallijne
bitterstof van den gentiaanwortel (Gentiana lutea).
Gentianine (Gentisine: C„II,O, of C 2811 10 0 10 ) , niet te verwisselen met
het bitter beginsel , waaraan ook wel de naam van gentianine gegeven
wordt, is eene kristallijne zelfstandigheid , voorkomende in de verschillende
soorten van het geslacht Gentiana, voornamelijk in den wortel van de
algemeen verspreide Gentiana lutea. Het komt voor in fijne gele naalden ,
die niet bitter smaken, naauwelijks oplosbaar zijn in water, maar zeer gemakkelijk in kokenden wijngeest , alsook in alkalien. Met baryt en loodoxyde vormt het gele, onoplosbare praecipitaten. In geconcentreerd zwavelzuur wordt het zonder verandering opgelost, door geconcentreerd salpeterzuur in nitro ge nti an in e : C 14 1-1 4 (NO 4)05 +I-10 omgezet, hetwelk door
alkalien kersenrood wordt gekleurd.
Geoceraine is eene hars, die benevens twee andere harsen , het g e o m yricin e en het geocear in ezu ur, uit de steenkolen met alkohol wordt uitgetrokken en bij het bekoelen zich geleiachtig afscheidt. Aan het geoceraine
of het geocearinezuur werd de formule HO,C 3 ,113 ,03 gegeven , volgens welke
zij in de reeks der vetzuren van de formate C.HnO, zou behooren. Het
geoceraine gelijkt op het geocearinezuur maar is indifferent; geomyricine
(C68 11 55 04) bestaat uit mikroscopisch fijne , Witte kristallen, die als eene geelachtige broze wasmassa voorkomen ; het Brandt met eene fraaije lichtende
vlam. Bij verhitting met potassahydraat zal het in een zuur worden omgezet.
Geomyricine, zie onder Geoceraine.
Gepaarde verbindingen , zie Paarlingstheorie.
Geraftineerd staal, zie bij Staal.
Gerbstaal
Gerstensuiker, eene glasachtige massa , gevormd uit rietsuiker, , wanneer deze tot eene temperatuur van 460-180° is verhit, zie Suiker.
Geschieben (Schuifsels of rolsels, Gerblle) noemt men brokstukken van
gesteenten , die door watervloeden , ook wet door gletschers voortbewogen,
geschoven of gerold zijn geworden , en daardoor eene meer of minder ronde
gedaante hebben verkregen.
Geschutmetaal (Kanonnenmetaal). In het jaar 4550 werd het eerst volgens Mu s h et in Engeland het ijzergietsel gevonden, hoewel in Duitschland
volgens Huguenin reeds in het jaar 1411 gietijzeren geschut bestaan zal
hebben. Gegoten geschut, ongetwijfeld nit eene koperlegering, zal intusschen
reeds in het jaar 4220 door de Arabieren zijn gebruikt. Eerst in het laatste
vierde gedeelte van de lode eeuw werd Duitschland het eerste geschut
uit koperlegeringen gegoten, hetwelk te Augsburg zal hebben plaats gevonden. Reeds in dien tijd werd als kanonnenmetaal een mengsel van tin en
koper aangewend, hetwelk tot in den laatsten tijd in gebruik is gebleven.
In het eerste vierde gedeelte van de 1 5de eeuw werd het geschut van
brons (koper en tin) aangewend , doch heeft niet geheel het ijzeren geschut
kunnen vervangen en loopt tegenwoordig gevaar door het geschut van ge-,
goten staal uit de fabriek van Krupp te Essen verdrongen te worden.
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Over de eigenschappen van het geschutmetaal, de bereiding enz. zie men
onder Brons.
Gesteenten , zie Gebergsoorten.
Gestel noemt men gewoonlijk het benedenste gedeelte van eene hoogovenschacht (zie lJzer).
Geumbitter bevindt zich in den wortel van Geum urbanum (radix caryophyllata) , die buitendien veel looizuur bevat. De bitterstO is amorph ,
extractachtig, helder, honiggeel, neutraal, geeft met koud water eene troebele, met heet water eene heldere oplossing. Zuren scheiden het kleurloos
of en door alkohol en aether wordt het gemakkeliik opgelost. Het wordt
verkregen, indien men den tot poeder gebragten wortel met kalkhydraat
vermengt, het mengsel met 40 procentigen alkohol uittrekt, de wijngele oplossing filtreert en den alkohol afdestilleert. De terugblijvende vloeistof
wordt in het waterbad tot droogwordens verdampt, het residu met alkohol
van 0,833 spec. gewigt gedigereerd en de oplossing nog warm gefiltreerd
en tot bekoeling gezet, waarbij dan eene verbinding der bitterstof met
kalk geleiachtig wordt, maar helder blijft. Men verdampt tot droogwordens, lost het terugblijvende in water op, slaat den kalk door middel van
zuringzuur neer, filtreert, verzadigt het vrij geworden zuur met koolzuur
loodoxyde, filtreert nogmaals en verdampt. Het drooge residu wordt met
alkohol behandeld, de oplossing gefiltreerd, door zwavelwaterstof van lood
bevrijd en zonder filtreren tot droogwordens verdampt. Men verkrijgt alsdan eene zwarte massa, die met alkohol eene oplossing geeft, welke na het
affiltreren van het zwavellood en na verdamping het geumbitter oplevert.
Gewigt. Dit woord beteekent de drukking, die een ligchaam op zijne
onderlaag uitoefent. De oorzaak dezer drukking is gelegen in de algemeene
aantrekkingskracht der stof, waardoor de aarde, als het meeste stofdeeltjes
bevattende, alle ligchamen, die zich op en rondom hare oppervlakte bevinden, aantrekt. Deze aantrekkingskracht openbaart zich in de neiging der
ligchamen om te vallen. In het luchtledige bestaat er geen onderscheid tusschen de zwaarle of graviteitskracht der ligchamen , dock in de dampkringslucht is zij bij de ligchamen afhankelijk van het verschil in weerstand ,
hetwelk door de lucht wordt tegenovergesteld aan de aantrekkingskracht,
die de aarde op de ligchamen uitoefent. Men heeft dus een absoluut en
een specifiek gewigt te onderscheiden.
Om de drukking , die een ligchaam uitoefent , te bepalen en met een ander
ligchaam te kunnen vergelijken, moet men middelen aanwenden, waardoor
tevens de massa der ligchamen naauwkeurig wordt aangegeven.
De bepaling der massa of gewigtseenheden vindt men op de weegschaal ,
doordat men door bepaalde reeds gegevene gewigtseenheden het ligchaam
in evenwigt zoekt te houden.
Heeft men op zoodanige wijze de som der massa- of gewigtseenheden van
een ligchaam bepaald , dan noemt men het resultaat het absoluut gewigt.
Zegt men dus van een ligchaam, dat het zwaarder is dan een ander , dan
wil dit zeggen , dat het een grooter absoluut gewigt bezit of dat zijne massaeenheden in aantal aanzienlijker zijn dan die van een ander, zonder dat men
daarbij acht slaat op het volumen of den omvang der ligchamen. Om zich
echter van het werkelijke absoluut gewigt rekenschap te kunnen geven en
hierbij regelmaat aan te brengen , heeft men eene zekere gewigtshoeveelheid
als norm of eenheid moeten aannemen.
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Het eerst nam men in Frankrijk eene rationele lengtemaat aan, namelijk de
meter of el , eene eenheid , waaronder men het 10 millioenste gedeelte
van het kwadraat van den aardmeridiaan te denken heeft. Deze mat is
gelijk aan 3,078 Parijsche voeten of 3,186- Rijnlandsche voeten. Deze lengtemaat of el is naar het decimaalstelsel verdeeld , zoodat 1 meter of el 10
decimeters of palmen , 1 decimeter 10 centimeters of duimen en 1 centimeter 10 millimeters of strepen heeft.
Als gewigtseenheid voor de weegschaal is bijna overal het gram of wigtje
genomen (van bovenstaande lengtemaat afgeleid) , hetwelk het gewigt van
een cubiekcentimeter zuiver water bij de grootste digtheid (+ 4° C.) is.
Het gram wordt ook decimaal ingedeeld , het heeft 10 decigram , 1 decigram
40 centigram en 1 centigram 10 milligram. —10 Gram maken 1 decagram
of lood, '10 decagram 1 hectogram of ons , '10 onzen 1 kilogram of pond.
Is het absoluut gewigt de uitdrukking van bepaalde massaeenheden , zonder op het volumen te letten , het sp e ci fi e k gewigt daarentegen is het
gewigt van een ligchaam vergeleken met dat van een ander van gelijken omvang;
het is de verhouding tusschen massa en omvang, zoodat bet specifiek gewigt of
de digtheid (D) in eene regte evenredigheid staat tot de massa (M) en in eene
orngekeerde tot den omvang of het volumen (V) , volgens de formule :
m
D= --v.
Zegt men dus in het algemeen , ijzer is zwaarder dan hout , of wijngeest
ligter dan water , dan wil men daarmede uitdrukken , dat eene zekere hoeveelheid ijzer zwaarder is dan eene hoeveelheid hout van gelijk volumen ,
of eene zekere maat wijngeest ligter dan dezelfde maat water. Om aan de
specifieke gewigten der ligchamen waarde te verleenen , heeft men er eene
eenheid bij moeten aannemen, waartoe zich voor vaste en vloeibare ligchamen het algemeen verspreide water als de meest geschikte zelfstandigheid
aanbood. Het bepalen van het specifiek gewigt van een ligchaam geschiedt
dus , door het absolute gewigt van een ligchaam te deelen door het gewigt
van een gelijk volumen water.
Men neemt hierbij de stelling van Archimedes te hulp , volgens welke
een ligchaam in eene vloeistof gedompeld, juist zooveel aan gewigt verliest als
de kolom vloeistof weegt, die uit den weg gestooten is; of met andere woorden
Wordt een ligchaam in eene vloeistof gedompeld , dan wordt een gedeelte
van zijn gewigt , hetwelk overeenkomt met het gewigt van de vloeistof, die
van hare plaats verdrongen is , door de vloeistof gedragen.
Om nu met behulp van daze stelling het specifiek gewigt te bepalen ,
bedient men zich van de zoogenaamde hydro stat is ch e balans , die
in hare wijze van zamenstelling op eene naauwkeurige weegschaal gelijkt, maar zich hiervan onderscheidt, doordat aan het eene einde der
balans zich eene, aan korte draden opgehangene , schaal bevindt, die aan
hare onderzijde met een haakje voorzien is , waaraan het ligchaam kan worden bevestigd , waarvan men het specifiek gewigt bepalen wil. Men kan
dus voor dit doel elke goede scheikundige weegschaal bezigen en behoeft
slechts de eene schaal met bovengenoemde inrigting te verwisselen. Is het.
te onderzoeken ligchaam in water oplosbaar en in vaste stukken te verkrij.
gen, dan biedt het bepalen van het specifiek gewigt geene groote zwarigheid aan. Men weegt het ligchaam eerst in de lucht , door het op de schaal
met korte draden te leggen en het gewigt op te teekenen, vervolgens bevestigt
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men het door middel van een knoop of strik aan een zilver- of koperdraad,
hang dezen aan het haakje, hetwelk zich aan de benedenvlakte der schaal
bevindt (waarbij natuurlijk de vermeerdering van het gewigt van den bevestigden draad vooraf in aanmerking genomen of in evenwigt gebragt moet
zijn) , en dompelt het ligchaam nu in een bak met gedestilleerd water.
Men zal waarnemen , dat het evenwigt wordt verbroken , en om dit te
herstellen plaatst men op de schaal met korte Braden zooveel gewigt als
daartoe vereischt worth.
Dit gewigt nu geeft het gewigtsverlies aan , hetwelk het ligchaam in water
ondergaat en dit verlies stemt , naar de boven opgegevene stelling, overeen
met het absoluut gewigt van het volumen water, dat gelijk is aan het volumen van het ligchaam. Men heeft dus nu als gegevens gekregen : 1. bet
absoluut gewigt van het ligchaam , 2. dat van een gelijk volumen water ;
men behoeft nu slechts het eerste door het tweede te deelen , om het specifiek gewigt van het ligchaam te leeren kennen.
Men kan overigens in plaats van het ligchaam aan een draad op te
hangen ook een kleinen cilinder van glas of metaal kiezen en hierin het
ligchaam onder water wegen , waarbij men , na het absoluut gewigt van het
ligchaam bepaald te hebben , het gewigtsverlies van den cilinder onder water van het gezamenlijke gewigtsverlies aftrekt. Bij vaste ligchamen , die op
water drijven , moet men een metaalaardig ligchaam te baat nemen , hetwelk in staat is , het ligchaam , waarvan men het specifiek gewigt bepalen
wil , onder water te houden. Men zoekt dan eerst bet verlies , hetwelk het
metaalaardige ligchaam onder water ondergaat, alsdan dat , hetwelk beide
te zamen hebben en trekt dit van het gezamenlijke verlies af, waardoor
men als resultant het werkelijke verlies van het drijvende ligchaam verkrijgt.
Heeft men het ligchaam slechts in poedervorm tot zijne beschikking, dan
kan men een glazen kolfje of fleschje bezigen , hetwelk met een geslepen
stop voorzien is. Men weegt het en bepaalt de hoeveelheid water , die het
kolfje bevatten kan , waarbij echter op de temperatuur moet worden acht
geslagen. Alsdan weegt men het ligchaam , dat gewoonlijk op een schaaltje
ligt, brengt het in het ledig kolfje of fleschje , vult dit aan met water, en
weegt nogmaals. Het gewigt zal nu natuurlijk minder bedragen dan het
gezamenlijk gewigt van het vroeger geheel met water gevulde fleschje en
het poeder , omdat de plaats van het water voor een gedeelte door het poeder vervangen is. Dit gewigtsverlies geeft nu juist het volumen van het
ligchaam aan en wordt dit verlies in het absoluut gewigt van het poeder
gedeeld , dan verkrijgt men het specifiek gewigt.
Als voorbeeld voor het bepalen van het specifiek gewigt van een ligchaam
kiezen wij dat van het ijzer. Gesteld , een stuk ijzer , waarvan men het
specifiek gewigt ' bepalen wil , weegt 8,09 gram ; het verliest in water gewogen 1,05 gram , dan is zijn specifiek gewigt , volgens de boven opgegevene formule :
8,09
1,05

= 7)7

Is een ligchaam in water oplosbaar,, dan kiest men voor het bepalen van
zijn specifiek gewigt eene andere vloeistof , waarin het onoplosbaar is , bijv.
alkohol of terpentijnolie. Het specifiek gewigt echter bij deze bepaling met
eene andere vloeistof verkregen moet teruggebragt worden tot het specifiek
gewigt met het water als eenheid , hetwelk geschiedt door de vergelij-
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king van het specifiek gewigt der gebezigde vloeistof met die van het water.
Een werktuig , hetwelk vroeger meer dan nu tot het bepalen van het
specifiek gewigt diende , was de areometer van Nicholson , die nit een p ollen of glazen cilinder bestaat , van boven voorzien met een schaaltje aan
een vernaauwd massief buisje en beneden met een kolfje , waarmede een
bol , kwikzilver of bagel bevattende , in verbinding staat, opdat het werktuig in het. water regtop drijven kan.
Dompelt men nu dit werktuig in een cilindervormig glas met water, dan
zal het bovenste gedeelte uit het water steken. Wil men het specifiek
gewigt van een vast ligchaam bepalen , dan legt men eerst zooveel gewigt
op het schaaltje , totdat de areometer tot een bepaald punt is gedaald , hetwelk door een stiftje aan het dunne buisje wordt aangewezen. Nu plaatst
men het ligchaam op het schaaltje en neemt zooveel van het gewigt weg ,
totdat de areometer weder tot op het vroeger bepaalde punt in het water
staat. Dit gewigt is het absoluut gewigt van het te onderzoeken ligchaam. Vervolgens brengt men dit ligchaam in het korfje onderaan het werktuig. In water
gebragt, zal het nu in gewigt verliezen, naar gelang van de kolom water die het uit
den weg stoot. Dit verlies wordt hersteld door het brengen van meerder gewigt
op het bovenste schaaltje , totdat de areometer weder het vroegere punt bereikt heeft. Dit nieuw bijgevoegde gewigt (het gewigtsverlies), gedeeld in
het absoluut gewigt van het ligchaam, geeft zijn specifiek gewigt.
Door Persoz is onlangs : eene nieuwe methode opgegeven tot het bepalen
van het specifiek gewigt van vaste ligchamen. Men bepaalt eerst het absoluut gewigt van het ligchaam , waarvan men het specifiek gewigt wil leeren kennen. Vervolgens brengt men het ligchaam in een met lucht gevuld vat van bekenden inhoud. Vult men nu dit vat geheel met water (of
met eenige andere vloeistof, indien het vaste ligchaam in water oplosbaar
is) en laat men vocht uitvloeijen in eene gegradueerde klok , dan zal het
volumen van het water in de klok natuurlijk minder zijn dan de bekende
inhoud van het vat en wel zooveel minder als het volumen van het vaste
ligchaam bedraagt. Men heeft dus als gegevens: het absoluut gewigt van
het ligchaam en zijn volumen; het eerste in het laatste gedeeld geeft het
specifiek gewigt. Stellen wij D voor het specif. gewigt , P voor het absoluut gewigt, AT voor den inhoud van het vat en v voor het volumen water
dan geschiedt de berekening naar de formule :
P
D =
V —v
Het specifiek gewigt der vloeistoffen wordt op eene zeer naauwkeurige
wijze met behulp van een zoogenaamden pikrometer of duizendgrein-flescbje
bepaald. Een zoodanig fleschje heeft eere halfbolvormige of bolvormige
gedaante en eene naauwe opening , die door een geslepen glazen stop , uit
eene thermometerbuis vervaardigd , gesloten is. Tot het vullen van den
pikrometer bedient men zich van een kleinen trechter , zet na het vullen
den stop op en drukt hem in , waarbij de overvloedige vloeistof door het
haarbuisje weggaat. Houdt het fleschje juist 1000 grein gedestilleerd water,
dan vult men het met de te onderzoeken vloeistof , weegt en trekt van het
verkregen gewigt het bekende gewigt van het flesehje af. Het getal hierbij
verkregen wordt nu door 1000 gedeeld. Houdt het niet juist 1000 grein,
dan moet men natuurlijk eerst het gewigt van het gedestilleerde water be19
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palen, dat het gevulde fleschje bevatten zal , het vervolgens uitdroogen ,
dan met de vloeistof vullen en het nu verkregen gewigt der vloeistof door
het gewigt van het water deelen.
Een ander werktuig , om het specif. gewigt van vloeistoffen te bepalen ,
is de areometer , over welks inrigting en toepassing men zie bij Alcoholometrie. Men heeft op de schaal van deze areometers gewoonlijk als 0 punt
aangenomen het punt , tot waarop de areometer in gedestilleerd water van
± 4° C. drijft , terwiji de areometer verder boven en beneden 0 van 10 tot 10
in graden is verdeeld. Om de lange kolom voor vloeistoffen , die ligter dan
water zijn , bij het gebruik te vermijden , heeft men den areometer verdeeld
in een areometer voor ligtere en een voor zwaardere vloeistoffen. — Een
van de meest gebruikelijke areometers voor zwaardere vloeistoffen is die van
Beaumó , welke bijna geheel overeenkomt met den areometer in de Nederlandsche Pharmacopoea voorgeschreven. De deelstreep '10 beneden 0 wordt
bij beiden opgegeven voor eene vloeistof , die 10 procent keukenzout bevat,
waarvan het spec. gew. bij 12,5° C. is '1,07335. Dit spec. gew. is door Beaumó
voor deze zoutoplossing in dit petal zeer juist aangenomen; bij den Nederl.
areometer is het onjuist als '1,074626 aangenomen. Diensvolgens bestaat er
bijv. verschil voor den 66sten graad , die bij Beaurnè een zwavelzuurhydraat
aangeeft van 1,82 met de formule : SO 3 -{-1 1/2 HO, zooals het Engelsche zwavelzuur gewoonlijk in den handel voorkomt, maar bij den Nederl. vochtweger
een zwavelzuurhydraat aanwijst van de forrnule : SO 3 + HO met het spec.
gew. van 1,846.
Minder in gebruik is de areometer voor ligtere vloeistoffen van Beaume ,
die voor de 10 procentige zoutoplossing 0, voor gedestilleerd water 10 boven
0 stelt. Door Cartier , aan wien Beaum6 de vervaardiging zijner instrumenten had overgedragen , is eene kleine wijziging aangebragt , namelijk , dat
16 graden Beaume bij hem slechts 15 onderafdeelingen verkregen, terwiji hij
voor het gedestilleerd water den liden graad stelde.
Nog verdient vermelding de nieuwe methode van Mohr voor het bepalen
van het specif. gew. der vloeistoffen.
Mohr bezigde daartoe eene weegschaal, die tot dit duel door hem bijzonder
was zamengesteld. De eene helft van den hefboom of de balans eener goede
weegschaal ongeveer 24 Ned. duim lang wordt van het middelpunt tot het
einde, waaraan de eene weegschaal hangt, in 10 gelijke deelen verdeeld. De
deelstreepen worden aan den bovensten regterkant der balans met eene
yip ingesneden en van het midden of met de getallen 1-9 aangeduid. Nu
wordt een klein glazen buisje in eene lange punt uitgetrokken en met zooveel kwikzilver gevuld , dat het in eene vloeistof van het specifiek gewigt 2
zinkt , alsdan smelt men het toe en buigt er een oor aan. In dit oor
steekt men een zeer fijnen platinadraad van 42 Ned. duim lengte , aan
welks andere einde men een kleinen geelkoperen ring bevestigt. Met behulp
van dezen ring hangt men het buisje met kwikzilver in plaats van de weegschaal aan den verdeelden arm der balans. Aan den anderen arm bevindt
zich eene kleine ligte schaal met zooveel tegenwigt , dat daardoor het glazen
buisje met kwikzilver in evenwigt gehouden wordt. Nu plaatst men een
champagneglas met gedestilleerd water van de juiste temperatuur onder de
balans, opdat het glazen buisje daarin gedompeld wordt, hetwelk daarbij
volgens de boven aangewezene stelling in gewigt verliest. Men hangt nu aan den
haak , waaraan het glazen buisje bevestigd is, een geelkoperen draad, in een.
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stompen hoek gebogen, dien men heeft afgevijld, totdat het evenwigt volkomen
hersteld is , zoodat het gewigt van dezen geelkoperen draad juist het gewigtsverlies bij het indompelen van het glazen buisje in water aangeeft. De draad
wordt vervolgens in een eenigzins spitseren hoek dan vroeger gebogen en boven
aan in zijne buiging met een platten hamer plat geslagen , opdat hij juist in
de insnede van de balans past. Alsdan worden twee zulke draden en nog
een derde vervaardigd , waarvan het gewigt gelijk is aan 1/1,„ van het gewigt
van een der grootere draden.
Men bepaalt het specifiek gewigt van vloeistoffen met deze weegschaal op
de volgende wijze. Men vult het champagneglas of eene glazen buis tot
een bepaalde aangeduide streep , laat het glazen buisje indompelen en schuift
den dikken draad zoolang met een pincet op de balans voort , totdat het
evenwigt is hersteld. Is het spec. gewigt kleiner dan 1, alsdan vindt men
op de balans eene plaats , die hieraan beantwoordt. Gesteld echter, , dat deze
plaats tusschen twee getallen ligt, dan moet de afstand naar oogenmaat geschat
worden. Alsdan hangt men den zwaren draad op het eerste kleine getal en
herstelt met den kleinen draad volkomen het evenwigt. Treft dit punt
tusschen twee getallen , dan schat men den afstand naar oogenmaat op tienden. Het getal , waar de eerste draad hangt , is de eerste decimaalplaats ,
daar waar de kleine draad hangt de tweede , en indien deze tusschen twee
getallen hangt, dan is het naaste getal naar het midden de tweede decimalen de in tienden geschatte afstand van het getal de derde decimaalplaats.
Indien het specif. gewigt grooter dan 1 en kleiner dan 2 is , zoo hangt men
een der zware draden op het getal 10, dat wil zeggen aan den haak der
streep , alwaar het glazen buisje hangt. De tweede dikke draad geeft, evenals boven , de eerste decimaalplaats , de kleine de tweede en de derde aan.
De wegingeR geschieden zeer spoedig en de juistheid der methode wordt door
de dunheid van den platinadraad bedongen.
De bepaling van bet specif. gewigt der gassen geschiedt op de volgende
wijze. Men bepaalt namelijk de digtheid van het gas door zijn gewigt met het
gewigt van een gelijk volumen drooge lucht van gelijke uitzetting en ternperatuur te vergelijken. Men vult daartoe een glazen ballon, die met een
geelkoperen bovenrand , eene schroef en eene kraan voorzien is, met drooge
lucht. Men heeft hem daartoe eerst met behuip eerier luchtpomp ledig gemaakt en laat er vervolgens door een glazen buis, die met chloorcalcium gevuld is , lucht instroomen. Alsdan brengt men den ballon met drooge lucht
op de weegschaal en noteert het gewigt. Hierna maakt men den ballon weder luchtledig en bepaalt nu het gewigt van den luchtledigen ballon. Dit
gewigt van het eerst genoteerde afgetrokken, geeft als verschil het gewigt
der uitgepompte lucht. Nu vult men den ledigen ballon met het gas, waarvan men de digtheid wil weten, hetwelk met behuip eener glazen klok in eene
pneumatische tobbe boven kwikzilver zeer gemakkelijk geschieden kan. Men
zet de glazen klok, die met geelkoperen bovenrand en kraan moet voorzien zijn,
op het kwikzilver, dat zich in den pneumatischen bak bevindt en verbindt
met de glazen klok, na de kraan geopend te hebben , eene handluchtpomp,
om de klok luchtledig te maken , hetwelk men zoo lang aanhoudt, totdat de
klok geheel met kwikzilver gevuld is. Dan sluit men de kraan , verwijdert
de luchtpomp en zet den ballon op de klok. Om het te bepalen gas te droogen , laat men het door eene chloorcalciumbuis in de klok stroomen. Is de
klok met gas gevuld, dan opent men de beide kranen, die den ballon met
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de klok verbinden , opdat het gas zich ook in den ballon verspreiden kan.
Men gaat op deze wijze met de gasontwikkeling zoolang voort, totdat de
klok op nieuw gevuld is of liever totdat ballon en klok beide met gas gevuld zijn , hetwelk men daaraan herkent, dat de oppervlakte van het kwikzilver van binnen en van buiten op gelijke hoogte staat. Heeft men dit verkregen, dan moet de kraan , die zich aan den bodem bevindt , gesloten worden
en men brengt vervolgens den ballon op de weegschaal. Van het hierbij
verkregen gewigt trekt men nu het gewigt van den luchtledigen ballon af en
brengt nu het hierdoor verkregen resultaat in evenredigheid met het gewigt
van de uitgepompte lucht, waarbij de lucht gewoonlijk =1 gesteld wordt.
Of men deelt eenvoudig het getal van de uitgepompte lucht in die van het gas
en verkrijgt op deze wijze het spec. gewigt van het gas, aithans indien zoowel bij de nulling met lucht als bij die met gas , barometerstand en temperatuur dezelfde waren. Bij verschil aan luchtdrukking past men de wet van
Mariotte toe, dat het volumen in eene omgekeerde reden staat tot de luchtdrukking; bij verschil in temperatuur let men op den uitzettingscoefficiènt
van alle gassen , die voor elken graad van den honderddeeligen thermometer
0,00366 bedraagt.
Om het spec. gewigt der dampen te bepalen, gaat men op dezelfde wijze
te werk. Men moet hierbij een ballon , die met eene in een hoek gebogene,
in eene punt uitloopende , glazen buis voorzien is, bezigen, welke gedeeltelijk
met de vloeistof gevuld is , waarvan men de dampdigtheid bepalen wil. Ook
doet men wel de vloeistof niet in een zandbad, maar indien zij een laag
kookpunt heeft, in een olie- of chloorzinkbad te verhitten.
Men houdt de temperatuur gedurende het koken der vloeistof en het
uitstroomen van de dampen uit de fijne punt zoo hoog, dat zij die der vloeistof in den ballon omstreeks 25-30° overtreft. Is nu alle vloeistof verdampt en begint het uitstroomen van den damp te verminderen , dan smelt men
de punt met behuip eerier blaasbuis digt. Vervolgens wordt, na naauwkeurige waarneming van den stand des barometers en thermometers, de met
damp gevulde ballon gewogen en het gewigt vergeleken met dat van den batlon, met drooge lucht gevuld. Het verschil geeft dan natuurlijk aan , hoeveel de damp, die zich in den ballon bevindt, meer weegt dan de drooge
lucht, die zich daarin vroeger beyond.
Om dus de digtheid van een damp te bepalen , heeft men slechts zijn absoluut gewigt door het gewigt van een gelijk volumen lucht van gelijke
temperatuur en gelijke uitzetting te deelen , waartoe in de eerste plaats noodzakelijk is , dat men den inhoud van den ballon kent , die zeer gemakkelijk
bepaald wordt , door de toegesmoltene punt in water of kwikzilver te dompelen en onder het niveau dezer vloeistoffen af te breken. Hierdoor ontstaat
verdigting van den damp , ten gevolge waarvan de ballon met water of
kwikzilyer gevuld wordt , en men heeft dus de hoeveelheid vloeistof slechts
te wegen of door meting in gegradueerde buiten to bepalen , om den geheelen inhoud van den ballon te leeren kennen. Over de verdere methoden tot
het bepalen der dampdigtheid (van Regnault), zie men de physische leerboeken.
Gewigt; absoluut en specifiek, zie Gewigt.
Gicht, Met deze uitdrukking geeft men in metallurgische taal of in het
mijnwezen het bovenste gedeelte van een schachtoven aan, vooral echter van
hoogovens , alsmede die hoeveelheid erts en kool (beschikking) , die in eens
behandeld wordt.

Gichtgassen— Gift.

293

Gichtgassen noemt men de gassen, uit de gicht van een schachtoven
ontwijken en ontstaan door de verbranings- en reductieprocessen, welke in de
schachtruimte plaats hebben. Naar den aard der aangewende brandstof zijn
zij verschillend in zamenstelling ; zij bestaan echter steeds uit een mengsel
van brandbare en niet brandbare gassen, door welke laatste hun gebruik
als brandstof bedongen wordt.
De hoofdzakelijkste bestanddeelen der gichtgassen zijn : stikstof, koolzuur,
kooloxydegas, waterstofgas , ligt koolwaterstofgas, zwaar koolwaterstofgas
en waterdamp. De gichtgassen, die bij het gebruik van houtskolen, bruinkolen of hout ontstaan, bevatten geen zwaar koolwaterstofgas; in de gassoorten uit steenkolen gevormd , vormt deze gassoort daarentegen een kenmerkend bestanddeel.
De zamenstelling der gichtgassen , die den grondslag van alle hoogovenstheoriën uitmaakt , is slechts met juistheid of te leiden uit de verhoudingen,
waarin deze gassen tot hunne verbrandingsprodukten en de voor hunne oxydatie noodige hoeveelheid zuurstof staan. .Deze verhoudingen kunnen zoowel
naar het gewigt als naar het volumen bepaald worden. Bunsen en Blassair
hebben zich het meest door het onderzoek der gichtgassen verdienstelijk
gem aakt.
In den laatsten tijd zijn gichtgassen als brandstof bij bet ijzerfrisschen in
de puddelovens in gebruik gekomen , ofschoon aan den anderen kant het
opvangen der gichtgassen van groot nut zou zijn , om ze voor het bereiden
van cyaanpotassium en chloorammonium aan te wenden.
De berekening, die Bunsen hieromtrent gemaakt heeftbewijst, dat bij
het niet opvangen der gichtgassen eene aanzienlijke hoeveelheid waarde verloren gaat. In Engeland is men dan ook bedacht deze gassen op te vangen.
Gietpukkel (Giespuckel , Giesbuckel) noemt men een geelkoperen of ijzeren vorm , meestal in de gedaante van een kegel , waarin gesmoltene metaalmassa's worden gegoten , om ze spoedig vast te doen worden en ze dan
verder de gedaante te geven , die voor de bewerkingen , Welke men ondernemen wil , gescliikt is.
Gietstaal en Gietjjzer I zie bij Staal en IJzer.
Gift (vergift). Met deze uitdrukking worden alle stoffen aangewezen,
die door haar invloed op het organisme storingen in zijne normale functien
voortbrengen of de eenmaal ontstane afwijkingen nog vermeerderen.
Soms grijpt de werking van het vergift niet diep in, maar gaat spoedig
en zonder blijvend nadeel op het organisme voorbij, hetwelk vaak krachtig
genoeg is, om gedeeltelijk de schadelijke stof te verwijderen of door zijne
werkzaamheid de aangevangen stoornis te overwinnen. Het is dan slechts
een zwak vergift , maar zijne werking wordt versterkt door eene grootere
dosis en een herhaald gebruik.
Dikwijls veroorzaakt de werking van een vergift eene ziekte , gelijk zij
door onbekende oorzaken in het organisme ontstaat ; vaak brengt zip ook
toevallen voort , die wij snel kunnen tegenwerken , door het ligchaam voor
den aanval Of geheel te bewaren Of langzaam weder te herstellen. Hiertoe
moeten zelfstandigheden worden aangewend, die het vergift onschadelijk maken , hetzij door het zoo spoedig mogelijk uit het ligchaam te verwijderen,
hetzij door zich met het vergift scheikundig te verbinden en den aard der
zelfstandigbeid zoodanig te wijzigen , dat zij van hare vroegere schadelijke
uitwerking beroofd wordt, of doordat men de werkende stof met onwerkzame
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neutrale verbindingen omhult , waardoor de onmiddellijke aanraking van het
vergift met de wanden, bijv. van de spijsverteringswerktuigen, wordt verhinderd, of eindelijk doordat men, zonder op het ver g ift zelf te werken , in
het organism werkingen van tegenovergestelden aard te voorschijn roept ,
die schielijk genoeg ontstaan, om de reeds aangevangene te neutraliseren
of geheel op te heffen. De zelfstandigheden , welke men hiertoe aanwendt ,
noemt men tegengiften. Zoo is bijv. ijzeroxydehydraat (vooral vermengd met
magnesiahydraat) een voortreffelijk tegengift bij vergiftigingen met arsenigzuur , dewij1 het ijzeroxyde met dit zuur eene onoplosbare verbinding aangaat , hetwelk niet op de rnaagwanden inwerkt; — inademing van ammoniakgas is een tegengift tegen blaauwzuur,, enz.
Giftmefil, zie Arsenigzuur.
Giftvang. Bij zoodanige smelterijen, alwaar arsenikhoudende ertsen tot
de uitdrijving van den arsenik aan eene roosting worden onderworpen, pleegt
men eene kanaalachtige of torenvormige inrigting boven den roosteroven
aan te brengen, die tot zoo volledig mogelijke verdigting van het daarbij
ontwikkelde arsenigzuur dient. Eene zoodanige inrigting wordt giftvang geheeten en dient, om zoowel den omtrek voor de schadelijke inwerkingen te bewaren, als orn het arsenigzuur bij de arsenikhutten (gifthutten) te verkrijgen.
'Gips of zwavelzure kalk (Zwavelzuur calciumoxyde , zie Calciumoxyde ,
zwavelzuu r) bevindt zich in de natuur in den waterhoudenden staat met
2 aeq. water en kristalliseert in scheeve regthoekige zuilen, is in den zuiveren staat kleurloos, doorzigtig tot doorschijnend., met een glas- of paarlemoerachtigen glans. Men onderscheidt verschillende soorten, namelijk
1.) Gip ssp a at (bladachtige gips, marienglas, vrouwenglas , vrouwenijs,
seleniet), waaronder men zoowel het in kristallen gevormd als het bladerigkristallijn gips verstaat.
2.) Vezel gip s (Pluimwit), vezelig-kristallijn , zijdeglanzend, doorschijnend gips, hetwelk dikwijls in den schelpkalk voorkomt.
3.) S chuim gip s (Gipsbloemen) , vuil kristallijn gips , tot losse massa's
verbonden.
4.) K orreli g gips van eene grof- of fijnkorrelige kristallijne textuur.
5.) Digt,' gips: (gipssteen) in digte doorschijnende massa's met een
spleterigen breuk.
6.) Aarda ch t ig gips (gipsaarde, meelgips, gipsgoer), een omzettingsprodukt. — De zuiverste varieteit van het korrelig gips noemt men alabaster.
Gips I gebrand, zie Model.
Gist noemt men het ferment bij de geestrijke gisting. Zij bestaat uit
een plantje, behoorende tot de familie der Algen en draagt den naam van
Saccharomyces (Meijer). Zie verder Bier en Gisting.
Gisting. Onder de uitdrukking »gisting" verstaat men de omzetting van
eenige organische zelfstandigheden, die slechts kan plaats hebben door middel eener tweede zelfstandigheid, een zoogenaamden gist i n g o p w e k k er,
echter op die wijze, dat deze opwekker, zooveel althans bekend is, op
geene wijze door zijne scheikundige verwantschapskrachten daarbij werkzaam is, dewiji er tusschen de beide zelfstandigheden geene omwisseling
van bestanddeelen plaats heeft. De twee noodzakelijke voorwaarden voor de gisting zijn dus vooreerst eene voor gisting vatbare stof en vervolgens een gistingopwekker, welke laatste gewoonlijk den naam van »ferment" draagt. Door zijn
invloed geschiedt in de voor gisting vatbare stof eene andere plaatsing der
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atomen en wel op die wijze , dat of de atomen zich op eene verschillende wijze
naast elkander schikken, maar alle te zamen blijven , of dat er nieuwe verbindingen ontstaan. Het eerste geval neemt men bijv. bij de omzetting van
het zetmeel in suiker waar. De groepering der atomen tot nieuwe verbindingen komt daarentegen bij de ontleding der suiker in alkohol en koolzuur
voor. Als een derde vereischte voor de gisting moet de temperatuur genoemd worden. Hoe noodzakelijk echter voor bet splitsen in nieuwe verbindingen de gistingopwekker is , blijkt uit de verhouding eener oplossing van
suiker in water bij eene zekere temperatuur zonder of met gist. In het eerste
geval volgt geene gisting, in het laatste geval zeer spoedig de omzetting der
suiker in alkohol en koolzuur.
Gay-Lussac toonde aan , dat ook de toegang der dampkringslucht voor
het aanvangen der gisting noodzakelijk iA, doch dat deze aanraking met de
lucht slechts van korten duur behoeft te zijn. De zuurstof der lucht zal in
het ferment eene verandering voortbrengen, want wanneer een ferment ,
vooraf aan de lucht blootgesteld, bij een versche suikeroplossing gevoegd
wordt, vangt het gistingsproces aan.
Men heeft de gistingsverschijnselen op verschillende wijzen pogen te verklaren, maar is tot nog toe tot geen voldoend resultaat gekomen.
Berzelius en anderen met hem hebben de theorie gesteld, dat het ferment
op eene niet geheel verklaarde wijze door contact werkt, of dat er eene geheimzinnige katalytische kracht, de zoogenaamde katalyse (zie aldaar) , de
verandering voortbrengt, welke gisting genoemd wordt. Dewijl echter deze
contactwerking, die Berzelius ook tot andere processen uitbreidt , slechts eene
duistere , weinig voldoende verklaring der gistingverschijnsels geeft , is zij
zij in den laatsten tijd op den achtergrond geraakt.
Liebig zegt, dat in vele gevallen, alwaar eene verbinding ten gevolge eener
geringe aanraking of zwakke wrijving, onder matige verhooging der ternperatuur
wordt ontleed, het evenwigt der verwantschappen wankelend is en dus
door scheikundige of mechanische invloeden ligtelijk kan verbroken worden.
Volgens deze theorie bezitten de verbindingen , die geschikt zijn om in gisting
te geraken of eene andere metamorphose te ondergaan , een onvast evenwigt.
Zij worden, zooals het de onderviading leert, door verschillende agentiOn zooals warmte , zuren , basen, zuurstof, chloor enz. ligt ontleed. Het ferment is eene
verbinding, die in den staat van ontbinding verkeert , waarvan de deeltjes
in beweging zijn geraakt en nu ook in staat zijn de deeltjes eener andere verbinding in den staat van ontleding mede te voeren.
In den laatsten tijd heeft vooral Pasteur zich met de gistingsverschijnsels
bezig gehouden. Hij heeft aangetoond, dat bij alle gisting-processen mikroscopische plantjes (of diertjes), en wel voor elke gisting verschillende, werkzaam ,
althans aanwezig zijn. De sporen dezer plantjes zijn in de lucht voorhanden ,
van daar dat aanraking met de lucht een wezenlijk vereischte is voor het begin
der gisting , terwij1 te hooge of te lage temperatuur, vernietigend op deze
sporen werkende , tevens de gisting tegenhoudt.
De gistingopwekkers kunnen in twee klassen verdeeld worden: '1°. in zelfstandigheden, die zelven zich in eene scheikundige omzetting bevinden of daarin
gemakkelijk overgaan, bijv. de eiwitachtige ligchamen, lijm, gistcellen enz. 2'''.
in zelfstandigheden , die zelven geene merkbare verandering ondergaan , waartoe onder anderen de splitsingen behooren , die gepaarde stoffen onder den
invloed van zuren of basen ondergaan.
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Door de werking der fermenten op de voor gisting vatbare stoffen ontstaat
een aantal der belangrijkste verbindingen. Als het meest bekende voorbeeld der
gistingsverschijnsels behoort de geestrijke gisting vermeld te worden, die door
de werking van gistcellen of plantenlijm op druivensuiker bij een bepaalde temperatuur plaats heeft en als gistingsprodukten wijngeest en koolzuur oplevert.
Andere gistingsverschijnsels zij n : de vorming van melkzuur door de werking
van het caseine of der dierlijke huid op melksuiker; het ontstaan van boterzuur , waterstof en koolzuur door den invloed van het caselne of der dierlijke huid op melksuiker en melkzuur; de vorming van slijm en mannite door
den invloed van eiwitachtige ligchamen bij 35° op rietsuiker; de vorming van
bitteramandelolie, blaauwzuur , druivensuiker , door de inwerking van het
ferment emulsine op arnygdaline; het ontstaan van mostaardolie door de werking van m-yrosine op myronzure potassa ; het ontstaan van het galluszuur
door de werking van het ferment in de galnoten aanwezig op het looizuur;
de werking van de pectose op de pectase tot het vormen van pectine; de
omzetting van het zetmeel door diastase of door zwavelzuur in dextrine en
druivensuiker enz.
Het zijn echter voornamelijk de geestrijke, de melkzure, de boterzure, de
slijmige en de rottende gisting (rotting) , waarbij de gistingsverschijnsels
het meest te voorschijn treden en die wij eenigzins nader willen behandelen.
De ge e s tr ij k e gisting is voornamelijk gekenmerkt door de omzetting der
suiker door middel van een ferment, gist genaamd , in alkohol en koolzuur.
Men zie de nadere bijzonderheden bij het artikel Alkohol. Wij vermelden
hier alleen, hoe het bij naauwkeurige proefneniingen is gebleken, dat '100 deelen druivensuiker 47,12 alkohol en 44,84 koolzuur, te zamen 91,96 deelen
leveren , waarbij het verlies van 9,07 deel als 1 aeq. water wordt afgescheiden. 100 Deelen gekristalliseerde rietsuiker geven 53,727 deelen alkohol en
51,298 deelen koolzuur, te zamen 105,025 deelen, waarbij de vermeerdering
afkomstig is van 1 aeq. water, hetwelk door de gekristalliseerde rietsuiker
(61121111011) is opgenomen , om watervrije druivensuiker (C12H12012) te
vormen.
De melkzure gisting kenmerkt zich door den overgang van de melksuiker in melkzuur, waarbij geene ontwikkeling van gas plaats heeft. Men zie
verder bij Mazur.
De b o t er z u r e gisting geschiedt , wanneer melksuiker of eene andere zelfstandigheid, waaruit door gisting melkzuur ontstaat, met eene zelfstandigheid
in aanraking komt, die in een verderen staat van ontbinding begrepen is,
dan voor de melkzure gisting vereischt wordt. Verder is er eene temperatuur noodig, bijna gelijk aan die voor de melkzure gisting, hoewel de hoterzure gisting reeds bij eene lagere temperatuur aanvangt. Men zie verder
boterzuur.

De slijmige gisting heeft plaats , wanneer suikerhoudende sappen , zooals van beetwortelen, peenen, enz. aan eene temperatuur van 25-40 0 C. worden blootgesteld. Men neemt dan eene eigenaardige gisting waar,, waarvan
de produkten niet alkohol en koolzuur, inaar mannite melkzuur en eene
slijmige zelfstandigheid zijn. Deze laatste komt in zamenstelling met de gom
overeen ; zij maakt de vloeistof kleverig en taai , weshalve dit gistingproces
het »slijmige" geheeten is. De zamenstelling van het mannite is : C6 H706 , van
bet melkzuur C6 H S O 5 , te zamen C 12H 12 0 11 . Het is derhalve duidelijk , dat
aeq. watervrije druivensuiker : C12 H12012 , terwiji zij 1 aeq. zuurstof verhest,
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aan het mannite en het melkzuur het aanzijn geeft. De slijmige gisting scliijnt
een gemengd proces te zijn , hetwelk uit de melkzure gisting en eene andere,
de ware slijmige gisting bestaat, waarvan de produkten gone en mannite zijn.
De zoogenaamde a zij n z u r e gisting kan slechts als eene eremacausie of
verwezing beschouwd worden , waarbij de alkohol wordt geoxydeerd (zie
Azjjnzuur en Azijn , alsmede het artikel Eremacausie).
De rot ten de gisting is de zoogenaamde rotting (zie aldaar). Zoowel
de gisting- als ook de verwezings-processen zijn voor de geheele huishouding
der natuur van buitengewoon belang , want zij zijn de hoofdwegen , langs
welke koolstof en stikstof uit de organismen der planten en dieren weder
ontbonden en losgemaakt worden , om aan den schoot der aarde of liever aan
de anorganische natuur te worden overgeleverd.
Gistingwerende middelen noemt men al die zelfstandigheden , welk e de
gisting-processen verhinderen of, wanneer zij zijn aangevangen, weder onderbreken. Deze zelfstandigheden zullen ook de verwezing opheffen , maar men
houde hierbij in bet oog, dat volledige afsluiting der lucht elke verwezing
verhindert , dewijI zij wezenlijk in eene oxydatie bestaat , terwijl bij de gisting-processen slechts eene voorbijgaande toetreding der lucht noodzakelijk is.
Eene zeer lage temperatuur of koude werkt elk gistingproees tegen , hoewel
de verschillende gisting-processen eene onderscheidene mate van warmte behoeven. Eveneens verhindert de kookhitte de gisting-processen , orndat volgens sommigen de kiemen der lage organismen daardoor worden gedood, volgens anderen (Liebig) de in water opgeloste zuurstof wordt uitgedreven.
Op de afsluiting der lucht en de verhindering door kookhitte berust de
methode van Appert , om voedingsmiddelen gedurende langen tijd te bewaren , door ze in luchtdigt geslotene flesschen of blikken bussen geruimen
tijd door middel van kokend water te verhitten en dan dadelijk te sluiten. —
Wordt de vochtigheid geheel buiten gehouden , dan heeft geene verwezing en geene gisting plaats.
Bovendien bestaat er een aantal rottingwerende middelen (antiseptics)
zooals chloor , looistof , sublimaat , arsenigzuur , zwaveligzuur , k reosoot,
phenylzuur enz., die met de eiwitstoffen onvergaanbare verbindingen aangaan
en zoo de rotting en gisting verhinderen. Zoo kan bijv. bout (zie aldaar) ,
wanneer het in verschillende zelfstandigheden gedompeld is, tegen rotting beschut worden.
Glansen (Glansertsen). Deze uitdrukking is eene oude benaming voor al
de natuurlijk voorkomende metaalaardige verbindingen, die door glans en
kleur het in Naar aanwezige metaal verraden , zooals bijv. loodglans , hismuthglans , antimoonglans , ijzerglans enz. In de mineralogie noemt men
thans »glansen" eene groep van zwavel-, seleen- en telluurrnetalen, die door
geringe hardheid , ondoorzigtigheid en eene witte of lichte metaalaardige kleur
zijn gekenmerkt. Er is echter geene scherpe grens te trekken tusschen glansen en kiezen (zie aldaar). In het algemeen noemt men »glansen" die metaal-indi viduen , welke een minder gehalte aan electronegatief bestanddeel
dan de kiezen bevatten.
Glanskobalt (Kobaltglans) bestaat uit kobalt , zwavel, arsenik en ij zer
en kornt overeen met de formule : CoAs + Goa,. Het bezit eene roodachtig
zilverwitte kleur , met een streek in het grijszwarte en zijne kristallen bebooren tot het regelmatige systeem.
Glanskool, zie Anthraciet.
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Glansmangaan , zie Manganiet.
Glansroet , zie Keel en Roet.
Glas. Met dezen naam geeft men eene doorzigtige massa aan , die , gelijk bekend is , tot verschillende doeleinden wordt aangewend.
Het is een amorph zamengesmolten mengsel, hetwelk uit kiezelzuur alkali ,
kiezelzure kalkaarde of magnesia en soms uit kiezelzuur loodoxyde bestaat.
De zelfstandigheden , die men voor de bereiding van glas aanwendt , zijn:
1.) K w a r t s of K w a r t s z an d. Voor de beste glassoorten bezigt men
vuursteen of het fijnste witte zand.
2.) K a 1 k of Ma g n e s i a. Men gebruikt zoowel den gebranden kalk ,
als ook den natuurlijken koolzuren kalk. Door toevoeging van kalk, wordt
namelijk de glasmassa meer vloeibaar gemaakt.
3.) P o t a s c h. Voor de beste glassoorten wordt gezuiverde potasch, voor
de gewone soorten potasch uit den handel aangewend.
4.) Soda.
5.) Glauberzout.
6.) Borax.
7.) Menie, dient voor de bereiding van loodglas (kristal- en flintglas).
8.) B r ui nsteen, wordt aangewend , omdat hij zoo gemakkelijk zuurstof afgeeft , daardoor de kool tot kooloxydegas oxydeert en als zoodanig
verwijdert.
9.) A r s e n i g z u u r dient tot hetzelfde doel.
10.) Salpeter, eveneens , maar biedt tevens het voordeel aan , dat hij
potassa levert.
11.) Haardglas, hetwelk bij het bersten der glaspotten in den haard
verzameld wordt , dient als bijvoegsel bij geringere glassoorten.
12.) Gebroken glas.
Het smelten deter zelfstandigheden , die den naam van glaszetsel (glassatz)
dragen , geschiedt met behulp van een bijzonderen vlamoven , den zoogenaamden glasoven , die hoofdzakelijk uit eene ronde verwelfde ruimte bestaat.
In deze ruimte bevinden zich de aarden kroezen , die tot het smelten dienen, de zoogenaamde glaspotten (Glashafen) op hoogten , die b a n k e n genoemd worden en om de opening van het vuur, pijp (pipe) genaamd zijn, geplaatst. Door middel van kanalen (ffichsen) verspreidt zich de vlam in
b ij oven s, die gebruikt worden, om de glaspotten vooraf te verhitten, en tot
calcineren en afkoelen.
Bovendien bevinden zich nog openingen in het gewelf , waarvan de eene
dient , om de glaspotten in en uit te nemen en den naam draagt van kroesgat (Aufbrech- of Tiegelloch) , hetwelk bij het gebruik met vuurvaste steenen bemetseld wordt; de andere openingen dienen den werkman om de
pijp te vullen (zie verder beneden).
In den laatsten tijd zijn ook glasovens in gebruik gekomen, waarin de bitten
door de verbranding van gassen wordt voortgebragt. De laatste worden buiten
den oven ontwikkeld , door een luchtstroom door eene dikke laag gloeijende
brandstof te persen ; men leidt ze dan in een kanaal , met een luchtstroom
vermengd , in den oven, alwaar zij door hunne verbranding eene zeer sterke
hitte verwekken.
De glaspotten moeten uit vuurvaste klei kegelvormig vervaardigd zijn, en,
voorzien zijn met een zeer moeijelijk smeltbaar overdek , gewoonlijk door
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smelten van stukken glas daarin verkregen , om ze voor de inwerking der
alkalien te beschutten.
Ook bezigt men voor de bereiding van kleurloos of optisch glas bedekte
potten , om het glas voor de nadeelige werking der roetgevende vlarn te
beschutten.
Om de vervlugtiging der alkalien en chloormetalen bij de hooge temperatuur te verhinderen , pleegt men de massa voor de glasbereiding, na haar
zorgvuldig verdeeld en vermengd te hebben , aan eene zachte warmte bloot
te stellen , om haar daardoor te smelten ; deze bewerking noernt men het
fri t t e n, terwijl de zoodanig toebereide glasmassa fritte beet.
Heeft men nu de glaspotten behoorlijk geplaatst en na volledige smelting
zeer sterk verhit , dan gaat men over tot de zoogenaamde lout e r i n g der
massa , indien zich daarin nog zandkorrels of luchtbellen bevinden.
Voor deze loutering versterkt men het vuur en laat de dunvloeibare glasmassa rustig staan , opdat de vaste ligchamen naar den bodem zakken en
de lucht volkomen is ontweken , zonder bellen in het glas achter te laten.
Naar de zamenstelling en bestemming van het glas onderscheidt men :
holglas, tafelglas , spiegelglas en loodgias (kristalglas , flintglas en stras).
Het holglas dankt zijn naam aan zijne bestemming, dewiji men daaronder
glas verstaat , dat tot flesschen , in het algemeen tot gereedschappen dient ;
men onderscheidt gewoon en fijn holglas ; voor het eerste zijn meer onzuivere ingredienten aangewend (groen glas) , terwijl het laatste nit zuivere stoffen vervaardigd het wit glas en voorwerpen van weelde levert.
Het volgende mengsel dient voor de bereiding van gewoon flesschenglas :
10 deelen zeepziedersvloed (chloorpotassium , chloorsodium , benevens eenige
koolzure potassa en kool) , 44 deelen droog glauberzout, 1/2 deel uitgeloogde
zeepziedersasch , 76 deelen zand , 22 deelen haardglas , '100 deelen stukken
groen glas, 25 deelen basalt ; — het volgende voor wit holglas : op '100 deelen wit zand 36 deelen soda , '15 deelen gebrande kalk , 1 1/2-2 deelen salpeter , 1/8 deel bruinsteen , 1/64 deel kobaltglas. Voor de bereiding Nan het
holglas is het voornaamste werktuig de p ij p, die uit eene 4-5' lange en
11 dikke buis van smeedijzer bestaat, welke, om haar beter te kunnen hanteren,
met een houten overdek voorzien is.
Na haar verwarmd te hebben , dompelt men haar in den glaspot, en neemt
er nu dat gedeelte der massa uit, hetwelk er aan blijft hangen. Door blazon ,
door wenden en keeren op eene ijzeren of steenen plaat (marbel) of door
indompeling in eene natgehoudene zoogenaamde opblaasklos (aufblaseklotz)
wordt de verlangde vorm gegeven.
Wil men bijv. een flesch blazer, dan noernt men er eene proef uit , blaast
er in, terwijl men voortdurond op de marbelplaat draait , waardoor men
eene peervormige gedaante bereikt. Men verlengt deze door omwenden en
inblazen zoodanig, dat het bovenste gedeelte op den hals eener flesch gelijkt.
Door dit verder in den vorm te plaatsen , die uit een of twee deelen kan
bestaan, en door den bodem met bet zoogenaamde navel ij z e r in te drukken, maakt men verder de flesch gereed.
Men vervaardigt de glazen buizen door een arbeider in een kleinen ballon.
te doen blazen, waaraan een ander werkman een hol ijzer aan de tegenovergestelde zijde vasthecht. Verwijderen zich nu beide arbeiders snel van elkander, dan ontstaat eerst in het midden eene diepte , die echter,, naar gelang
de arbeiders zich van elkander verwijderen , de gedaante eener huis aanneemt.
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Om grootere voorwerpen, bij v. ballons te vervaardigen , waarbij het blazen van den werkman niet voldoende is, spuit men stoom in, opdat hierdoor de massa wordt uitgezet.
Voor de vervaardiging van het tafelglas , hetwelk meestal tot vensterruiten
gebezigd en dus in dunne lagen aangewend wordt , bedient men zich
van twee verschillende mechanische bewerkingen. Men maakt namelijk eerst
walzenglas, door een cilinder te vervaardigen, dien men opensplijt en glad
maakt, of men breidt het glas door middel van centrifugaalkracht tot een
schijf uit.
Om walz en gl a s te vervaardigen, maakt men op de vroeger beschrevene
wijze een cilinder, dien men door het doen afspringen der toppen aan beide
zijden opent, zoodat men eene aan beide einden opene rol verkrijgt.
Daze rol wordt, nadat men haar in de lengte heeft doen splijten en in een
koeloven heeft afgekoeld, in een rekoven uitgerekt en bij het week worden
aan de oppervlakte vlak gemaakt.
Onder spiegelglas verstaat men, zooals bekend is, tafelglas, hetwelk met
een amalgama van kwikzilver en tin is bedekt. Voor kleinere spiegels bezigt men het gewone vensterglas, terwiil men voor grooter en zuiverder
spiegels het zoogenaamde spiegelgietsel gebruikt, hetwelk voornamelijk daarin
bestaat, dat men de dun vloeibare glasmassa op eene vlakke tafel giet. Nadat men ze door slijpen en polijsten glans en doorzigtigheid heeft gegeven,
worden ze met het genoemde amalgama bedekt en wel op die wijze, dat
men door middel van een borstel het kwikzilver order de tinfoelie brengt,
dan bet glas daarop legt en met steenen bezwaart.
Als verhouding kan men 400 deelen zand (wit) 250 deelen watervrije
'
gezuiverde soda, 80 deelen gebrande kalk, '1 deel bruinsteen
en 30 deelen
stukglas nemen; of ook 720 deelen fijn zand, 450 deelen gezuiverde soda,
80 deelen gebranden kalk, 25 deelen salpeter en 425 deelen stukglas.
Nadat de massa in vloed geraakt is, brengt men haar in de tot dat
doel dienende tobbe, om haar te zuiveren. Men giet alsdan de massa op
de giettafel, die uit brons bestaat, en maakt haar met een koperen wals
glad.
Als voorschriften voor kristalglas flintglas en stras, die wegens het loodgehalte een hooger specifiek gewigt,' ligte smeltbaarheid , weekheid en een
sterk lichtbrekend vermogen bezitten, kunnen de volgende dienen :
Voor kristalglas : '120 deelen wit zand, 50 deelen menie of 300 deelen
zand, 200 deelen menie en 80-400 deelen gezuiverde potasch.
Voor flintglas : '100 deelen zand, dat met zoutzuur gezuiverd is, 80 deelen menie, 30 deelen koolzure potassa.
Voor sires : 300 deelen bergkristal, 408'deelen menie, 75 deelen koolzure potassa, 27 deelen borax, '1,5 deel arsenigzuur.
Bij de laatste voorschriften bevindt zich slechts koolzure potassa , dewijl
koolzure soda aan bet glas eene blaauwgroene kleur mededeelt. Bij flintglas, hetwelk voor optische doeleinden dient en dus kleurloos moet zijn en
eene gelijkmatige massa hebben, bedient men zich van eene bedekte kroes,
om de massa voor onzuiverheden te bewaren, en van een roerwerktuig, dat
uit een ijzeren stang, van onderen met klei voorzien, bestaat.
De gekleurde glazen zijn bun bestaan verschuldigd aan de moeijelijke smeltbaarheid van eenige metaaloxyden. Zoo wordt bij y. blaauw glas door bet
zamensmelt en van r“)baltoxydule of koperoxyde met de glasrnassa verkregen :
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groengeel weerschijnend glas door uraniumoxyde, geel door antimoonzure
potassa en ijzeroxyde , groen door chroomoxyde en ijzeroxydule, violet door
mangaanoxyde, rood door koperoxydule en goud enz. Het laatste draagt den
naam van robijnglas.
Zwart glas wordt verkregen door bijvoeging van kobaltoxyde, ijzeroxydule,
mangaanoxyde en koperoxyde. Wit glas (m e 1 k- of b een g 1 a s) wordt door
bijvoeging van tinoxyde bereid , doordat dit zich tusschen de deeltjes van den
glasvloed legt en hem daardoor troebel maakt. Gelijke werking heeft de
phosphorzure kalk, door middel van welken het melk- of beenglas ook kan
vervaardigd worden , waarvoor men omstreeks 10 pct. gebrande beenderen
aanwendt.
De gekleurde glazen bestaan of geheel nit gekleurd glas of, wil men overdekt
gekleurd glas, met gekleurd of zoogenaamd overdekglas (ueberfangsglas).
Dit laatste wordt op de volgende wijze verkregen. Men plaatst lmezen
in den oven, waarin men den eersten met eene witte kleurlooze glasmassa
vult, den anderen met de gekleurde glasmassa. Men maakt eerst in het gekleurde glas een cilinder, neemt alsdan met de pijp eene overeenkomstige hoeveelheid
kleurloos glas en hecht den verwarmden cilinder daaraan vast. Door herhaald
verwarmen , aandrukken en opblazen spreidt men alsdan het gekleurde glas
over het gekleurde glas en geeft het stuk door opblazen de verlangde gedaante.
De vloedmiddelen , die dienen om gekleurd glas plaatselijk op ongekleurd
to bevestigen, bestaan gewoonlijk uit 3 deelen menie en 1 deel kwarts of
2 deelen kwarts , 1 1/2 deel gecalcineerde borax , 1/4 deel salpeter en 1/4 deet
koolzuren kalk.
Het mengsel van vloed en kleurstof wordt alsdan op eene matte glazen plaat
met lavendelolie gewreven en vervolgens op de plaatsen gebragt, alwaar het
gekleurde glas zal verschijnen, terwijl de voorwerpen tot het smelten der ge.
kleurde deelen worden verhit. Natuurlijk moeten de voorwerpen nit moeijelijk
smeltbaar glas bestaan, opdat het niet zoo gemakkelijk smelte als de kleurstof.
Onder em a i l g l a s verstaat men een loodhoudenden vloed , die door tinoxyde of antimoonoxyde is ondoorzigtig gemaakt en hoofdzakelijk voor uurwerkplaten wordt aangewend. (Over vergulding en verzilvering van glas zie
men bij Vergulding en Verzilvering.)
Glasbiazen is de kunst , om glassoorten voor de lamp to buigen, aan
elkander to solderen , tot bollen of andere vaten op to blazon , bewerkingen,
die elk scheikundige kan doen. Daarbij komen vooral in aanmerking de
lamp en de blaastoestel , de keus van het glas en zijne behandeling in het
algemeen. Hiertoe behoort eene handigheid, die slechts door praktische oefening kan aangeleerd worden.
Glasboren. Doze bewerking geschiedt tegenwoordig door middel van
gewone drilboren uit hard staal of van spits geslepene driehoekige vijlen,
die men in den spil eener draaibank zet.
Glaselectriciteit, zie Electriciteit.
Glasspringen. Het doen afspringen van gedeelten van ronde glazen eaten, bijv. van halzen van retorten enz. gelukt niet gemakkelijk met den
diamant, maar wordt veel ligter bewerkstelligd, door de plaats, alwaar men
wil doen afspringen, te verhitten en dan snel of te koelen , bijv. door een
draad met koud water bevochtigd er om heen te leggen.
Glasvloeden, zie Glas.
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Glauberzout, zie Soda, zwavelzure.
Glauciue is eene zelfstandigheid, voorkomende in het melksap van Glaucium luteum, eene plant uit de familie der Papaveraceen, die kristalvormig, in vater oplosbaar is en zeer scherp smaakt. Door zuren zoowel als
door de lucht verandert het zeer gemakkelijk , waarbij het meestal rood of
violet gekleurd wordt.
Glaucomellanzuur is een ontledingsprodukt van het ellagzuur (zie aldaar).
Glaucopicrine is eene zelfstandigheid welke zich in Chelidonium majus
en in Glaucium luteum bevindt.
Glazuur of Verglaassel (glacure, enduit vitreux, vernis, couverte glaze)
noemt men een overdeksel, hetwelk de glanzende oppervlakte van aardenwerk
vormt.
Men onderscheidt in het algemeen aardglazuren, loodglazuren en emailglazuren.
De a a r d g l a z u r e n (couvertes) zijn doorzigtige glazen uit aarden en alkalien, zonder zware metaaloxyden gesmolten. Zulke glazuren zijn moeijelijk
smeltbaar ; zij smelten bij dezelfde temperatuur, , waarbij de massa gaar
wordt, zooals bijv. het glazuur van het echte porselein en eenige soorten
van steengoed.
De loodglazuren (vernis) zijn in de hoofdzaak doorzigtige, loodhoudende
ligt smeitbare glazen ; deels met, deels zonder aarde of alkalien. Zij smelten in den regel bij eene temperatuur,, die gewoonlijk lager is dan die,
waarbij de massa gaar brandt.
De emailgl az uren (emailes) zijn ondoorzigtige, deels tinoxydehoudende ,
witte , deels donkergekleurde loodglazen. Zij worden op de geringe Fayencesoorten gevonden. De emailglazuren zijn echter niet alleen bij aardewerk
in gebruik, maar ook de gietijzeren keukengereedschappen worden van binnen
met emailmassa overdekt, nadat zij vooraf met verdund zwavelzuur zijn afgebeten. Tot dat einde wordt poeder van kiezelsteen met borax gesmolten en zeer
fijn gemalen , met fijne ijzervrije klei en eenige veldspaat innig gemengd.
Dit mengsel wordt tot een brij aangemengd en met de geheele binnenvlakte
van het gereedschap in aanraking gebragt.
Is het gereedschap met deze emailmassa behoorlijk bedekt , dan wordt
daarop , zoolang zij nog vochtig is , een fijn glazuurpoeder gestrooid ,
hetwelk uit veldspaat , soda , borax en eenig tinoxyde bestaat , waarna het
gereedschap in eene moffel worth verhit , totdat de massa smelt.
In den laatsten tijd heeft men glazuren uit kiezelaarde , porseleinaarde ,
pijpaarde , krijt , porseleinmeel , boorzuur, salpeter, gips enz. 'vervaardigd. —
Loodhoudende glazuren zijn geheel to verwerpen. (Over de glazuren van aardenwerk, zie het artikel Porselein).
Nadine, zie Kleefstof.
Gild (Loodglid) zie Loodoxyde.
Globuline is het hoofdbestanddeel der bloedligchaampjes. Zijne oplossing
stremt moeijelijk bij verhitting (duidelijk eerst bij 90°) en scheidt dan kogelvormige vlokken af. Door azijnzuur wordt het niet neergeslagen, behalve bij
verhitting of bij naauwkeurige neutralisatie van het bijgevoegde zuur met
ammoniak. Deze laatste eigenschap wordt overigens bij geene op zich zelve
oplosbare eiwitachtige stof aangetroffen ; daarentegen algemeen na hare
stolling , indien zij met zuren weder in aanraking zijn gebragt. Volgens
L e ca n ie is het globuline oplosbaar in kokenden wijngeest en onderscheidt
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zich van het gewone eiwit , doordat zijne oplossing door loodazijn niet wordt
troebel gemaakt. Overigens zal volgens hem in de bloedligchaampjes nog
eene eigenaardige wijziging van het fibrine aanwezig zijn. Het zoogenaatnde
kristalline uit de kristallens van het oog schijnt identisch te zijn met het
globuline.
Gloeiwas is een mengsel van was, bolus , groenspaan en aluin , hetwelk
dient om aan eene vergulding eene roode kleur te geven.
Glucinezuur (C,I1606) is een ontledingsproduct der suiker en ontstaat voornamelijk nit druivensuiker , indien deze aan de inwerking van sterke basen
wordt blootgesteld of ook wanneer men rietsuiker met zwakke zuxen gedurende eenige maanden in de lucht laat staan of bij 100° verwarmt. — Het
is niet kristalliseerbaar,, niet vlugtig en vervloeit aan de lucht , waarbij apoglucinezuur on tstaat.
Glucose of Glycose (van -dux6;, zoet) is een algemeene naarn voor suiker,
die onmiddellijk in gisting kan overgaan, namelijk voor druivensuiker en
vruchtensuiker. Meer in het bijzonder verstaat men er echter vruchtensuiker onder. (Zie Suiker en Vruchtensuiker).
Glucosiden. Onder deze benaming verstaat men zelfstandigheden van eene
gecornpliceerde zamenstelling , die door splitsing onder het opnemen van water eene echte suikersoort leveren , of liever die nit suiker en eene of meerdere
andere organische zelfstandigheden zijn gepaard. De splitsing geschiedt hetzij
door eigendommelijke fermenten , hetzij door koking met waterhoudende zuren of alkalien. Behalve de eigenschap om in een zoet koolhydraat en eene
andere organische zelfstandigheid te worden gesplitst , valt er van de glu•
cosiden weinig algemeens te zeggen en het onderscheid in scheikundige ,
physische en physiologische eigenschappen is blijkbaar afkomstig van den
aard des paarlings , die met de suiker verbonden is.
Gluten of Glutine, zie Kleefstof.
Glyceramine (C6 H9N04) is eene kunstmatige base , die het eerst door
Berthelot verkregen is door in eene alcoholische oplossing van dibroomhydrine (eene verbinding analoog met het dichloorhydrine , zie onder Ohloorhydrine) ammoniakgas te leiden , waardoor broomammonium en de broomwaterstofverbinding van het glyceramine ontstaat.
C6H6Br 2 02 + 2 NH, = NI-1 413r -1- C6H9N04,HBr
dibroomhydrine. ammoniak. broomarn- broomwaterstofzuur
monium.
glyceramine.

Het glyceramine is vloeibaar , gemakkelijk oplosbaar in water en aether.
Zijn chloorwaterstofzuur zout is hygroscopisch en wordt bij verhitting zwart,
den reuk verspreidende van verbrand hoorn. Met chloorplatina geeft het een
dubbelzout, dat kleine oranjekleurige kristallen vormt.
Glyceriden (van yAuxt'is , zoet en J ;. 0; , geaardheid). De glyceriden zijn
zelfstandigheden , die de vetbase g 1 y c e r y 1 o x y de bevatten , hetwelk uit
zijne verbinding tredende, water opneemt en in een hydraat verandert (het
glyceryloxydehydraat of glycerine), hetwelk volstrekt geene basische eigenschappen vertoont. Zij zijn verder daardoor gekenmerkt, dat zij bij sterke verhitting
een eigenaardigen, hoogst prikkelenden reuk openbaren (van acrol of acroleine) ,
die vooral de slijmhuiden van het oog en van den neus buitengewoon prikkelt en aandoet.
In de verbindingen van het glyceryloxyde met vetzuren , als hoedanige ver-
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bindingen de hoofdbestanddeelen der vetten , namelijk stearine , palmitine
oleine , de meest bekende zijn , bepaalt het vetzuur de onderscheidende kenmerken, zooals de consistentie , het smeltpunt enz. Echter heeft de verbinding tusschen zuur en base, evenals in andere zouten , ook bier een wezenlijken invloed , zoodat het glyceryloxyde , al naardat het met 1, 2 of 3 aeq. zuur
verbonden is, eigenaardige kenmerken vertoont. Vele glyceriden worden reeds
aan de lucht zuur , dewij1 door het watergehalte en vooral bij aanwezigheid
van eiwitachtige ligchamen het neutrale vet in vetzuur en glycerine wordt
gescheiden.
De glyceriden of met andere woorden de eigenlijke vetten zijn te beschouwen als de aethers van den glycerylalcohol of het glycerine. (zie aldaar).
Glycerine (Glyceryloxydehydraat , Glyceryalcohol : C 6H 806 ) werd het eerst
door Scheele ontdekt , die het wegens zijne afkomst en zijn zoeten smaak
den naam van oliezo e t gaf. Het wordt thans beschouwd als een
drieatomig alkohol van het hypothetisch radikaal glyceryl. Het ontstaat bij
verzeeping uit de vetten , die als glyceriden of als aethers van dezen alkohol
te beschouwen zijn , namelijk als verbindingen van glyceryloxyde met vetzuren.
Bij het verzeepen der vetten , namelijk bij het behandelen der vetten met alkalien , verbinden zich de vetzuren met het alkali en het glyceryloxyde wordt
onder het opnemen van 3 aeq. water als glycerine afgescheiden. Men verkrijgt het glycerine het best door vet of olie met fijn gewreven loodglid
onder bijvoeging van water te behandelen en onder herstelling van het verdampte water volledig te verzeepen , dat wil zeggen in zoogenaamde loodpleister over te brengen. Men vindt het glycerine in het overblijvende
water en in het water , waarmede men de loodpleister afwascht , met eenig
loodoxyde verbonden, waarvan men het door behandeling met zwavelwaterstof bevrijdt , terwijl men het eindelijk tot de noodige concentratie uitdampt.
Bij de zeepbereiding kan men voor de afscheiding van het glycerine de verkregene alkalische moederloog met zwavelzuur neutraliseren, eene overmaat
aan het zwavelzuur door digereren met koolzure baryt verwijderen , het
filtraat tot de stroopdikte verdampen en gedurende eenige dagen met alkohol
digereren , de alkoholische vloeistof , van de zwavelzure soda bevrijd, met
bloedkool ontkleuren en tot de stroopdikte brengen , meermalen met sterken
wijngeest uittrekken en de gefiltreerde oplossing in het waterbad verdampen.
Volgens Reynolds verdampt men de onderloog der zeepzieden boven het vrije
vuur of door middel van stoom , neemt het afgescheidene zout van tijd tot
tijd uit den ketel en laat voortdurend loog toevloeijen; is zij geconcentreerd , wat men aan het kookpunt van '116° herkent , dan brengt men ze
in een destilleerketel en leidt door de bovenste laag der vloeistof oververhitten stoom van 204° , waarna het glycerine , met het water overdestilleert,
terwiji de overige bestanddeelen terugblijven. ,
Volgens Wilson kan men het glycerine in het groot verkrijgen door de
neutrale vetten door middel van stoom in de hitte te ontleden , waarbij
glycerine benevens vetzuur overgaat en de benedenste laag van het destillaat vormt. Het wordt geconcentreerd en indien het nog gekleurd is , door
herhaalde destillatie gezuiverd. — De temperatuur tot het ontleden der
vetten verschilt naar hun lard, maar is niet boven 320° C.
Het glycerine kan ook langs verschillende wegen kunstmatig worden verkregen (bijv. door joodallyl met broom of door glycerylbromure met azijnzuur zilveroxyde te behandelen) , maar deze bereidingswijzen zijn voor
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praktische doeleinden te omslagtig en te kostbaar. Volgens Pasteur wordt
het ook gevormd bij de geestrijke gisting; volgens hem zullen in een liter
wijn 6-8 wigtjes glycerine zijn bevat.
Het glycerine is eene kleurlooze, stroopdikke, niet kristalliseerbare , reukelooze hygroscopische vloeistof van een zoeten smaak. Het is in alle verhoudingen oplosbaar in water en alcohol , onoplosbaar in aether. Het heeft een
spec. gewigt van 1,97. Bij verhitting in den watervrijen staat wordt het
ontleed en er ontstaat voornamelijk acrol. Met de zuren vormt het aetherachtige verbindingen , de glyceriden 7 bij Welke vorming het glycerine 4 , 2
of 3 aeq. water afgeeft , waardoor de mono-, di -, en triglyceri d en
ontstaan.
Het glycerine heeft eene zeer uitgebreide toepassing gevonden , doordien
het als kleefmiddel voor heelkundig doel , als oplosmiddel voor vele stoffen,
met lijm gemengd tot buigzame vormen enz. kan worden aangewend. Het
client verder bij de papierbereiding , doordien het aan het papier eene meerdere zachtheid en buigzaamheid geeft, bij het drukken van behangsels, als
bijmengsel om het leem voor modellen in een behoorlijken vochtigen staat
te houden, enz.
Glycerine-thosphorzuur (Lecithine) is het vet van het eigeel (zie aldaar).
Glyceryloxydezouten = Glyceriden.
Glyceryl (Lipyl: C61-1 5) is het hypothetische radikaal van het glyceryloxyde , dus van het glycerine en zijne verbindingen.
Glycium , Glyciumaarde en Glyciumoxyde zijn namen, die door sommigen
aan het Beryllium en zijne verbindingen wegens den zoeten smaak gegeven
worden, zie bij Beryllium.
Glycine = Glycocoll.
Glycocholzuur is synoniem met Cholzuur.
Glycocoll (van yZxug zoet , en colla , lijm) , glycine, lijmzoet , lijrnsuiker : C,H,N0 4 . Deze zelfstandigheid is het eerst door Braconnot uit vischlijm
door middel van zwavelzuur , later door Mulder uit lijm door middel van
een alkali verkregen , en door hem en Boussingault nailer onderzocht. Het
is door Dessaignes als paarling in het hippuurzuur aangewezen en door Strecker in het zwavelvrije , stikstofhoudende zuur der gal , het glycocholzuur.
Kunstmatig kan het bereid worden door inwerking van ammonia op monochloorazijnzuur. — Men verkrijgt het glycocoll het gemakkelijkst door hippuurzuur met zijn viervoudig gewigt geconcentreerd zoutzuur te koken. Na
verloop van eenigen hid scheidt zich benzazuur of , terwijl het glycocoll blijft
opgelost. Men scheidt het uit zijne zoutzure oplossing door middel van ammonia en staat het met absoluten alkohol neder. Het kristalliseert in kleurlooze , luchtbestendige , rhombische zullen , die luchtbestendig en reukeloos
zijn , doch een z o e t en smaak bezitten, bij 400° C. geen water verliezen, bij
'178° smelten en bij eene hoogere temperatuur ontleed worden. Het wordt
door metaalzouten en looizuur niet neergeslagen , laat het reageerpapier onveranderd, is oplosbaar in 4 deelen water , doch niet in aether en absoluten
alkohol. Met betrekking tot zijne constitutie , is het als het amide van het
azijnzuur te beschouwen. Het is homoloog met de basen alanine en leucine.
Het glycocoll is in den vrijen staat tot heden nog niet in het dierlijk ligchaam aangetroffen. Dewijl echter het hippuurzuur bij mensehen ook normaal
in de urine voorkomt , het benzoezuur,, ingenomen , in hippuurzuur overgaat
20
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en ook andere zuren met glycocoll gepaard in de urine voorkomen , dewijl
het verder in de gal altijd in gepaarde verbinding voorkonit , zoo moet het
in het dierenrijk worden voortgebragt en als zijne waarschijnlijkste bronnen
zijn wel de lijmgevende weefsels te beschouwen.
Glycol (Aethylen-alkohol : WOO is eene kleurlooze , zoete , eenigzins
taaije vloeistof, die bij 195° C. kookt en zonder ontleding kan gedestilleerd
worden. Zijn damp is brandbaar. Het kan met water en alkohol in alle
verhoudingen vermengd worden. Het wordt verkregen door de werking van
potassahydraat op de verbinding van azijnzuur met het aethylenoxyde of den
azijnzuren-aethylenaether.
Glycolaether = Aethylenaether.
Glycolaminezuur (Glycolamide : C4115N0 4) wordt verkregen door behandeling van glycocoll met ammonia bij verwarming of bij verhitting van tweemaal-tartronzure ammonia tot '150° C., zoolang zich koolzuur ontwikkelt. Men
verkrijgt nit de dikke stroop , op deze wijze ontstaan , na nog '2 uren
verhit te hebben , fraaije kleurlooze kristallen , die gemakkelijk in water ,
loch niet in alkohol oplosbaar zijn , een eenigzins zoetachtigen smaak hebben , mar zwak zuur reageren.
Glycolide (C4H204) ontstaat bij de destillatie van het tartronzuur als
eene in -water onoplosbare zelfstandigheid , die zich tot het glycolzuur verhoudt , even als het lactid tot het melkzuur , namelijk als anhydrid. Door
middel van water gaat het in glycolzuur over.
Glycolzuur (C,J1406) is eene dikachtige vloeistof (hoewel het ook in kristallen kan worden verkregen) , die met water , alkohol en aether in elke
evenredigheid kan vermengd worden , stork zuur reageert en met geen metaalzout een praecipitaat geeft. Het vertoont in zijne eigenschappen de grootste overeenkomst met het homologe melkzuur. Het ontstaat zoowel uit het
glycocoll als ook door vrijwillige ontleding van het tartronzuur (zie aldaar),
alsmede bij behandeling van alkohol met salpeterzuur.
Glycyrretine (C3611 26 06) is een produkt der splitsing van het glycyrrhizine.
Glycyrrhizine (Zoethoutsuiker, cvolgens Gorup-Bezanes : C, 811360 16 ). Deze
zelfstandigheid wordt nit het geconcentreerde aftreksel van den zoethoutwortel
door middel van zwavelzuur gepraecipiteerd , waarbij de afgescheidene vlokken uit glycyrrhizine , zwavelzuur en eiwit bestaan. Bij uitkoking met alkohol lost alleen het zwavelzuur glycyrrhizine op , waarvan men door potassa
voorzigtig het zwavelzuur afscheidt. Het heeft eene lichtgele kleur , is in
water en alkohol oplosbaar en bezit een zoeten , later scherpen smaak. Het
smelt bij 200° C. Door koking met verdunde zuren wordt het gescheiden
in suiker en een , in water onoplosbaar, harsachtig ligchaam, het glycyrretine.
Het glycyrrhizine behoort das eigenlijk tot de glucosiden.
Glyoxal (C411204 ) is het aldehyde van het glyoxylzuur.
Glyoxylzuur (C411. 2 06) is een produkt der inwerking van salpeterzuur op
alkohol , gelijktijdig met glycolzuur. Bij het verdampen der vloeistof zoekt
men het zuur overblijfsel met kalk te neutraliseren en verrnengt dan de
waterige oplossing der kalkzouten met het gelijk volumen-alkohol , waardoor kalkzouten van het glycolzuur en glyoxylzuur neerslaan , die in kokend
water worden opgelost. Eerst zal dan de glyoxylzure kalk hieruit kristalliseren , terwip de glycolzure kalk in de moederloog blijft opgelost. Uit den glyoxylzuren kalk kan het zuur door zuringzuur worden afgescheiden en komt,
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na in het luchtledige te zijn verdampt , voor,, als eene taaije , een weinig
gele stroop van een zuren smaak , gemakkelijk oplosbaar in water.
Gom is een indifferent ligchaam, dat in zeer vele planten voorkomt. Zij
wordt gerekend tot de koolhydraten en onderscheidt zich door de eigenschap ,
om met koud water eene dikvloeibare en kleverige smaaklooze oplossing te geven en hieruit door middel van alkohol te worden neergeslagen. De gom treedt in verschillende wijzigingen op , die tot 2 hoofdsoorten kunnen gebragt worden , namelijk tot de zoodanige , die werkelijk door
water opgelost worden en daarmede eene heldere kleurlooze vloeistof vormen,
en tot de zoodanige , die in water slechts opzwellen of liever daarmede een
mengsel geven , doordien zij in aanraking met water dit opzuigen en daarmede
tot eene taaije en slijmige, doorzigtige of doorschijnende massa opzwellen, die,
indien men haar op genoegzaam dik filtreerpapier brengt hierdoor het water
laat afvloeijen en weder tot het vorige kleine volumen, te zamen krimpt.
Zelfstandigheden der eerste soort dragen den naam van gom, die der tweede
soort zijn de zoogenaamde plantenslijmen (zie het artikel Plantenslijm).
De gom , van verschillende planten afgezonderd , vertoont ten opzigte harer
eigenschappen , vooral in betrekking tot zekere reagentien, afwijkingen, waarvan het nog onzeker is , of zij van de aaRwezigheid van meerdere gomsoorten dan wel van andere bij de gom gemengde stoffen afkornstig zijn.
Zuivere gom is volkomen kleurloos en doorzigtig , als arabische gom bijna
kleurloos of geelachtig , doorschijnend en vormt gewoonlijk slechts regelmatig droppelvormig afgeronde of duidelijk droppelvormige stukken van verschillende grootte. Op de oppervlakte vertoonen deze stukken een glasachtigen glans en in water opgelost en ingedroogd , laten zij de gom , die niet
kristalliseerbaar is , als eene amorphe hoornachtige massa terug.
Door de eigenschap der gom om met water eene heldere, kleurlooze , dikvloeibare , slijmerige en kleverige vloeistof te leveren , is zij in staat, verschillende neerslagen of andere in water onoplosbare stoffen, bijv. oliön, harsen, hierin zwevende te houden en daarmede een troebel, melkachtig mengsel
te vormen , en kan zij kristalliseerbare ligchamen , die daarin opgelost zijn,
verhinderen te kristalliseren ; verder dient zij als kleefmiddel of met andere
woorden , zij bewerkt de adhaesie tusschen twee ligchamen.
De waterige oplossing van de zuivere arabische gom (het arabine , zie
aldaar) draait het polarisatievlak links , wordt door potassa , basisch-azijnzuur
loodoxyde en salpeterzuur kwikzilveroxydule neergeslagen , en door verdund
zwavelzuur,, na daarmede eenigen tijd aan eene temperatuur bij de kookhitte
te zijn blootgesteld in druivensuiker omgezet.
Onder de in water oplosbare gomsoorten verdienen vooral het bassorine
en cerasine vermelding.
Het bassorine maakt het hoofdbestanddeel uit van de tragacantgom en bassoragom en volgens sommigen van de saleb , eene slijmige zelfstandigheid ,
die men - uit de knollen van verschillende Orchissoorten verkrijgt , en
tevens opgezwollen zetmeelkorrels bevat. Het zuivere bassorine gelijkt in
uiterlijk aanzien op het arabine, maar is niet zoo doorzigtig en in plaats
van in koud water op te lossen , zwelt het tot een groat volumen op, terwijl het eene kleverige massa oplevert. Zijne zamenstelling is gelijk aan
die van het arabine.
Het cerasine (zie aldaar) , een deel der gom van de kersen- , pruimenen amandelboomen , is in koud water onoplosbaar.
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Het plantenslijm is eene op de gom gelijkende zelfstandigheid , die in vele
planten en plantendeelen , bijv. in het lijnzaad, in den heemstwortel enz. voorkomt ; het onderscheidt zich van het arabine , doordien het in den droogen
staat minder hard en doorschijnend voorkomt.
De in den handel voorkomende gomsoorten zijn de volgende : I) de a r abisch e ,gom (Mimosa- of Acaciagom , Gummi arabicum) , die in Arabic,
Egypte en Nubie van verschillende Acaciasoorten , als Acacia tortilis 'Jayne,
A. vera Willdenow , A. Seyal , A. nilotica Delille enz. verzameld wordt en
in verschillende graden van zuiverheid , naar het gehalte van de bijmengsels ,
voorkomt.
2) S en egalgom, Gummi senegal, een gomsoort , die voornamelijk in de
wouden ten noorden van Senegal van de Acacia Senegal , A. Adansonii verzameld wordt. Zij komt gewoonlijk in grootere stukken dan de arabische
gom voor met eene weinig gele of roodachtige kleur , minder gespleten en
glanzend , van buiten ruw en op de breuk een glasachtigen glans vertoonende.
3) G e d d a g o m en B a r b a r ij s ch e gom, eene minder naauwkeurig bekende gomsoort , die van Acacia gummifera zal afstammen en dus overgang maakt tot die zelfstandigheden , die benevens gom ook plantenslijm
bevatten , doordien zij in water niet volledig oplosbaar is.
4) B a s s o r a- en Cutir a g o m zijn twee met elkander overeenkomende
gomsoorten , die ook van eene Acacia afstammen ; zoo mede de t r a g a c an tg om, het produkt der uitzweeting of excreet van verschillende Astragalussoorten , die gom en plantenslijm , maar voornamelijk het laatste bevatten.
Kersengom is de gom, die door de kersenboomen wordt afgescheiden
in uiterlijk voorkomen op de senegalgom gelijkt , maar meestal eene bruinachtige of roodachtige kleur heeft en slechts voor een gedeelte in water oplosbaar is.
Gomelastiek zie Gaoutchouk.
fiomharsen. Deze uitdrukking wordt gebezigd voor zelfstandigheden, die
door indroogen der melksappen van verschillende planten ontstaan zijn , zooals
bijv. asafoetida , ammoniakgom , enz. Bij vele planten vloeit het melksap van
zelf uit , terwijl bij andere daartoe insnijdingen in de schors gedaan worden.
— Men noemt deze ingedroogde melksappen gomharsen , omdat zij als een
mengsel van gom met verschillende harsen moeten beschouwd worden.
Gomlak. Deze zelfstandigheid vloeit ten gevolge van den steek van een insekt
uit de schors van verschillende Fieus-soorten , die als struikachtige gewassen
in Oost-Indic en op de naburige eilanden voorkomen , als een harsachtig
melksap, hetwelk met eene kleurstof, door het insekt afgescheiden , na het
uitdroogen aan de lucht onder de namen van stoklak , korrellak , schellak,
in den handel komt. — De roodgekleurde wijfjes van de lakschildluis (Coccus laccae) , die op sommige tijden de takken dezer planten bijna geheel
bedekken zoodat zij zeer dikwijls door het onttrokken sap afsterven , doorboren na de bevruchting de schors der dunnere takken om in het uitgevloeide sap hare eijeren to leggen , waarbij zij daardoor geheel omsloten worden.
Vervolgens sterven zij of en haar verdroogd ligchaam blijft daarbij in het
harssap als eene blaas of cel terug , die de eijeren en eene kleurstof, die
waarschijnlijk tot hunne ontwikkeling bestemd is , omsluit. Zoodra deze nu
opgeteerd is , breken de nit de eijeren ontstane jonge diertjes door hun omhulsel en vliegen weg , terwijl de gedroogde en nog met roode kleurstof door-
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drongene cel in de liars terug blijft. Men poogt ook wel een grooter gehalte
aan kleurstof te verkrijgen door de hars v6Or de ontwikkeling der jongen te
verzamelen en aan de lucht te laten droogen.
Volgens de berigten komt het gomlak slechts van Aleurites laccif era (Croton lacciferum). Komt dit gomlak als eene roodachtige bruine massa in den
handel , dan draagt het den naam van s t o k l a k (lac in baculis) ; is het
echter van de afgebrokene takken door afkloppen gescheiden , waarbij het
kleinere onregelmatige stukken vormt , dan beet het korrellak (lac in
granis). Wordt de kleurstof door koolzure soda weggenomen , dan verkrijgt
men het k o e k- of k 1 o rn penlak, dat eene donkerbruine kleur bezit. Een
vierde vorm van het gomlak is het schellak (lac in tabulis). Dit
zal ontstaan , doordat men het uitgekookte korrellak in een langwerpigen
zak boven het vrije vuur tot smelten verhit , het gesmolten lak doorperst ,
op pisangbladen laat vloeijen en alsdan hierop na het opleggen van een ander blad tot dunne tafels uitdrukt. Naar de fijnheid van het weefsel , dat
tot het doorpersen is aangewend , den graad der vloeibaarheid , de sterkte
van den druk of de meer of minder volledige oplossing der kleurstof enz. valt
het schellak meer of minder zuiver uit en vormt onderscheidene soorten ,
die, in kleur en helderheid verschillen. Het schellak is bijzonder geschikt
voor fijn zegellak en voor politoer.
Het gomlak bestaat uit onderscheidene harsen , vet en was.
Gomzuur vormt volgens Frêmy in verbinding met kalk het arabine , zie
aldaar.
Gommeline is synoniem met dextrine.
Gonoine = Nitroglycerine.
Goud (Au) wordt in de natuur slechts gedegen of met andere metalen
(Zilver, Tellurium, Rhodium, Palladium, enz.) gelegeerd aangetroffen, en zal,
gelijk uit de berigten der schrijvers van vroegere dagen blijkt, reeds in den
oudsten tijd bekend geweest zijn. Dit edele metaal wordt in vele streken
wel is waar slechts spaarzaam gevonden, maar is toch in het algemeen zeer
verspreid. Het spec. gewigt der goudertsen bedraagt tusschen 5,7 tot '19, 5.
Het gedegen goud komt deels in teerlingen, octaeders en hunne wijzigingen,
veelvuldiger tandvormig , dooreengevveven, haar- en draadvormig , in dunne
blaadjes, ook tusschen andere ertsen in als rondachtige en platte korrels,
als zand, in stompe en hoekige stukken voor en bezit de bekende gele kleur
en een hakerigen breuk. Het goud wordt deels in gangen gevonden en ingesloten in oudere en jongere steensoorten, zooals in glimmer, hoornblendeschiefer, porphier, grauwacke , vergezeld van kwarts, kalkspaat, zwavelkies,
gedegen zilver, koper en loodertsen, voornamelijk echter in aangespoeld land,
kwartsachtig, klei- en ijzerhoudend zand. In Duitschland komt het goud
slechts zeldzaam voor in oer- en overgangsgebergten , meer in het zand
der rivieren, bijv. van de Aar, den Rijn, van den Donau enz. Ook in Frankrijk wordt het in de Seine en Rhone gevonden. In aanzienlijke hoeveelheid
wordt het gevonden in het Uralgebergte , het meest in Mexico , Perziö, Braziliö , vooral in California , Nieuw-Grenada en Nieuw-Holland.
Met betrekking tot de geaardheid der gesteenten moet opgemerkt worden,
dat voornamelijk porphyrachtige, trachitische massa's, talk- en glimmerschiefer,
kalk- en zandsteen, benevens afzettingen van het oudere aangeslibd land, de
voornaamste gouddistricten uitmaken.
Behalve het gedegen goud zijn het zoogenaamde electrum met gemiddeld
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20% zilver, bet goudhoudend gedegen zilver (28%goud en 72% zilver) het
rhodiumgoud (met 34-43% rhodium) en eindelijk het goudamalgama, en
ook nog de telluriumertsen, die 6-30 0/0 goud bevatten, te vermelden.
Zuiver goud bezit de eigenaardige kleur en een hoogen metaalglans, heeft in den
gesmolten staat een spec. gewigt van 19,20 tot 19,31, in den vasten staat van
19, 3 tot 19, 4. Het spec. gewigt van het door ijzervitriool .gepraecipiteerde
goudpoeder is gelijk 19,75 tot 20,68. Het smeltpunt van het goud Iigt bij
1102°C., dus tusschen dat van het zilver en het koper. Vooral verdient vermelding de taaiheid, rek- en pletbaarheid van het goud. 1 Wigtje goud is
in staat een draad van 160 el lengte te leveren en het bladgoud heeft omstreeks de dikte van/
1, 40000 duim ; het kan echter nog veel dunner worden
zelfs tot 1/„...° duim worden uitgeslagen. Met 1 wigtje goud kan
verkregen,
men eene oppervlakte van 380 vierkante duimen bedekken.
Dun uitgeslagen goud (bladgoud) heeft de eigenschap het groene (of volgens de laatste waarnemingen het blaauwe) licht door te laten. Het verkrijgen van het goud uit min natuurlijken toestand verschilt naar de plaatsen waar het gevonden wordt. De grootste hoeveelheid wordt verkregen
nit het goudzand of de' verweerde goudhoudende rotssoorten, door deze uit
te wasschen of te slibben. Is het goud door vast gesteente ingesloten, dan
moet dit eerst klein gemaakt worden. Is het gouddragende gesteente of de
oude aangeslibde grand rijk aan metaal, dan pleegt men ze slechts uit te wasschen; heeft men echter een gesteente, dat arm aan goud is, dan zoekt men
een grootere hoeveelheid te verkrijgen door eene amalgamatiemethode, die
ook bij alle goudbevattende ertsen met voordeel is aan te wenden.
Het uitwasschen van het goud geschiedt op dusgenaamde waschhaarden of
zeeftroggen of eenvoudig in houten nappen.
Het grootste gedeelte van het goud komt als goudstof of in kleine blaadjes in den handel, die eenvoudig aan de aarde door uitwasschen onttrokken
zijn. Het wordt door herhaald uitwasschen zoo ver gezuiverd , dat het slechts
gesmolten en in baren behoeft gegoten te worden, die dan echter meer of minder zilver, koper en gewoonlijk sporen van ijzer bevatten. Somtijds wendt men
het verkwikzilveren (of amalgameren) aan, hetwelk steeds het voordeeligste is.
Dit verkwikzilveren of liever de bewerking van het uittrekken van het
goud uit het goudzand door middel van kwikzilver wordt in de meeste
amalgameerwerken in zoogenaamde kwikzilver- of goudmolens uitgevoerd,
waarin het door water aangespoelde nand met kwikzilver in voortdurende
aanraking komt. Zulke molens zijn op verschillende wijze ingerigt , maar
de hoofdzaak daarbij is, dat door de snelle ronddraaijende beweging het kwikzilver met het goud innig verbonden wordt. Ook pleegt men wel hier en daar
goudhoudende zwavelkies eerst of te roosten, dan te malen en te amalgameren.
Het verkregen goudamalgama wordt gescheiden door de vloeibare massa
in bundels van week leder of vaste stof aan eene sterke drukking te onderwerpen. Het vloeibare kwikzilver dringt door de porièn der stof, terwijl
het vaste amalgama terugblijft, waarna men het goud door uitgloeijen verkrijgt of liever door destillatie in gesloten vaten, om het kwikzilver weder
te verzamelen door zijne dampen te verdigten.
Zeer volledig verkrijgt men het goud uit het goudzand door uitsmelten,
waarbij men 25-30 maal meer goud dan door afwasschen verzamelt. Men
smelt daartoe goudzand in ijzerhoogovens met vloedmiddelen (kalk, enz.) en
scheidt daaruit het goud door middel van zwavelzuur, waarbij ijzervitriool
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(zwavelzuur ijzeroxydule) ontstaat en het good als een zwart onoplosbaar
poeder terugblijft. Is bet nand niet ijzerhoudend , dan voegt men ijzeroxyde
bij, loch niettegenstaande deze methode in kopersmeltovens 87 maal meer
goud geleverd heeft dan door afwasschen op haarden kan worden verkregen,
is zij nog weinig in gebruik gekomen.
Om .bet goud uit zijne ertsen of te scheiden pleegt men verder nog de
zoogenaamde intrekkingsmethode aan te \venden. Deze bestaat daarin, dat
ertsen, goudhoudende zwavelmetalen, zwavelkiezen, arsenikkiezen geroosterd,
en dan met geschikte bijmengsels aan eene smelting worden onderworpen,
om een goudhoudenden ruwsteen te verkrijgen, die met loodglid of lood,
in stukken gesmolten, geroosterd wordt en een goudhoudend werklood ]evert, waaruit het goud door afdrijven met een gehalte aan zilver, eenig koper en andere metalen verkregen wordt. Bij goudhoudende koperertsen is
het gebleken, dat het goud, indien men goudhoudend zwartkoper met lood,
aantast en dan afzijgert, zich slechts gedeeltelijk met het lood verbindf; bier
verdient derhalve het amalgameren de voorkeur. Bevatten loodertsen of
koperhoudende loodertsen goud, dan worden eerst alle processen der looden zilver- alsmede der koperafscheiding ondernomen en alsdan wordt het
goudhoudende zilver gescheiden.
Goudhoudende arsenikkiezen kunnen op dezelfde wijze bewerkt worden,
als de zwavelkiezen; zij worden na het afroosteren van den arsenik door afwasschen, amalgameren of door smelten bewerkt.
Verbindingen van gaud met tellurium kunnen ook door de intrekkingsmethode bewerkt worden. Het best kan men echter goud en tellurium nit
de telluriumertsen verkrijgen, door ze met zoutzuur te behandelen en de
koolzure verbindingen te verwijderen, er nog meer zoutzuur bij te voegen,
en het telluriumoxyde op te lossen en chloorzilver neer te slaan. Het tellurium kan nit de zure vloeistof door middel van zink in den metaalstaat
worden afgescheiden. Het in zwavelzuur onoplosbare overblijfsel wordt met
zijn gelijk gewigt loodglid en 3/4 deel van een mengsel uit gelijke deelen
potasch , soda, krijt en kool gesrnolten, waarbij men een loodkogel verkrijgt,
waaruit het lood door afdrij ven kan worden afgescheiden, terwijl goud en
zilver terugblijven.
Eindelijk kunnen vele ertsen niet door de beschrevene methode met voordeel behandeld worden , maar toch nog gewin geven, door het goud in chloor op
te lossen, waartoe men de gerooste ertsen in houten kuipen, die van binnen
met pik bestreken zijn, met chloorgas of chloorwater of ook met eene zuur
gemaakte oplossing van chloorkalk behandelt. Hierdoor wordt bet goud
veranderd , hetwelk door uitwasschen kan veropgelost enchloorcroud
in b
wijderd worden. Uit deze oplossing wordt het goud door middel van ijzervitriool neergeslagen.
Het goud, volgens de eene of andere methode afgescheiden , houdt
kleine mengsels van andere metalen en steeds zilver ; bet is dos noodig het
aan eene zuivering te onderwerpen. Deze g o u d s c h e i d i n g kan langs
den droogen of langs den natten weg geschieden. De scheiding langs den
droogen weg leidt tot geen volledig resultaat , maar slechts tot eene vermeerdering van het goudhoudend zilver , deels door middel van zwavel en
loodglid, deels door middel van zwavelzuur en concentratie. Het goudhoudend
zilver wordt met 1/8 zwavelpoeder vermengd , in een gloeijenden kroes gebragt
en met koolpoeder bedekt. De kroes wordt 2.-21/2 uur bij eene zwakke
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gloeihitte gehouden , waarbij echter geene smelting mag plaats hebben. Er
wordt nu zwavelzilver gevormd. Vervolgens wordt de kroes een uur lang
behoorlijk heet gehouden en men strooit op de nu gesmoltene massa loodglid. is al het benoodigde loodglid bijgevoegd , dan laat men den kroes bekoelen en men vindt er dan twee verschillende massa's in , namelijk een
metaalkoning en zwavelmetalen , plachmal genaamd , die door hamerslagen
van den metaalkoning gescheiden worden ; want indien het door inwerking
der zwavel gevormde zwavelzilver met loodoxyde in aanraking komt , dan
verbrandt een gedeelte der zwavel tot zwaveligzuur,, terwijl een ander gedeelte zich met het lood verbindt. Door elk aeq. loodoxyde worden dus 2
aeq. zilver uit hunne verbinding met de zwavel weder afgescheiden en vereenigen zich weder met het goud , waarmede zij tot een metaalkoning zamenvloeijen. Er blijft in het plachmal nog '4- 14 goud terug (of 14-17%).
Om ook dit te verkrijgen , wordt loodglid opgestrooid en ook dit meermalen
herhaald en wel zoo lang, tot dat het plachmal geen goud meer bevat. De
metaalkoningen worden alsdan gegranuleerd , met zwavel behandeld enz.,
totdat het goud daarin bijna 1/4 van het gewigt uitmaakt ; dan wordt het
goudhoudende zilver fijn gebrand , om de zwavel en sporen van lood te verwijderen , eindelijk gegranuleerd en aan de kwartiering of scheiding langs
den natten weg onderworpen. Eene andere scheiding langs den droogen
weg wordt door zwavelantimoon bewerkt en scheiding door »gietsel en
vloed" geheeten. Zij berust op de eigenschap van het goud , om meer
neiging tot het antimoon te hebben dan de zwavel , terwijl bij het zilver
het omgekeerde plaats vindt. Eene goudlegering (goud , zilver, koper enz.)
wordt tot dat einde in een potloodkroes tot smelten verhit en dan poeder
-van zwavelantimoon ingebragt. De gesmolten massa wordt in een met olie
bestreken gietijzeren vat (gietpuckel) gegoten. 1<a bekoeling vindt men de
massa in 2 lagen afgezonderd , waarvan de benedenste bestaat uit antimoongoud, de bovenste uit plachmal, een mengsel van zwavelzilver (ook zwavelkoper,, indien dit metaal aanwezig was) met overvloedig zwavelantimoon.
Men scheidt beide lagen door eenige hamerslagen en smelt het plachmal nog
eenige "mien, totdat het bij bekoeling geen antimoongoud meer afzet. De
geheele hoeveelheid van dit laatste wordt onder de moffel in een roostscherf
geroosterd of voor den blaasbalg gesmolten , totdat al het antimoon geoxydeerd en vervlugtigd is, terwijl het zuivere goud terugblijft. Het terugblijvende goud wordt met V, salpeter,, 1/2 borax en V, glaspoeder zamengesmolten. Ook smelt men het goudhoudende antimoon dadelijk met salpeter,,
waarbij zich eene slak van antimoonzure potassa boven het afgezette goud
vormt. Het plachmal, hetwelk bij de eerste methode van scheiding door middel
van loodglid en zwavel, uit zwavelzilver en zwavellood, soms ook uit zwavelkoper bestaat , wordt gesmolten , om het zilver daaruit te verkrijgen , in
potloodkroezen met 25% ijzer , waardoor loodhoudend zilver en een arme
steen van zwavelijzer ontstaan. Het zilver worth van het lood door afdrijven gescheiden. Het zwavelijzer , dat nog eenig zilver bevat , wordt geroosterd , op nieuw met 20% ijzer gesmolten , dan met 30% loodglid behandeld,
waarbij zilverhoudend werklood en zilver- en loodhoudende slakken ontstaan.
Het werklood wordt afgedreven. — Het plachmal bij de scheiding door
»gietsel en vloed" verkregen, wordt met loodglid zamengesmolten , ijzer bijgevoegd en het met zilver gelegeerde lood op de beschrevene wijze afgedreven.
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De scheiding door de cementatie geschiedt op die wijze , dat men goudhoudend zilver in den vorm van granalien of dunne platen met cementpoeder , uit 4 deelen poeder van rooden steen , 1 deel keukenzout en 1 deel gegloeid ijzervitriool bestaande, in een kroes laagsgewijze rangschikt, en 18-24
uren aan eene langzaam vermeerderde hitte blootstelt. Hierbij wordt door de
inwerking van het ijzervitriool op het keukenzout chloor ontwikkeld, terwijl
het zilver in chloorzilver overgaat. Dit trekt in den gesmolten staat in het
poeder van rooden steen , zoodat steeds nieuwe oppervlakten der legering aan
de inwerking van het chloor worden blootgesteld , waardoor het goud van
het grootste gedeelte van het zilver bevrijd wordt. Het chloorzilver kan met
keukenzout en kwikzilver bewerkt worden en het zilver daaruit als zilveramalgam worden verkregen. Als cementeerpoeder kan ook keukenzout,
gecalcineerd ijzervitriool , aluin en poeder van rooden steen van elk gelijke
deelen gebezigd .worden.
De verschillende methoden tot scheiding langs den natten weg zijn op den
achtergrond getreden. Bij deze scheiding wendt men hetzij salpeterzuur , of
de zoogenaamde kwartatie aan , of zwavelzuur (affineren) , meer zeldzaam
koningswater. De scheiding in het kwart of kwartatie (kwarteren) heeft zijn
naam van de vroegere veronderstelling dat bij de scheiding van het goud
van het zilver door salpeterzuur, het zilvergehalte het drievoudige van het
goud moest bedragen en zich bovendien een gedeelte van het zilver aan de
oplossing onttrok. Men is later echter tot de overtuiging gekomen , dat
de dubbele hoeveelheid van het zilver toereikend is , om door sterk salpeterzuur uit eene legering van goud en zilver de geheele hoeveelheid van het
laatste op to lossen. Deze methode is gegrond. op de oplosbaarheid van het
zilver in salpeterzuur. — Bevat de legering ook koper , dan moet dit door
cupelleren met lood verwijderd worden. Deze methode vindt intusschen in
het groot geene aanwending meer.
Vooral verdient vermelding het affineren of de goudscheiding door middel
van zwavelzuur , die eenvoudig en goedkoop is.
Zoodra koper en lood zijn afgescheiden behandelt men de legering met,
kokend zwavelzuur , dat het zilver oplost , en daarmede zwavelzuur zilveroxyde (zilvervitriool) vormt , maar het goud onopgelost terug laat. Het
goudhoudende zilver wordt eerst door smelten en ingieten in water gekorreld,
alsdan in ketels van porselein , vroeger van platina, met het zuur overgoten,
waarbij de ontwikkelde dampen van zwavelzuur en zwaveligzuur door een hoogen schoorsteen ontwijken of in de zwavelzuur-kamer worden geleid. Is de
legering koperhoudend , dan ontstaat benevens zilvervitriool , kopervitriool.
Echter moet de legering niet boven de 10% koper en niet beneden de 20%
goud bevatten. Het voordeeligst geschiedt de scheiding bij eene legering, die
in 16 deelen niet meer dan 4 en niet veel meer dan 3 deelen goud , voor
het overige zilver en koper bevat. Het zwavelzuur moet een spec. gew. van
4,84 hebben en er komen daarvan 2 aeq. op 1 aeq. legering waaruit na
verloop van 12 uren onder verhitting al het koper en zilver moet worden
opgelost.
Houdt het afgescheiden goud een gehalte aan platina, dan zuivert men
het door smelten met salpeter, waardoor het platina geoxydeerd worth, hetwelk met de potassa een slak vormt, waarin echter ook een goud overgaat, zoodat zij dus zorgvuldig afzonderlijk moet worden verzameld en ten nutte gemaakt.
Heeft men zilvervrij goud met salpeter gesmolten, dan wordt het goud
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volkomen zuiver verkregen ; was echter het zilver vooraf niet geheel verwijderd , dan moet de smelting nogmaals ondernomen worden , dewip in dit
geval het platina niet geoxydeerd wordt.
De affinering kan slechts met legeringen geschieden, die niet boven de 20%,
goud en, indien koperhoudend zilver aanwezig is, over de 10% koper bevatten, dewijl het zwavelzuur koperoxyde niet door het zwavelzuur wordt opgelost. Een zilver, dat rijker aan goud is, moet derhalve met zilver zamengesmolten worden, een zilver, dat rijker aan koper is, wordt in den gekorrelden staat geroosterd, om het koper voor een gedeelte in oxyde om te
zetten, hetwelk men alsdan door verdund zwavelzuur of door eene zwavelzuur bevattende oplossing van kopervitriool oplost. Men zou zilver met 1)2
duizendste goudgehalte nog aan het affineerproces kunnen onderwerpen, maar,
zooals wij boven zeiden , het voordeeligst gelukt dit proces bij eene legering,
die in 16 deelen niet veel meer dan 4 deelen en niet veel minder dan 3 deelen
goud , voor het overige zilver en koper bevat.
De uitscheiding van het goud uit zijne ertsen door middel van chloor is,
reeds aangewezen en de scheiding van het goud van zilver door koningswater Wendt men slechts dan aan, indien men een zeer weinig zilverhoudend
goud te scheiden heeft en dit geheel zuiver wil verkrijgen.
De scheikundige en industrieel ziet zich echter voor de bereiding van
zuiver goud meestal tot gouden munten beperkt, daar het goud op de metaalwerken en affineerplaatsen verkregen in de meeste gevallen tot gouden
munten bewerkt wordt. Eene count, die met zilver of ook met koper gelegeerd is, wordt in koningswater opgelost, de oplossing verdampt en het overblijvende met water behandeld, hetwelk goudchloride opneemt en chloorzilver
onopgelost teruglaat. In plaats van koningswater kan men tot dit doel ook
een mengsel van chilisalpeter, keukenzout en zwavelzuur bezigen, waarbij
door het ontbondene salpeterzuur en zoutzuur chloor vrijgemaakt wordt en
tot oplossing van het goud client. Het chloorgoud langs den een of anderen
weg verkregen, wordt van het chloorzilver afgefiltreerd en door eene verdunde en een weinig zuurgemaakte oplossing van ijzervitriool neergeslagen.
Het chloorzilver kan door zink ontleed worden. Het verkregen goudpoeder
wordt met verdund zoutzuur gedurende langen tijd aan de warmte blootgesteld, uitgewasschen, gedroogd en indien dit gevorderd wordt, tot het verkrijgen eener zamenhangende massa met borax en salpeter gesmolten. Bevat dan het goud nog eene geringe hoeveelheid zilver, dan onttrekt men dit
hieraan door middel van zure zwavelzure soda. In plaats van het ijzervitriool kan men ook bijv. antimoonchloride (en wel 2 deelen hiervan op 1
deel goud) tot het afscheiden van het goud bezigen. Ook het zuringzuur
reduceert het goud uit zijne oplossing.
Het gebruik van het goud tot gereedschappen, sieraden, munten, tot het
overdekken van metalen voorwerpen (vergulding met bladgoud en langs andere wegen) in de porselein- en glasschilderkunst is bekend ; echter wordt
tot al deze doeleinden geen zuiver goud, maar eene legering van goud genomen,
dewij1 het zuiver goud te week is, om bewerkt te worden. Slechts voor
scheikundige praeparaten gebruikt men zuiver goud. Het goud kan met de
meeste metalen warden zamengesmolten , met zilver en koper (die de belangrijkste legeringen vormen), met tin, lood, bismuth enz.
In de goudlegeringen voor munten en sieraden wordt het gehalte aan zuiver goud (fijn goud) door de wet bepaald. In verschillende lan gen heeft

Goudchloride.

315

men hiervoor onderscheidene bepalingen en benamingen. In Duitschland is
de berekening naar karaten en greinen. Een mark (= '4 kilo) heeft 24
karaten, 4 karaat '12 greinen; derhalve bevat een mark 288 greinen. 20 Karatig goud is bijv. een zoodanig , hetwelk op het mark 20 karaten goud en
4 karaten koper of zilver bevat, terwijl 24 karatig goud fijn goud is. In
Duitschland bewerkt men 8, 44 en 18-karatig goud , voor ligtere waren
zelfs 6 karatig, of ook nog wel slechter,, waaraan men door vergulden
een beter aanzien geeft. In Frankrijk en ook in ons Vaderland wordt
het gehalte aan zuiver goud door 100% 000 uitgedrukt en verstaat men derhalve bijv. onder eene legering van 75°J,„°,,, dat '1000 deelen eener zoodanige legering 750 deelen goud en 250 deelen koper of zilver bevatten. In ons
land mogen volgens de wet slechts legeringen van vierderlei goudgehalte
gbei j_
bewerkt worden, namelijk van 663/1000 ) 13 °,/i1 0 0 00 / 813/ 000 en 896/1000 7
van het voorgeschre7e
eene dusgenaamde remedie 2/
of speling
van ana r
halte veroorloofd is. De Fransche gouden munten bevatten 9"/,„00 goud, de
Pruissische hebben bijna hetzelfde gehalte ; daarentegen bedraagt het gehalte
der Oostenrijksche dukatenen
974/1000 dat der Hollandsche dukaten
Naar het gehalte, aan koper of zilver of aan beide metalen, onderscheidt
8
men roode karatering (met koper), witte karatering (met zilver) of gemengde
karatering (met beide). Naar de kleur onderscheidt men geel , groen , -wit,
hoogrood en grijs goud.
Wil men de legeringen, voornamelijk die van een gering gehalte, of liever
de voorwerpen daaruit vervaardigd, een voorkomen geven, alsof zij rijker
aan goud zijn, dan behandelt men ze met het zoogenaamde kleursel, eene
vloeistof, die aan de buitenste laag een gedeelte van het koper wegneemt
en daardoor het goudgehalte der buitendeelen verhoogt, terwij1 het dan bij
het latere polijsten een schooners glans aanneemt ; tegelijk wordt ook eenig
goud opgelost. De voorwerpen, Welke men kleuren wil, moeten in een vat
met water, hetwelk borax bevat en tot koken gebragt is, korten tijd gedompeld, dan in versch koolpoeder uitgegloeid en in met zwavelzuur zuurgemaakt water of zeer verdund salpeterzuur gedurende korten tijd in een
aarden verglaasd vat gekookt worden. Men brengt ze alsdan in het eigenlijke kleursel, hetwelk uit 2 deelen chilisalpeter, 4 deel keukenzout en 'I
deel aluin bestaat en laat ze daarin bij eene temperatuur digt bij het kookpunt zoolang verblijven, totdat de verlangde kleur is te voorschijn getreden.
Goudbromide (Au Bra ) ontstaat, wanneer fijn verdeeld goud met waterhoudend broom wordt behandeld, Men verkrijgt ook eene oplossing van
goudbromide, indien men goud met een mengsel van broomwaterstofzuur en
salpeterzuur behandelt. Bid het verdampen der oplossing blijft het goudbromide als eene donkerroode zoutmassa terug.
Goudchloride (Drievoudig-chloorgoud : Au C1 3) wordt bereid door
goud in koningswater op te lossen. De daardoor verkregene oplossing bezit
eene roodgele tot lichtgele kleur, de laatste, indien zoutzuur in overmaat genomen is, en levert dan na verdamping in het waterbad bij bekoeling lange,
gele, naaldvormige, in eene vochtige lucht vervloeijende kristallen van zoogenaamd zuiver goudchloride, dat is, van eene verbinding van goudchloride
met chloorwaterstofzuur (Au 0 3 + x H C1). Wordt het verdampen in
het waterbad echter verder voortgezet, dan verkrijgt men eerie donkerroode
bladachtige, aan de lucht ligt vervloeijende massa van neutraal goudchloride, dat met water eene roodgele oplossing geeft.
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Het goudchloride dient tot vergulden, tot het voortbrengen van robijnglas,
van het goudpurper en van andere goudpraeparaten.
Het goudchloride verbindt zich met chloormetalen, zooals chloorpotassium,
chloorsodium enz. tot dubbelzouten, waarvan vele in duidelijken kristalvorm
verkregen worden. Deze dubbelzouten (chlorozouten) worden eenvoudig
verkregen door de oplossing der afzonderlijke verbindingen te vermengen ;
zij zijn geel van kleur en bevatten kristalwater. — Het potassium-goudchloride heeft de formule: K Cl, Au Cl, -I- 5H0 ; het sodium-goudchloride
(Na CI, Au CI, ± 4H0) , kristalliseert in vierzijdige prismen , die luchtbestendig zijn. Om het te bereiden lost men 8 deelen goud in koningswater
op, verdampt de oplossing bij eene zeer zachte warmte, voegt 8 deelen keuken.
zout, in de noodige hoeveelheid water opgelost, bij en verdampt, tot kristalschieting. Deze verbinding wordt in de geneeskunst aangewend, maar moet
Diet verwisseld worden met het zout, dat uit een mengsel der bovenstaande
verbinding met keukenzout bestaat en een citroengeel poeder is. Dit mengsel wordt bijv. verkregen door 6 deelen goud in 18 deelen zoutzuur en 6
deelen salpeterzuur op te lossen, de oplossing tot stroopdikte te verdampen,
het overblijvende in 48 deelen water op te lossen, de gefiltreerde oplossing
met eene oplossing van 10 deelen keukenzout in 48 deelen water te vermengen, tot droogwordens te verdampen en het terugblijvende fijn te wrijven.
Het goudchloride vormt gelijksoortige dubbelverbindingen als het sodiumgoudchloride met het chloorbaryum, chloorstrontium, chloorcalcium, chloormagnesium, chloormangaan, chloorzink, chloorcadmium, chloorkobalt, chloornikkel enz.
Goudchlorure (Enkelvoudig-chloorgoud : Au Cl) komt voor als een geel
wit poeder, hetwelk verkregen wordt door goudchloride zoo lang tot 1500 C.
te verhitten, totdat de ontwikkeling van chloor ophoudt en het produkt geelwit geworden is.
Goudcyanide (Au Cy3 ) kristalliseert dikwijls in groote bladen en tafelen met
6 aeq. kristalwater, die in elke hoeveelheid water oplosbaar, doch tevens luchtbestendig zijn. Zij zijn eveneens oplosbaar in alkohol en aether. De oplossing
in water ondergaat bij verdamping eene gedeeltelijke ontleding. Om het te
verkrijgen laat men cyaanpotassium op goudchloride inwerken. De daarbij
gevormde witgele neerslag is in cyaanpotassium oplosbaar, doch in zuren onoplosbaar en smelt bij 50 0 C. Bij de oplossing in cyaanpotassium ontstaat
cy aangoudpotassium (potassium-goudcyanide: K Cy, Au Cy s), hetwelk in
kleurlooze, rhombische octaklers kristalliseert, die in 7 deelen water oplosbaar
zijn. gene zoodanige verbinding is voor de galvanische vergulding (zie Vergulding) zeer belangrijk, dewijl daaruit door middel van den galvanischen stroom
het goud uit de oplossing in den metaalstaat kan worden neergeslagen.
Goudcyanure (Au Cy) komt voor als een glanzend geel kristallijn poeder, hetwelk zeer bestendig en in cyaanpotassium oplosbaar is. Het kan verkregen worden door bij eene oplossing van goudchloride zoolang cyaanpotassium te voegen , totdat de oplossing helder wordt en alsdan chloorwaterstofzuur bij te doen; ook door goudoxydehydraat met blaauwzuur te koken
en tot droogwordens te verdampen bhift goudcyanure terug. Men kan het
nog bereiden door bij eene oplossing van goudchloride, cyaankwikzilver
te voegen.
Het goudcyanure vormt met andere cyaanmetalen dubbelzouten. Zoo kan
bijv. door het oplossen van 77 deelen goudcyanure in eene oplossing van 23
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deelen cyaanpotassium een potassium-goudcyanure verkregen worden, hetwelk reeds bij bekoeling hieruit kristalliseert, indien men de oplossing van
het cyaanpotassium heet en geconcentreerd genomen heeft ; anders moet de
oplossing verdampt worden. Het potassium-goudcyanure bezit den kristalvorm
der zwavel en komt bij behoorlijke concentratie reeds na 10 minuten in kristallen van een paar duimen lang voor, die kleurloos en bijna in elke verhouding in kokend water oplosbaar zijn.
Goudglid is synoniem met loodglid, zilv erglid, gild enz. Zie Loodoxyde.
fioudjodide (Au komt in zijne verbindingsverhouding overeen met
het goudchloride, is echter hoogst onbestendig, dewip het zeer snel in jodium en goudjodure wordt gescheiden ; het is derhalve bijna enkel in zijne verbindingen met alkalische joduren bekend. Voegt men bij eene oplossing van
joodpotassium langzamerhand eene neutrale oplossing van goudchloride, dan
wordt de gevormde neerslag met eene groene kleur opgelost, totdat op 4
aeq. joodpotassium 1 aeq. goudchloride is gekomen. Bij verdere toevoeging
wordt de vloeistof ontkleurd en praecipiteert goudjodide als een donkergroene
neerslag, die bij het droogen het jodium voor een gedeelte verliest en langzamerhand in jodure overgaat.
Uit de oplossing, die 4 aeq. joodpotassium op I aeq. goudchloride bevat,
kristalliseert bij verdamping boven zwavelzuur potassium-goudjodide (K J,
Au J 3) in glanzend zwarte, lange dunne prismatische kristallen, die reeds bij
zachte verwarming en ook door water ontleed worden.
Goudjodure (Au J) ontstaat , indien goudchlorure met eene oplossing
van joodpotassium wordt overgoten. Eveneens praecipiteert het goudjodure,
indien men bij de oplossing van goudchloride eene oplossing van j oodpotassium voegt, waarbij tevens jodium wordt afgescheiden. Behandelt men eindelijk goudoxyde met waterhoudend joodwaterstofzuur, dan ontstaat eveneens jodure, maar 2/3 van het jodium wordt vrij.
Gondlegeringen. Het goud kan met de meeste metalen zamengesmolten
worden , maar de legeringen van het meeste belang zijn die met het zilver
en koper. (Zie onder het artikel Goud).
Naar de verschil1ende kleur der legering onderscheidt men geel goud , hetwelk uit deel zilver en 12 deelen goud ; groen goud , dat uit 1 deel zilver
en 3 deelen goud ; wit goud , dat uit 10 deelen zilver en 14 deelen goud ;
hoogrood goud , dat uit '1 deel goud en 2 deelen koper ; graauw goud , dat
uit 4 tot 5 deelen goud en 1 deel staal bestaat.
Goudiuster (Burgos luster) is een goudpraeparaat , dat bij de porseleinschilderkunst wordt aangewend (zie bij het artikel Goudsulfide).
Goudmakerskunst , zie Alchemie.
Goudoxyde of Goudzuur (Au 03) komt als hydraat roodachtig geel en
aan de lucht gedroogd kastanjebruin voor , wordt door verhitting in metaal
en zuurstof ontleed , zelfs door het zonlicht en door organische stoffen. Het
gaat geene verbindingen aan met zuurstofzuren maar wel met alka lien (van
daar dat het meer gevoegelijk den naam van goudzuur draagt).
Het goudoxyde wordt verkregen , door eene oplossing van goudchloride
met gebrande magnesia gedurende langen tijd aan eene zachte warmte bloot
te stellen, den daardoor gevormden neerslag van goudzure magnesia uit te
wasschen en met verdund salpeterzuur aan eene zachte warmte bloot te
stellen, waardoor de magnesia opgelost wordt, terwiji het onoplosbare goudoxyde als hydraat met eene gele kleur terugblijft. Wendt men echter gecon-
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centreerd salpeterzuur aan , dan wordt een donkerder , watervrij oxyde verkregen. Indien men eindelijk 1 deel goud fangs den gewonen weg oplost,
het overblijvende met 12 deelen water behandelt , eene oplossing van 1
deel koolzure potassa in 2 deelen water bijvoegt en het mengsel , gedurende
langen tijd bij eene temperatuur van 70° C. verhit, dan ontwijkt langzamerhand
het koolzuur, terwijI bruinrood goudoxydehydraat wordt afgescheiden. Lost men
na het afwasschen den neerslag op en vermengt men de oplossing met eene
groote hoeveelheid water , dan wordt zuiver goudoxydehydraat gepraecipiteerd. — Men verkrijgt echter eene grootere hoeveelheid , indien men 1 deel
goud in 4 deelen koningswater oplost , de oplossing tot droogwordens verdampt , het overblijvende in water oplost en de oplossing filtreert , waarna
men eindelijk bij het filtraat zooveel bijtende potassa voegt , totdat het sterk
alkalisch reageert. Vervolgens wordt bij de oplossing chloorbaryum gevoegd ,
waardoor een gele neerslag van goudoxydehydraat ontstaat. Deze wordt uitgewasschen , totdat het afwaschwater door zwavelzuur niet meer troebel
wordt gemaakt en dan met salpeterzuur behandeld, eenige minuten hiermede
gekookt en eindelijk uitgewasschen , totdat de afloopende vloeistof niet meer
zuur reageert. Op deze wijze verkrijgt men het goudoxyde geheel zuiver. Het
wordt als hydraat met verschillend watergehalte, of watervrij verkregen en is
daarnaar lichtgeel , donkergeel, okerbruin, olijfgroen of zwartgroen. Het hydraat
tot 100° C. verhit , verliest zijn water en neemt dan de donkerder kleuren aan.
Het in water onoplosbare oxyde wordt door het zonlicht en door organische
zelfstandigheden zeer gemakkelijk gereduceerd en bij 245° C. heeft volledige
reductie plaats. Het goudoxyde verbindt zich zeer gemakkelijk met alkaliön.
Van deze verbindingen verdient vooral de goudoxyde-ammoniak vermelding,
die ook als »kn al g o ud" bekend is.
Goudoxyde-ammoniak (Goudzure ammoniak of Knalgoud: Au 03,2NH3-1-H0)
is een goudbruin naar het purper zweemend poeder, hetwelk tot 143°C. verhit
of ook door een slag , sterke drukking , wrijving enz. explodeert , waarbij
waterdamp , ammoniak en metallisch goud worden afgescheiden.
Men verkrijgt het knalgoud door eene oplossing van goudchloride door
middel van ammoniak neer te slaan , of door versch gepraecipiteerd goud
met ammonia liquida gedurende geruimen tijd aan de warmte Moot te stellen.
Goudoxydule (AuO) is een groen , weinig bestendig poeder, hetwelk reeds
onder den invloed van het licht in goudoxyde en metallisch goud wordt ontleed. Het is oplosbaar in potassaloog , de oplossing wordt echter spoedig
ontleed , doordien goudzure potassa ontstaat , die opgelost blijft , terwijl
metallisch goud wordt afgescheiden. Men verkrijgt het als een donkerviolet poeder door goudchlorure met potassaloog te overgieten. Ook kan men
het goudoxydule verkrijgen , door eene oplossing van goudchloride met salpeterzuur kwikzilveroxydule neer te slaan ; aismede door goudoxyde met salpeterzuur te koken en de vloeistof bijna tot droogwordens te verdampen.
Enkelvoudige zuurstofzouten van het goudoxydule zijn niet bekend , daarentegen eenige dubbelzouten , bij v. een dubbelzout van onderzwaveligzuur goudoxydule met onderzwaveligzure soda , hetwelk bereid wordt door 1 deel goudchloride in 50 deelen water op te lossen en bij de oplossing langzamerhand
eene oplossing van 3 deelen onderzwaveligzure soda te voegen. Vermengt
men deze oplossing met absoluten alkohol , dan scheidt zich de vermelde
verbinding in den vorm van kleine kristalnaalden af.
Goudplattering , zie onder het artikel vergulding,
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Goudpoeder wordt verkregen door bij eene oplossing van goud in konings-water zwavelzuur ijzeroxydule te voegen. (Zie bij Goud). Beter volgens
Brescius door het goud door middel van zuringzuur in de koude uit eene
alkalische oplossing neer te slaan. Het vertoont zich als een vuilbruin poeder , dat eerst door polijsten glans verkrijgt.
Goudproef of het toetsen van het goud. De zoogenaamde goudproef bedoelt het onderzoek der legeringen van het goud met zilver en koper op haar goudgehalte. Gewoonlijk geschiedt zij op den zoogenaamden to e t s s t e e n (bazalt,
kiezellei) en t o e t s n a a 1 d e n (legeringen van bekend goudgehalte). Men
maakt dan op den toetssteen eerst met de proef een streep, dan met de toetsnaalden en behandelt de verschillende strepen met verdund koningswater,
om uit het verdwijnen of de plaats grijpende veranderingen een besluit op
bet goudgehalte te trekken. Juister zijn echter de resultaten , indien men
den weg der cupellatie of van het afdrijven kiest. Tot dat einde wordt de
goudhoudende korrel , naar zijn kleur , met het drievoudig , dubbel of gelijk
gewigt aan zilver en ongeveer de tienvoudige hoeveelheid lood zamengesmolten. De hoeveelheid van het lood , dat tot afdrij ven wordt aangewend,
moet voor een gelijk fijngehalte grooter zijn dan bij het zilver (zie aldaar) ;
bij 5 , 10, 20% kopergehalte neemt men de 6- , 8- , 10voudige hoeveelheid
lood, bedraagt het kopergehalte echter V, der legering , dan moet men boven
de 10voudige hoeveelheid komen en tot zelfs de 16voudige hoeveelheid
aanwenden. Na bet afdrijven plet men den verkregen korrel , waarin voornamelijk het zilver bij het goud is teruggebleven op een klein aanbeeld ,
nadat hij is uitgegloeid, of beter nog, men rolt hem tusschen walzen tot eene
plaat uit. Deze wordt tot een rolletje zamengerold en in chloorvrij salpeterzuur van 1, 2 spec. gew. verhit, tot dat zich geene salpeterige dampen meer
ontwikkelen. Op eene plaat van 2 tot 3 vierkante duimen neemt men omstreeks 10 wigtjes salpeterzuur. De daardoor verkregene zilveroplossing
wordt afgegoten en het terugblijvende goud 10 minuten tang met zwavelzuur gekookt. De vloeistof wordt afgegoten, het overblijvende nogmaals
met dit zuur gekookt , met water afgespoeld en in een porseleinen kroes in
een moffeloven tot gloeijens verhit. Het goudrolletje , dat zich in den kroes
bevindt , wordt na bekoeling gewogen en het daarbij verkregen gewigt wijst
de hoeveelheid goud in de proef aan.
Bevat de legering zeer weinig goud , dan behoeft voor het afdrijven het
zilver niet bijgevoegd te worden en ook het pletten na het afdrijven van den
korrel is niet noodig , maar hij kan dadelijk met zwavelzuur behandeld
worden.
Goudpurper (Goudpurper van Cassius) is een goudpraeparaat , het eerst
door Cassius te Leiden in het jaar '1683 bereid , hetwelk zijn naam verkreeg
van de purperkleur , die het onder eenige omstandigheden zelf bezit als ook
aan glasvloeden mededeelt. Het wordt bereid door eene oplossing van tin
bij eene oplossing van goudchloride te voegen , waardoor het genoemde
praeparaat , hetwelk men in de glas- en porseleinschilderkunst bezigt , als
een roodbruin poeder neerslaat. Zijne zamenstelling is niet juist op te geven,
namelijk of het uit goudzuur tinoxyde of uit tinzuur goudoxyde bestaat. Zeer
doelmatig maakt men deze verbinding voor het mededeelen eener purperkleur
aan glasvloeden, door 10,7 deel tinchloride-chloorammonium met tin aan de
warmte bloot te stellen , totdat het is opgelost , de oplossing met 18 deelen
water te verdunnen en te vermengen met eene oplossing van goudchloride
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met 36 deelen water verdund. Er bestaan nog meerdere voorschriften voor
deze bereiding. Zoo brengt men bijv. in een kroes eenigen borax en brengt
er dan , nadat de kroes roodgloeijend geworden is , 150 deelen zilver , 10
deelen goud en 35,1 deel tin in , smelt de legering onder de boraxlaag te
zamen en behandelt haar na bekoeling met salpeterzuur, , waardoor het zilver
wordt opgelost , terwijl goud en tin zich tot goudpurper verbinden. In
de glasfabrieken is echter het goudpurper zeer verdrongen door het goudchloride, maar wordt daarentegen nog tot gekleurd email gebezigd.
Goudscheiding , zie onder Goud.
Goudschuim , zie Bladgoud , on echt en Geelkoper.
Goudstikstof zal volgens Grove als een zwarte neerslag van 10,3 spec.
gewigt aan den uit platina bestaanden negatieven pool gevormd worden,
indien eene vermengde oplossing van salmiak en goudchloride aan de ontleding door middel N an den galvanischen stroom wordt blootgesteld.
Goudsulfide (Zwavelgoud) wordt als een zwarte neerslag verkregen , indien
men in eene verdunde oplossing van goudchloride bij de gewone temperatuur
zwavelwaterstof leidt. De verbinding heeft volgens sommigen de formule: Au S2,
volgens anderen Au S 3 (goudsesquisulfureet). Deze neerslag houdt zeer hardnekkig water terug en is oplosbaar in alkalische sulfureten (gedraagt zich daar
tegenover als sulfozuur , vormende dus daarmede sulfozouten). Leidt men
echter zwavelwaterstofgas in eene kokende oplossing van goudchloride , dan
wordt metallisch goud afgescheiden. Direct kunnen de beide elementen goud
en zwavel niet vereenigd worden ; wel kan langs den droogen weg zwavelgoud worden verkregen , indien men vijfvoudig-zwavelpotassium met een
overvloed van fijn verdeeld goud zamensmelt , het gevormde zwavelpotassiumgoud in water oplost en het zwavelgoud door oververzadigen met verdund zuur
neerslaat , waardoor het als eene donkergele massa wordt verkregen , die bij
het droogen donkerder van kleur wordt.
Een goudsulfide-potassiumsulfureet ontstaat bij het smelten van goud met
potassazwavellever , door het oplossen van zwavelgoud in eene heete oplossing
van zwavelpotassium of in potassaloog of door het koken van fijnverdeeld
goud met zwavel en zwavelpotassium. Men verkrijgt dan roodgele oplossingen , waaruit zuren goudsulfide neerslaan. In de porseleinschilderkunst wordt
voor het bereiden van den zoogenaamden goudluster een zwavelgoud gebezigd ,
hetwelk verkregen wordt , door i deel goudpoeder , 3 deelen potasch en 9
deelen zwavel in een gloeijenden kroes zamen te smelten en uit te gieten. Lost
men deze massa in water op , dan verkrijgt men eene oplossing van zwavelgoud-zwavelpotassium met eene overmaat van zwavel. Laat men de vloeistof gedurende langen tijd ter zijde staan , dan zal zich zwavel afscheiden ;
filtreert men deze af en ontleedt men het filtraat met azijnzuur , dan scheidt
zich zwavelgoud af , hetwelk met 10-12% basisch-salpeterzuur bismuthoxyde en terpentijnolie aangemengd in den handel wordt gebragt. Dit praeparaat draagt den naam van »B urgos-luste r".
Goudsulfocyanide (Goudrhodanide : Au 2Rh 3 = Au, -1- 3 C2NS2) komt yoor
als een vleeschroode neerslag , die ontstaat , indien men in eene oplossing
van goudchloride zwavelcyaanpotassium droppelt. Het is in een overvloed
van het praecipiteermiddel met eene purperkleur oplosbaar en wordt ook
door ammonia opgelost. Door alkalien wordt er eenig zwavelcyaan (rhodaan)
aan onttrokken en komt eene lichtere kleur te voorschijn, die door behandeling met een zuur weder donkerder wordt.
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Goudsulfareet (Au2S) wordt verkregen door eene kokende oplossing van
goudthloride met zwavelwaterstof te behandelen.
Goudvlies is de buitenste fijne huid van den blinden darm van het rued, die
door goudsmeden aan het einde . van hun arbeid wordt gebruiktals tusschenlaag
tusschen de dunne gondblaadjes, wannéer zij reeds zeer dun zijn. Heeft men
het . huidje van de overige hoiden van den blinden darm afgetrokken , :dan
legt men het tusschen twee vellen wit papier, brengt meer zulke lagen op
elkander en bewerkt ze met een platten houten harp er, waardoor vet en vochtigheid uit : het huidje gedrongen worden. Vervolgens lijmt men het in een
raam en overdekt het aan beide zijden met eene oplossing van vischlijm in
wijn , getrokken met kaneel , notemuskaat of dergelijke riekende stoffen, om
de insekten van de huidjes te weren. De huidjes worden na het droogen
in stukken gesneden en onder eene pers bewaard. — Zij zijn zeer hygroscopisch en moeten dus telkens voor het gebruik gedroogd worden. Door het
slaan bij het 'uitslaan van het goud worden zij hard en broos. — Om ze lang
te kunnen gebruiken , pleegt men ze tusschen papier te leggen , hetwelk met
azijn bevochtigd is en, hiertusschen 3-4 uren geperst , vochtigheid te laten
aantrekken.
Goudzuur,, zie Goudoxyde.
Goudzwavel is Antimoonpersulphide (zie aldaar).
Goulardwater. Onder dezen naam is een mengsel van loodazijn met gewoon bronwajer (somtijds onder bijvoeging van eenigen \vijngeest) in de
heelkunde bekend en wordt uitwendig als waschwater aangewend.
Graauwbruinsteenerts , zie Mangaan,
Graauwspiesglanserts , (Drievoudig-zwavelantimoon) zie Antimoon-sulphureet.
Gradeerwerk noemt men de inrigtingen, benoodigd tot het graderen (zie
aldaar) , die hoofdzakelijk uit het gradeerhuis en de pompmachine bestaan.
Een gradeerhuis is een aan alle zijden open schuur, waarvan de balken dienen,
em de daartusschen gelegen bossen van doornhout , gewoonlijk sleedoorn,
den noodigen zamenhang• te geven. De doornbossen vormen nu eens een
alleenstaande , dan weder twee met elkander evenwijdig loopende of ook
meerdere naast elkander staande wanden. Onder het gradeerhuis is een bassin
aangebragt, van sterke planken gebouwd, waarin zich de gegradeerde zoutloog
verzamelt , en waaruit zij , indien de gradering meermalen geschieden moet ,
door middel eener pomp weder in de hoogte gebragt wordt. Eene gradering
met een doornen wand noemt men vlakke gradering ; met twee doornen wanden
eene kubische gradering. Bij de laatste loopt de zoutloog dus van twee vlakten
af , namelijk zoowel van de binnenste als van de naar buiten gekeerde zijden
der wanden.
Gradereng. Deze uitdrukking bezigt men voor het langzame (bij trappen of
graden)' concentreren der zoutloog, die door eene kunsimatig bevorderde verb.
damping bij de gewone temperatuur wordt bewerkt en op die wijze geschiedt,
dat men de zoutloog op zoogenaamde gradeerhuizen (zie Gradeerwerk) pompt
en hiervan droppelsgewijze laat afloopen van de wanden, die uit opeengestapelde bossen van doornhout bestaan. Deze bewerken , dat de afzonderlijke
droppels , die van tak tot tak afvallen , gedurende langen tijd aan de inwerking der lucht zijn blootgesteld , waardoor natuurlijk de verdamping bevorderd wordt. Tegelijkertijd zetten zich verschillende zouten , welke de loog
verontreinigen en minder oplosbaar dan keukenzout zijn, af, zoodat de doornen
21
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met eene huid , den zoogenaamden doornste en, overdekt worden. Deze
doornsteen bestaat hoofdzakelijk uit zwavelzuren kalk (gips), koolzuren kalk
en ijzeroxydehydraat.
Het ijzeroxydehydraat is afkomstig van de ontleding van het koolzuur
ijzeroxydule , de koolzure kalk van den dubbel-koolzuren kalk , doordien de
laatste bij de verdamping de heeft van het koolzuur verliest. Het afzetten
van het moeijelijk oplosbaar gips geschiedt ten gevolge der verdamping van
het water. Somtijds is het noodig het graderen meermalen te herhalen ;
hiermede is echter altijd eenig verlies verbonden, dewijl door den luchtstroom
droppels der loog worden medegevoerd (Zie Sodiumohlorure of keukenzout).
Gradueren noemt men het indeelen van maten en buizen in graden , die
op de buitenste oppervlakte door middel van een diamant ingesneden of door
een bijtmiddel worden ingeast , waardoor een schaal verkregen wordt. De
graduering kan op tweeörlei wijze geschieden , hetzij dat de schaal den absoluten cubischen inhoud der meetbuis of van een gedeelte direct in
geheele getallen uitdrukt , hetzij dat de meetbuis met een bepaalde lengteschaal wordt voorzien , zonder dat bij de indeeling op den inhoud der buis
wordt achtgeslagen. Dan behoort er nog eene berekening bij , om de
indeeling in de lengte met bet volumengehalte te vergelijken en deze
methode geeft origetwijfeld de grootste naauwkeurigheid en is bovendien gemakkelijker uit te voeren.
Gram of Wigtje is de grondslag van het metrieke stelsel en wijst aan
bet gewigt van een cubiekcentimeter gedestilleerd water van de grootste
digtheid, namelijk bij + 4° C. (Zie bij Gewigt). 1 Gram =r-- 15,36 grein.
Graniet is eene zeer uitgebreide rotssoort die tot het oergebergte behoort en zijn naam van granum , de korrel (wegens de kristallijne-korrelige
structuur), verkregen heeft. De graniet is nainelijk een kristallijn-korrelig
mengsel van veldspaat , kwarts en glimmer , die ongeregeld ander elkander
gemengd zijn. De veldspaat komt meestal wit voor , ook groenachtig en
rood , 'zelden blaauw of olijfgroen; men vindt ook wel meerdere kleuren te
zamen. Graniet , rijk aan veldspaat , is zeer fijnkorrelig. In gewoon graniet , dat groot- , grof- , klein- tot fijnkorrelig is , zijn kwarts , glimmer ,
veldspaat zeer gelijkmatig verdeeld. In bet algemeen onderscheidt men de
granieten naar de verschillende zamenvoegsels.
Het graniet verdient bijzondere vermelding, omdat bet niet zelden gangen
insluit , wier inhoud nit kwarts , veldspaat , baryt , vloeispaat , soms ook uit
eene soort van vervallen gesteente (trammergesteine) bestaat en vaak rijk
is aan ertsen, voornamelijk. zilver- , koper- , nikkel- , kobalt- , tin- , lood- ,
bismuth- , mangaan- en ijzerertsen.
Het syeniet, eene rotssoort , die op het graniet gelijkt , is een kristallijnkorrelig mengsel van hoornblende en veldspaat , meestal wit of roodachtig
met donkergroene punten. — De veldspaat , in den regel potassa-veldspaat ,
is rood , meestal groenwit of grijswit, de hoornblende groenzwart tot zwart. —
De syeniet omsluit in lager geplaatste beddingen gneis , graniet, porphyr,,
korreligen kalk , magneetijzersteen , kwarts , die tin en loodertsen bevat ,
kwartsen , die als gangen voorkomen , kalk- en veldspaat, groensteen , basalt met gedeelten van fahlertsen , loodglans en blende. Overigens is het
syeniet arm aan ertsen.
De gneis is een oergesteente , gelijkende op het graniet, hetwelk uit een
leiachtig-korrelig mengsel van veldspaat, kwarts en glimmer bestaat. De
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gneis bevindt zich in al de hoofdgebergten van Duitschland, met uitzondering van het Jura- en Rijnsche Schiefergebergte , als begeleider van het
graniet ; hij is echter zelden grofkorrelig zooals het graniet. De inmengsels
zijn dezelfde als bij het graniet ; het meest worden zij gevonden te bestaan
uit kwarts, veldspaat , chlorietschiefer,, talkschiefer, hoornblendeschiefer,,
serpentijn , graniet en uit de ertsen : magneetijzersteen , ijzerglans, roodijzersteen en koperkies. Zij komt meer in gangen voor en deze bevatten veelal
meer erts dan het graniet; hunne massa bestaat voornamelijk uit kwarts,
kalkspaat , vloeispaat en zwaarspaat , benevens vaak reeds gekristalliseerde
verbindingen der aluinaarde met kiezelzuur. De ertsen zijn voornamelijk die
van het koper, ijzer , somtijds zilver,, zelden tinsteen. De gneis is dikwijls
op het graniet gelegen , gaat naar boven langzamerhand in glimmerschiefer
over , die daar boven gelegen is; niet zelden vormt hij met deze beide steensoorten afwisselende lagen.
Graphiet (Potlood, Graphite, Grisou, Plombagine, Plurnbago), afgeleid van ypacoitv , schrijven, voornamelijk wegens de eigenschap van dit ligchaam , om gemakkelijk of te geven en de daarop gegronde toepassing als
schrijfmateriaal. De graphiet is natuurlijke koolstof; wij hebben in haar
zoowel een allotropische toestand als eene dimorphe gedaante der koolstof,
daar hare kristallen tot het zeszijdige of hexagonale systeem behooren , terwij1 de diamant (zie aldaar) den grondvorm van den regelmatigen octaeder
heeft.
De graphiet , zooals zij in de natuur voorkomt , is nooit geheel zuivere
koolstof , maar steeds meer of minder door vreemde zelfstandigheden verontreinigd , die bij verbranding als asch terugblijven.
De graphiet is grijszwart, metaalglanzend , volkomen ondoorzigtig, fijnschubbig , zeer week , afgevend , deels leiachtig en bladerig, meestal ijzerhoudend. Als bestanddeelen der asch van de graphiet heeft men kiezelaarde , aluinaarde , kalkaarde , ijzeroxyde , titaanoxyde, chroomoxyde gevonden ; echter zullen daarin soms ook koperoxyde , nikkeloxyde en mangaanoxyde gevonden worden. Men vindt echter al deze bestanddeelen niet altijd
in de asch , want vele graphieten bevatten slechts kiezelaarde, andere slechts
ijzeroxyde, nog andere aluinaarde en bitteraarde.
De graphiet geleidt de electriciteit en is in zuu,rstof moeijelijker verbrandbaar tot koolzuur dan diamant. Het spec. gewigt ligt tusschen 1,8 en 2,27.
De natuurlijke graphiet bevindt zich in het oergebergte ; behalve de natuurlijke verdient ook de kunstmatige vermelding , die bij het smelten van
het ijzer met kool gevormd wordt en zich bij bekoeling voor een gedeelte
uitscheidt.
Over de natuurlijke graphiet en de andere modificaties der koolstof zie
de artikelen Diamant en Koolstof , over de kunstmatige graphiet zie men
het artikel IJzer.
Graphietkroezen, (Potloodkroezen) zijn smeltkroezen, vervaardigd nit 1
deel vuurbestendige klei en 3 — 4 deelen natuurlijke graphiet (zie het artikel Smeltkroezen). — Zij dragen ook den naam van Ipser- of Passauerkroezen , bezitten eene aanmerkelijke vuurvastheid en dienen zoowel tot het
smelten der edele metalen als tot het gieten van brons en ijzer, maar niet
tot het smelten van zoutachtige zelfstandigheden, glas enz. Met betrekking
tot hunne bereiding is op te merken, dat zij niet gebrand, maar slechts to
volledig uitdroogen verwarmd worden.
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Gratiolacrine I zie bij Gratioline.
Gratioline (C401134014) is door Walz aangewezen in het Godsgenadekruid
(Gratiola officinalis L.), en komt voor in kleine wratvormig ge0oepeerde
kr^stallen, die bij 100° C. smelten , niet vlugtig zijn, een zeer bitterer smaak
liebbeh , zeer weinig in water , gemakkelijk in wijngeest, weinig in aether
oplosbaar zijn, door zwavelzuur in den beginne geel, later purperrood, door
potassa vuilgroen en door ammoniak blaauw gekleurd women.
Het gratioline is een glucoside , dat door koken met verdund zwavelzuur
wordt gescheiden in suiker en gr a t i o 1 e t i n e (C 341128010), hetwelk kristalliseerbaar en in water en aether onoplosbaar is en in harsachtig g r atioler e' maar oplosbaar in aether is.
t in e (q,I12.06 ), hetwelk onoplosbaar in water,
De Gratiola bevat , behalve het gratioline, een op valeriaanzuur gelijkeed
zuur , gratiosoline en gratiolacrine. Het g r at i o s o 1 i n e (C46 1-1 42 025) is het
wezenlijk werkzame beginsel , eveneens een glucioside , dat door zuren en
alkalien gesplitst wordt in suiker en gratiosoletine (C401134017), en dit
verder door koking met verdund zwavelzuur in g r a ti o s o 1 e r e ti n e (C,H2609)
en hydro gra tiosoleretine (C 34 H280 11 ). — Het gratiolacrine is een
mengsel van eene bijzondere , nog niet nader beschrevene stof met een vet
gr atioloin e, dat bij verzeeping het gratioloinezuur (C 28 1-129 0 4 ) Levert.
Gravidine of k yes tine (van x?')etv zwanger zijn en ia0iiv, bekleeding)
vermeende men vroeger eene zelfstandigheid te zijn , die zich op een zeker
tijdperk der zwangerschap in de urine der vrouwen zou bevinden en volgens de
opgaven van sommigen met de melkafzondering in verband zou staan. Men
meende namelijk, dat zich in de urine der zwangeren na 30-40 uren eene
kleurlooze wei afzette , die na eenigen tijd op de oppervlakte der urine verscheen &n haar met een wit huidje bedekte. Eenigen wilden daarin eiwitachtige ligchamen, voornamelijk caseine gevonden hebben en meenden het verschijnen van dit huidje voor een zeker kenmerk der zwangerschap te kunnen
houden. Bij nader onderzoek is echter gebleken, dat de diagnostische waarde
van dit huidje zeer twijfelachtig is , want het ontstaat bij rotting ook op de'
urine van mannen, en het zondert zich in de gewone gevallen in vlokken of
die vaak kristallen van phosphorzure ammonia-magnesia afzetten en soms
ook andere bestanddeelen der urine insluiten.
Greenockiet , een mineraal , naar zijnen ontdekker , Lord Greenock geheeten , is zwavelcadmium : CdS , zie bij Cadmium , pag. 133.
Grein is een medicinaalgewigt : grein = 1 scrupel , 3 scrupel = 1
drachme , 8 drachmen = '1 med. once , '12 med. oncen = '1 med. pond, 1
med. pond = 375 wigtjes.
Grisou is de Fransche benaming vow graphiet.
Groen Brunswijker. Onder dezen naam komen in den handel verschillende kleurnuancen voor, die somtijds mengsels van Schweinfurter groen
(arsenigzuur koperoxyde) en koperoxydehydraat zijn , deels uit een mengsel
van koperoxydehydraat en koolzuur koperoxyde of uit dit laatste alleen, geinengd met aluinaarde , gips , voornamelijk met koolzuren kalk bestaan.
Zooals het Brunswijker groen tegenwoordig in den handel komt , is het
werkelijk niets anders als een mengsel van koolzuur koperoxyde met aardachtige stoffen , verkregen door eene oplossing van kopervitriool met
koolzure soda of koolzuren kalk, of door chloorkoper,, bereid uit keukenzout
en kopervitriool, door middel van een koolzuur alkali neer te slaan.

Groen.

325

Bremer, zie Bremergroen.
Scheele ' s, is arsenigzuur koperoxyde en vormt een groen, reuken smaakloos poeder , hetwelk in water niet , maar in ammonia en sterke
mineraalzuren oplosbaar is. Men verkrijgt het door wederzijdsche ontleding
van zwavelzuur of azijnzuur koperoxyde en arsenigzure potassa. Naar het
voorschrift, volgens hetwelk men het eerst deze verbinding bereidde, lost
men 1 kilo ijzervrij .kopervitriool in 15 kilo heet water op, zoo ook 1 kilo
gezuiverde potasch in 5 kilo heet water, bij welke oplossing men langzaam
34 lood arsenigzuur (witte arsenik) voegt, en vermengt vervolgens beide oplossingen , zoolang zij nog warm zijn , allengskens onder sterk schudden met
elkander. Zoodra bet gevormde praecipitaat volledig is afgezet, giet men
de bovenstaande vloeistof af, terwijl bet groene poeder met heet water moet
uitgezoet en vervolgens gedroogd worden. Of men lost 2 deelen zwavelzuur
koperoxyde in 24 deelen beet water of ook 3 deelen in 36 deelen water op
en voegt bij deze oplossing eene andere, welke uit 2 deelen koolzure potassa , 1 deel arsenigzuur in 24 deelen water of uit 1 deel arsenigzuur , 3 deelen koolzure potassa en 12 deelen water bestaat.
Voor de zamenstelling dezer fraaije, maar hoogst gevaarlijke schilderverf
kan men opgeven in 100 deelen 44,43 koperoxyde en 55,57 arsenigzuur,
maar deze verhouding is zeer afwisselende; de donkerste soorten zijn het
armst aan arsenigzuur. Bij verhitting in eene van onderen toegesmoltene
glazen buis geeft het groen van S c h eel e een damp met knoftookreuk ;
met zoutzuur levert het eene geelgroene oplossing, met bijtende sodaloog
wordt het blaauwachtig, bij verwarming rood, bronsrood of geel.
Groen, S c h w e in fur t e r. Deze, fraaije groene kleurstof is eene verbinding van arsenigzuur koperoxyde, die bereid wordt, door 10 deelen groenspaan (azijnzuur koperoxyde) in een koperen ketel in zooveel water te doen
vervloeijen, als noodig is, om een brij te verkrijgen, dien men tot verwijdering der mechanische onzuiverheden door eene zeef laat gaan. Vervolgens
lost men 9 deelen poedervormig arsenigzuur in een koperen ketel in 100
deelen water op. Bij deze doorgezegene en weder tot koken verhitte oplossing voegt men onder voortdurend koken den groenspaan bij kleine gedeelten en gaat met het koken zoolang voort, totdat de vloeistof zich boven de
gevormde kleurstof helder vertoont en de neerslag korrelig is geworden en
kleur beeft aangenomen. In den beginne scheidt zich een dikke neerslag
van arsenigzuur koperoxyde af en azijnzuur wordt vrij. Arsenigzuur (As03)
azijnzuur koperoxyde (CuO, C,H303 +HO) leveren arsenigzuur koperoxyde
(CuO, As03)-1- azijnzuur (C,11 303 -FHO) ; langzamerhand wordt een gedeelte
van het arsenigzuur door azijnzuur ontleed en de verbinding , die alsdan
ontstaat , zal in 100 deelen uit 31,29 koperoxyde , 58,65 arsenigzuur en 10,06
azijnzuur bestaan, en met de formule: CuO, C 411303-1- 3 (2CuO, As0 3) overeenkomen.
Volgens een ander voorschrift verkrijgt men bet Schweinfurter groen door bij
eene oplossing van 6 deelen zwavelzuur koperoxyde (kopervitriool) in de
kookhitte eene andere oplossing van arsenigzuur en 1 deel potasch te voegen en na geeindigde praecipitatie azijnzuur (nit houtazijn) in overmaat,
ongeveer 3 deelen bij te doen. De gevormde neerslag neemt langzamerhand
in omvang toe en verandert na eenigen tijd in een groen kristallijn poeder,
dat men laat bezinken, afwascht en droogt. De nuance dezer kleur wordt
ook geel, indien de verhouding van het azijnzuur bij zachte warmte meerder
Groen
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is; dock de tint wordt intensiever, indien men den neerslag gedurende eenigen
tijd met eene zwakke alkalische oplossing verhit. Ook is eene methode aangewend, volgens welke men '15 kilo zwavelzuur koperoxyde en 5 kilo kalk in 80
kan gewonen wijnazijn oplost en eene kokend heete oplossing van arsenigzuur
bijgiet, den neerslag droogt en tot poeder brengt. Het Schweinfurter groen
komt, zooals reeds nit de verschillende methoden tot zijne bereiding blijkt, kristallijn of in poedervorm in den handel voor en is mtestal met bijvoegsels
vermengd, waardoor de prijs en de tint der kleur bedongen worden. Zulke
bijvoegsels zijn voornamelijk gips, zwavelzuur loodoxyde, zwaarspaat en voor
eenige soorten ook chroomzuur loodoxyde (chromaatgeel).
Het zuivere echte Schweinfurter groen is, even als het groen van Scheele,
niet in water, maar wel in zuren en ammonia oplosbaar. Eene bijmenging
van koolzuur koperoxyde blijkt reeds door het opbruisen bij het overgieten
met zuren; klei, zwaarspaat, gips blijven alsdan onopgelost; kalkaarde , bitteraarde, aluinaarde praecipiteren , indien bij de zure oplossing overvloedige
koolzure ammonia wordt gevoegd. Eene bijvoeging van chromaatgeel ontdekt men door oplossing in zoutzuur, waarbij dan dikwijls reeds een witte
neerslag ontstaat van chloorlood, die door veel water verdwijnt. Verdunt
men de oplossing en voegt men er zwavelzuur bij , dan zal er een neerslag
van zwavelzuur loodoxyde ontstaan.
Zoowel het Schweinfurter- als het Scheeliaansch groen komen naar hunne
verschillende bijmengsels onder verschillende namen in den handel voor,
zooals bijv. Keizer-, Weener-, Leipziger-, Papegaai-, Mitis-, NeuwiederZweedsch-groen en worden even als het Schweinfurter groen in de schilderkunst en behangselfabrieken veelvuldig aangewend; thans zijn echter deze
arsenikhoudende kleurstoffen wegens haar vergiftigen aard zeer op den achtergrond gedrongen.
Ten gevolge van het arsenikhoudend stof, dat zich ligtelijk verspreidt
veroorzaakt de aanwending van het Schweinfurtergroen in de behangselfabrieken zeer dikwijls ziekten der arbeiders en wel zooveel to meer, indien
het, gelijk veelal het geval is, nog vrij arsenigzuur bevat , dat intusschen
met kokend water kan worden uitgetrokken. Evenzoo wordt door de behangsels met arsenikhoudende kleuren vervaardigd in vochtige kamers een ongezonde staat der bewoners veroorzaakt, afkomstig van ontwikkeld arsenikwaterstof of van eenige andere vlugtige arsenikverbinding, die op den langen duur bij vochtigheid door het vergaan van de stof, voor de bereiding
van het behangsel aangewend, vrij wordt. Waarschijnlijk is echter reeds
het fijne stof voor de gezondheid nadeelig. Men heeft echter nog geener
grofte kleurstof verkregen , die in fraaiheid de arsenikhoudende evenaart.
erbranding van stoffen met zulke arsenikkleuren doen zij zich dadelijk
door den knoflookreuk kennen. Bij verbranding van arsenigzuur- en azijnzuurhoudende koperkleuren verschijnt de stank van liakodyl (zie aldaar.)
Groenlooderts wordt meestal in zeszijdige prismen gevonden , ook trosachtig, dropsteenachtig, niervormig, van sijs- tot grasgroen en geelgroen in
het Schwarzwald, Saksen , Bohemen enz. De scheikundige zamenstellinggeeft aan : 82,287 loodoxyde, 15,727 phosphorzuur met chloorlood en fluoorlood en ook wel fluoorcalcium, overeenkomende met de formule (3PbOd-P05)+
(PbCI, PbF). In het trosvormige lood is het phosphorzuur grootendeels door
arsenikzuur vervangen.
Groenspaan, zie Azijnzunr koperoxyde. Wij vermelden bier nog , dat
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in het dagelijksche leven de koperroest of het waterhoudende half-koolzuur
koperoxyde: 2CuO, CO2 +HO, die door inwerking van lucht en vochtigheid
op koper ontstaat, eveneens »groenspaan" wordt geheeten.
Groenzuur (Viridinzuur) zal zich volgens Runge in vele plantenfamilien,
voornamelijk in Compositae , Valerianeae , Caprifoliaceen , Umbelliferae,
Plantagineae enz. bevinden en heeft volgens Rochleder tot formule: C1414,08,
volgens Czyrniansky : C14119 08 , de laatste formule gelijk aan die van koffijlooizuur + HO. Het onderscheidt zich van het laatste, doordat het door ijzeroxydezouten niet groen , en bij het staan aan de lucht met ammonia
niet groen maar blaauw van kleur wordt. Zijn praecipitaat met loodoxyde
wordt aan de lucht spoedig groen.
Tot zijne afscheiding wordt het poeder van den wortel van Scabiosa suecisa met alkohol uitgetrokken en in het geconcentreerd aftreksel aether gegoten. Er slaat alsdan eene vlokkige , spoedig aanhangende zelfstandigheid
neder, die in water opgelost en met loodsuiker neergeslagen wordt , waarna
men den neerslag met zwavelwaterstof ontleedt. Door verdamping der vloeistof, van het zwavellood afgefiltreerd , verkrijgt men het zuur als eene gele,
brooze, luchtbestendige, zuur reagerende massa. Oververzadigt men deze
met zuiver alkali, dan wordt zij door oxydatie aan de lucht langzamerhand
groen en zuren slaan alsdan een roodbruin poeder neder , hetwelk met eene
groene kleur in alkalien oplosbaar is.
Het ontstaat ook bij het staan eener oplossing van looizuur in kalkwater
aan de lucht.
Grofkool , zie bij Brandstoffen pag. 115.
Grondstoffen , zie Elementen.
Guacine, zie Guaco.
Guaco. Onder dezen naam heeft men de bladen en stengels eener plant,
die in Zuid-Amerika groeit, de Mikania Guaco, verwant aan het geslacht
Eupatorium, naar Europa overgebragt en tegen de cholera aangewend. Zij
bevatten eene bittere stof, die braakverwekkend werkt en door Pettenkofer,
hoewel niet geheel zuiver, verkregen is door de bladen met alkohol uit te
trekken, het uittreksel met dierlijke kool te ontkleuren , dan den alkohol
of te destilleren, het overblijvende in aether op te lossen en dezen te laten
verdampen. Men verkrijgt Naar als eene lichtbruine, op hars gelijkende , in
alkohol geheel, in water slechts gedeeltelijk oplosbare , zeer bittere massa
die bij het wrijven met zwavelzuur een verdoovenden reuk heeft.
Guajacene (C18 1-1802 ) is eene kleurlooze , indifferente olieachtige vloeistof
van 0,874 spec. gew., die onder de produkten der drooge destillatie van
de guajakhars gevonden wordt , naar bittere amandelen riekt en bij 118 ° C.
kookt.
Guajacine is eene scherpe, bittere stof in de guajakhars en den guajakbast ontdekt.
Guajacol, een produkt der drooge destillatie van de guajakhars, is een
mengsel van aiphaguajacol en betaguajacol (Zie bij deze artikelen).
Guajacyiwaterstof (C14H80 4 ) is een ligchaam, dat bij de produkten der
drooge destillatie van guajakhars ontdekt is. Zij bezit, volgens Lobrero ,
een scherpen, peperachtigen , aan kruidnagelen herinnerenden smaak en een
reuk op verbrande guajakhars gelijkende ; een spec. gewigt van 1,119. In
eene atmospheer van koolzuur kan zij onveranderd vervlugtigd worden zonder lets terug te laten ; bij toetreding der lucht wordt zij in den beginne
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rood , vervolgens troebel en eindelijk geheel zwart. Door aether en alkohol
wordt zij in elke verhouding opgelost. Om de gnajacylwaterstof, ook guajakbrandzuur genaamd , te verkrijgen , wordt het produkt , dat bij de drooge
destillatie overgaat , met 1/8 van zijn gewigt bijtende potassa en veel water
vermengd , aan de destillatie onderworpen , waardoor de indifferente olien
worden afgescheiden. Bij de terugblijvende potassaverbinding wordt vervolgens zwavelzuur gevoegd en alsdan de guajacylwaterstof afgedestilleerd. Men
verwisselt dan den ontvanger en zet de destillatie voort , totdat zich nog
omstreeks 1/3 der aangewende olie in de retort bevindt. Het zwak gees gekleurde destillaat wordt in eene atmospheer van koolzuur gerectificeerd, waardoor dan de guajacylwaterstof kleurloos te voorschijn treedt.
Guajak (Guajacum, Resina guajaci nation) is de hars van een boom ,
Guajacum officinale, van de familie der Rutaceen en , vooral op Jamaica,
Domingo enz. voorkomende. Zij vloeit deels vrijwillig , deels door insnijdingen nit den boom , of men verkrijgt haar door harsrijke deelen van den
boom nit te smelten. De hars , op de eerste wijze verkregen, komt in rondachtige; hazelnootgroote stukken, in granis, de laatste in massaas, in massis,
in den handel voor , welke laatste slechts door eene grootere hoeveelheid
toevallige. verontreinigingen onderscheiden is. Zij bezit eene geelachtige of
roodbruine kleur , en is in kleine stukken tamelijk doorzigtig ; men vindt
haar echter meestal met een groengrijze huid overdekt ; gewreven geeft zij
een grijsachtig wit poeder , dat aan de lucht spoedig groenachtig wordt.
De guajakhars onderscheidt zich door hare ligte oxydeerbaarheid en door
de kleursverandering, die daarbij te voorschijn treedt ; want zoowel het poeder als ook het wijngeestig aftreksel worden door oxyderende ligchamen
dadelijk groen of blaauw. Deze kleur worth door reductiemiddelen alsmede
door een . overvloed van het oxydatiemiddel weder opgeheven. Ook door
den invloed van lucht en Licht treedt deze kleur te voorschijn; zelfs door
verschillende organische ligchamen wordt de guajakhars blaauw gekleurd.
Bij -aanwezigheid van ozon of ozonhoudende ligchamen heeft de blaauwe
kleurin dadelijk plaats (niet door antozon) ; van daar dat het wijngeestig
aftreksel , van guajakhars (de tinctura guajaci) als ozonometer is aangeprezen.
De guajakhars bestaat uit twee of Brie verschillende harsen en eene geringe hoeveelheid van een eigenaardig zuur,, het zoogenaamde guajakzuur.
Wordt guajakhars aan de drooge destillatie onderworpen, dan smelt zij bij een
tamelijk lage temperatuur , wordt bij omstreeks 300° C. volkomen vloeibaar
.en begint dan ontleed te worden, terwij1 in den ontvanger een mengsel van
water en olieachtige produkten overgaat , zie Guajacol en Guajacylwaterstof.
Het is aan Hlasiwetz gelukt het grootste gedeelte der hars in kristallen
over te brengen , waartoe men 1 deel der hars in zooveel alkohol moet oplossen , dat de oplossing de consistentie eener dunne stroop heeft ; zij wordt
nu door fijn linnen gezegen en eene zeer geconcentreerde nog warme oplossing van' 1/2 bijtende potassa in wijngeest onder zacht omschudden
bijgevoegd en alle y in eene flesch omstreeks 24 uren in rust gelaten.
Guajakhoutolie (Franzosenhoutolie) wordt door drooge destillatie van het
guajakhout verkregen en vormt eene dikvloeibare , bruinroode vloeistof van
een: onaangenamen reuk.,
Guajakzeep . is ,een pharmaceutisch praeparaat , hetwelk vroeger gebruikt
en bereid werd door poeder van guajakhars in verwarmde potassaloog op
te losSen , zoolang deze er nog iets van opneemt.
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Guajakzuur werd door Thierry uit de guajak afgescheiden en door
Pelletier en Deville geanalyseerd , volgens welke het de formule C121-1806
toekomt. Het komt in den zuiveren staat in kleine glanzende naalden voor,
die gemakkelijk in water , alkohol en aether oplosbaar zijn. Om het zuur
uit de bars of te scheiden lost men haar in de noodige hoeveelheid alkohol
op en destilleert van de oplossing 3/4 van den aangewenden alkohol. De
overblijvende vloeistof wordt na bekoeling van de uitgescheidene harsen afgezonderd , met barytwater tot het verdwijnen der zure reactie vermengd, tot
de helft verdampt , gefiltreerd en, nadat de barytaarde door voorzigtige vermenging met zwavelzuur verwijderd is , tot stroopsdikte verdampt. Uit de
stroopdikke vloeistof wordt het zuur met aether uitgetrokken , die het na
vrijwillige verdamping in wratvormige kristallen teruglaat. — Het daardoor
verkregen zuur kan door omkristalliseren en sublimeren gezuiverd worden.
Guanidine (CJI,N3 ) ontstaat uit het guanine (zie aldaar) , door dit met
geconcentreerd zoutzuur en chloorzure potassa te behandelen. In den zuiveren staat vormt het kleurlooze, in water en alkohol gemakkelijk oplosbare
kristallen van een sterk alkalischen srnaak. Het trekt gemakkelijk koolzuur
uit de lucht aan en vormt daarmede koolzuur gu an i d ine : C,H,N3 , HO, CO2.
Het kan beschouwd worden als eene phenylverbinding , namelijk als cyan ophenyldiamine.
Guaniet. Deze naam werd in vroeger tijd door Teschemacher voorgeslagen voor een in water onoplosbaar ligchaam , hetwelk in groote kristallen
wordt gevonden in lagen guano bij de Saldenha-baai aan de Afrikaansche kust.
Guanine (C, 0 11,N502 ). Dit ligchaam werd het eerst door Unger uit de
guano bereid en eerst met het zoogenaamde Xanthoxyde verwisseld , maar
het onderscheidt zich hiervan zoowel door zijne zamenstelling als ook door
zijne oplosbaarheid in zoutzuur en zuringzuur. Behalve in de guano heeft
men het guanine ook in de excrementen der spinnen, van de rivierkreeft
en als een bestanddeel van de pancreasklier der zoogdieren aangewezen.
Om het nit de guano te bereiden , digereert men deze met dunne kalkmelk zoolang , totdat de vloeistof bij het koken niet meer bruin, maar zwak
groengeel is. Het filtraat wordt met zoutzuur verzadigd , waarop na verloop van eenige uren zich al het guanine met het urinezuur afscheidt. Behandelt men vervolgens het guanine met kokend zoutzuur, dan lost het daarin op
en kan uit zijne zoutzure verbinding door ammonia zuiver worden verkregen.
Het guanine is eene witte , kristallijne , reuk- en smaaklooze zelfstandigheid, die niet oplosbaar is in alkohol en aether en tot bij 220° C. kan verhit worden , zonder aan gewigt te verliezen. Het verbindt zich even als het
glycocoll met zuren , zouten en ook met met basen, en staat op de grens
tusschen organische basen en indifferente ligchamen. De verbindingen worden door water gemakkelijk ontleed en met salpeterzuur verdampt laat het
guanine eene gele vlek terug.
Men heeft vroeger verschillende verbindingen voor het guanine gevonden,
zoo bij v. een guaninehydraat : 3 guanine + 4H0, hetwelk verkregen zal worden
door zwavelzuur guanine met veel water te verdunnen, waardoor onoplosbaar
guaninehydraat nederslaat, terwijl 1 deel van het neutrale zout met het zuur
blijft opgelost. Een zoutzuur guanine ontstaat als eene zure verbinding,
indien men chloorwaterstofgas over guanine leidt , als eene neutrale verbinding, wanneer de zure verbinding aan de lucht blootgesteld of tot 400° C.
verwarmd wordt. Een zwavelzuur guanine wordt in kleurlooze of zwak gele-
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kristallen verkregen , indien men guanine in zwavelzuur oplost. — Salpeterzuur guanine verkrijgt men als eene neutrale verbinding bij het oplossen van
guanine in een mengsel van gelijke deelen water en salpeterzuur in lange ,
haarfijne , concentrisch gegroepeerde kristallen. De zure verbinding kristalliseert uit de oplossing van het guanine in salpeterzuur in korte prisma's.
Buitendien gaat het guanine verbindingen aan met zuringzuur,, wijnsteenzuur , met platinachloride , met soda enz. en wordt ontleed, indien men
er zoutzuur en chloorzure potassa op laat inwerken.
Guano. (Het woord »guano" is het verbasterde Quinhua-woord huano, hetwelk »mest" beteekent). Deze naam wordt gegeven aan eene thans veelvuldig
aangewende meststof,, die zich in zeer aanzienlijke lagen op de eilanden aan
de kust van Peru gelegen , alsook aan de Westkust van Afrika bevindt en
nit excrementen van vogels, namelijk zeezwaluwen, meeuwen, zeeduiven enz.
gemengd met aarddeelen, viugzand , vederen enz. bestaat.
De uitgestrektheid der lagen , die zoowel op sommige zeer drooge plaatsen
der Westkusten van Amerika en Afrika (naar de laatste mededeelingen ook
van Australia) zijn ontdekt , geeft aan , dat zeker een groot aantal eeuwen
voor hare vorming is noodig geweest.
Reeds sinds langen tijd zal de guano in Peru als eene voortreffelijke meststof in hoogen roep hebben gestaan , maar eerst sedert omstreeks 54 jaren
is de guano in Europa bekend , waarheen het eerst door Alexander van
Humboldt proeven zijn overgebragt.
De Peruaansche guano komt in den handel in meerdere soorten voor, namelijk
als witte , gele of bruine en roode guano. Meestal komen deze soorten voor
als een droog , grof poeder,, waarin zich meer of minder compacte massa's
bevinden en die soms plantaardige overblijfsels, vederen en kleimassa's bevatten.
De guano riekt naar urine , de smaak is prikkelend en de reactie alkalisch.
De zamenstelling der guano is zeer gecompliceerd, maar wisselt naar de
plaats , waar zij gevonden wordt, door opzettelijke of toevallige bijm engsels,
af. De wezenlijke bestanddeelen zijn : urinezuur, guanine , ammoniazouten ,
vaste alkalien, phosphorzuur,, bestanddeelen, die alle voor de bemesting hoogst
belangrijk zijn.
De volgende oude en nieuwe analysen geven een naauwkeurig uitsluitsel
over de zamenstelling :
Urinezure ammonia ..
Zuringzure ammonia .
Zuringzure kalk. ..
Phosphorzure ammonia ...
Phosphorzure ammonia-magnesia.
Phosphorzure kalk.
Phosphorzure soda.
Zwavelzure potassa.
Zwavelzure soda ..
Chloorsodium. .
Chloorammonium
Klei en land . ' ....
Niet bepaalde organische stof,
.
water en verlies ...

Amerikaansche gele
soort volgens VOlkel.
9,0
10,6
7,0
6,0
2,6
14,3

Roode Peruaansche
soort volgens Bestels.

3,2
13,4
16,4
6,4

4,2
4,7

9,9
5,3
4,2
1,1
0,1
6,5
5,9

32,3

27,6

3,8
5,8
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Zamenstelling volgens S tO ck h ar d t en Emil Wolff.
Peruaansche guano

Stikstof .....
Organische stollen .
Potassazouten ...
Sodazouten ....
Phosphorzure aarden
Gips .....
Koolzure kalk.
Koolzure magnesia.

. 12,36
. 59,1
. 2,9
. 0,5
. 26,0
. —
.

sporen

Afrikaansche guano.

6,8
37,0
2,7
4,0
29,1
5,4
sporen.

Afrikaansche guano.
Phosphorzure kalk . . . . 30,44
35,63
Koolzure kalk
. . . . . 14,0
17,11
Stikstofhoudende urinezelf23,30
standigheid ..
. 18,38
13,55
Vochtigheid.
. 29,79
3,10
Zand . ....... • 2,85
Magnesia, alkalizouten, ver7,31
lies .........
,3
De natuurlijke guano wordt intusschen zeer veel kunstmatig nagemaakt.
Deze is echter dikwijls zoo slecht , dat zij 85-90 proc. zand , kies en leem
bevat en slechts met 10-15 proc. Peruaansche guano is bestrooid. Het
kortste en eenvoudigste onderzoek der deugd van guano is het bepalen van
de stikstof, waarvan het gehalte tusschen 5 en 14 proc. moet bedragen. Volgens StOckhardt kan de guano met betrekking tot hare waarde op de volgende wijzen onderzocht worden. Vooreerst door bijv. 4 lood gewreven
guano op een vel papier uit te spreiden en in eene verwarmde kamer zoolang te laten liggen , totdat zij volkomen luchtdroog is, waarbij eenige guanosoorten 20-24 proc. aan gewigt verliezen ; verder door verbranden, doordien
men bijv. 1 lood guano in een lepel op gloeijende kolen zoolang verhit, totdat eene witte of graauwe asch terugblijft ; de goede Peruaansche soorten
laten dan 30 tot 33 proc. asch terug. Onzekerder is het onderzoek met kalk,
door een lepel vol guano en eene gelijke hoeveelheid versch gebluschten kalk
met eenig water te overgieten en om te roeren ; hoe sterker de reuk is, die
zich hierbij ontwikkelt , des te beter is de guano.
Guarana is eene specerij van een zamentrekkenden smaak , die in
Zuid-Amerika wordt bereid uit de zaden van Paullinia sorbilis , eene Sapindacee , door deze zaden to kneuzen, te roosten en tot koeken te vormen.
Het bevat guaranine , identisch met caffeine (zie aldaar).
Guayaquiliet is eene fossiele liars, die in de nabijheid van Guayaquil in
Zuid-Amerika eene uitgebreide bedding vormt.
Gutta gireck is eene zelfstandigheid op gutta percha gelijkende, die eveneens afkomstig is nit het melksap van een boom , tot de Sapotcen behoorende, de Achras sapota.
Gutta mala is eene zelfstandigheid op gutta percha gelijkende, afkomstig
uit Oost-Indie.
Gutta percha is het ingedroogde melksap van een boom, Isonandra gutta,
tot de famille der Sapoteen behoorende, en groeijende op de oevers der
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zeeengte van- Malakka , op Singapore , Borneo en naburige landstreken. Om
Naar te verkrijgen , worden insnijdingen in de boomen gemaakt en het
uitvlaeijende- sap in bakken en in groeven of ook in bladen van den
banaanboom verzameld en ter stremming gezet. De afzonderlijke stukken
worden dan in beet water geweekt en door persen tot een geheel vereenigd.
De ruwe gutta percha , zooals zij in den handel is, ko mt voor als eene drooge,
rood gemarmerde , zamengepakte massa eenigzins op leder gelijkende. De
'
kleur ontstaat door deeltjes van den bast
des booms. Zij kan gemakkelijk in den zuiveren staat verkregen worden , door haar in een fiver oplosmiddelen (chloroform of zwavelkoolstof) op te lossen, de troebele bruine
vloeistof onder eene glazen klok te filtreren en dan in eene vlakke schaal
vrijwillig te laten verdampen. Er zal na het uitdroogen in bet vat eene
dunne huid van zuivere gutta percha terugblij ven , die men gemakkelijk kan
losmaken , indiep. .men het vat lang in koud water dompelt en dit met den
inhoud in aanraking laat komen. In dezen gezuiverden . staat is de gutta
percha wit, in dunne blaadjes doorschijnend , maar in dikke platen ondoorzigtig. Zij is .vettig op het gevoel en bezit een eigenaardigen lederachtigen
Bij de gewone temperatuur
reuk , gelijkende op dien van caoutchouk.
is zij taai, zeer: stiff, weinig veerkrachtig en weinig rekbaar. Zij is een
slechte geleider van electriciteit en warmte. Het spec, gewigt verschilt naar
de behandeling., maar kan gemiddeld als 0,975 worden aangenomen. De gutta
percha bestaat uit koolstof en waterstof, die de volgende drie nadere bestanddeelen vornien : gutta, alban en fluviale.
Gutta vormt de - grootste hoeveelheid der bestanddeelen en is voor 44%
daarin bevat; zij", is wit , bij 100° doorzigtig, bij de gewone temperatuur
zwak doorschijnend.
Alban vormt na het . afwasschen met alkohol en droogen eene ligte poedervormige . maSsa , die bij 460° begint te smelten.
Fluviale is eene, aniorphe , doorschijnende , citroen- tot oranjegele
liars , die ligter dan water is , bij 0° vast wordt en tusschen 400-440°
smelt. Volgens anderen is in de gutta percha eene zuurstofvrije zelfstandigheid met de waarschijnlijke formule : C20H16 , benevens oxydatietrappen
dezer zelfstandigheid , vooral twee : C20Il160 en C20 1-1 16 0„ bevat. Behalve
de Isonandra' gutta zal ook de plant Sapota Mullen gutta percha leveren.
De gutta percha is oplosbaar in warme terpentijnolie , in zwavelkoolstof,
steenkolenteerolie en caoutchoukolie tot eene lijvige vloeistof. In aether en
aetherische oliên zwelt zij op en vormt een taai deeg. In kokend water wordt
zij week ; de stukken zwellen op en worden kleverig.
De ruwe gutta percha wordt tot verdere zuivering eerst in fijne spaanders
gesneden. Men weekt deze door indompeling in water , trekt ze uiteen
en drukt ze aaneen onder water , om de mechanische onzuiverheden volkomen of to scheiden. De spaanders worden vervolgens gedroogd en in eene
sterke machine eenige uren lang bij verhoogde temperatuur krachtig gekneed,
om alle luchtdeelties uit te persen en de gutta percha in eene gelijkmatige
massa te veranderen. In dezen staat laat zij zich dan in draden uittrekken , tot 'bladen uiti.ekken , in buizen persen en in elken verlangden worm
brengen, Zit, worth verder evenals de caoutchouk door behandeling met
zwavel gevulcaniseérd.
Indien voorwerpen uit gevulcaniseerd caoutchouk of uit gutta percha vervaardigd worden, brengt men gewoonlijk de weeke massa, die uit caoutchouk of gutta
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percha met zwavel en andere stoffen bestaat , tusschen- bladen van tinfoelie
en perst ze tusschen vormen van geelkoper of van een ander materiaal,
voordat men ze aan de hitte blootstelt; echter kunnen -voorwerpen, die dikker' dan V, ned. duim zijn, volgens deze methode niet zonder fout vervaardigd worden , maar zij krijgen ligt eene misgestalte. Dit wordt vermeden ,
indien men de tinfoelie door plaattin vervangt. Alsdan bezitten de voorwerpen echter eenige onvolkomenheid. Volgens Cowper bereidt men ze
daarom beter op de gewone wijze, perst ze in vormen en stelt ze een half uur
tot drie uren aan de inwerking van stoom of heete lucht bloot. Be duur
deter verhitting hangt van het gehalte aan zwavel en van andere omstandigheden af.
Voor het vervangen der gutta percha heeft men het ballatasap voorgeslagen , hetwelk van een boom , Achras dissecta in Guyana , door de inboorlingen Ballata geheeten , afstamt en eene ligte sponsachtige massa van eene
roodachtige witte kleur vormt.
Guttegom (Gutti) is een gele gomhars, die uit verschillende streken van Azi6
in den handel komt en in de schilderkunst met waterverf als gele kleurstof
tot het bereiden van gele vernissen en in de geneeskunst als drastisch purgeermiddel wordt aangewend. Dit ingedroogde melksap zal o afkomstig zijn.
van Ceylon en aldaar van Rebadendron Carnbogioides (Garcinia morella)
en Mangostana morella, eene plant uit de famille der Garcinidn, afstammen. Het wordt uit deze plant verkregen , door in het begin van den bloeitijd insriijdingen in den stam te maken , waaruit het gele melksap vloeit,
hetwelk men dan verzamelt en laat indroogen. — Volgens anderen zal intusschen uit Ceylon weinig of peen guttegom in den handel gebragt worden,
maar het grootste gedeelte van Siam (van de Hebradendron Cochinchinensis Lindl.) afkomstig zijn. Ook van Borneo zal guttegom afkomstig zijn.
De beste soorten guttegom vormen eene ondoorzigtige, op de oppervlakte
groengele , op de breuk schelpachtige , glanzende , grijsgeel gekleurde massa,
die een fielder geel poeder geeft en een scherpen smaak bezit, welke echter
eerst na verloop van eenigen tijd rnerkbaar is.
Bij het aanmengen met water levert de guttegom eene gele troebele vloeistof , waarin de gele kleurstof verdeeld verkregen wordt en die het materiaal voor de aanwending der guttegom in de schilderkunst levert.
De gele kleurstof der guttegom behoort ten opzigte harer oplosbaarheid
eveneens tot de harsen en komt volgens Johnston in zamenstelling overeen met
de formule : C,„H,J)„. Zij is niet kristallijn, heeft eene zuiver gele kleur,
lost met eene donkerroode kleur in ammonia op, terwijI hare alkoholische
oplossing lakmoes rood kleurt.
Wegens hare eigenschap van in verdunde loogen op te lossen , maar door
geconcentreerde loogen gepraecipiteerd te worden, heeft men deze zelfstandigheid tot de vetzuren willen rekenen.
Koolzure potassa geeft met de kleurstof een neerslag , die in zuiver water oplosbaar is. — In guttegom zijn bovendien nog omstreeks 20% gone
aanwezig.
Gyrophorzuur (C361118015) wordt gevonden in sommige Gyrophorasoorten,
die reeds sinds langen tijd tot de bereiding van orseille zijn gebezigd , zoo
bijv. in de Gyrophora pustulate. Het zuur vormt kleine , weeke, kleuren smaaklooze kristallen, die in kokend water niet en in aether en wijngeest moeijelijker oplosbaar zijn dan de meeste overeenkomstige Mos-
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zuren. Het bezit zeer zwak zure eigenschappen en wordt bij het koken met
potassa of kalk eerst gescheiden in een intermediair zuur en misschien in
orseillezuur,, later in orcine en koolzuur. Door chloorkalk wordt het rood
gekleurd en eveneens door lange aanraking met de lucht en ammoniak.
Men verkrijgt het, door de massy met een overvloed van kalkmelk uit te
koken, de verkregene oplossing met zoutzuur te verzadigen , den gevormden
geleiachtigen neerslag uit te wasschen en te droogen. Na oplossing in alkohol
(onder vermijding van koken) scheidt zich bij bekoeling het gyrophorzuur
in kleine kristallen of , die door herhaald omkristalliseren en ook des noodig
door behandeling met dierlijke kool , zuiver en kleurloos verkregen warden.

II.
Haar. De opperhuid der zoogdieren is met haren bedekt , die gelijk
klaauwen , nagels enz. als of komstig van eiwitachtige stoffen kunnen worden beschouwd.
Microscopische onderzoekingen hebben geleerd , dat de haren uit verschillende weefsels bestaan en misschien ook eene verschillende zamenstelling
hebben , namelijk uit eene inwendige en eene uitwendige laag , waarvan de
laatste voornamelijk een vet schijnt in te sluiten , hetwelk overeenkomt met
het vet , dat zich op de wol der schapen bevindt. Pit vet blijft namelijk
op de wol terug , indien deze met water is uitgetrokken en kan daaruit
door behandeling met alkohol worden uitgetrokken. Deze vetsoorten zijn
echter nog niet naauwkeurig onderzocht.
Scheerer en van Laer hebben het haar,, na het met aether en alkohol
volkomen te hebben uitgetrokken, bij 120° gedroogd en geanalyseerd.
Het bleek toen de zamenstelling te hebben van
koolstof . . . . 49,78
6,36
waterstof . . . .
stikstof. . . . . 17,14
zuurstof en zwavel 26,72
100,00
Van Laer vond de asch van bruine haren op de volgende wijze zamengesteld , in 0,54 asch:
oplosbare stoffen . 0,17
ijzeroxyde. . . . 0,058
aardzouten . . . 0,312
Bij zwarte haren bevatte 0,66 asch :
oplosbare stoffen . 0,29
ijzeroxyde. . . . 0,058
aardzouten . . . 0,312
Volgens de laatste onderzoekingen bevat de asch phosphorzuren en zwavelzuren kalk en magnesiazouten, keukenzout , veel kiezelaarde , ijzer- en
mangaanoxyde. De haren, in een papiniaanschen pot gekookt , zijn onder
ontwikkeling van zwavelwaterstof bijna volkomen oplosbaar in water. Zij zijn
hol ; de Nolte is met eene gekleurde vette olie gevuld. Chloorgas ontleedt ze
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en zij worden daardoor week. Wordt het chloorgas echter in kleine hoeveelheden voorzigtig aangewend , dan schaadt het de haren niet , noch ten opzigte der kleur 'loch van den glans. Haren van kalfsvel , van koeijen- en paardenhuiden laten door weeking in kalkwater los en kunnen afgehaald worden ; zij dienen voor het vullen van kussens.
Haarbui4jeskraoht, zie Oapillariteit.
Haard. Met deze uitdrukking geeft men elke plaats aan met eene geschikte onderlaag , waarin kan gestookt worden. De metallurg bedient zich
echter ook van deze benaming voor andere inrigtingen , die meer of minder
binnen de grenzen van deze opvatting liggen.
llaardovens noel-1'A men in metallurpsche taal een vuurhaard , met
zeer kleine wanders voorzien , waarin een metallurgisch proces plaats heeft.
Men gebruikt haardovens zonder en met blaastoestel.
Haarkies is zwavelnikkel : NiS, die in haar- en naaldvormige kristallen
van eene gele kleur in de natuur voorkomt.
Haarzout of Pluimaluin noemt men eenige aluinsoorten , die in haarvormige kristallen voorkomen , maar voornamelijk het mineraal , dot zamengesteld volgens de formule : Al 2 03 , 3S03 + '18H0, dus als zwavelzure aluinaarde,
gevonden wordt.
Haemaphaeine is eene bruine kleurstof van het bloed , waarvan de aard
nog niet juist bekend is.
Haematemne (C32 1-112012) is een ontledingsprodukt van het haematoxyline
(zie aldaar) en ontstaat, indien dit aan de gelijktijdige inwerking van zuurstof of lucht en eene sterke base is blootgesteld.
Om het te berQiden , bezigt men gewoonlijk als base ammoniak , lost
daartoe haematoxvline in vloeibare ammonia op en laat deze oplossing in eene
schaal aan de lucht staan , totdat zij eene donkerroode kleur heeft aangenomen en in dikke lagen ondoorzigtig is. Zij moet daarbij steeds naar
ammoniak rieken , zoodat hiervan van tijd tot tijd kleine hoeveelheden
moeten worden bijgevoegd. Men mag echter niet te veel ammoniak op eens
bijvoegen, dewijl het gevormde haemateine alsdan , verder wordt veranderd
en de vloeistof eene bruine kleur aanneemt.
Nadat de juiste donker zwartroode kleur der vloeistof is verschenen, voegt
men azijnzuur bij, totdat er eene zwakke zure reactie ontstaat, waarbij bet haemateine als een bruine neerslag wordt afgescheiden , die op een filtrum
verzameld , met water afgewasschen en gedroogd wordt.
Het haemateine komt in den versch gepraecipiteerden staat voor als een
opgezwollen neerslag van eene roodbruine kleur, gelijkende op ijzeroxydehydraat. Bij het droogen wordt het donkergroen , metaalglanzend , in dunne
lagen rood doorschijnend. Bij het aanstrijken en bij bet wrijven komt echter de groene massa roodbruin voor en geeft een poeder van een zooveel te
zuiverder roode kleur , naarmate het fijner gewreven is. In koud water is
het haemateine slechts langzaam oplosbaar,, in kokend water beter,, zonder
bij bekoeling iets af te scheiden. De oplossing heeft eene geelbruine kleur,
terwijl bij snel verdampen op de oppervlakte glanzende vuilgroene blaadjes
ontstaan , die bij het omroeren zakken en door nieuwe vervangen worden.
'Wordt de oplossing tot op een klein volumen ingedampt , dan Scheidt zich
bij bekoeling het haemateine in kristallijne roodbruine korrels af of
de vloeistof wordt tot eene roodbruine gelei vast, waarin bij het weeken in
water kleine glinsterende kristallijne blaadjes worden waargenomen , die
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zich , onder het mikroscoop als doorzigtige, afgeronde, roodachtige schubben
vertoonen. In alkohol is het haemateine met eene roodbruine kleur oplosbaar ; door aether wordt het in eene kleine hoeveelheid met eene barnsteen-gele kleur opgelost. In potassa lost het op met eene purperroode kleur,
die in de lucht spoedig roodbruin wordt door ontleding van het haemateine;
door vermenging met water wordt de kleur geel. Door zoutzuur en verdund
zwavelzuur wordt het met eene roodbruine kleur opgelost , door geconcentreerd zwavelzuur met eene lichtbruine , terwijI het nit deze oplossing door
water in den poedervorm wordt gepraecipiteerd. Door zwavelwaterstof wordt
de kleur zijner oplossing lichter, zoodat blijkbaar eene omzetting in haematoxyline plaats heeft.
Het haemateine vereenigi zich gemakkelijk met metaalzouten tot blaauwe,
violette of roode verbindingen. In deze verbindingen wordt het echter onder
opname van zuurstof aan de lucht zeer gemakkelijk ontleed en in eene bruine
humusachtige zelfstandigheid overgebragt. In ammoniak is het met eene
prachtige purperkleur tot haemateine-ammoniak oplosbaar, die aan de lucht
eveneens spoedig bruin wordt.
Haemateine-ammoniak (C32 1-112 012 -t- 2NH3), verkregen door haemateine in
ammonia op te lossen , geeft blaauwzwarte , korrelige kristallen , die men
dadelijk van de vloeistof moet afzonderen , door ze herhaaldelijk tusschen
papier te drukken en dan bij de gewone temperatuur boven zwavelzuur te
droogen , dewijl zij in den vochtigen staat spoedig een gedeelte ammoniak
verliezen. Van daar dat men bij de bereiding steeds ammonia moet bijvoegen (zie bij Haematelne). — In water is het gemakkelijk met eene intensieve purperkleur oplosbaar ; met alkohol vormt het eene bruinroode oplossing,
die echter door bijvoeging van water purperrood wordt. Bij verhitting
tot 100° gaat ammoniak en water weg en er blijft haemateine terug.
Haematine is eerie benaming , die gebezigd wordt voor bloedrood (zie
aldaar) , maar tevens een synoniem is van haematoxyline.
4aematinesalpeterzuur werd door Miller een zuur geheeten, hetwelk nit
het zoogenaamde pikrinesalpeterzuur ontstaat, dewijl de oplossingen van
zijne zouten eene bloedroode kleur bezitten (zie Pikrinzuur).
Haematoldine is volgens Virchow gewijzigd bloedrood , dat in bloed ,
hetwelk uit de bloedvaten in holten van bet dierlijk ligchaam uitgestort en
aldaar langen tijd verbleven is, als mikroscopische , roode , rhombische , zuilvormige kristallen gevonden wordt. Volgens sommigen is het identisch met
biliphaeine (zie aldaar)).
Haematokrystalline is eene kristallijne eiwitachtige stof, die uit de bloedbolletjes kan worden verkregen door het bloed vrijwillig te laten stollen,
den bloedkoek uit te persen , met water of te wasschen en door de roode
vloeistof, die hiervan afloopt , eerst een stroom zuurstof en vervolgens een
stroom koolzuur te Leiden. De kristallen verschillen in vorm bij de verschillende dieren. Zij zijn moeijelijk oplosbaar in water en deze oplossing wordt
door alkohol en salpeterzuur neergeslagen ; zij zijn 'gemakkelijk oplosbaar in
azijnzuur en ammonia.
Haematosine = Bloedrood.
Baematoxyline (Haematine, Hematelne : C1 32 H 14 0,0 is - een eigenaardig ,
kristalliseerbaar,, organisch ligchaam, hetwelk door Chdvreul ontdekt en
door Erdmann nader onderzocht is. — Het haematoxyline , wordt verkregen
door geraspt campechehout (Haematoxylon eampethianum) bij 50 tot 55.
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met water uit te trekken , het aftreksel tot droogwordens te verdampen en
het overblijvende met sterken alkohol te behandelen, waarin het haematoxyline
oplost. De alkoholische oplossing wordt gedestilleerd , totdat de grootste
hoeveelheid alkohol is overgegaan , het overblijvende met eenig water vermengd en dit mengsel aan vrijwillige verdamping overgelaten, waarbij het
haematoxyline langzamerhand in kristallen aanschiet en door vermenging
met eenigen alkohol kan gezuiverd worden. De moederloog , die door verdamping nog meer kristallen levert , wordt ten laatste ingedroogd , het overblijvende met koud water uitgetrokken , hetwelk dan bij verdamping nog een
gedeelte haematoxyline levert , terwijl eene stof blijft onopgelost , die eene
eigenaardige verbinding van het haematoxyline schijnt te zijn.
Volgens Erdmann bezigt men voor het uittrekken van het haematoxyline
nit het waterig extract aether in plaats van alkohol , dewiji daardoor een
produkt verkregen wordt , dat gemakkelijker kan gezuiverd worden. Om
echter het uittrekken van het bout en het verdampen van het aftreksel te
vermijden , neemt men liever het extract van campechehout , dat in den
handel voorkomt , hetwelk voor het zamenpakken met kwartszand wordt vermengd. Het mengsel wordt dan met zijn vijf- tot zesvoudig volumen aether
gedurende eenige dagen onder gedurig omschudden behandeld. Het bruingele aetherische aftreksel wordt helder afgegoten en de aether daarvan afgedestilleerd , totdat het overblijfsel bijna stroopachtig is , waarna het met
eenig water vermengd in eene losbedekte schaal blijft staan. Heeft men de
juiste hoeveelheid water getroffen , dan schiet het haematoxyline na verloop
van eenige dagen in kristallen aan , die men door afwasschen met koud water
en uitpersen tusschen vloeipapier van de bruine moederloog bevrijdt , welke
door verdamping nog meerder kristallen levert , terwijl uit het eenmaal uitgetrokken extract door herhaalde behandeling met aether nog eene hoeveelheid haematoxyline gelijk aan de eerste in kristallen kan worden verkregen.
In den zuiveren staat komt het. haematoxyline voor in kleurlooze, doorzigtige , sterk glanzende , naaldvormige kristallen , die eenige strepen lang
zijn. Het heeft een sterk zoethoutachtigen , volstrekt geen bitteren of zamentrekkenden smaak , en vertoont groote neiging zich met zoutbasen te verbinden,
waarmede het , althans met de ongekleurde , kleurlooze verbindingen aangaat,
die echter aan de lucht snel veranderd worden en onder oxydatie in roode
of blaauwe ligchamen overgaan. Er wordt alsdan namelijk gevormd Haemateine (zie aldaar).
Hagelbereiding. Hiertoe wordt arsenik onder lood gesmolten , om het
lood de eigenschap te verleenen , van gemakkelijk in korrels te worden gebragt. Men laat het gesmolten metaal door eene ijzeren zeef van eene aanmerkelijke hoogte vallen in eaten, die met water gevuld zijn.
Hahnemann's oplosbaar kwikzilver (Mercurius solubilis Hahnemanni) ,
zie bij Kwikzilveroxydule.
Hahnemann's wijnproef. Deze proef, die vooral vroeger eene hoofdrol
speelde , is eene zwavelwaterstof-houdende oplossing van wijnsteenzuur , die
door Hahnemann bereid werd , om wijn te onderzoeken , die men vermoedde met lood vervalscht te zijn. De oplossing wordt op de volgende
wijze bereid : Men maakt zwavelcalcium door zwavelzuren kalk met koolpoeder
te gloeijen en vermengt vervolgensgelijke gewigtsdeelen van dit zwavelcalcium
en wijnsteenzuur, beide tot poeder gebragt met elkander, overgiet het mengsel
met zijn 32 voudig gewigt water in eene daarmede niet geheel gevulde sterke
22
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flesch , die men dadelijk met eene kurk sluit en gedurende een half uur
dikwerf omschudt. Zoodra de vloeistof in rust gelaten is , wordt zij helder
en als zoodanig in een ander vat afgegoten, waarin zich dubbel zooveel wijnsteenzuur bevindt , als men in den beginne heeft aangewend. De hoeveelheid van het voorhandene vrije zuur verhindert, dat deze oplossing van zwavelwaterstof ijzer neerslaat, hetwelk in eene geringe hoeveelheid dikwijls in
Witten wijn wordt gevonden. De verbindingen van het lood daarentegen
worden met eene zwarte kleur neergeslagen.
Het wijnproefvocht van Hahnemann kwam vooral vroeger in aanmerking , Coen de wijnkoopers den zuren srnaak van den wijn zochten weg
te nemen door bijvoeging van loodsuiker (azijnzuur loodoxyde). Thans
heeft gelukkig eene dergelijke vergiftige bijmenging wel niet meer plaats ,
nu Liebig geleerd heeft het zuur van den wijn weg te nemen door middel van neutrale wijnsteenzure potassa , waarbij het vrije zuur dit zout
ontleedt, zich met de helft der potassa verbindt , terwijI daarvoor water
in de verbinding treedt , dat met de overige potassa en het wijnsteenzuur
als zure , wijnsteenzure potassa neerslaat.
Zout-baryt , is een verouderde naam voor vele natuurHal-baryt, d.
ij ke voorkomende baryt- en strontiaanzouten.
HalhydraatWater = Constitutiewater, namelijk bet water, dat de zouten nog
boven 100o C. behouden. De verbindingen der zouten met het teruggehouden
water heeft men zouthydraten of halhydraten geheeten (zie Hydraatwater).
Halyden (van a.4, , zout, en eno; , geaardheid , gedaante) heeten volgens
Berzelius die organische verbindingen , welke zich als neutrale verhouden
en uit zuren bestaan , verbonden met organische oxyden , die langs den
gewonen weg niet kunnen worden afgescheiden en door de gewone reagenlien niet in hare nadere bestanddeelen kunnen worden aangetoond, alvorens
zij eene ontleding ondergaan hebben. Zij verschillen derhalve van de zouten en zijn deswege in eene bijzondere klasse gebragt. Volgens Berzelius
behooren hiertoe de natuurlijke verbindingen van het glyceryloxyde met de
vetzuren, dus de vetten en vette olien der planten en dieren, — de zamengestelde aethersoorten en hare zure verbindingen, waarin de aethers van den wijnen houtgeest, van de aardappelfoeselolie en van andere alkoholen zijn bevat —
eindelijk ook de neutrale verbindingen , die door middel van het salpeterzuur
met verschillende organische stoffen voortgebragt worden, waarbij het zuur uit
de organische stoffen een oxyde van een zamengesteld radikaal voortbrengt,
waarmede zich het salpeterzuur of ondersalpeterzuur tot een volkomen neutraal
ligchaam vereenigt , terwij1 de tegenwoordigheid van het zuur zich bij verhitting openbaart door eene ontploffing , die met ontwikkeling van stikstofoxyde gepaard gaat (nitroverbindingen).
Halidbasen noemt men de organische verbindingen, die , uit een radicaal
met zuurstof bestaande , met de zuren zoutachtige verbindingen aangaan ,
doch niet zonder volkomen verlies harer (schijnbare) basische eigenschappen kunnen worden afgescheiden, bijv. aethyloxyde, methyloxyde, amyloxyde
glyceryloxyde enz.
Hallymetrie, Hallymeter (van Di-, zout, )Lecv, losmaken, en ptil-petv, meten)
noemt men eene methode orn het bier te onderzoeken, die door Fuchs bedacht
en gegrond is op de aanwijzing van het watergehalte des biers.
De proef heeft haar naam daaraan ontleend , dat de uitvinder als maatstaf van het watergehalte de hoeveelheid keukenzout neemt , die het bier in
l
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staat is op te lossen. Fuchs grondde zijne methode op het felt , dat 100
gewigtsdeelen water 36 deelen keukenzout oplossen , zoodat alzoo I dee].
keukenzout 2,778 deelen water noodig heeft. Geldt deze verhouding ook niet
voor alle temperaturen , dan is zij toch voor de gewone temperatuur als
juist aan te nemen. In aanmerking nemende dus , dat eene vloeistof 2,778
maal zooveel water bevat, als keukenzout tot verzadiging noodig heeft, voort
men de methode op de volgende wijze uit. Men brengt eerst in de vloeistof eene afgewogen hoeveelheid keukenzout en bepaalt het gedeelte , hetwelk onopgelost terugblijft. Dit geschiedt niet door weging , maar wegens de gemakkelijke uitvoering door meting met behulp van den zoogenaamden hally meter, eene van boven wijde en opene , van onderen enge
en geslotene gegradueerde buis, wier grootste afdeelingen met 5 grein en wier
kleinere afdeelingen met I grein onopgelost keukenzout overeenkomen , waarbij echter op den voorgrond staat , dat het keukenzout volkomen digt op
elkander ligt , weshalve het vooraf door eene fijne zeef moet worden geslagen. Zal nu het extractgehalte van het bier met behulp van zulk een
werktuig bepaald worden , dan verkookt men '1000 grein bier tot volkomene
y erwijdering van den alkohol , namelijk tot de heeft, brengt door bijvoeging
van water tot het oorsprOnkelijk volumen terug, voegt 360 grein poeder van
keukenzout bij en bevordert de oplossing door het glas te schudden. Heeft
men alsdan de vloeistof met keukenzout verzadigd, dan wordt het onopgelost geblevene keukenzout in de gegradueerde buis geschud, waarin men door
zacht kloppen en met behulp van een draad het keukenzout in eene opeengedrongen laag brengt en men leest nu aan de deeling of , hoeveel grein dit
overblijfsel bedraagt. Zijn het bijv. 13 graden = 13 grein, dan zijn 360-13
= 347 grein keukenzout opgelost en de vloeistof , dus de oorspronkelijke
1000 grein bier , bevatten 347 x 2,778 = 964 grein water of 1000-964 =36 grein = 3,6% extract.
Om nu op gelijke wijze de som van den alkohol en van het extract te
verkrijgen , waarbij men tevens de hoeveelheid aanwezig koolzuur leert
kennen , worden bij 1000 grein bier 330 grein keukenzout gevoegd. Door
dat het keukenzout wordt opgelost, wordt het koolzuur uitgedreven, waarvan
men het ontwijken bevordert, door het vat in matig warm water te dompelen.
Halogenen (van ails , zout en ymetco, ik breng voort) of z o u t v o r m e r s
noemt men zoodanige verbrandingonderhoudende of electronegatieve elementen , die met een positief element , zoo als potassium, sodium enz., zich tot
een op zout gelijkend ligchaam direct of indirect verbinden. Zulke electronegatieve elementen zijn chloor, broom, jood, fluoor,, waaraan men wegens
hunne eigenschap, om zoutachtige ligchamen, zoo als chloorsodium (keukenzout) , chloorpotassium enz., voort te brengen, den naam van ))halogenen of
zoutvormers" heeft gegeven. Genoerride elementen hebben eene buitengewone
verwantschap tot de metalen , zoodat zij zich met vele hunner onder een
vuurverschijnsel vereenigen , maar ook hunne waterstofatomen worden, onder het vormen van zoutachtige verbindingen, die uit twee elementen bestaan, op die wijze vervangen , dat aan den eenen kant een Haloidezout (zie
aldaar) ontstaat , terwijl aan den anderen kant water gevormd wordt.
Volgens eene andere theorie beschouwt men echter deze verbindingen niet
als haloidezouten , maar als binaire verbindingen, namelijk als chloor-,
broom-, jood- en fluoormetalen. — Bestaan er meerdere verbindingstrappen
van een en hetzelfde metaal , dan onderscheidt men ze als chloriden en
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chloruren (zie bij Chloormetalen), bromiden en bromuren,jodiden en jodurenfluoriden en fluoruren; ook wel door het opnoemen der hoeveelheid aequiva,
lenten chloor enz. met het metaal vereenigcl. (Zie verder bij Haloidezouten).
Haloidezouten (haloide van aucs , zout en elao; , geaardheid , voorkomen).
Onder den naam van haloldezouten verstaat men zoutachtige verbindingen ,
die uit electronegatieve elementen of zoutvormers (halogenen) en uit electropositieve radikalen bestaan. Zulke zoutvormers zijn de ' zoogenaamde
oxygenoiden : chloor, broom, jood, fluoor. De zoutachtige verbindingen, die
ten opzigte harer zamenstelling niet met de amphidezouten overeenkomen ,
ontstaan eensdeels door directe vereeniging van een enkelvoudigen zoutvormer of ook van een zamengestelden zoutvormer , zoo als het cyaan. Indien bijv. sodium in chloorgas verhit wordt , verkrijgt men chloorsodium
(keukenzout). Bovendien ontstaan zij ook , indien metaaloxyden in aanraking worden gebragt met zoutvormers , die eene grootere verwantschap,
hebben tot het metaal dan de zuurstof. Voornamelijk worden zij echter voortgebragt , indien een waterstofzuur met een basisch metaaloxyde zamenkomt.
Er ontstaat een haloldezout , doordien de zoutvormer van het waterstofzuur
zich met het radikaal van het basisch oxyde verbindt, terwijl door vereeniging
der waterstof met de zuurstof water gevormd wordt. Vroeger hield men
ze voor werkelijke zouten , doordien men meende , dat het waterstofzuur zich
werkelijk direct met het oxyde vereenigt, weshalve men ook bijv. het chloorsodium zoutzure soda noemde. Toen men echter tot de overtuiging kwam ,
dat deze zouten noch zuurstof noch waterstof bevatten, werd men anders ingelicht en kon hier nu de nomenclatuur der amphidezouten niet meer aanhouden.
Men hield het niet overeenkomstig de juiste theoretische gevolgtrekkingen
zoodanige verbindingen onder de reeks van zouten te tellen , die slechts nit
twee elementen bestaan , dewijI alle tot dien tijd bekende zouten minstens
drie grondstoffen bevatten. Gay-Lussac ruimde alle daartegen aangevoerde
bedenkingen nit den weg , toen hij het cyaan gelsoleerd verkreeg, welks
verbindingen met metalen men als zuurstofzouten had beschouwd. Vele
scheikundigen en voornamelijk v an Bonsdorf, poogden na de erkenning,
dat die verbindingen slechts uit twee elementen bestaan en geen zuurstof
bevatten , te bewijzen, dat de enkelvoudige haloidezouten van electropositieve
metalen niet als neutrale zouten kunnen beschouwd worden , maar dat zij
althans na het gloeijen alcalisch reageren en voor basen te houden zijn, en
daarentegen de haloidezouten van minder sterk electropositieve metalen, die,
na het gloeijen zuurachtig reageren, als zuren moeten beschouwd worden.
Diensvolgens zouden bijv. chloorsodium , chloorpotassium , chloorammonium ,
chloorcalcium , chloorbaryum enz. voor basen , en chloorijzer, , chloorkwikzilver , chloornikkel , chloorplatina voor zuren te houden zijn , en deze zuren
zouden, gelijk men meende , in staat zijn zich met gene basen tot zouten te
vereenigen , waarvoor eene geheel nieuwe nomenclatuur is gekozen.
Van Bonsdorf heeft een aantal proeven in het werk gesteld , om
dergelijke verbindingen voort te brengen , hetwelk hem vooral met het
platinachloride is gelukt , want dit Levert zeer fraaije zouten met bovengenoemde chlorobasen. Hij poogde vooral te bewijzen, dat, indien blaauw
lakmoespapier door platinachloride (eene oplossing van platina in koningswater) rood gemaakt wordt, deze kleur door bijvoeging der chloorverbinding van een electropositief metaal in een roodachtig blaauw wordt
wranderd. De roode kleur gaat wel niet geheel in eene blaauwe over, maar
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dit komt , omdat de verbinding van het platinachloride met electropositieve
chloormetalen wegens hare gele kleur niet zonder werking op de kleur van
het lakmoes blijven kan.
Uit deze proeven, die tot het resultaat leidden, dat zich twee verbindingen
-van zoutvormers tot een z out vereenigen, besloot Bon s dor f, dat de haloidezouten niet als zouten , maar als zuren en basen moeten worden beschouwd.
Volgens deze theorie zouden alzoo de dubbele haloidezouten, die , zoo als
bijv. het potassium-platinachloride , ammonium-kwikzilverchloride , uit twee
chloorverbindingen bestaan , als gewone zouten moeten beschouwd worden ,
en de verbindingen van het chloor met kwikzilver en platina als zuren ,
daarentegen die met potassium en ammonium voor basen te houden zijn.
Diensvolgens kon ook verder van geene twee bijzondere klassen van zouten,
amphide- en haloidezouten sprake zijn. Dit onderscheid valt volgens hem
geheel weg en elk zout moet minstens uit Brie grondstoffen bestaan.
Deze theorie heeft echter ook veelvuldige tegenspraak gevonden , onder
anderen door het aanvoeren van het feit , dat deze verbindingen niet beantwoorden aan den gewonen scheikundigen regel : v hoe meer het electrochemisch karakter verschilt, des te meer neiging hebben de verbindingen
tot elkander." Want de electronegatieve radikalen , zoo als zwavel , phosphorus enz. , die bij voorkeur met de zuurstof sterke zuren vormen , vertoonen als electronegatieve chloriden volstrekt geene neiging , om zich met
chloorpotassium of chloorsodium te verbinden, terwijl daarentegen het chloorpotassium zich met het chloormagnesium tot eene der bedoelde verbindingen
vereenigt. — Bij het niet aannemen der theorie van v. Bonsdorf worden
.dus de verbindingen der zoutvormers , die uit twee elementen bestaan , als
haloidezouten , en die welke nit twee haloidezouten zijn zamengesteld , als
dubbelzouten beschouwd.
De verbindingen van een zoutvormer met een metaal heeten neutraal, zelfs
ook dan, indien zij in meerdere verhoudingen met elkander verbonden voorkomen. Bestaat er slechts eene verbinding , dan duidt men die gewoonlijk
daardoor aan, dat men den naam van den zoutvormer voor het metaal zet ,
zoo als bijv. chloorpotassium, joodbaryum. Komen deze verbindingen in.
'leer verhoudingen voor , dan corresponderen deze in den regel met de electropositieve oxyden. In dit geval wordt de haloideverbinding , die met het
,oxyde overeenkomt , met chloride , bromide , jodide enz. aangeduid ; zoo als
bijv. platinachloride , kwikzilverjodide , ijzerbrornide. De verbindingen , die
met het oxydule overeenkomen , verkrijgen de namen : chlorure , jodure ,
bromure enz. , zoo als bijv. platinachlorure, kwikzilverjodure , ijzerbromure.
De verbindingen , met de sesquioxydulen en sesquioxyden overeenkomende ,
noemt men sesquichloruren en sesquichloriden , bijv. iridiumsesquichiorure
en iridiumsesquichloride. Men bezigt ook wel de uitdrukkingen enkelvoudig-,
anderhalf-, dubbel-, bij v. enkelvoudig-chloorijzer en anderhalfvoudig-chloorij zer.
Hoewel men in de haloidezouten geen zuur en geene base kan aannemen
, ,en er dus van verschillende graden van verzadiging, zoo als bij de amphidezouten, geen sprake kan zijn, zoo bestaan er toch basische en zure haloidezouten. De eerste ontstaan , indien een neutraal haloidezout zich verbindt
met het oxyde van het metaal, dat zich in het zout bevindt , waardoor eene
verbinding ontstaat , die men ook wet oxychlorure of ox y ch 1 o rid e
pleegt te noemen. In deze basische zouten staat het radikaal van het oxyde
.
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in eene eenvoudige verhouding tot het metaal van het neutrale haloidezout,
zoodat het oxyde dezelfde hoeveelheid of 2-3 maal zooveel metaa I bevat
als het neutrale zout. Men noemt derhalve de basische haloidezouten halfbasisch , indien daarin het neutrale zout tot het oxyde in de verhouding
van 2: 1 verbonden is ; enkelvoudig-basisch noemt men ze , indien zij in
.gelijke verhoudingen tot elkander staan; tweevoudig-basisch , indien zij als
1: 2, drievoudig-basisch , indien zij als 1: 3 met elkander verbonden zijn.
Een voorbeeld hiervan wordt ons geleverd door het chloorlood, hetwelk zich
met het loodoxyde in meerdere verhoudingen tot basische zouten verbindt ,
waarin het laatste 1- 2- 3- en 7maal zooveel lood als het chloorlood bevat.
Deze zouten worden als enkelvoudig-basisch, tweevoudig-basisch enz. tot
zevenvoudig-basisch chloorlood aangeduid. Wij zien , dat deze zouten veelvouden der zoutbase bevatten en eene groote overeenkomst met de zuurstof,
zouten vertoonen.
De zure haloklezouten worden gevormd, wanneer een neutraal haloidezout
zich met het waterstofzuur van den zoutvormer verbindt. In deze zouten
staat de hoeveelheid van den zoutvormer, die in verbinding met waterstof
er bij komt , tot die van den zoutvormer in het haloidezout in eene eenvoudige verhouding. Als voorbeelden dezer zouten geven wij op eene verbinding van chloorantimoon met chloorwaterstofzuur, die tegelijk met antimoonoxychloride bij het verdunnen van neutraal chloorantimoon met water ontstaat ; alsmede de verbindingen van fluoorpotassium en fluoorsodium met
flu oorwaterstofzuur.
De haloide-dubbelzouten hebben wij reeds vroeger vermeld. Zij zijn eensdeels verbindingen , waarin de zoutvormer der beide enkelvoudige zouten
dezelfde is , zoo als bijv. in de verbinding van chloorplatina en chloorpotassium. De nomenclatuur voor deze verbindingen is op die wijze ingerigt ,
dat men het electropositieve metaal der verbinding vooraan zet en door de
electronegatieve verbinding van den zoutvormer laat volgen, bijv. potassiumplatinachlorure en potassium-platinachloride.
Aan den anderen kant zijn zij verbindingen, waarin een en hetzelfde metaal
met verschillende zoutvormers verbonden is, zoo als bijv. in de verbindingen
van het fluoorbaryum met het chloorbaryum , in die van het chloorlood met
het fluoorlood. Eindelijk bestaat er ook nog een gering aantal , waarin zoowel zoutvormer als radikaal verschilt. Hiertoe behooren bijv. de verbindingen van het kwikzilvercyanide met chloor-, jood- en broompotassium.
Eindelijk moeten wij nog de dubbelzouten gedenken, die uit een haloidezout en een amphidezout bestaan. Hiervan ke pt men twee soorten , namelijk
zoodanige , die het radikaal van het haloidezout en dat der base gemeenschappelijk hebben en zoodanige , waarin Been bestanddeel der beide enkelvoudige zouten hetzelfde is. Verbindingen der eerste soort zijn bijv. de loodhoornerts , die uit chloorlood en koolzuur loodoxyde bestaat, de topaas, uit
fluooraluminium en kiezelzure aluinaarde zamengesteld , de apatiet , eene
verbinding van phosphorzuren kalk met chloorcalcium en fluoorcalcium.
Tot de verbindingen der tweede soort behoort bijv. eene verbinding van
kwikzilvercyanide met mierenzure potassa ; verder eene verbinding door
Willer ontdekt, bestaande uit salpeterzuur zilveroxyde met cyaankwikzilver ;
de verbinding van salpeterzuur zilveroxyde met cyaankoper enz.
Halurgie (van ei)s, zout en ipyetv , verwekken , voortbrengen ; — dus
zoutwerkkunde) is de leer van de technische verkrijging van het keukenzout
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uit de natuurlijk voorkomende keukenzout-houdende wateren (zoutbronnen ,
zeewater).
Halyien (van Os, zout en Nn, stof) heeft Graham die organische radikalen geheeten, welke met zuurstof zuren voortbrengen en zich met metalen
of waterstof op de wijze der anorganische zoutvormers verbinden , bijv. het
cyaan.
Hamathionzuur werd door Erdman een gepaard zuur geheeten, hetwelk
door inwerking van het zwavelzuur op purreezuur ontstaat.
Hamburgerwit is eene loodwitsoort , die uit 2/3 zwaarspaat en V, loodwit bestaat.
Hamersiag worth gevornid bij het gloeijen van het ijzer en koper en
springt door het slaan met den hamer als grootere of kleinere schubben ,
alsmede poedervormig van het metaal af. — De ij z er hamerslag (gloeispaanders) is ijzeroxydule-oxyde , echter van onbepaalde zamenstelling. —
De k operhamerslag is een mengsel van koperoxydule en kOperoxyde ,
hetwelk somtijds metallisch koper bevat.
Harden van het gips geschiedt door het gebrande gips met eene oplossing van alum of borax aan te mengen en na het droogen nogmaals te
branden.
Harden van het staal geschiedt door het in den gloeijenden staat sterk
af te koelen. (Zie verder bij Staal).
Hardheidsbepaling van het water geschiedt door middel eener alcoholische
zeepoplossing en wordt aangewezen door de hoeveelheid , die men hiervan
noodig heeft , om schuim te verkrijgen. (Zie verder bij Water.)
Hardlood is antimoonhoudend lood , hetwelk voor boekdrukkersletters
gebruikt wordt.
Hardsoldeersel is eene legering uit 2 deelen geel koper en 1 deel zink ,
die tot het solderen van geel koper en staal wordt gebruikt.
Harmala en Harmalarood. De zaden der steppenwikke , Peganum harmala, bevatten volgens Gael eene gele kleurstof, het harmaline (zie aldaar) ,
die! onder zekere omstandigheden in een rood pigment harmala of het harmalarood overgaat. Het harmala vormt met zuren roode verbindingen, is geheel
onoplosbaar in water , vrij gemakkelijk in aether , in alle verhoudingen in
alkohol en kleurt ook wol , doortrokken van azijnzure of zwavelzure aluinaarde , van het donkerste ponceau tot het lichtste rood.
Harmaline (C26ii14N2 02 ) werd in '1837 door Gael in het zaad van Peganum harmala ontdekt. Het is een kleurloos , kristalliseerbaar alkaloide ,
hetwelk met eene tweede base , het harmine , in genoemde plant (eene wikke
in de stepper van Z. Rusland) voorkomt. Het kristalliseert in rhombische
octaèders , is bijna smakeloos, in water, kouden alkohol en aether moeijelijk
oplosbaar.
Om het harmaline af te scheiden , worden de tot poeder gebragte zaden
in een deplaceertoestel bij de gewone temperatuur uitgetrokken met water,
dat azijnzuur of zwavelzuur bevat. Het bruingele aftreksel bevat , benevens
het azijnzure of zwavelzure harmaline en harmine, phosphorzure aardzouten,
kleurstof enz. Er wordt keukenzout bijgevoegd , waardoor zoutzuur harmaline en harmine, beide onoplosbaar in eene oplossing van keukenzout, benevens kleurstof worden afgescheiden. De hoeveelheid van het benoodigde
keukenzout verschilt naar de hoeveelheid zuur in het aftreksel , terwijl uit
neutrale oplossingen de basen reeds door eene geconcentreerde oplossing
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van keukenzout worden neergeslagen , is daartoe bij zeer zure vloeistoffen
eene volkomene verzadiging met keukenzout noodig. Men kan echter het
zuur met koolzure soda zoo ver neutraliseren, dat nog geen blijvende neerslag ontstaat. Bij eene juiste behandeling met keukenzout worden de zoutzure basen zoo volledig neergeslagen , dat de bovenstaande vloeistof ter
naauwernood sporen daarvan blijft bevatten. In plaats van keukenzout kan
men' ook salpeterzure soda bezigen ; hierbij moet echter een overvloed van
zwavelzuur vermeden worden , dewij1 het salpeterzuur ligtelijk ontledend op de
basen inwerkt , die in dit geval als salpeterzure zouten worden afgescheiden.
De op deze wijze afgescheidene zoutzure of salpeterzure zouten van het harmaline en harmine, nog met kleurstof verbonden, worden nu op een filtrum
gebragt , met eene oplossing van keukenzout uitgewasschen , totdat de moederloog verwijderd is en op het filtrum in koud water opgelost , hetwelk
een gedeelte der kleurstof teruglaat. Men behandelt nu de oplossing met
dierlijke kool en voegt bij het tot 50 a 60° C. verwarmde filtraat onder sterk
omroeren zoo lang droppelsgewijze ammonia , totdat er eene troebeling
ontstaat of zich een neerslag begint te vertoonen , waarvan de hoeveelheid
gewoonlijk spoedig vermeerdert , zonder dat het noodig is meer van het
praecipiteermiddel bij te voegen. Op deze wijze wordt het harmine eerst
volkomen afgescheiden , voordat het harmaline praecipiteert. Door den
neerslag onder het mikroscoop waar te nemen, kan men, vooral indien de vloeistof zooveel mogelijk van kleurstof is bevrijd , gemakkelijk herkennen , of
men de naaldvormige kristallen van harmine of de bladachtige van het harmaline voor zich heeft. Is intusschen te veel ammonia bijgevoegd , dan lost
men den neerslag nog eens in zoo weinig mogelijk zuur op en slaat weder
voorzigtig met ammonia neder. Laat de mikroscopische waarneming twijfel
over , met welke base men te doen heeft , dan kan men ze ook daardoor onderscheiden , dat men den te onderzoeken neerslag oplost in alkohol, die azijnzuur of zoutzuur bevat , en bij de heete oplossing overvloedige ammonia
voegt. Is harmine in eene tamelijke hoeveelheid aanwezig , dan scheidt het
zich spoedig in lange prismatische kristallen af , terwijl het harmaline eerst
langzamerhand uitkristalliseert. — Nadat het harmine volkomen is afgescheiden , filtreert men de warm gemaakte vloeistof en slaat uit het filtraat het
harmaline door middel van overvloedige ammonia neder. Volgens Fritzsche
zal de hoeveelheid van beide basen uit het zaad % harmaline en y, harmine
ij n.
Om het harmaline volkomen te zuiveren, verdeelt men het bruin gekleurd
praecipitaat in water, voegt langzamerhand azijnzuur bij , en slaat eindelijk
met salpeterzure soda , keukenzout of zoutzuur neer. Het daardoor verkregen
harmalinezout wordt met eene verdunde oplossing van het praecipiteermiddel
uitgewasschen, alsdan in laauw water opgelost , en het filtraat zoo lang met
dierlijke kool behandeld , totdat het eene zuivere zwavelgele kleur heeft,
waarna men met overvloedige bijtende potassa neerslaat. Het harmaline
wordt nu in schubvormige kristallen verkregen, die aan eerie vochtige lucht
schielijk bruin worden.
Het harmaline vormt met zuren zouten van eene zwavelgele kleur, die
echter aan goed niet hechten. Het vormt zoowel zouten met het zoutzuur, alsook
met ferrocyaanwaterstofzuur, zuringzuur, zwavelzuur, phosphorzuur, chroomzuur enz. Zoo scheidt zichbijv. ferrocyaanwaterstofzuur harmaline
als een steenrood, kristallijn poeder af, indien men eene verdunde oplossing
z
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van zoutzuur harmaline in eene heete oplossing van ferrocyaanpotassium
droppelt. — Z o u t z u u r h a r m a l in e wordt verkregen , door eerie oplossing
van azijnzuur harmaline met overvloedig zoutzuur te vermengen of door een
oplosbaar harmalinezout met chloorsodium neer te slaan en komt voor in
fijne , gele , prismatische naalden: — Z w a v el zuur harmaline wordt als
eene gele oplossing verkregen , door overvloedig harmaline met zwavelzuur
te digereren. Men verkrijgt eerst eene gele massa van het neutrale zout,
die bij verdamping in de warmte een doorzigtig vernis , in den exsiccator
echter eene straalvormige kristallijne massa levert. Wordt de oplossing
met vrij zwavelzuur vermengd en vervolgens verdarnpt , dan schiet een
zuur , in water gemakkelijk oplosbaar , zout in naalden aan. — S a 1 p et er zuur harmaline komt voor in naaldvormige kristallen en is moeijelijk oplosbaar in water. — A zij nzuur harmaline wordt verkregen door
harmaline in azijnzuur op te lossen. — C h r o o m z u u r harmaline ontstaat als een neutraal zout, indien neutrale chroomzure potassa en harmaline met elkander vermengd worden; er komt echter eerst een praecipitaat, wanneer het mengsel verhit wordt. — Zuur chroomzuur harma line ontstaat, indien zure verdunde oplossingen van harmaline met zure
chroomzure potassa vermengd worden als een fraai oranjegeel praecipitaat.
Het harmaline vormt verder een reeks van afgeleide verbindingen. Zoo
bijv. ontstaat door de inwerking van blaauwzuur op harmaline een h y dr oc y a a nh armaline, hetwelk in dunne rhombische tafels kristalliseert , die
aan de lucht en bij 400° C. niet ontleed worden , maar bij 180° in harmaline
en in blaauwzuur worden gescheiden. Het hydrocyaanharmaline is eene base, die
met zuren zouten vormten onder oxyderenden invloed verschillende ontledingsprodukten levert. Als eene andere afgeleide verbinding van het harmaline verdient ook het nitroharmaline vermelding, hetwelk door de inwerking van
salpeterzuur op harmaline als eene organische base verkregen wordt, die de
zamenstelling: C 261-113N30G beeft en in fijne, onder het mikroscoop duidelijk
herkenbare kristallen voorkomt. Men overgiet voor de bereiding dezer verbinding harmaline met 80 procentigen alcohol, voegt alsdan geconcentreerd
zwavelzuur bij en na oplossing tamelijk geconcentreerd salpeterzuur, terwijI
men het mengsel in heet water plaatst. Door de inwerking van het salpeterzuur op den alkohol geraakt de vloeistof aan de kook, waarbij het harmaline binnen korten tijd in nitroharmaline is omgezet. Wordt de vloeistof zeer snel afgekoeld, dan wordt zij vast tot eene brijachtige massa van
lichtgeel, kristallijn-poedervormig, zuur zwavelzuur nitroharmaline, hetwelk
op eene donkerbruine moederloog drijft. Men brengt den brij op een filtrum , wascht het zout, na het afloopen der moederloog, met zwavelzuurhoudenden alkohol uit en slaat uit de oplossing de base door verdunde potassaloog neder, die men onder voortdurend omroeren zoolang droppelsgewijze bijvoegt, totdat er een geringe blijvende neerslag is ontstaan. Alsdan
filtreert men de nu geel geworden vloeistof in een vat, dat eenige droppels
zuur bevat, verhit tot 40 a 50° C. en verkrijgt dan nitroharmaline vrij van
andere bijmengsels. Het nitroharmaline vormt met blaauwzuur eene base,
hydr o cyaannitroharmaline geheeten.
Harmine (Leueoharmine: C26H12N2Oz ) is eene base, door Fritzsche ontdekt en onderzocht, die in het zaad van Peganum harmala , als zoodanig gevormd aanwezig is of door oxydatie van het harmaline ontstaat. Het
vormt kleurlooze, zeer brooze, sterk glanzende , het licht brekende rhom-
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bische zuilen en is op gelijke wijze als het harmaline oplosbaar in water.
Om het harmine te bereiden overgiet men salpeterzuur harmaline in eene
kolf met een mengsel uit gelijke deelen zoutzuur en alkohol of brengt harmaline zelf met een dusdanig mengsel en een weinig salpeterzuur zamen en
verhit tot koken , waarbij de omzetting van het harmaline in harmine dadelijk aanvangt. Plaatst men nu de kolf in koud water, dan scheidt zich
zoutzuur harmine in eene aanzienlijke hoeveelheid af. Het wordt op het
filtrum met zoutzuurhoudend water afgewasschen , dan in koud water opgelost en het harmine met potassa of ammonia gepraecipiteerd.
Het van harmaline vrije harmine wordt van aanhangende kleurstof eenvoudig bevrijd door het in zwavelzuurhoudend water op te lossen en met
dierlijke kool te koken of door het harmine eerst uit deze oplossing door
middel van zoutzuur, keukenzout of salpeterzuur als zoutzuur of salpeterzuur zout neer te slaan en dit na affiltreren weder in water op te lossen en,
de heete oplossing te praecipiteren door ammonia , die men langzaam bijvoegt. Om het harmine volledig af te scheiden, overgiet men het ruwe harmine het best met alkohol, waarbij men onder verwarming Iangzamerhand
zooveel zoutzuur en azijnzuur voegt, als ter oplossing noodig is, digereert heet
met dierlijke kool en voegt bij het kokend heete filtraat zooveel ammonia
als tot afscheiding der base vereischt wordt. Bij snelle afkoeling der bewogene vloeistof scheidt zich het harmine volledig af, terwijl het harmaline
langeren tijd blijft opgelost. Men zondert dan onmiddellijk na de bekoeling
de moederloog van de kristallen af, lost ze op in alkohol en behandelt ze
met dierlijke kool. Het filtraat levert kleurlooze kristallen van harmine, die
eenige strepen lang zijn.
Het harmine vormt met zuren , zooals zwavelzuur, chroomzuur,, salpeterzuur , azijnzuur enz. zouten. Men kent ook een n i t r o h a r min e.
Harmonica 7 ch em isch e. Laat men waterstofgas stroomen uit eene glazen buis, die eenige duimen lang en aan de uitmonding omstreeks 1 streep
wijd is, steekt men haar aan en houdt men over de vlam eene kolf of
eene wijze glazen buis, dan hoort men een zeer zuiveren toon, te sterker,,
naarmate de gasontwikkeling krachtig is en de buis hooger of lager wordt
. gehouden. Men heeft deze inrigting wegens de overeenkomst van den toon
met dien eener harmonica, de chemische harmonica geheeten. Het verschijnsel is het eerst in 1777 door Higgens waargenomen. — Het verdient vermelding, dat het niet alleen de vlam der waterstof is, die den toon voortbrengt, maar dat zulks ook onder gelijke omstandigheden door de gasvlam
kan geschieden. — Men heeft onderscheidene verklaringen van het verschijnsel
gegeven. Zoo beweerde Chladni, dat het werd voortgebragt door ontploffingen bij het verbranden der -waterstof en de plotselinge uitzetting van den
daardoor gevormden waterdamp , waarbij een luchtstroom opstijgt, die volgens dezelfde wetten den toon voortbrengt als de luchtstroomen in pijpen
voor de blaasinstrumenten. Eene andere theorie is, dat door den sterken
gasstroom een gedeelte waterstofgas onverbrand in de buis geraakt, zich
met de lucht vermengt , daarmede knalgas vormt, terwij1 dit door de brandende waterstof wordt ontstoken , waardoor kleine knallen worden voortgebragt. Bij een genoegzaam sterken gasstroom geschieden deze kleine ontploffingen voortdurend.
Harsen zijn veelvuldig voorkomende excreten van het plantaardig organisme en meestal als verbindings- (voornamelijk oxydatie-) produkten der
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aetherische °lien te beschouwen. Overigens bestaan er vele harsen , die
kunstmatig zijn verkregen , zonder dat Naar ontstaan op eene aetherische
olie kan worden teruggebragt.
Volgens Heldt verliest in vele gevallen bij de harsvorming de aetherische
olie een gedeelte harer waterstof , die door zuurstof vervangen wordt of er
wordt zuurstof en water , of alleen water opgenomen , zoodat de aetherische
°lien als oxydehydraten of als hydraten der aetherische °lien zijn te beschouwen. Volgens de laatste beschouwingen echter zullen de harsen ontstaan
door omzetting van cellulose.
Alle harsen zijn minstens uit Brie grondstoffen : koolstof, waterstof en zuurstof zamengesteld; er bestaan echter ook stikstofhoudende harsen, die een
basischen aard bezitten en tot de familie der organische basen behooren.
De harsen zijn niet vlugtig, in de warmte smeltbaar, , bij de gewone temperatuur vast, meestal amorph , zelden kristallijn , in water volkomen onoplosbaar, de meeste daarentegen oplosbaar in alkohol, aether, aetherische
en vette olien. Een gedeelte der harsen is geheel indifferent ; eenige echter hebben een basischen aard, terwijl andere als zuren optreden en met
bijtende alkalien zouten vormen; de indifferente zijn onoplosbaar in bijtende
alkalien.
De zure harsen bestaan uit meerdere soorten van harsen , waarvan een
gedeelte in ammonia en koolzure soda oplosbaar is, terwijl een ander gedeelte
daarin niet , maar in bijtende vaste alkalien oplosbaar is. De verschillende
soorten van harsen , waaruit eene hars bestaat , worden door de letters van
het alphabet onderscheiden.
De harszure alkalien worden door de meeste andere zuren ontleed, waarbij
de hars zich dikwijls als hydraat afscheidt. Door drooge destillatie leveren
de harsen veelsoortige koolwaterstoffen ; door geconcentreerd zwavelzuur
worden zij meestal bruin of rood gekleurd en opgelost.
Vele harsen vloeijen tegelijk met de aetherische °lien van zelf uit; andere
worden verkregen door de plantendeelen met alkohol uit te trekken en bet
aftreksel tot droogwordens te verdampen of er water bij te voegen, waarbij
zich de bars afscheidt.
Overigens moet men niet meenen , dat de harsen slechts in bepaalde
plantendeelen gevonden worden; men treft ze veeleer in de meest verschillende plantenorganen aan , waaruit zij als zelfstandigheden , die niet geschikt
voor de assimilatie of niet deugdelijk voor de voeding zijn , worden afgescheiden. Soms zijn zij ook in bijzondere cellen of in holten gelegen of
zweeten uit zeer harsrijke planten. Zulke uitzweetende harsen zijn nooit
zuiver en , zoo als die der Pinus- en Abiessoorten , oplossingen van harsen in
aetherische °lien.
Men onderscheidt week e harsen of b alsem s, die als zoodanige oplossingen moeten worden beschouwd , verder ha r de Ii a r s en, die bij de
gewone temperatuur vast en broos zijn, en eindelijk g o m- of s 1 ij m h arse n,
die als dikke melksappen ten gevolge van insnijdingen uit de planten vloeijen. Over de balsems en gemharsen zie men bij deze artikels. Tot de harde
harsen behooren barnsteen, anime, copal, dammerhars, mastik , schellak ,
benzoö enz.
Harsen, fossiele. Met den naam van fossiele harsen duidt men zekere
fossiele zelfstandigheden aan , die hoofdzakelijk in bruinkolen- en turfbeddingen voorkomen en waarvan vele in eigenschappen en zamenstelling zoo-
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veel oveieenkomst vertoonen met de harsen van thans nog levende voorwerpen, dat men hare afkomst met waarschijnlijkheid aan een voorwereldlijken plantengroei toeschrijft. Intusschen hebben de fossiele harsen, evenals de voorwereldlijke planten zelve, eene ontleding ondergaan, waardoor de
oorspronkelijke organische aard bijna geheel verloren is gegaan. Bij de fossiele harsen komen bovendien ook zelfstandigheden voor, die slechts nit
koolstof en waterstof bestaan en dus volgens haar eigenlijken aard bier niet
behooren. Strenge bepalingen tot onderscheiding niet te maken , dewij1
de zamenstelling van alle der hiertoe behoorende harsen nog niet met zekerheid is bekend. Als fossiele harsen verdienen vermelding : elateriet, fichteliet , hartin, hartiet, hatschetin enz.; idrialin, middletoniet, ozokeriet, phylloretin , reteniet , scheereriet , hylotin enz.
El a ter i e t is een onoplosbaar aardpik of eene zwarte aardhars, die vooral
te Castleton in Derbyshire op loodglans-gangen in bergkalk met kalkspaat en
vloeispaat voorkomt. Het is zeer week, veerkrachtig als caoutchouk, soms eenigzins klevende, bruinachtig tot zwart van kleur en van een bitumineuzen reuk. —
Ficht eliet wordt tusschen de jaarringen van pijnstammen in eene turfbedding van Redwitz in de nabijheid van het Fichtelgebergte gevonden.
Het is kleurloos, doorzigtig , paarlemoerachtig-glanzend, vettig op het gevoel , reuk- en smakeloos. Het is ligter dan water, smelt bij 46° C. en
wordt na eenigen tijd kristallijn vast. — H a r tin bevindt zich in eene bruinkolenbedding bij Hart in Oostenrijk , voornamelijk afgescheiden in koolholten.
— Hart i e t komt voor in eene kolenmijn te Oberhart en wel in dezelfde
bruinkolenbedding , waarin ook bet hartin gevonden wordt. Het vormt
eene meer of minder walschotachtige massa , is wit , broos vetachtig glanzend , smelt bij 74° C. en wordt dadelijk bij bekoeling vast ; bij sterkere
verhitting laat het zich grootendeels onveranderd overdestilleren. Het is
gemakkelijk oplosbaar in aether, minder gemakkelijk in alkohol. H a ts c het i n vormt gele , doorzigtige , paarlemoerglanzende, dunne platen ,
sointuds ook grootere kristallen van de consistentie van was , bij de gewone temperatuur reukeloos; bij verhitting daarentegen riekt het naar vet
en heeft een spec. gewigt van 0,916. — I d r i a 1 i n vormt met afwisselende
hoeveelheden cinnaber en andere anorganische bestanddeelen het idriaat ,
hetwelke te Idria arme lagers in de schiefer van de aldaar aanwezige rijke
kwikzilvermijnen vornit en waaruit het door terpentijnolie kan worden nitgetrokken. — M i d d 1 e t o n i et is eene harde en brooze , gemakkelijk tot
poeder te brengen , roodachtig bruine , glanzende liars , die aan de lucht
verandert en zwart wordt , en met eene roetgevende vlam verbrandt. Het
is in eene steenkolenmijn van Middleton bij Leed , later ook in de kool
van New-Castle gevonden. — Ozokeriet (aardwas) is een mengsel van
verschillende koolwaterstoffen , die in zamenstelling overeenkomen , maar
door ongelijk specifiek gewigt en ongelijk smeltpunt wezenlijk van elkander
verschillen. — Ph y 11 or etin (Pekoretin) wordt gevonden in holten van
pijnstammen in de moerassen van Hilteyard. Het is eene in aether gemakkelijk , in alkohol moeijelijk oplosbare zelfstandigheid , die in groote halve
prisma's kristalliseert , bij 45° smelt en bij omstreeks 360° kookt. Zijne
zamenstelling zal met C1oH9 overeenkomen. — Reteniet (Retina asphalt)
is een mengsel van verschillende harsachtige ligchamen , die in eigenschappen van elkander afwijken. — Scheer eri et komt voor in kleine wit to ,
naaldvormige kristallen.
Hylotin is eene in alkohol oplosbare bars,
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die zich aan pijnhout in de moerassen van Haltgart in Denemarken bevindt.
— Eindelijk zie men nog het artikel Asphalt.
Harsgas kan zeer goed uit het colophonium bereid worden , dewijI dit,
op zich zelf gedestilleerd , eene vloeistof levert, die op de terpentijnolie gelijkt en harsolie genaamd wordt. Digt bij de roodgloeihitte worth namelijk deze olie in gasvormige produkten ontleed, die risk aan olievormend gas
zijn. Deze gassen worden door eene geleidingsbuis in een condênsor en
van daar, om het daarin tot 8°4 bevatte koolzuur of te scheiden, door eene
oplossing van bijtende soda geleid. Te Manchester wordt harsgas vervaardigd, hetwelk uit
8,13 olievormend gas,
29,71 moerasgas,
43,38 -waterstofgas en
18,78 kooloxydegas
is zamengesteld. 100 Kilo hars leveren omstreeks 1300 kubieke voeten gas.
Het harsgas komt echter te kostbaar. (Zie verder Gasverlichting, pag. 280).
Hatschetin , zie bij Harsen, fossiel e.
Haueriet, is een mineraal, hetwelk uit dubbel-zwavelmangaan (Mn S2)
bestaat.
Hausmanniet , zie bij Mangaan.
Hazelnootolie wordt verkregen door uitpersing uit de kernen der vruchten van Corylus avellanus als eene fraaije, lichtgele , dunvloeibare , niet
spoedig cans wordende olie , die bij —19° vast wordt. Zij bedraagt 2/3 van
het gewigt der hazelnoten en wordt voor haarolie gebezigd.
Helenine = Inuline.
Heliantzuur (C 14 11 8 0„ HO) bevindt zich in het zaad der zonnebloem.
Helicine I werd door Figuier eene stof geheeten , die hij door middel
van alkohol uit een slak, Helix Pornatia, had uitgetrokken. Volgens Gobley
verschilt echter deze zelfstandigheid niet van de gewone vetten en is niet
zwavelhoudend. Gobley be y ond, dat het slakkenhuis bijna geheel uit koolzuren kalk met een weinig phosphorzure magnesia , ijzeroxyde en dierlijke
stof bestaat. Het dier zelf bevat volgens hem een eigenaardig slijm, hetwelk eenige koolzure potassa bevat en deswege alkalisch reageert , in water
oplosbaar is, maar deze eigenschap na eenigen tijd verliest. Behalve de
gewone zouten, die in het dierlijke organisme voorkomen , vond Gobley
eenig helixammonium, eene eigenaardige verbinding van dierlijke zelfstandigheid met koolzuren kalk en sporen van jodium.
Helicine II (C 26 11 16 0 14 ) door Salda H e l i n e geheeten , wordt verkregen
door salicine met zeer verdund salpeterzuur bij de gewone temperatuur gedurende langen tijd in aanraking te laten.
Het helicine kristalliseert in witte naalden, is volkomen neutraal en smaakt
een weinig bitter. In beet water en alkohol is het gemakkelijk oplosbaar,
daarentegen onoplosbaar in aether. Het smelt bij 157°.
Door emulsine en door verdunde zuren wordt het helicine gesplitst in
salicyligzuur en druivensuiker.
Helicoidine (C 52 H 34 0 28 ) ontstaat somtijds uit het salicine bij verwarming
met zeer verdund salpeterzuur, in plaats van helicine (zie aldaar). Het
komt voor in naalden en kan worden gesplitst in suiker, salicyligzuur en
saligenine of saliretine.
Heliotroop (van .0tos , zon , en Tio6rrn , wending) is de oude naam van
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een steen , waarvan Plinius beweert , dat hij onder water naar het zonlicht
.gekeerd , met een rooden -weersolAn glanst.
Helleborine (C„H"
–42-0 1 is een glucoside uit den wortel van Helleborus
viridis en wordt door zuren gesplitst in helleboresine (C60118808) en suiker. —
IlelleboreIne (C52 H440 13 ) uit den wortel van Helleborus niger (minder sterk
dan het helleborine) wordt gesplitst in helleboretine (C28112006) en suiker.
Helm (hoed, alembicus) noemt men het bovenste van een destilleerketel,
dat , op eene retort met buis gelijkende , dient , om de dampen uit den destilleerketel naar den koeltoestel te leiden , die met den ketel in verbinding
staat.
Helonine zie Veratrinehars.
Reinke step, zie Zilveroxyde , salpeterzuur.
Hemipinezuur (C20H 10 0 12 ) ontstaat door verhitting van het opianzuur met
loodsuperoxyde en zwavelzuur en heeft dezen naam (van i'Vtlats, half) verkregen,
omdat men meende , dat 2 aeq. van dit zuur uit 1 aeq. opianzuur ontstaan.
Het is eehter een oxydatieprodukt van het opianzuur , zooals uit zijne vorming en zamenstelling blijkt. Het komt voor in kleurlooze zuilen, die
moeijelijk in water , gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn en bij
180o C. smelten.
Hennep zie HoutvezeI.
Hennepnetelolie. De olie uit het zaad van Galeopsis tetrahit en G.
grandiflora is eene zeer zoet smakende , vet to , niet uitdroogende olie , die
op sommige plaatsen bij de spijzen en om te branden wordt gebezigd.
Hennepolie is in den verschen staat hchtgroen, later lichtgeel, riekt naar
hennep en heeft een zachten smaak , is oplosbaar in 30 deelen kouden en
in elke verhouding in kokenden absoluten alkohol, wordt in plaats van boomolie en voor de bereiding van zeep gebruikt.
Hepar. Men heeft deze uitdrukking, afkomstig van de leverbruine kleur
van het zwavelpotassium , algemeen gebezigd voor onderscheidene pharmaceutische praeparaten , die zwavelmetalen bevatten. Zoo heeft men, behalve
de p:o t a s s a-z wavellev er of het zwavelpotassium (Hepar sulphuris kalinum) , kalk zwav elle ver (Hepar sulphuris calcareum) , spiesglans1 ever (Hepar antimonii).
De p o t a s s a z w a vellev e r kan verkregen worden als eene donkerbruine
massa , die aan de lucht vuilgroen wordt en spoedig vervloeit , door 2 deele koolzure potassa en 1 deel zwavel te smelten. Voor de bereiding der
k a l k z w a v e 11 e v e r gloeit men een mengsel van 7 deelen gips en 1 deel
kool of zwartsel in een bedekten kroes zoolang, totdat het poeder eene witte
kleur heeft aangenomen. Hierbij wordt de zwavelzure kalk door de kool
tot zwavelcalcium (CaS) gereduceerd en er ontwijkt kooloxyde benevens waterdamp. Ook kan men I deel bijtenden kalk met 4 1/s deel zwavel (of een
mengsel van 3 deelen krijt en 1 deel zwavel) bezigen, waarbij men deze
ingrediönten naauwkeurig vermengd in een bedekten geluteerden kroes
gloeihitte blootstelt. — Sp iesglansleve r,
eenige minuten lang aan
zie Antimoonlever.
Ilepatine heeft men eene zelfstandigheid geheeten, die in de lever voorkomt.
Hersenvet. In de hersens en in het weefsel der zenuwen in het algemeen bevindt zich eene aanzienlijke hoeveelheid in aether oplosbare stollen,
die deels van bijzonderen acrd , deels gewone vetten zijn. In het zenuw-
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stelsel verschilt de hoeveelheid zeer in de bijzondere deelen en zelfstandigheden. Volgens Frèmy bevinden zich in de hersenen tweeerlei zuren , die
daarin verzeept aan soda gebonden voorkomen en de namen van cerebrinezuur
en oleophosphorzuur dragen. Men heeft later het cerebrinezuur als een
neutraal stikstofhoudend ligchaam leeren kennen en cerebrine geheeten (zie
aldaar). Het oleophosphorzuur is eene verbinding van phosphorzuur met
olelne, ook wel le ei t h in e geheeten. Al deze zelfstandigheden zullen volgens de nieuwste onderzoekingen van Liebreich derivaten zijn van een weinig constant stikstof- en phosphorhoudend bekinsel, door hem protagon (zie
aldaar) geheeten.
Behalve cerebrine en het phosphorhoudend vet bevatten de hersenen
inosiet , kreatine , melkzuur, , vlugtige vetzuren , urinezuur,, alsmede eene
base (C10H 11N0 4 ?) lv.imoloog met het glycocoll, choiesterine.
Hertshoorn , wit g e b r an de, ontstaat , indien hertshoornen, het gewei
van het hert of de ree , of zooals thans het meest voorkomt , beenderen bij
toetreding der lucht tot de vernietiging van het kraakbeen gegloeid worden.
Het overblijfsel heeft nog de gedaante der beenderen en bevat hoofdzakelijk
phosphorzuren kalk en koolzuren kalk met phosphorzure magnesia, daarbij
echter ook zwavelzure soda, welke laatste zelfstandigheid uit het zwavelgehalte en het koolzuur alkali van het kraakbeen is ontstaan. Bovendien is
bij de gloeihitte de koolzure kalk grootendeels in bijtenden kalk overgegaan.
Hertshoorngeest (Spiritus corms cervi) is eene oplossing van koolzure
ammonia in water, die minder of meer brandige olie bevat , gewoonlijk vermengd met kleine hoeveelheden azijnzure ammonia, cyaanammonium en
zwavelammonium, ook wel boterzure ammonia, die bij de drooge destillatie
van dierlijke zelfstandigheden, hoornen, hoeven , klaauwen , beenderen mede
overgaat.
Hertshoornolie (Oleum cornu cervi) = Dierluke olie.
Hertshoornzout ontstaat als in den beginne witte, later gele kristallen ,
indien dierlijke zelfstandigheden , zooals hoeven , klaauwen , hoorn enz. in
aarden of gietijzeren retorten aan eene allengs stijgende hitte worden blootgesteld. Het is koolzure ammonia met aanhangende dierlijke olie , terwiji
sommigen het beschouwen als koolzure ammonia verbonden met de koolzure
zouten van eene of meer vlugtige basen in de dierlijke olie bevat.
Hesperidine is eene zelfstandigheid, die door kokend water uit het witte,
sponsachtige gedeelte der oranje- en citroenschillen getrokken en door verdamping der oplossing , onder bijvoeging van azijnzuur, wordt verkregen.
Het komt voor in witte , reek- en smakelooze naalden, die in koud water
en aether onoplosbaar, in kokend water en alkohol en ook in alkalien oplosbaar zijn, bij verhitting smelten en daarbij ontleed worden.
Hessische kroezen , zie Kroezen.
Heteromorphie (van gTEpo; , anders en bt6p5A , gedaante) noemt men de
eigenschap van eenige ligehamen, om in verschillende kristalvormen voor to
komen , die tot verschillende kristalstelsels behooren , bijv. de koolzure kalk
hexagonaal als kalkspaat , rhombisch ,als arragoniet ; bet kwikzilverjodide,
monoklinoedrisch in gele kristallen, hexagonaal in roode kristallen.
Bevan is eene bij 3150 C. kokende koolwaterstof, die door destillatie
der caoutchoukolie verkregen wordt.
!level is eene tweebeenige buis van glas of metaal, die tot bet overbren-
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gen van vloeistoffen van het eene vat in het andere dient , zonder dat men
het vat van zijne plaats brengt. Het eene been (voerbeen) is korter dan
het andere (loopbeen). Zijne werking berust op het vormen van een luchtledig in het loopbeen , dat door drukking van de lucht op de vloeistof wordt
aangevuld, terwijI bij het eenmaal verbroken evenwigt de vloeistof blijft
doorloopen , indien de luchtdrukking op de vloeistof in het vat dezelfde
blijft. Men heeft hevels van verschillende zamenstelling. Vooral verdienen vermelding die bevels, waarbij eene regtopgaande buis aan het verlengde gedeelte van het loopbeen geplaatst , gelegenheid geeft een luchtledig
door zuigen te vormen , zonder dat men vrees behoeft te hebben, de vloeistof in den mond te krijgen. Dergelijke hevels zijn toepasselijk bij het overbrengen van scherpe zuren en alkalien, zoo als zwavelzuur, potassaloog, enz.
Hexyl = Capronyl.
Hexylalkohol = Capronalkohol.
Hidantoine is eene gemakkelijk kristalliseerbare zelfstandigheid, die volgens A. Beijer uit het allantoine door middel van joodwaterstof ontstaat.
Hidantoinezuur (C8H6N406 + 2H0) ontstaat , indien eene oplossing van
allantoine in geconcentreerde potassaloog eenige dagen blijft staan.
Hidurilzuur zie Hydurilzuur.
Himmelinezuur is eene verouderde benaming voor het sap uit de bladen
van Hedysarum Alhagi , dat aan de lucht verhardt.
Hioparaffine is eene kleurlooze , kristallijne , indifferente zelfstandigheid,
die bij 2004 kookt en aan de lucht met eene roetgevende vlam verbrandt.
Het ontstaat , benevens benzamide, indien men hippuurzuur met loodhyperoxyde en water verwarmt.
C,H202
Hippuuramide( C13H1oN204 = C141-1502 1 N2 ontstaat nit h i p p u u r z u113
r e n-a e th er (die gevormd wordt bij het leiden van chloorwaterstofgas in
eene oplossing van hippuurzuur in alkohol) , indien zijne alkoholische oplossing met waterhoudende ammonia behandeld wordt. Bij verdamping verkrijgt men het in kleurlooze kristallen.
Hippuurzuur (van ir.ros , paard, 'en urine; naar zijne wijze van zamenstelling ook geheeten benzoglycinezuur, urinebenzazuur: C18H9N06) werd
het eerst in paardenurine ontdekt , later ook in de urine van andere grasetende dieren , zelfs in normale menschenurine gevonden. Zij komt aldaar
in eene aanzienlijke hoeveelheid voor, indien benzoözuur, kaneelzuur of bitteramandelolie genuttigd is. — Kunstmatig worth het verkregen door inwerking van benzoylchloride op glycocoll-zinkoxyde of glycocoll-zilveroxyde.
Het heeft een eenigzins bitteren smaak , is in water en alkohol gemakkelijk , in aether weinig oplosbaar. Het kristalliseert gewoonlijk in duidelijk
gevormde rhombische zuilen en onderscheidt zich reeds door de veel grootere kristalnaalden , waarin bet uit zijne zouten door zuren wordt afgescheiden, eenigermate van het benzazuur. Bij verhitting smelt het en wordt
ontleed , waarbij kool terug blijft en benzonitril wordt gevormd.
Om het hippuurzuur uit paarden- of koeijenurine te verkrijgen, brengt
men deze met overvloedige kalkmelk aan de kook, zijgt beet door en kookt
zoo schielijk mogelijk op 1/8 van het oorspronkelijk volumen in, terwijl men
eindelijk met zoutzuur het hippuurzuur afscheidt. Ook kan men de versche
urine met zwavelzuur zinkoxyde ontleden , met het gevormde praecipitaat
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(phosphorzuur en koolzuur zinkoxyde) tot op 1/6 indampen , schielijk filtreren en het filtraat met zoutzuur ontleden.
Bij behandeling met zuren of alkaliön wordt het hippuurzuur ontleed in
glycocoll en ben.zokuur (zie aldaar). Door een mengsel van salpeterzuur
en zwavelzuur wordt n i t r oh i p p u u r z u u r : C 18 ll 8N2010 gevormd, hetwelk
gemakkelijk kristalliseert en in koud water moeijelijk , maar in alkohol en
aether gemakkelijk oplosbaar is.
Het hippuurzuur vormt met basen kristalliseerbare zouten , die bijna alle
in water en alkohol, eenige ook in aether oplosbaar zijn.
Hircine is door Chevreul een neutraal vet geheeten , hetwelk den eigenaardigen reek van het bokkenvet veroorzaakt. Chevreul hield het voor eene
verbinding van hircinezuur met glyceryloxyde, doch het hircinezuur is waarschijnlijk identisch met valeriaanzuur.
Hoven zijn evenals haren , hoorn enz. als eene modificatie van eiwitachtige ligchamen te beschouwen.
Hoffmann's droppels werden oorspronkelijk door Hoffmann bereid door
zwavelzuur met overvloedigen alkohol te destilleren. Thans bereidt men dit
pijnstillend vocht (liquor anodynus mineralis Hoffmanni) door gelijke volumen aether en alkohol te vermengen.
Hollandsche vloeistof (Liqueur Hollanclais) = Olie der Hollandsehe
scheikundigen , zie bij Chlooraethylen.
Homberg's phosphorus , zie bij Chloorcalcium pag. 174.
Homberg's pyrophoor is een van zeif ontbrandbaar mengsel van kool ,
aluinaarde en zwavelpotassium , hetwelk verkregen wordt door een mengsel
van 3 deelen aluinpoeder met I deel meel te gloeijen. Het zwavelpotassium
komt hierbij in eene buitengemeen fijne verdeeling , zoo ook de kool , van
daar de ligte ontbrandbaarheid.
Homolactinezuur (C4H,0 6 ) is isomeer met het glycolzuur en homoloog
met het melkzuur. Het wordt bij de vorming van het knalzuur zilveroxyde
of kwikzilveroxyde bij de inwerking van salpeterzuur en wijngeest op zilver
of kwikzilver in de moederloog gevonden.
Homologie of de leer van de homologe reeksen (homologen). Onder
homologen verstaat men zoodanige organische ligchamen , die eene overeenkomstige (analoge) zamenstelling en corresponderende eigenschappen bezitten , zoodat de kennis der zamenstelling , der scheikundige werkingen en
omzettingen van 66n ligchaam uit eene homologe reeks tot overeenkomstige
verhoudingen en eigenschappen van alle andere doet besluiten. De homologen
zijn vooral merkwaardig, doordat zij ook homologe verbindings- en ontledingsprodukten leveren. In dit opzigt zijn echter slechts de zoodanige
onderzocht , die in zamenstelling met elkander zoodanig overeenkomen , dat
hunne formule door C,111), ± 0 kan worden uitgedrukt.
Als voorbeelden van homologe reeksen dienen voornamelijk de alkoholen,
koolwaterstoffen en een groot aantal zuren met de formule : Ciilln + 04.

Alkoholen:
Methylalkohol
0,11402
Aethylalk oh ol
C4H602
Propylalkohol
C6H802
Butylalkohol
C8H100,
Amyl alk oh ol C 1 0H1202
23
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Caprylalkohol C16H1802
Cetylalkohol
C32H3402
Cerotylalkohol C541-15602
Melissylalkohol C60H6202
Uit de voorgaande voorbeelden blijkt , dat de methylalkohol en gewone
alkohol door C2 H2 van elkander verschillen ; zoo ook de butylalkobol van
den amylalkohol eveneens door C 2 H 2 enz.
Al deze alkoholen bezitten met betrekking tot de wijze hunner verbindingen
en ontledingen overeenkomstige eigenschappen. Zij vormen alien aethers ,
waarbij 1 aeq. water uittreedt. Door oxydatie ontstaan uit hen vlugtige vetzuren , die weder eene homologe reeks vormen. In deze betrekking staat bij v.
het mierenzuur tot den methylalkohol , het azijnzuur tot den aethylalkohol ,
het valeriaanzuur tot den amylalkohol enz. De homologe reeks der vlugtige
vetzuren heeft tot algemeene formule C„H„+0 4. Elk lid der reeks bevat
C2 112 meer dan de vorige. Het kookpunt van elk lid der reeks is 19° hooger
dan van het voorgaande, terwij1 het kookpunt van elk lid 40° hooger is dan van
den daarmede corresponderenden alkohol (zie verder het artikel Vetzuren).
Honig 7 eene zoete zelfstandigheid , die door de bijen uit de nectarien
wordt verzameld , kan beschouwd worden als een mengsel van druivensuiker
en van eene soortgelijke suikerstroop. De vloeibare suiker bezit een eigendommelijken smaak , gedeeltelijk afkomstig van de aromatische bestanddeelen
der plantensappen. Men pleegt maagdenhonig, die uit de raten bij zachte
warmte van zelve uitvloeit , wit en korrelig is, to onderscheiden van g ewonen h o n i g , die door uitpersing in de warmte verkregen wordt , geel
of bruinachtig en dikvloeibaar is. Lang bewaard , scheidt zich gewoonlijk
onzuivere druivensuiker in den vasten staat af; de doorzigtige vloeistof,
die zich daar boven bevindt, bevat hoofdzakelijk eene onkristalliseerbare
suikersoort , die niet in druivensuiker kan worden veranderd. Men verkrijgt
de vaste suiker uit den honig het gemakkelijkst in den zuiveren staat, indien
men zoo vast mogelijken en kleurloozen honig in alkohol verdeelt , die in
de koude weinig van de vaste, maar veel van de vloeibare suiker opneemt ,
den alkohol uitperst , het overblijfsel meermalen met kouden alkohol afwascht,
in heet water oplost , met dierlijke kool kook t , filtreert , verdampt en uit
kokenden alkohol meermalen omkristalliseert.
lionigdauw wordt eene zoete vloeistof genaamd , die zich sorntijds op de
bladen van planten bevindt.
lionigsteen , zie bij Honigsteenzuur.
Honigsteenzure ammonia (2N11 40,C8 06 + 6110) komt voor in 2 kristalvormen , levert tot 150° C. verhit een geel poeder,, hetwelk na bijvoeging
van water in wit paramide (onoplosbaar in water en alkohol alsmede in
salpeterzuur) en in euchronzure ammonia vervalt.
llonigsteenzuur (Mellietzuur : 0806 + 2110) wordt in de natuur gevonden in het mineraal honigsteen en wel in verbinding met aluinaarde en
water. De honigsteen , die slechts in bruinkolenbeddingen voorkomt, wordt
tot afscheiding van het zuur met ammonia behandeld , vervolgens de honigsteenzure ammonia door zilveroxyde en het honigsteenzuur zilveroxyde door
zoutzuur ontleed. Bet kristalliseert in fijne kleurlooze naalden , is luchtbestendig , scherp zuur, in water gemakkelijk oploshaar en wordt zelfs door
kokend salpeterzuur of zwavelzuur niet ontleed. Zijne zouten houden nog
bij eene tamelijk hooge temperatuur 1 aeq. water terug.
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Hoogoven, zie Ovens.
Hoorn schijnt eene modificatie van het gestolde eiwit te zijn en heeft in
zijne eigenschappen veel overeenkomst met de epidermis. Het bestaat nit
bundelvormig vereenigde draden , die bij behandeling met potassaloog in
regelmatige cellen vervallen, welke de epidermiscellen zeer nabij komen. Met
water gekookt wordt het hoorn week , geeft echter geen lijm af, maar er
wordt zwavelwaterstof ontwikkeld. Alkohol en aether trekken daaruit eene
geringe hoeveelheid vet.
Hoornlood (Loodhoornerts) wordt als vulkanisch sublimatieprodukt aan
den krater van den Vesuvius gevonden en komt overeen met de formule
PbCI + Pb0, CO,.
Hoornzilver , zie Zilverchlorure.
Hop, zooals zij voor de bierbrouwerijen gebruikt wordt , bestaat nit de
vrouwelijke bloemen (strobuli, katjes) der hopplant (Humulus lupulus) ,
behoorende tot de familie der Urtican. Zij is gevormd uit dakpanachtig
paarsgewijs zittende dekschubben , aan Wier basis zich , kleine, korrelige, gele
glanzende klieren van een balsamieken reuk en specerijachtigen bitteren
smaak bevinden , die op een fljnkorrelig, geel , kleverig meel gelijken en
van daar hopmeel of lupuline genaamd worden. Dit hopmeel is het belangrijkste deel der hop voor de bierbereiding. Het bedraagt omstreeks 12%
van het gewigt der hop en bevat hare werkzame bestanddeelen , namelijk
.eene bittere narcotische stof, het zoogenaamde hopbitter,, eene aetherische
olie, de hopolie, eenig harsachtig vet , adstringerende stoffen en appelzure
zouten.
De dekschubben en vruchtstelen bevatten looizuur , bladgroen , gom ,
cellulose, potassa- , kalk- en ammoniazouten. R. Wagner vond in de hop
3,2 tot 5,7% looizuur en een geelkleurend ligchaam, hetwelk zich tegenover
reagentien als quercitron gedraagt.
Hopbitter en Hopmeel, zie bij Hop.
Hopolie , de aetherische olie der klieren aan de vrouwelijke bloemen der
hopplant , bestaat uit een campheen van de formule C 201-1„ met eene zuurstofhoudende olie. Het campheen uit hop blijft bij destillatie over potassa
onveranderd , kookt bij 178° C. en absorbeert chloorwaterstofgas zonder vast
te worden. Het werkt niet narcotisch. De opbrengst van ruwe hopolie bedraagt omstreeks 0,8% van het gewigt der drooge hop. Zij is bruingeel,
riekt sterk , smaakt brandend en zwak bitter. Het spec. gewigt is 0,91.
Bordello werd door Proust een ligchaam genaamd , hetwelk het zetmeel
-der gerstkorrels bij verwarming met zuurhoudend water onopgelost teruglaat.
Het zal bestaan uit cellulose en zetmeel.
Rordelnezuur (C2411 2104) zal gevormd worden , indien gedroogde gerst
met verdund zwavelzuur aan eene destillatie wordt onderworpen. Het kristalliseert in onregelmatige blaadjes , en smelt bij 60° C.
Horologiemakers-olie bestaat uit olemne (zie aldaar) , en wordt verkregen
door beste olijfolie aan eene temperatuur eenige graden beneden het vriespunt Moot te stellen , de helder geblevene vloeistof voorzigtig af te gieten
en door vlierpit te filtreren.
Rout. Cellen en vaten zijn de beide hoofddeelen van drooge organen
der planten , die uit een doorzigtig, uiterst dun en teeder membraan gevorrnd zijn , hetwelk echter slechts een klein gedeelte der plant uitmaakt ,
terwijl het grootste gedeelte uit sap bestaat. Bij toenemenden ouderdom
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der plant vermeerdert het gehalte aan vaste massa , terwijl de hoeveelheid
sap geringer wordt; tegelijk worden echter de cellen meer of minder vast ,
hard en moeijelijk te verdeelen of volgens de gewone uitdrukking h anti&
Deze houtvorming bestaat wezenlijk daarin , dat zekere zelfstandigheden, in
het sap opgelost, zich in de cellen en vaten in den vasten staat afscheiden
en aan den celwand afzetten , dat -wil zeggen , hem incrusteren. DewijI zich nu voortdurend nieuwe stof op de membranen afzet , wordt de
vloeistof nit de cellen meer en meer verdrongen en deze kunnen eindelijk
bijna geheel met vaste massa gevuld worden , zoodat daardoor eene volkomene houtvorming geschiedt. Dit komt in verschillende plantendeelen voor,
het duidelijkst echter in de stammen van meerjarige boomen en struikachtige
gewassen , bij Welke men dezen zoogenaamden verhouten staat met den naam
van hout aanduidt.
Men onderscheidt bij het houtachtig gedeelte van een boom k ernhout,
de oudste stork verharde en bijna geheel saplooze bout- of jaarringen , en
s p lin t of j o nghout , de witte nog weeke en saprijke houtlagen.
De uiterlijke en physische eigenschappen van het houtligchaam zijn niet
slechts bij de onderscheidene houtsoorten verschillende, maar wisselen ook
bij eene en dezelfde houtsoort naar den ouderdom, het klimaat en de standplaats af. Over de verschillende houtsoorten zie men bij het artikel Brandstoffen pag. 112.
Houtaether zie Methyloxyde.
lloutalkohol zie Methylalkohol.
Houtasch, zie bij Brandstoffen pag. 112 en bij Potassa koolzur e.
Houtaign (ook Houtzuur , Acidum pyrolignicum geheeten). Men geeft
deze uitdrukking aan eene waterhoudende zure vloeistof, die bij de drooge
destillatie van het bout mede overgaat, waarvan de wezenlijke bestanddeelen water en azijnzuur zijn, en die verder aceton , methylalkohol of houtgeest , azijnzuur rnethyloxyde , xyliet, mesiet enz. bevat.
Om den houtazijn in den ruwen staat te verkrijgen, stelt men het hout
in een geschikten toestel bij afsluiting of onvolkomene toetreding der lucht
aan eene langzaam tot gloeijing vermeerderde hitte bloot, verdigt de daarbij
ontwijkende ontledingsprodukten, houtazijn en teer, door afkoeling en scheidt
alsdan, nadat zij bij het staan zich van elkander afgezonderd hebben, den
houtazijn langs den mechanischen weg van het teer af.
Dewiil bij de drooge destillatie van het hout niet alleen condenseerbare
vloeibare produkten , maar ook vloeibare en vaste verkregen worden en als
residu kool terugblijft, zoo moet men de destillatie inrigten naar het
voorgestelde doel, namelijk of men vlugtige produkten dan wel houtskool
wil verzamelen. Is de bedoeling slechts houtskool , dan geschiedt de verkoling gewoonlijk in meilers of hoopen, waarbij men de vlugtige produkten
onverbruikt laat ontwijken. Dewiii de lucht niet volkomen wordt afgesloten,
laat men een gedeelte der vlugtige produkten tot koolzuur en water verbranden , waardoor de warmte wordt voortgebragt, benoodigd voor de ontleding van het nog onontlede hout. Het verdigten en verzamelen der onverbrand ontwijkende ontledingsprodukten stoot hierbij op praktische bezwaren
en zou ook op het bedrijf der houtverkooling en den aard der kool een nadeeligen invloed uitoefenen, terwij1 bovendien houtazijn en teer op sommige
plaatsen weinig worden gebruikt.
Om den houtazijn als eenig doel der drooge destillatie van het bout te
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verkrijgen bezigt men doelmatige ijzeren retorten , gelijkende op die , Welke
tot de bereiding van het lichtgas uit steenkolen gebezigd worden, en die met
eene zigzagvormige verdigtingsbuis verbonden zijn , waaraan steeds koud water wordt toegevoerd , zoodat zij als verkoelingstoestel dient. Azijn, teer
,en houtgeest verdigten dan en loopen in een ontvanger, met de verdigtingsbuis verbonden, of in een vat , waarin de teer zich afzet , terwijl de vloeibare produkten uit het vat afvloeijen. De gassen , die bij deze destillatie
niet y erdigt worden , koolzuur, kooloxydegas, zwaar en ligt koolwaterstofgas,
worden door eene afzonderlijke buis in het vuar geleid.
Als in water onoplosbare olieachtige ligchamen verschijnen bij de drone
destillatie kreosoot , picamar,, eupion , kapnomor enz. en andere zelfstandigheden , zooals bij v. paraffine , naphtaline , cedriret , pittakal , pyren en pyroxanthine , verbindingen , die bij de gewone temperatuur vast blijven en
waarvan het laatste als vloeibare zelfstandigheid het azijnzuur vergezelt.
De ruwe azijn op deze wijze verkregen is wegens zijn gehalte aan kreosoot
geschikt tot het rooken van vleesch.
Voor het zuiveren van den ruwen houtazijn zijn verschillende methoden opgegeven , waarvan wij slechts de volgende vermelden. Men verzadigt den
ruwen houtazijn met kalkhydraat , waarmede het azijnzuur eene gemakkelijk
oplosbare , de hars echter eene bijna onoplosbare verbinding aangaat. De
heldere vloeistof wordt dan afgegoten en door zwavelzure soda ontleed ; er
ontstaat onoplosbaar gips en azijnzure soda , welker oplossing van het bezinksel afgegoten en tot het verschijnen eener kristalhuid verdampt wordt.
Het gekristalliseerde zout wordt omgekristalliseerd , gesmolten en voorzigtig
op ijzeren platen tot ontleding der brandige stoffen verhit. Deze methode
van zuivering is daarop gegrond , dat het azijnzuur eene veel hoogere ternperatuur kan verdragen , voordat het ontleed wordt, dan de brandige stoffen. De op deze wijze verkregene koolhoudende a zij n z u r e so d a draagt
wegens haar gebruik tot de roode loog den naam van r o o d z o u t. — Om
uit dit zout het azijnzuur of te scheiden, wordt het door middel van zwavelzuur ontleed , terwip de heldere vloeistof, van het afgescheiden glauberzout
afgegoten , als waterhoudend azijnzuur wordt afgedestilleerd.
Men kan uit den ruwen houtazijn zuiver azijnzuur verkrijgen , door hem ,
evenals boven , met kalk te verzadigen , waarbij een gedeelte der brandige
stoffen in verbinding met kalk afgescheiden en afgefiltreerd wordt. Bij de
vloeistof , tot de helft verdampt , wordt zoutzuur gevoegd , totdat er eene
zwak zure reactie ontstaat, de afgescheidene harsachtige stof "afgeschuimd en
de vloeistof tot droogwordens verdampt. Het residu wordt door middel van
zoutzuur ontleed en het azijnzuur afgedestilleerd. Het destillaat wordt door
eene herhaalde destillatie over 2-3 procent dubbel-chroomzure potassa gezuiverd.
De houtazijn wordt aangewend in de katoendrukkerij en verwerij , tot de
bereiding van zuivere azijnzure zouten , voor pharmaceutisch en scheikundig
gebruik , alsmede in den meest gezuiverden staat als tafelazijn.
Houtgeest , zie MethylaIkohol.
Houtgeestolle (Methol) , zie Xyliet.
Houtgroen. Door groen bout, hetwelk in rotting verkeert , zooals men
bet vaak in digte wouden aantreft, uit te trekken, heeft DObereiner eene harsige
kleurstof verkregen. Deze kleurstof wordt echter thans niet meer genoemd,
want zij is zeker niets anders als celstof, van chlorophyl doordrongen.
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Houthumuszuur zie
Houtskool , zie Kool.
Houtteer (tar , goudron de bons, Holztheer, pax liquida) noemt men de
dikke vloeistof , die bij de drooge destillatie van het hout verkregen wordt.
De bestanddeelen der teer zijn zeer menigvuldig : koolwaterstoffen, paraffine,
eupion , pyren , chrysen , naphtaline , mesytilen, kreosoot , carbolzuur enz. (zie
hierover het artikel Houtazijn).
Houtz= , zie Houtaziin.
Huanokine is identisch met Ginchonine.
Huile de urbane (Kunstmatige bitteramandelolie) is de naam , waaronder het meer of minder gezuiverde nitrobenzol (zie aldaar) in den handel
komt, dat tot parfumeren , vooral van zeepen , wordt aangewend.
Humine (C 4011, 50,0 is eene indifferente humusstof , die niet oplosbaar
is in water en alkalien , eene bruine of zwarte kleur heeft en door water alsmede door een waterhoudend alkali van de zure humusachtige stoffen kan gescheiden worden. Het wordt door behandeling met sterke zuren of alkalien veranderd; door de laatste worden bij langdurige inwerking
uit het humine huminezure zouten gevormd; door den invloed van salpeterzuur ontstaat zuringzuur,, mierenzuur en kwelafzetselzure ammonia. Het
humine wordt deels als zoodanig gevormd in de akkeraarde, in overblijfsels
van vergane boomen , in turf en in bruinkolen gevonden ; deels kan ook
het humine uit andere ligchamen kunstmatig worden verkregen , bijv. uit
zaagsel met potassahydraat , uit suiker enz.
Huminezuur (C40H12 0,0 is eene zwarte zelfstandigheid, die door minerale
zuren niet veranderd wordt en zich in den humus bevindt.
Humopinezuur (C401118013 + HO) is een ontledingsprodukt van het narcotise, wanneer dit tot 210° C. verhit wordt; het blaast daarbij op en het overblijfsel wordt als eerie opgeblazene massa vast.
Humus Met dezen algemeenen naam bestempelt men een mengsel van
verweerde en door aanslibbing zamengehoopte anorganische massa's met de
produkten der rotting en verwezing van plantaardige en dierlijke stoffen ,
hetwelk den bovensten vruchtbaren aardbodem vormt.
worden afgestorvene organische zelfstandigheden aan de vrijwillige ontleding onder gunstige omstandigheden overgelaten , waartoe voornamelijk
warmte , vochtigheid en toetreding der lucht to rekenen zijn , dan lossen zij
langzamerhand op , terwij1 hunne elementen zich tot verbindingen vereenigen,
die in de lucht ontwijken. Hierbij verbindt zich vooral de koolstof met
zuurstof tot koolzuur en de waterstof met zuurstof tot water ; is de organische zelfstandigheid stikstofhoudend , dan ontstaat uit waterstof en stikstof
ammoniak , zoodat koolzuur , water en ammoniak als de eindprodukten der
organische ontleding moeten beschouwd worden , hoewel het koolzuur van
alle het aanzienlijkst optreedt.
De vermoddering 'evert eene vrij mindere hoeveelheid koolzuur ; zij onderscheidt zich van de verwezing , doordien bij deze laatste eene voiledige oplossing der organische zelfstandigheid in gasvormige verbindingen
tamelijk snel plaats heeft , terwijl de vermoddering langzaam voortgaat ; van
daar dat bier. altijd een onopgelost residu terugblijft , dat in een voOrtdurenden
staat van ontbinding verkeert. Dit geeft men den naam van »humus" (modder),
hetwelk een constant bijmengsel van elken vochtigen bodem , vooral van de
zoogenaamde dammeraarde (zie aldaar) , uitmaakt.
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De zoogenaamde akkergrond of de bovenste vruchtbare laag des bodems,
die de aardoppervlakte op sommige plaatsen in eene verwonderlijke hoeveelheid , bij andere slechts een paar duimen diep bedekt , dankt haar ontstaan
aan twee verschillende processen der ontleding , eerstens aan de verweering
der rotsmassa's , voornamelijk der Neel verspreide silicaten , zooals zij door
de afwisselende en gelijktijdige inwerking van lucht, koolzuur,, vochtigheid,
temperatuursverandering en plaatselijke agentien wordt veroorzaakt ; ten
tweede aan het vergaan of de verwezing van organische zelfstandigheden.
Hoewel de humusstoffen tot elkander in de naauwste betrekking staan ,
zoo verschillen zij zeer in oplosbaarheid ; zij zijn verder onkristalliseerbaar, ,
reukloos , meest smaakloos en niet vlugtig. Hare verbindingen zijn voor
het grootste gedeelte eveneens geel of bruin van kleur.
Men kent tot heden 7 bepaalde humusstoffen, die naar hare oplosbaarheid
in 3 groepen vervallen , namelijk in die , welke op zich zelve in water oplosbaar zijn , in die , welke in water onoplosbaar zijn , maar Wier alkalizouten daarin oplossen, en eindelijk in die , welke in water en in alkalien
onoplosbaar zijn.
Tot de in water oplosbare behooren het kwelzuur en kwelafzetselzuur,,
gedeeltelijk ook het ulminezuur.
Het kwelz uur of bronzuur (C 24 H 12 0„-F3H0+NH 4O) wordt gevonden in de bronnen , de akkeraarde , in vergaan hout , in oker.
In den zuiveren staat is het Licht bruingeel, zuur, eenigzins zamentrekkend
van smaak , die echter bij de oplossing in water geheel verdwenen is. Nan
de drooge destillatie onderworpen , levert het , benevens een weinig ammoniak , azijnzuur en brandige olie. Al zijne zouten zijn ammoniakhoudend ,
hetwelk vooral voor de plantenvoeding belangrijk is. Volgens Berzelius is het
te beschouwen als een met ammoniak gepaard zuur. Zijne zouten bevatten
alle behalve 1 aeq. ammoniak altijd nog 3 aeq. base. Zijne alkalizouten
zijn in water oplosimar,, de zouten van de oxyden der zware metalen zijn
grootencleels onoplosbaar.
Het kw e 1 a fz e t s el zuur (bronafzetselzuur , apocreenzuur , nitrohuminezuur , nitrophloretinezuur : C481-112024+4H0) ontstaat door oxydatie uit het
kwelzuur, ook nit andere humusstoffen door inwerking van salpeterzuur,
insgelijks door kool met salpeterzuur te behandelen. Het heeft eene don.kere kleur en geeft met water eene bruine oplossing. Zijne zouten bevatten alle ammoniak benevens 4 aeq. base.
Een tweede groep der zuren in den humus zijn het ul m in e zu u r (C4„H14012),
het hum inez uur (C40H12012) en het g On ezuur (C40H12014) waarvan het
eerste , als in zuiver water oplosbaar,, den overgang tot de in alkalien oplosbare maakt.
Al deze zuren zijn donker van kleur en komen eveneens gewoonlijk met
ammoniak gepaard in de tuinaarde voor , waaruit men bijv. het huminezuur
verkrijgt , door de aarde met water van oplosbare bestanddeelen te bevrijden,
het overblijfsel met soda te koken en het filtraat met zwavelzuur neer td
slaan , de gevormde gelei met water uit te wasschen en dan in te droogen ,
waardoor de geleiachtige zelfstandigheid wordt uitgetrokken. Door 8 deelen suiker met 2 deelen sterk zoutzuur en 20 deelen water te verhitten verkrijgt men een mengsel van ulminezuur en huminezuur.
Het u l m i n e zuu r is bruin , vooral in zijne oplossingen en praecipitaten
met metaaloxyden; door verdunde zuren wordt het in huminezuur en het
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ulmine in humus o vergebragt. — Het h uminezuur is zwart, vooral in zijne
oplossingen en verbindingen met metaaloxyden , beide laatstgenoemde stoffen
worden door verdunde zuren niet veranderd. — Het g el n e z u ur onderscheidt
zich van het huminezuur en ulminezuur hoofdzakelijk , doordat deze beide
zelfstandigheden met sterk verwarmd salpeterzuur een fraai helderrood poeder geven , hetwelk langzamerhand in het zuur oplost ; het gelnezuur daarentegen wordt daarbij bleekrood en lost vervolgens op onder verwarming.
De beide indifferente ligchamen van den humus : het ulm in e (C 4„1116014) en
h um i n e (C401115015) zijn in water , wijngeest en alkalien onoplosbaar, bruin
of zwart en kunnen van de humuszuren door water en een waterhoudend
alkali gescheiden worden.
Bovendien bestaan er nog verschillende ontledingsprodukten der humusstoffen , waarvan de scheikundige aard nog niet naauwkeurig genoeg is
onderzocht , bijv. galhuminezuur en glucinezuur,, hetwelk bij het staan in apoglucinezuur overgaat. (Zie bij deze artikelen.)
De humus is , zooals uit het gezegde blijkt , alzoo geenszins een ligchaam
van bepaalde procentische zamenstelling, maar hij bevat eene geheele reeks
humusstoffen , die onderscheidene ontledingsprodukten leveren.
Alle humusstoffen, die op deze wijze door het vergaan van organische ligchamen ontstaan, hebben eene bruingele tot zwartbruine kleur, zij zijn in den
zuiveren staat misschien stikstofvrij , maar zeer geneigd , om ammoniak te
absorberen.
De omzetting van den humus onder opneming van zuurstof en afscheiding
van koolzuur en andere gasvormige produkten geschiedt zooveel te spoediger
en sterker,, naarmate hij aan de inwerking der dampkringslucht is blootgesteld , weshalve door het losmaken van den grond de ontleding van den
humus bepaald bevorderd wordt, en bovendien de bewerking en het mechanische
klein maken van den bodem ook op de verweering en losmaking van zijne
minerale bestanddeelen een wezenlijken invloed uitoefenen.
De humus is eene bepaalde voorwaarde voor een goeden akkergrond ,
dewijl de produkten zijner omzetting, namelijk koolzuur, water en ammoniak,
de eindresultaten van het organische leven , niet alleen de planten als voedingsmiddelen dienen , maar ook , omdat de humus de aarde losser maakt
en de eigenschap van een hygroscopisch ligchaam bezit , namelijk vochtigheid aan te trekken en in zich te verdigten. Er is echter wel geen twijfel
meer , dat de humus , behalve door de genoemde physische eigenschappen,
op zich zelf geen direct scheikundig voordeel aanbrengt, want tot heden is nog
niet bewezen , en ook niet waarschijnlijk , dat de humusstoffen als zoodanig
Tangs den endosmotischen weg direct in de planten voor hare voeding
overgaan, maar men kan, naar hetgeen men van het levensproces der planten
en van de ontledingsprodukten der organische stoffen weet, slechts aannemen,
dat de produkten der verwezing en omzetting in de planten overgaan , dat
dus de humus scheikundig door zijne ontleding in koolzuur , water en ammoniak voordeel aanbrengt , home' zijne physische werkzaamheid evenzeer
hoog , zoo niet hooger moet aangeslagen worden.
De humusbodem is, naar het gezegde, een zoodanige, die benevens de gewone anorganische bestanddeelen van den grond, de vermelde humusstoffen, welke, in zooverre zij niet indifferent zijn, aan ammoniak en andere basen
verbonden voorkomen, in eene groote hoeveelheid bevat. Hij heeft een bruinzwart voorkomen. Soms bevat hij 20-30% humus. Staat het gehalte aan
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humus in eene juiste verhouding tot de hoogst belangrijke anorganische bestanddeelen van den grond , dan is de bodem zeer vruchtbaar.
Bevinden zich echter de zouten en basen , die voor den plantengroei zoo
noodzakelijk zijn , vooral alkalien en kalk, in eene te kleine hoeveelheid naar
gelang van het humusgehalte in den grond, dan is zulk een bodem onvruchtbaar en er moeten delfstoffelijke bestanddeelen , ook kunstmatige mest, asch,
kalk , beendermeel den grond worden toegevoerd. Zoo is bijv. veen- en turfgrond te rijk aan humus en te arm aan delfstoffelijke bestanddeelen en door
het humusgehalte te vochtig , van daar onvruchtbaar. Zulk een bodem Levert biezen , rietgrassen en mossen.
Humusbodem , Humusstoffen en Humuszuren , zie bij Humus.
Hyacinthaarde is een obsolete naam voor Zirkoonaarde.
Hyaenazuur (C 50 H SO 04) is een vetzuur,, door Carius in een produkt der
afscheiding van Hyaena striata gevonden.
Hyalographie (van tWoc glas, en yp4,-, 1v schrijven) beet eene kunst , door
Bromeis en BOttger uitgevonden, om op glazen platen teekeningen te etsen ,
die voor den druk geschikt zijn.
Hyalurgie (van 60:),01 , glas en ipyov,, werk) heeft men de kunst geheeten,
om glas te maken.
Hydraatwater heet het water , hetwelk met zuren en basen bydraten
(zie aldaar) vormt.
Hydramiden heeft men amidachtige verbindingen geheeten , die uit 3 aeq.
van een aldehyd en 2 aeq. ammoniak ontstaan onder het uittreden van 6
aeq. water, bijv. hydrobenzamide (zie aldaar).
Hydrargylliet is natuurlijk gekristalliseerd aluinaardehydraat (Al203,3H0).
Hydrargyrum , zie Kwikzilver.
Hydrarsin is kakodylzuur kakodyloxyde , zie bij Kakodyl.
Hydraten (van TO aoip, het water) heeft men met de zouten corresponderende verbindingen der watervrije zuren en basen met water geheeten ,
waarin het water tegen over de zuren de rol eener base, tegenover basen de
rol van een zuur vervult. Bijv.
zwavelzuur-hydraat (HO,S03)
salpeterzuur-bydraat (HO,N05)
potassiumoxyde-hydraat
of
potassa-hydraat (KO,H0)
calciumoxyde-hydraat
of
kalk-hydraat (CaO,HO) enz.
Hydraulische kalk, zie Cement. Volgens de laatste onderzoekingen van
Fremy is het hard worden van den hydraulischen kalk onder water aan de
vorming van een kalk-aluminaat toe te schrijven.
Hydrindine , zie bij
Hydrobenzamide (C42 H 18 N2) ontstaat, indien men in water opgelost ammoniakgas op aetherische bitteramandelolie laat inwerken. Worden 3 aeq. bitteramandelolie (benzoylwaterstof) met '2 aeq. waterhoudenden ammoniak in eene
gesloten flesch bij de gewone temperatuur in aanraking gebragt, dan gaan zij
langzamerhand in eene kristallijne massa over, namelijk het hydrobenzamide,
waarbij 6 aeq. water uittreden : (3C 14 1-1 60 2 2N113 = C„HiaN, -I- 6H0). Door
met alkohol om te kristalliseren verkrijgt men deze verbinding in kleur- en
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reuklooze octaöders, die bij 400 0 C. smelten en door langere verhitting tot
4300 in de isomere base amarine (zie aldaar) overgaan. — Volgens Ekmar
kan het hydrobenzamide in fraaije kristallen verkregen worden , door bitteramandelolie met een gelijk volumen aether en geconcentreerde ammonia
liquida te vermengen en rustig te laten staan.
Het hydrobenzamide wordt door mineraalzuren reeds in de koude in ammonia en bitteramandelolie ontleed ; door koking met chroomzuur levert
het eene aanzienlijke hoeveelheid benzazuur. Door eene alkoholische potassa-oplossing wordt het in ammoniak en benzaldehyde ontleed ; daarentegen
door eene waterige oplossing van potassa in amarine. Het hydrobenzamide
kan beschouwd worden als 2 aeq. ammoniak , waarin 3H door 3 aeq. alkoholradikaal zijn verplaatst , terwisil 3 aeq. H niet vervangen zijn.
Hydrobroom- en Hydrochloorzuur = Broom- en Chloorwaterstoftuur.
Hydrocarotine, zie bij Carotine.
Hydrochinon is het hoofdprodukt bij de drooge destillatie van het chinazuur ; het wordt ook verkregen door de werking van reducerende ligchamen
op chinon (zie aldaar) ; alsmede bij de behandeling van het arbutine (zie
aldaar) met zuren of fermenten. Leidt men in eene warm verzadigde oplossing van chinon , waarin nog onopgelost chinon gesuspendeerd kan zijn ,
zwaveligzuurgas , totdat de oplossing ontkleurd of al het chinon opgelost is,
dan scheiden zich na verdamping der oplossing kristallen af, welke met
ijskoud water gewasschen en door behandeling met dierlijke kool en omkristalliseren gezuiverd , in kleurlooze zeszijdige prismen voorkomen en het
zoogenaamde kleurl ooze hydrochinon (C 12 14604) vormen. Dit is reukeloos , smaakt zoetachtig , reageert niet op lakmoespapier, is gemakkelijk
oplosbaar in water en alkohol , voornamelijk in de warmte.
Met ammoniak wordt de oplossing van het hydrochinon aan de oppervlakte
dadelijk bruinrood en na verdamping blijft eene bruine humusachtige massa
terug.
Met zwavelwaterstof vormt bet hydrochinon merkwaardige verbindingen „
waarin het eerste ligchaam de plaats van het kristalwater schijnt in te nemen. Men
onderscheidt een rhombadrisch h ydro chinon-sulf hy dr a a t (3 C12H60,
± HS) , hetwelk ontstaat , indien in eene tamelijk koude oplossing van hydrochinon zwavelwaterstof wordt geleid, en een prismatisch h y d r o c h i n o ns u 1 fh y dr a at (2 C 12 1-160 4 + HS) , hetwelk zich bij het leiden van zwavelwaterstof in eene bij minstens 40° C. verzadigde oplossing van hydrochinon
in kleine kleurlooze prismen afscheidt , die echter in veel grootere prismen
veranderd worden , indien men de kleine kristallen door verwarming weder
in de vloeistof oplost en langzaam laat bekoelen. Beide verbindingen komen
in scheikundige eigenschappen overeen ; zij smaken zoet en tevens naar zwavelwaterstof. Volgens Hesse kristalliseert het hydrochinon in rhombische kristallen en smelt bij 477°,5 C.
G r o e n h y d r o c h i n o n (C24111008) kan worden verkregen door oplossingen van gelijke aequivalenten chinon en hydrochinon te vermengen , ook
door chinon slechts half door oxyderende stoffen te laten ontleden. Het
komt voor in fraaije groene glanzende kristallen , die zich in doorvallend
licht rood vertoonen en tot de schoonste ligchamen behooren , welke de
scheikunde weet aan te wijzen. — Om deze merkwaardige verbinding te
bereiden , verdeelt men eene geconcentreerde oplossing van chinon in twee
gelijke deelen, vermengt de eene helft met zooveel zwaveligzuur als juist tot

Hydrochrysamide.

Hygrometrie.

363

de vorming van het kleurlooze hydrochinon voldoende is , dat is , totdat de
vloeistof kleurloos is geworden en nog niet naar zwaveligzuur riekt en voegt
er alsdan de andere helft der chinonoplossing bij. Uit dit mengsel schiet
het groene hydrochinon in lange platte naalden aan , waarvan de kleur gelijkt op de vleugels der colibri of van den gouden tor. — Het groene
hydrochinon smelt reeds bij eene zachte warmte, is gemakkelijk oplosbaar in
warm water , alkohol en aether , weinig in koud water.
Het hydrochinon is zonder gasontwikkeling oplosbaar in rookend zwavelzuur; de oplossing , met baryt verzadigd , levert een barytzout , hetwelk in
concentrisch-gegroepeerde naalden kristalliseert.
Hydrochrysamide = Chrysidine.
Hydrocyaanharmaline ( C 26 H 14 N202, HCy) en llydrocyaannitroharmaline (C.
H„(NOON,Oz , HCy) , zie bij Harmaline.
Hydrocyaanzuur = Cyaanwaterstofzuur.
Hydrocyamaldine (Ciu H„Ns) komt voor in kleurlooze kristalnaalden en
ontstaat , indien men aldehyde-ammoniak en blaauwzuur in water opgelost met
verdund zoutzuur vermengt en in gesloten vaten bij de gewone temperatuur
laat staan.
Hydrofluoorzuur = Fluoorwaterstofzuur.
Hydrogenium , zie Waterstof.
Hydrojoodzuur = Joodwaterstofzuur.
Hydrooleinezuur zie OIelnezuur.
Hydrooxalzuur = Suikerzuur.
Hydropsine is een eiwitachtig ligchaam in hydropische vloeistoffen.
Hydrothiocyaanzuur = Zwavelcyaanwaterstofiuur.
Hydrothionigzuur = Zwavelhoudend zwaveIwaterstofzuur zie bij Zwavelwaterstof.
Hydroxanthinezuur = Xanthogeenzuur.
Hydurilzuur (C12H3 N309) is een ontledingsproduct van het urinezuur en
komt voor als een wit , los poeder , uit fijne kristallen bestaande , hetwelk
in den gasvormigen staat bij de oxydatie van urinezuur met salpeterzuur
van 1,25 spec. gewigt is verkregen.
Hygrine (van Lypcs, vloeibaar) is eene vloeibare base , door Lossen bij
uittrekking der cocabladen met amylalcohol verkregen.
Rygrometrie of Vochtigheidsmeting (van i)ypoc vloeibaar, vochtig, en btsvelv,
meten) noemt men de methode , om het vochtigheidsgehalte van de dampkringslucht , liever de spankracht en hoeveelheid van den waterdamp op
eenig tijdpunt in eene gegevene luchtruimte , to bepalen.
De methoden , die tot het bereiken van een dusdanig doel zijn bedacht ,
wijken meer of minder van elkander of de instrumenten daarbij gebruikelijk noemt men hygrometers of ook psychro meters (van tpuxpo5
koud en btevelv meten). Dewijl nu alle ligchamen , welke aan den invloed
der vochtigheid onderworpen zijn of liever daardoor aangedaan worden,
tot hygrometers kunnen worden gebezigd , zoo is het aantal dezer instrumenten zeer groot , hoewel slechts weinige tot het verkrijgen van naauwkeurige resultaten op den duur bruikbaar zijn. Want een zeer groot gedeelte der zelfstandigheden , welke men kan aanwenden , verliest door den
tijd hare hygroscopische eigenschap. Tot zulke onjuiste hygrometers behooren darmsnaren , draden enz. , die dan ook buiten gebruik zijn geraakt.
Het beginsel, waarop een goede hygrometer is gegrond , bestaat in het be-
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palen van de hoeveelheid damp , in eene gegevene ruimte bevat , bij vergelijking met den toestand van verzadiging bij eene bepaalde temperatuur, zoodat men diii spanning van den damp uit de temperatuur kan berekenen.
De voornaamste hygrometers zijn die van Daniel , von KOrner, de Saussure
en August. Men zie hierover de physische leerboeken.
Hygroscopen (van 6) pw, vochtig , en azárvi, waarneming) noemt men inrigtingen , waartoe ligchamen worden aangewend , die vochtigheid uit de lucht
aantrekken.
Hygroscopisch noemt men ligchamen , welke gretig vochtigheid uit de
lucht aantrekken en dus ook als hygroscopen kunnen gebezigd worden. Bijna
alle ligchamen bezitten deze eigenschap eenigermate , maar er zijn er eenige,
die zick daardoor bijzonder onderscheiden , zooals menschenharen , darmsnaren enz. Vooral behooren hiertoe de ligchamen, die zich in de vochtigheid
der lucht oplossen , zooals chloorcalcium , koolzure potassa , chroomzuur ,
zoo ook geconcentreerd zwavelzuur.
Hygroscopisch water heet de vochtigheid , die een ligchaam, aan de lucht
liggende opneemt.
(C50114008) ontstaat , benevens glycocoll, bij het koken van
'
Hyocholalzuur
hyocholzuur (zie aldaar) met zuren of alcalien. Het kristalliseert moeijelijk
in kleine wratten en is gemakkelijk oplosbaar in alkohol en water , niet in aether.
Hyocholeinezuur (C„H„NO„SO is in eene zeer kleine hoeveelheid in de
zwijnengal aanwezig. Het wordt spoedig ontleed in taurine en hyocholalzuur.
Hyocholzuur of Hyocholinezuur (van t;, bos , zwijn en x0A4 , gal) : C541-143
NO,„, is een eigenaardig zuur uit de zwijnengal , hetwelk daaruit wordt
afgescheiden door bij de waterige oplossing der ingedampte en ontkleurde
zwijnengal glauberzout te voegen , waarbij het hyocholzuur in verbinding
met soda wordt neergeslagen , terwijl verder door zoutzuur het hyocholzuur
wordt vrijgemaakt. Het is eene harsachtige , kleurlooze massa , die niet in
water , gemakkelijk in alkohol , weinig in aether oplosbaar is. Zijne zouten
smaken intensief bitter zonder een zoeten bijsmaak. Door koking met zuren
wordt het gescheiden in glycocoll en hyocholalzuur.
Ilyoscyamine is een alkaloide nit Hyoscyamus niger afgescheiden. Hoewel deze vergiftige zelfstandigheid in de geheele plant voorkomt , bereidt
men haar toch het best uit het zaad , door dit te kneuzen en met heeten
wijngeest, die 2 proc. zwavelzuur bevat , nit te trekken , bij de uitgeperste
vloeistof bijtenden kalk te voegen , met een weinig zwavelzuur te oververzadigen , te filtreren en den wijngeest tot V, of te destilleren. Men verdunt
het overblijfsel met water , verdrijft bij eene zachte warrnte den overigen
wijngeest , voegt er een overvloed eener oplossing van koolzure potassa bij ,
en schudt meermalen met aether, totdat deze niets meer opneemt. Wordt
de aether van de waterige vloeistof gescheiden en afgedestilleerd , dan blijft
het hyoscyamine in den zuiveren staat over en kan verder door behandeling met water, wijngeest en dierlijke kool zuiver verkregen worden. —
Ludwig heeft het onlangs bereid door uittrekking der zaden met alkohol,
behandeling van het verdampte uittreksel met potassaloog en eindelijk schudding met chloroform.
Het hyoscyamine kan moeijelijk in kristallen verkregen worden , het best
nit zijne oplossing in benzol. Het heeft een verdoovenden op tabak gelijkenden reuk , is smeltbaar en vlugtig , maar wordt bij de destillatie gedeeltelijk ontleed. Het is oplosbaar, in water , alkohol , aether , chloroform en
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benzol en vormt met de zuren kristalliseerbare zouten. Het is vergiftig ,
verwijdt , even als het atropine , zeer sterk de pupil en en veroorzaakt hevige krampen.
Hyperchloorzuur , zie Overchloorzuur.
Hypermangaanzuur,, zie Overmangaanzuur.
Hyperoxyden (Superoxyden) zijn oxydatietrappen , waarbij te veel zuurstof aanwezig is , om met zuren onmiddellijk zouten te vormen , zoodat zij
hierbij zuurstof verliezen. Zie verder bij Oxyden.
Hypochlorigzuur,, Hyposalpeterzuur zie Onderchlorigzuur, Ondersalpeterzuur.
Hypogaeazuur. (Physeetoliezuur : C 32 11 30 0 4 ) is een vetzuur , dat verkregen wordt nit de aardnootolie (van Arachis hypogaea) en uit het vet van
den kop van den potvisch (Physeter macrocephalus). Het is in den , zuiveren staat kleurloos , kristalliseert in naalden , smelt bij 34-35° C. , en is
zeer gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether,, niet in water. Bij '100°
verandert het , neemt zuurstof op , wordt geel , neemt een traanachtigen reuk
aan en verkrijgt alsdan een smeltpunt van 26,5°. Door salpeterigzuur wordt
het in het isomere gaedinezuur overgebragt.
Hyposulfarsenigzuur is synoniem met Arseniksulfureet.
Hypoxanthine (Sarkine : C 1011,N402 ) beet eene zwakke base , die uit de
milt en ook uit het bloed der menschen en ossen, alsmede uit het spiervleesch in eene aanzienlijke hoeveelheid is verkregen. Het komt in eigenschappen zeer veel met het guanine overeen , waarvan het door het minder
bevatten van H N verschilt. Van xanthine verschilt het door een minder
gehalte van 2 aeq. 0. Om het af te scheiden trekt men volgens Scheerer
gehakte milt met water uit, kookt op en voegt bij het filtraat barytwater , waardoor bij verdamping phosphorzure baryt, urinezuur en hypoxanthine wordt verkregen. Het hypoxanthine wordt van het urinezuur gescheiden door beide zelfstandigheden in potassa op te lossen en het urinezuur met chloorammonium (als geleiachtig urinezuur ammoniumoxvde) af
te scheiden. De afgefiltreerde vloeistof levert bij verdamping kristallen ,
die nog eens aan dezelfde bewerking worden onderworpen en dan door
koolzuur uit de alkalische oplossing neergeslagen en met koud water afgewasschen worden. — Uit het vleesch verkrijgt men het hypoxanthine door
de moederloog van het kreatine met aziinzuur koperoxyde te koken, waarbij
hypoxanthine - praecipiteert. Deze neerslag wordt in salpeterzuur opgelost en met salpeterzuur zilveroxyde vermengd. De verbinding van
het salpeterzuur zilveroxyde met hypoxanthine wordt verder met salpeterzuur en dan met eene ammoniakale oplossing van salpeterzuur zilveroxyde
gekookt , waarbij hypoxanthine-zilveroxyde ontstaat , dat verder door
zwavelwaterstof van het zilveroxyde wordt bevrijd.
Het hypoxanthine vormt in den zuiveren staat witte , zachte kristallen,
die slechts weinig oplosbaar in koud water zijn , beter in kokend water ,
potassa , ammonia , barytwater en verdunde zuren. In geconcentreerd zwavelzuur wordt het zonder kleursverandering opgelost maar door water weder
afgescheiden. In kokend zoutzuur is het oplosbaar, Met platinachloride
geeft het een kristallijn dubbelzout : C101-141\1402jHC1-1-• Pt C1 2 . Bij verdamping eener oplossing van het hypoxanthine in salpeterzuur, blijft er eene
gele zelfstandigheid terug , die door potassa prachtig rood wordt.
Hyssopolie is de aetherische olie , die door destillatie van het kruid van
Hyssopus officinalis met water verkregen wordt.
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Jalappehars. Deze hars heeft in den ruwen , ongezuiverden staat uitwendig eene vuilbruingrijze , op de breuk geelbruine , weinig glanzende
kleur , is ondoorzigtig , broos , smaakt scherp , bitter en riekt bij verwarming of wrijving Haar jalappewortel (de wortel van Ipomoea Purga Wender;
de naam Djalappa" is afkomstig van de plaats — Jalappa of Xalappa — waarheen hij het eerst na de inzameling wordt heengevoerd).
Om de hars te verkrijgen wordt de wortel in stukken gebragt , met
alcohol gedigereerd , uitgeperst , de gefiltreerde aftreksels met een vier-de
water vermengd en vervolgens aan de destillatie onderworpen , totdat de
alkohol is overgegaan. De hars bevindt zich alsdan in de waterachtige
vloeistof,, die terugblijft , als eene brume weeke massa verdeeld , die zich
spoedig ten bodem zet en herhaaldelijk met heet water gekneed en afgewasschen wordt , totdat dit niet meer gekleurd wordt , waarna men de hars
door verwarming in bet waterbad van het aanhangend water bevrijdt. Het
afwasschen der bars kan echter vermeden worden , indien men den wortel
vOOr de behandeling met alkohol in beet water laat opzwellen , dan in
schijven snijdt en deze zoo vaak met heet water afwascht , als dit nog gekleurd wordt. De uitgetrokkene schijven worden alsdan gedroogd en tot
poeder gebragt , of uitgeperst en dadelijk met alkohol uitgetrokken.
Brengt men den tot poeder gebragten wortel boven eene laag dierlijke kool
in een deplaceertoestel of voegt men tijdens de digestie met alkohol dadelijk
kool bij , dan verkrijgt men weinig gekleurde tincturen, die na verwijdering
van den alkohol eene bijna kleurlooze hars leveren.
Geheel zuiver kan men het produkt verkrijgen , door den wortel met 90
procentigen alkohol uit te trekken, bet aftreksel met water te vermengen
en den alkohol of te destilleren. De afgescheidene liars wordt met water
uitgekookt , weder in alkohol opgelost en de oplossing met dierlijke kool
behandeld , totdat zij geel geworden is. De liars wordt dan weder met water
neergeslagen en hetgeen er na afdestillatie van den alkohol terugblijft, met
-water meermalen uitgekookt en op het waterbad gedroogd. Door herhaalde
behandeling met kokenden aether wordt het oplosbare uitgetrokken en levert
na verdamping eene bruine en weeke massa. Indien men het in aether
onopgeloste op nieuw in alkohol oplost en weder met aether neerslaat, verkrijgt men eene kleurlooze , geheel doorzigtige hars , die gewreven een
wit poeder geeft. Deze bars heeft de zamenstelling : C 62 H SO 032 . Zij draagt
den naam van convolvuline (zie aldaar), ook van rhodeoretine (van hOUoi-,
rood) , omdat zij in geconcentreerd zwavelzuur na verloop van eenige minu.
ten met eene roode kleur wordt opgelost.
Jalappine (C62H56030 is eene onkristalliseerbare, fijne, geelachtige, in
poedervorm witte reuk- en smakelooze massa , die bij 150 0 C. smelt, in
water weinig, in alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar is. Bij verwarming
met verdunde zuren (echter niet door azijnzuur) wordt het gesplitst in ja-
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lappinol en suiker. Met sterke basen wordt het overgebragt in jalappinezuur.
Het jalappine wordt verkregen nit den stengeligen jalappewortel (de knollen van Ipomoea Orizabensis Pelletan), door dezen wortel met water nit te
koken en dan met wijngeest uit te trekken. Tot verdere zuivering wordt
bij de wijngeestige oplossing loodsuiker en eenige ammonia gevoegd , het
filtraat met zwavelwaterstof behandeld en verdampt en het overblijfsel in
aether opgelost, die na verdamping het jalappine zuiver levert.
Jalappinezuur (C681156032 + 3H0) ontstaat bij behandeling van jalappine
met sterke basen , is gemakkelijk oplosbaar in water, reageert zuur, , maar
kan niet gekristalliseerd verkregen worden. Evenals het jalappine wordt het
door sterke zuren gesplitst in jalappinol en suiker.
Jalappinol (C32 113 ,00 wordt verkregen door behandeling van het jalappine (zie aldaar) met verdunde zuren en komt voor in bloemkoolachtige,
reuklooze, scherp smakende kristallen, die bij 62° C. smelien, niet in koud,
weinig in kokend water , gemakkelijk in alkohol oplosbaar zijn. Bijtende
alkalien veranderen het jalappinol in jalappinolzuur.
Jalappinolzuur (C32 1-1 3006 ) ontstaat uit het jalappinol door behandeling
met potassahydraat en komt voor in witte kristallen van een scherpen smaak;
het is lichter dan water, geeft vetvlekken op papier en met baryt een zout
dat in naalden kristalliseert.
Jamalcine een aikalolde uit den gelen wormbast (cortex geoffroyae jamaicensis) is volgens Gastell volkonien identisch met het berberine (volgens
de nieuwe formule van Perrin : C40H1,N08).
Japansch bout, zie Roodhout.
Japansch was, zie Was.
Japanzuur (ook Catechuminezuur geheeten : C12144 04) ontstaat, indien
catechuzuur in eene matig sterke loog van bijtende potassa opgelost en deze
oplossing eenige dagen aan de lucht wordt blootgesteld, totdat zij eene zwarte
kleur heeft aangenomen. Wordt deze vloeistof met zoutzuur in overmaat
verzadigd , dan praecipiteert het japanzuur als een volumineuse neerslag van
eene zwartbruine kleur, die na afwasschen en droogen eene glanzende en
spletige, reuk- en smaaklooze inassa vomit.
Jasmjjnolie wordt uit de bloemen van Jasminum officinale verkregen,
door ze met vette olie uit te trekken. Zij is in den zuiveren staat geelachtig en zet bij eene afkoeling tot -I-- 6° C. witte kristallijne blaadjes af, die
als kamfer smaken.
Jatrochemie (van laTpO; , geneesheer) noemde men vroeger de scheikunde
op de geneeskunst toegepast. Jatrochemikers heetten de navolgers van Paracelsus.
Jatrophaolie wordt uit het zaad van Jatropha multifida en Jatropha
eurcas verkregen en gelijkt zeer veel op de crotonolie uit Croton Tiglium ,
zie bij Grotonzuur.
Jatrophazuur is identisch met Grotonzuur (zie aldaar.)
Jaune indien is eene gele kleurstof, uit Oostindie naar Europa gevoerd,
die eerst uit kameelenurine bereid is, wanneer de kameelen de vruchten van
Mangostana mongifer gegeten hadden. Waarschijnlijker is dit product,
dat tot verwen gebezigd wordt, volgens Stenhouse het met magnesia ingedikte sap eener Oostindische plant.
Javelle's bog (Eau de Javelle) zie bij Bleekvocht en bij Potassa, on d e rchlorigzure.
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Ichthine — Jeneverbesolie.

Ichthine (van ix6G5 , visch) is eene zelfstandigheid , die zich in de eijeren
van vele visschen bevindt en als regthoekige tafelen voorkomt. Het is
doorzigtig, onoplosbaar in water , maar oplosbaar in zoutzuur en komt in
zamenstelling overeen met de formule : C 51 1-16.7 N 15 025, benevens 11% phosphorus.
Ichthuline , Ichthidine en Emydine (van Emys , schildpad) zijn zelfs tandigheden op het ichthine gelijkende , die zich in de eijeren van onderscheidene visschen en reptilien bevinden.
Ichthyocholine (van 1x0z)5 , visch en 'call , gal) is door Berzelius een
ligchaam geheeten , hetwelk door Gmelin uit het kristallijne overblijfsel na
het verdampen der gal van verschillende visschen werd verkregen, door het
in water op te lossen, met potassaloog neer te slaan, de gestremde massa met
potassahoudend water nit te wasschen, vervolgens uit te persen en in alkohol
op te lossen , die dan bij vrijwillige verdamping het ichthyocholine als eene
kleurlooze kristallijne zelfstandigheid van een zoetachtigen, later zeer bitteren
smaak teruglaat.
Ichthyocolla (van 4(01'4, visch en colla , lijm , dus Vischlijm, zie aldaar).
Icicahars is lichtgeel , broos van een zwakken aangenamen reuk ; zij is
afkomstig van eene lcica-soort op Guinea.
Idrialine komt benevens het idryl voor in de kwikzilvererts van Idria
en vormt met andere anorganische stoffen (gips , zwavelkies , kiezelzuur en
aluinaarde) den zoogenaamden idrialiet (zie bij Fossiele harsen.)
Om het idrialine te verkrijgen wordt het mineraal met terpentijnolie zoo
mogelijk onder verhoogde drukking uitgekookt ; uit de kokend heete oplossing zet zich , dan bij bekoeling geel gekleurd kristallijn idrialine af, hetwelk
door herhaalde oplossing in een kokend mengsel van sterken wijngeest en
terpentijnolie onder bijvoeging van eenige dierlijke kool en door latere digestie met wijngeest kan gezuiverd worden. Overigens kan bet idrialine
ook door sublimatie van het idrialiet in een stroom koolzuur verkregen
worden , hoewel hierbij een gedeelte ontleed wordt.
Het zuiver idrialine vormt kleurlooze losse mama's , die zich onder het
mikroscoop als kleine rhombische tafels vertoonen. Met zwavelzuur vormt
het een gepaard zuur,, waarvan het potassazout in zeer fraaije zilverglanzende
kristallen voorkomt.
Met salpeterzuur gedurende langen tijd gekookt vormt bet idrialinesalpeterzuur,, eene in water en aether onoplosbare verbmding.
Idryl is eene koolwaterstof (C„H„) , die zich benevens het idrialine in
den idrialiet bevindt. Het idryl werd door BOdeker uit de bitumineuze
kwikzilverertsen verkregen door de massa met 80 procentigen alkohol nit te
koken , waardoor eene oplossing verkregen werd , die zeer spoedig eene geringe hoeveelheid lichtgele blaadjes afzette, na welker afzondering de alkohol
werd afgedestilleerd. De bruinzwarte massa , die daarbij terugbleef, werd
met azijnzuur herhaaldelijk uitgekookt , waarna zich uit de kokend gefiltreerde oplossingen bij bekoeling het idryl als eene lichtgele , zeer fijne
kristallijne massa afscheidde. In alkohol , aether en terpentijnolie is het
idryl in de koude gedeeltelijk , bij kookhitte echter zooveel oplosbaar , dat
de verzadigde oplossingen bij bekoeling vast worden.
Jeneverbesolie (C20H16) is de aetherische olie , die door destillatie der
groene bessen (galbuli Juniperi communis) met zoutwater verkregen wordt.
Zij bestaat uit twee verschillende, doch isomere °lien en vormt met water
kristallen, die op het terpin (zie aldaar) gelijken.

Jervine — Imponderabilien.
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Jervine (C,„ H„N,0 6 + 4110) is een alkaloide van den witten nieswortel
(wortelstok van Veratrum album) , hetwelk in kleurlooze kristallen voorkomt , die onoplosbaar in water , oplosbaar in alkohol zijn , en bij verhitting , onder verlies van water , tot eene olieachtige vloeistof smelten , welke
bij 190° C. niet verandert, maar bij 200° begint bruin en ontleed te worden.
Men verkrijgt deze zelfstandigheid, benevens het veratrine , door het alkoholisch extract van den nieswortel meermalen met zuurbevattend water uit
te trekken en de zure oplossing met koolzure soda neer te slaan. De neerslag, een mengsel van jervine en veratrine , wordt met water afgewasschen,
in alkohol opgelost , door middel van dierlijke kool ontkleurd en het grootste gedeelte van den alkohol afgedestilleerd. Het overblijfsel wordt dan bij
bekoeling tot eene kristallijne massa vast, waaruit het jervine door uitpersing en bevochtiging met alkohol van het in alkohol beter oplosbare, niet
kristalliserende , veratrine gemakkelijk kan gescheiden worden.
Igasurine is een weinig bekend alkalokle nit de zaden van Strychnos Nux
vomica.
Igasuurzuur zal het zuur zijn , waarmede de alkaloiden (strychnine,
brucine , igasurine) verbonden zijn in de kraanoogen (zaden van Strychnos
Nux vomica) en de Ignatiusboonen (van Strychnos Ignatii). Door sommigen
wordt het igasuurzuur voor identisch met het melkzuur gehouden , maar
Massioc heeft aangetoond, dat het igasuurzuur met kalk en zinkoxyde
onkristalliseerbare zouten levert en door azijnzuur loodoxyde wordt neergeslagen, waardoor het zich wezenlijk van het melkzuur zal onderscheiden.
Moine werd als eene kristalliseerbare stof uit de bladen van Ilex aquifolium verkregen.
Ilmenium. Dezen naam gaf Hermann aan een metaal, dat hij meende
in een mineraal van het Ilmengebergte , het yttero-ilmeniet, te hebben gevonden. Zijn bestaan is echter reeds voor jaren bestreden.
Imasatine (Ci0 H 5 NO3) is een ontledingsprodukt , hetwelk door inwerking
van bijtende ammonia op eene oplossing van isatine in wijngeest ontstaat en eene grijsbruine, kristallijne , in alkohol en aether onoplosbare massa
vormt.
Imidebasen noemt men organische basen, zamengesteld op de wijze van
ammoniak, waarin 2 aeq. H door een radikaal of door radikalen zijn verC,H,
plaatst , bijv. diaethylamine: (C 4115) 2HN = C4115 N.
H
Imiden zijn verbindingen, waarin van den ammoniak slechts NH aanwezig is, terwijl de 2 aeq. H zijn gesubstitueerd.
Imperatorine (Peucedanine: C 24 14 12 06) is een kristallijn ligchaam, hetwelk nit den wortel van Imperatoria Ostruthiutn en Peucedanum officinale
verkregen wordt, door de wortels met 90 procentigen alkohol uit te trekken
en de gefiltreerde vloeistof te verhitten. Bij verdamping scheidt het zich
of in kleurlooze, glanzende, rhombische zuilen, die bij 75° C. smelten, reuken smakeloos zijn en niet zonder ontleding kunnen vervlugtigd worden. Bij
koking met potassa wordt het ontleed in angelikazuur en oroseline.
Imponderabilien (Onweegbare stoffen, aetherische fluida) noemde men
vroeger, in tegenoverstelling van de wezenlijke ligchamen of weegbare stoffen,
de hypothetisch aangenomene grondslagen van warmte , licht, electriciteit en
magnetismus, die thans als natuurkrachten beschouwd worden.
24
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Inasschen — Indigo.

Inasschen (Tot asch brengen) is eerie benaming, die voor eene volledige
verbranding van organische ligchamen bij toetreding der dampkringslucht
gebezigd wordt, indien daarbij anorganische bestanddeelen terugblijven.
Inbranden is eene methode, die in de glas- en porseleinschilderkunst
wordt aangewend , om fijne schilderverwen op de voorwerpen aan te brengen. Deze toch zouden bij de gloeihitte der porseleinovens vernietigd worden, weshalve men de voorwerpen met de schilderverf nogmaals in een
anderen minder heeten oven plaatst , om ze op het glas of porselein te doen
vasthechten. — Inbranden heet ook de handelwijze om door middel eener
tweede plaatsing in den oven verglaassel op porselein en aardewerk aan te
brengen, hetwelk bij de eerste branding niet geschieden kon. — Inbranden der ijzerplaten worth het plaatsen der gezuiverde platen in de pan
met gesmolten tin voor het vervaardigen van blik genoemd. — Inbranden
der wijnvaten wordt het zwavelen geheeten.
Indampen, Indikken, Inkoken , zie Verdampen.
Inden (C16 115N) is als een hypothetisch radikaal van het isatine, indigoblaauw enz. aangenomen.
Indenoxyde , eene verbinding aldus door Berzelius geheeten, is identisch
met isatine (zie aldaar).
Indenoxydule (volgens Berzelius) = Indigoblaauw.
Indican (C 52 H 31 NO3 ,) is als het chromogeen van de indigo beschreven.
Men heeft het indican bereid door gedroogde weede (Isatis tinctoria) met
'kouden alkohol nit te trekken , de verdampte oplossing met versch gepraecipiteerd koperoxyde te schudden, in de gefiltreerde vloeistof zwavelwaterstof te leiden, af te filtreren, te verdampen, het residu met alkohol te behandelen, de oplossing met aether te vermengen, van het gevormde praecipitaat af te filtreren en te verdampen, waarbij het indican zoo zuiver mogelijk terugblijft. Het vormt eene helderbruine stroop, smaakt bitter en
walgelijk en is in water en alkohol gemakkelijk oplosbaar. Bij koking met
verdunde zuren wordt het gesplitst in indigoblaauw en eene suikersoort, i ndigoglucine geheeten.
Indigo (van Indicum, den naam , dien de indigo in ouder dagen naar
hare afkomst droeg). Deze belangrijke kleurstof wordt niet als zoodanig
gevormd in de planten aangetroffen. Haar chromogeen (het indican) echter is aanwezig in de planten, die de indigo leveren, want door enkel de
planten met water uit te trekken , verkrijgt men eene zelfstandigheid , die
aan de lucht blaauw wordt.
Het indigo-chromogeen bevindt zich in onderscheidene soorten der Anilplanten (Indigoferen). Bovendien vindt men het in Nerium tinctorium,
Isatis tinctoria (weede) , Polygonum tinctorium enz.
De indigo wordt in Oost- en West-Indic, Zuid- en Middel-Amerika, in
Egypte, hoofdzakelijk uit 5 Indigofera's bereid, Indigofera tinctoria, I. anil,
1. disperma, I. pseudotinctoria en I. argentea. De bereidingswijae, sinds
langen tijd gebruikelijk , is de volgende:
De planten worden gedurende den bloeitijd ingezameld, dat is , digt
boven den bodem met eene sikkel afgesneden en in eene kuip aan gisting
blootuesteld, waartoe men ze met water van 25° C. overgiet, zoodanig dat het water eenige duimen hoog boven de planten staat. De gisting, die aisdan onder
ontwikkeling van koolzuur en waterstof plaats heeft, is na 42-15 uren geeindigd , waarna men door middel eener kraan de vloeistof in een ander
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vat of kuip, de zoogenaamde slagkuip, laat afloopen. In de daardoor geledigde eerste kuip worden, om oponthoud te vermijden, op nieuw planten en
water gebragt.
De vloeistof, die zich in de slagkuip bevindt, is fielder, heeft eene groengele kleur en bevat de kleurstof opgelost, die men door omroeren met stokken of schoffels afzondert, om daardoor de indigo-oplossing tegelijkertijd
met de dampkringslucht veelvuldig in aanraking te brengen, waardoor het
chromogeen van de indigo blaauw gekleurd wordt, doordien het zuurstof
uit de dampkringslucht opneemt en in onoplosbaar indigoblaauw overgaat.
Bovendien bevordert men ook het bezinken van het indigoblaauw door bij
voeging van potassaloog en kalkwater. Zoodra nu al het indigoblaauw isafgezet, tapt men de daarboven staande vloeistof of en brengt den brijachtigen neerslag in de verzamelkast, waarin hij van het overvloedige water gescheiden wordt. Vervolgens wordt de brij in perszakken gebragt, om
al het vloeibare te laten afloopen en vervolgens in houten bakken geschud
en gedroogd.
Ook uit de bladen van de weede kan indigo verkregen worden (zie bij
Indican) , hoewel in eene veel geringere hoeveelheid. Als bijvoegsel voor
de indigokuip leent echter de weede zeer goede diensten.
De in den handel voorkomende indigo bestaat uit verschillende stoffen. Zij
heeft eene donkerblaauwe kleur, een matten aardachtigen breuk en geeft bij
het wrijven met een hard ligchaam eene glanzende purperroode streep.
Behalve anorganische bestanddeelen bevat de indigo eene lijrnachtige zelfstandigheid (indigolijm) , een bruin ligchaam (indigobruin), eene roode kleurstof (indigorood) en de eigenlijke kleurstof (het indigoblaauw), die aan de
indigo hare wezenlijke waarde verleent en waarvan zij somtijds slechts 20,
echter ook wel 80, gemiddeld 40-50% bevat.
Indigobitter is synoniem met Pilirinznur.
Indigoblaauw (Indigotine, volgens Berzelius Indenoxydule: C,GH5NO2)
maakt het hoofdbestanddeel van de gewone indigo uit. Voor de bereiding
van dit ligchaam zijn verschillende voorschriften opgegeven; het is echter
moeijelijk het in den zuiveren staat te verkrijgen. Men kan het verkrijgen
door de indigo tot fijn poeder gebragt in dunne lagen aan eene destillatie
to onderwerpen ; — in dit geval is er echter indigorood, benevens sporen
eener brandige olie, bijgemengd. Verder door behandeling van indigo met -ver-dunde zuren, bijtende potassaloog en kokenden alkohol, maar dan blijven
er altijd anorganische bestanddeelen mede vermengd, waarvan het indigoblaauw slechts door sublimatie kan gezuiverd worden. Ook langs den
natten weg door indigo , tot poeder gewreven, met druivensuiker, wijngeest
en geconcentreerde sodaloog in eene geslotene flesch eenigen tijd te laten
staan , waarbij het indigoblaauw in indigowit wordt overgebragt , hetwelk
in het alkali met eene gele kleur oplost, terwijI de afgegotene vloeistof
aan de lucht blootgesteld een indigoblaauw levert, dat in den kristallijnen
staat wordt afgescheiden.
Amorph verkrijgt men het langs denzelfden weg door indigo met kalk
en eene oplossing van ijzervitriool buiten toetreding der lucht te laten
staan , waarbij het gevormde indigowit in het kalkwater oplost; de kalk
wordt door zoutzuur afgescheiden en bet indigowit verandert aan de lucht
in indigoblaauw.
Het indigoblaauw komt naar den aard zijner bereiding amorph of in zes-
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Indigoblaanw-zwavelzuur— Indigokuip.

zijdige zuilen gekristalliseerd voor ; het bezit eene donkerblaauwe kleur met
een zweem naar het purperroode ; bij het wrijven wordt het metallisch koperglanzend en het fijn poeder is zuiver blaauw. Het heeft reuk noch smaak,
is geheel neutraal, onoplosbaar in water , alkohol en aether,, zoo ook in,
verdunde zuren en alkalien. Door geconcentreerd zwavelzuur worth het opgelost en vormt daarmede gepaarde zuren. In sterke alkalien word t het
niet anders als gereduceerd opgelost. Wordt het indigoblaauw voorzigtig
verhit , dan sublimeert het in purperkleurige dampen; bij drooge destillatie
levert het aniline (zie aldaar) , benevens blaauwzuur , brandige °lien en
kool.
Indigoblaanw-zwavelzuur,, zie Coeruline-zwavelzuur en bij Indigo-zwavelzuren.
Indigoblaauw-zwavelzuur koperoxyde , verkregen door behandeling van
indigoblaauw-zwavelzuur met koolzuur koperoxyde, is onder den naam
van nachtblaauw (Bleu de nuit) in gebruik gekomen. Deze kleurstof
heeft den naam van nachtblaauw verkregen , omdat zij ook bij kunstmatige
verlichting hare hemelsblaauwe kleur behoudt en zich niet als andere blaauwe
kleurstoften groen of grijsviolet vertoont.
Indigoblaauw-zwavelzure potassa , zie Indigokarmijn.
Indigobruin , lretwelk gedeeltelijk aan kalk , gedeeltelijk aan een plantenzuur schijnt gebonden te zijn, wordt verkregen door de met zuur volkomen
uitgetrokkene indigo met sterke potassaloog uit te trekken en de alkalische
oplossing met zuren neer te slaan. Het heeft bijna geen smaak, eene bruine
kleur , verzadigt een alkali volkomen en is even als het indigolijm stikstofhoudend , maar onderscheidt zich hiervan , doordat het de reactie der eiwitachtige ligchamen mist.
Indigoglucine is de suikersoort , die bij de splitsing van het indican met
verdunde zuren ontstaat. (Zie bij Indican).
Indigokarmijn (Indigo soluble) is indigoblaauw-zwavelzure potassa of
soda , die verkregen wordt door het genoemde zuur met de basen te verzadigen ; in het groot door indigo in geconcentreerd zwavelzuur op te lossen en
er vervolgens koolzure potassa of soda bij te voegen. De daarbij gevormde
neerslag wordt van de bijgemengde zwavelzure potassa bevrijd , door het
laatste zout te laten uitslaan en dan mechanisch te verwijderen.
Het indigokarmijn is in eene zoutoplossing onoplosbaar, maar wel in water (in 140 deelen koud water) met eene donkerbruine kleur en verdient
boven het onzuiver coeruline-zwavelzuur de voorkeur, omdat het geen vrii
zwavelzuur bevat en dus niet schadelijk op de vezel werkt. Het wordt in
de schilderkunst met waterverf, zejdzamer in die met olieverf gebezigd.
Indigokuip. Het vat , waarin de indigo wordt opgelost, noemt men
kuip en deze benamiiig is op de methode van het kleuren met indigo overgegaan , zoodat men onder indigo- of blaauwkuip de methode verstaat, die
in de verwerij wordt gevolgd, om indigo op te lossen. Men lost hierbij
indigo hetzij in zwavelzuur op, hetzij, tot indigowit (zie aldaar) gereduceerd,
in een alkali.
Als reduceermiddelen van het indigoblaauw dienen gewoonlijk ijzervitriool
en kalk bij aanwezigheid van water, ook wel rottende urine en operment
(zwavelarsenik). In den laatsten tijd is daartoe door Leuchs aanbevolen het
pectine , dat zich in de meeste vruchten en in eene groote hoeveelheid in de
knollen bevindt. Men bezigt hiertoe 100 deelen bijtende loog, 1 deel indigo-
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en 5 deelen in stukjes gesneden knollen, hetwelk alles tot de kookhitte wordt
gebragt. Brengt men de te kleuren stof in de indigokuip, dan wordt zij bij
blootstelling aan de lucht duurzaam blaauw gekleurd , omdat het gereduceerde indigowit in het weefsel tot indigoblaauw overgaat.
Indigoljjm staat zeer nabij de gewone plantenlijm en wordt uit de indigo
door zwakke zuren opgelost, maar kan ook na verzadiging met kalk door
middel van alkohol zuiver verkregen worden. Zij verschilt van de gewone
plantenlijm door hare oplosbaarheid in alkohol en door hare weinige kleefkracht.
Indigoproef. Dewijl de indigo dikwijls vervalscht voorkomt en hare eigenlijke waarde van het indigoblaauw afhangt , zoo is het zeer belangrijk de
indigo voor het gebruik te onderzoeken. — De deugd en echtheid van de
indigo herkent men aan hare donkerblaauwe kleur , aan hare lichtheid en
hare zuiverheid op de breuk. Zij moet op het water drijven en zich daarin
geheel verdeelen , zonder een aardachtig en zanderig bezinksel te geven.
Bij verbranding moet betrekkelijk slechts weinig asch terugblijven. Bij
snelle verhitting moet zij een purperen damp ontwikkelen en in rookend
zwavelzuur volkomen tot eene donkerblaauwe vloeistof oplossen.
Voor een naauwkeurig onderzoek van de indigo is voereerst noodig , dat
men het watergehalte bepaalt, hetwelk geschiedt door eene afgewogene hoeveelheid bij 100° te droogen; er mogen hierbij niet meer dan 3-6% verloren gaan.
Om de minerale bestanddeelen in de indigo te bepalen , verbrandt men
verder eene afgewogene hoeveelheid en weegt het overblijfsel , hetwelk bij
goede soorten 7-9% bedraagt. Het gehalte aan indigoblaauw kan echter
slechts door de indigoproef gevonden worden.
Volgens Bolley bezigt men voor de indigoproef eene getitreerde oplossing
van chloorzure potassa, die men voegt bij de oplossing van indigo in zwavelzuur , met zoutzuur vermengd. De verbruikte hoeveelheid oplossing van
chloorzure potassa waarvan bekend is , hoeveel indigoblaauw zij kan ontkleuren , geeft de hoeveelheid indigoblaauw in de indigo aan. Men verkrijgt
echter een juister resultaat , indien men voor de ontleding der chloorzure
potassa zwaveligzuur aanwendt, dewiil bij het bezigen van chloorwaterstofzuur
ook het chloor hiervan medewerkt. Men lost tot dat einde 400 gram gekristalliseerde koolzure soda in 500 gram water op en verzadigt de oplossing
met zwaveligzuur. Om de getitreerde oplossing der chloorzure potassa te
bereiden , lost men 4 gram gedroogde chloorzure potassa in zooveel water op ,
dat de oplossing 400 cubiekcentimeters bedraagt. Aan den anderen kant
lost men 1 gram indigo in 10 gram rookend zwavelzuur op en verdunt de
oplossing met zooveel water , dat zij 200 cubiekcentimeters bedraagt. Van
,deze indigooplossing meet men door middel eener pipet 50 cubiekcentimeters af, brengt ze in eene porseleinen schaal , verdunt met 200 cubiekcentimeters water , voegt er 50 centimeters eener oplossing van zwaveligzure
soda bij en droppelt eindelijk chloorzure potassa uit de burette , totdat ontkleuring volgt.
Het meest bedient men zich van de vergelijkende chloorproef, dat men
namelijk bij de oplossing van verschillende indigosoorten in de 10-12 youdige hoeveelheid Nordhauser zwavelzuur, vermengd met eenig water, zoolang
eene afgemetene oplossing van chloorkalk voegt, totdat de blaauwe kleur
verdwenen is. Heeft men nu vooraf de sterkte van de chloorkalkoplossing
<op indigoblaauw, door sublimatie verkregen, onderzocht , dan kan men nit

374

Indigorood — Indigowit.

de hoeveelheid chloorkalk-oplossing, voor de ontkleuring der verschillende
soorten benoodigd, op hare waarde besluiten.
Zeer naauwkeurig is ook de methode door Berzelius voorgeslagen. Om
deze methode uit te voeren , bezigt men op 100 gram tot poeder gebragte
indigo eene gelijke gewigtshoeveelheid zuiveren gebranden kalk en een
volumen water, van omstreeks 5 liter. Men bluscht eerst den kalk met
een gedeelte van het water, roert het gevormde kalkhydraat en de indigo
ondereen en spoelt den brij met het overige water in eene flesch na.
Nadat de flesch eenige wren rustig gestaan heeft, voegt men 200 gram
zwavelzuur ijzeroxydule bij en laat den neerslag bezinken. Men neemt,
van de daarboven staande vloeistof een volumen af, hetwelk overeenkomt
met een vierde gedeelte van het aangewende water, voegt er een weinig
zoutzuur bij en stelt alles aan de lucht bloot, totdat de gereduceerde indigo
weder in indigoblaauw overgegaan en afgescheiden is. Zij wordt dan op
een filtrum verzameld, afgewasschen , gedroogd en gewogen. De verkregene
hoeveelheid bedraagt het vierde gedeelte van die hoeveelheid, welke in 100
gram der onderzochte indigo aanwezig is.
Indigorood is een rood pigment, dat verkregen wordt door de van indigolijm en indigobruin bevrijde indigo met kokenden alkohol te hehandelen.
Het blijft na verdamping van het alkoholisch aftreksel als een roodbruin
in alkohol en aether oplosbaar poeder terug. Volgens sommigen is dit pigment reeds aanwezig in de planten, die de indigo leveren.
Indigotine = Indigoblaauw.
Indigowit (C16116NO2) is het chromogeen van de indigo en komt zeerwaarschlinlijk in de planten , die voor de bereiding van de indigo gebezigd
worden, als zoodanig gevermd voor , maar het is nog niet bewezen, in welke
deelen en in welken vorm.
Langs den kunstmatigen weg worth het indigowit door eene omzetting
van het indigoblaauw verkregen , waarbij eene alkalische base onontbeerlijk
is en tevens eene zelfstandigheid vereischt wordt , die gaarne zuurstof opneemt, of de eigenschap heeft direct of indirect waterstof op het incligo
blaauw over te brengen. Het indigowit toch is te beschouwen als een hydrure
van het indigoblaauw:
(indigoblaauw = C161-15NO2
C16H5NO2+H)
indigowit =
of als gedesoxydeerd hydraat van indigoblaauw :
(indigoblaauw = C161-15N-1-20
C16115N-1-0+HO).
indigowit =
Het indigowit is slechts in zijne verbindingen met alkalische basen oplosbaar en , wordt dus ifoOr zuren daarnit neergeslagen. Zijne alkalische oplossing heeft eene ge'elachtige kleur en even als het versch gepraecipiteerde
iriOigowit eene buitengemeene neiging om zuurstof op te nemen en in indigObiaauw over te gaan. Het kan dus als een gevoelig reagens op zuurstof
dienen. Bij zooveel mogelijke afsluiting van zuurstof bereid, komt het voor
als een groenwit, kristallijn poeder, zwaarder dan water , zonder reuk en
smaak. Het is met eene gele kleur oplosbaar in alkohol en aether.
Zijne verbindingen met de eigenlijke aarden en zware metaaloxyden zijn
grootendeels onoplosbaar in water. — Worth het in oplossing met organisch
weefsel zamengebragt en aan de lucht blootgesteld, dan vereenigt zich het
nieuw gevormde indigoblaauw zeer innig met de vezels van het weefsel
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waarop de beste methode tot een duurzaam blaauwverwen berust (zie Indigokuip).
Indigozuur = Anilzuur. De naam bindigozuur" is afkomstig van zijne
primitieve bereiding, namelijk behandeling van indigo met verdund salpeterzuur. Bij behandeling met sterk salpeterzuur ontstaat pikrinezuur.
Indigozwavelzuren. Het indigoblaauw wordt door zwavelzuur, vooral
door Nordhãuser zwavelzuur , met eene groene kleur opgelost, die later
in eene fraai blaauwe overgaat. Het indigoblaauw ondergaat hierbij zekere veranderingen en gaat bijzondere paringen aan, voor wier eigenlijken
aard nog Beene bevredigende verklaring is gegeven. Er worden hierbij
minstens twee, soms wel drie zuren gevormd, waarin zwavelzuur of onderzwavelzuur, ook wel aan waterstof verarmd, of onveranderd, of in zijne
atomen verdubbeld indigoblaauw wordt aangenomen.
Het een deter zuren is het coeruline-zwavelzuur (ook indigoblaauwzwavelzuur) genoemd, hetanderhetphoenizine-zwavelzuur
(of p ur perzwav el zuur). Men kan deze zuren van elkander scheiden
door de oplossing van het indigoblaauw in zwavelzuur met water te verdunnen, waarbij het purperzwavelzuur als onoplosbaar praecipiteert, terwijl
coerulinezwavelzuur met eene fraaije blaauwe kleur blijft opgelost.
Om het coerulinezwavelzuur te bevrijden van het vrije verdunde zwavelzuur, dat het steeds vergezelt, zijn twee methoden aanbevolen. Bij de eerste
bedient men zich van de eigenschap der wol, om het coeruline-zwavelzuur te
binden. Aan ammonia geeft dan de wol de blaauwe kleur weder af. Eene
andere methode is, dat men bij het mengsel van coeruline-zwavelzuur en
verdund zwavelzuur eene verzadigde oplossing van azijnzure potassa voegt
en den gevormden neerslag zoolang met deze oplossing afwascht , totdat al
het zwavelzuur als zwavelzure potassa verwijderd is. De overgeblevene
azijnzure potassa wordt door alkohol weggenomen.
Men zie verder bij Coerulinezwavelzuur en Purperzwavelzuur.
Indine (C32H10N20,) is eene kristallijne zelfstandigheid , isomeer met het
indigoblaauw , van eene fraaije rozenroode kleur, die door de inwerking van
potassa op stilfesatyde of op isatyde (zie aldaar) ontstaat, hoewel in het laatste geval ook isotinezure potassa gevormd wordt. Het is sulf6satyde minus
2 aeq. zwavel en wordt door broom en salpeterzuur in nieuwe produkten overgebragt. Wordt het indine met wijngeest bevochtigd en met eene
oplossing van wijnsteenzure potassa overgoten , dan ontstaat er eene zwarte
oplossing , die na eenige minuten tot eene mass y van zwarte naalden vast
wordt , eene verbinding van potassa met indine of liever met indinezuur,
welk zuur uit het indine gevormd wordt door opneming van '1 aeq. water ,
mar weder zeer gemakkelijk in indine en water ontleed wordt. — Door inwerking van salpeterzuur op indine wordt een fraai violet substitutieprodukt,
het nitrindine, gevormd. Bij koking met potassa levert het indine hydrindine
indine + 2110) , eene gele kristallijne, in water onoplosbare, in geconcentreerd zwavelzuur oplosbare zelfstandigheid , en flavindine.
Indinezuur, zie bij Indine.
Indinezwavelzuur (c„H,No„ eso3, HO) ontstaat in verbinding met baryt,
indien hydrindinezwavelzure baryt met verdunde ammonia overgoten en
onder gedurig omroeren aan de lucht wordt blootgesteld. Door het prachtig
roodgekleurde barytzout door middel van zwavelzuur te ontleden, wordt het
indine-zwavelzuur in donkerroode oplossing verkregen, die bij verdamping
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kristallen levert. Het zuur is moeijelijk oplosbaar in alkohol, en aether
slaat de alkoholische oplossing in roode vlokken neder. — De oplossing in
water kleurt wol en zijde scharlakenrood.
Het zuur schijnt met alle metaaloxyden oplosbare zouten te geven. Bij
het droogen der zouten sublimeert een fraai rood kristallijn tout. Door de
werking der alkalièn wordt de kleur van het indine-zwavelzuur veranderd
en wel ongetwijfeld ten gevolge eener gelijke omwerking , waardoor het
isatine in isatinezuur veranderd wordt. Door zwavelwaterstof wordt het
indine-zwavelzuur tot hydrindine-zwavelzuur gereduceerd. H y d r i n din ezwav elzuur (C161-1 6N0, 2S03j HO) is in den vrijen staat eene straalvormig kristallijne massa, die gemakkelijk in water, weinig in alkohol en niet
in aether oplosbaar is. Het wordt verkregen door eene tamelijk geconcentreerde oplossing van isatine-zwavelzuur met ammonia en zwavelammonium
te behandelen.
Indisine is synoniem met Anilineviolet.
Indium (In) is een nieuw metaal , door Reich en Richter in l863 langs
den spectraal-analytischen weg ontdekt. Het heeft zijn naam verkregen van de
2 kenmerkende indigoblaauwe strepen, die in zijn spectrum gevonden worden.
Het is aangetroffen in Freiberger zinkglans en in het daaruit bereide zink.
Onlangs heeft BOttger het nit den zoogenaamden ovenrook bij het roosten van
zink afgescheiden.
Het indium komt voor als een week, op papier afgevend metaal van eene
lichtere kleur dan het lood , veel op tin gelijkende.
Het smelt vrij spoedig en levert daarbij een aanslag , die heet donkergeel,
bij bekoeling stroogeel is. Het is in chloorwaterstofzuur oplosbaar zonder ontwikkeling van waterstof.
Indiumchlorure (In C1) is geheel zuiver kleurloos, trekt vochtigheid aan
en geeft bij verhitting chloorwaterstof.
Indiumferrocyanure (2In Cfy) wordt wit gepraecipiteerd.
Indiumoxyde (In 0) is als hydraat wit, slijmerig, in ammonia en potassa
onoplosbaar (Onderscheid van zinkoxyde). — K o o l z u u r i n d i u m o x y de
is eenigzins kristallijn. — Z w a v e 1 z u ur in di u m o x y d e is oplosbaar in water.
Indiumsulfureet1 (In S) Het indium wordt in zure oplossingen niet door
zwavelwaterstof neergeslagen. De oplossing van het metaal in zoutzuur met
ammonia vermengd geeft na bijvoeging van zwavelammonium een grijsbruin
praecipitaat van zwavelindium. Geheel ijzervrij is het zwavelindium waarschijnlijk wit.
Indyline-zwavelzuur is synoniem met Coeruline-zwavelzuur.
Infunderen is eene bewerking, daarin bestaande, dat men aan een
ligchaam door opgieting eener vloeistof deelen ontneemt, die daarin oplosbaar zijn. Meer bepaald wordt deze naam toegepast op die bewerkingen ,
waarbij de vloeistof beet op een ligchaam wordt gegoten en daarmede in
een gesloten vat blijft staan, totdat zij geheel bekoeld is. Zij wordt aangewend bij ligchamen, die vlugtige bestanddeelen bevatten of bestanddeelen ,
die bij koking ontleding zouden ondergaan.
InfUsorienaarde heet het overblijfsel, de pantsers van infusorièn, voornamelijk nit kiezelzuur bestaande.
Inkrusterende stof (Xylogeen) noemt men al (lie zelfstandigheden, welke
zich als vaste afzetsels in de celwanden bevinden. Zij komen vooral in eene
groote hoeveelheid voor in de celwanden van het harde hout (zie Hout) en
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in het inwendige gedeelte der pijnboomen, alwaar zij vaak bijna de geheele
celruimte vullen. Zij verschilt -van cellulose door oplosbaarheid in potassa
en door het gemis der reactie met jodium en zwavelzuur.
Inkt is als eene verfstof te beschouwen, die, met behulp van gom als
kleefmiddel, voor de schrijfpen geschikt is. Men vervaardigt een goeden
schrijfinkt uit 18 deelen galnoten, tot grof poeder gebragt, 7 deelen arabische gom en 7 deelen ijzervitriool, die met 96 deelen water overgoten en,
dagelijks minstens eenmaal moet worden omgeroerd. Na verloop van 8
dagen kan men beginnen den inkt te gebruiken. Is 1 deel verbruikt,
dan voegt men er nog 32 deelen water bij en roert het bezinksel nog eens
em. In plaats van galnoten kan ook geheel of gedeeltelijk campechehout of
granaatbast worden gebezigd. In sommige voorschriften wordt eene bijvoeging van suiker opgegeven.
Atizarine-inkt wordt o. a. op de volgende wijze bereid :
Men neemt op 320 deelen inkt een aftreksel van 48 deelen galnoten met
zooveel heet water, dat men na het doorzijgen 160 deelen vloeistof verkrijgt.
Aan den anderen kant vermengt men 4 deelen tot poeder gebragte indigo
met V, deel rookend zwavelzuur, laat dit mengsel 24 uren staan en voegt
er .. 160 deelen water bij. In deze indigooplossing komen nu 8 deelen fijn
krij t en 8 deelen ijzervijlsel. Vervolgens filtreert men de verkregen oplossing en giet Naar bij het galnotenaftreksel, waardoor men een inkt verkrijgt,
die zeer goed uit de pen vloeit en geen bezinksel geeft of schimmeling ondergaat. Andere voorschriften voor alizarine-inkt zijn : volgens Winternitz
100 deelen poeder van galnoten met zooveel ruwen houtazijn te digereren,
dat de vloeistof na digereren en filtreren 1200 deelen bedraagt, daarin 12
deelen ijzervitriool en 50 deelen arabische gom op te lossen en bij de oplossing eene genoegzame hoeveelheid eener oplossing van indigokarmijn (indigoblaauw-zwavelzure potassa) te voegen; volgens Leonhardi 42 deelen
galnoten en 3 deelen meekrap met zooveel warm water uit te trekken, dat
de vloeistof 120 deelen bedraagt, en na filtreren 4,2 deel zwavelzure indigooplossing, 5,2 deel ijzervitriool en 2 deelen houtazijnzure ijzeroxyde-oplossing
bij te voegen. — Nog volgens een ander voorschrift wordt een geconcentreerd aftreksel van galnoten met de gereduceerde vloeistof uit de indigokuip
vermengd.
Inkt, Chinesche of Oost-Indische, zie Chinesche of Oost-Indische
inkt pag. 166.
Inosiet (van / 5, /v05 , spier) :12°12+ 4H0 , is eene suikersoort , het
eerst in het spiervleesch gevonden , die volgens Cloetta ook in de nieren ,
long , milt en lever zal voorkomen. Ook in onrijpe boomen is het gevonden.
Dit koolhydraat kristalliseert uit de vloeistoffen van de hartspier, , na
afscheiding van het kreatine en eenige zuren, door bijvoeging van alkohol of
zwavelzure potassa. De op deze wijze verkregene kristallen worden in eenig
warm water opgelost en zetten zich daaruit 5-6 streep lang, bloemkoolachtig
gegroepeerd en kleurloos af, worden aan eene drooge lucht mat en verliezen
bij 100° C. al hun kristalwater, dat 16% bedraagt. Het inosiet smaakt duidelijk
zoet , is gemakkelijk oplosbaar in water, niet in aether. Het kan de alkoholische gisting niet ondergaan, wordt door koken met zoutzuur of verdund zwavelzuur niet veranderd en door potassaloog niet gekleurd. — Dampt men
inosiet met salpeterzuur bijna tot droogwordens toe in , voegt men er dan
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ammonia en chloorcalcium bij en verdampt men nogmaals , dan ontstaat er
eene heldere rozenroode kleur , die als reactie op inosiet kan gelden.
Inosinezuur (van lc, /vas, spier) : HO, C 10 H6N2 010 , is door Liebig in de
vleeschvloeistof, benevens kreatine, ontdekt en zal in de grootste hoeveelheid
uit het hoendervleesch verkregen worden. Voor de bereiding van dit zuur
wordt het vleesch fijn gehakt , herhaaldelijk met water uitgetrokken en uitgeperst ; de verkregene vloeistoffen worden opgekookt , om het eiwit of
te scheiden , het stremsel afgefiltreerd en zoolang barytwater bijgevoegd ,
als nog een neerslag van phosphorzure baryt ontstaat. De op nieuw gefiltreerde vloeistof wordt nu op het waterbad tot een zekeren graad van concentratie verdampt , blijft vervolgens gedurende langen tijd in de koude staan ,
totdat het grootste gedeelte van het kreatine uitgekristalliseerd is en wordt
eindelijk met kleine hoeveelheden alkohol vermengd. Hierdoor verkrijgt men
eene melkachtige vloeistof , die in rust gelaten na eenige dagen kristallen
afzet , welke grootendeels uit inosinezure zouten bestaan. Men scheidt deze
door filtratie van de moederloog en wascht ze met verdunden alkohol uit.
Tot verdere zuivering lost men ze in heet water op , voegt chloorbaryum bij
en verkrijgt daaruit bij bekoeling kristallen van inosinezure baryt , die door
herhaalde kristallisatie kunnen gezuiverd worden. [Et de inosinezure baryt
kan het inosinezuur door zwavelzuur worden afgescheiden.
Het inosinezuur is sterk zuur , heeft een aangenamen smaak naar bouillon
en laat bij verdamping eene stroop terug , die zelfs na weken rust geen spoor
van kristallisatie vertoont. Het wordt bij 1000 C. ontleed en door alkohol
uit zijne waterige oplossing in witte , niet kristallijne vlokken neergeslagen.
Het is gemakkelijk oplosbaar in water , ter naauwernood in alkohol , niet in
aether. Zijne kalk- en barytzouten kristalliseren in paarlemoerglanzende doorzigtige blaadjes. Het vrije zuur , alsmede de oplosbare zouten, praecipiteren
azijnzuur koperoxyde ; de fraaije groenblaauwe neerslag is zelfs in kokend
water niet oplosbaar. Salpeterzuur zilveroxyde wordt door de oplossing der
inosinezure zouten wit geleiachtig gepraecipiteerd. Zijne alkalizouten verspreiden bij verhitting een reuk , die op kreatine gelijkt.
Insolinezuur (C18 11606 + 2H0) is een reuk- en smakeloos poeder,, dat
zich onder het mikroscoop kristallijn vertoont , in water en alkohol zeer
weinig, in aether onoplosbaar is. Het ontstaat door cuminezuur gedurende
12 uren met een mengsel van dubbel-chroomzure potassa en zwavelzuur te
koken.
Inuline (Helenine, Dahline, Synantherine, Alantine: C12H10010) is eene
zelfstandigheid, op het zetmeel gelijkende, die door H. Rose in den alantswortel
(van lnula Helenium) is ontdekt. Het inuline schijnt overigens een in de
plantenwereld zeer verspreid bestanddeel te zijn en in vele gevallen bij de
ontwikkeling der planten eene belangrijke rol te spelen, hoewel niets naders
daaromtrent bekend is. Men heeft het tot heden vooral in de knolachtige
en vleezige wortels, voornamelijk uit de familie der Compositae aangetroffen , namelijk in de knollen van de Georginen, in den knolachtigen
wortel van Helianthus tuberosus, verder in de wortels van Leontodon taraxacum , Angelica Archangelica, Cichorium Intybus enz.
Het inuline is een wit of geelwit poeder,, in koud water niet, maar in
kokend water volkomen oplosbaar, zonder stijfselpap te vormen; daarentegen gaat het voor een gedeelte in suiker over, terwijl het niet veranderde
bij bekoeling weder praecipiteert. Het draait het polarisatievlak aan-
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merkelijk links. Door jodium wordt het niet blaauw, maar geel of rood
gekleurd. (Onderscheid van zetmeel). Met salpeterzuur levert het zuringzuur.
Om het inuline af te scheiden , wrijft men volgens Liebig bevrozene knollen der Dahlia's (Georginenknollen) tot een brij , brengt ze op eene haren
zeef en laat zoolang claarop water in een dunnen straal vloeijen , als het nog
melkachtig door de zeef loopt. Het inuline, hetwelk op gelijke wijze als
het zetmeel zich in korrels in het celsap bevindt, worth daarbij door het
water uit de verbrokene cellen uitgewasschen en zet zich bij het staan der
vloeistof als een glanzend wit poeder ten bodem. De vloeistof wordt daarvan afgegoten en het inuline vervolgens door afwasschen met water, hetwelk hiertoe herhaaldelijk er mede geroerd wordt, en afgieting na bezmking,
van alle oplosbare stoffen bevrijd. Let zich het inuline moeijelijk af, dan
verhit men de vloeistof tot kokens en verwijdert door afschuiming het daarbij
afgescheiden planteneiwit, waarna het inuline langzaarn bezinkt.
Volgens eene andere methode kookt men inulinebevattende wortelen, na
ze vooraf tot verwijdering der oplosbare stoffen met koud water te hebben
uitgetrokken, 'met water uit, waardoor het inuline wordt opgelost. De vloeistof wordt kokend heet door linnen gezegen en indien zij daardoor niet helder wordt, met eiwit geklaard, vervolgens verdampt, totdat zich op de
oppervlakte eene huid van afgescheiden inuline vormt en dan ter bekoeling
weggezet. Het inuline scheidt zich in den poedervormigen staat af het wordt
met water afgewasschen en gedroogd, en kan ook tot verwijdering van misschien
bijgemengde , in alkohol oplosbare stoffen , met alkohol uitgekookt worden.
Overigens kan men het ook uit de oplossing in water door alkohol praecipiteren.
Inzuiging = Absorbtie1
Jodal (C,HO,J3 ) is eene op het chloral gelijkende verbinding, verkregen

door inwerking van jodium Op alkohol , bij het vermengen eener waterige
oplossing van onderchlorigzure potassa met eene alkoholische oplossing van
jood , waarbij het in Heine glanzende naalden neerslaat , die niet in alkohol, maar gemakkelijk in water oplosbaar zijn,
Jodenlijm = Asphalt.
Jodiden , zie bij Joodmetalen.
Jodium
Jood.
Jodoform (Formyljodide: C2HJ3) corresponderende met het chloroform ,
wordt gevormd bij de inwerking van het jood op organische stoffen, vooral op
alkohol, houtgeest, aceton, aether, in tegenwoordigheid van een alkalihydraat.
Eene eenvoudige en goede bereidingswijze is die van Bouchardat, volgens
wien '100 deelen jodium , '100 deelen dubbel-koolzure potassa , 750 deelen
water en 250 deelen alkohol in eene flesch in een waterbad worden verwarmd, wanneer het vocht ontkleurd is, op nieuw 25 deelen jodium bijgevoegd en verder zoolang jodium, totdat het vocht kleurloos is geworden
Heeft men te veel jodium bijgevoegd, dan kan men ontkleuren door bijvoeging van eenige droppels potassa caustica. Het jodoform scheidt zich
kristallijn af. Het komt voor in glinsterende, plaatvormige, zwavelgele
kristallen, die een zeer doordringenden reuk hebben, veel gelijkende op
dien van saffraan, weinig oplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in alkohol , aether, vette en vlugtige olien en in zwavelkoolstof zijn. Het sublimeert bij 100° en wordt bij 120° C. ontleed.
Over zijne wijze van zamenstelling en de oneigenlijkheid van den naam
»jodoform" zie men bij Chloroform.
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Jodozouten 7 zie bij Haloldezouten.
Joduren, zie bij Joodmetalen.
Jood , Jodium: J (van icoNg, violet) is eene zeer belangrijke zelfstandigheid, Welke den naam verschuldigd is aan de violette dampen, die het bij
verhitting geeft.
Het werd in het jaar 1812 door Courtois te Parijs ontdekt , maar zijne
eigenschappen worden eerst later door de bemoeijingen van Davy, nog meer
van Gay-Lussac , bekend.
Hoewel het jood metaalglans heeft , behoort het wegens zijne overigescheikundige eigenschappen tot de nietmetalen (zie bij Elementen , pag. 234). Het
komt gewoonlijk voor in kristallijne, bijna blaauwgrijze schubben. Het verspreidt een eigenaardigen, op bet chloor gelijkenden, reuk, heeft een lang aanboudenden scherpen smaak , kleurt papier en huid bruin, hoewel beide door
verdamping weder ontkleurd worden. Het is een zacht ligchaam , dat bij
bet wrijven een eigenaardig knappend geruisch laat hooren, en een aanzienlijk
specifiek gewigt heeft , namelijk 4,94. Het verdampt reeds bij de gewone
temperatuur; bij verhitting gaat bet in violette dampen over (zie boven) ,
het smelt bij 407°C. en kookt bij 175°. Door water wordt het slechts in eene
zeer geringe hoeveelheid opgelost , door alkohol en aether zeer gemakkelijk ,
waarbij bruine vloeistoffen ontstaan, die gemakkelijk in joodwaterstof en
joodzuur ontbonden worden. De beste oplosmiddelen van bet jood zijn chloroform en zwavelkoolstof; zoo ook oplossingen van joodverbindingen, bijv.
Nan joodpotassium.
Het jood verbindt zich niet direct met de waterstof en zuurstof, maar vertoont
ten opzigte zijner verbindingen de grootste overeenkomst met het chloor,
hoewel het een veel zwakker verbindingsvermogen heeft. Met de metalen
verbindt het zich tot joduren en jodiden.
Het jood wordt in de natuur nooit vrij , maar steeds in den gebonden
staat gevonden , wel niet in zeer groote hoeveelheid maar toch zeer verspreid.
Het vergezelt steeds het chloor. Men vindt bet aan sodium , magnesium en
potassium gebonden , voornamelijk in zeeplanten, 'Algen, Tangen, sponsen enz.,
in de weekdieren van het zoutwater, de mollusken, en ook in het zeewater zelf,
in eenige minerale wateren , in zoutbronnen, in steenzout , in eene geringe
hoeveelheid in zoete wateren , waaruit bet in de zoetwaterplanten en zoetwaterdieren overgaat , gelijk men het in den laatsten tijd in de asch van zulke
planten heeft aangewezen. (Het is ook in de meeste wateren van ons Vaderland
aangetroffen). In de turf, in steenkolen, in bruinkolen, in de potasch, in
chilisalpeter vindt men het in eene niet onaanzienlijke hoeveelheid. Ook in
meteoorsteenen is het aangetroffen en men heeft zelfs beweerd, dat bet een
normaal bestanddeel der dampkringslucht uitmaakt. — In het mineraalrijk
heeft men het als joodzilver gevonden.
Om bet jood te verkrijgen brengt men de zeeplanten tot ascii, voornamelijk te Glasgow, op de Westkust van Ierland en op de Westelijke eilanden
van Schotland. Uit de.planten door den golfslag op het strand geworpen en
uit strandplanten , bereidt men eene soort soda , die V a r e c beet en eene
andere, die Kelp genaamd wordt, Deze beide sodasoorten zijn rijk aan
koolzure soda , bevatten bovendien nog verschillende andere zouten , zooals
bijv. koolzure soda, zwavelzure soda, zwavelsodium, zwaveligzure soda, zwavelzuren kalk , chloorpotassium en chloorsodium.
De varec- of kelpmassa wordt met water uitgeloogd; uit de ingedampte
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loog schieten de kristalliseerbare zouten uit. Voor dit uitloogen volt men de
te bezigen eaten of kuipen met 2/3 asch ; de daaruit verkregene oplossing
bevat hoofdzakelijk chloorpotassium , chloorsodium , zwavelzure potassa , benevens jood- en broomverbindingen ; zij wordt in looden pannen verdampt
en in daartoe ingerigte eaten ter kristallisering gezet.
De zouten worden door hunne verschillende oplosbaarheid gescheiden, om
ze voor andere doeleinden aan te wenden. Zoo wordt zwavelzure potassa verwijderd , dat niet zoo gemakkelijk oplosbaar is als chloorpotassium , terwijl
dit weder door zijne mindere oplosbaarheid van het chloorsodium afgezonderd
wordt. (Een zeer belangrijk bijprodukt is het chloorpotassium , zoodat zijne
verzameling een lageren prijs voor het jood doet bepalen dan overigens het
geval zou zijn. Dit bleek het duidelijkst, toen het chloorpotassium in waarde verminderde , omdat het thans in zulke greote hoeveelheden bij de Strasfurter bergwerken verzameld wordt, tengevolge waarvan het jood in prijs moest stijgen.)
Het uitloogen geschiedt zoolang, als door deze bewerking nog zouten verkregen 'worden, terwijl de terugblijvende sterk gekleurde oplossing, die de
joodloog bevat en waarin het jood hoofdzakelijk in verbinding als joodpotassium en joodsodium voorkomt , op het verkrijgen van jood bewerkt. Bovendien bevat deze loog nog chloor- en broomverbindingen van magnesium
en calcium , eene geringe hoeveelheid koolzure soda en ook nog andere
zouten. Zij wordt derhalve eerst met zwavelzuur zuur gemaakt en opgekookt , voornamelijk om de aanwezige koolzure soda te verzadigen , waarbij
verschillende gassoorten , zooals bijv. koolzuur,, zwavelwaterstof en zwaveligzuur, ontwijken. Is dan de loog behoorlijk helder geworden en heeft zich
de gevormde zwavelzure soda afgezet , dan verhit men haar na eenige dagen
met bruinsteen , om het jood of te scheiden.
Men bezigt voor dit proces looden retorten , die de gedaante van een cilinder hebben en in een zandbad door een zacht vuur verhit worden.
Om het proces behoorlijk te kunnen waarnemen , is de retort met een
helm voorzien , waarin zich twee openingen bevinden. De monding van
den helm staat met glazen ballons in verbinding , die tot het opvangen en
verdigten der jooddampen dienen.
Nadat de loog in de retort tot 60° C. verwarmd is , schudt men door de
opening bruinsteen in en zet genoemden helm op , die aan de verbindingsplaats door middel van een lutum naauwkeurig gehecht wordt; is zulks
geschied, dan worden dadelijk de jooddampen ontwikkeld? Het proces moet
echter langzaam geleid warden.
Hetgeen er bij deze bereiding gebeurt, wordt op de volgende wijze verklaard. Zoodra de joodloog met zwavelzuur wordt vermengd , ontwikkelen
zich jood- en chloorwaterstofzuur ; door de zuurstof van den bruinsteen wordt
de waterstof van deze zuren weggenomen en chloor en jood worden vrijgemaakt. Bij deze gelijktijdige ontwikkeling van chloor en jood gaat echter
een gedeelte jood verloren , omdat het met vrij chloor als chloorjood verbonden , ontwijkt.
Eene andere methode is dat men chloorgas in de loog leidt, die zooveel
mogelijk van de kristalliseerbare zouten bevrijd en met zwavelzuur zuur gemaakt is. De joodmetalen worden op deze wijze door het jood ontleed en
het jood afgescheiden ; men moet echter bij deze bereidingswijze voorzigtig
zijn niet te veel chloorgas door te voeren , want dan wordt er evenzeer
chloorjood gevormd en tevens broom vrijgemaakt. Het afgescheiden jood
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wordt verzameld , gedroogd en alsdan aan eene sublimatie onderworpen; de
moederloog wordt tot het afscheiden van het waarin bevatte broom met
bruinsteen en zwavelzuur ontleed.
Om het juiste punt te treffen , waarop men met het inleiden van chloorgas moet eindigen , neemt men van tijd tot tijd een gedeelte der vloeistof
en onderzoekt Naar, of nog door chloor of reeds door joodpotassium een
praecipitaat ontstaat; in het eerste geval ontbreekt nog chloor, in het laatste
is reeds te veel ingeleid. Heeft zich het jood dan bij rust uit de loog
afgezet, en heeft men bet door herhaald opgieten van water gezuiverd, dan
laat men het eerst door een garden vat met een doorboorden bodem
afloopen en brengt het dan in eene sluitbare kast op filtreerpapier, hetwelk
zich op eene dikke laag asch bevindt.
Het jood , op eene der voorgaande wijzen verkregen , is nog niet geheel
zuiver , maar moet nog aan eene sublimatie onderworpen worden, om bet
van niet vlugtige onzuivere bijmengsels te bevrijden. Hiertoe Iciest men gewoonlijk retorten , die zich in eenige rijen met tegenovergestelde zijden in
een met zand gevulden ketel van gietijzer bevinden. De met jood gevulde
retorten , Welke overal met zand moeten bedekt zijn, monden met hare korte
halzen in den ontvanger , die met een bewegelijken deksel gesloten en met
een doorboorden bodem voorzien is, om hieruit het water, dat verdigt wordt,
te doen afvloeijen. Om grootere joodkristallen te verkrijgen , laat men ze
in den ontvanger bij 2 of 3 destillaties, eer dat men ze er uitneemt.
Bij beide methoden ondergaat men steeds een verlies aan jood. Er bestaat nog eene andere methode, waarbij men dit veel minder te vreezen heeft,
namelijk door bij de joodloog 4 deel kopervitriool en 2 1/4 deel ijzervitriool
te voegen , waarbij zich het pod als onoplosbaar joodkoper afscheidt , hetwelk door verhitting met bruinsteen en zwavelzuur of met bruinsteen
zuiver jood levert.
Indien men nit de zeeplanten slechts het jood, maar niet tegelijkertijd de
potassazouten wil verkrijgen , dan onderwerpt men de planten doelmatiger
niet aan eene verbranding , maar aan eene vrijwillige gisting. Uit het daardoor verkregen plantenlijm wordt dan het sap uitgeperst, hierbij zooveel
zoutzuur gevoegd , dat er eene zure reactie ontstaat , en alsdan chloorkalk
in eene aanzienlijke hoeveelheid, om bet jood vrij te maken. Nu roert men
er zetmeel onder , hetwelk loodoxyde bevat, totdat het niet meer blaauw
wordt neergeslagen. Het joodhoudende loodzetmeel wordt alsdan met zwaveligzuur behandeld, hetwelk joodwaterstofzuur -vormt, of men mengt er
kalkhydraat onder, droogt en brengt tot asch bij eene zoo laag mogelijke
temperatuur en verkrijgt nit bet overblijfsel het jood volgens eene der bovengenoemde methoden.
Tegenwoordig wordt het jood ook verkregen uit de moederloog van den
chilisalpeter , waarin het zich als joodzuur verbonden met soda , kalk enz.
bevindt. Men gaat hierbij op de volgende wijze te werk. Men voegt op eene
liter der moederloog van 36-37° B. langzamerhand en onder gestadig omroeren zwaveligzuur, totdat al het jood uit de vloeistof is afgescheiden. De
hoeveelheid van het benoodigde zwaveligzuur moet naauwkeurig gemeten
en de proef alsdan met 10 liters herhaald worden. Geven nu beide
proeven betrekkelijk de benoodigde hoeveelheid zwaveligzuur aan , dan
handelt men in bet groot met 500-1000 liters der moederloog. — Men Wendt
daartoe een steenen bak aan , die mar boven enger wordt en door een hou-
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ten deksel , dat aan de benedenzijde met glas overdekt is , digt kan gesloten
worden. In dien bak bevindt zich een roertoestel, waarmede de vloeistof bij
het doorleiden van het zwaveligzuur sterk in beweging wordt gebragt.
Zoodra nu de gevormde gasbellen verdwenen zijn , laat men het jood bezinken , terwijl men de vloeistof door middel van een hevel wegneemt. De
neerslag van jood , nog met het overblijfsel der vloeistof vermengd , wordt
alsdan in een steenen bak gebragt , waarvan de doorboorde bodem met zuiver
kwartszand is bedekt , waardoor het jood van de vloeistof wordt afgefiltreerd.
Vervolgens brengt men het jood in een gipsen kast. Is het daarin genoegzaam gedroogd , dan onderwerpt men het aan de sublimatie. Het jood is gemakkelijk herkenbaar aan zijne eigenschappen. Is het met koolpoeder of
graphiet vermengd , dan kan men dit door sublimatie of behandeling met
alkohol ontdekken. In den droogen staat wordt bet herkend door het in
een droog reageerbuisje met geconcentreerd zwavelzuur te begieten of
met dubbel-zwavelzure potassa te vermengen en te verhitten. Is jood
aanwezig, dan ontwikkelen zich violette dampen. — In vloeistoffen wordt
het ontdekt door daarin chloorgas te leiden of eenige droppels rood rookend salpeterzuur bij te voegen. Voegt men hierbij stijfselpap, dan ontstaat er onmiddellijk eene blaauwe kleur. Stijfselpap toch is het gevoeligst
reagens op jood, dat nog/1,10000 door eene violet-blaauwe kleuring aangeeft. Bij
deze reactie heeft men echter acht te slaan op de temperatuur, want bij verwarming verdwijnt de blaauwe kleur , om bij bekoeling terug te keeren. Bij
herhaalde verwarming en ook indien men :reeds aanvankelijk sterke hitte
heeft aangewend , verdwijnt de kleur gelieel. — Fresenius laat daarom voor
eene gevoelige reactie het toestel met ijs omgeven. — De reden van dit verschijnsel zal gelegen zijn in verdamping van het jood , dat echter bij niet te
sterke verhitting aan de koude wanders sublimeert en bij bekoeling weder op
de stijfselpap nedervalt. Volgens Payen ligt de oorzaak van het verdwijnen
en het terugkeeren der kleur in het uiteengaan der zetmeeldeeltjes bij verwarming en het zamentrekken bij bekoeling.
Over de verbindingen van het jood met metalen , zie Joodmetalen.
Joodaethyl (C4 H SJ) is eene kleurlooze vloeistof van 1,94 spec. gew.,
die bij 64° C. kookt. Het wordt verkregen door 6 deelen gewonen phosphorus met 35 deelen absoluten alkohol in een afgekoeld vat te overgieten en
langzamerhand 23 deelen jodium bij te voegen; de vloeistof van het overschot afgegoten, wordt in het waterbad gedestilleerd , het destillaat met water afgewasschen , jood bijgevoegd , totdat het een weinig gekleurd is en
over chloOrcalcium en kwikzilver herhaaldelijk gerectificeerd. — Eene andere
bereidingswijze is die volgens Personne (in de hoeveelheden eenigzins gewijzigd) , 30 deelen amorphen phosphorus met 120 deelen absoluten alkohol in
eene tweehalzige flesch te brengen, die met een koeltoestel verbonden is, bij bovenstaand mengsel 100 deelen jodium te voegen en alles zoolang te destilleren,
totdat nit het overkomende door waterniets meer wordt afgescheiden. —
Volgens de Vrij bereidt men groote hoeveelheden joodaethyl zonder gevaar,,
door watervrijen alkohol onder sterke afkoeling met chloorwaterstofzuur te
verzadigen , het gehalte aan chloorwaterstof te bepalen en zooveel joodpotassium bij te voegen , als tot de vorming van chloorpotassium noodig is en
het gevormde joodaethyl den volgenden dag of te destilleren. — Ook kan
men het volgens Gay-Lussac bereiden door behandeling van alkohol met
oodwaterstofzuur. -- De beste methode zal volgens Reimann zijn het jood-
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aluminium door aether om to zetten , hetwelk reeds door eenvoudige opgieting geschiedt.
Wordt joodaethyl met fijnverdeeld zink in eene toegesmoltene glazen buis
verhit , dan ontstaat er bij 150° C. eene kristallijne verbinding van joodzink ,
terwijl eene groote hoeveelheid aetherachtig riekende gassen bij het afloopen
der buis onder water ontwijkt en opgevangen kan worden. Het gas door
eene oplossing van zwavelalkalièn gezuiverd , bestaat uit aethyl , aethylwaterstof en olievormend gas. Beide laatstgenoemde gassen ontwikkelen zich
het eerst, terwip het laatst overkomende bijna zuiver aethyl is. (Men zie het
artikel Aethyl , alwaar verzuimd is bij te voegen dat de verhitting moet geschieden »met zink"). Stelt men joodaethyl met kwikzilver bloot, dan ontstaat er joodkwikzilver en een gas , hetwelk aan het zonlicht volgens de
analyse van Franklin hoofdzakelijk uit aethyl en bijgemengd olievormend
gas bestaat.
Het joodaethyl is in den laatsten tijd gebezigd om bij behandeling met
aniline een fraai anilineviolet te leveren.
Joodaethylen. Bij het blootstellen van het olievormend gas en jood as n
het zonlicht ontstaat eene kristallijne verbinding, het a eth yl en j o di d e
(Ck11,J2) , van een doordringenden aetherischen reuk en zoetachtigen smaak ,
onoplosbaar in water, oplosbaar in alkohol en aether. Bij 73° C. smelten de
kristallen, bij eene hoogere temperatuur worden zij ontleed. Door eene alkoholische potassaloog wordt het aethylenjodide omgezet in a e th y 1 en j odure (C,H,S) en joodwaterstof. Het aethylenjodure is eene kleurlooze, zeer
vlugtige vloeistof van een uijenachtigen reuk.
Joodaluminium (Alurniniumjodide: Al2J3) wordt door inwerking van jood
op aluminiumvijlsel en sublimatie der daardoor verkregene massa bereid.
Het komt -voor in witte kristaiblaadjes , die tot eene dunne vloeistof kunnen
gesrnol ten warden, welke tot eene straalsgewijze kristallijne massa vast
wordt. Aan de lucht rookt de verbinding sterk en vervloeit tot olieachtige
droppels (Heber). Bij overgieting met aether wordt het ontleed in joodaethyl en aluminiumoxyde (Zie bij Joodaethyl.)
Joodammonium (NH,J) kristalliseert in teerlingen en wordt bereid, door
joodwaterstofzuur met ammonia of koolzure ammonia te neutraliseren en de
verkregene vloeistof bij eene zachte warmte tot kristalschieting te verdampen;
ook door ontleding van joodijzer met zwavelammonium. Het vervloeit aan de
lucht en wordt geelachtig en moet dus in goed gesloteneflesschen bewaard worden.
Joodamyl (Amyljodure : Cioli„J) wordt gevormd bij het vermengen van
amylalkohol (foeselolie) , jood en phosphorus en door destillatie en afwasschen met water zuiver verkregen. Eene aetherisch riekende vloeistof van
1,5H spec. gewigt bij 11° C. Kookpunt 1A7°.
Joodamylnm , zie Joodzetmeel.
Joodaniline (C12HO NJ) ontstaat door onmiddellijke inwerking van jood
op aniline en verdere behandeling van het gevormde joodwaterstofzuur joodaniline met chloorwaterstofzuur. Het komt voor in schitterende witte kris-,
tallen, die weinig in water, gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn,
bij 54° C. smelten en bij eene hoogere temperatuur onontleed vervlugtigen.
Joodanijszuur zie bij Joodbenzogzuur.
Joodantimoon en Joodarsenik , zie Antimoonjodide en Arsenikjodide.
Joodarsenigzuur (AsJO 2) zal bij het verhitten van joodarsenik ontstaan.
Joodarsin = Kakodyijodure.
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Joodazijnzuur (C4B3J0 4) komt voor in kleurlooze rhombische tafels , die
bij 82° C. smelten. Het onktaat, wanneer bij broomazijnzuur aethyloxyde ,
hetwelk met het drievoudig volumen alkohol vermengd is , joodpotassium
wordt gevoegd.
Joodbenzokuur (C14H,J0 4) komt voor in paarlemoerglanzende blaadjes
en ontstaat door de inwerking van joodwaterstofzuur op dinitrobenzoe- of
amidobenzazuur (C281-1 11 N308). Op gelijke wijze ontstaat het joodazijnzuur
(C 1GII 7 J06 ) , hetwelk witte , in water onoplosbare , in alkohol en in aether
gemakkeliik oplosbare naalden vormt.
Joodbromide , Joodbromure , zie Broomjood.
Joodbutyryl (C8H,J0 2) is eene zelfstandigheid , die bij '146-148° C. kookt
en ontstaat door de werking van joodphosphorus op boterzuur of boterzure
potassa.
Joodcadmium (Cadmiumjodure: CdJ) kan verkregen worden door cadmium en jood met water to digereren. Bij verdamping der oplossing komt het voor
in groote zeszijdige tafels. Spec. gewigt 4,576. Het joodcadmium vomit
met andere haloidezouten dubbelchloriden.
Bet joodcadmium , evenals het broomoadmium (op overeenkomstige wijze
verkregen, zie aldaar), wordt in de photographie aangewend, om, bij de joodcollodion-oplossing gevoegd, de gevoeligheid te vermeerderen.
Joodcalcium (Calciumjodure : CaJ) kan verkregen worden door marmer in
joodwaterstofzuur op te lossen en de oplossing te verdampen. Het vormt eene
paarlemoerglanzende massa.
Joodchloorhydrine (C611 6C1J02) is eene olieachtige , bijna reukelooze , in
water onoplosbare , in alkohol en aether gemakkelijk oplosbare vloeistof, die
ontstaat bij bet zamenbrengen van jood- en chloorwaterstofzuur met glycerine.
Joodchloride, zie Chloorjood.
Joodcodein.e

ontstaat bij inwerking van chloorjood op codeine.

Joodcyaan (CyJ) wordt bereid door sublimatie van een mengsel van

cyaank wikzilver met jood. Lange glanzende naalden van een doordringenden
reuk . bij 45° C. vlugtig wordende , oplosbaar in alcohol, water en aether.
Joodhydrine (C611002 ) wordt gevormd door glycerine, met joodwaterstofgas verzadigd‘, in eene glazen buis 40 uren lang tot 100° C. te verhitten en
het produkt met potassa en aether te behandelen.
Joodimide , zie bij Joodstikstof.
Joodkoper,, zie Koperjodide en Koperjodure.
Joodkwikzilver,, zie Kwikzilverjodure en Kwikzilverjodide.
Joodlood (Pb.1) scheldt zich als een citroengeel poeder af, wanneer men

de oplossing van een loodzout (bijv. van azijnzuur loodoxyde) met eene oplossing van joodpotassium vermengt. Men verrnijde hierbij een overvloed
van loodzout , dewij1 men alsdan eene basische verhinding van eene witgele
kleur verkrijgt. Joodlood is oplosbaar in water , vooral in heet water (200
deelen) , waaruit het bij bekoeling in plaatjes kristalliseert.
Joodmagnesium , zie Magnesiumlodure. Joodmangaan , zie Mangaanjodure.
Joodmetalen. Het jood behoort tot die nietmetaalaardige elementen,die met
bijna alle metalen zoulachtige verbindingen aangaan (dus tot de zoutvormers).
Deze verbindingen corresponderen in het aantal atomen meestal met de oxydatietrappen van het metaal en bijna altijd met de gechloorde trappen, waarmede zij in de meeste eigenschappen veel overeenkomst bezitten. De jood25
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verbindingen, die met den laagsten oxydatietrap , het oxydule , of met de
laagste chloorverbinding (het chlorure) overeenkomen, worden joduren, de
verbindingen, corresponderende met de oxyden en chloriden, worden jodiden
geheeten.
De joodmetalen worden op verschillende wijze gevormd; deels reeds door
pod met metalen , zooals met kwikzilver,, ijzer enz. zamen te wrijven; verder door joodwaterstof op de metalen te doen inwerken of jooddamp over
gloeijende metaaloxyden, bijv. potassa, soda, loodoxyde te leiden, of eindelijk,
door joodwaterstof met metaaloxyden in aanraking te brengen , waarbij een
joodmetaal en water ontstaan. — De onoplosbare joodmetalen worden meestal
verkregen door oplosbare zouten van metaaloxyden met eene oplossing van
joodpotassium neer te slaan. Ook door joodzure of overjoodzure metaaloxyden te gloeijen ontstaan joodmetalen.
De meeste joodmetalen kunnen verhitting bij afsluiting der lucht verdragen , zonder ontleed te worden; slechts de verbindingen van het goud, platina en palladium verliezen bij verhitting het jood. Zoodra de lucht echter inwerken kan , worden vele joodmetalen onder vervlugtiging van het jood
geheel of gedeeltelijk in oxyden omgezet. --Chloorgas ontleedt alle joodmetalen , vormt chloormetalen en vereenigt zich, indien overvloed aanwezig
is, met het jood tot chloorjood. — Zwavelzuur en salpeterzuur ontleden eveneens de joodmetalen, terwijl zich jooddampen ontwikkelen en zwavelzuur
of ondersalpeterzuur wordt geboren. — De oplossingen der joodmetalen leveren met salpeterzuur zilveroxyde een geelachtigen neerslag, die niet oploslosbaar is in ammonia. Loodzouten slaan daaruit geel joodlood neder.
Kwikzilverch!oride brengt een neerslag van joodkwikzilver voort, die in
den beginne geel, spoedig scharlakenrood wordt. Eene gemengde oplossing
van 1 deel kopervitriool en 2 1/4 deel ijzervitriool en eene oplossing van kopervitriool, met zwaveligzuur vermengd, geven een witten neerslag van koperjodure.
Joodmethyl (C2 H3J) wordt verkregen op gelijksoortige wijze als het
joodaethyl (zie aldaar), door het destilleren van jood, phosphorus en methylalkohol. Het is eene neutrale , kleurlooze vloeistof, van een prikkelenden
aetherischen reuk, weinig in water, gemakkelijk in aether oplosbaar. Bij
verhitting met zink wordt het radikaal methyl afgescheiden.
Joodonderjoodzuur, zie bij Joodzuren.
Joodoxybenzoezuur (C14H 5,106) ontstaat, benevens joodwaterstof-amidobenzazuur door de inwerking van jooddamp op dinitro-benzoö- of amido-benzoezuur (zie bij joodbenzoözuur). Het komt gewoonlijk voor in lange smalle, bijna
kleurlooze kristalbladen, die bij zachte warmte sublimeren en bij snelle verhitting onder verspreiding van jooddampen ontleed worden.
Joodphosphorus. Ilet jood vereenigt zich met phosphorus bij de gewone
temperatuur onder ontwikkeling van warmte tot onderscheidene verbindingen.
Joodpotassium. (Potassiumjodure : KJ). Deze zeer bekende verbinding
bevat in 100 deelen 23,95 deelen potassium en 76,05 deel jood. Het kristalliseert in glanzend witte teerlingen, die watervrij zijn, een alkalischen smaak
hebben, bij verhitting smelten , bij eene zeer hooge temperatuur vervlug, tigen en gedeeltelijk ontleed worden, zeer gemakk el ijk in water en ook in
alkohol oplosbaar zijn.
Het joodpotassium wordt gevonden in zeeplanten, maar gewoonlijk langs
den kunstmatigen weg bereid, waartoe men zich van verschillende methoden
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bedient. Zoo verkrijgt men het door jood in potassaloog te brengen , zoolang dit kleurloos wordt opgenomen (6J±6K0=5KJ+KO, J0 5). Wordt did
mengsel van joodpotassium en joodzure potassa tot droogwordens verdampt
en het overblijfsel tot gloeijens verhit, dan verliest de joodzure potassa hare
zuurstof en er blijven 6 aeq. joodpotassium terug. Gewoonlijk geschiedt
deze gloeijing onder bijvoeging van eenige kool , orndat men anders te hooge
temperatuur moet aanwenden, waarbij het joodpotassium deels vervlugtigen
deels ontleding ondergaan zou. — Ook kan de joodzure potassa door zwavelwaterstof in joodpotassium worden overgebragt , waarbij de waterstof van
kilt gas zich met de zuurstof van het joodzuur tot water vereenigt, terwijI
zwavel wordt afgescheiden.
Verder kan het joodpotassium verkregen worden door ontleding van ijzerjodure door middel van koolzure potassa. Het hiertoe benoodigde ijzerjodure
wordt bereid door 1 deel zuiver ijzervijlsel in eene ruime kolf of een ijzeren
ketel met water te overgieten en dan langzamerhand jood bij te voegen tot
bijna volledige oplossing, waartoe omstreeks 4 1/2 deel benoodigd zijn. Onder aanmerkelijke verwarming ontstaat eene oplossing van ijzerjodure, die
gefiltreerd eene groene vloeistof levert, welke des noods nog lets verdund,
tot kokens verhit en dan door koolzure potassa wordt neergeslagen, waarna
het gevormde koolzuur ijzeroxydule (dat spoedig in ijzeroxyde overgaat) door
filtreren naauwkeurig afgescheiden en goed uitgezoet wordt. De gefiltreerde
kleurlooze vloeistof levert bij verdamping kristallen van joodpotassium. Men
kan hierbij ook 3 deelen jood aanwenden , maar dan moet I, deel jood in
,eene verdunde potassaloog opgelost en vervolgens de oplossing van
het ijzerjodure bijgevoegd worden. Volgens Fuchs zeer doelmatig en zuiver
door 100 deelen jood in eene porseleinen schaal met 240 deelen gedestilherd water te overgieten en er dan 75 deelen koolzure potassa en 30 deelen
ijzervijlsel bij te voegen. Onder omroering geschiedt de werking langzaam
bij zachte verwarming. Heeft de ontwikkeling van koolzuur opgehouden,
dan verdampt men onder gedurig omroeren tot droogwordens, laat de schaal
eenigen tijd in een laauwwarmen droogoven staan , opdat al het ijzeroxydule
in ijzeroxyde wordt omgezet en brengt vervolgens in eene ijzeren pan onder
omroeren tot de gloeihitte. Het terugblijvende wordt met water uitgeloogd,
en, indien de loog alkalisch reageert, met joodwaterstofzuur verzadigd. Eindelijk wordt de loog tot kristallisatie verdampt. — Ook kan joodpotassium verkregen worden door zwavelbaryum door jood te ontleden of ook door joodwaterstofzuur met koolzure potassa te verzadigen.
Om de verontreinigingen van het joodpotassium te bepalen gaat men op
de volgende wijze te werk. Men behandelt eerst de verbinding met verdund zwavelzuur, om te bepalen, of er koolzure potassa aanwezig is, hetwelk uit eene aanhoudende opbruising zou blijken. Wordt de vloeistof
, daarbij dadelijk bruin gekleurd door vrij jood, dan bevat zij joodzure
potassa. Dan onderzoekt men de met zoutzuur zuurgemaakte oplossing met
een barytzout op zwavelzure potassa. Verder vertoonen zich zwavel en organische stoflen bij het smelten van het joodpotassium, doordien alsdan een
onaangename reuk en eene grijze kleur zouden verschijnen. Op chloorpotassium
onderzoekt men door middel van salpeterzuur zilveroxyde, dewij1 het gevormde praecipitaat niets aan ammonia mag afgeven.
Het joodpotassium wordt voornamelijk gebruikt in de geneeskunst en in
1e photographie.
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Joodpropionzuur (C,H,J0k) ontstaat bij de inwerking van joodphosphorus
op glycerinezuur. Er ontwijkt daarbij joodwaterstof benevens witte dampen
van een knoflookreuk. De eerste vloeibare massa wordt bij bekoeling kriszalvormig vast. De oplossing in kokend water levert bij bekoeling joodpropionzuur, hetwelk, door omkristalliseren gezuiverd, zich als eene witte, paarlemoerglanzende , kristallijne massa vertoont , die in beet water gemakkelijk,
in koud water weinig oplosbaar is.
Joodstibaethylium : (C,H,), Sb. J worth verkregen door stibaethyl : (C4115)3Sb,
met joodaethyl : CUM., in aanraking te brengen. Het komt in verhouding
overeen met het joodstibmethylium : (C2 11. 3)4 Sb.J , eene verbinding, die in
zeszijdige tafelen kristalliseert, in water en in wijngeest gemakkelijk , in
aetber moeijelijk oplosbaar is.
Joodstikstof. Onder dezen naam verstaat men verbindingen, die naar
hare onderscheidene bereidingswijzen eene verschillende zamenstelling hebben.
Door jood , tot fijn poeder gebragt , met vloeibare ammonia te overgieten, verkrijgt men eene verbinding, bestaande uit joodstikstof + ammoniak (NJ3+NH3).
Voegt men bij eene oplossing van jood in alkohol eene alkoholische oplossing van ammoniakgas, dan ontstaat er een praecipitaat met de formule NHJ,„
dus een joodimide. Door eindelijk eene oplossing van ammoniakgas in water
bij eene alkoholische oplossing van jood te voegen, ontstaat de echte joodstikstof van de formule NJ,.
Deze verbindingen vertoonen zich alle als grijszwarte poeders, die reeds.
bij . de gewone temperatuur hevig ontploffen.
Joodtinctuur is eene oplossing van 1 deel jood in 12 deelen alkohol, die
bij Lang staan in joodwaterstofzuur en joodaethyl overgaat.
Joodwaterstof of Joodwaterstofzuur (HJ) heeft groote overeenkomst met
het chloorwaterstofzuur en ontstaat door de inwerking van zwavelwaterstof
op jood, gedeeltelijk in water opgelost, gedeeltelijk in water verdeeld, onder
afscheiding van zwavel. Het kan ook worden bereid door joodphosphorus
met water in aanraking te brengen (waarbij tevens phosphorzuur ontstaat
volgens de vergelijking : 5J-- P+5H0=5HJ-i-P0 5) ; ook door phosphorus, joodpotassium , jood en water zamen te brengen ; volgens Personne door eene
genoegzame hoeveelheid amorphen phosphorus in eene getubuleerde retort
te brengen, met eene laag water te bedekken en onder bijvoeging van jood
zacht te verwarmen ; er ontwikkelt alsdan een regelmatige stroom van joodwaterstofgas, dat volkomen vrij van jooddamp is. — De joodwaterstof is een
kleurloos gas, dat aan de lucht dikke nevels vormt en een spec. gewigt
van 4,44 heeft; het wordt in eene groote hoeveelheid door water opgenomen
en alzoo gevormd vloeibaar joodwaterstofzuur. Het zooveel mogelijk geconcentreerde waterhoudende joodwaterstofzuur rookt sterk aan de lucht en
verliest bij verwarming gas, totdat het kookpunt op 126° C. en het spec.
gewigt tot 1,7 bereikt is; alsdan destilleert men het met 11 aeq. water
over.
Joodijzer,, zie IJzerjodure en IJzerjodide.
Joodzetmeel is een mengsel van eene blaauwe kleur,, die ontstaat, indien
de minste hoeveelheid vrij jood met stijfselpap in aanraking komt. Men
zie verder hij Jood.
Joodzilver , zie Zilverjodure.
Joodzuren. Het jood verbindt zich met de zuurstof in vier verhoudingen , namelijk tot nederj oodzuur (J 5019), tot onderj o o dzuur ( J 04) t
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tot joodzuur (J0 5) en tot overjoodzuur (J0,) , waarvan de beide laatste de belangrijkste zijn.
a.) Joodzuur (J0 5) komt voor in wine kristallen van een zamentrekkenden zuren smaak , die gemakkelijk in water en alkohol oplosbaar zijn.
Het wordt verkregen door behandeling van jood met salpeterzuur of door
joodzure baryt door middel van zwavelzuur te ontleden. Bij 370° C. worth het
gesplitst in jood en zuurstof. (Zie de vorming van het joodzuur bij Joodpotassium.)

b.) 0 v erj oodzuur (j0,) wordt verkregen door jood met -water zamen,
te brengen en door het mengsel chloorgas te leiden ; er ontstaat chloorjood
hetwelk door middel van water in chloorwaterstof en joodzuur wordt ontleed. Men verzadigt nu de vloeistof met koolzure soda, waardoor joodzure
soda verkregen wordt , en behandelt op nieuw met chloorgas, waardoor overjoodzure soda ontstaat, welke door chloorbaryum ontleed wordt. — De
daardoor verkregene overjoodzure baryt wordt door zwavelzuur ontbonden.
Het overjoodzuur kristalliseert in kleurlooze , spoedig vervloeijende kristallen.
c.) Onderjoodzuur (J0 4) en d.) Joodonderjoodzuur (Nederjoodzuur : J 50„). Verhit men in een platinakroes joodzuur met geconcentreerd zwavelzuur zoolang, totdat zich benevens zuurstof ook eenig jood ontwikkelt, en plaatst men alsdan de donkergroene vloeistof onder eene goed
afgeslotene klok , dan zullen er gele kristallijne korrels ontstaan , die eene
waterhoudende verbinding zijn van zwavelzuur en jood-onderjoodzuur, hetwelk zich afzet. Wordt deze verbinding op een tigchelsteen onder eene klok
gedroogd en aan eene vochtige lucht blootgesteld, dan worth zij in hare
bestanddeelen gescheiden. Wascht men nu met alkohol en water af, dan
blijft jood-onderjoodzuur terug, hetwelk in eene glazen buis 4-2 uren tot
430-140° C. verhit, in onderjoodzuur overgaat , waarbij het 1/20 van zijn joodgehalte verliest. Misschien aanwezig joodzuur en aanhangend jood worden
door afwassching met water en alkohol verwijderd.
Joodzwavel (S2J) kan in fraaije kristallen worden afgescheiden bij vrij-willige verdamping eener vloeistof, verkregen door omzetting van joodaethyl
met chloorzwavel (C 4 H5J+S2 C1=C,H5C1-{-S2 J). Dewijl hierbij echter de vochtigheid der lucht moet vermeden worden, die op de vorming nadeelig werkt,
zoo handelt men het best , door het mengsel van chloorzwavel en eene kleine
overmaat van joodaethyl in eene toegesmoltene glazen buis gedurende 12
uren lang aan zich zelf over te laten en na dit tijdsverloop de overmaat van
joodaethyl en het chlooraethyl te verjagen, waarna de joodzwavel in fraaije
geheel zuivere tafelen gekristalliseerd terugblijft. — Drievoudig-joodzwaye! (SJ,) ontstaat bij langzame verdamping eener oplossing van jood en zwayel in zwavelkoolstof bij eerie lange temperatuur. — Lamers verkreeg door
gefractioneerde sublimatie eener grootere hoeveelheid joodzwavel (verkregen
uit 1. aeq. zwavel en 3 aeq. jood) vier producten, die 1-23,2% zwavel
bevatten. Hoewel de zwavel zich derhalve met het jood scheikundig vereenigt , kent men ter naauwernood eene verbinding van eene bepaalde verhouding. Bij eenige verhitting wordt de verbinding ontleed, er ontwijkt
jood en er blijft een zwavelskelet terug.
Ipecatuanhazuur (C14HSO5) wordt gevonden in den wortel van Cephaelis
Ipecacuanha en vormt eene roodachtig-bruine bittere massa , die in water ,
alkohol en aether oplosbaar is. Door loodazijn word het wit neergeslagen ,
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de neerslag wordt echter aan de lucht bruin. IJzerchloride kleurt het groen,
bij toevoeging van ammoniak violet. Het zuur heeft de eigenschap eenige
metaalzouten te reduceren. Het is in geconcentreerd zwavelzuur met eene
bruinroode kleur oplosbaar. Het blaast bij verhitting op en laat een zware ,
moeijelijk verbrandbare kool terug.
Ipomzuur (2H0,C20 1116 0„ isomeer, misschien identisch met het brandigdiezuur), ontstaat bij behandeling van de jalappehars met salpeterzuur.
Iridium (Ir) is een edel metaal , hetwelk lien naam verkregen heeft van
zijne eigenschap , om zoutoplossingen in bijna alle kleuren van den regenboog
(iris) te vormen. Het komt in de natuur als een deel van het platinazand,,
vergezeld van platina , osmium , palladium, rhodium enz. in het Uralgebergte
voor. Het werd in 1804 door Smithson Tennant uit den platina-erts verkregen en wel tegelijk met osmium in dat gedeelte, hetwelk niet in koningswater
oploste. Deels komt het gedegen, deels als osmium-iridium en platina-iridium
voor, welk laatste in kleine rondachtige korrels van 16,94 spec. gewigt en
zilverwitte kleur in Brazilie gevonden is.
Gewoonlijk • wordt het iridium uit platina-ertsen als bijprodukt verkregen.
Wordt het daarentegen uit osmium-iridium afgescheiden , dan verschilt zijne
bereidingswijze een weinig van die , welke aangewend wordt , om den geheelen platina-erts te bewerken. Het osmium-iridium bevat namelijk weinig
of bijna geene andere metalen ; de hoofdzakelijke bewerking is bier het iridium
van het osmium te scheiden. Men pleegt daartoe de uitgezochte korrels in
een stalen mortier te wrijven en dan , ten einde het afgewreven staal
verwijderen , het verkregen poeder gedurende eenige uren met zoutzuur te
digereren.
Na afwasschen en droogen vermengt men het met hoogstens het geliik gewigt tot poeder gebragten salpeter , brengt dit mengsel in een kroes , of ,
indien men het ontwijkend osmiumzuur wil opvangen , in eene porseleinen
retort , met een ontvanger voorzien , en stelt het dan aan eene hitte bloot ,
die allengskens tot witgloeijens vermeerderd wordt en totdat alle gasontwikkeling heeft opgehouden. Het iridium wordt hierbij tot iridiumsesquioxyde ,
het osmium tot osmiumzuur geoxydeerd , welk laatste deels met de potassa
verbonden terugblijft, deels door het vrijgeworden stikstofoxyde medegevoerd
en in de ammonia , welke men in den ontvanger heeft gegoten, opgevangen
wordt (Zie Osmiumzuur). De gegloeide massa wordt na bekoeling met water
geweekt en vervolgens met salpeterzuur vermengd, totdat er eene zure reactie ontstaat. Hierdoor wordt het iridiumoxyde en osmiumzuur, hetwelk met
de potassa verbonden was , v rijgemaakt.
Door destillatie in het waterbad kan alsdan het osmiumzuur uit het mengsel worden afgescheiden. Het terugblijvende in de retort bestaat uit iridiumsesquioxyde, hetwelk als een bruin poeder onopgelost blijft , en uit eene
oplossing van salpeterzure potassa , die tevens eene geringe hoeveelheid salpeterzuur iridiumoxyde bevat en daardoor eene bleek purperroode kleur heeft
aangenomen. Wordt de oplossing van het bezinksel afgegoten en tot verwijdering van het vrije zuur verdampt, alsdan slaat daaruit het iridiumoxyde
neder en kan zoo verkregen worden. Het onopgeloste iridiumsesquioxyde
wordt goed met water uitgewasschen en verder met geconcentreerd zoutzuur
behandeld. Daarbij ontwikkelt zich chloor , afkomstig van de inwerking van,
het zoutzuur op een gedeelte salpeterzuur, welk chloor door het iridiumsesquioxyde wordt teruggehouden , waardoor dit laatste als iridiumsesquichloride
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wordt opgelost. De behandeling met andere hoeveelheden zoutzuur wordt
nog eenigen tijd voortgezet, zoolang zich nog iets oplost, waarbij eene bruine
stof terugblijft , die gedeeltelijk uit onveranderd , niet genoegzaam fijn gewreven osmium-iridium , benevens kiezelzuur van het smeltvat bestaat , en
waaruit door herhaalde smelting met salpeter zich nog meer iridium afscheidt , nadat het kiezelzuur door koking met koolzure potassa is uitgetrokken. De helder gefiltreerde oplossing in zoutzuur wordt alsdan met eene
oplossing van salmiak vermengd , waardoor in den beginne ammonium-iridiurnsesquichloride ontstaat , hetwelk echter weldra wordt ontleed , waarbij
zich ammonium-iridiumchloride als een zwartroode neerslag afscheidt, tervvijl
ammonium-iridiumchlorure met eene groene kleur blijft opgelost en met
overvloedigen salmiak vermengd, door verdamping der vloeistof kan verkregen worden. Door gloeijing kan eindelijk uit beide zouten metallisch
iridium worden afgescheiden.
Volgens de laatste onderzoekingen wordt het iridium uit het osmiumiridium zuiver verkregen , door dit in den fijnverdeelden staat met het vijfvoudig gewigt baryumperoxyde en het gelijk gewigt £alpeterzure baryt innig
te vermengen , gedurende een uur in een aarden kroes tot roodgloeijens te
verhitten, de verkregene zwarte massa door lang voortgezet koken met koningswater van osmiumzuur te bevrijden , en dan het barytgehalte door eene
juist toereikende hoeveelheid zwavelzuur neer te slaan. Eindelijk wordt
zoutzuur en salmiak bijgevoegd, waarbij ammonium-iridiumchloride overblijft,
hetwelk na gloeijen iridium oplevert (zie nog nader bij Platina).
Het iridium heeft eene zuiver Witte kleur , kan goed gepolijst worden, is
zelfs in koningswater onoplosbaar , behalve in den toestand van uiterst fijn
verdeeld metaal. Door zamensmelting met salpeter wordt het geoxydeerd.
spec. gew. is 21,15. In de knalgasvlam is het tot kleine zilverwitte balletjes
gesmolten , die een spec. gew. van 24,8 hebben , zeer glanzend , hard en
broos zijn.
Het iridium gaat met de zuurstof 3 verbindingen aan : tot i r i d i u m o x ydu le, iridiumoxyde en iridium sesqu ioxyde. Met tin en zink vormi
het legeringen.
Iridiumbasen, Door Skoblikoff zijn iridiumbasen bereid, die overeenkomen
met de zoogenaamde Platina- en Palladiumbasen. Het uitgangspunt is het iridiumchlorure.
Iridiumchloride (IrC1 2 ) ontstaat door inwerking van zoutzuur op blaauw
iridiumoxydehydraat. Het komt eerst voor als eene indigoblaauwe oplossing,
die later de kleur van chromaatgroen. (nit blaauw en bruingeel) aanneemt
en eindelijk bij verhitting bruinrood wordt , zoodat het iridiumchloride in
twee modificaties schijnt voor te komen. Ook bij behandeling van de iridiumzure potassa met zoutzuur ontstaat eerst, onder vrijwording van chloor,
eene blaauwe oplossing van chloride.
• •
Na bijvoeging van potassaloog wordt eerst rood p o ta ssium -1 r d iumchloride (KC1, IrC1 2 ) gevormd, hetwelk na meerdere bijvoeging van potassa
later olijfgroen wordt en alsclan sesquichlorure bevat. Verder kan het potassium-iridiumchloride, een dubbelzout overeenkomstig met het potassium-platinachloride, ook verkregen worden door eene oplossing van chloorpotassium
bij die van iridiumchloride te voegen. — Gloeit men een mengsel nit fijn
verdeeld iridium en chloorpotassiurn in een stroom chloorgas en trekt men
de massa met heet water nit, dan verkrijgt men bij verdamping der vloei-
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stof kleine, glanzende roodzwarte octaeders van potassium-iridiumchloride.
Andere dubbelchloriden van het iridium zijn : so diu m-iri diumchl or i d e
(NaC1, IrC1 2) en ammoni um -iridium chloride (NH,C1, IrC1 2 ); het laatste slaat als . e_en rood kristallijn poeder neder, wanneer men chloorammonium
bij eene oplossing van iridiumchloride voegt.
Iridiumchlorure (IrC1) ontstaat bij verhitting van iridiumchloride en vertoont zich als eene bruine harsachtige zelfstandigheid.
Iridiumcyanure (Ir Cy) wordt in eene dubbelverbinding (potassium-iridiumcyanure) verkregen, indien men iridiumsahniak met cyaanpotassium zamensmelt. Het kristalliseert in vierzijdige kleurlooze , luchtbestendige prismen ,
die in water wel , maar in wijngeest weinig oplosbaar zijn.
lridiumjodide (Jr slaat als een zwart , in zuiver water en zuren onoplosbaar poeder neder , indien men bij eene oplossing van het chloride
joodpotassiurn en zoutzuur voegt en tot kokens verhit.
Iridiumoxyde (Ir 02) wordt als hydraat verkregen, door de oplossing van
iridiumchloride met alkalien te vermengen en gedurende langen tijd te verhitten. Het hydraat vormt dan een volumineus , indigoblaauw praecipitaat,
maar bevat altijd ook na de zorgvuldigste afwassching 3-4 procent alkali.
Iridiumoxydule (Ir 0) wordt uit iridiumchlorure door potassa als een
zwart poeder afgescheiden, dat in kokende zuren naauwelijks oplosbaar is.
Het iridiumoxydehydraat , dat nit de oplossing van het potassium-iridiumchlorure door koolzure soda wordt gepraecipiteerd, is gemakkelijker in zuren
oplosbaar en vormt daarrnede niet kristalliseerbare zouten.
Iridiumsesquichloride (Ir2 C13) ontstaat bij verhitting van fijn verdeeld
iridium in chloorgas bij eene niet te hooge temperatuur. Het vormt verschillende dubbelchloruren, bijv. potassium-iridiumsesquichloride
(3KCI, Tr2 C1 3 OHO) , hetwelk in olijfgroene diamantglanzende prismen
neerslaat , indien men iridiumchloride in zwaveligzuur oplost en de oplossing met koolzure potassa neutraliseert; verder so di u m-ir i di ums e s q u ic hl o ri d e (3 Na C!, Ir, C1 3 ± 24 HO) op gelijksoortige wijze verkregen en
in olijfgroene , opeengeschovene octaeders voorkomende; ammoni um-iridium se sq ui chlorure (3 NH, C!, Tr, CI, 3 110), donker olijfgroene prismen; chloorzilver-iridiumsesquichloride (3 AgCI,Ir,C1,), een
wit praecipitaat, hetwelk ontstaat, indien men eene oplossing van potassiumiridiumsesquichloride bij eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde voegt.
Iridiumsesquioxydule (Ir2 03) wordt verkregen door een mengsel van potassium-iridiumsesquichloride en koolzure soda in een stroom koolzuur te
verhitten en het overblijvende met water te behandelen. Het blijft als een
zwart poeder terug.
Ook door potassium-iridiumchloride met koolzure soda te verhitten, wordt
het als een blaauwzwart poeder verkregen, waaruit de soda door uittrekking
met salpeterzuur kan verwijderd worden.
Iridiumsulphureten. Een bisulphureet (tweevoudig-zwaveliridium :
IrS2 ) ontstaat bij het smelten van poedervormig iridium met zwavellever.
Wordt dit smeltsel met water behandeld, dan lost een sulfozout op, terwi,j1
een ander gedeelte', het bisulphureet, onopgelost blijft. Gloeit men nu het
bisulphureet bij afsluiting der lucht , dan blijft een sulphur eet (enkelvoudigzwaveliridium : IrS) terug, hetwelk een grijs voorkomen heeft , op het
Toodglans gelijkende.
Iridiumzuur (Ir03 ) zal in verbinding met potassa kunnen worden ver-
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kregen, indien men iridium met salpeter in een zilveren kroes gloeit, en
verder de gegloeide massa met water behandelt, waardoor eene oplossing
verkregen wordt , die iridiumzure potassa bevat.
Isaethionchloride (C,H 4 S2 04 C10 ontstaat door de inwerking van phosphorchloride op isaethionzure potassa.
Isaethionzuur (Aethylenaether-zwaveligzuur : HO, C 41-1,03 , 2S02) ontstaat
bij koking van het aethionzuur (zie aldaar) , zoo ook van den zwavelzuren-aethylaether met water, alsmede bij de behandeling van het taurine met
salpeterzuur. Om het te bereiden, voert men de dampen van watervrij zwavelzuur in aether, voegt er vervolgens water bij en kookt de vloeistof gedurende eenige uren. De vloeistof bevat, benevens isaethionzuur, vrij zwavelzuur en eenig methionzuur. Men neutraliseert met koolzure baryt en filtreert
kokend. Bij bekoeling kristalliseert de methionzure baryt en na indamping
geeft het filtraat kristallen van i sa eth i o n zu re baryt (Ba0 , C411503j2S02),
waaruit door zwavelzuur het isaethionzuur vrij gemaakt en bij indamping
in vervloeijende kristalnaalden verkregen wordt. De isaethionzure zouten
bevatten 1 en ook 2 aeq. nietaal , zijn zeer kristalliseerbaar, , gemakkelijk in
water , weinig in alkohol oplosbaar. :,— De i s a et hionz ur e , a mmonia
(NILO, C411503 , 2502 ) kristalliseert in groote waterheldere zuilen en geeft
bij verhitting ,op 200° taurine, daarvan in zamenstelling slechts onderscheiden door het minder bevatten der elementen van 2 aeq. water.
Isamide (C32H14N406) is een fraai geel poeder, bijna onoplosbaar in water, alkohol en aether, hetwelk ontstaat door verhitting van isatinaminezure
ammonia en ook bij langdurige inwerking eener waterige ammoniakoplossing
op isatine. Reeds door Iangdurig koken met water wordt het isamide opgelost als isatinaminezure ammonia.
Isamzuur = Isatinaminezuur.
Isatan (C16 116NO3 ) is een kleurloos kristallijn ligchaam, hetwelk door behandeling van het sulf6satyde met dubbel-zwaveligzure ammonia verkregen is.
Isaten (C, G H,N) is het hypothetische radikaal van het indigowit , isatyde enz.
Isatenoxyde -= Isatyde.
Isatinamide (Imesatine : C16 II6N2 02 ) ontstaat door droog ammoniakgas in eene kokende alkoholische oplossing van isatine te Leiden en den alkohol bij bekoeling met ammoniak te verzadigen , waarna het isatinamide in
donkergele regthoekige prismen aansehiet. Gemakkelijker wordt het verkregen door ammonia in een mengsel van isatine en aether te voeren en de oplossing ten laatste te verdanipen. Het is niet oplosbaar in water, moeijelijk
in aether, gemakkelijk in alkohol.
De chloor- en broomsubstitutie-verbindingen van het isatine geven met
ammonia overeenkomstige verbindingen: c h 1 o o r i s a t i n a m i d e, b r o om isatinamide.
Isatinaminezuur (Isamzuur : HO, C32 H 12 N307 ) wordt verkregen door behandeling van isatine met eene waterige ammoniakoplossing; ook door verhitting van isatinezure ammonia. Het komt voor in prachtige roode, op
kwikzilverjodide gelijkende blaadjes, niet in water, moeijelijk in alkohol,
gemakkelijk in aether oplosbaar. Door zuren wordt het bij koking ontleed
in isatine en ammonia.

Isatine (C, 61-15NO4 of indigoblaauw -1- 2 aeq. zuurstof). Deze belangrijke
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verbinding ontstaat door de indigo to digereren met water, zwavelzuur en
dubbel-chroomzure potassa of door voorzigtige verhitting van de indigo of
van het indigoblaauw met zwak salpeterzuur of beter met chroomzuur. Het
indigoblaauw wordt hierbij opgelost en de oplossing laat bij verdamping en
na het verdwijnen der blaauwe kleur het isatine uit de koud gewordene
vloeistof in morgenroode, wratvormige kristallen afzetten, die door herhaald
omkristalliseren met heeten alkohol kunnen gezuiverd worden. De morgenroode rhombische prismen geven een oranjerood poeder ; zij zijn neutraal ,
in koud water weinig, in heet water beter oplosbaar, hebben geen reuk, en
kunnen grootendeels zonder ontleding gesublimeerd worden. Geconcentreerd
zwavelzuur lost ze met eene bruinroode kleur op. Door inwerking van chloor
worden twee substitutieverbindingen gevormd (zie beneden). Door behandeling
met eene sterke potassaloog lost het isatine met eene intensief violette kleur
op, die na bijvoeging van water en door verdamping in eene gele verandert,
terwijl de vloeistof bleekgele kristallen levert , die potassa met een nieuw
zuur vereenigd bevatten, hetwelk i s a t in e z u u r heet , uit het isatine door
het opnemen van I aeq. water ontstaan is en dus tot formule heeft : CicH,
NO6 = HO, C1cH6N05 . Wordt dit zuur door andere zuren uit zijne zouten
afgescheiden, dan vervalt het in isatine en water. Ontleedt men isatinezuur
loodoxyde door zwavelwaterstofgas en laat men de gefiltreerde oplossing in het
luchtledige vrijwillig verdampen , dan verkrijgt men het zuur als een wit
vlokkig poeder , hetwelk in kokend water opgelost oogenblikkelijk eene roode
kleur aanneemt en bij bekoeling kristallen van isatine levert. Met zwaveligzuur of beter met zwaveligzure zouten geeft het isatine zouten van de
formule: C, GH5N0,, 2S02 + MO, die oak door inwerking van het zwaveligzuur op isatinezure zouten kunnen gevormd worden. De i s a tin e-z wave ligzure potassa : KO, C 14 H51\10„ 2S0 2 kristalliseert in blaadjes van eene
licht gele kleur.
Laat men chloorgas door in water verdeelde isatine of indigo strijken , dan
ontstaan twee substitutieverbindingen, het chloorisatine en het bichloorisatine,
die door kristallisatie kunnen gescheiden worden , dewijl de eerste verbinding weinig oplosbaar is (zie bij Ohloorisatine). Bij behandeling van chloorisatine en bichloorisatine met potassa ontstaat onder opname van water chloorisatinezure en bichloorisatinezure potassa. Wordt het chloorisatinezuur uit
zijne verbinding afgescheiden, dan wordt het zeer spoedig in chloorisatine en
water ontleed. —
Chloorisatinezure potassa: KO, C 16H5CIN05, komt voor in glanzenda
bleekgele kristallen. — Chloorisatin ez tire bar y t vormt goudgele tafelen. — Chlo or is atin ez uur loodoxyde is eerst een gele geleiachtige neerslag , die spoedig vlokkig wordt en eene scbarlakenroode kleur aanneemt ; het
roode zout is kristallijn, het gele amorph. — Chloorisat in ezuur k op e r o x y d e is een zwaar, korrelig, bloedrood poeder. — Chl o o r i s a tin ezuur z i 1 v e r o x y d e komt voor in gele kristallen, die in heet water oplosbaar zijn. — De chloorisatinezure zouten kunnen evenals de isatinezure zouten door zwaveligzuur ontleed worden.
Het bich loorisat in ezuur : HO, C 1GH,C1 2 N05, is bestendiger dan het
chloorisatinezuur en kan uit het potassazout door middel van een sterk zuur
worden afgescheiden.
Het broom werkt even als het chloor op het isatine en vormt broomisatine en bibroomisatine, die in verbinding met potassa weder broomisatine-
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zuur en bibroomisatinezuur geven, alsmede verbindingen met zwaveligzure
zouten voortbrengen.
Zoo kunnen dan de volgende substitutieprodukten uit het isatine en isatinezuur ontstaan:
Isatine :

Bichloorisatine:

C16I-16N05 ± HO
H mn
C16
/
C16

Bichloorisatinezuur :

C16 c 12,1 NO5+HO

Broomisatine:

C16 Br' NO,

Broomisatinezuur :

5N05 +HO
C16 Br

Bibroomisatine

C„ ;,NO,
B2

Bibroomisatinezuur :

;;N05-I-HO
C161 B2

Isatinezwaveligzure zouten:

C„I-I,NO„ 2S02-1-M0

Chloorisatinezwaveligzure zouten:

C:16 cilN0 4, 2S0,--1-M0

Isatinezuur :
Chloorisatine :

Bichloorisatinezwaveligzure zouten:

C00 4 , 250 2 -HMO

Broomisatinezwaveligzure zouten:

131;;NO 4, 2S0, +MO

Bibroomisatinezwaveligzure zouten

NO,, 2S02-1-MO.
C16
2
Ook is door Hofmann to Londen bewezen, dat het isatine door verhitting
met potassa aniline vormt en dat het chloorisatine , broomisatine, enz.,
op dezelfde wijze behandeld , verbindingen in de type van het aniline leveren , waarin de waterstof door chloor, broom of door beide verplaatst is.
Isatinezuur , zie bij Isatine.
Isatyde (C161-16N0 4) ontstaat , indien eene wijngeestige oplossing van het
isatine met zwavelammonium behandeld wordt. Het staat in dezelfde verhouding tot het isatine als het indigowit tot het indigoblaauw,, het is nameisatine + 1 aeq. H. of i s a tin ehydrur e. Het komt voor als een grits kristallijn poeder, gelijkende op het indigowit, bezit reuk noch smaak , is niet
in water, weinig in kokenden alkohol of aether oplosbaar. Bid verhitting
smelt het onder verandering van kleur,, wordt bruinrood en in wijngeest
gemakkelijk oplosbaar.
Een isatyde , waarin 2 aeq. 0 door 2 aeq. S verplaatst zijn , draagt den
naam van suIfesatyde (zie aldaar).
Uit chloorisatine ontstaat een chloorisatyde (zie aldaar); op overeenkomstige wijze bichloorisatyde, broomisatyde en bibroomisatyde.
Isocajeputen, zie bij Gajeputen.
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Isocyanuurzuur is synoniem met het Fulminuurzaur.
Isodimorphie, zie bij Isomorphie.
Isomerie (io-op.ipng , van gelijke deelen, van 6.0i , gelijk en ,r6ptipo5 het deel)
noemt men de onderlinge verhouding van ligchamen, die een gelijk of
betrekkelijk gelijk aantal atomen bezitten, doch in eigenschappen van elkander afwijken. Vooral de organische scheikunde levert hoogst belangrijke
voorbeelden op van isomere verbindingen, die evenwel bij de anorganische
verbindingen het eerst ontdekt zijn.
Voor het regte begrip van isomerie of isomere verbindingen client echter
vooral acht te worden gegeven op haar verschil met de wijzigingen, die van
onderscheidene verbindingen voorkomen. De isomere verbindingen zijn van
de wijzigingen eener scheikundige verbinding onderscheiden , doordien zij
bij gelijke procentische zamenstelling verschillende scheikundige eigenschappen vertoonen , terwijl de uitdrukking »wijzigingen of modificaties" slechts
betrekking heeft op zoodanige verbindingen , van Welke bij gelijke procentische zamenstelling alleen een verschil in physisch opzigt erkend wordt.
Overigens kan de grens niet altijd even scherp getrokken worden; er
komen gevallen voor, waarbij het zeer twijfelachtig is, of men met eene
isomere dan wel met eene gewijzigde verbinding te doen heeft. Deze
onzekerheid doet zich voor, indien twee verbindingen van gelijke zamenstelling met verschillende physische eigenschappen begaafd zijn en tevens
in hare scheikundige eigenschappen niet overeenstemmen. Tot zoodanige
verbindingen behoort bijv. het kiezelzuur, , hetwelk amorph en kristallijn
voorkomende , verschillende physische eigenschappen vertoont , terwijl aan
den anderen kant eene verschillende scheikundige verhouding wordt waargenomen, want in den gekristalliseerden staat is het in kokende potassaloog onoplosbaar,, daarentegen in den amorphen staat gemakkelijk oplosbaar.
Voor werkelijke modificaties daarentegen kan men houden de verschillende
kristalvormen van den koolzuren kalk , namelijk kalkspaat , die tot het
rhomboedrische of hexagonale systeem behoort, en arragoniet, hetwelk tot het
rhombische systeem behoort en in rhombische prismen kristalliseert. Hierbestaat bij gelijke scheikundige zamenstelling verschil in physische eigenschappen.
De toestand van isomerie werd het eerst door Berzelius herkend in
kunstmatig bereid waterhoudend tinoxyde, hetwelk als hydraat met verschillende eigenschappen voorzien voorkomt , hoewel la ter Graham heeft
bewezen, dat dit verschil evenals bij het phosphorzuur van een verschillend watergehalte afkomstig is. Aan den isomeren toestand van het tinoxyde sluit die van het chroomoxyde, hetwelk twee hydraten met verschillende eigenschappen oplevert. Vooral opmerkelijk is het feit, eveneens door Berzelius het eerst opgemerkt , dat de eigenschappen van vele
ligchamen, bijv. van het titaanzuur, tantaalzuur, chroomoxyde bij gloeijing
veranderen. — Van meer beteekenis en duidelijker is echter de isomeric van
organische verbindingen, waarvan het wijnsteenzuur en druivenzuur het eerst
opgemerkte en meest belangrijke geval opleveren. Beide zuren komen in
zamenstelling volkomen overeen: C 811 4 010 , en toch verschillen zij in onderscheidene opzigten en eigenschappen; zoo ook slijmzuur en suikerzuur, beide
met de forrnule : C 12 11 10 0 16 . Verder behooren hiertoe het grootsie aantal der
koolhydraten (sulker, zetmeel enz.).
Men relent tot de isomerie ook zoodanige verbindingen, die de atomen in
dezelfde verhouding bevatten, doch waarbij het aantal verschilt.
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Men onderscheidt drie verschillende soorten van isomere ligchamen :
1.) Isomere verbindingen in engeren zin, waarbij zoowel het
betrekkelijk aantal atomen, alsook het aequivalentgewigt geheel overeenstemt. De boven aangevoerde voorbeelden; verder nog vele vlugtige olièn
van de formule: C20H16.
2.) Met am er e verbindingen, die een gelijk aantal elementaire atomen bevatten , welke echter op verschillende wijzen gegroepeerd zijn. De
empirische formule is dus in deze verbindingen gelijk, de rationele verschilt.
Als voorbeelden van metamerie kunnen dienen de azijnzure methylaether
en de mierenzure aethylaether. Beide vertoonen in hunne empirische formule (C6 14300 een gelijk aantal elementaire organen, die echter in het eene
geval tot azijnzuur en methyloxyde, in het andere tot mierenzuur en methyloxyde zijn gerangschikt.
azijnzuur
= C4H3 03mierenzuur
= C21-103
— C4FI30
methylaether = C2 H 3 0
aethylaether
azijnzure methylaether — C6I-1604
mierenzure aethylaether — C3H604
Verdere voorbeelden zijn nog:
mierenzuur = C2 11 03valeriaanzuur = C101-1303
en
amylaether = C10 H 11 0methylaether
= C2 H3 0
mierenzure amylaether = C 12 H 1204 valeriaanzure methylaether = C12H1204
azijnzuur = C4I1303
aethylaether = C4HSO
azijnzure aethylaether = C311304

en boterzuur hydraat = HO,C3 H7 03 =
C311804

3.) Polym er e verbindingen, waarbij de verhouding der atoomgetallen dezelfde is , maar het absolute aantal verschilt (een veelvoud uitmaakt).
Als voorbeelden dienen:
bitteramandelolie = Cit. H.O.
en
benzoine = C23 11 1204

elayl (olievormend gas) = C41-14
en
propylen = CA

aldehyde = C,H 402amylen = C10 H 10 enz.
en
azijnaether = C3H304
Het is niet altijd met zekerheid nit to maken , of eene verbinding tot de
isomere in engeren zin , de metamere of de polymere moet gerangschikt worden. Mogelijk zullen de meeste thans voor isomeer in engeren zin gehoudene verbindingen bij meerdere bekendheid met hare wijze van zamenstelling en
de groepering barer atomen tot de metamere of polymere moeten gebragt
worden.
Isomorphie 7 Isomorphismus (van taos , gelijk en lei izoppi , de gedaante) ,
noemt men de overeenstemming in kristalvorm bij vele ligchamen van verschillenden scheikundigen aard , maar van analoge (overeenkomstige) zamenstelling. Ligchamen, waarbij men eene dergelijke overeenstemming heeft waar-
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genomen, en die elkander in verbindingen geheel of gedeeltelijk kunnen verplaatsen, zonder dat de kristalvorm der verbinding eene verandering ondergaat,
worden dus als isomorphe (gelijkstaltige) ligchamen aangeduid. Met andere woorden : I s o m o r p h e ligchamen zijn de zoodanige, waarbij kristalvorm
en wijze van zamenstelling gelijk zijn , maar waarbij eigenschappen en aequivalentgetal verschillen.
Er bestaat dus verband tusschen de scheikundige constitutie (wijze van
zamenstelling) of de groepering der atomen en den uiterlijken vorm , of met
andere woorden , ligchamen van gelijke constitutie hebben een gelijken
kristalvorm. Gaat dat verband tusschen zamenstelling en kristalvorm door,
dan verkrijgt daardoor de atomistische theorie een wezenlijken steun en de
kristalvorm voor den scheikundige eene aanmerkelijke beteekenis ; ontegenzeggelijk is het verband door vele feiten bewezen.
Mitscherlich is voor den eigenlijken grondlegger van de leer der isomorphie
to houden , doordien hij de theorien van Gay-Lussac en Beudant heeft uitgewerkt. Het eerste bewijs van isomorphie vond hij bij de analyse der zouten
van het arsenikzuur en phosphorzuur. Met dezelfde basen verbonden, kwamen
deze zuren in den graad van verzadiging overeen en leverden , met een gelijk atomental verbonden , een en denzelfden kristalvorm. De eerste resultaten
leidden Mitscherlich tot het besluit , dat zoodanige ligchamen, welke met
betrekking tot hun atomental analoge verbindingen aangaan , elkander ook
wederzijds in hunne verbindingen kunnen verplaatsen, zonder dat daarbij de
kristalvorm eene wezenlijke verandering ondergaat. Slechts die vormen
echter,, welke tot het regelmatige kristalstelsel behooren , kunnen in den
waren zin des woords I s o morph geheeten worden. Alle vormen der overige
stelsels vertoonen eene afwijking in de hoeken en verdienen dus eerder den
naam van h o m oeomorphe (van 8/,tor(4, gelijkende, en n pto pp i, de gedaante).
Het aantal der ligchamen , als isomorph of homoösmorph erkend , is niet
onaanzienlijk , zoodat aan de wet : ))ligchamen van gelijke wijze van zamenstelling hebben gelijken kristalvorm" eene bepaalde waarde moet gehecht worden. Want het verband tusschen kristalvorm en scheikundige zamenstelling
met de daarbij gemaakte waarnemingen geven opheldering over een belangrijk gedeelte der scheikunde.
Eenige voorbeelden mogen het bovenstaande ophelderen.
Als eerste voorbeeld noemen wij de klasse der aluinen , over wier verschillende verbindingen men het artikel Alnin zie. —
Verder zijn zeer merkwaardig de isomorphe verbindingen, die het koolzuur
met eenige metaaloxyden vormt , voornamelijk die , welke in de mineralogie
spathes heeten , bij v. :
de koolzure kalk (kalkspaath) ,
de koolzure magnesia (kalk- of magnesiaspaath),
koolzuur ijzeroxydule (ijzerspaath) ,
koolzuur mangaanoxydule (mangaanspaath) ,
koolzuur zinkoxyde (zinkspaath).
De kristalvormen dezer verbindingen stemmen , op weinig verschil na ,
overeen ; de grondvorm is een rhombader. Zij kunnen in hare kristallen
elkander vervangen , want zeer dikwijls vindt men in de eene verbinding eene
kleine hoeveelheid eener andere, zoo bijv. in spaathijzersteen meestal eenig
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mangaanoxydule, terwip de mangaanspaath daarentegen eenig koolzuur ijzeroxydule bevat.
Aan deze laatste isomorphe verbindingen sluiten de koolzure baryt (witheriet) , de koolzure strontiaan (strontianiet) en het koolzuur loodoxyde
(witlooderts) , die in hunne kristalvormen , welke tot het rhombische systeem
behooren , zeer na met elkander overeenstemmen.
De aluinen kunnen echter alleen als werkelijk isomorphe verbindingen beschouwd worden , de andere slechts benaderend isomorph of homoeomorph,
zooals uit het verschil van hun eindkanthoek blijkt.
Zoo wijken bijv. de eindkanthoeken van den rhomboeder der spathen op
de volgende wijze van elkander af:
eindkanthoeken
koolzure kalk (kalkspaath) = GaO, CO 2
405° 5'
koolzure magnesia (talkspaath) = MgO, CO 2107° 25,
koolzuur ijzeroxydule (ijzerspaath) = FeO, CO,
407° 0'
koolzuur mangaanoxydule (mangaanspaath) = MnO, CO2
106° 51'
koolzuur zinkoxyde (zinkspaath) = ZnO, CO 2107° 40'
Zoo ook wijken van elkander of :
koolzure baryt (witheriet) = Ba0 , CO 2418° 30'
koolzure strontiaan (strontianiet) = SrO , CO 2117° 16'
koolzuur loodoxyde (witlooderts) = Pb0 , CO 2117° 14'
Verder nog :
401° 42'
zwavelzure baryt (zwaarspaath) = Ba0 ,S0,
zwavelzure strontiaan (coelestien) = SrO, SO3104° 48'
zwavelzuur loodoxyde (loodvitriool) = Pb0, SO 3101° 32,
Als voorbeelden van isomorphe groepen voeren wij nog de volgende aan:
1. aluinaarde Al203
ijzeroxyde Fe203
chroomoxyde Cr203
mangaanoxyde Mn203
2. kalk Ca0 (in kalkspaath).
magnesia Mg0
ijzeroxydule Fe0
mangaanoxydule Mn0
zinkoxyde ZnO
3. kalk Ca0 (in arragoniet)
strontiaan Sr0
baryt Ba0
loodoxyde Pb0
4. phosphorzuur PO,
arsenikzuur As05
antimoonzuur Sb05
5. phosphorigzuur P03
arsenigzuur As03
antimoonoxyde Sb03
6. zwavelzuur SO3
chroomzuur Cr03

400

Isonitrophenylzuur — Ivoorzwart.
7. overmangaanzuur Mn207
overchloorzuur C10,

(Hierbij doet zich het merkwaardige geval voor,, dat 2 aeq. mangaan isomorph zijn met 1 aeq. chloor.)
8. kalkspaath Ca0 , CO,
dolomiet (CaO, Mg0), 2CO2
ijzerspaath FeO, CO2
mangaanspaath MnO, CO2
zinkspaath ZnO, CO2
Die verbindingen, Welke dimorph (zie aldaar) en in beide modificaties isomorph zijn , noemt men isodirn o r ph. Zoo zijn bij v. arsenigzuur en
antimoonoxyde isomorph ; arsenigzuur is echter dimorph , want het komt
regelmatig octaedrisch , maar ook rhombisch voor; evenzoo wordt antimoonoxyde regelmatig octaedrisch en rhombisch als witspiesglanserts gevonden.
Zwavelzilver (Ag S) en zwavelkoper (koperglans : Cu, S) zijn eveneens isomorph en dimorph.
Isonitrophenylzuur (HO, C12 N0 5) blijft terug bij de destillatie van het nitrophenyinur (zie aldaar) , waarmede het isomeer is.
Tartrilzuur. Isowjjnsteenzuur = Tartrelzuur1 (Zie bij
Isotartridzuur
Wiinsteenzuur).
Itaconzuur (2H0, C10H406) Wordt het uit citroenzuur verkregen aconitzuur
(zie aldaar) van 160 tot 200o C. verhit , dan ontstaat er een mengsel van '2
zuren, waarvan het eene, het itaconzuur, tot kristallen verdigt , terwiji het
andere het citraconzuur (zie aldaar) als eene olieachtige vloeistof verschijnt.
Heeft de destillatie echter schielijk plaats, dan heeft het itaconzuur de
overhand, maar bij langzarne destillatie is meer citraconzuur voorhanden.
Beide zuren zijn isorneer. Het itaconzuur wordt gezuiverd door het in heet
water op te lossen en op nieuw te laten kristalliseren, waarbij het zeer gemakkelijk in octaeders aanschiet. Het is zoowel in water als in alkohol oplosbaar en wordt bij verhitting in watervrij citraconzuur omgezet.
Juchtleer,, zie bij Loojerjj.
Juweliersborax is de octaedrische borax met 5 aeq. kristalwater , die nit
eene oplossing van borax bij eene temperatuur tusschen 79 en 56° C. kristalliseert.
Ivoor (Elpenbeen) is de zelfstandigheid van de slagtanden des olifants.
In ruimeren zin wordt echter ook de massa der overige olifantstanden, der
tanden van den kazelot, van den narwhal en van andere dieren met dezen
naam aangeduid en als ivoor bewerkt. De bestanddeelen zijn hoofdzakelijk
phosphorzure kalk en koolzure kalk.
Ivoor (plantaardig) is de harde witte zelfstandigheid, waaruit de zaadlappen of cotyledonen der rijpe vruchten van Phytelaphus macrocarpa ,
eene Zuidamerikaansche, met de Palmen verwante, plant bestaan, hetwelk
wegens de hardheid en geschiktheid tot politoeren dezen naam verkregen
heeft.
Ivoorzwart = Beenzwart , zie Beenderkool.

Kaas — Kakodyl.
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Haas bestaat uit gecoaguleerde kaasstof (zie Caseine) en bevindt zich in
beginnenden en voortgaanden toestand van ontleding en rotting. De scheikundige veranderingen , die hierbij plaats grijpen , zijn echter nog niet volledig
bekend. Zelfs in de magerste kazen zijn eigenaardig riekende vetzuren ,
voornamelijk boterzuur, valeriaanzuur, capronzuur en soortgelijke ligchamen
bevat , waarvan de laatste aan de kaas den eigenaardigen reuk en met het
zout -ook wel den pikanten smaak mededeelen. Deze vette sterk riekende
zuren zijn ontstaan door de inwerking van de omgezette kaasstof op ingeslotene boterdeeltjes ten gevolge van eigendommelijke gisting- of verwezingprocessen.
Volgens Blondeau echter wordt daarbij uit de kaasstof zelve vet voortgebragt.
Eenige kaassoorten zijn vol van zoogenaamde oogen, dat wil zeggen holten,
die door de vorming van gassoorten ontstaan. In deze holten wordt somtijds eene vloeistof gevonden , die vrijen ammoniak bevat , welke den reuk
en smaak nog aanzienlijk vermeerdert. Vertoont zich eene blaauwe schimmel in de kaas, dan is deze in het tijdperk van snel bederf en er ontwijkt
veel ammoniak.
De kaas kan overal nit de melk bereid worden; evenwel zijn vele streken
in dit opzigt zeer bevoorregt, doordien benevens de bereidingswijze ook het
voedsel, dat de koe nuttigt, hierop een bepaalden invloed uitoefent. Bij ons
te lande, in Zwitserland , Engeland enz. geschiedt de kaasbereiding in het
groot , en vindt men geheele streken , waarin de koeijen hoofdzhkelijk tot
de bereiding van dit produkt dienen.
Men onderscheidt zuremelksche en zoetemelksche kaas. —
Voor de bereiding der eerste kaassoort laat men eenvoudig de melk stollen
door middel van bet melkzuur, hetwelk bij het staan wordt voortgebragt.
De zoetemelksche kazen daarentegen worden bereid door bijvoeging van
zekere zelfstandigheden, bijv. de huid van de 4de maag van het kalf of de
zoogenaamde leb.
Kaasoxyde is een oude naam voor leucine (zie aldaar).
Kaasstof, zie Caseine.
Kakodyl (C„II6 As = (C2H3) 2As = Kd) beet het radicaal der kakodylverbindingen en heeft zijn naam van >taxi); , slecht , en ath, rieken , omdat zijne
verbindingen een uiterst onaangenamen reuk verspreiden. Het bestaat zooals uit de formule blijkt uit
koolstof
waterstof en
arsenik
en is een alkoholradikaal (methyl: C 2 113) met een metaal verbonden ; van
daar dat zijn naam volgens zijne zamenstelling is arseenbimethyI. Het is door
Bunsen ontdekt.
Het wordt het best verkregen uit het chloorkakodyl (kakodylchlorure)
door inwerking van zink bij 1000 C. Hierbij wordt chloorzink gevormd en
kakodyl vrijgemaakt. Om eene ontleding te vermijden , rectificeert men de
daardoor verkregene vloeistof het best in een met koolzuur gevulden toestel,
26
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waarbij het kakodyl als eene heldere, lichtbrekende vloeistof of als eene
olie voorkomt , zwaarder dan water, bij — 600 C. in glanzende naalden
kristalliserende en bij 4700 kokende. Het wordt van een buitengemeen onaangenamen reuk vergezeld en zijne dampen zijn in den hoogsten graad vergiftig,
eene eigenschap , die de meeste kakodylverbindingen bezitten. Aan de lucht
ontbrandt het kakodyl van zelf , hetwelk men gemakkelijk bewijzen kan,
door een glazen staaf daarmede te bevochtigen. De produkten der verbranding zijn koolzuur, water en arsenigzuur. Met zwavel en chloor kan het
direct verbonden . worden ; door salpeterzuur wordt het in kakodyloxyde
overgebragt , bij verhitting tot kakodyloxyde en water.
liakodylbromure (Broomarsin: C,H, As Br = (C 2H3) 2 As Br = Kd Br)
ontstaat bij destillatie van kwikzilverchloride-kakodyloxyde met hoogst geconcentreerd broomwaterstofzuur en gaat in den ontvanger als eene niet
rookende geelgekleurde vloeistof over , die in eigenschappen zeer veel op
het kakodylchlorure gelijkt. — Eene basische verbinding (Kd 0 +3 Kd Br)
wordt ook direct gevormd door herhaalde destillatie van kakodyloxyde met
tamelijk geconcentreerd broomwaterstofzuur.
Kakodylchloride 1 k a k o d y l z u u r (3Kd C1,--1- 2Kd 0 3) vormt een olieachtig ontledingsprodukt van het kakodylsuperchloride of kakodylzuur kakodylsuperchloride , indien men deze verbindingen verhit.
liakodylchlorure (enkelvoudig-chloorkakodyl , chloorarsin : C4H6AsC1 of
(C21-13) 2 AsC1) is eene vlugtige , vreeselijk riekende vloeistof, waarvan de
damp de slijmhuid van den neus sterk aangrijpt en tranen verwekt. Men
verkrijgt deze verbinding door kakodyloxyde en kwikzilverchloride te verhitten. Zuiver kakodyloxyde absorbeert bij zorgvuldige afsluiting der lucht
met groote begeerte droog chloorwaterstofgas. Er scheidt zich dan een
steenrood poeder , er y t r ar sin (C 4 1-1 6As303 ) geRaamd of , terwijl men , indien de zich daarboven bevindende vloeistof in eene atmospheer van koolzuur
verhit wordt, twee verschillende lagen vloeistof, eene bovenste dunvloeibare
van kakodylchlorure en eene benedenste van taaije dikvloeibare geaardheid
verkrijgt. De benedenste is voor een waterhoudend kakodylchlorure
(KdCI, HO) te houden. Behandelt men het kakodylchlorure met water of
destilleert men kakodyloxyde met waterhoudend chloorwaterstofzuur,, dan
verkrijgt men een b a si sch kakody1ch10 rure (KdO , 3KdC1) als eene
vloeistof, gelijkende op het chloorkakodyl , indien men het op bovenstaande
wijze verkregen poeder met poeder van krijt en water bij volledige afsluiting der lucht destilleert, dan over chloorcalcium droogt en nu nog eenmaal
afzonderlijk in eerie met koolzuur gevulde hermetisch geslotene buis destilleert.
Volgens Baeyer ontstaat er driev oudig-ch lo or k ak odyl (C41-16AsC13
of (C2113),AsC13), indien men phosphorsuperchloride onder watervrijen
aether op kakodylzuur laat inwerken. Het komt voor in kristalblaadjes, die
met watervrijen aether afgewasschen en daaruit ook omgekristalliseerd worden. De vorming kan op de volgende wijze worden voorgesteld :
(C2113) 2 AsHO 4 + 2PC15 = (C211 3) 2 AsC1 3
2P02 013 ± HCI. Ook ontstaat
drievoudig-chloorkakodyl , indien men op de oppervlakte van een koud gehouden mengsel van enkelvoudig-chloorkakodyl met zwavelkoolstof chloorgas leidt. — Met watervrijen alkohol in aanraking gebragt , wordt het ontleed en de gevormde stroop laat bij verdamping groote kristallen van basisch
kakodylsuperchloride terug:

+
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(C,H3)2AsC13+2C 41-1.602 = (C21-13),AsO4H 2 C1+ 2C,H,C1.
Het kakodylchlorure (enkelvoudig-chloorkakodyl) vereenigt zich met andere chloriden tot eigenaardige dubbelzouten. Zoo bijv. ontstaat er een
k ak o dy 1-k o per chloru re (KdC1, Cu 2 C1) , indien eene alkoholische oplossing van kakodyloxyde met eene oplossing van koperchlorure in chloorwaterstofzuur vermengd wordt, als een volumineuse, brijachtige, witte neerslag,
die gezuiverd een wit korrelig poeder geeft , van kakodylachtigen reuk vergezeld. Verder verkrijgt men een k a k-o d y1-p1a t i n a chlo ride (waarschijnlijk KdC1, PtC1 2 ) bij het vermengen van alkoholische oplossingen van
kakodylchlorure en platinachloride als een steenrooden neerslag , die door
koken of uitwasschen met water tot eene naauwelijks gekleurde vloeistof
oplost , waaruit bij verdamping een platinahoudend radikaal in kleurlooze
groote naalden aanschiet.
Kakodylcyanure (Cyaanarsin : (C2 H3), AsCy = KdCy) kan op de minst
gevaarlijke wijze worden bereid door eene geconcentreerde oplossing van
cyaankwikzilver met kakodyloxyde te vermengen. Er ontstaat dan, onder
afscheiding van metallisch kwikzilver , benevens kakodylcyanure, tevens
kakodylzuur. Het kakodylcyanure scheidt zich bij latere destillatie onder
het water als eene gele olieachtige laag af.
Kakodylfluorure ((C2113) z AsF = KdF) komt voor als eene kleurlooze in
water onoplosbare vloeistof van een ondragelijken prikkelenden reuk en wordt
verkregen door kwikzilverchloride-kakodyloxyde met zeer geconcentreerd
fluoorwaterstofzuur te behandelen.
Kakodyllodure (Joodarsin : (C2113 ) 2 AsJ = KdJ) wordt door destillatie
van kakodyloxyde met geconcentreerd joodwaterstofzuur als eene gele olieachtige vloeistof verkregen , waaruit zich bij verdamping eene vaste gele
zelfstandigheid in korsten, bij langzame afkoeling in doorzigtige rhombische
tafelen afzet. Het nog vloeibare jodure wordt afgegoten en op nieuw met
joodwaterstofzuur gedestilleerd. Het destillaat wordt alsdan in een hermetisch gesloten vat , met koolzuur gevuld , door bijtenden kalk en chloorcalcium van het bijgemengd joodwaterstofzuur bevrijd en ten laatste in eene
tweebeenige , eveneens koolzuur bevattende , hermetisch geslotene buis gedestilleerd , totdat hoogstens twee derde deelen zijn overgegaan. Het gezuiverde kakodyljodure vormt eene dunvloeibare , geelachtige vloeistof van
walgelijken , doordringenden, op het chloorkakodyl gelijkenden reuk , is bij -40° C. nog vloeibaar , en gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether.
Een b a s i s c h kakodyljodur e (KdO , 3KdJ) ontstaat gelijktijdig bij de
destillatie van kakodyloxyde met joodwaterstofzuur en is de zelfstandigheid,
die zich in den ontvanger uit het jodure bij bekoeling in gele kristallijne
korsten afscheidt.
Kakodyloxyde (Alkarsin, van alkohol en arsenik : C4H6As0 = (C,H,),
As0 = KdO) is het hoofdbestanddeel van Cadet's rookende vloeistof en ontstaat , indien een mengsel van gelijke deelen azijnzure potassa en arsenigzuur
aan de destillatie wordt onderworpen. De vorming heeft plaats volgens de
Nergelijking :
2 (KO, C4H303) + As03 = C4H6As0 + 2 (KO ,C00 + 2CO2.
Volgens Baeyer destilleert men het best het mengsel van beide ingredienten in eene glazen retort in het zandbad. Neemt men azijnzure soda, in
plaats van azijnzure potassa, dan verkrijgt men minder kakodyloxyde. Men
verkrijgt eene vloeistof in twee lagen , waarvan de benedenste het kakodyl-
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oxyde bevat. Wordt deze vloeistof met zwavelzuur geschud, in eene atmospheer van koolzuur gedestilleerd en over kalk gerectificeerd , dan komt zij
als eene kleurlooze , aetherachtige vloeistof van 1,462 spec. gew. voor , die
bij 150° C. kookt, bij — 25° vast wordt en op arsenikwaterstof gelijkt, hoogst
walgelijk riekt , onoplosbaar in water is , aan de lucht van zelf ontbrandt en
met eene Witte vlam brandt.
Het kakodyloxyde vormt met zuren zouten , die voor een deel gekristalliseerd voorkomen. Ook tot kwikzilverchloride en bromide vertoont het eene
groote verbindingsneiging.
Volgens Baeyer zal men het meeste kakodyloxyde verkrijgen , door bij
chloorkakodyl onder water potassaloog te voegen en dan alles aan eene destillatie te onderwerpen.
Het kakodyloxyde zal op deze wijze worden verkregen als een kleurlooze,
niet aan de lucht rookende, ligt bewegelijke vloeistof van een onverdragelijken doordringenden en de oogen aantastenden reuk. Het is dan waarschijnlijk (isomerisch) parakak o d y 1 oxyd e.
Bij langzame toetreding van zuurstof bij v. onder eene waterlaag wordt het
kakodyloxyde in kakodylzuur kakodyloxyde overgebragt, hetwelk weder door
behandeling met water in kakodyloxyde overgaat.
Kakodylseleniet (Kakodylselenureet : C 4H6 As Se = Kd Se) ontstaat, door
herhaalde destillatie van zuiver kakodylchlorure met eene oplossing van seleensodium in water en vormt in den gezuiverden staat eene doorzigtige , geelachtige vloeistof van een hoogst onaangenamen, walgelijken reuk.
Kakodylsulfide (Kakodylsupersulfide : C 4116 AsS3 = KdS3)is slechts in verbinding met andere basische zwavelmetalen bekend. Het vormt met lood ,
antimoon , bismuth , koper enz. k ak o dy isulfide- z out en, die verkregen
kunnen worden hetzij door behandeling van de oplossingen der overeenkomstige zuurstofzouten met zwavelwaterstof , hetzij door vermenging der alkoholische oplossingen met die van het k akod ylsulfide-kakodylsulfur e e t (KdS, KdS3) , eene verbinding , die door directe vereeniging van het
kakodylsulfureet met zwavel ontstaat.
Kakodylsulfureet (C,HsAsS = KdS) wordt het best verkregen door destillatie
van kakodylchlorure met eene oplossing van baryumsulfhydraat en vormt
eene waterheldere , aan de lucht niet rookende, hoogst walgelijk riekende
vloeistof, die in water bezinkt en daarin onoplosbaar is , maar met alkohol
en aether in alle evenredigheden kan vermengd worden.
Kakodylsuperbromide , k a k o dylz u u r (KdBr3, Kd03 + 42H0) is eene
kleur- en reuklooze taaije vloeistof , die kan verkregen worden door kakodylzuur in zooveel mogelijk geconcentreerd , zwavelzuurvrij broomwaterstofzuur op te lossen en de oplossing bij 0° in het luchtledige boven kalk en
zwavelzuur te verdampen.
Kakodylsuperchloride is niet zuiver op zich zelf verkregen , maar slechts
in verbinding met kakodylzuur bekend. Volgens Baeyer ontstaat er echter
een basis ch kak o d yl sup er ch 1 or i d e (C 4H6As04H,C1), indien men d r i ev. o u d i g- c h 1 o ork ak o d y 1 met watervrijen alkohol in aanraking brengt. (Zie
Kakodylchlorure). Een kakodylzuur kakodylsuperchloride (KdC13,
2Kd03 4- 3H0) verkrijgt men volgens Bunsen, indien men een stroom
droog chloorwaterstofgas over droog kakodylzuur leidt ; het scheidt zich alsdan bij bekoeling in groote kristallijne blaadjes af. Het gemakkelijkst wordt
het kakodylzuur kakodylsuperchloride vrij van bijmengsels verkregen, indien
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men kakodylzuur in geconcentreerd chloorwaterstofzuur oplost en de vloeistof
over kalk en zwavelzuur verdampt. De verbinding wordt dan langzamerhand
vast tot eene brijachtige massa , die uitgeperst nog eens op deze wijze behandeld , groote doorzigtige kristalbladen vormt.
Kakodylsuperfluoride, k ak o d y lzuur (2KdF 3 + Kd03 +3110) wordt verkregen , door het kakodylzuur in geconcentreerd fluoorwaterstofzuur op te
lossen en de oplossing in het waterbad in prismatische kristallen te verdampen.
Kakodylzuur (Alkargen : C,H6 A.s03 + HO = Kd03 + HO) wordt het best
verkregen door oxydatie van het kakodyloxyde door middel van kwikzilveroxyde en kristalliseert in kleurlooze rhombische zuilen , die reek noch smaak
bezitten , in water en alkohol zeer gemakkelijk , in aether niet oplosbaar zijn,
bij 200° C. smelten en bij 230° ontleed worden. Het is niet vergiftig, hoewel
het 36% arsenik bevat en gemakkelijk in water oplosbaar is. Het vormt
met basen zouten , die meestal een gomachtig voorkomen hebben.
Over de inwerking van phosphorsuperchloride op kakodylzuur zie onder
Kakodyichiorure.
Door de inwerking van droog chloorwaterstofgas op kakodylzuur ontstaat
volgens Baeyer eerst basisch kakody ls up erchloride (zie bij Kakodylchloride) , als eindprodukt arsenikmonomethylchloride (C21-13AsC12),
benevens chlo o r m e t h y 1. Wordt het arsenikmonomethylchloride bij —10°
C. met zwavelwaterstof vermengd, dan ontstaat in groote kristallen ar s enikmonomethyltetrachloride (C2H3AsCh).
Kakodylzuur kakodyloxyde (KdO, Kd03, ook hydrarsin geheeten wegens
de aanwending van het kwikzilveroxyde bij de bereiding van het kakodylzuur,
zie aldaar) ontstaat door langzame oxydatie van het kakodyloxyde aan de lucht
als eene stroopachtige vloeistof , die door water gemakkelijk wordt opgelost.
Kakotelin = Gacotelin.
Kali van het Arabische Kalaja en het Hebreeuwsche Kalah , branden ,
van daar Kali het gebrande , met het oog op het verkrijgen der ruwe potasch.
K a 1 i is de in Duitschland gebruikelijke benaming voor de verbinding van het
potassium met zuurstof , het potassiumoxyde of de potassa. Zie Potassiumo xyde.
Kalium = Potassium.
Kalk of Kalkaarde = Calciumoxy de.
Kalk , gebluschte = Galciumoxydehydraat1
Kalk , gebrande, zie bij Galciumoxyde.
Kalk, hydraulische = Cement.
Kalk , k oolzur e, zie Calciumoxyde , koolzuur.
Kalkantimoonzwavellever = Calciumsulf-antimoniaat.
Kalkblaauw is een mengsel van koperoxydehydraat en gips , dat verkregen wordt door eene oplossing van kopervitriool met kalkmelk neer te slaan
en salmiak bij te voegen , waaruit ammonia vrij wordt , die tot het voortbrengen eener fraaije blaauwe kleur bijdraagt.
Kalkbrij , zie bij Galciumoxydehydraat.
Kalkhydraat = Galciumoxydehydraat.
Kalkmelk , zie bij Galciumoxydehydraat.
Kalksalpeter , zie Calciumoxyde , salpeterzuur.
Kalkspaath , Kalksteen , Kaiktuf , zie Calciumoxyde 7 k oo1z uu r.
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Kalkwater, zie bij CaIciumoxydehydraat.
Kalkzouten kenmerken zich doordien zij met zwavelzure zouten , uitgenomen gips, witte praecipitaten geven, zoo ook met zuringzuur, welk praecipitaat echter oplosbaar in zuren is, zoodat men als reagens op kalkzouten
liefst zuringzure ammonia bezigt. Aan de alkoholvlam deelen de kalkzouten
eene geelroode kleur mede.
Men zie over de verschillende soorten van kalkzouten bij Galciumoxyde pag.
440 en vervolgens.
Kalkzwavellever (Hepar sulphuris calcareum), zie bij Ilepar.
Kamala (glandulae Rottleri) is een steenrood poeder,, bestaande uit de
klieren , die voorkomen aan de vruchten van Rottlera tinctoria , Roxb., eene
plant behoorende tot de Euphorbiacan, die op Malabar en Ceylon gevonden
wordt. Het kamala is een wormdrijvend middel, dat als scheikundige bestanddeelen rottlerine (eene indiflerente kristalliseerbare gele stof), eene harsachtige en eene vlugtige kleurstof, sporen eener vlugtige olie enz. bevat.
Kameleon minerale , zie Chamaeleon.
Kamerzuur , zie bij ZwaveIzuur,, Engelsch.
Kamfer (C a m p h o r, Campher , Camphora , Camphre). Dit vlugtig
ligchaam, behoorende tot de aetherische olien , wordt gekristalliseerd, benevens kamferolie, in het binnenste des kamferbooms, die op Sumatra en Borneo (Dryobalanops Camphora , Colebr.), alsmede in China en Japan (Laurus Camphora, L., Camphora officinarum, Nees) groeit. Het hout van
den kamferboom wordt in stukken gespleten en hieruit de kamfer genomen,
die in duidelijke kristallen is afgezet. Men verkrijgt echter de grootste hoeveelheid door het gesneden hout met water to destilleren in ijzeren destilleertoestellen, in wier garden helm men rijststroo heeft gebragt. De kamfer wordt verder door sublimatie met kalk en kool in glazen kolven geraf.
fineerd. Men onderscheidt gewoonlijk twee kamfersoorten , de borne okamfer (camphol) en de gewone kamfer of japansche kamfer.
Deze twee kamfersoorten hebben verschillende scheikundige zamenstellingen.
De borneokamfer heeft tot formule C20H1802 , de gewone kamfer C:20111G02,
de borneokamfer bevat derhalve 2 aeq. waterstof meer. De beide soorten
kunnen in elkander worden overgebragt. Bij behandeling van borneokamfer
met 2 aeq. salpeterzuur ontstaat er gewone kamfer; bij behandeling van gewone kamfer met eene alkoholische ipotassaoplossing wordt zij omgezet in
borneokamfer en in Camphinezuur.
Over borneokamfer zie men bij dit artikel.
Gewone of j ap a nsch e kamfer is wit, doorschijnend, kan met den
nagel worden losgemaakt, bezit een eigendommelijken specerijachtigen reuk
en brandenden smaak, kan in octaöders verkregen worden, is zeer brandbaar
en brandt (zelfs op water) met eene roetgevende vlam, smelt bij '175° C.
en kookt bij 204°. Zij vervlugtigt echter reeds bij de gewone temperatuur
aan de lucht. Op (volkomen vetvrij) water geworpen, drijft zij onder eene
voortdurende draaijende beweging (roteert).
De kamfer bevindt zich ook in eenige Labiaten, zooals in Rosmarinus ,
Lavendula en eenige Menthasoorten; uit verschillende aetherische olién, zooals salieolie, valeriaanolie, sassafrasolie kan zij door behandeling met salpeterzuur verkregen worden. De olie van Matricaria parthenium L. levert
bij destillatie tusschen 200 en 300° C. kristallen , die in alle opzigten op gewone kamfer gelijken, behalve dat zij het polarisatievlak links draaijen, ter-
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wijl zoowel gewone kamfer als borneokamfer eene regtsche afwijking hewerken. De kamfer uit de Labiaten is optisch onwerkzaam.
Kamferolie = Berna',
Hamferzuur (2H0, 020 11 14 06) ontstaat door koking van kamfer met sal-.
peterzuur. Het is kleurloos, kristalliseerbaar,, moeijelijk in koud, gemakkelijk in warm water, alkohol en aether oplosbaar en wordt bij verhitting ontleed in water en kamferzuur -anhy dr i d (watervrij kamferzuur) , dat in
wine naalden sublimeert, die niet zuur reageren. Door koken met water
gaat het weder in het normale zuur over. Het kamferzuur, uit gewone
kamfer bereid, draait het polarisatievlak regts, terwijI het kamferzuur, nit
linksdraaijende kamfer ontstaan , insgelijks eene linksche afwijking van het
polarisatievlak geeft.
liamillenolie is eene dikvloeibare olie van een sterken reuk en eene donkerblaauwe kleur (afkomstig van azulene , zie aldaar) , die verkregen wordt
door de bekende kamilbloemen, namelijk de bloemen van Matricaria Chamornilla met water te destilleren. De Roomsche kamillenolie, uit de Moemen van Anthemis nobilis door destillatie verkregen , is groengeel.
Kamvet heet het vet aan de halsdeelen van het paard , geel, vaster dan
varkensreuzel, smeltende bij 60° C. en bestaande uit stearine en oleine.
Kaneelaether (C181190) eene dunvloeibare olie, die verkregen wordt door
kaneelalkohol met watervrij boorzuur zacht te verwarmen.
Kaneelalkohol (Styryloxydehydraat , Styron: C 18 11 10 02 ) ontstaat , benevens
kaneelzuur , uit het styracine , dat in den storax gevormd voorkomt, door
dit over potassaloog te destilleren, waarbij de kaneelalkohol met de waterdampen overgegaan zich als eene olieachtige loog afzet, die na eenigen
tijd in lange glanzende kristalnaalden vast wordt. De kaneelalkohol heeft
een aangenamen, hyaeinthachtigen reuk, smelt bij 33° C. en sublimeert bij
eene hoogere temperatuur onveranderd. Hij is weinig oplosbaar in water ,
gemakkelijk in alkohol en aether. In de lucht gaat hid in kaneelolie, door
oxydatiemiddelen in kaneelzuur over.
CHO
___, 11
C70,
370: 02 ) en Kaneelbenzodzuur kc
Kaneelazjjnzuur c1h
i8,H 502 02 ) zijn
gepaarde zuren.
Haneelolie is eene kleurlooze neutrale olie van een fijnen aangenamen
reuk , zwaarder dan water , hierin niet oplosbaar en bij — 20° nog niet vast
wordende. Aan de lucht wordt zij spoedig bruin en zuur door vorming van
kaneelzuur; door zwavelzuur wordt zij verharst; met geconcentreerd salpeterzuur levert zij eene kristallijne verbinding en bij het koken met dit zuur
ontstaan bitteramandelolie en benzoezuur. Zoo ook ontstaat benzazuur, indien kaneelalkohol met chloorkalk wordt gekookt.
De kaneelolie wordt verkregen door destillatie van Ceylonsch kaneel (van.
Cinnamomum Zeylanicum Nees) en van Chineesch kaneel (van Cinnamomum aromaticum Nees) met water.
Het hoofdbestanddeel der kaneelolie is de cinnamylwaterstof (C1811 802), het
aldehyde van het kaneelzuur, hetwelk zuiver verkregen wordt, door de kaneelolie met eene geconcentreerde oplossing van dubbel-zwaveligzure potassa
te schudden, waarbij kristallen gevormd worden, waaruit verdund zwavelzuur de cinnamylwaterstof afscheidt. Zij is eene kleurlooze vloeistof van
een kaneelreuk; zij zinkt in water, zonder daarin te worden opgelost. Zij
oxydeert aan de lucht langzamerhand tot kaneelzuur (zie ook boven).
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Kan eelzuur—Karaat.

Kaneelzuur (Cinnamylzuur : HO, C, 81-1,03) wordt uit oude kaneelolie , perubalsem , tolubalsem , vloeibaren storax en andere soortgelijke stoffen verkregen, het best echter uit kaneelolie en storax door koking met koolzure
soda, ontleding der gevormde kaneelzure soda door middel van zoutzuur,,
oplossen en omkristalliseren. — Het kristalliseert in kleurlooze rhombische
prismen van het monoklinometrisch systeem, heeft een eenigzins prikkelenden smaak, smelt bij 137° C. en kookt bij 290°, waarbij het echter eenige ontleding ondergaat, terwij1 het bij eene lagere temperatuur onontleed kan gesublimeerd worden. Het is moeijelijker oplosbaar in water dan het benzazuur,,
maar zeer gemakkelijk in alkohol. Bij behandeling met dubbel-chroomzure
potassa en zwavelzuur ontstaat uit het kaneelzuur bitteramandelolie, waardoor
het van het zeer overeenkomstige benzoezuur kan onderscheiden worden. Bij
behandeling met geconcentreerd salpeterzuur ontstaat n i t r o k a n e e 1 z u u r
(HO, C181-16 (N04) Oa ) in witte, fijne kristallen , zeer moeijelijk in water en
ook weinig in alkohol oplosbaar. Met zwavelzuur gaat het kaneelzuur eene
gepaarde verbinding aan.
De alkalizouten van het kaneelzuur zijn gemakkelijk oplosbaar in water.
Zij praecipiteren ijzeroxydezouten geel.
Kaneelzuur-anhydrid (C,8 1-1,03) is eene witte kristallijne massa, bijna
onoplosbaar in alkohol, met het smeltpunt bij 127° C., die verkregen wordt
door kaneelzure potassa met phosphoroxychioride te behandelen.
Kane's praecipitaat is eene verbinding van kwikzilverchloride met kwikzilveramide , die ook onder den naam van wit praecipitaat bekend is. Men
kent een s m el tb a a r en een on s m e 1 t b a a r praecipitaat van Kane , het
eerste verkregen door kwikzilverchloride-oplossing met ammonia te praecipiteren , terwijl het laatste wordt neergeslagen door bij het alembrothzout
(zie aldaar) koolzure soda te voegen. Nadere bijzonderheden zie men bij
Kwikzilverchloride-amide.
Kanonnenmetaal , zie bij Brons.
Kaolijn is eene aan het Chineesch ontleende benaming voor porseleinaarde (zie Porseleinfabriekatie).
Kaoutchen , Kaoutchin , Kaoutchouk, zie Caoutchen, Caoutchin, Caoutchouk.
KapeI , zie CapeI.
Kapnomoor (van narvó; , rook en p,orp2, deel, aandeel) bevindt zich volgens
Reichenbach benevens kreosoot , picarnar,, eupion , in de zware teerolie
van de houtteer, alsmede in andere teersoorten. Wordt het kreosoot door
middel eener slappe potassaloog gezuiverd , dan vindt men het kapnomoor
in de teruggeblevene onopgeloste olie , en kan door een langdurig proces
gezuiverd worden. In den zuiveren staat is het eene heldere , kleurlooze
olie, die bij 185° C. kookt , een sterk lichtbrekend vermogen , op gember gelijkenden reuk en spec. gevvigt van 0,98 bezit.
Volgens VOlkel is zijne zamenstelling : C 20111 ,02 . Misschien is het een door
het alkali voortgebragt omzettingsprodukt van het kreosoot. — In verbinding
doch niet in zamenstelling komt het met William's kreatyloxydehydraat
overeen.
Karaat, Karatering zijn technische benamingen , die waarschijnlijk uit
»graad" en »gradering" ontstaan zijn. Met de uitdrukking »karaat" bedoelt
men eene gewigtseenheid , waarvan men zich bij het afwegen van het goud,
der edelgesteenten enz. bedient
1 karaat (juweelenkaraat) is = 3 1", grein = 0,203 grein

Karbolzuur —Kenomerie.
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24 karaat (goudkaraat) is =1 Mark.
In Duitschland wordt het fijngehalte der goudlegeringen naar het karaat
bepaald. Zoo noemt men eene legering van goud en koper , die in het mark
20 karaat goud en
4 »
koper
bevat , 20 karati g. Bij ons te lande en in Frankrijk geschiedt de bepaling
naar de hoeveelheid goud op '1000 deelen (zie bij Goud).
Onder k a r a t e r i n g en verstaat men legeringen van goud met koper en zilver. De legering van het goud met koper noemt men de rood e, met zilver
de witte, met koper en zilver beide de g e m e n g de karatering.
Karbolzuur = Oarbolzuur.
Karmjjn = Garmjjn.
Karmjjnblaauw is een mengsel van molybdeenzuur molybdeenoxyde en
raolybdeenzutit tinoxyde , hetwelk verkregen wordt door bij eene oplossing
van molybdeenzuur eene oplossing van chloortin te voegen.
Karmjjnzuur = Carmijnzuur.
Karwelolie is eene vlugtige olie uit de vruchten van Carum Carvi L. Zij
bevat carvol (zie aldaar).
Katalyse (van xcvroa5stv, vernietigen). De scheikundige aantrekkingskracht
of affiniteit wordt door onderscheidene omstandigheden gewijzigd. Zoo bestaan er ligchamen, die bij bloote aanraking door hunne aanwezigheid verbindingen kunnen vernietigen en omzettingen veroorzaken , zonder dat zij
zelven in het minst in de nieuw gevormde verbindingen treden. Aan de eigenaardige werking , die hierbij plaats grijpt, is door Berzelius (hoewel minder eigenlijk) den naam van katalyse gegeven, en de kracht , daarbij werkzaam, werd katalytische kracht (ook wel ver wantschap door
c on t a c t) geheeten. Als voorbeeld van de werking dezer kracht kan dienen
de ontleding en verbinding , die platina , zilver , goud, enz. voortbrengen ,
zonder dat zij zelven aan de gevormde ligchamen deelnemen. — Voorai is
de organische scheikunde rijk in voorbeelden dezer werking , bij v. de omzetting van zetmeel , gom en rietsuiker door middel van zwavelzuur in
dextrine en druivensuiker. — Berzelius meende , dat in de levende plantenen dierenwereld duizende katalytische processen plaats hebben. Schtinbein
heeft dit vermoeden later bevestigd en de uitgebreidheid der katalytische
kracht aangetoond door de reactie van verschillende zelfstandigheden op
guajaktinctuur vermengd met ,waterstofhyperoxyde : Als zoodanig
noemde hij in de plantenwereld kleefstof,, diastase , emulsine , myrosine ,
die alien de alzoo vermengde guajaktinctuur blaauw kleurden op gelijke wijze
als het ozon; in de dierenwereld het speeksel , de kalfsmaag , slijmhuiden
enz. Zwavelwaterstof zal de katalytische kracht tegenwerken. SchOnbein
beschrijft de katalyse als eene werking , uitgeoefend op de grondstoffen der
verbindingen , waardoor deze in allotropischen toestand geraken en hare
scheikundige betrekking tot elkander zoo veranderd wordt, dat zij niet in haar
oorspronkelijken staat van verbinding kunnen blijven.
Katoen, zie Boomwol.
Keizergroen is eene arsenikbevattende koperkleurstof.
Kelp heet in Engeland de asch door verbranding van verschillende
zeegewassen verkregen, die behalve koolzure soda en andere zouten ook
joodsodium bevat en tot de afscheiding van het pod wordt aangewend.
Kenomerie (van xavbs, ledig en epos, deel) wordt door Berthelot de betrek-
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Kermes

Kerntheorie.

king geheeten , waarin twee verschillende verbindingen tot elkander staan
die onder bepaalde omstandigheden groepen van verschillende elementen
verliezen, door welk verlies deze twee verschillende verbindingen volkomen
gelijk van zamenstelling worden, hoezeer zij door physische en scheikundige
eigenschappen onderscheiden zijn. De aldus gevormde verbindingen vertoonen
de oorspronkedaarbij de kenteekenen barer afkomst en het schijnt,
lijke bouw der atomen behouden is, maar met verscillende ledige deelefi
(van daar de namen Dkenomerie" en »kenomerisch"), zoodat hunne wijze van
zamenstelling dezelfde is gebleven , al levert de groepering der atomen verschil op. Zoo zijn bijv. aldehyde en glycolaether kenomerisch. De formule
van beide is : C411402 . Het aldehyde eater is ontstaan uit alkohol onder
verlies van 2 aeq. H; de glycolaether is ontstaan uit glycol onder verlies van
2 aeq. HO. Aldehyde is derhalve te beschouwen als alkohol met eene ledige
ruimte van 2H, en glycol als glycolaether met eene ledige ruimte van 2H0.
C 4 11602 — 2H = C411402
aldehyde
alkohol
C41160, — 2H0 = CA02
glycolaether.
glycol
De kenomerie is dus eigenlijk een onderdeel der isomerie, het naast overeenkomende met de metamerie (Zie bij Isomerie).
,_neraalkermes), zie Antimoonkermes.
Kermes tmi
Hermes (Grana Kermes) noemt men wegens kleur en vorm de wijfjes
der kermes-schildluis (Coccus ilicis) , die in Zuid-Europa op de takken
en bladen van eenige eiksoorten, Quercus coccifera voorkomt, verzameld , met azijn besprenkeld en gedroogd wordt. Zij worden , even als de
Coccionellae , vroeger voor zaden gehouden , vandaar de naam »Grana kermes." Zij bevatten eene roode kleurstof en geven met tinzout vurig scharlakenrood.
Kerntheorie. Volgens deze theorie , welke Leopold Gmelin heeft willen
doorvoeren , worden alle organische verbindingen beschouwd als uit zekere
verbindingen van koolstof en waterstof te bestaan of te zijn voortgekomen ,
die door vermenigvuldiging de vorming van buitengemeen vele afgeleide
verbindingen mogelijk maken, doordien de oorspronkelijke waterstof aequivalent na aequivalent door verschillende elementen of zelfs ook door bepaalde verbindingen kan verplaatst worden. De oorspronkelijk gedachte
koolwaterstoffen worden de oerkernen of stamkernen geheeten, terwijI die
verbindingen , waarin de waterstof geheel of gedeeltelijk door andere ligchamen verplaatst wordt, met den naam van afgeleide kernen plegen te
worden aangeduid. Het merkwaardigste bij deze afgeleide kernen is , dat
het aequivalent g etal en de groepering der elementen of der vervangende
bestanddeelen overeenstemt met de stamkern terwijl haar soort daarbij
' gezegde door een voorniet in aanmerking komt. Neemt men, om het
beeld op te helderen, CH, als stamkern aan , dan zouden onder anderen
CH3 verder CH 2 enz als afgeleide kernen moeten worden beschouwd. In•
Br2
Cl
tusschen zijn de stamkernen en afgeleide kernen ook in staat zoodanige verbindingen te vormen , waarin de stamkernen of de afgeleide kernen niet in
haar eigenaardigen vorm en zamenstelling veranderd zijn of waarbij het toe-

Keroselen — Ketonen.
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tredende bestanddeel niet in de kernfiguur intreedt, maar gemakkelijk door
reagentien kan worden herkend, terwijl zulks bij de andere soort van afgeleide kernen niet het geval is, want hieruit kan het ingetreden bestanddeel niet meer door de gewone reagentien worden afgescheiden , zonder dat
de geheele verbinding vernietigd wordt.
Keroselen is een naam, dien men gegeven heeft aan'den p e t r o 1 e u m a e the r
of een der vlugtigste produkten van het petroleum. Het heeft een onaangenamen aetherischen reuk, een spec. gew. van 0,650 en het kookpunt bij 35-45° C.
Kersengom is de bruine , aan de lucht hard wordende massa , die zich
uit den stam van kersenboomen, pruimenboomen en andere boomen afscheidt.
Zij bestaat hoofdzakelijk uit arabine en een onoplosbaar metagommaat , hetwelk met verdunde zuren metagomzuur en met kalk gewone gom oplevert.
(Zie Arabine).
Ketelsteen is het bezinksel uit dusgenaamd hard (kalk- en magnesia bevattend) water, hetwelk zich bij koking van dit water aan den bodem afzet.
Hij bestaat uit koolzuren kalk en koolzure magnesia, bovendien eenige aluinaarde en kiezelaarde , maar voornamelijk uit zwavelzuren kalk. Door het
vrije koolzuur , dat het water bevat , waren deze zouten in het water opgelost, maar door verlies van koolzuur bij het koken scheiden zij zich of en
vormen korsten , die zeer nadeelig op de ketels werken , daar zij meerdere
brandstof doen verbruiken en door de hoogere hitte daarbij de ketels veel
spoediger doen verloren gaan , terwijl zij bij het schoonmaken zeer ligt beschadigd worden. De oorzaak der vorming van den ketelsteen is niet,
zooals men vroeger meende, gelegen in den afgescheiden koolzuren kalk, maar
in den zwavelzuren kalk of het gips. Koolzure kalk toch, onoplosbaar geworden zijnde , blijft in de vloeistof grootendeels verdeeld , terwijl de zwavelzure kalk zich korstvormig aan den bodem hecht. — Er zijn verschillende
middelen voorgeslagen om den ketelsteen te verhinderen , mechanische middelen , zooals klei , glasscherven, afval van blik , zaagsel , aardappelschillen ,
zeep , zemelen , het bestrijken met vet en teer ; scheikundige middelen, zooals koolzure soda of potassa , kalk, chloorbaryum, ammoniazouten, chloortin,
looizuur enz. — In den laatsten tijd is vooral het chloorbaryum aangeprezen,
hetwelk ontledend op den zwavelzuren kalk werkt , waardoor zwavelzure
baryt en chloorcalcium ontstaan. De zwavelzure baryt is wel een onoplosbaar ligchaam , maar blijft in de vloeistof verdeeld en zet zich niet aan den
bodem. De laatste aanbeveling voor het vermijden van den ketelsteen is
het aanwenden der diamagnetische kracht , dat men namelijk electromagneten aan de binnenwanden van den ketel hecht, waardoor de kalkzouten zullen
verhinderd worden aan te hechten.
Keten , galv a n i s ch e, is van gelijke beteekenis als de galvanische kolom
of batterij , zie Galvanismus.
Ketonen (of Acetonen) , zijn brandige ontledingsprodukten van vele vetzuren, op overeenkomstige wijze gevormd als het aceton (het eerst bekende
dezer klasse van ligchamen, waarvan de naam aceton en en daaruit afgeleid ket on en afkomstig is) uit azijnzuur, door namelijk vetzure zouten aan
eene drooge destillatie te onderwerpen , waarbij het vetzuur wordt gescheiden in het keton dat overgaat en in 2 aeq. koolzuur, die met de base verbonden terugblijven. De vorming van het aceton uit azijnzure zouten heeft
namelijk op de volgende wijze plaats:
2(MO, C411303) = C6H602 +2 (MO, CO2),
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Keukenzout — Kiezelaether.

Het propionon (CioIiii3O,) ontstaat op gelijksoortige wijze nit een zout van
het propionzuur (MO, C6HSO3 ) , het butyron uit boterzure zouten, het valeron uit valeriaanzure zouten, het caprylon , het margaron , chinon enz. (Men
zie deze bij de aangeduide ligchamen).
De ketonen staan in vele opzigten zeer nabij de aldehyden ; zij gaan even
als deze met dubbel-zwaveligzure alkalien verbindingen aan, loch niet met
ammonia. Men kan ten opzigte hunner wijze van zamenstelling aannemen ,
dat zij twee verschillende radikalen bevatten, namelijk het radikaal van het
zuur en een alkoholradikaal , dat minder koolstof bevat. Hunne algemeene
formule is :
C2i,H2r,_102
C2,1-2H2n-1.
Keukenzout , zie Sodiumchlorure.
Keuring (Essayeren) der goud- en zilverlegeringen noemt men de methode , om het goud- en zilvergehalte in voorwerpen aan te toonen. (Men
zie het nadere bij Goudproef en Zilverproef).
Kiesen werden in de oude mijnwerkers-taal zwavelkies, magneetkies ,
arsenikkies en gedeeltelijk ook koperkies geheeten. Later omvatte deze benaming in de mineralogie een nog talrijker groep van zwavelmetalen en zwavelarsenikmetalen, die echter moeijelijk van de glansen te onderscheiden zijn.
Kiezel (Silicium : Si) is een enkelvoudig niet metaalaardig ligchaam, hetwelk het radikaal van het kiezelzuur uitmaakt. De kiezel wordt in de natuur nooit vrij aangetroffen, daarentegen in den geoxydeerden staat als
kiezelzuur over de vaste aardkorst zeer verspreid. VOUr eenige jaren kende
men den kiezel slechts als een bruin sterk afgevend a m o rp h poeder , hetwelk verkregen werd door kiezelzuur met potassium zamen te smelten of
zuiverder door kiezelfluoorpotassium met potassium te behandelen en het
gevormde fluoorpotassium met water uit te wasschen, waarbij de kiezel
terugblijft. In den laatsten tijd is het -Miller en Deville gelukt het g ek ri st all i se e r d te verkrijgen, door namelijk aluminium met zijn vijfvoudig
gewigt waterglas (kiezelzure potassa) en het tienvoudig gewigt kryoliet (zie
aldaar) in een Hessischen kroes zamen te smelten en de massa omstreeks
een half uur in vloed te houden. Hiertoe wordt waterglas tot poeder gebragt, met poeder van kryoliet vermengd, de kroes met het mengsel half
gevuld en een stuk aluminium daarop gelegd, hetwelk met de andere helft
van het poeder bedekt wordt. Op de oppervlakte worden na smelting glanzende tafelen van kiezel gevonden. Ook kan men uit de gesmoltene massa
het aluminium door zoutzuur,, het vrij geworden kiezelzuur door fluoorwaterstofzuur wegnemen.
In den gekristalliseerden staat vormt de kiezel 3-6 zijdige glanzende tafelen, die volkomen ondoorzigtig, metaalglanzend zijn en zeer veel op hoogoven-graphiet gelijken. Hij is zeer hard, harder dan glas , hetwelk daardoor
sterk gespleten en met het poeder mat gewreven wordt; het gaat met verschillende metalen, bijv. met koper en mangaan, legeringen aan. Zijn spec.
gewigt bedraagt bij 10° C. 2,490-2,493. Tot witgloeijens in een stroom
zuurstofgas verhit, verbrandt het niet en verandert ook niet in gewigt.
Dezelfde bestendigheid vertoonde ook de vroeger bekende onzuivere kiezel.
Kiezelaarde , zie Kiezelzur.
Kiezelaether (Kiezelzure-aethylaether : 3C 41150, SiO 3) is verkregen door
de inwerking van vloeibaar kiezelsuperchloride op absoluten alkohol en komt
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voor als eene kleurlooze, aetherisch riekende, vloeistof, waarvan het spec.
gewigt 0,933 bedraagt. Zij kookt bij 463° C., verbrandt met eene witte vlam
en is in water onoplosbaar,, maar scheidt bij langdurige aanraking met water geleiachtig kiezelzuur af. Laat men deze vloeistof aan eene vochtige
iucht staan , dan wordt zij langzamerhand ontleed , doordien alkohol verdampt en zich eene geheel kleurlooze en heldere kiezelgelei afzet, die ten
laatste zoo hard wordt, dat zij glas splijt en op het bergkristal gelijkt.
Behalve deze verbinding bestaat er nog eene verbinding van het aethyloxyde met kiezelzuur, eene kleurlooze dikke bij 350° kokende vloeistof
(30,115 0, 2SiO 3) met een spec. gewigt van 4,079.
Kiezel-antimoonfluoride (3Si113 -1-2SbF3 ) zal volgens Berzelius ontstaan bij
het indampen eener oplossing van antimoonoxyde in kiezelfluoorwaterstofzuur.
Kiezelchloride , zie bij Kiezelsuperchloride.
Kiezelfluooraluminium (3Al 2 F3 , 2SiF3) is eene in water gemakkelijk oplosbare verbinding, wier oplossing bij verdamping eene gelei levert, die tot
eene doorschijnende massa indroogt.
Kiezel-fluoorammonium (3NH4F, 2SiF3) kan verkregen worden door sublimatie van een mengsel van kiezelfluoorpotassium en kiezelfluoorsodium
met chloorammonium. — Het sublimaat vormt eene zamenhangende, niet
kristallijne massa, die gemakkelijk oplosbaar in water is. Uit deze oplossing schieten bij vrijwillige verdamping groote doorzigtige kristallen aan, die
bij verhitting uiteen springen en sublimeren zonder vooraf te smelten.
Kiezel-fluoorbaryum (3BaF, `2SiF3 ) komt voor als een korrelig-kristallijne
neerslag , indien men eene oplossing van chloorbaryum met kiezelfluoorwaterstofzuur behandelt. De verbinding is zoo moeijelijk oplosbaar, dat de
baryt door kiezelfluoorwaterstofzuur volledig kan worden afgescheiden, weshalve
het laatste ook als het gevoeligste en beste reagens op baryt geldt (vooral
tot afscheiding van baryt van strontiaan).
Kiezel-fluoorcadmium (3CdF, 2SiF3) is eene in water gemakkelijk oplosbare verbinding , die bij verdamping der oplossing in lange zuilen aanschiet.
Kiezel-fluoorcalcium (3CaF, 2SiF3) kan verkregen worden door koolzuren
kalk in kiezelfluoorwaterstofzuur op te lossen en de oplossing bij eene
zachte warmte te verdampen, of door een mengsel uit poeder van vloeispaat
en kiezelzuur met chloorwaterstofzuur te digereren. Het is in eene overmaat
van zuur oplosbaar en kristalliseert , naar mate deze overmaat verwijderd
wordt , in zeer regelmatige vierzijdige prismen.
Kiezel-fluoorkobalt (3CoF, 2SiF3 ) wordt in roode prismen of rhombaders
met 7 aeq. water verkregen, door koolzuur kobaltoxydule in kiezelfluoorwaterstofzuur op te lossen en de oplossing to verdampen.
Kiezel-fluoorlood (3PbF, 2SiF3) is een zeer oplosbaar zout , waarvan de
oplossing tot eene gomachtige massa indroogt.
Kiezel-fluoormagnesium (3MgF, 2SiF3) ontstaat bij het oplossen van magnesia: alba in kiezel-fluoorwaterstofzuur en vormt eene in water gemakkelijk
oplosbare verbinding, waarvan de oplossing bij indamping eene gomachtige
massa levert.
Kiezel-fluoorpotassium (3KF, 2SiF3) scheidt zich als een doorschijnende
iriserende neerslag af, die na drooging een zacht poeder geeft, indien men
kiezelfluoorwaterstofzuur met een opgelost potassazout zamenbrengt. De
onoplosbaarheid dezer verbinding maakt het kiezelfluoorwaterstofzuur tot
een reagens op potassazouten.
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Kiezelfluoorsodium — Kiezelkwikzilverfluorure;

Kiezel-fluoorsodium (3NaF, 2SiF3) scheidt zich in groote korrels af, die
zich onder het mikroskoop als kristallen vertoonen, indien men kiezelfluoorwaterstofzuur met een sodazout in oplossing vermengt.
Kiezel-fluoorstrontium (3SrF, 2SiF3) ontstaat bij het oplossen van koolzure strontiaan in kiezel-fluoorwaterstofzuur en komt bij verdamping der
oplossing voor als korte vierzijdige prismen, die gemakkelijk oplosbaar in
water zijn.
Kiezel-fluoorwaterstofzuur (Kiezelvloeispaatzuur: 2SiF3, 3HF) ontstaat benevens kiezelzuurhydraat, wanneer kiezelfluoorgas in water wordt geleid en
kan, als in water oplosbaar zijnde, van het afgescheiden kiezelzuur gemakkelijk worden afgefiltreerd (Zie bij Fluoorkiezel).
Om het te bereiden verhit men glaspoeder of andere kiezelzure verbindingen en poeder van vloeispaat met zwavelzuur in eene glazen kolf en leidt
het ontwikkelde gas door eene kleine laag kwikzilver in water , opdat de
rnonding van de glazen buis niet onmiddellijk met het water in aanraking
komt, dewip het kiezelzuur het ligtelijk zou verstoppen. De laag kwikzilver,
waarin de buis reikt, bevindt zich op den bodem van een met water gevulden cilinder. Het is evenwel nuttig, van tijd tot tijd de vloeistof in den
cilinder met eene glazen staaf om te roeren, opdat niet misschien het geleiachtig kiezelzuur den toegang van het gas tot het water belemmert. Nadat de vloeistof verzadigd is, filtreert men het waterige zuur van het kiezelzuurhydraat af. — Overigens kan men ook, in plaats van den beschreven
toestel, eene retort met ruimen ontvanger bezigen, beide deelen niet vast
met elkander verbinden en in den ontvanger eenig water doen. Men
is echter verpligt dezen vaak om te roeren, om de geleiachtige laag kiezelzuur op de oppervlakte te klieven en de wanden van den ontvanger altijd
vochtig te houden.
Het kiezelfluoorwaterstofzuur, op deze wijze verkregen, tast het glas niet
aan en kan dus in glazen eaten bewaard worden. Het kan door verdamping slechts tot een zekeren graad geconcentreerd en niet zonder ontleding
gedestilleerd worden, dewijl het in fluoorkiezel en fluoorwaterstofzuur
wordt gescheiden, welk laatste zijne etsende werking op glas openbaart.
Het kiezelfluoorwaterstofzuur smaakt zuur en geeft met metaaloxyden, onder
afscheiding van water , deels onoplosbare, deels oplosbare kristalliseerbare
verbindingen (k iezel flu oormetalen). Met barytzouten geeft het eene
bijna geheel onoplosbare verbinding, zie bij Kiezelfluoorbaryum.
Kiezel-fluoorzilver (3AgF, 2SiF3) is een oplosbaar zout, hetwelk uit zijne
oplossing in water in korrelige kristallen aanschiet, die aan de lucht vochtig worden.
Kiezel-fluoorzink (3ZnF, 2SiF3) is eene in water gemakkelijk oplosbare
verbinding, die in zuilvormige kristallen aanschiet, welke 21 aeq. water
bevatten.
Kiezel-fluoorzuur = Kiezel-fluoorwaterstofzuur.
Kiezelgalmei , zie onder het artikel Zink.
Kiezelgoer bestaat uit kiezelaarde.
Kiezel-kwikzilverfluoride (3HgF, 2SiF3) ontstaat, indien kwikzilveroxyde
in eene overmaat van kiezelfluoorwaterstofzuur opgelost en de oplossing
verdampt wordt, in den vorm van gele kristallen als eene neutrale verbinding.
Kiezel-kwikzilverfluorure (3Hg2F, 2SiF3) ontstaat bij het digereren van
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kwikzilveroxydule met kiezelfluoorwaterstofzuur en komt voor als een lichtgeel poeder.
Kiezeloxyde en Kiezeloxyde- of Siliciumoxydehydraat (Siliciurnoxyde). Wordt
gedroogd chloorwaterstofgas over kristallijnen kiezel geleid , die in een Lange glazen buis niet tot roodgloeijens van het laatste verhit is, dan verkrijgt
men eene verbinding van kiezelchloride met chloorwaterstof , die tot eene
kleurlooze , ligt bewegelijke' vloeistof kan verdigt worden. In aanraking met
water worth deze verbinding in siliciumoxydehydraat (Si 2 03 + HO
of SiO , HO) , eene sneeuwwitte amorphe zelfstandigheid , en in chloorwaterstof ontleed. Het siliciumoxyde wordt gevonden in het overblijfsel bij de
oplossing van het ruwijzer in zoutzuur.
Kiezel-platinafluoride (3Pt113, 2Si1+3 ) wordt als eene geelbruine, niet kristalliserende , maar tot eene gomachtige massa indroogende verbinding verkregen , door platinaoxydehydraat in kiezelfluoorwaterstofzuur op te lossen.
Kiezelpotassium is eene grijsbruine massa , die bij het smelten van kiezelfluoorpotassium met potassium ontstaat.
Kiezelsuperbromide , zie Broomkiezel.
Kiezelsuperchloride (Chloorkiezel : SiC1 3 ) kan verkregen worden door vereeniging der beide elementen, namelijk door kiezel in chloorgas te verhitten,
waarbij de verbinding als een condenseerbare damp ontstaat. Beter echter
bereidt men deze verbinding door fijn verdeeld kiezelzuur, dat te voren uitgegloeid is , met .vernis en olie tot een brij aan te mengen , waaruit men
kleine stukken vormt , die door uitgloeijing een zeer innig mengsel van kool
met kiezelzuur leveren. Dit mengsel wordt vervolgens in eene porseleinen
buis gebragt , en , nadat deze verhit is , er zuiver,, goed gedroogd chloorgas
doorgeleid. De porseleinen buis is voorzien met eene in ijs geplaatste Uvormige glazen buis , die tot het opvangen van de chloorkiezel dient , en
waarin zich deze verdigt , als hoedanig zij eene kleurlooze brandige vloeistof
van 1,523 spec. gewigt vormt , die aan de lucht nevels uitstoot en bij 594
kookt.
Er bestaat nog eene verbinding van chloor met kiezel van de formule
Si2 C1 3 , die men echter tot heden nog niet gelsoleerd heeft kunnen verkrijgen
maar steeds verbonden met chloorwaterstof, door deze gasvormig over kiezel
te leiden, die niet geheel tot gloeijing verhit is. Deze verbinding komt voor
als eene kleurlooze rookende vloeistof, die door water wordt gescheiden in
kiezeloxydehydraat en in chloorwaterstofzuur.
Kiezelsuperfluoride = Fluoorkiezel.
Kiezelsupersulfide (Zwavelkiezel : SiS3 of SiS2 of SiS). De kiezel verbrandt
in zwaveldamp slechts onvolledig tot zwavelkiezel , eene verbinding , die bij
de gewone temperatuur in eene drooge lucht onveranderlijk is en bij gloeijing langzaam verandert in kiezelzuur , terwip zwaveligzuur ontwijkt.
Kiezelsupersulfochloride (Chloorzwavelkiezel : SiC1,S). Deze verbinding
ontstaat , indien men een stroom droog zwavelwaterstofgas door den tubulus
eener kleine retort leidt , waarin zich chloorkiezel bevindt , en waarvan de
hals door middel eener drooge kurk in eene porseleinen buis is bevestigd.
Tot bet opvangen van het produkt dient eene U-vormige buis , die goed afgekoeld wordt. Er verzamelt zich daarin eene rookende, melkachtige vloeistof van een prikkelenden stinkenden reuk , die na eenige dagen rust helder
wordt en poedervormige zwavel benevens zwavelkristallen afzet. Destilleert
men de vloeistof , dan gaat in den beginne bij 90 tot 100 0 C. het kiezelsu-
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Kiezelijzer—Kiezelzuur.

persulfochloride , vermengd met chloorkiezel , later enkel het kiezelsupersulfochloride over.
De verbinding , op deze wijze verkregen, is eene kleurlooze rookende vloeistof , waarvan het spec. gewigt bij 15° C. 1,45 bedraagt en die het kookpunt
bijna juist bij 400° C. heeft. In aanraking met water wordt zij ontleed in
zoutzuur,, kiezelzuur en zwavelwaterstof onder afscheiding eener hoeveelheid
zwavel.
Kiezeltizer ontstaat bij het zamensmelten van ijzer , kiezelzuur en kool.
Kiezellzerfluoride (3Fe2F3 + 2SiF3) ontstaat bij het oplossen van ijzeroxydehydraat in kiezelfluoorwaterstofzuur. Bij het verdampen der weinig
gele oplossing blijft eene gelei over , die tot eene vleeschroode , gomachtige
massa indroogt.
Kiezel-ijzerfluorure (3FeF + 2SiF3) ontstaat bij het oplossen van ijzervijlsel in kiezelfluoorwaterstofzuur. De oplossing levert bij indamping in een
vlak ijzeren vat blaauwgroene kristallen.
Kiezelijzersteen (roode) wordt een in de natuur voorkomend mengsel
van roodijzersteen met kwarts (kiezelzuur) geheeten.
Kiezelzinkerts , zie onder Zink.
Kiezelzuur kKiezelaarde , Siliciumzuur volgens de oudere formule SiO3,
die onlangs door Scheeren is vermeld de ware te zijn ; volgens anderen
Si02 ; al naardat een deter beide formulen voor het kiezelzuur wordt aangenomen , zal ook de formule der kiezelverbindingen, die met het kiezelzuur
cerresponderen , wijziging moeten ondergaan). Voordat men het kiezelzuur
heeft leeren kennen als werkelijk te bestaan nit kiezel (silicium) en zuurstof , noemde men het kiezelaarde, dewijl men bevonden had , dat het eene
zelfstandigheid was , die van de aluinaarde en kalkaarde verschilde. Vandaar
wordt de uitdrukking Dkiezelaarde" nog veelvuldig in mineralogische werken
gevonden.
Het kiezelzuur is een der meest verspreide ligchamen, hetwelk gekristalliseerd als
bergkristal ,
amethyst en
kwarts
in de natuur wordt gevonden, niet gekristalliseerd als
vuursteen en
agaat ,
en verder in verbinding met aluinaarde, potassa , soda enz. in vele delfstoffen en steensoorten voorkomt. Tot de belangrijkste kiezeizure verbindingen,
(silicaten) die in de natuur voorkomen behooren de
veldspaat ,
klei ,
graniet
augiet ,
hoornblende enz.
(Men zie over de zamenstelling bij de artikelen. H o o rnblende komt in kristalvorm en zamenstelling met augiet overeen , wordt echter in plutonische
gesteenten meest met kwarts gevonden, terwijl het augiet meestal zonder
kwarts voorkomt).
Bijna alle steensoorten, waarin kalk het wezenlijke bestanddeel uitmaakt,
bestaan grootendeels uit kiezelaarde of kiezelzuur; bovendien bevindt zich
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het kiezelzuur in het planlenrijk vooral in de halmen der grassen , verder
in de rietsoortel (aan de oppervlakte der bladen afgescheiden) , in het
schaafstroo (Equisetum hyemate) ; overvloedig in het water van vulkanische
streken (bijv. in de Geisers op IJsland) en in geringere hoeveelheid in alle
bran- en rivierwaleren. Ook in het dierenrijk is het kiezelzuur in het bloed
der hoenders , in de hare en in de vleugels der vogels aangewezen. — De
infusiediertjes bezigen het kiezelzuur tot het vormen hunner pantsers , die
zooals bekend is grootendeels daaruit bestaan.
Kunstmatig verkregen of liever uit zijne verbindingen afgescheiden, komt
het kiezelzuur voor als een korrelig wit poeder, hetwelk tusschen de tanden
eigenaardig knarst, reek noch stnaak heeft en even als bet natuurlijke zuivere
kiezelzuur in verdunde en sterke zuren, in water, alsmede in andere neutrale
vloeistoffen onoplosbaar is; alleen het fluoorwaterstofzuur maakt eene uitzondering. De gewone ovenhitte vermag het kiezelzuur niet te smelten in
de knalgasvlam daarentegen wordt bet taai vloeibaar, terwul het bij bekoeling tot eene doorzigtige , zeer harde massa vast wordt. In bijtende potassaof sodaloog of door zamensmelting met thitende en koolzure alkalien wordt
het opgelost of oplosbaar en 'can uit deze oplossing door zwavelzuur of zoutzuur als geleiachtig kiezelznurhydraat worden neergeslagen , hetwelk in den
gedroogden staat eene in zuren oplosbare verhinding van het kiezelzuur vormt.
Gegloeid zijnde wordt bet weder onoplosbaar in zuren. Langs den flatten
weg is het kiezelzuur het zwakste zuur, in de gloeihitte daarentegen drijft
het de sterkste zuren uit.
Het kiezelzuur verbindt zich met water in meerdere evenredigheden, en
eenige hydraten worden in de natuur gevonden. Als hydraat komt het voor
in bron- , rivier- en mineraalwaterenUit de natuurlijk voorkomende kiezelzure verbindingen wordt het kiezelzuur op die wijze afgescheiden , dat men het in den fijnen poedervormigen
staat met een overvloed van koolzure potassa of soda zamensmelt , de gesmoltene massa met zolitzuur behandelt , tot droogwordens verdampt en
gloeit. Bij gemakkelijk ontleedbare silicaten kan het kiezelzuur reeds dadelijk door zo,itzuur worden afgescheiden. Het smelten der silicaten met
alkalien , om het kiezelzuur vrij te maken, noemt men het lo smak en (auf-

schliessen).
Het kiezelzuur vormt, zooals reeds vermeld is, met basen kiezelzure zouten
of zoogenaamde silicaten , die in de natuur in eene aanzienlijke hoeveelheid,
zoowel watervrij als waterhoudend , voorkomen Deze zijn met uitzondering
van de basische silicaten der alkalien in water onoplosbaar en worden alle
door fluoorwaterstofzuur ontleed. — Langs den kunstmatigen weg kan men
Kwarts met potassa,
kiezelzure zouten nit k warts met metaaloxyden bereiden.
soda en kalk zari
Li;esmolten , Levert het glas (zie aldaar) en de glasachtige
massa's , die iiij inctaalwerken onder den naam van »slakken" voorkomen.

Kinalooizuur. Kinarood. Kinazuur = Chinalooizuur. Chinarood. Chinazuur.
Kino , Kinorood en Kinobruin , zie bij Kinolooizuur.
Kinolooizuur (Kinolooistof). Onder den naam van »kino" of »gum lino"
komt in den handel een ingedampt extract als eene bruine , drooge , op de
breuk glanzende massa voor, die van verschillende exotische planten ver
kregen wordt en vooral vroeger wegens het aanzienlijk gehalte aan looizuur
veelvuldig in de geneeskunst werd aangewend. Er worden verschillende
27
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Klaauwenvet—Klaren.

soorten van kino ingevoerd , Afrikaansche, Aziatische, Nieuw-Zeelandsche en
Amerikaansche kino , waarvan de eerste en laatste de meest voorkomende
soorten zijn. De Afrikaansche kino kornt van Pterocarpus erinaceus en de
Amerikaansche van Coccoloba uvifera.
De kino is grootendeels oplosbaar in water ; uit deze oplossing wordt door
zwavelzuur eene bleekroode zelfstandigheid neergeslagen waaraan men het
zwavelzuur doelmatig door koolzure baryt onttrekt, waardoor men het kinolooizuur verkrijgt, eene bruine, glanzende, gesprongene massa, die in kokend
water en alkohol oplosbaar is , maar niet door aether wordt opgenomen.
Verder verkrijgt men het kinolooizuur , indien men een aftreksel van kino,
door spoedige uittrekking verkregen, met eene heete oplossing van vischlijm
neerslaat en het vleeschkleurig praecipitaat snel in 95 procentigen alkohol
kookt. De roode oplossing , die hierbij ontstaat , laat na afdestilleren van
den wijngeest en droogen in het luchtledige over zwavelzuur , kinolooizuur terug , hetwelk als eene roode gespletene massa voorkomt. Uit de analyse is gebleken , dat de procentische zamenstelling van het kinolooizuur bedraa gt :
koolstof 48,32
waterstof 4,28
zuurstof 47,40.
Laat men eene oplossing van kinolooizuur gedurende langen tijd met de
lucht in aanraking , dan zet zich een lichtrood ligchaam af , k in o r o o d
geheeten, hetwelk minder koolstof bevat en ongetwijfeld door absorptie van
zuurstof uit de lucht ontstaan is. Dit kinorood is in alkalien met eene
roode kleur oplosbaar , maar wordt door zuren weder neergeslagen. Kookt
men het in zoutzuur dan lost het met eene prachtige violette kleur op en
laat bij bekoeling of verdunning der oplossing een bruin poeder , k i n o b r u i n,
vallen , hetwelk tegen het Licht gehouden , een violetten weerschijn heeft ,
terwiji de bovenstaande vloeistof zich rozenrood voordoet. Zoowel het kinorood als het kinobruin zijn zeer geschikt tot-het voortbrengen van eene fraaije
rozenroode , in ponceau overgaande , kleur op goed (voornamelijk op zijde ,
alsmede op wol en linnen), dat vooraf met het bijtmiddel uit tinzout (tinchlorure)
behandeld is. Het best lost men daartoe de kleurstof in wijngeest of in
azijnzuur op.
Klaauwenvet wordt uit versche ossen- en schapenpooten verkregen , nadat
men de hoornachtige huid heeft afgeslagen. Het is eene olie , die veel oléine
en weinig stearine bevat , aan de lucht ligt rans en dik wordt.
Klaprothium is de naam , lien men vroeger ter eere van Klaproth aan
het cadmium heeft willen geven.
Klaproth's tinctuur is een mengsel van azijnzuur ij zeroxyde , azijnaether
en wijngees t.
Klaren noemt men eene bewerking , op zoodanige vloe istoffen toegepast ,
welke door filtreren niet dadelijk helder kunnen worden verkregen , dewijl
de daarin gesuspendeerde deeltjes mede door het filtrum gaan of het spoedig
verstoppen. De eenvoudigste wijze van klaren bestaat in het lang rustig
laten staan der troebele vloeistof. Hierbij zetten zich de troebele deeltjes
langzamerhand af en de vloeistof boven het bezinksel wordt nu geconcentreerd of met den hevel afgenomen , waarbij vaak eene zachte verwarming
nuttig is.
Vloeistoffen , zooals vruchtsapp en , die eene stol lende zelfstandigheid bevat
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ten , worden door opkoken geklaard. Het stremsel sluit de troebelmakende
deeltjes in , begeeft zich naar de oppervlakte en kan dan zeer gemakkelijk
door middel van een schuimspaan of door doorzijgen (coleren) van de heldere
vloeistof worden afgezonderd. Op deze wijze behandelt men gewoonlijk versch
uitgeperste sappen van vruchten, kruiden enz., daar deze veel plantaardig eiwit
bevatten. Indien eene vloeistof, welke men klaren wil, geen strembaar (coaguleerbaar) ligchaam bevat , dan moet men eene dergelijke zelfstandigheid voor
het koken bijvoegen , waartoe men gewoonlijk eiwit , bloed of vischlijm
pleegt te kiezen , waarvan het eerste vooraf een weinig moet geklopt worden
en alsdan even als de andere langzamerhand onder omroeren bij de vloeistof
kan worden gevoegd. Zoo klaart men de gegiste vloeistoffen , zooals wijn ,
bier enz., die gistdeeltjes bevatten , zeer doelmatig met vischlijm ; eiwit is
bier minder dienstig. — Ook aluinaardehydraat wordt tot klaring van water
en wijngeestige vochten aangewend.
Kleefstof (Gluten of Glutine). Deze naam is gegeven aan eene zeer veerIrachtige , taaije of in draden uittetrekkene grijze zelfstandigheid , die terugblijft, indien men tarwemeel in een linnen zakje onder water uitkneedt ,
waarbij het zetmeel en de oplosbare zelfstandigheden door de porien van het
linnen heengaan. Er blijven echter in deze massa altijd sporen van celstof
en zetmeel terug , zoodat de kleefstof , volgens deze methode bereid , niet
als zuiver kan worden beschouwd. Kokende alkohol ontneemt uit de kleefstof het daarin bevatte plantenl ij m of g l i a d i n e, terwijl plantenfibrine
als eene grijze , elastische massa terugblijft.
Het levert de grootste moeijelijkheid op, en bet is zelfs bijna niet mogelijk de
kleefstof onveranderd en geheel zuiver te verkrijgen. Immers, bij het aanwenden van zuren of alkalièn ter oplossing en afscheiding der bijmengsels, ondergaat de kleefstof zelve Iigtelijk eenige verandering.
De kleeistof, in den ruwen staat een mengsel van plantenlijm en van het
bestanddeel, dat in kokenden alkohol onoplosbaar is, het plantenfibrine
(ook zymom genaamd van N,AcTi i.m, zuurdeeg), zooals het in de vruchten van
vele Cerealien of graangewassen voorkomt, is van de grootste beteekenis voor
de broodbereiding (zie Brood).
Kiel (Thoon) noemt men eene geognostische steensoort , die bij de jongste vormingen en dus tot het alluvium behoort. De bestanddeelen van
de klei zijn hoofdzakelijk drievoudig-kiezelzure aluinaarde en water , waarbij dikwijls ijzeroxyde, kalk , kwarts en koolachtige bestanddeelen komen.
De klei wordt overal in de vlotgebergten gevonden , voornamelijk in de
tertiaire , soms ook in gangen en spleten van het graniet , het meest echter
als begeleider van bruinkolenlagen als zoogenaamde plastische klei , waarbij
het dikwijls in regelmatige lagen voorkomt.
Hoe minder de klei gekleurd en hoe fijner zij op het gevoel is , des te
beter is zij voor het vervaardigen van aarden gereedschappen , steengoed ,
tabakspijpen enz. geschikt.
Eene klei van een dun leiachtig weefsel , die aschgraauw tot zwartachtig ,
gedeeltelijk in steenkolenmijnen , deels in aangespoeld land , voornamelijk
aan de oevers van groote rivieren en zeeen gevonden wordt, beet p o t a a r d e.
Eerie andere soort van klei is het bekende leem, hetwelk een okergeel ,
in bet grijze , bruine en zwarte overgaande voorkomen heeft. Het is gewoonlijk door eene tamelijke hoeveelheid ijzeroxyde gekleurd en met fijn
kwartszand innig vermengd. Het wordt overal in aangespoeld land gevonden
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en voornamelijk gebruikt tot de vervaardiging van bak- en tigchelsteenen enz.
Kleiaarde (Thoonaarde) = Aluinaarde , zie bij Aluminiumoxyde.
Kleurstoffen (plantaardige) worden als zoodanig niet in de planten aangetroffen , maar ontstaan door verschillende inwerkmgen op chromogenen.
(zie aldaar). Mineralische kleurstoffen beslaan nit metaaloxyden en metaalzouten. De voornaamste rol onder de kleurstoffen vervullen thans de anilineof liever de rosanilineverbindingen (zie bij Aniline en Rosaniline).
Men zie verder over de belarigrijkste kleurstoffen in technisch gebruik het
artikel Verwerij.
Klinkers zijn tegels, die slechts eene oppervlakkige smelting hebben ondergaan , niet geschikt als bouwsleenen, maar zeer geschikt als straatsteenen zijn.
Klokkenmetaal. Klokkenspijs, zie bij Brons.
Knalgas of Knallucht is streng genornen slechts het mengsel van 2 volumen waterstotgas met 1 volumen zuurstofgas, dus in de verhouding ,
waarin zich beide gassen volledig tot water (tot 2 volumen waterdamp) verbinden. Men geeft dezen naam ook aan een mengsel van 2 volumen waterstofgas en 5 volumen dampkringslucht ; en verder aan al de zuurstofhoudenda
gasmengsels , die door den electrieken vonk , of in het algemeen door gloeijende of brandende ligchamen ontstoken , met eene groote hevigheid ontploffen. (Men zie verder Waterstof).
Knalgasblaasbalg is een werktuig, zoodanig ingerigt , dat de waterstof en
zuurstof uit twee verschillende buizen stroomen , terwijI zuurstof in de eerst
ontstoken waterstofvlam stroomt , waardoor eene buitengemeen sterke hitte
kan worden voortgebragt , zoodat ligchamen , die in het gewone vuur onsmeltbaar zijn , zooals platina, kiezelzuur enz. daarin kunnen gesmolten worden.

Door krijt of kalk in deze viam ie brengen , verkrijgt men Drummond's licht.
Knalgond , zie Goudoxyde-ammoniak.
Knalkoper zie onder Knalzuur.
H oKnalkwikzilver , Thenard's, zie Kwikzilveroxyde-ammoniak ;
w a r d's , zie onder Knalzuur.
Knalmannite zie Mannite.
Knalplatina , zie Ptatinaoxyde-ammoniak.
Knalpoeder bestaat uit een mengsel van '1 deel zwavelpoeder, 2 deelen
volkomen drooge koolzure potassa en 3 deelen salpeter. Verhit men dit
mengsel langzaam bijv. in een lepel tot het sineltpunt der zwavel , dart
ontstaat eene hevige ontploffing door plotselinge ontwikkeling van stikstofgas
en koolzuur, terwijI zwavelzure potassa terugblijft.
Knalzilver Berthollet's, zie Zilveroxyde-ammoniak ; — Howard's,
zie onder Knalzuur.
Knalzink, zie onder Knalzuur.
Knalzuur (C,H2N2 0,), ook Par acya anzuur of F ul mi o a anzuur geheeten , heeft zijn meest gebruikelijken naam verkregen van (le eigenscbap
zijner zouten , door de minste a4nraking , soms van zelf, met hevigen knal
en groot geweld te ontplotlen. Liebig vond het eerst, dat de verbindingen,
door Howard ontdekt, het knalzilver en knalkwikzilver, de zouten van een
eigenaardig zuur waren , dat overeenkomstig het cyaanzuur was zamengesteld.
Berzelius en Fritzsche names later aan, dat de knalzure zouten een stikstofmetaal bevatten, verbonden met de zouten of hydraten van een hypothetisch
zuur , nit C,NO 3 bestaande. Zoo waren bij v. volgens hen de twee soorten
Nan knalzilver te beschouwen als

Knalzuur.
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AgN ± C,NO 3 ,Ag0 (neutraal knalzilver)
AgN + C4NO3,110 (zuur knalzilver).
Volgens Laurent en Gerhardt bevatten de knalzure zouten eene verbinding„
door NO, gesubstitueerd, dewiji zij slechts met behulp van salpeterzuur
verkregen worden en de nitroverbindingen gemakkelijk exploderen.
Het knalzuur is slechts in verbinding met 1 aeq. metaaloxyde en 1 aeq.
water , of ook met '2 aeq. van hetzelfde metaaloxyde of van verschillende
baser bekend.
Door zuurstofzuren worden de knalzure zouten gescheiden in blaauwzuur,
ammoniak en het zuurstofzuur zout. Het wezenlijke kenmerk der knalzure
zouten is in hunne ligte ontplofbaarheid gelegen.
Het knalkwikzilver of knalzuur kwikzilveroxyde (Howard's
kwikzilverzout) is de belangrijkste verbinding onder de knalzure zouten. Het
wordt verkregen door 3 deelen kwikzilver in 36 deelen salpeterzuur van
1,34 spec. gewigt in de koude op te lossen in eene glazen kolf, waarvan
bet volumen dat van het mengsel 18 maal overtreft ; de oplossing wordt
vervolgens in een vat gegoten , waarin zich '17 deelen zuivere wijngeest
van 9O 4 bevindt , alsdan weder in de eerste kolf teruggegoten en omgeschud,
.opdat het gevormde salpeterigzuur door de vloeistof wordt geabsorbeerd. Na
5-10 minuten stijgen gasbelletjes op, terwij1 zich aan den bodem eene
zware vloeistof afscheidt, die men door schudding met de overige vermengt.
De vloeistof wordt nu langzamerhand zwart door afseheiding van metallisch
kwikzilver onder het uitstooten van dampen met eene hevige reactie , welke
laatste men door bijgieting van 17 deelen wijngeest matigt. Alsdan verdwijnt
de zwarte kleur en begint het knalkwikzilver uit te kristalliseren, hetwelk in
kleurlooze , zijdeglanzende naalden geschiedt , die vettig op het gevoel en
reukeloos zijn en een zoetachtigen zamentrekkenden smaak bezitten.
Volgens Liebig zal er kwikzilveroxydule in aanwezig zijn , hetgeen echter
door de analyse wordt tegengesproken. Het ontploft door verhitting of door
een slag zeer hevig, waarbij stikstof, koolzuur, kwikzilver en waterdamp
ontstaan. Ook door den electrieken vonk , alsmede door enkele aanraking
met geconcentreerd zwavelzuur ontploft het. hevig. Het knalkwikzilver wordt
zeer algemeen tot het vullen der percussiehoedjes gebezigd.
Om de massa voor de percussiehoedjes te vervaardigen , wordt het knalkwikzilver goed uitgewasschen en nog in den vochtigen staat met een houten
stamper op eene marmeren plaat verkleind. Bij een gehalte van omstreeks
20% water wordt het met salpeter , zwavel en eene oplossing van benzahars
in alkohol gewreven , de nog vochtige massa korrelig gemaakt en door een
Karen zeef gedreven. Vervolgens wordt zij in kleinere koperen kapsels gedaan,
hierin geperst en vaak nog met een dun knopje van koperplaat bedekt ,
om het natworden der ontbrandbare massa te verhoeden. De bijmenging van
salpeter en zwavel heeft ten Joel, de detonatie te verzwakken en langzamer
te maken , tevens ook om nog meer vlam te geven en eindelijk het wrijven
en mengen minder gevaarlijk te doen zijn. Elk percussiehoedje bevat omstreeks '14-40 milligram knalkwikzilver.
De zamenstelling van het knalkwikzilver is
volgens Liebig : 21.1g0,Cy2 02 ;
volgens Laurent en Gerhardt : 2Hg -I- C,N(NO,) ,
volgens Berzelius en Fritzsche : figN + C,NO 3 -1- HgO.
Door kokirg van het knalkwikzilver met fijnverdeeld zilver, , zink of koper
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en water verkrijgt men knalzilver, knalzink en knalkoper, terwijl kwikzilver
wordt afgescheiden.
Het k na Izil v e r (Howard's) of knalzuur zilveroxyde is als n e u t r a a1 en als
z u u r z out bekend. Het neutrale heeft de zamenstelling : 2AgO,Cy 202, het zure
daarentegen kan als knalzilverwaterstof worden beschouwd, waarin het knalzuur met 1 aeq. zilveroxyde en 1 aeq. waterstof vereenigd is , terwij1 dit
aeq. waterstof door eene reeks van andere basen kan vervangen worden.
Het gewone knalzilver is een neutraal zout, hetwelk in kleine kleurlooze
naalden van een bitteren metaalachtigen smaak kristalliseert , die reeds bij
de geringste wrijving nog veel spoediger dan het knalkwikzilver exploderen.
De verbinding is zeer vergiftig en veroorzaakt reeds in zeer kleine giften
den flood.
Het knalzilver verbindt zich met potassa , soda , ammonia, kalk , magnesia,.
strontiaan en kwikzilveroxyde tot dubbelzouten.
K n a 1 k op e r (Knalzuur koperoxyde: 2CuO,Cy 2 02 ) wordt in den opgelosten
staat verkregen , indien men knalkwikzilver met metallisch koper en veel
water zamenbrengt. De verbinding komt dan als een groenblaauw poeder
Noon In den moeijelijk oplosbaren staat verkrijgt men het genoemde zout,
indien men knalkwikzilver met koper en water kookt en vervolgens filtreert.
Bij bekoeling scheiden zich alsdan groene kristallen van knalzuur koperoxyde
af. — Het knalzuur koperoxyde gaat met ammonia en ook met potassa dubbelverbindingen aan.
K n a I z i n k (Knalzuur zinkoxyde) wordt in den neutralen staat van de
zamenstelling : 2ZnO,Cy 2 02 , verkregen , indien men 3 gram knalkwikzilver
met 9 ned. lood water en 6 gram zinkvijlsel in eene flesch met elkander
vermengt. De oplossing , na geeindigde bewerking verkregen , levert na
vrijwillige verdamping gele rhombische tafelen , die smakeloos zijn en bij
verhitting en door slaan hevig exploderen. Er schijnt echter ook eene waterstofverbinding van knalzink te bestaan , die eigenlijk zuur knalzuur zinkoxyde is , dewijl in de verbinding nog 1 aeq. van eene andere base kan intreden.
Als knalzinkwaterstof heeft de verbinding de formule : C 41• 2ZnO4 -4- II; als
zuur knalzuur zinkoxyde : ZnO,C,NA ± HO.
Het vormt met soda , ammonia enz. dubbelzouten.
Knapzout , zie Sodiumohlorure.
Knoflookolle is een mengsel van z w a v e l a 11 y1 met a 1 1 y 1 o x y d e (zie bij
Allyloxyde). De knoflookohe wordt verkregen door destillatie van gestooten
knoflook (bollen van Allium sativum) met water uit eene ruime glazen
kolf. Zij riekt onaangenaam naar knoflook en is dik vloeibaar.
Kobalt (Co). De naam van dit metaal is afkomstig van »kobold", hetwelk berggeest beteekent. Men leerde de toepassing der kobaltertsen eerst
in de 16de eeuw kennen , maar wist ze toen nog niet naar waarde te §chatten ; van daar de meening der mijnwerkers , dat de berggeest hun met dezen
erts eene poets speelden , hetgeen aanleiding gaf tot den naam kobalt.
De belangrijkste ertsen van het kobalt zijn :
speiskobalt ,
glanskobait ,
zwart aardkobalt ,
kobaltkies ,
k obaltbloem en.

Kobalt.

423

S p e i s k obalt, eene verbinding van kobalt eia arsenik (CoAs) wordt
verschillend gewijzigd als teerlingen , achtvlakken , verder digt , ingesloten
en ingeweven, met eene tinwitte in het staalgraauwe overgaande kleur aangetroffen in gangen van oer- en overgangsgebergten , voornamelijk in het
oergebergte als begeleider van de zilver- , bismuth- en koperertsen.
Kobaltg lans, eene verbinding van arsenikkobalt en tweevoudigzwavelkobalt (CoAs CoAs2) komt in teerlingen , octaeders en hunne wijzigingen voor , alsook digt en ingesloten zilverwit in het roodachtige , ook geel,
bont en zwart aangeloopen , van een uitstekenden metaalglans , voornamelijk
te Tunaberg in Zweden en te Skutterud in Noorwegen.
Kobaltkies (Co 2 S3) wordt voornamelijk gevonden in korrels, waarvan
de grondvlak de regelmatige octaeder is, van eene tinwitte, in het staalaraauwe overgaande kleur , soms bont aangeloopen , in gangen van het overgangsgebergte enz.
Aardkobalt, hoofdzakelijk uit kobaltoxydule en rnangaanox-ydule of
mangaanperoxyde bestaande , met ijzeroxyde en koperoxyde vermengd , komt
in blaauwzwarte, aardachtige , tros- en niervormige massa's voor voornamelijk te Kamsdorf en Saalfeld in Thuringen , alsook bij Biber en Riechelsdorf in Hessen en het Schwarzwald enz.
K o b al tbloem en (3CoO,AsO. + 8110) bevindt zich meestal in kleine
naalden en bundels , ook na vervlugtiging vastgehecht , digt , aardachtig
perzikbloesemrood , als overdek op kobaltlagen , voornamelijk bij Schneeberg,
Annaberg, Riechelsdorf enz.
Het metaal kobalt heeft eene grijze kleur, het midden houdende tusschen
zilverwit en staalgraauw, eenigzins in het roode spelende, en een levendigen
glans. Het is hard , weinig hamerbaar en op de breuk korrelig ; het heeft
een spec. gewigt van 8,9. Bij de gewone temperatuur blijit het aan de lucht
onveranderd ; bij gloeihitte worth het geoxydeerd en smelt eerst bij eene
zeer hooge temperatuur. Door verdund zwavelzuur en zoutzuur wordt het
langzaam , door salpeterzuur snel opgelost.
Dewijl het kobalt tot heden nog niet in den metaalstaat is aangewend ,
-worth het in het groot niet afgescheiden, maar slechts voor mikrochemische
doeleinden in het klein verkregen. Het kan bijv. door gloeijing van koolzuur
kobaltoxydule bij afsluiting der lucht , als eene sponsachtige of poedervormige massa verkregen worden , die onder een overdek van soda- of potassaglas moeten worden zamengesmolten. — Verhit men kobaltoxydule in waterstofgas , dan wordt het zeer gemakkelijk tot metaal gereduceerd , maar het
metaal ontbrandt zeer spoedig , indien de temperatuur hier zoo sterk verhoogd
wordt , dat het zich tot eene massa verbindt.
Overigens zijn verschillende methoden aanbevolen , om het kobaltmetaal
te bereiden , waarvan de volgende als zeer geschikt kan dienen. De tot fijn
poeder gebragte kobalterts wordt geroost, om hem zooveel mogelijk van
arsenik te bevrijden, en een gedeelte in een aarden of gietijzeren kroes met
3 deelen zure zwavelzure potassa zamengesmolten en we! het best op die
wijze , dat men het zout eerst tot smelten verhit en dan den fijn gewreven
geroosten erts in kleine hoeveelheden inbrengt. De massa , die in den beginne vloeibaar is, wordt deegachtig, bij versterkt vuur ecliter weder vloeibaar ;
men onderhoudt dit vuur zoolang, totdat al het overvloedige zwavelzuur
verdampt is en de massa geene witte nevels meer uitstoot. Alsdan wordt
zij met een ijzeren lepel er uitgenomen en de kroes als te voren beschikt
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De gesmoltene massa , die zwavelzuur kobaltoxydule , zwavelzure potassa,
arsenik , ijzer en nikkel bevat , wordt nu met beet water uitgetrokken ,
door het zoolang daarmede te koken, totdat het poeder ruw op het gevoel is.
De beide eerstgenoemde zouten worden door bet water opgelost : arsenik,
ijzer en nikkel daarentegen blijven onopgelost terug. De arsenrk vormt, geoxydeerd , met ijzer arsenikzuur ijzeroxyde, waarvan echter, indien het vrije
zwavelzuur is uitgedreven , niets wordt opgelost. Is de hoeveelheid voorhanden ijzer te gering, om al het arsenikzuur te binden , dan kan er ook
,arsenikzuur kobaltoxydule onopgelost terugblijven. Urn dit te verhinderen
voegt men bij de massa tijdens het smelten eenig gecalcineerd en met
salpeter vermengd ijzervitriool, waardoor al bet arsenikzuur in ver•
binding met ijzer wordt teruggehouden. Van overvloedig ijzeroxyde wordt
hoogstens een spoor opgelost , deels, omdat het zwavelzuur ijzeroxyde bij het
gloeijen basisch en onoplosbaar wordt, deels, omdat het met zwavelzure
potassa een dubbelzout vormt , hetwelk door water slechts langzaam wordt
opgelost. Het nikkel blijft eveneens deels als arsenikzuur nikkeloxydule,
deel als basisch-zwavelzuur nikkeloxydule onopgelost terug. Om den geelwitten neerslag van de oplossing te scheiden , laat men haar bezinken of
verwijdert hem door filtratie. De gefiltreerde vloeistof wordt met zwavelwaterstof behandeld, om misschien aanwezig antimoon , bismuth of koper
te praecipiteren. Bij de hiervan bevri J cle vloeistof wordt kiezelzuurvrije
koolzure potassa gevoegd, om uit de rozenroode oplossing van zwavelzuur
kobaltoxydule, koolzuur kobaltoxydule neer te slaan , hetwelk afgefiltreerd
en met warm water goed afgevvasschen moet worden. Het filtraat , hetwelk
eerst cloorgaat , is eene oplossing van zwavelzure potassa en kan in een
ijzeren vat tot droogwordens verdampt , door smelten met de helft zwavelzuur in zuur zwavelzuur zout veranderd worden , hetwelk weder tot eene
nieuwe smelting is te gebruiken.
Het verkregen koolzuur kobaltoxydule is vrij van nikkel en bevat zoo weinig itzeroxydule , dat een galnotenaftreksel zijne aanwezigheid niet aanwijst
en bloedloogtout slechts eene zwakke blaauwe klenr geeft. Om het koolzuur kobaltoxydule tot de bereiding van het kobaltmetaal aan te wenden
wordt het in zuringzuur zout omgezet en op de boven aangegevene wijze gegloeid.
De geheele methode is gegrond op het feit , dat zwavelzuur kobaltoxydule
door roodgloeihitte niet ontleed wordt en dat de arsenikzure zouten van het
kobalt en ijzer rn alle neutrale vloeistoffen onoplosbaar zijn. Er meet dus
vooral zorg gedragen warden, dat al het zwavelzuur volledig verwijderd is.
Mogt de verkregene kobaltoplossing niet volkomen ijzervrij zijn , dan
scheidt men het aanwezige ijzeroxyde door voorzigtige praecipitatie met koolzure soda af.
Kobaltbisulphureet (Tweevoudig-zwavelkobalt : CoS 2 ) is volgens Setterberg
een zwart glansloos poeder , hetwelk verkregen wordt , door koolzuur kobaltoxydule met het drievoudige gewigt zwavel in eene retort te verhitten, totdat de overvloedige zwavel afgedestilleerd is.
Kobaltbloemen , zie onder Kobalt.
Kobaltbromure (CoBr) wordt bij oplossing van kobaltoxydulehydraat of
van koolzuur kobaltoxydule in broomwaterstofzuur, ook door bet zamenbrengen van kobalt, broom en water als eene rozenroode oplossing verkregen, die
bij verdamping rozenroode kristallen geeft, welke in den watervrijen staat
een blaauwgroen zout leveren.

Kobaltchloride—Kobaltgroen.
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Kobaltchloride (Co2 C1 3), zamengeste]d overeenkomstig het kobaltoxyde, is
hoogst onbestendig; het kan opgelost verkregen worden , door kobaltoxydehydraat bij eene zeer lage temperatuur met zoutzuur te overgieten. Uit de
bruine oplossing verdampt dadelijk chloor en het chloride wordt omgezet
in chlorure.
Kobaltchlorure (Chloorkobalt : CoCI) wordt als eene rozenroode oplossing
verkregen, indien men kobaltoxydulehydraat of koolzuur kobaltoxydule in verdund zoutzuur oplost.
Bra voorzigtige verdamping der oplossing kristalliseert de verbinding in rozenroode zuilen, die ook in alkohol oplosbaar zijn ; watervrij is chloorkobalt
blaauw van kleur ; bij verdamping der oplossing tot een zekeren graad van
concentratie , wordt zij lichtblaauw.
De oplossing van chloorkobalt wordt als sympathetische ink t gebezigd. lndien men namelijk met de oplossing op papier schrijft, is het
schrift wegens de uiterst bleekroode kleur niet zigtbaar, maar zoodra men
het papier verwarmt , wordt het schrift fraai blaauw, omdat het roode waterhoudende chlorure in een watervrij blaauw wordt omgezet.
Kobaltchlorure - chloorammonium (Ammonium-kobaltchlorure: NH,C1+
2CoC1+12H0) komt in bleekroode kristallen voor,, indien 1 deel zoutzuur
met ammonia liquida en 2 deelen van hetzelfde zuur met koolzuur kobaltoxydule verzadigd en de oplossingen vermengd en verdampt worden.
Kobaltcyanure (Cyaankobalt: CoCy) ontstaat als een bruinwitte neerslag,
indien men bij eene oplossing van azijnzuur kobaltoxydule , waterhoudend
cyaanwaterstofzuur voegt; ook gaat koolzuur kobaltoxydule onder opbruising
in kobaltcyanure over , indien het met waterhoudend cyaanwaterstofzuur
wordt overgoten.
Kobaltcyanure - cyanide (3CoCy, Co2 Cy3 ) scheidt zich als een lichtroode
neerslag af, indien oplossingen van zwavelzuur kobAtoxydule en potassiumkobaltcyariide of waterstof-kobaltcyanide net elkander vermengd worden.
De verbinding is in water en zuren onoplosbaar; geconcentreerde zuren onttrekken haar water en maken haar daardoor blaauw; potassaloog scheidt er

kobaltoxydule uit af, ammoniak lost haar gedeeltelijk met eene roodachtige
kleur op.
Kobaltertsen , zie onder Kobalt.
Kobaltfluorure (Co F). Wordt de oplossing van koolzuur kobaltoxydule
in overvloedig fluoorwaterstofzuur verdampt, dan ontstaat er onder ontwijking van het overvloedige zuur een roodachtige kristalkorst der verbinding : CoF + 2H0. Met fluoorammonium en fluoorpotassium levert het kobaltlinorure roodachtige kristalliseerbare dubbelfluoruren.
Kobaltgeel , eene zeer fraaije , uiterst bestendige gele kleurstof, die verkregen wordt door dampen van ondersalpeterzuur te leiden in eene oplossing
van salpeterzuur kobaltoxydule , waarbij eenige ammonia is gevoegd.
Kobaltglans , zie onder Kobalt.
Kobaltgroen (Rinman ' s groen) is eene fraaije groene kleurstof uit kobaltoxydule en zinkoxyde bestaande, in wijze van zamenstelling overeenkomende
met het kobaltultramarijn. ve aluinaarde is hier door zinkoxyde vervangen.
Men bereidt het Rinman s groen door eene oplossing van zwavelzuur zinkoxyde met eene oplossing van een kobaltoxydulezout te vermengen, het
mengsel door middel van koolzure soda neer te slaan , den neerslag uit te
wasschen , te droogen en te gloeijen.
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Kobaltiakzouten van Fr6my. Worden kobaltzouten bij afsluiting der lucht
met een overvloed van ammoniak behandeld, dan ontstaan dubbelverbindingen van ammoniak en kobaltoxydulezouten, die in het algemeen rood zijn en zich
door fraaije kristallisatie onderscheiden. Deze zouten absorberen zuurstof en
worden daarbij bruin gekleurd ; zij zijn zonder ontleding oplosbaar in ammoniak , maar worden door water dadelijk ontleed en geven neerslagen van basische zouten. Frêmy noemde deze verbindingen ammoniak-kobaltzouten of kobaltiakzouten.
Men onderscheidt bij deze zouten rose o k o b a 1 t z o u t en, p u r p u r e o
kobaltzouten, luteokobaltzouten, fuscokobaltzouten en
praseokobaltzouten.
Kobaltidoyaan (Co2Cy6 = Ckdy) is een hypothetisch driebasisch radikaal
der kobaltidcyaanverbindingen , tot heden slechts in verbinding met waterstof
en potassium bekend.
Kobaltidcyaln-ammonium (Ammonium-kobaltcyanide : (NH 41 3 + Co2Cy6)
kristalliseert in kleurlooze , opeengeschovene , vierzijdige tafelen , die zeer gemakkelijk in water en ook een weinig in alkohol oplosbaar zijn.
Kobaltidcyaan-baryum (Baryum-kobaltcyanide : 3Ba -1- Co2 Cy6 ) kristalliseert
in kleurlooze, in water zeer oplosbare, in alkohol onoplosbare prismen, die zich
bij het neutraliseren van waterstof-kobaltcyanure met koolzure baryt afscheiden.
Kobaltidcyaan-kobalt = Kobaltcyanure-cyanide.
Kobaltidcyaan-potassium (Potassium-kobaltcyanide: 3K + Co 2 Cy6) ontstaat
bij het oplossen van kobaltcyanure in eene oplossing van cyaanpotassium
onder verwarming. Bij verdamping der oplossing schieten kristallen aan ,
die door omkristalliseren gemakkelijk kunnen gezuiverd worden. Uit zijne
oplossing in water kristalliseert de verbinding in watervrije, doorzigtige ,
platgedrukte , achtzijdige zuilen , die soms Haar het geelachtige zweemen.
Kobaltidoyaan-sodium (Sodium-kobaltcyanide : 3Na -I- Co 2 Cy6) kristalliseert
in lange, in water zeer oplosbare, in alkohol onoplosbare naalden, die door
verdamping eener oplossing van koolzure soda , geneutraliseerd met kobaltidcyaanwaterstofzuur,, verkregen worden.
Kobaltidcyaan-waterstofzuur (Kobaltblaauwzuur, Waterstof-kobaltcyanide :
3H + Co2 Cy6 ) komt voor in kleurlooze glanzende naalden van een sterken zuren
smaak. Deze verbinding kan op de volgende wijze verkregen worden. Men
vermengt oplossingen van kobaltidcyaan-potassium en van zwavelzuur koperoxyde , waardoor een lichtblaauwe neerslag van kobaltidcyaan-koper (3Cu-1Co,Cy3) ontstaat , verdeelt dezen goed uitgewasschen neerslag in water en
leidt zwavelwaterstof door de vloeistof. Het koper wordt door de zwavel
der zwavelwaterstof in zwavelkoper omgezet en de waterstof treedt in de
plaats van het koper. Door verdamping der oplossing verkrijgt men de
boven vermelde kristallen.
Kobaltjodure (CoJ) ontstaat bij het zamenbrengen van kobalt , jodium en
water als eene roode oplossing , die na verdamping eene donkergroene , vervloeijende massa levert.
Kobaltkies , zie bij Hoban.
Kobaltoxyde , door sommigen Kob al t sup eroxy de geheeten (Co203),
wordt verkregen door salpeterzuur kobaltoxydule voorzigtig to verhitten en wei
zoolang , als nog salpeterigzuur door den reuk kan worden waargenomen. Er
scheiden zich hierbij a wartgrijze korrels of en er ontstaat eindelijk eene vaste
staalgraauwe massa van kobaltoxyde. Het is onoplosbaar in ammonia en

Kobaltoxydehydraat—Kobaltoxydule.
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-verbindt zich met eenige zwakke zuren , indien deze daarmede in de koude
worden zamengebragt; bij verwarming daarentegen ontwikkelt zich zuurstof
en er ontstaat een oxydulezout.
Kobaltoxydehydraat of K o b a l t s u p e r o x y d e h y d r a a t (volgens eenigen
Co203j 3110 , volgens anderen Co 2 03,H0) ontstaat , indien men eene oplossing
van salpeterzuur kobaltoxydule vermengt met eene oplossing van keukenzout , waarbij potassaloog gevoegd is. Ook kan men het verkrijgen door
chloor te leiden door water , waarin kobaltoxydulehydraat is gesuspendeerd ;
het gemakkelijkst door koperoxydulehydraat met een onderchlorigzuur alkali
te behandelen. Het heeft eene zwarte kleur. Het is in den laatsten tijd
gebezigd tot eene gemakkelijke bereiding van z uur s tofgas door er chloorkalk bij te voegen of door er na bijvoeging van een alkali chloorgas door
te leiden. Reeds bij de gewone temperatuur,, beter bij zachte verwarming,
wordt er een hoogere oxydatietrap van het kobalt gevormd , het k ob a 1 tzuur, hetwelk telkens weder zijne zuurstof verliest en tot het genoemde
hydraat wordt gereduceerd.
Kobaltoxydule , door anderen »Kobaltoxyde" geheeten (Co0), komt in den
watervrijen staat als een groenachtig of aschgraauw poeder over , hetwelk
tot een zwart ondoorzigtig glas (Kobaltoxyduleoxyde) smelt , dat door den magneet wordt aangetrokken. Het kan verkregen worden door verhitting van
koolzuur kobaltoxydule of van het rozenroode oxydulehydraat bij volkomene
afsluiting der lucht.
Het scheikundig zuivere kobaltoxydule , zooals het tot het voortbrengen
van zachte kleuren moet worden aangewend , wordt het best verkregen
door uit geroosten en tot poeder gebragten kobalterts door middel van dubbel-zwavelzure potassa onder de bij Kobalt opgegevene voorzorgen koolzuur kobaltoxydule te bereiden en te gloeijen. Het kobaltoxydule gaat met zuren
verbindingen aan, die als ko bait ox y dul ez ou t en (bij anderen als k o bal toxyd e z out e n, zie boven) bekend zijn en in den waterhoudenden staat gewoonlijk eene roode , in den watervrijen staat gewoonlijk eene zeer lichte
kleur bezitten.
Kobaltoxydule , a r se n i g zuur (3Co0,2As03 4110) ontstaat als een
lichtroode neerslag door wederzijdsche ontleding der oplossingen van hasische arsenigzure potassa (2KO,As0 3) en kobaltchlorure.
Kobaltoxydule , a r s en i k zuur (3CoO,As0 5) is in de mineral ogle onder den naam van »kobaltbloemen" bekend, als ontledingsprodukt van ijzerhoudende kobaltertsen , waarop het als een poedervormig overdek gevonden
wordt:; men treft bet ook in perzikbloesemroode kristallen aan. Verbindingen van
arsenikzuur en kobaltoxydule kunnen ook als neerslagen van eene perzikbloesemroode kleur door wederzijdsche ontleding van basische of neutrale arsenikzure zouten en van oplosbare kobaltoxydulezouten verkregen worden.
Kobaltoxydule , boor zuur (CoO,Bo3 ?) Scheidt zich bij het vermengen
der oplossing van een kobaltoxydulezout met eene oplossing van borax als
een lichtrooden neerslag af, die tot een blaauw glas kan gesmolten worden.
Kobaltoxydule , b r o o mzuur (CoO,Br0 5 + 6110) kan in octaedrische
kristallen verkregen worden door kobaltoxydulehydraat of koolzuur kobaltoxydule in waterhoudend broomzuur op te lossen of door wederzijdsche ontleding van broomzure baryt en zwavelzuur kobaltoxydule.
Kobaltoxydule 7 chl o or z u u r (CoO,C10 5 ) ontstaat door wederzijdsche
ontleding der oplossingen van chloorzure baryt en zwavelzuur kobaltoxydule
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en komt na verdamping der afgefiltreerde oplossing voor in octaedrische
kristallen.
Kobaltoxydule , ch roomzuur (3CoO,Cr0 3 + 4H0) wordt neergeslagen
met eene Licht roodbruine kleur bij het vermengen der oplossingen van enkelvoudig-chroomzure potassa en een kobaltoxydulezout.
Kobaltoxydule, j oodzuur (CoO,J0 5 + 9110) komt als violette kristallen
voor, indien men vochtig koolzuur kobaltoxydule in verwarmd waterhoudend
joodzuur oplost , de oplossing bat bekoelen en dan verdampt.
Kobaltoxydule, k o o I zuur (2CoO, CO, 3CoO, 4H0) wordt door wederzijdsche ontleding nit een kobaltoxydulezout en koolzure soda verkregen, indien men het produkt in eene zuurstofvrije ruimte uitwascht en droogt. Het
vormt een rood poeder, hetwelk onoplosbaar in water is, mar in koolzuurhoudend water met eerie roode kleur als dubbel-koolzuur zout oplost. — Eene
verbinding van koolzuur kobaltoxydule met dubbel-koolzure potassa : 2(CoO,
CO,) +KO, 2CO2 9110), ontstaat als eene volumineuse rozenroode verbinding,
indien de oplossing van zwavelzuur of salpeterzuur kobaltoxydule met eene
oplossing van dubbel-koolzure potassa in overmaat vermengd wordt. Indien men , in plaats eener oplossing van dubbel-koolzure potassa , eene oplossing van ande.rbalfvoudig-koolzure potassa aanwendt , dan ontstaan duidelijke kristallen van koolzure kobaltoxydule-potassa (CoO,CO 2 4-KO,CO, 4H0).
Basiseh koolzuur kobaltoxydule , door praecipitatie verkregen , wordt bij
lang verwijlen in eene oplossing van du bbel-koolzure soda tot een digt, Licht rozenrood, neutraal koolzuur kobaltoxydule.
Kobaltoxydule, met a p hosp hor z u ur (Co 0,P0 5 ) wordt als een onoplosbaar , fraai rozenrood poeder verkregen , indien men eene oplossing van
zwavelzuur kobaltoxydule, waarbij men overvloed van phosphorzuur heeft gevoegd, verdampt en in platinavaten tot 300° C. verhit. Het vormt dan eene donkerblaauwe pare!.
Kobaltoxydule , onderphosphorigzure (Co°, PO + 8H0) wordt
verkregen door versch gepraecipiteerd kobaltoxydulehydraat in waterhoudend onderphosphorigzuur op te lossen en de oplossing in het luchtledige te
verdampen.
Kobaltoxydule, onderzwaveligzuur (CoO , S 20, + 6H0) ontstaat door wedtrzijdsche ontleding der oplossingen van zwavelzuur kobaltoxydule en onderzwaveligzure strontiaan als eene roode oplossing, die bij verdamping blaauw wordt en donkerroode kristallen van onderzwaveligzuur kobaltoxydule levert.
Kobaltoxydule , ond e r z w a v el z u u r (CoO, S 2 05 6H0) wordt als eerie
rozenroode gemakkelijk oplosbare kristalmassa verkregen door wederzijdsche
ontleding van zwavelzuur kobaltoxydule en onderzwavelzure baryt , affiltrering der oplossing en verdamping. — Met ammonia gaat het onderzwavelzuur
kobaltoxydule volgens Rammelsberg eene verbinding aan.
Kobaltoxydule, phosphorzuur of orthophosphorzuur(3CoO,
P05 ) komt als een lichtroode neerslag voor indien eene oplossing van
phosphorzure soda met de oplossing van een kobaltoxydulezout wordt vermengd.
Kobaltoxydule, salpeterigzuur (CoO,NO 3 ). Fischer nam het eerst
waar, dat door middel eener oplossing van salpeterigzure potassa in de oplossing van salpeterzuur kobaltoxydule een fraaije gele neerslag ontstaat,
die door hem voor salpeterigzure kobaltoxydule-potassa gehouden werd.
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Kobaltoxydule, salpeterzuu r (CoO,N05) kan door behandeling van
kobaltrnetaal met salpeterzuur bij kookhitte verkregen worden. Het kris- .
talliseert moeijelijk in karmozijnroode zuilen , die volgens eenigen 6, volgens
anderen 5 aeq. water bevatten , gemakkelijk oplosbaar in water zijn en zelfs
in eene vochtige lucht vervloeijen. — Het wordt als reagens bij blaasbuisproeven gebezigd, dewijI het een kenschetsend onderscheid oplevert tusschen
magnesia- , zink- en aluminiumverbindingen. Ma gne si a verbindingen verkrijgen bij gloeijing daarmede voor de blaasbuis op kool eene rozenroode, zi n kverbindingen eene groene (Rinman's groen , zie bij Kobaltgroen) , alum ini u m verbindingen eerie hemelstbauwe kleur.
Kobaltoxydule, se 1 e e n zuur (CoO,Se03 ) wordt even als het zwavelzure
zout verkregen (zie Kobaltoxyde , zwavelzu u r) en gelijkt er op in eigenschappen.
Kobaltoxydule, selenigzuur a) neutraal (CoO,Se0 2 ) , een bleekrood in
water onoplosbaar poeder ; b) zuur (C00,2Se0 2 ), eveneens onoplosbaar in water.
Kobaltoxydule , z w a v e 1 i g z u ur (volgens Mnspratt : CoO.S0 2 5H0)
ontstaat, indien zwaveligzuur op koolzuur kobaltoxydule inwerkt , hetwelk
in water verdeeld is.
Kobaltoxydule , z w a v e lz u u r (CoO,S0, + 7H0) wordt verkregen door
kobalt met sterk zwavelzuur bij kookhitte to behandelen of nit kobaltoxydnie
en verdund zwavelzuur. Bij verdamping der daardoor gevormde oplossing bij
de gewone temperatuur ontstaan roode kristallen , die in 24 deelen koud water, loch niet in wijngeest oplosbaar zijn. Bij verhitting van het waterhoudend
zout blijft het watervrij terug , terwiji het bij eene zwakke gloeihit te het
zwavelzuur loslaat. Het vormt met zwavelzure potassa en zwavelzure ammonia dubbelzouten.
Kobaltoxydulehydraat, volgens andere Kobaltoxydehydraat (Co0 + HO)
ontstaat als een kristallijn rozenrood poeder , indien men bij de oplossing
van een kobaltoxydulezout , potassaloog droppelt en het mengsel met den
eerst gevormden bruinen neerslag kookt.
Kobaltoxydule-oxyde (CoO,Co2 03 ) kan zeer gemakkelijk verkregen worden
door zwakke gloeijing van kobaltoxydulehydraat , koolzuur of zuringzuur
kobaltoxydule in de lucht of in zuurstof.
De verbinding is een zwart poeder , hetwelk met zuringzuur eene intensief
groene kleur geeft. Bij sterke gloeijing van deze verbinding , alsmede van
het kobaltmetaal , kobaltoxydule kobaltchlorure verkri,jgt men eene andere verbinding der beide oxyden , in zamenstelling overeenkomende met
de formule : 4Co0 + Co 203 . Voor de bereiding van het kobaltoxyduleoxyde
worden de kobaltertsen gesmolten en de verkregene metaalaardige ligchamen
of de speis , die zij leveren , wordt gegloeid. Het alzoo verkregen produkt
wordt alsdan in sterk zoutzuur opgelost en het ijzer benevens de arsemk
door langzame bijvoeging van kalkmelk neergeslagen. Zoodra de oxyden zich
hebben afgezet , laat men de bovenstaande vloeistof afloopen en leidt hierin
een stroom van zwavelwaterstofgas, die het koper neerslaat. Na afscheiding der
zwavelmetalen wordt de vloeistof afgeschept en het kobalt door chloorkalk
als oxydulehydraat gepraecipiteerd.
Het aldus verkregen oxydulehydraat zou bij zwakke gloeijing en afsluiting
der lucht kobaltoxydule leveren , maar dewijI het gloeijen bij toetreding der
lucht als sterke rood- of witgloeihitte geschiedt , verkrijgt men kobaltoxyduleoxyde of het gepraepareerde oxyde van den handel , hetwelk somtijds
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uit zuiver kobaltoxydule bestaat. Het gebruik van het kobaltoxyduleoxyde
strekt zich uit tot aardewerk , email , glasbewerking enz., tot het voortbrengen eener blaauwe kleur.
Kobaltoxysuiphureet (CoS,CoO) ontstaat bij het gloeijen van zwavelzuur
kobaltoxydule in waterstofgas onder het ontwijken van water en zwaveligzuur.
Kobaltrhodanure (Zwavelcyaankobalt CoRh Co(C 2 NS2 ). Bij het vermengen eener oplossing van zwavelzuur kobaltoxydule in water met eene
alkoholische oplossing van rhodaanpotassium slaat zwavelzure potassa neder
en er ontstaat eene blaauwe oplossmg van rhodaankobalt , die blaauwe zuilen
van het zout levert , welke aan de lucht tot eene roode vloeistof vervloeijen
en bijna kleurloos door water worden opgenomen.
Met ammoniakhoudend water vormt het zout eene bruine oplossing van
kobalt-rhodanuur-ammoniak , die deels in blaauwe kristallen aanschiet , deels
tot eene bruine poedervormige massa indroogt.
Kobaitsaffloor (Saffer,, Saffloor) noemt men gerooste kobaltertsen , op
verschillende blaauwsel- of smaltfabrieken toebereid , die onder dien naam
tot het bereiden van zuivere kobaltpraeparaten , vooral van het kobaltoxyde
voor de fabrikatie van glas en porselein, in den handel gebragt worden. De
zoogenaamde saffer wordt bereid door gerooste kobaltertsen met kwartspoeder
te vermengen en kan beschouwd worden als een zuiver kobaltoxydule , hetwelk
bijvoeging van potasch tot het kleuren van glasvloeden , het beschilderen
van aardewerk , glazuren enz. client.
KobaltsesquisulPhureet (Co2S 3) wordt in de natuur als licht staalgraauwe
octaöders of cubo-octaeders gekristalliseerd als kobaltkies gevonden.
Kobaltspeis wordt eene legering genaamd , die zich bij het smelten van
gerooste nikkelhoudende kobaltertsen ten behoeve der smaltfabrieken afscheidt en hoofdzakelijk uit nikkel en arsenik bestaat.
Kobaltsulphureet (Enkelvoudig-zwavelkobalt : CoS) wordt als eene grijsgele,
metaalglanzende , kristallijne massa verkregen door kobalt en zwavel zamen
te smelten, of als een zwarte neerslag door eene oplossing van een kobaltoxydulezout met zwavelammonium .neer te slaan.
Kobaitsuperoxyde en Kobaltsuperoxydehydraat zie bij Kobaltoxyde en Kobaltoxydehydraat.
Kobaltultramariin of Then ar d's bla au w wordt eene zeer fraaije bestendige blaauwe kleurstof geheeten, die uit aluinaarde en kobaltoxydule bestaat
en verkregen wordt , door eene aluinoplossing met de oplossing van een
kobaltoxydulezout te vermengen en dan met koolzure soda neer te slaan. De
daardoor verkregen neerslag van aluinaardehydraat en kobaltoxydulehydraat
wordt uitgewasschen , gedroogd en gegloeid. Fraaijer echter wordt deze
kleur verkregen , door geleiachtig aluinaardehydraat te vermengen met phosphorzuur of arsenikzuur kobaltoxydule en het mengsel tot 112 a 4250 C. te
verhitten , of ook door 16 deelen versch gepraecipiteerd aluinaardehydraat
met 2 deelen phosphorzuur en 1 deel arsenikzuur kobaltoxydule innig te mengen,
het mengsel uit te droogen en bij eene langzamerhand verhoogde temperatuur
een tijdlang aan de roodgloeihitte bloot te stellen. Deze kleurstof werd
vroeger bij de schilderkunst in water- en olieverf gebezigd.
Ferridcyaan-ijzer.
Kobaltgzeroyanide
Kobaltiizeroyanure = Ferrocyaanizer.
ammoniakhoudende, zie
Kobaltzouten , zie onder Kobaltoxydule ;
Kobaltiakzouten.
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Kobaltzuur,, zie bij Kobaltoxydehydraat.
Koelkruiken , zie Alcarazzas.
Koemestzout is een mengsel van phosphorznre soda, phosphorzure kalk
en zwavelzuur,, dat bij de katoendrukkerij worth aangewend in de plaats
van koemest , die daartoe oudtijds in twang was.
Koffij. De koffijboonen bestaan uit een hoornachtig celweefsel, legumine
(11-15%) , koffrjlooizuur,, koffijzuur, een dubbelzout van het koffijzuur
met caffeine en potassa (3-5%) , vet (10-13%) , suiker en gom. Bij het
roosten of dusgenaamde branden der koffijboonen (het best bij 2000 C., terwijl
op het laatst eenige suiker wordt bijgevoegd , bijv. op '1 kilo koffijboonen 6
ned. looden suiker) worden door het vet en het vermelde caffeine-dubbelzout
de celwanden verbroken en er ontstaan brandige produkten, die zich vooral
aan het vet mededeelen. De zelfstandigheid , die de oorzaak uitmaakt van het
aroma, is echter nog niet met zekerheid bekend. De groene kleur der koffijboonen is somtijds natuurlijk door vorming van koffijzuur (viridinezuur) te
voorschijn gekornen , soms ook kunstmatig aangebragt.
De koffijboonen, die in den handel voorkomen, zijn de zaden van Coffea
arabica, een struik uit de familie der Rubiaceen. De vrucht zelve is eene
tweezadige bes , in kleur en voorkomen op eene kleine kers gelijkende. Het
vruchtomkleedsel , dat de twee koffijboonen bevat, is vleezig.
Het gebruik der koffij zal in Arabi8 tegen het einde der 45de eeuw zijn
ingevoerd ; in Parijs in het jaar 1669, terwijl bet eerste koffijhuis door een
Armenier te St. Germain in '1672 is geopend.
Koffijhumine, zie bij Koffijzuur.
Koffijlooizuur (Chlorogeenzuur : C 141180, volgens Rochleder) worth behalve
in de koffijboonen ook in de paraguay-thee en in den wortel van Chioccocca
racemosa gevonden , doch het meest uit de ongebrande koffijboonen verkregen door ze met water nit te koken , met loodazijn neer te slaan en dezen
neerslag met zwavelwaterstof te ontleden. Het gelijkt op het galluslooizuur,
smaakt zuurachtig scherp , doch staat noch braakwijnsleen noch lijmoplossing
neder, ' kleurt ijzeroxydezouten groen en is met eene gele kleur oplosbaar in
alkalien , welke oplossing aan de lucht groen wordt (vorming van koffijzuur).
Koffijzuur (Groenzuur, Viridinezuur,, Coerulinezuur , Koffijhumine) ontstaat bij het blootstellen aan de lucht eener oplossing van koffijlooizuur in
kalkwater. Men zie verder Coerulinezuur en Groenzuur.
Kogellak is eene verbinding der kleurstof uit fernambukhout met aluinaarde , die men verkrijgt door het bout met eene verdunde oplossing van alum
uit te trekken en de oplossing door middel van koolzure soda neer te slaan. De
neerslag wordt, met zetmeel vermengd, in den kogelvorm gebragt en gedroogd.
Koh-i-noor is de naam , gegeven aan een diamant 186 1/2 karaat zwaar ,
die op de tentoonstelling te Londen in 18M was gebragt. Deze diamant,
toen nog ruw,, is later door den beer Coster van Amsterdam geslepen , waarbij
hij omstreeks de heeft aan gewigt verloor,, maar een buitengemeenen glans
heeft verkregen.
Koken is de toestand eener vloeistof, waarbij eene snelle voortbrenging
van damp plants heeft te midden van het vocht , onder den vorm van min
of meer groote belle') of blaasjes , terwijl de vloeistof eene meer of min
golvende beweging ondergaat. Het punt, waarop eene vloeistof begint te
koken , staat dikwijls in verband met het specifiek gewigt der vloeistof, hoe
lager specifiek gewigt, des te lager kookpunt , alhoewel hierbij aanmerke-
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lijke afwijkingen plaats hebben ; bijv. zwavelkoolstof en chloroform, beide 1TA
maal zwaarder dan water, koken bij eene temperatuur, die slechts omstreeks de
helft van die van het water is ; terpentijnolie , ligter dan water, kookt eerst
bij 1500 C. enz. Bovendien zijn er onderscheidene oorzaken , die de kookhitte van een vocht kunnen doen afwisselen , waartoe behooren : lo. de in
het vocht opgeloste stollen, bijv. zouten in water verhoogen het kookpunt ;
2o. de acrd der vaten, bijv. in een metalen vat kookt water spoediger dan
in een glazen vat ; 3o. de drukking die een vocht ondergaat, volgens de
wet , dat de temperatuur van het koken met de drukking toeneemt.
Elk vocht begint eerst to koken op den oogenblik , waarop de spanning van
zijn damp gelijk is aan de drukking , die het vocht ondergaat — Over het
verband tusschen het kookpunt en de zamenstelling zie men onder anderen
bij Homologie , de reeks der vetzuren.
Kokkelskorrels (Vischkorrels) noemt men de erwtgroote , grijsbrulne,
zwartachtige, kogel-niervormige vruchten van Menispermum cocculus , eene
slingerplant , wier stammen en takken evenals de Lianen tot in de toppen
der hoogste boomen opklimmen en met eene dikke , gespleten , kurkachtige ,
grijze schors bekleed zijn. De korrels hebben een zeer bitteren smaak , afkomstig van het daarin bevatte cocculine of pikrotoxine.
Kokkelstearinezuur werd door Casaseca en Lecann een vetzuur nit de
kokkelkorrels geheeten , waaraan men de formule C38 11 38 0, gaf.
Gocculine.
Kokkoline
Kolendamp = Kooloxyde.
Holophonium = Colophonium.

Kolven noemt men glazen vaten in den vorm eener kolf, die bij scheikundige bewerkingen voornameliik gebezigd worden tot koken en tot het
opvangen der vloeistoffen , die bij eene destillatie overgaan.
Komeenzuur = Comeenzuur.
Komijnolie (ROmisches Kiimme10) is de aetherische olie, nit de vruchten
van Cuminum Cyminum door destillatie afgescheiden. Zij is een mengsel
van cymen (cymol) en cuminol. Zie bij deze artikelen.
Koningsblaauw, zie onder Smalt.
Koningsgeel is eigenlijk loodoxyde , hoewel in den handel als zoodanig
meest zwavelarsenik of operment voorkomt.
Koningswater (Salpeter-zoutzuur,, Goudscheiwater). Men geeft dezen naam
aan een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur, hetwelk vrij chloor bevat
doordien de waterstof van het zoutzuur (chloorwaterstofzuur) met een gedeelte der zuurstof van het salpeterzuur water vormt , terwij1 , naar de hoeveelheid aangewend zoutzuur, ondersalpeterzuur (NO,), salpeterigzuur (NO3)
of stikstofoxyde (NO 2 ) ontstaat.
Uit HC1+ NO 5 ontstaat HO + Cl + NO,.
2H0 + 2C1 NO3.
Uit 2HC1 + NO 5»
3C1+ NO2.
Uit 3HCI + NO,
D
Gewoonlijk neemt men 4 deel salpeterzuur en 2-4 deelen zoutzuur.
De wederzijdsche ontleding der beide zuren gaat slechts zoo ver,, totdat
het water met chloor verzadigd is. Is dit punt bereikt , dan blijft het overige van het mengsel onontleed , totdat de chloordeelen ontweken of met
andere ligchamen verbonden zijn.
Bij verhitting van het mengsel ontstaat chloorondersalpeterzuur en chloorsalpeterigzuur (zie bij Chloorondersalpeterzuur).

Kookpunt--K ool
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Het koningswater heeft eene gele kleur,, riekt naar chloor en eene salpeterige verbinding en is zeer bijtend van smaak. Door het vrije chloor bezit
het de eigenschap bijna alle metalen op te lossen, uitgenomen chroom ,
iridium, tantalum, titanium, osmium en rhodium. Zilver lost
wel niet op in koningswater , maar het verbindt zich met het vrije chloor
tot onoplosbaar chloorzilver. De overige metalen , zooals bijv. ijzer,, tin,
worden tot de hoogste chloorverbindingen opgelost ; voornamelijk echter
wordt het koningswater gebezigd voor het oplossen van goud en platina ,
die noch door zoutzuur noch door salpeterzuur alleen worden opgelost.
Het verbindingsvermogen van het chloor is dus de oorzaak van het oplossingsyermogen van het koningswater, welke naam afkomstig is van
zijne eigenschap, om het goud, van oudsher de koning der metalen geheeten , op te lossen. De naam »goudscheiwater ," duidt op zijn vermogen-,
om goud van zilver te scheiden.
Behalve tot het oplossen van goud, platina, tin enz. wordt het koningswater gebezigd tot het bij ten van geel koper, brons , en in den zeer verdunden
staat tot het witmaken der zijde enz.
Kookpunt beet in bet algemeen het punt, waarop eene vloeistof begint
te koken (zie bij Koken). Under het kookpunt bij den thermometer in het
bijzonder verstaat men het vaste punt , dat is aangenomen voor de hitte van
gedestilleerd water , hetwelk in een metalen vat bij eene dampkringsdrukking
van 760 millimeters kook t. Zie verder bij Thermometer.
Kool. Deze naam wordt meer in het bijzonder gegeven aan de organische
kool , die in den amorphen staat terugblijft, indien organische ligchamen, bij
afsluiting der lucht, in de gloeihitte ontleed, of zooals men het noemt, verkoold worden. Hetgeen er terugblijft, maakt het grootste gedeelte van het koolstofgehalte van de organische, zoowel van de plantaardige als van de dierlijke
kool uit; men onderscheidt dan ook p l a n t a a r d i g e en d i e r 1 ij k e kool.
Het uiterlijk voorkomen der plantaardige kool is zeer verschillend en hangt
van de stof af, waaruit zij door gloeihitte bij onvolkomene toetreding der
lucht verkregen is. Zoo leveren bijv. hard en zacht hout, suiker en olie
elk eene kool, die hoewel gelijk van acrd, een verschillend voorkomen heeft,
maar steeds is de kool niet kristallijn (amorph) , ondoorschijnend , zeer poreus
en zwart , want de zoogenaamde roode kool is onvolledig verkoold hout.
De kool , bij het verbranden van plantaardige ligchamen verkregen , is gewoonlijk niet zuiver; zij houdt steeds waterstof gebonden en kleine hoeveelheden zuurstof en, zooals van zelf spreekt, de anorganische bestanddeelen
der plantaardige ligchamen, die na het verbranden der kool bij toetreding
der lucht als asch terugblijven.
De drie hoofd-grondstoffen der plantaardige ligchamen : koolstof, waterstof
en zuurstof, worden bij verbranding onder toetreding der lucht geheel verteerd, waarbij de beide hoogst brandbare elementen, koolstof en waterstof,
met behulp van de zuurstof der lucht, de eerste als koolstofzuur en de
laatste als waterdamp ontwijken ; er blijven dus slechts de delfstoffelijke zelfstandigheden terug. Wil men dus kool verkrijgen , dan kan zulks
slechts geschieden bij afsluiting of onvolledige toetreding der lucht. Dit proces fleet verkolin g, hetwelk bij bout, indien de gasvormige produkten niet
worden opgevangen , gewoonlijk in meilers geschiedt, het heet daarentegen
drooge d e s ti llati e, indien het om de gasvormige produkten te doen is,
waartoe bijzondere toestellen worden vereischt.
24

434

Kool

Een zoogenaamde meiler voor het verkrijgen van houtskool is op die wijze
ingerigt, dat men het hout in zorgvuldig op elkander gelegene stukken tot
een kegel opbouwt. Staven , die in den bodem vastgeslagen zijn, worden
door dwarshouten aaneengehouden en de houtstukken in 2 a 3 lagen daartusschen regtop geplaatst , terwijI in het bovenste gedeelte de houtstukken
horizontaal liggen. Deze meiler is omgeven van een overdek uit graszoden,
loof en mos , in het algemeen uit eene losse aardmassa. De voet van den
meiler laat men tot eene hoogte van 8 a 12" onbedekt, terwijI het overdek
gedragen wordt door een steiger van planken , die op steenen rusten , hoewel het ook somtijds noodig is, met het oog op de gewone toetreding der
lucht , den meiler later aan den voet met een aarden dek te omgeven.
Door het kanaal, hetwelk bij het rangschikken der houtstukken is opengebleven , wordt de meiler van binnen en wel het eerst beneden aangestoken. De verbranding moet echter zoo geleid worden , dat zij geregeld van
binnen naar buiten kan voortgaan. De meiler • zal dan ineenzakken , naarmate de omvang van het hout vermindert. De inrigting deter meilers is
echter zeer verschillend, men onderscheidt W e 1 s ch e, Slavonische enz.
Behalve in meilers geschiedt de verkoling van het hout ook in hoopen,
waarbij men langwerpige vierkante hoopen vormt, met palen omgeeft en
deze door een houten wand verbindt. Deze hoopen worden eveneens met
garde bedekt.
Verder pleegt men het hout ook te verkolen in gemetselde ovens, die met
luchtgaten zijn voorzien. Voor vele doeleinden, bij v. voor de kool ten behoeve van het kruid, is het noodig de verkoling van het hout in ijzeren
ketels of cilinders te bewerkstelligen (zie Kruid).
Terwijl het hout, tot 150° C. verhit , zijn gebonden water volledig verliest ,
maar Beene verdere ontleding ondergaat , verandert bet bij 280 u in eene rood.bruine wrijf bare massa , de zoogenaamde r o ode k ooI, die, behalve onvolledig verkoold hout, nog veel waterstof en zuurstof bevat. Bij 356° verandert het in eene losse, zwarte , lichte kool , die ook dan zelfs nog waterstof
en zuurstof blijft bevatten.
Hoewel de verkoling van het bout voornamelijk ten doel heeft, kool als
brandstof te verkrijgen , zoo wordt de kool nog tot vele praktische doeleinden aangewend.
Door hare poreusheid en de bijzondere aggregatie der molekulen is zij in staat
eene aanzienlijke hoeveelheid vochtigheid op te nemen en wordt gebezigd
om vochtige muren en gebouwen te droogen. Verder is zij geschikt om
stikstofhoudende zelfstandigheden tegen rotting te beschutten, weshalve zij
tot het bewaren van vleesch wordt gebezigd , nog om onaangename riekstoffen weg te nemen , in welke eigenschap de plantaardige kool boven
de dierlijke uitmunt ; eindelijk , om kleurstoffen in te zuigen of liever op
zich neer te slaan , waarin de plantaardige boo! echter bij de dierlijke achterstaat. De eigenschap van de kool, om gassoorten en vochtigheid op te
nemen, is oorzaak , dat zij, in eene groote hoeveelheid vochtig opeengelegen,
van zelve kan ontbranden. Met betrekking tot dit opnemen van gassen heeft
men opgemerkt, dat de kool aan de eene gassoort boven de andere de voork eur geeft.
Over de andere plantaardige koolsoorten (s teenkool, anthraciet,
bruinkool enz.) zie men onder Brandstoffen.
Over dierlijke kool en de kool in roet en zwartsel, zie men bij deze artikelen.
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Koolacichloride is synoniem met Chloorkooloxyde.
Koolbladen , zie Anthraciet.
Koolchloride en Koolchlorure, zie Chloorkoolstoffen.
Kooldamp = Kooloxydegas,
Koolgas wordt somtijds het mengsel geheeten , hetwelk door drooge destillatie der steenkolen bij zeer hooge temperatuur verkregen wordt en als
l i c h t g a s dient (zie Gasverlichting).
Koolhydraten noemt men eene reeks niet vlugtige, indifferente , stikstofvrije, organische verbindingen, die 42 of 24 aeq. koolstof en verder zuurstof
en waterstof bevatten in de evenredigheid, waarin zij water vormen ; van daar de
naam »koolhydraten," die echter volstrekt niet met den aard dezer ligchamen
overeenstemt, maar slechts door het gebruik gewettigd is. Deze zelfstandigheden,
die in scheikundige eigenschappen het naast bij de alkoholen staan , zijn in
het plantenrijk zeer algemeen verspreid en veelvuldig in dagelijksch gebruik,
zooals : zetmeel, cellulose (houtvezelstof) , de suikersoorten, dextrine , mania e, gom, plantensIijm enz. (Men zie bij deze artikelen.)
Koololiezuur is synoniem met Phenylzuur,
Kooloxychloride is synoniem met Chloorkooloxyde.
Kooloxyde (Kooloxydegas : CO). Pit gas, hetwelk in bet jaar 4799 door
Priestley ontdekt werd, bezit reuk noch smaak , is brandbaar, verbrandende
met eene lichtblaauwe vlam tot koolzuur, en heeft een spec. gewigt van
0,967. Het onderhoudt de verbranding esenmin als de ademhaling, zoodat
brandende ligchamen daarin uitdooven en dieren stikken.
Het is tot heden nog niet gelukt dit gas tot den vloeibaren staat te brengen (permanent gas).
In de natuur wordt dit gas niet aangetroffen , maar het ontstaat steeds bij
het verbranden van hooge koollagen , dewijl het eerst gevormde koolzuur
door de gloeijende kolen gereduceerd wordt , en kenmerkt zich dan door de
-eigenaardige blaauwe vlam , waarmede het brandt. Het kan dus ook verkregen worden , door koolzuurgas over gloeijende kolen te Leiden, waarbij
bet koolzuur 1 aeq. koolstof opneemt en in 2 aeq. kooloxydegas overgaat. —
Het kooloxydegas ontstaat verder, indien men eene koolzure aarde , bijv.
koolzure baryt, met kool gloeit ; ook bij het gloeijen van eenige metaaloxyAlen, bijv. loodoxyde met kool , worden als produkten kooloxydegas en metaal,
bijv. metallisch lood , verkregen. — Om het kooloxydegas op zich zelf te verkrijgen , neemt men bet best gekristalliseerd zuringzuur en geconcentreerd
zwavelzuur. Worden deze beide zelfstandigheden in eene glazen retort (of
ook in een wijd reageerbuisje) te zamen verhit, dan zal het zwavelzuurdoor zijne neiging tot water, zoowel het kristalwater als bet constitutiewa,
ter van het zuringzuur tot zich nemen, hetwelk niet watervrij kan bestaan,
zoodat het ontleed wordt in kooloxyde en koolzuur :
C2 03 , HO + 2H0 = CO + CO 2 + 3H0
koolzuur.
k ooloxyde.
gekristalliseerd
water.
zuringzuurhydraat.
(Neemt men het zuringzuur als tweebasisch zuur aan, zie bij Zuringzuur,
dan moeten natuurlijk bij deze formulen-vergelijking de aequivalenten verdubbeld worden).
Leidt men het ontstane gasmengsel van kooloxyde en koolzuur door potassaloog, dan wordt het koolzuur hierdoor opgenomen, terwijl het kool-
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oxydegas zuiver verkregen wordt. Verder kan het nog gevormd worden bij
ontleding van zuringzure baryt door geconcentreerd zwavelzuur , in welk
geval het gevormde koolzuur door de baryt gebonden wordt.
In de organische scheikunde wordt het kooloxyde als zamengesteld radikaal beschouwd onder den naam van carbonyl. Zie over zijne verbinding
met chloor het chloorkooloxyde of phosgeengas , en over zijne ontleding in
koolzuur en kool bij Dissociatie.
Kooloxyde-potassium , zie Krokonzuur en Rhodizonzuur.
Koolstikstof-radikalen = Halylen.
.
Koolstof (C). Dit niet metaalaardig element wordt zoowel in den zuiveren
staat, als met andere ligchamen vermengd of verbonden in de natuur in eene zeer
aanzienlijke hoeveelheid aangetroffen, zoodat men het als eene der meest
voorkomende grondstoffen kan beschouwen. In den zuiveren staat komt zij als
diamant en graphiet voor; met zuurstof verbonden als koolzuur, met waterstof als ligte koolwaterstof. Verder maakt de koolstof een nooit ontbrekend
bestanddeel van organische ligchamen uit.
Eene hoogst belangrijke eigenschap der koolstof is, dat zij in 3 verschillende (allotropische) toestanden kan voorkomen, namelijk als d i a m an t, als
graphiet en als plantaardige of dierlijke (amorphe) kool.
Al deze drie soorten van koolstof (waarvan men de nadere bijzonderheden
zie bij de artikelen Diamant , Graphiet en Kool) hebben tot algemeene eigenschappen , dat zij reuk- en smakeloos en in alle bekende oplosmiddelen onoplosbaar zijn , verder dat zij niet of althans slechts bij eene zeer buitengemeene hitte met moeite gesmolten kunnen worden en dat zij bij verhitting
oxydeerbaar,, dat is brandbaar zijn. Diamant is een slechte , graphiet een
goede , gewone of amorphe kool bij de gewone temperatuur een slechte,
bij, gloeihitte een goede geleider der electriciteit.
Koolstofacichloride = Koolstofsuperchloride , koolzuur.
Koolstofchloride = E n k e l v o u d i g -chloorkoolstof, zie bij Chloorkoolstof.
Koolstofchloride , z wa v eli g z u u r (CCI, SO,) ontstaat, indien een stroom
zwaveligzuur wordt geleid door eene oplossing van zwaveligzuur koolstofsuperchloride (zie aldaar) in wijngeest , waarin door water geen praecipitaat
meer wordt voortgebragt. De omzetting is echter zeer veranderlijk , en het
praeparaat kan niet zuiver gelsoleerd worden verkregen.
Koolstofchlorure = IIalf-chloorkoolstof, zie bij Chloorkoolstof.
Koolstofiridium (IrC4) wordt gevormd , indien men iridium in de vlam
eener spirituslamp houdt. Er ontstaan aisdan op zijne oppervlakte zwarte
aanzwellingen, die uit eene verbinding van het iridium met koolstof bestaan,
waarvan de koolstof gemakkelijk aan de lucht verbrandt.
Koolstofkoper ontstaat , indien men koperplaat tusschen zwartsel gedurende langen tijd gloeit en dan aan de smelthitte onderwerpt.
Koolstofinetalen zijn verbindingen van metalen met koolstof, die ook in
de natuur voorkomen. Zie bij Metalen.
Koolstofoxyde = Kooloxyde,
Kooistofplatina (PLC,) zal volgens Zeise kunnen verkregen worden door
de inwerking van aceton op platinachloride bij verhitting en als zwarte sinters voorkomen.
Koolstofsesquichlorure = Anderhalf-thloorkoolstof, zie bij Chloorkoolstof.
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Koolstofsubchloride = Half-ehloorkoolstof,zie bij Ghloorkoolstof.
Koolstofsulfide -__7: Zwavelkoolstof.
Koolstofsuperchloride (C2C1 4) is synoniem met D ubbel-chlo o r k o o 1 s t o f
en Koolstofsuperch lorure, zie bij Chloorkoolstof.
Koolstofsuperchloride , k o o 1 z u u r, (Koolstofacichloride : C zCl„ 2CO2 ) ontstaat volgens Regnault , indien men kooloxydegas door eene oplossing van
antimoonsuperchloride leidt.
Koolstofsuperchloride, z w a v el i g z u u r, (C2C1 4S204) wordt verkregen,
door 4 deel zwavelkoolstof met omstreeks 16 deelen van een mengsel van
geconcentreerd salpeterzuur en geconcentreerd zoutzuur eenige dagen aan
het zonlicht bloot te stellen en alsdan te destilleren. Het kan beschouwd
worden als eene methylverbinding, waarin al de waterstof door chloor is
gesubstitueerd , en zou als zoodani c, de formule : C2C1 3 (C1) -I- 2S0„ en den wetenschappelijken naam van trichlOormethylsulf °chloride hebben. Het
is eene witte , kristallijne en vlugtige zelfstandigheid, onoplosbaar in water
en zuren, oplosbaar in wijngeest, aether en zwavelkoolstof. Het smelt bij
435° C. , kookt bij 470° C. en sublimeert in gesloten vaten , waarbij het
kleine , kleurlooze, doorzigtige , rhombische en zeszijdige tafelvormi ose kris°
tallen 'evert , die zeer sterk glanzen. Het heeft een eigenaardigen,tranenverwekkenden reuk , wordt in den vochtigen staat wit en ondoorzigtig en
begint alsdan reeds ontleed te worden in chloorwaterstof, zwaveligzuur ,
zwavelzuur en koolzuur.
Koolstofsuperchlorure = Anderhalf-chloorkoolstof, zie bij Chloorkoolstof.
Koolstofijzer ontstaat , indien ijzer met koolstof bij eene hooge temperatuur zamenkomt. De belangrijkste dezer verbindingen zijn het ruw ijzer
en het staal , waarvan het eerste gemiddeld 5%, het laatste 1-2% deels
scheikundig , deels mechanisch gebonden houdt. Voor het ruw ijzer heeft
men de formule Fe 4 C gesteld , hoewel het gehalte aan koolstof zeer alwisselend is.
Eene verbinding van het ijzer met de koolstof, die 70% ijzer en 30%
koolstof bevat en dus met de formule FeC 2 overeenkomt, wordt verkregen,
door bloedloogzout en ijzer aan eene smelting te onderwerpen. Eene andere
verbinding, die met Fe2 C13 overeenkomt , verkrijgt men door Berlijnsch blaauw
te gloeijen (zie verder bij LIzer).
Koolstofzuur = Koolzunr.
Koolwaterstoffen. Het aantal koolwaterstoffen, die in de natuur voor-

komen of door ontleding te voorschijn treden, is zeer aanzienlijk. Slechts
weinige zijn bij de gewone temperatuur gasvomig, de meeste olieachtig,
eenige vast en kaniferachtig. Tot de koolwaterstoffen behoort bijv. een
aantal aetherische olien, die zich van de zuurstof houdende onderscheiden
door geringer specifiek gewigt en veel sterker lichtbrekerid vermogen en
gewoonlijk ook door grootere vlugtigheid ;• hoe meer het koolstofgehalte
in verhouding tot de waterstof de overhand heeft, zooveel te hooger is het
kookpunt. De koolwaterstoffen zijn meestal minder oplosbaar in water dan
de zuurstofhoudende olien, die haar vaak vergezellen, en zij kunnen hiervan
gescheiden worden door destillatie over potassa, waarbij de zuurstofbevattende olie met de potassa terugblijft.
Behalve deze zuurstofvrije, aetherische olien van het plantenrijk behoort
hierbij een groot aantal koolwaterstoffen, die kunstprodukten zijn, verkregen
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door drooge destillatie van zuurstolhoudende organische stoffen op zich zelven of met alkalische aarden of met zuren. Overigens vervullen de koolwaterstoffen eene hoofdrol in de organische scheikunde , voornamelijk als radikalen
der alkoholen.
Het gaat bezwaarlijk de koolwaterstoffen , die als natuur- en kunstprodukten voorkomen, in groepen te brengen. Het best geschiedt dit nog op
de volgende wijze :
1. Cam ph e e n- of t e r e b e e n-groep, die de algemeene formule C5,,H4„heeft„
bijv. terpentijnolie , citroenolie , bergamotolie enz. (zie Gamphenen).
2. Alkoholradikalen, eenatomige, met de formuleC^Hn+1,bijv.
aethyl , methyl , amyl enz.
3. Al k oh o 1 r a d i k al en, t we e a t o m i g e, overeenkomende met de formula
van het olievormend gas : CnIT. , bijv. methylen, butylen, amylen, caprylen, enz.
4. Dr o oge des till ati eproduk ten van de formule C6 +xC2 H2, bijv.
benzol , toluol, cymol , styrol; — of zonder gemeenschap met elkander, bijv.
naphtaline , chrysen , idrialine, eupion enz.
Koolwaterstofgas , ligt (C211,), ook moerasgas, mijngas, schla-gende wetter, vurige schwa de n geheeten, uit een organisch oogpunt te beschouwen als methyl waters t o f (C 2 H3 H) , is een kleur- en
reukeloos gas , hetwelk met eene weinig lichtgevende vlam brandt en een,
spec. gewigt van 0,552 heeft. Het wordt niet zelden gevormd in de natuur
aangetroffen , dewijl het ontstaat bij rotting van plantendeelen onder water;
het komt dus veel in moerassen en sloten voor, waardoor het den naam van
hmoerasgas" verkregen heeft. Verder stroomt het gas in eene aanzienlijkehoeveelheid uit de spleten van steenkolenbeddingen, doordien het zich in
holten opzamelt en dan dikwijls uit de versch gebrokene steenkolen ontwijkt.
Het ontstaat dus daar eveneens door ontleding van organische overblijfsels
want de steenkolen zijn van organischen oorsprong. (Zie Steenk olen onder
Kool). Op eenige plaatsen stroomt het uit den grond en kan aangestoken
worden (het heilige vuur van Baku).
Verzamelt zich dit gas in de kolenmijnen, dan vormt het de zoogenaamde
»vurige schwaden" (of de »schlagende wetter") , die met dampkringslucht
vermengd door een vonk onder hevige ontploffing ontbranden en voor de
mijnwerkers zeer gevaarlijk zijn. Dergelijke ontploffingen kunnen echter voorgekomen worden door Davy's veiligheidslamp (zie aldaar).
Het ligt koolwaterstofgas kan kunstrnatig worden bereid door 10 deelen
azijnzure soda met 30-40 deelen baryt te gloeijen , waarbij ligt koolwater-stofgas ontwijkt , terwijl koolzure soda en koolzure baryt terugblijven :
NaO,C411 303 -1- BaO,HO = Na0,CO 2 + BaO,CO2 + C21-14.
Het ligt koolwaterstofgas ontstaat ook , onder afscheiding van kool , in-dien zwaar koolwaterstofgas door eene gloeijende buis geleid wordt (G4H4 7=
C211 4C2).
Koolwaterstofgas, zwaar (Olievormend gas, Aethylengas, Elaylgas: C4114)
is kleurloos , heeft een eigenaardigen reuk, verbrandt met eene heldere sterk
lichtgevende vlam en heeft een spec. gewigt van 0,969. Het kan onder eene
sterke drukking, namelijk van 40 atmospheren, of bij —75° C. en eene drukking
van 5 atmospheren, tot eene kleurlooze vloeistof verdigt worden. — Door
sterk gloeijende buizen geleid, wordt het gescheiden in ligt koolwaterstofgas(zie aldaar) en eene zeer digte zwarte kool. In de vlam gebragt , wordt
het gescheiden in waterstof, die brandt, en in kool, die gloeit. — Het,
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wordt door water slechts in eene geringe hoeveelheid opgelost. — Over zijne
verhouding als aethylen of elayl , zie bij Aethylen ; — over zijne verbinding
met chloor , waaraan het den naam van »olievormend gas" te danken heeft,
zie Ohlooraethylen.
Aan het zware koolwaterstofgas zijn alle lichtstoffen hoofdzakelijk hare
heldere vlam verschuldigd , zoodat men het ook wel in het bijzonder »lichtgas" geheeten heeft. Het wordt in eene aanzienlijke hoeveelheid verkregen
bij de drooge destillatie van organische ligchamen , die rijk aan waterstof
en arm aan zuurstof zijn. Het maakt een wezenlijk bestanddeel (10 a '12%)
van het steenkolen-lichtgas uit en wordt in nog grootere hoeveelheid opgeleverd , indien vet , harsen en dergelijke stoffen bij roodgloeihitte worden
ontleed (zie verder hierover Gasverlichting).
Zuiver koolwaterstofgas kan in het klein verkregen worden uit 1 volumen
sterken wijngeest en 3 volumen geconcentreerd zwavelzuur , die in eene
ruime gasontwikkelingsflesch worden verhit. Het koolwaterstofgas ontstaat
hierbij door de neiging van het zwavelzuur tot water , tengevolge waarvan
het aan den alkohol 2 aeq. waterstof en 2 aeq. zuurstof ontneernt , zoodat
nog de elementen van '1 aeq. koolwaterstof overblijven :
C41-1 602 rt HO,S03 = C4H4 HO,S03 + s HO.
Ook kan men het koolwaterstofgas verkrijgen door '10 deelen geconcentreerd zwavelzuur met 3 deelen water te vermengen en in dit mengsel
alkoholdampen te leiden.
Het zware koolwaterstofgas wordt aan den anderen kant door zwavelzuur
langzaam geabsorbeerd , tengevolge waarvan zuur zwavelzuur aethyloxyde
ontstaat, hetwelk met water gedestilleerd weder alkohol levert (zie bij Alkohol) :
CM, 2(HO,S0 3 ) = C41150,H0,2S02
C411 50,H0,2S0 3 xH0 = C4H602 + 2S03 xHO.
Soolzure-nether (Koolzuur aethyloxyde : C4HSO,CO 2 = AeO,CO 2 ) beschreven
wij reeds als aetherkoolzuur in verbinding met potasf,a. Het kan ook verkregen worden door joodaethyl met koolzuur zilveroxyde of door zuringzuur aethyloxyde met potassium te behandelen, en komt, door water afgescheiden,
in den vrijen stoat voor als eene .aromatieke vloeistof van 0,975 spec. gewigt,
die bij 127° C. kookt en met eene blaauwe vlam brandt.
Koolzuur (COO. Deze verbinding, die zich onder gewone omstandigheden
in den gasvormigen stoat y e rtoont , is door zijn zwak zuurachtigen prikkelenden reuk en smaak genoegzaam bekend , dewijl het schuimen van bier,
het paarlen van wijn , het mousseren van champagne en van minerale
wateren door het ontwijken van koolzuur wordt voortgebragt. Het koolzuur
is in de natuur zeer verspreid. Het wordt tengevolge van het ademhalingsproces der dieren , van het verwezings- en gistingsproces en van het verbrandingsproces van koolstof of koolstofhoudende ligchamen in de lucht gevonden (zie Ademhaling , Verwezing , Gisting en Verbranding) overvloedig in
de nabijheid van vulkanen en in minerale wateren, in rivieren en zeeên in
eene groote hoeveelheid opgelost. Met basen7 verbonden komt het in vele
mineralen voor , bij v. in den kalkspaath , marmer , krijt (met kalk) , in den
dolomiet (met magnesia en kalk), in den wit heriet (met baryt) , in de galmei (met zinkoxyde) enz.
Het koolzuurgas is zelf onbrandbaar en ongeschikt om de verbranding te
onderhouden , zoo ook ongeschikt voor de ademhaling (de vlam dooft er in
uit, dieren stikken er in).
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Het is aanmerkelijk zwaarder dan de dampkringslucht ; zijn spec. gewigt bedraagt 1,529. Van daar dat het zich steeds in holten bij vulkanische
streken en in kelders , alwaar gisting in het groot plaats heeft , op den bodem verzamelt. De bekende Hondsgrot te Napels levert hiervan een merkwaardig voorbeeld op; menschen kunnen hierin ademhalen , terwijl de
bond, wiens kop digt bij den grond is , spoedig daarin stikt.
Wegens zijne zwaarte kan men het gas van het eene glas in het andere
overgieten.
Het koolzuur kan bij eene drukking van 36 atmospheren en bij eene ternperatuur van 0° C. vloeibaar gemaakt worden ; bij — 10° C. bij slechts 27
atmospheren ; bij — 30° C. bij 48 atmospheren , terwip men bij + 30° C.
eene drukking van 73 atmospheren behoeft. Het v 1 o e i b a re koolzuur heeft
een specifiek gewigt (water = 1) van 0,98 bij — 8° C.; van 0,72 bij + 27° C.
Bij verdamping veroorzaakt het eene koude van — 70° C. , ten gevolge waarvan een gedeelte van het vloeibare zuur tot eene doorzigtige , sneeuwachtige
massy vast wordt. Het v a s t e koolzuur verdampt wegens zijne geringe warmtegeleiding en lage temperatuur slechts langzaam aan de lucht ; het smelt
bij — 57° C. en oefent alsdan reeds eene drukking van 5 atmospheren uit.
Het is het eerst aan Thilorier gelukt het koolzuur te verdigten , waartoe hij
een zeer zinrijken toestel vervaardigde en aanwendde.
Het koolzuurgas is in water oplosbaar; bij de gewone temperatuur neemt
1 volumen water een gelijk volumen koolzuurgas op. Onder hoogere luchtdrukking verandert deze verhouding niet , maar dewijl de digtheid van het
koolzuurgas met betrekking tot de drukking toeneemt, kan een water,
onder hoogere drukking verzadigd , ook een grooter gewigt koolzuur opnemen,
beantwoordende aan de meerdere drukking. Deze regel geldt echter slechts
voor 2 a 3 atmospheren , dewijl reeds bij eene drukking van 7 atmospheren
bet water slechts 5 volumen koolzuur van de gewone digtheid opneemt.
Het water , met koolzuur verzadigd , bezit een zwak zuurachtigen smaak,
maakt lakmoespapier rood en verliest bij het staan aan de lucht of bij het
koken al zijn gas.
Het koolzuur is een der zwakste zuren en wordt door de meeste andere
zuren uit zijne verbindingen gedreven, hetwelk altijd onder opbruising
plaats heeft. Men kan hiertoe een koolzuur tout , bij v. koolzure soda , koolzure kalk , koolzure potassa of koolzure ammonia kiezen. Men overgiet deze
zouten in eene gasontwikkelingsfiesch met een zuur, bijv. verdund zwavelzuur,
zoutzuur, ook azijnzuur of azijn. Meestal kiest men marmer en zoutzuur,
\vaarbij tevens chloorcalcium on tstaat. Men geeft aan het zoutzuur de voorkeur boven zwavelzuur, omdat het gevormde chloorcalcium oplosbaar, de
bij het gebruik van zwavelzuur gevormde zwavelzure kalk of gips daarentegen onoplosbaar in water is en dus in het laatste geval de gasontwikkelingsfiesch moeijelijker kan worden schoon gemaakt.
•oor technisch gebruik, bij v. vow' de fabriek en van loodwit en beetwortelsuiker, verkrijgt men het koolzuur door lucht door middel van een blaasbalg te drijven door een cilinder, die gloeijende kolen (houtskool en cokes)
bevat. Ook het gistingsproces 'evert koolzuurgas, dat voor vele doeleinden zuiver genoeg is. Vaak bezigt men het gas, dat in groote hoeveelheid uit de aarde opstijgt , bij v. in de koolzuurbronnen , tot de bereiding
van koolzure zouten, zooals bijv. van de dubbel-koolzure soda.
Wij hebben reeds vermeld, dat het koolzuur zich in minerale wateren
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bevindt (de dusgenaamde Zuurlingen) ; wij voegen nog hierbij, dat alle mousserende minerale wateren, bijv. Selterwater,, oplossingen van koolzuur in
zouthoudend water zijn. Zelfs het gewone bronwater bevat meer of minder
koolzuur. Sinds geruimen tijd heeft men mousserende minerale wateren
kunstmatig bereid , door al de zouten, welke in de natuurlijke bevat zijn,
in water op te lossen en de zoutoplossingen met koolzuur te verzadigen. Men
bezigt hiervoor toestellen , waarin het ontwikkelde koolzuur, behoorlijk gezuiverd , onder eene hooge drukking in het water wordt geleid. De zouten
voor de kunstmatige minerale wateren worden meest naar de voorschriften
van Dr. Struve genomen. Deze tak van industrie heeft eene groote uitgebreidheid gekregen. Men vervaardigt limonades gazeuses, kunstmatige champagne, niousserende punch enz.
De aflevering der kunstmatige minerale wateren geschiedt meest in dusgenoemde »siphons", waarin het koolzuurgehalte het best blijft bewaard.
Overigens bestaan er onderscheidene toestellen van aardewerk , om in het
klein voor dagelijksch gebruik koolzuurwater te bereiden door in eene afzonderlijke afdeeling dezer kruiken of kannen, met een doorboord deksel voorzien,
de bestanddeelen te brengen der dusgenaamde Seidlitz poeders, namelijk wijnsteenzuur en dubbel-koolzure soda. Het bekende bruispoeder heeft aan de ontwikkeling van koolzuurgas zijne werkzaamheid te danken (zie Bruispoeder).
Hoornbrandewijn, Koornolie, zie onder het artikel Brandewijn,
Koper (Cu). Dit metaal, reeds van de vroegste tijden bekend, heeft zijn
Latijnschen naam van het eiland Cyprus, waarvan de Grieken en Romeinen
hoofdzakelijk hun koper verkregen, hetwelk zij Cyprische erts (Aes Cyprium)
heetten, hoewel de eerste ontdekking van het koper door de Grieken aan
eene andere plaats, namelijk Chalcis op Euboea , wordt toegeschreven.
Het koper behoort tot de meest verspreide metalen en wordt zoowel gedegen aangetroffen als in verbinding met zwavel en zuurstof, alsmede met
zuren ; namelijk als :
gedegen koper,
koperkies ,
roodkopererts ,
koperblaau w ,
malachiet ,
kopervitriool ,
zwartkopererts ,
fahlerts enz.
Het gedegen koper komt zoowel gekristalliseerd in den vorm van het regelmatige systeem, in teerlingen , octaklers, twaalfvlakken , alsmede in takkige, boomvormige groepen voor, plaatvormig vervlugtigd, digt, ingesloten,
draadvormig enz., bruin en geel aangeloopen, metaalglanzend, met een specif.
gewigt van 8,4-8,9. Het bevat somtijds eenig ijzer, zilver en goud.
Het zuiver metallisch koper heeft eene fraaije roode kleur, is buigzaam
en rekbaar, en kan tot zeer dunne platen uitgeslagen en tot zeer fijne Braden uitgetrokken worden. Zijn spec. gew. wisselt naar de fabriekmatige bereiding of van 8,5-8,9. Het gesmolten metaal heeft een spec. gewigt van
8,89 tot 8,91, ongegloeid en gegloeid koper 8,93, uitgeslagen platen 8,95. Het
smeltpunt ligt volgens sommigen bij 1090°, volgens anderen bij 1173° C.
Het gesmolten koper wordt na het bekoelen blazig. Het metaal neernt namelijk bij het smelten zuurstof op, die kort voor het vast worden be-
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gint te ontwijken. Dewitil echter bij het begin der bekoeling de gasontwikkeling nog niet geöindigd is, zoo verkrijgt het koper een blazig voorkomen.
Laat men groote hoeveelheden van het gesmolten koper vast worden, zoo
hoort men zelfs het gesis van het ontwijkende gas en de gasbellen nemen
metaaldeeltjes in de hoogte mede, zoodat de massa daardoor spat. Laat
men het koper aan de lucht bij zeer hooge temperatuur in koking geraken ,
dan stoot het dampen uit, die tot kleine kogeltjes verdigt worden , op wier
oppervlakte zich eveneens eene huid van oxydule vertoont.
Voor de verkrijging van het koper worden zoowel geoxydeerde (okerige)
als zwavelhoudende (kiezige) ertsen gebezigd. De eerste ertsen, die roodkopererts (koperoxydule) en de koolzure koperoxyden (koperlazuur en malachiet) omvatten , worden door een eenvoudig reducerend smeltproces (reductiearbeid) in metallisch koper omgezet. — In Europa worden echter deze
okerige ertsen weinig en wel slechts te Chessy in Frankrijk , alsmede op
eenige Russische mijnwerken , bewerkt. Daarentegen is de bewerking der
kiezige of zwavelhoudende ertsen (koperkies , bontkopererts, fahlerts enz.)
zeer gebruikelijk. Het verkrijgen van het koper hieruit vervalt in twee
hoofdbewerkingen , namelijk in het roest- of oxydatieproces en in het reductieproces. De afscheiding van het koper uit deze ertsen is veel moeijelijker
dan die uit de okerige ertsen en voornamelijk dan, indien zij vele bijmengsels van andere ertsen, bijv. zwavelkies, arsenikkies, zinkblende enz. , bevatten.
Eerst worden zij geroost , om een deel van het zwavelgehalte, en, indien veel
arsenilr en antimoon aanwezig is, deze als geoxydeerde vlugtige verbindingen
te verwijderen , alsmede een gedeelte van het aanwezige ijzer te oxyderen ,
opdat het gevormde ijzeroxyde in de slak treedt, die door de aanwezige steensoort
is gevormd , indien de gerooste erts aan eene verdere smelting onderworpen
wordt. Het zwavelmetaal , dat bij de smelting onveranderd gebleven is,
vormt benevens de slak een stee p (kopersteen) , waarin het geheele kopergehalfe der ertsen als zwavelverbinding , met zwavelijzer en dikwijls
nog andere verontreinigende metalen , aanwezig is.
Deze kopersteen wordt nu op nieuw aan eene verdere roosting onderworpen, totdat de daarin bevatte zwavel bijna geheel verwijderd is.
De afgerooste kopersteen (eene geoxydeerde metaalmassa) bestaat grootendeels uit koperoxydule met eenig metallisch koper en verschillende zwavelzure zouten, alsmede nit niet afgerooste zwavelmetalen.
Het metallisch koper van het koperoxydule is afkomstig van de inwerking
van het zwaveligzuur,, hetwelk zich bu het roosten ontwikkelt en op het gevormde koperoxyde reducerend werkt. Het aanwezige zwavelijzer heeft zijne
zwavel aan het koper afgestaan , terwijl het , door de zuurstof van het koperoxyde in ijzeroxydule overgebragt zijnde , in de slakken weggaat. De gerooste
kopersteen , die zeer rijk .aan koper is , wordt dan tot zoogenaamd zwartkoper omgesmolten , waarbij voor kiezelhoudende slakken gezorgd wordt , die
de oxyden van het ijzer en van andere bijgevoegde metalen kunnen opnemen.
De grootere verwantschap van het ijzeroxydule tot het kiezelzuur is hierbij,
oorzaak, dat de slak slechts weinig van het koperoxyde opneemt.
Uit het verkregen zwartkoper bereidt men eindelijk een smeed- en hamergaar koper door omsmelten , waarbij aan het koperoxydule gelegenheid tot
reductie gegeven wordt.
In het algemeen onderscheidt men twee verschillende methoden voor de
metallurgie van het koper, namelijk de verkrijging van het koper door het
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schachtovenproces of de zoogenaamde Continent ale methode en die door
het viamovenproces of de E n g e l s c h e methode.
De eerste methode is de oudste en was tot in den laatsten tijd op het vaste
land van Europa het meest in gebruik , waarvan de naam »Continentale methode" afkomstig is. De andere methode wordt voornamelijk in Engeland
gevolgd.
De verkrijging van het koper door het schachtovenproces vervalt in de volgende bewerkingen : .
4.) het roosten der ertsen ;
2.) het versmelten der ertsen tot ruwen steen (ruwsmelten) ;
3.) het roosten van den ruwen steen ;
4.) het versmelten van den geroosten ruwen steen (kopersteen of spoersteen) ;
5.) het gaarroosten van den spoersteen ;
6.) het versmelten van den spoersteen op zwartkoper ;
7.) het gaarmaken van het zwartkoper ;
8.) het hamergaarmaken van het haardgare koper ;
9.) het raffineren van het zwartkoper.
Het roost en der ertsen geschiedt in hoopen of meilers, ook in schachtovens,
meer zeldzaam in vlamovens en is naar den aard der ertsen aan verschillende
wijzigingen onderworpen. In het algemeen bestaat de methode van het roosten daarin, dat men de ertsen in vrije hoopen op eene onderlaag van brandstof in brand steekt.
Als produkt bij het roosten der koperertsen wordt hoofdzakelijk verkregen een mengsel van oxyden, zuren , zwavelzure , antimoon- en arsenikzure
metaalzouten met onontlede zwavelmetalen ; verder komt hierbij ruwe zwavel voor, die door omsmelten en sublimeren gezuiverd wordt, en zwaveligzuur,
hetwelk tot de bereiding van Engelsch zwavelzuur kan gebezigd worden; eindelijk roostzouten (rOstsohlen) , onderlagen, rijk aan vitriolen, die of als bijvoegsel bij het smelten Of tot de bereiding van kopervitriool worden uitloogd.
Het versmelten (ruwsmelten) van den geroosten erts tot ruwen steen geschiedt , nadat de roosting den .verlangden graad heeft bereikt , in ovens met
omstreeks 5-7 of ook 2 1/2 tot 4 el hooge schachten. Wordt in zulke ovens
de tot roosting bestemde stof aan eene reducerende smelting onder bijvoeging
van kiezelzuur-houdende zelfstandigheden onderworpen , dan geeft het koperoxyde door reductie metallisch koper, hetwelk door aanwezig onontleed
zwavelijzer gezwaveld wordt , terwijl de zwavelzure zouten tot verzwavelingstrappen gereduceerd worden , die het koper opnemen en met de onontlede zwavelmetalen den ruwen steen vormen. Tegelijkertijd ontstaat er eene ligtvloeibare slak , die in zamenstelling omstreeks beantwoordt aan eene dubbelkiezelzure verbinding der gereduceerde metaaloxyden. Is echter niet genoegzaam kiezelzuur aanwezig , dan kunnen de vreemde oxyden, voornamelijk het
ijzeroxydule, niet volledig opgelost worden, maar een gedeelte daarvan wordt
gereduceerd en vormt digte klompen van metallisch ijzer (ijzersauen), die zich
op den bodem van den oven vasthechten. De verkregene, of liever de nedergeslagene ruwe steen (kopersteen), die uit zwavelmetalen bestaat , wordt voor
hunne oxydatie aan eene roosting onderworpen en de daardoor verkregene
ruwe steen , die nit metaaloxyden en voor een Bering gedeelte uit onontlede
zwavelmetalen bestaat, komt nu tot het concentratiesmelten of zwartmaken.
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— Een goed gerooste ruwe steen heeft een blaauwzwart mat voorkomen, is
zamengesinterd, daarbij echter week en gemakkelijk klein te maken.
Bij de vierde bewerking, het zoogenaamde con centr a tiesmel ten, wordt
de ruwe steen in spoer- of concentratiesteen overgebragt. Deze nieuwe steen
bevat het koper in den geconcentreerden staat en wel gezuiverd , omdat er
tevens eene vervlugtiging en slakvorming der vreemde metalen heeft plaats
gegrepen. Uit dezen spoersteen kan dan ook een tamelijk zuiver koper verkregen worden. Deze bewerking geschiedt in schachtovens onder bijvoeging
van zelfstandigheden , die kiezelzuur bevatten , doelmatiger echter in vlamovens , omdat hierin de uitscheiding van metallisch koper en de vorming
van ijzersauen beter kan verhinderd worden.
De spoersteen wordt alsdan aan de vijfde bewerking , het gaarroosten
onderworpen, hetwelk, op gelijke wijze als het roosten van den ruwen steen,
in meilers plaats heeft.
De gerooste steen of gare roosting wordt op zwartkoper versmolten,
hetwelk eveneens in schachtovens moet geschieden. Het zwavelgehalte van
den steen is bij het laatste roosten zooveel afgenomen , dat hij bij de reducerende en oplossende smelting het koper, dat door inwerking der kool, van het
kooloxydegas en van het nog onontlede zwavelkoper op het koperoxyde en zwavelzuur koperoxyde gereduceerd is , niet meer kan opnemen , waaruit volgt,
dat zich het gereduceerde koper als zoogenaamd zwartkoper afscheidt en
slechts eene geringe hoeveelheid kopersteen (d u n s t e e n.) wordt voortgebragt.
Het zwartkoper , het hoofdprodukt dezer bewerking, verzamelt zich benevens de gevormde dunsteen, naar gelang van de inrigting des ovens hetzij in
zijn binnenste gedeelte en moet dan van tijd tot tijd worden afgestooten, of
het vloeit onmiddellijk in eene verdieping , die zich vO6r den oven bevindt.
Om alsdan het zwartkoper van den dunsteen te scheiden , ligt men den
laatsten , die het eerst vast wordt, van het nog vloeibare zwartkoper af.
Het zwartkoper wordt nu g a a r gemaakt, dat wil zeggen , er volgt de
zevende bewerking, het h a a r d g a a r m a k e n, hetwelk gewoonlijk in een kopergaarhaard of in een vlamoven wordt uitgevoerd. Dit proces bestaat in eene
krachtige oxyderende smelting, waarbij de vreemde bijmengsels, tot zelfs zilver en goud, vroeger slakken vormen dan het koper.
De achtste bewerking of het h a m e r g a a r m a k en van het haardgare koper
bestaat daarin , dat men in een vlamoven, het best in een smeltoven (spleisofen) het koper met kool smelt , om het koperoxydule te reduceren, hetwelk bij het gaarmaken gevormd is. Zoodra het koper gesmolten is en in
den gesmolten staat zich verzamelt in eene opening, die zich v6Or den. sineltoven bevindt , zoekt men het door besprenkeling vast te maken , waardoor
schijven (rosetten) gevormd worden , die nu en dan worden weggenomen.
Deze bewerking noemt men het schijfvormen (scheibenreissen of spleissen).
Dewij1 echter zeer dikwijls het hamergaarmaken van het haardgare koper
niet volkomen geschiedt , is nog eene r a f fi n a t ie (de negende bewerking)
noodig.
Zijn de koperertsen zilverhoudend , dan pleegt men er lood bij te voegen
en merle te smelten en de daardoor ontstane legering af te zijgeren, waardoor
zilverhoudend lood verkregen wordt en het koper terugblijft.
Het afgezijgerde zilverhoudende lood wordt dan op afdrijfhaarden afgedreven (zie Afdriiven) , waarbij metallisch zilver terugblijft, terwiji het lood
als loodoxyde of loodglid afvloeit.
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De koperschijven , die bij het afzijgeren terugblijven , noemt men kienstokken (darlingen).
De verkrijging van het koper door het vlamovenproces of de zoogenaamde
»Engelsche methode" berust hoofdzakelijk op dezelfde scheikundige beginsels ,
volgens welke de verkrijging in de schachtovens plaats heeft.
Zij bestaat in eene roosting der ertsen en eene reducerende en oplossende smelting van de gerooste massa tot steen, in eene vernieuwde roosting en concentratie van den steen , in eene versmelting van den concentratiesteen en in
raffinering van dezen. Terwiji bij de reducerende en oplossende smeltingen
der gerooste ertsen en steenen in schachtovens, kool en kooloxydegas hoofdzakelijk als reductiemiddelen dienen, speelt bij den gelijknamigen vlamovenarbeid de zwavel der zwavelmetalen , die bij het roosten onontleed zijn gebleven , eene hoofdrol als reductiemiddel , doordien zij de gevormde oxyden
en zouten , onder het vormen van zwaveligzuur, ontleedt. Bovendien vindt
men bij het gaarmaken van het zwartkoper de wijziging , dat het hamergaar
gemaakt wordt. — Dewi,j1 eindelijk de slakken bij het versmelten der koperertsen in den vlamoven gewoonlijk rijker aan koper uitvallen dan bij de
schachtovens , zoo is nogmaals een concentratiearbeid noodzakelijk.
In het algemeen worden de volgende bewerkingen uitgevoerd :
1.) de roosting der zwavelhoudende ertsen;
2.) het smelten van den erts tot ruwen steen en bronssteen ;
3.) het roosten van den ruwen steen ;
4.) de concentratiearbeid of de bereiding van verschillende concentratiesteenen ;
5.) de zwartkoperarbeid;
6.) het raffineren van het zwartkoper.
Bijzonder verdient hierbij melding , dat bij den Engelschen vlamovenarbeid
de verschillende concentratiesteenen als witte , blaauwe en roode steen onderscheiden worden , waarvan de witte steen het beste koper levert. Verder is
bijzonder kenmerkend voor het Engelsche vlamovenproces , dat men na
het haardgaarmaken het gedeelte van het gevormde koperoxydule, hetwelk
niet afgescheiden maar in het vloeibare koper is opgelost , niet door eene
bijzondere bewerking , zooals bij de continentale methode , maar slechts als
eene afdeeling van het gaarmaken zoekt te verwijderen door de oppervlakte
van het metaal met asch van houtskolen te bedekken en het metaal door
middel van luchtdrooge houten stangen daarin te roeren.
Deze laatste bewerking noemt men het po I en, hetwelk zoolang wordt
voortgezet , totdat de werkman zich door meerdere proeven van de hamergaarheid overtuigd heeft.
Gedurende het polen wordt eene hevige gasontwikkeling, eene sterke schuiming waargenornen , die voor een gedeelte van de laatste sporen der bijmengsels bijv. van de zwavel afkomstig is, hoofdzakelijk echter van de
gassen, die zich uit de verkolende houtstammen ontwikkelen en reducerend
op het koperoxydule werken. Men pleegt dus een digt- en taaipolen te onderscheiden. Het eerste is slechts een opstijgen van het koper, het laatste
een opschuimen.
Is het tijdperk der gaarheid nu ingetreden, en vertoont zich de korrel der
koperproef (zain) fijn en gesloten, de kleur lichtrood, volkomen hamerbaar,
zonder kantspleten, dan wordt tot het uitscheppen overgegaan en het koper
in ijzeren vormen gegoten, waarvan de grootte verschilt.
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Dewijl bij het Engelsche vlamoven-proces het roosten der ertsen, het
zwartkopersmelten en het raffineren zeer doelmatig wordt uitgevoerd, maar
het smelten der ertsen wegens de onzuivere uitscheiding en een niet onbelangrijk verlies aan metaal door te rijke slakken minder voordeelig is, zoo
heeft men op verschillende Duitsche metaalwerken het schachtoven-proces
met dat van den vlamoven vereenigd, door het eerste op de smelting der
ertsen en steenen , het laatste op het smelten van het zwartkoper en het
raffineren toe te passen.
Het verkrijgen van het koper uit geoxydeerde of okerige ertsen, zooals
uit den roodkopererts, het malachiet en het koperlazuur, is, zooals wij reeds
vermeld bebben , eene zeer eenvoudige bewerking, dewijl daarbij het roosten wegvalt en de ertsen dadelijk op zwartkoper kunnen worden bewerkt.
Echter heeft de bewerking der okerige ertsen alleen slechts zelden plaats
en wel hoofdzakelijk te Chessy bij Lyon, dewijl een tamelijk aanzienlijk verlies aan koper niet kan worden vermeden. Men pleegt dus meestal
bij de beschikking van okerige ertsen, gezwavelde koperertsen of zwavelkies
te voegen en op gelijke wijze te versmelten, als bij de methode der
kiezige ertsen is opgegeven. Zulks geschiedt althans gewoonlijk bij de metaalwerken in Siberie.
Het versmelten der zuivere geoxydeerde ertsen kan zoowel in schachtovens
als in vlamovens geschieden. Te Chessy, alwaar de geoxydeerde ertsen in
zandsteen met kiezelklei, ijzeroxydehydraat en galmei voorkomen, maakt
men afwisselende lagen van ertsen met cokes onder bijvoeging van kalksteenen
in een lagen mijnoven en smelt er het koper met behulp van een blaastoestel uit.
De afscheiding van het c e m en t k op er bestaat daarin, dat men het koper
nit mijnwateren , die kopervitriool bevatten (c ementwat er en) door metallisch ijzer neerslaat. Deze methode wordt voornamelijk bij arme koperertsen toegepast. — Het koper slaat in den metaalstaat als slib neder en
wordt dan bij het versmelten van den ruwen steen op roodkoper toegevoegd,
terwijl de geringe soorten bij het smelten der ertsen worden gebezigd. —
Om een zuiver koper volledig uit cementwateren neer te slaan , is het raadzaam , deze met zwavelzuur zuur te maken, dewijl op die wijze de oppervlakte van het ijzer blank worth gekouden en men het opgeloste ijzer
als ijzervitriool verkrijgt.
Het zuiverste koper wordt langs den galvanischen weg verkregen ; ook in
den zeer fijn verdeelden staat door zuiver koperoxyde, in eene Buis gloeijend
gemaakt, door een stroom waterstof te ontleden.
Het koper wordt onder den invloed van lucht en vochtigheid met eene
groene hued overdekt (zie Koperoxyde , koolz u u r). Door zwavelzuur wordt
het bij de gewone temperatuur niet aangetast, maar bij kookhitte onder ontwikkeling van zwaveligzuur opgenomen tot z w a v el zuur koperoxyde (zie
alwaar). Door salpeterzuur wordt het bij de gewone temperatuur onder ontwikkeling van stikstofoxyde opgenomen tot s a 1p et er z uur koperoxyde. Door
chloorwaterstofzuur wordt het weinig of niet aangetast. In den fijnverdeelden staat verbindt het zich met gasvormig chloor onder een vuurverschijnsel.
Vooral merkwaardig is de werking van zwakke zuren, olien en vetten op
koper, vooral na verhitting bij bekoeling, waardoor het koper in die stoffen
wordt opgenomen en haar vergiftige eigenschappen mededeelt. (Het gevaar
van het bereiden van spijzen in koperen gereedschappen en het vermijden van
dit gevaar door eene behoorlijke vertinning).
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Koperaluin is een pharmaceutisch praeparaat, onder den naam van Lapis divinus" bekend, hetwelk verkregen wordt door groenspaan of kopervitriool , salpeter en aluin zamen te smelten.
Koperamalgama. Eene zoodanige legering kan verkregen worden, door
koperpoeder,, hetwelk men uit kopervitriool door neerslaan met ijzer verkregen heeft, met salpeterzuur kwikzilveroxydule te bevochtigen, heet
water daarop te gieten en dan de noodige hoeveelheid kwikzilver er in te
brengen. De eerst poedervormige massa verkrijgt onder de drukking van
den stamper spoedig de verlangde consistentie. Het amalgarna, hetwelk
tusschen de 25-33% koper kan bevatten wordt na eenigen tijd tot eene
zeer harde massa vast.
Koperantimoonglans is een loodgrijs , sterk glanzend mineraal , hetwelk
in tafelvormige, rhombische kristallen voorkomt en in de grauwacke bij
Wolfsberg aan den Harts is aangetroffen.
Koperasch wordt een mengsel geheeten van koperoxyde, koperoxydule
en metallisch koper in afwisselende verhoudingen, hetwelk zich bij het verbitten van het koper, onder toetreding der iucht, aan de oppervlakte vormt.
Koperboom heette men vroeger het koper van een boomachtig voorkomen , dat door metallisch ijzer uit koperopiossingen wordt neergeslagen.
Koperbromide (CuBr). Bij behandeling van het koperoxydehydraat met waterhoudend broomwaterstofzuur ontstaat er eene smaragdgroene oplossing, die
bij verdamping aan de lucht bruin wordt, doch na bekoeling watervrije ,
glanzende kristallen bevat, welke uiterlijk op het jodium gelijken. —
Door indamping der oplossing en zachte verhitting van het uitgedampte
blijft het bromide watervrij terug als eene smeltbare ,massa met de kleur
van graphiet.
Koperbromide-ammoniak. Wordt watervrij koperbromide aan de inwerking van ammoniakgas blootgesteld dan gnat het over in een volumineus
poeder, hetwelk tot zamenstelling heeft: 2CuBr+5N1-1 3 . "Uit eene geconcentreerde oplossing van koperbromide, die met ammoniak in overmaat verzadigd is , slaat wijngeest donkergroene kristallen neder van de formule :
2CuBr+ 3Nf13.
Koperbromure (Cu 2 Br) is een in water onoplosbaar poeder , hetwelk
door verhitting van het koperbromide kan verkregen worden , in broomwaterstofzuur en ook in zoutzuur oplosbaar is , xnaar daaruit door ammonia
liquida weder kan worden neergeslagen.
Kopercbloride (CuCl) komt met 2 aeq. kristalwater in fraaije groene
kristallen voor,, die bij verhitting hun kristalwater verliezen en geelbruin
watervrij koperchlorure teruglaten, terwijl chloor wordt vrijgemaakt (2CuCl=
Cu,,C+CI), terwij1 bet koperchlorure door chloorwaterstofzuur telkens weder in koperchloride kan worden overgebragt (zie bij Chloor).
Het koperchloride is gemakkelijk oplosbaar in water en alkohol, en de
alkoholische oplossing brandt aangestoken met een groene vlam.
Het wordt verkregen door koperoxyde, koperoxydehydraat of koolzuur
koperoxyde in chloorwaterstofzuur of door koper in koningswater op te lossen of eindelijk door zwavelzor koperoxyde door middel van keukenzout
en chloorpotassium te ontleden. De fraaije groene oplossing van bet koperchloride, die bij verdunningimet veel water blaauw wordt, levert bij verdamping groene vierzijdige zuilen van CuC1+2H0. Het koperchloride wordt
gebezigd tot de bereiding van Bremerblaauw, bergblaauw enz. Bovendien
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bezigt men het als oxydatiemiddel bij het drukken van goed, bij vuurwerken enz. In den laatsten tijd zijn berookingen van koperchloride (chloorkoperlampen) als middel tot desinfectie gebezigd.
Koperchloride-ammoniak (CuCI,3NH3) ontstaat , indien koperchloride met
droog ammoniakgas zamenkomt en komt voor als een blaauw poeder, hetwelk volkomen in water met eene blaauwe kleur oplost, aan de lucht onder
verlies van ammoniak groen wordt en bij eene hoogere temperatuur ammoniak, salmiak en stikstof levert , terwij1 koperchlorure terugblijft.
Koperthloride-ammonium (Kopersalmiak : NMI+ CuCI + 2110) kan verkregen worden , indien men 53,4 deelen salmiak en 67,4 deelen gekristalliseerd koperchloride in weinig water oplost en de oplossing door bekoeling
tot kristalschieting brengt. Het zout vormt blaauwgroene quadratoctaeders
en is in water, alsmede in wijngeest, volkomen oplosbaar. In den verdunden
staat komt' het voor als geneesmiddel onder den naam van Aqua antimiasmatica Koechleri. Het koperchloride vormt ook met andere verbindingen
dubbelzouten of dubbelhaloiden.
Koperchlorure (Cu2 C1) ontstaat, indien metallisch koper met waterhoudend
koperchloride matig verhit wordt, als Witte kristallen. Ook wordt bet gevormd bij verhitting van koperchloride (zie aldaar). Eveneens slaat tinchlorure uit eene oplossing van koperchloride een witten kristallijnen neerslag
van koperchlorure. Het chlorure is zeer weinig oplosbaar in water en wordt
in de lucht, tengevolge der vorming van basisch chloride, spoedig groen. Het
koperchlorure vormt met het chloorpotassium en chloorsodium dubbelverbindingen.
Kopercyanide (CuCy) komt als een hoog geel gekleurd poeder voor, hetwelk zich onder het mikroscoop vertoont als uit glanzende prismatische kristallen te bestaan en verkregen wordt , door koolzuur koperoxyde met waterhoudend blaauwzuur te digereren of door neutraal azijnzuur koperoxyde met
blaauwzuur of cyaanpotassium te vermengen.
Kopercyanure (Cu,Cy) is een wit , bijna onoplosbaar ligchaam, hetwelk
verkregen wordt door koperoxydulehydraat , door middel van potassa nit
koperchlorure neergeslagen , met blaauwzuur te overgieten.
Kopercyanure-cyanide (CuXy, CuCy + 5H0) komt in groene glanzende
kristalkorrels voor en ontstaat uit het gele kopercyanide reeds eenige minuten na zijne bereiding , indien deze geschied is uit een koperoxydezout
door middel van cyaanammonium.
Koperfluoride (CuF + 2H0) scheidt zich, als een blaauw kristallijn poeder of , indien men koperoxydehydraat of koolzuur koperoxyde in waterhoudend vloeispaatzuur in overmaat brengt.
Koperfluorure (CIO) ontstaat als een rood onoplosbaar poeder, indien
men koperoxydulehydraat met vloeispaatzuur overgiet.
Koperglans worth de natuurlijk voorkomende verbinding geheeten, die
met de zamenstelling Cu,S overeenkomt.
Koperglimmer is een mineraal, hetwelk nit arsenikzuur koperoxyde bestaat. Dezen naam draagt echter ook een produkt , hetwelk bij het kopersmeltproces gevormd wordt en hoofdzakelijk uit koperoxydule, benevens
antimoonoxyde , nikkeloxydule of loodoxyde is zamengesteld.
Kopergroen. Deze naam plagt vroeger deels aan het aardachtige malachiet , deels aan het kiezelmalachiet gegeven te worden.
Koperhamerslag heet het geoxydeerde koper, hetwelk bij de bewerking
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Nan het gloeijend gemaakt koper onder den hamer afvalt en gedeeltelijk uit
oxydule , gedeeltelijk nit oxyde bestaat.
Koperindigo is een naam, die aan het natuurlijk voorkomende enkelvoudigzwavelkoper gegeven wordt.
Koperjodide is op zich zelf niet bekend , want indien bij koperchloride
of bij koperoxydezouten joodalkalimetalen gevoegd worden , scheidt zich koperjodure af en wordt jodium vrij. Er ontstaat echter een koperjodideammoniak (CuJ + 2NH 3 --F HO) , indien men koperjodure, met ammoniak bevochtigd , gedurende eenigen tijd aan de lucht blootstelt ; voegt men
alkohol bij de verkregene blaauwe oplossing , dan scheidt zich de verbinding
in kleine blaauwe kristallen af.
Koperjodure (Cu 2J) is een wit poeder,, hetwelk bij verhitting van koper
in jooddamp ontstaat , maar het best verkregen wordt , indien men eene oplossing van kopervitriool in eene genoegzame hoeveelheid zwaveligzuur, of
de oplossing van een mengsel van gelijke aequivalenten kopervitriool en ijzervitriool , door middel van joodpotassium neerslaat. — Het koperjodure verbindt zich met ammoniak , indien er droog ammoniakgas over been geleid
wordt , waarbij het eene bruine kleur aanneemt.
Koperkies (Gele kopererts) is een der kostbaarste en meest voorkomende
koperertsen , die zeer zuiver koper levert en gewoonlijk in groote massa's
wordt aangetroffen. Het komt voor in quadratische octaeders met afgestompte
hoeken , meer echter digt en ingesloten , kogelvormig of knolachtig, heeft eene
kleur, die op geelkoper gelijkt in het goudgele overgaande, vaak bont aangeloopen. Zijne formule is volgens sommigen : Cu 2S, F,S3 ; volgens anderen CuS, FeS.
Koperlazuur (Lazuurerts) is eene verbinding van koolzuur koperoxyde met
koperoxydehydraat (2CuO, CO, + CuO,HO), die zich door hare lazuurblaauwe
kleur onderscheidt, doorzigtig tot doorschijnend is en een glasachtigen glans
heeft. Het wordt in de natuur gekristalliseerd aangetroffen dikwijis echter
digt, kogelvormig, niervormig, dropsteenachtig en aardachtig aangezet. De
grondvorm van het gekristalliseerde lazuur is de scheeve rhombische zuil ,
die echter vaak afgestompt wordt aangetroffen. De fraaiste kristallen van
dezen erts komen te Chessy bij Lyon in bonte zandsteenen en ook bij Dillenborg voor; overigens wordt het ook gekristalliseerd aangetroffen in Hongarije
en bij Kansdorf in Thurincren.
Koperlegeringen. Het ''koper vertoont veel neiging zich met andere metalen te verbinden en eenige dezer verbindingen bezitten eigenschappen , die
haar eene uitgebreide toepassing in de nijverheid bezorgd hebben ; bijv. de verbinding van het koper met het zink als geelkoper (messing) met nikkel
en zink als argentaan (nieuw zilver). De voornaamste dezer legeringen worden als afzonderlijke artikels behandeld. Wij merken bier alleen nog op,
dat het koper met de meeste andere metalen legeringen aangaat.
Kopernikkel zie onder Nikkei.
Koperoxyde (CuO) wordt in de natuur aangetroffen als zwartkopererts
en in het koperzwart. Het komt voor als een reuk- en smakeloos poeder ,
hetwelk bij sterke hitte smeltbaar is , maar hierbij tevens eene geringe hoeveelheid zuurstof verliest. Het vormt met water een blaauwgroen hydraat ,
hetwelk door ammonia tot eene azuurblaauwe vloeistof wordt opgelost, maar
reeds beneden de kookhitte van het water in watervrij zwart oxyde overgaat. Het vereenigt zich met zuren tot zouten , die in den waterhoudenden
staat blaauw of groen , watervrij , deels wit, deels zwartbruin zijn.
29
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Voor de bereiding van het koperoxyde gloeit men salpeterzuur , azijnzuur
of koolzuur koperoxyde. In het groot worth het voor technisch gebruik
verkregen door verhitting van den koperhamerslag , die bij de bewerking
van het koper afvalt , nadat deze vooraf met salpeterzuur bevochtigd en
uitgedroogd is geworden. Het hydraat gaat bij verhitting in watervrij kos
peroxyde over.
Het koperoxyde wordt gebezigd tot het voortbrengen van eene groene, ook
van eene blaauwe kleur in de glas- en porseleinschilderkunst. Om de
blaauwe kleur tegen de inwerking der lucht te beschut ten , vermengt men
het blaauwe oxydehydraat , dat uit koperchloride of koolzuur koperoxyde
door middel van bijtende potassa is verkregen , met lijm en eiwit. — Verder wordt het koperoxyde in de scheikunde veelvuldig gebruikt als bijmengsel in de verbrandingsbuis bij de elementairanalyse van organische ligchamen,
om bij gloeijing zuurstof of te geven , ten einde koolstof en waterstof in
koolzuur en water over te brengen (Zie Analyse , organis ch e).
Koperoxyde-ammoniak (3CuO, 2N113 +6H0) ontstaat door eene oplossing
van koperchloride met ammonia liquida neer te shan , ook door versch gepraecipiteerd koperoxydehydraat in ammonia liquida op te lossen. Eene
azuurblaauwe vloeistof.
Koperoxyde, arsenigzuur, zie Groen , Scheele's en Schw einfur t er.
Koperoxyde, a r s e n i k z u u r, wordt in de natuur in verschillende mineralen, bijv. in koperschuim, enz. aangetroffen , somtijds is in zoodanige mineralen het arsenikzuur door phosphorzuur vervangen. De oplossingen der
koperoxydezouten worden door de oplossingen der basische en neutrale arsenikzure alkalien groenblaauw neergeslagen.
Koperoxyde , b o o r z u u r. Worden oplossingen van boorzure soda of
borax en kopervitriool met elkander vermengd , dan ontstaan groene praecipitaten , waarvan de zamenstelling naar den graad der concentratie van de
oplossingen en naar hare temperatuur verschilt. Koude geconcentreerde oplossingen van gelijke aequivalentgewigten leveren: 5(CuO, B03-1-H0)+4(CuO,H0),
benevens zwavelzure soda en basisch zwavelzuur koperoxyde. Is het praecipitaat met koud water uitgewasschen, dan blijft er 2(CuO, B0 3 +HO)±4(CuO, HO),
vermengd met eenig basisch-zwavelzuur koperoxyde. Bij gloeijing van een
koperox-ydezout met borax ontstaat er een groene glasparel , die in de reductievlam bruinrood wordt , doordien het koperoxyde tot koperoxydule worth
gereduceerd.
Koperoxyde , broomzuur (CuO, BrO„ kristalvormig +5110) wordt
verkregen door koperoxydehydraat in waterhoudend broomzuur op te lossen.
Men verkrijgt een gemakkelijk oplosbaar zout , waaruit moeijelijk kristallen
aanschieten van eene lichtblaauw-groene kleur. Uit de oplossing van het
zout in ammonia slaat alkohol kristallijn broomzuur k op eroxyde-a mmoniak (CuO, Br0 5 -4-2NH3) neder.
Koperoxyde, ch 1 o o r z u u r (CuO, C10 5-1-6H0) is eene kristallijne zoutmassa , die door wederzijdsche ontleding van zwavelzuur koperoxyde en
chloorzure baryt verkregen wordt.
Koperoxyde, du bbel-chroomzuur (CuO, 2Cr0 3-1-2110) komt voor in
bruinzwarte , in water gemakkelijk oplosbare kristallen, die verkregen worden door koperoxydehydraat met eene oplossing van chroomzuur te overgieten , en de verkregene oplossing boven zwavelzuur te verdampen , totdat
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er eerie kristalhuid ontstaat. Ook heeft Louis een ch roomzuur k oper o x y de
4(CuO, Cr0 3-1-5H0) verkregen , door den kinabruinen neerslag te koken, die
bij het vermengen van kokende oplossingen van zwavelzuur koperoxyde en
,chroomzure potassa ontstaat.
Koperoxyde, joodzuur (CuO, J0 5) ontstaat , indien joodzure soda en
joodzuur met geconcentreerde koperoplossingen worden zamengebragt.
Koperoxyde , kiezelzuur, wordt in den waterhoudenden staat als
o p t a a s of k op er s m aragd (3CuO, 2SiO 3 +3H0) aangetroffen, een zeldzaam
edelgesteente met eene prachtige groene kleur ; verder ook als k i e z elmala chiet, hetwelk de dubbele hoeveelheid water bevat. Eene oplossing
van kiezelzure potassa , bijv. van waterglas , brengt in eene oplossing van
kopervitriool een groenblaauwen neerslag voort , die bij verhitting niet van
kleur verandert.
Koperoxyde , k o 0lzuur, wordt als basisch zout , dat wil zeggen, als
eene verbinding van neutraal zout met koperoxydehydraat , als Koperlazuur
,(zie aldaar) in de natuur aangetroffen.
Worden sterke en koude oplossingen van zwavelzuur koperoxyde en koolzure soda of potassa met elkander vermengd, dan verkrijgt men een blaauwen , digten neerslag, die bij langer staan der vloeistof en bij het afwasschen groen en digter wordt; hij heeft nu de zamenstelling van het malachiet of half-koolzuur koperoxyde. Worden de oplossingen matig verwarmd,
,dan is de gevormde neerslag dadelijk groen. Hij verandert nog niet bij
458° C. , maar bij 300° gaat hij langzamerhand over in fluweelachtig zwart
koperoxyde,
De groene zelfstandigheid , die op koperen , geelkoperen en bronzen voorwerpea onder den invloed van lucht en vochtigheid ontstaat, is eveneens
half-koolzuur koperoxyde. Zij wordt ook wel groenspaan geheeten (zie aldaar).
In den handel komen verschillende kleurstoffen voor, waarvan de hoofdbestanddeelen koolzuur koperoxyde en koperoxydehydraat zijn, zooals Brexnergroen , Brunswijker groen , aardgroen enz. (Over Bremergroen en Brunswijker groen , zie men deze artikels bij Groen). — A ar dgr oen wordt
verkregen door keukenzout met kopervitriool onder sterke wrijving met
elkasder te vermengen en met water tot een dikken brij aan te mengen ,
waarbij door wederzijdsche ontleding der bestanddeelen koperchloride en
zwavelzure soda ontstaan. Deze brij wordt dan met eenige stukken koperplaat, in groote houten Bakken (de zoogenaamde oxydeerbakken) gerangschikt, aan de lucht blootgesteld. Door opneming van zuurstof wordt het
metallisch koper geoxydeerd , hetwelk zich als oxyde met het koperchloride
tot een onoplosbaar basisch zout verbindt. Opdat evenwel de oxydatie zoo
volledig mogelijk kan plaats vinden , moeten de lagen niet te dik zijn en
moet de geheele massa van tijd tot tijd dooreen geschud worden. Na verloop van eenige rnaanden beschouwt men het oxydatieproces als geeindigd.
Be massa wordt met water uitgewasschen , om de zoutdeelen af te scheiden.
Het uitgewasschen slib wordt van de bijgemengde stukken koper gezuiverd,
door deze er uit te zoeken en af te zijgen , en met zuur aangemengd, waardoor het basisch tout in een neutraal overgaat, hetwelk men door middel
van potassaloog of bijtende potassa ontleedt. De daardoor gevormde neerslag, koperoxydehydraat , wordt met water volkomen uitgewasschen, op
cloeken, onder gestadige bevochtiging, gedurende eerie week aan de lucht
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blootgesteld, uitgeperst , in kleine stukken gesneden en eindelijk bij de gewone temperatuur of in een droogoven bij hoogstens 250° C. gedroogd.
Het koolzuur koperoxyde vormt met ammoniak eene verbinding van k o o Iz u u r k op e r o x y d e- am m o n i a k , die ontstaat , indien men eene oplossing
van koolzuur koperoxyde met eene geconcentreerde oplossing van koolzure
ammonia vermengt en het mengsel met een gelijk volumen alkohol overgiet. Na verloop van eenigen tijd ontstaan er frame, intensief blaauwe , in
het doorvallend licht purperkleurige naalden van de formule: CuO,CO2-1-NH3.
Zij worden door water ontleed, de ammoniak en een gedeelte koolzuur koperoxyde worden opgelost en er blijft de verbinding: CuO, CO 2-1-CuO, HO+HO,
terug. Dezelfde verbinding blijft terug, indien men de vloeistof, waaruit
zich het koolzuur koperoxyde-ammoniak heeft afgezet, laat verdampen. Verdunt men echter deze vloeistof met veel water, dan ontstaat er eene nog
meer basische verbinding, namelijk : CuO, CO2 +2 (CuO, HO).
Koolzure koperoxyde-potassa ontstaat, indien men eene oplossing
van salpeterzuur koperoxyde in een dunnen straal in eene oplossing van
tweevoudig-koolzure potassa laat stroomeT, waarbij men onophoudelijk omroert.
Koolzure k op er o xy de-soda wordt evenals de koolzure koperoxydepotassa verkregen , of ook door koolzuur koperoxyde bij eene zachte warmte
in eene oplossing van dubbel-koolzure soda op te lossen.
Koperoxyde, metaphosphorzuur (CuO, POO scheidt zich als een
blaauwwit poeder af, indien men eene oplossing van salpeterzuur bij verdund
phosphorzuur voegt , de verkregene vloeistof verdampt en het overblijvende tot
316° C. verhit. — Vermengt men gelijke aequivalenten dubbel-metaphosphorzure ammonia en koperchloride, dan scheiden zich verwarde naaldvormige
blaauwe kristallen af van metaphosphorzuur koperoxyde-ammonia (NH40,
P05+ CuO, P05 +4H0) , die in water weinig oplosbaar zijn.
Koperoxyde, m o l y b d e e n z u u r (4CuO, 3Mo0 3 -I- 5110) komt als een
groen, zwaar,, amorph poeder voor,, indien men bij eene kokende oplossing
van zwavelzuur koperoxyde eene geconcentreerde oplossing van molybdeenzure ammonia voegt. — Vermengt men eene oplossing van zwavelzuur koperoxyde koud in overmaat met eene oplossing van molybdeenzure ammonia,,
dan scheidt zich tamelijk snel een blaauwwit kristallijn zout af van de zamenstelling : CuO, 2Mo0 3 + NH2O, 3MoO, + 9H0. — Digereert men versch
gepraecipiteerd koperoxydehydraat met eene oplossing van molybdeenzure
ammonia , dan verkrijgt men blaauwe prismen van CuO, Mo0 3 + N113 + 2H0.
Koperoxyde I onderchlorigzuur (CuO, CIO) wordt verkregen door
koperoxydehydraat in waterhoudend onderchlorigzuur of ook in chloorwater
op te lossen.
Koperoxyde, o n d e r z w a v e l z u u r , wordt in kleine rhombische , eenigzins verweerende zuilen van de zamenstelling : CuO, S205 + 4110, verkregen,
indien men zwavelzuur koperoxyde en onderzwavelzure baryt , beide in oplossing, met elkander vermengt en de daardoor verkregene oplossing der
verbinding verdampt. — Een b a s i s c h zout van de formule : 4CuO, S 205 +
4110 , scheidt zich als een blaauwgroene neerslag af, indien men bij de oplossing van het neutrale zout een weinig ammonia voegt. Voegt men bij deoplossing ammonia in overmaat, dan schieten daaruit azuurblaauwe tafelen van
onderzwavelzuur koperoxyde-ammoniak (CuO,S205 + 2N113) aan.
Koperoxyde, over chloorz uu r (CuO, C10 7) komt na verdamping eener
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oplossing van koperoxyde in waterhoudend overchloorzuur in groote blaauwe, vervloeijende kristallen voor , die gemakkelijk in water oplosbaar zijn.
Koperoxyde , par aphosphorz un r (2CuO, PO, + 2110) ontstaat als een
groenwitte neerslag bij het vermengen van oplossingen van koperoxydezouten en van paraphosphorzure soda.
Koperoxyde , ph o sphorigz u u r (3CuO, P03) ontstaat als een blaauwe
neersiag , indien oplossingen van koperchloride met phosphorigzure soda
worden vermengd.
Koperoxyde , p h o s ph o rzuur (3CuO, P0 5±3H0) ontstaat als een blaauwgroene neerslag , indien de oplessingen van gewone phosphorzure soda en
zwavelzuur koperoxyde vermengd worden.
Koperoxyde , salp e ter zuur (CuO, NO 5) kristalliseert met 3 aeq. water
in donkerblaauwe , zuilvormige kristallen uit eene oplossing van koper of koperoxyde in salpeterzuur. Het zout vervloeit zeer gemakkelijk , is oplosbaar
in water en eveneens in alkohol. Wordt de oplossing bij eene lage ternperatuur verdampt , dan verkrijgt men tafelvormige kristallen met 6 aeq.
water. Bij zachte verwarming gaat het neutrale zout in een basisch zout
over , hetwelk uit 3CuO, NO„ volgens anderen uit 4CuO, NO, + 3H0 is zamengesteld. — Leidt men ammoniakgas in eene heete verzadigde oplossing
Nan salpeterzuur koperoxyde, totdat het gevormde praecipitaat weder is opgelost, dan verkrijgt men salpeterzuur koperoxyde-ammoniak in
blaauwe kristallen van de zamenstelling : CuO,NO, + 2N11 3 . — Met ammonia
(ammoniumoxyde) vormt het salpeterzuur koperoxyde een gemakkelijk oplosbaar kristallijn dubbelzout.
Koperoxyde , z w a v elzuur (Kopervitriool , Cyprisch of blaauw vitriool :
CuO, SO, + 5110) komt dikwijls in de nieuwe vormingen voor, meestal dropsteenachtig , digt aangeslagen , zelden gekristalliseerd op spleten en mijnschaehten met andere koperertsen , deels opgelost in mijnwateren (cementwateren) . Kunstmatig kan dit zout op verschillende wijzen bereid worden.
Scheikundig zuiver verkrijgt men het door stukjes koper met sterk zwavelzuur te verhitten, of ook door stukjes koper aan de vereenigde werking
van verdund zwavelzuur en lucht bloot te stellen of eindelijk door versch
neergeslagen koperoxydehydraat of koolzuur koperoxyde met verdund zwavelzuur te behandelen.
Men verkrijgt langs dezen weg eene oplossing van zwavelzuur koperoxyde,
waaruit dit zout door langzame verdamping in kristallen kan verkregen
worden.
In het groot verkrijgt men het uit zwavelbevattende koperertsen , door ze
te roosten en aan lucht en vochtigheid bloot te stellen. Zwavel en koper
worden beide geoxydeerd, terwiji de oxydatie spoediger plaats vindt , indien
een salpeterzuur zout met den erts verhit wordt. Ook de spoer- en dunsteen , die bij het proces der metallurgie van bet koper afvalt , bevat zwavelzuur koperoxyde , hetwelk daaruit kan worden afgescheiden , door den
Steen nit te loogen. De ruwe bog wordt na bet klaren in koperen kristalliseerketels verdampt , waaruit dan de kristallen aanschieten. De moederWog wordt met de helft ruwe loog vermengd en nogmaals verdampt ,
waarbij op nieuw kristallen verkregen worden. De spoersteen wordt ook
wel na herhaald roosten met zwavelzuur behandeld , dan met water uitgeloogd , en vervolgens uitgekristalliseerd. Dit ijzervitriool is het goedkoopste,
inaar ook het meest ijzerhoudend.
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Bevat de moederloog te veel ijzer , dan wordt zij niet op kopervitriool be-.
Iverkt , maar men slaat er het koper door middel van metallisch ijzer uit.
Het kunstmatig bereide kopervitriool komt voor in blaauwe opeengeschovene scheeve rhombische zuilen van het triklinoedrische stelsel, die een spec.
gewigt van 2,194 en een scherpen , onaangenamen metaalsmaak hebben , lakmoespapier rood maken en in 2 deelen heet en 4 deelen kokend water, maar
niet in alkohol oplosbaar zijn.
Door potassa bij eene oplossing van kopervitriool te voegen tot zooveel
mogelijke afscheiding, werd door Denham Smith een v ierd e- z uur zout
met 3 aeq. water (4 CuO, S0 3 + 3H0) , nit eene zeer verdunde oplossing
met 5 aeq. water verkregen. — Eene zwavelz ure kop eroxyd e-p ot assa (KO,S0 3 -1- CuO, SO3 + 6H0) ontstaat uit eene vermengde oplossing van
gelijke aequivalenten zwavelzure potassa en zwavelzuur koperoxyde als groom
ristallen.
Een zwavelzuur koperoxyde-ammoniak (CuO, SO, + 2N113-1-HO
of NH4O,S03 + CuO, NH3) wordt in fraaije lazuurblaauwe, rhombische prismen
verkregen , door bij eene oplossing van zwavelzuur koperoxyde zooveel ammonia liquida te voegen , totdat de gevormde neerslag weder is opgelost ,
en bij de gevormde lazuurblaauwe vloeistof langzaam langs de wanden wijn geest te doen afvloeijen. De afscheiding en kristalvorming van het zout heeft
plaats , doordien de wijngeest het water tot zich neemt. Minder goed gevormde kristallen of liever een kristallijn poeder wordt verkregen, door de
blaauwe ammoniakale vloeistof met wijngeest te vermengen. Groote kristallen verkrijgt men door de oplossing in een cilinderglas met eene blaas
gesloten, langen tijd aan de lucht te laten staan. — De verbinding is moeiielijk
oplosbaar in weinig water, door veel water wordt zij onder afscheiding van
een basisch zout ontleed. — Ook aan de lucht wordt zij ontleed, terwijl er
onder verlies van ammonia groene vlekken op de kristallen verschijnen.
Koperoxydehydraat (CuO, 2H0 volgens Fremy) wordt verkregen door in
de oplossing van een koperoxydezout verdunde sodaloog te droppelen; het
scheidt zich dan als een blaauwe neerslag af, die men slechts onveranderd
kan behouden , door hem in eene luchtledige ruimte te droogen.
Koperoxydule (Cu 2 0) komt in de natuur als roodkopererts, haarvormig
als koperbloemen van eene heldere cochenilleroode kleur voor. Kunstmatig
kan het op verschillende wijzen worden bereid. Zoo kan men het bijv.
verkrijgen door kopervitriool met druivensuiker of druivensuiker-bevattendezelfstandigheden, bijv. honig , zoodanig te vermengen, dat potassaloog geen
neerslag meer voortbrengt. Er zal zich alsdan , bij de gewone temperatuur
na verloop van eenigen tijd, bij verwarming dadelijk, het koperoxydule als
een rood kristallijn poeder afscheiden , dewijl door de druivensuiker de reductie van het koperoxyde tot koperoxydule zeer krachtig bewerkt wordt.—
Verder kan men het koperoxydule verkrijgen, alhoewel niet zoo gemakkelijk
en spoedig, door koperen platen met koperoxyde in een kroes te gloeijen; ook
door 5 deelen koperchlorure met 6 deelen drooge koolzure soda , of doorzwavelzuur koperoxyde, soda en kopervijlsel zamen te smelten en de gesmoltene massa met water uit te loogen , waarbij het koperoxydule onopgelost terugblijft.
Het koperoxydule, langs den kunstmatigen weg verkregen, komt voor als
een rood poeder van 5,06 spec. gewigt, hetwelk bij de roodgloeihitte smelt
en aan de lucht onveranderd blijft. Wordt het aan de inwerking van ver-
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dunde zuren blootgesteld, dan ontstaat er koperoxyde en metallisch koper.
Met water vormt het een h y d r a a t (4Cu 20, HO) , hetwelk aan de lucht
spoedig hooger geoxydeerd wordt. Komt het op den oogenblik zijner vorming met zuren in aanraking, dan verbindt het zich daarmede tot koperoxydulezouten, hoewel het overigens in weinig zuren kan worden opgelost ,
zonder in metallisch koper en koperoxyde ontleed te worden.
Het koperoxydulehydraat kan verder worden verkregen door eene oplossing
van chloorkoper in zoutzuur door middel van sodaloog neer te slaan ; ook
door vochtig koperoxydehydraat met eerie oplossing van melksuiker te overgieten , die met koolzure soda vermengd is en de vloeistof tot koken te verhitten. Het komt voor als een geel , kristallijn poeder.
Overgiet men koperoxydule of zijn hydraat , of koperoxyde en kopervijlsel
in eene geslotene flesch 'met overvloedige ammonia , dan verkrijgt men eene
kleurlooze vloeistof , die zoo gemakkelijk in de lucht oxydeert, dat zij reeds
blaauw is , indien men Naar in een dunnen straal van eene zekere hoogte
uitgiet.
Koperoxydule , koolzuu r (Cu 2 0,CO2). Droppelt men eene oplossing van
koperchlorure in eene oplossing van koolzure soda , dan ontstaat er een gele
neerslag van koolzuur koperoxydule.
Koperoxydule , z w a v eligzuur (Cu 2 0,S02 ) ontstaat, indien men op koperoxydulehydraat waterhoudend zwaveligzuur giet. Wordt bij eene oplossing
van kopervitriool eerie groote overmaat van zwaveligzure ammonia en
zooveel zwaveligzuur gevoegd , dat Been praecipitaat ontstaat en vervolgens
zacht verwarmd, dan scheidt zich langzamerhand een tout als gemakkelijk breekbare blaadjes af, hetwelk zwaveligzure koperoxydule-ammonia :
2(CuO,S02 ) + NH, 0,S02 + 2140 , is.
Koperoxydulehydraat , zie bij Koperoxydule.
Koperoxysulphureet. Koperoxyde en kopersulphureet verbinden zich in
meerdere verhoudingen tot koperoxysulphureet. Wordt in eene ammoniakale
koperoplossing , die tot 75-80 0 C. verhit is, eene oplossing van zwavelsodium
gedroppeld , totdat de blaauwe kleur verdwenen is , dan is de gevormde
neerslag zamengesteld volgens de formule : 5Cu S + CuO. Wordt de neerslag
bij eene nog hoogere temperatuur gevormd , dan is de neerslag rijker aan
koperoxyde. Bij de gewone temperatuur bestaat hij uit zuiver Kopersulphureet.
(Zie aldaar.)
Koperregen , ook wel k o p e r r 0 ok , noemt men het eigenaardig verschijnsel , hetwelk bij het gaarmaken van het koper somtijds voorkomt , dat namelijk aan de oppervlakte van het koper kleine deeltjes in groote hoeveelheid worden weggeslingerd en als vaste bolletjes weder afvallen.
Koperrhodanide (Kopersulfocyanide : CuRh = CuC 2NS. 2) is een fluweelzwart
poeder , hetwelk verkregen wordt door koperoxydehydraat met geconcentreerd
rhodaanwaterstofzuur te overgieten of door geconcentreerde oplossingen van
een koperoxydezout en rhodaanpotassium te vermengen.
Koperrhodanide-ammoniak (CuRh + NH,) ontstaat in kleine blaauwe
kristallen , indien men eene oplossing , verkregen door het digereren van koperrhodanure of rhodanide met ammonia, onder gedurige bijvoeging van
ammonia, verdampt, ten laatste boven geconcentreerd zwavelzuur ; ook door
alkohol bij de oplossing te voegen.
. Koperrhodanure (Kopersulfocyanure : Cu,Rh = Cu 2 C2NS2 ) is een wit,
korrelig , onoplosbaar poeder, hetwelk verkregen wordt door koperoxydule-
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hydraat met waterhoudend rhodaanwaterstofzuur te overgieten. Men praecipiteert daartoe het best door middel van rhodaanpotassium eene vermengde
oplossing van 2 deelen kopervitriool en 3 deelen ijzervitriool of wel eene
oplossing van kopervitriool , waarbij zwaveligzuur is gevoegd.
Koperrhodanure-rhodanide (Cu2 Rh + CuRh). Deze verbinding ontstaat,
indien men koperrhodanide in eene verwarmde alkoholische oplossing van
rhodaanpotassium oplost en de oplossing bij eene zachte warmte verdampt.
Het scheidt zich alsdan als een geel poeder of en zelfs het onopgelost gebleven gedeelte van `het rhodanide wordt daarin overgebragt.
Koperroest is basisch koolzuur koperoxyde.
Koperrood is een triviale naain voor zwavelzuur ijzeroxydule of ijzervitriool.
Koperrook (Kupferrauch) is een triviale naam voor een aanslag van vitriolen ; deze uitdrukking wordt voornamelijk op zinkvitriool toegepast. Ook
wordt zij verwisseld met koperregen.
Kopersalmiak :-.-... Koperchloride-ammonium.
Koperschiefer is een bekende mergelschiefer met ingeslotene, gedeeltelijk
zilverhoudende, koperertsen, die in de zechsteenformatie wordt gevonden.
Koperselenide (CuSe) ontstaat bij praecipitatie eener oplossing van een
koperoxydezout door middel van seleenwaterstof als zwarte vlokken, die bij
het droogen staalgroen worden en met het polijststaal een metaalachtig
voorkomen verkrijgen.
Koperselenureet (Cu2Se) wordt verkregen, door koper in dampen van
seleen te verhitten of door seleen op gloeijend koper te werpen.
Kopersesquioxyde is synoniem met Koperzuur.
Kopersmaragd of dioptaas , zie bij Koperoxyde , k i e z e l z u u r.
Kopersteen is een tusschenprodukt bij de afscheiding van het koper uit
zijne ertsen (zie bij Koper).
Koperstikstof (CO) zal volgens SchrOtter ontstaan, indien ammoniakgas over koperoxyde wordt geleid.
Kopersubsulphureet (Half-zwavelkoper: CIO) wordt in de natuur gekristalliseerd gevonden in den koperglans , in den bontkopererts en als koperkies. Langs den kunstmatigen weg verkrijgt men deze verbinding door il
deel zwavel met fijnverdeeld koper zamen te wrijven en dan tot gloeijens te
verhitten. In het groot wordt het verkregen , door afval van plaatkoper
in een bijzonderen oven sterk te gloeijen, dan zwavel in te brengen en den
oven te sluiten. De verbinding is zwartgrijs, smelt gemakkelijker dan koper en verandert niet aan de lucht bij de gewone temperatuur. Bij het roosten wordt zij onder ontwikkeling van zwaveligzuur in koperoxyde en zwavelzuur koperoxyde ontleed. Het wordt voornamelijk tot de bereiding van
kopervitriool aangewend.
Kopersulfocyanide en Kopersulfocyanure=Koperrhodanide en Koperrhodanure.
Kopersulphureet (Enkelvoudig-zwavelkoper: CuS) wordt in de natuur aangetroffen als eene zwartblaauwe , groenachtige massa (koperindigo) en ook
in den antimoonkoperglans. Kunstmatig kan het enkelvoudig-zwavelkoper verkregen worden door de oplossing van een koperoxydezout door middel van
zwavelwaterstof of zwavelammonium neer te slaan, waardoor het zwavelkoper als een bruinzwart poeder verkregen wordt. Smelt men verder koper
met zwavel te zamen, dan blijft eveneens zwavelkoper in blaauwachtige
kristallen terug, zoodra men de massa met water heeft uitgetrokken.
Kopersuperoxyde (Cu02 ) ontstaat, indien men geleiachtig koperoxydule-
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hydraat bij 0° met zeer verdund waterstofsuperoxyde overgiet. Het is een
geelbruin poeder.
Kopervitriool = Koperoxyde , zwavelzuur.
Koperwater: Deze naam wordt gebezigd voor mijnwateren , die kopervitriool en ijzervitriool bevatten.
Koperjjzercyanide en Koperjzercyanure=Ferricyaanpotassium en Ferrocyaanpotassium.
Koperzeep heeft men een groenen neerslag geheeten , die uit eene verbinding van vetzuren met koperoxyde bestaat en verkregen wordt door eene
zeepoplossing met eene oplossing van zwavelzuur koperoxyde neer te slaan.
Koperzuur (Gua 03) is nog niet gelsoleerd verkregen , maar in verbinding
met kalk , door bij eene oplossing van chloorkalk , met eene groote hoeveelheid kalk vermengd en tot 0° afgekoeld, eene oplossing van salpeterzuur
koperoxyde te voegen. Er ontstaat alsdan een blaauwgroene neerslag van
koperoxydehydraat en de daarboven staande vloeistof is door koperzuren
kalk fraai blaauw gekleurd.
KorreIlak , zie bij Gomlak.
Korrelsuiker = Druivensuiker.
Korund is een edelgesteente, bestaande uit gekristalliseerde aluinaarde ,
zie bij Aluminiumoxyde,
Koudmengsel. Wanneer een vast ligchaam den vloeibaren en een vloeibaar den gasvormigen staat aanneemt , wordt er veel warmte gebonden en
omgekeerd ontwikkelt zich veel warmte , indien gasvormige ligchamen in den
vloeibaren of vasten staat terugkeeren.
Vroeger meende men , dat een ligchaam , tot smelten gebragt , niet meer
warmte in zich opneemt , dan door den thermometer kan bepaald worden ,
totdat Block in het jaar 1763 aanwees , dat eene zekere hoeveelheid warmte
in het ligchaam overgaat en door dat ligchaam geabsorbeerd wordt , om te
smelten. Men noemt deze door den thermometer met waarneembare warmte
latente warmte. Deze latente warmte , welke bij het smelten gebonden wordt,
wordt weder vrij bij het vast worden der ligchamen , zoodat men de latente
warmte kan beschouwen als het getal der warmte-eenheden , hetwelk door
een ligchaam op den oogenblik der verandering van zijn aggregatietoestand
geabsorbeerd of ontwikkeld wordt.
Om zich hiervan te overtuigen plaatst men een vat met sneeuw van 0°
en een tweede met water van 0° in kokend water ; men zal alsdan opmerken,
dat de temperatuur in het eerste vat niet eer stijgt, totdat al de sneeuw
gesmolten is , terwijl de temperatuur van het water dadelijk toeneemt.
Mengt men een pond ijs van 0° met een pond water van 79°, dan smelt het
ijs geheel en men verkrijgt 2 pond water van 0°. Het heete water van
79° wordt dus tot 0° afgekoeld en deelt aan het ijs de 79° mede , om dit in
water van 0° over te brengen. Het ijs heeft dus 79 warmte-eenheden opgenomen , die geabsorbeerd en als latente warmte te beschouwen zijn , dewiil
men geene verhooging der temperatuur heeft kunnen waarnemen.
Laat men het water nu weder bevriezen, dan wordt de warmte weder vrij.
Merkwaardig is het overigens ook en verclient hier vermeld te worden, dat,
indien een vast ligchaam met behulp van een scheikundig proces zonder
aanwending van warmte smelt, koude ontstaat.
Terwijl bij het smelten van een ligchaam warmte gebonden wordt, vindt
,00k hetzelfde plaats , indien een vast ligchaam door oplossing in den vloei-
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baren staat wordt overgebragt. — Doet men een gemakkelijk oplosbaar zout
in water en bevordert de oplossing door omroeren , dan zal de temperatuur
van het oplosmiddel dalen. — Vermengt men sneeuw van — 10° en keukenzout van — 10°, dan ontstaat er eene vloeibare zoutoplossing , waarvan
de temperatuur daalt , terwiji veel warmte gebonden wordt. Hierop berusten
de zoogenaamde koudmengsels, waarvan wig hier eenige willen opgeven.
Worden 5 deelen salmiak en 5 deelen salpeter , fijn gestooten , in 19 deelen water opgelost , dan daalt de temperatuur van +10° tot — 12g. Worth
tot prof poeder gebragt glauberzout met zoutzuur overgoten , dan daalt de
temperatuur van + 10 0 tot — 170 ; — bij een mengsel van 3 deelen gekristalliseerd chloorcalcium en 2 deelen sneeuw van 0° tot — 28° ; van gelijke
deelen verdund zwavelzuur en sneeuw zelfs van — 7 tot — M°. — Ook
bij het mengen van lood (207 deelen) , tin (118 deelen) , bismuth (284 deelen) en kwikzilver (1617 deelen) is door DObereiner en Phipson eene zeer
aanzipnlijke verlaging der temperatuur waargenomen , zoodat , indien men
voor deze deelen grammen neemt , de temperatuur daalt van -1-17° tot — 10°.
Kraakbeenderlijm, zie Chondrine.
Krantsiet is eene fossiele bars.
Kreatine (C3H3N3 0„ 4- 2H0) is eene organische base , die nooit in het
vleesch der gewervelde dieren ontbreekt en daaruit kan getrokken worden
door het vleesch met koud water te behandelen. (Met kreatinine maakt het
de hoofdstoffen uit van het vleeschextract). Het komt ook in eene geringe
hoeveelheid voor in de hersens en andere deelen van het dierlijk organisme.
Om het zuiver te verkrijgen brengt men het waterig aftreksel van spiervleesch
tot de kookhitte , filtreert het van het gecoaguleerd eiwit af en praecipiteert
het aanwezige phosphorzuur door middel van barytwater , 'waarna het ingedarupte filtraat bij bekoeling kristallen van kreatine afzet. Het kristalliseert
in waterheldere , glanzende , scheeve rhombische zuilen , die bij 100° onder
verlies van 2 aeq. kristalwater ondoorzigtig worden. Bij eene hooge temperatuur smelt het en wordt ontleed. Het is moeijelijk oplosbaar in koud
water (in 74 deelen) , gemakkelijk in kokend water , onoplosbaar in alkohol
en aether. Het vereenigt zich met zuren tot gemakkelijk oplosbare zouten ,
die zuur reageren. Het salpeterzure kreatine (C„H 9N30,,HO,N0 5) kristalliseert in prismen. Bij verhitting der oplossing van het kreatine in zuren
wordt het onder verlies van 2 aeq. water omgezet in kreatinine. Bij het
koken met barythydraat wordt het gesplitst in sarkosine en ureum. Het kan
beschouwd worden als een met ammoniak gepaard glycocoll.
Kreatinine (Kratinine : CUL N 302 ) is eene organische base, door Lie' big in
eerie kleine hoeveelheid in de spiervioeistot en de urine aangewezen , die
bovendien kunstmatig uit het kreatine ontstaat, door zijne oplossing in sterke
zuren te verhitten. De vorming uit het kreatine heeft plaats onder verlies
van 2 aeq. water :
CaH9N30, = C3117N302 + 2110
........_.—
kreatine
kreatinine
Het gemakkelijkst geschiedt zijne afscheiding door kreatine in verdund
zwavelzuur op te lossen , de oplossing in het waterbad te verdampen en uit het
nu gevormde zwavelzuur kreatinine door middel van baryt het kreatinine af
te scheiden ; het vormt kleurlooze scheeve rhombische zuilen, die gemakke-
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lijk in water oplosbaar zijn. De oplossing reageert alkalisch en heeft in den
geconcentreerden staat een bijtenden smaak als ammonia.
Met dubbel-chloorplatina vormt het een dubbelzout : C s II,N302 , HC1-1-PtCl2,
morgenroode doorzigtige zuilen. Met chloorzink gaat het eerie verbinding
aan tot k r e a tinin e-chloorzink: C 8 H,N302 -1-ZnCl, hetwelk in fijne bloemkoolvormig vereenigde naal den kristalliseert , in koud water zeer moeijelijk ,
in wijngeest onoplosbaar is.
Kremserwit is zeer fijn loodwit met arabische gom aangemengd.
Kreosoot (van xpioc; , vleesch en (7G4C4 , ik bewaar) wordt gevonden onder
de destillatieprodukten van het bout, gedeeltelijk opgelost in houtazijn , gedeeltelijk vermengd met andere teerolien. Om het kreosoot uit het houtteer
to verkrijgen wordt deze gedestilleerd , totdat omstreeks de heeft is °vergegaan , of de ruwe houtazijn wordt eerst bij 75° C. met drooge koolzure soda
verzadigd , waarna zich eene olie afscheidt , die veel kreosoot bevat. De op
de eene of andere wijze verkregene olie vormt twee lagen , die door zuurbevattend water gescheiden worden , waarbij de benedenste zware laag het
kreosoot bevat. Door verzadiging met koolzure soda of koolzure potassa
wordt aan deze olielaag het zuur ontnomen en men verkrijgt door destillatie met water eene olie, die op nieuw aan eene destillatie moet worden onderworpen. De vloeistoffen , die eerst overkomen, worden verwijderd, totdat
er droppels verschijnen , die afzonderlijk verzameld en met potassa van 4,12
spec. gewigt geschud worden. Deze lost het kreosoot op, terwij1 zich eupion
en andere produkten der drooge destillatie afscheiden. Uit de potassaloog wordt
dus het kreosoot door middel van zwavelzuur neergeslagen , uitgewasschen ,
met water geschud en eindelijk nogmaals aan eene destillatie onderworpen ,
waarbij men echter het destillaat niet opvangt , voordat het bij '206° overgaat.
Het op deze wijze verkregen kreosoot is eene kleurlooze, zeer lichtbrekende, sterk naar rook riekende vloeistof van-een doordringenden reuk en
brandenden smaak en een spec. gewigt van 1,04. Het is niet kristalliseerbaar,
maar blijft zelfs nog bij eene sterke koude vloeibaar, is weinig oplosbaar in
water, gemakkelijk in alkohol en aether. Ammonia lost het reeds in de
koude op, hoewel de oplossing bij het indampen op het waterbad al den
ammoniak verliest.
Volgens Hlasiwetz bestaat het echte kreosoot, uit houtteer verkregen, grootendeels uit betaguajacol (zie aldaar) en moet onderscheiden worden van het
kreosoot uit steenkolenteer, namelijk het carbolzuur. (Zie de onderscheidingst eekenen bij Carbolzuur). In den laatstên tijd heeft Hoffman medegedeeld ,
dat er volgens zijne proefnemingen geen wezenlijk onderscheid tusschen
beide zelfstandigheden bestaat , maar dat het kreosoot uit houtteer moet beschouwd worden als onzuiver carbolzuur.
Kreotyloxydehydraat of Kreotylalkohol is een naam door sommigen aan
het kreosoot gegeven.
Kristal noemt men den vasten bepaalden geometrischen vorm , waarin vele
vaste ligchamen, voornamelijk zouten en zuren , in eene vloeistof opgelost of
door warmte gesmolten , bij het verminderen van het oplosmiddel aanschieten. Men onderscheidt aan een kristal hoeken , kanten en vlakken. Ligchamen, die in geen kristalvorm voorkomen i noemt men a m o rp h of volgens de leer der dialyse van Graham colloid en , in tegenoversteiling van
de kristalliseerbare of kristallijne ligchamen of krist allold en. (Zie Amorphie , Dialyse en verder Dimorphie, Heteromorphie , Isomorphie.)
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Kristalglas — Kristalvormen.

Kristalglas , zie bij Glas.
Kristallographie is de leer der kristalvormen en hunne rangschikking rot
kristalstelsels.
KristalloIden , zie bij Dialyse.
Kristalstelsels. Men stelt zich in de kristallen verschillende assensvoor,
naar Wier betrekkelijke lengte en regte of schuinsche snijding de kristalstelsels zijn ingerigt. Men telt 6 deter kristalstelsels.
1.) Het r e g e 1 m a tige of te s s er ale stelsel. Drie gelijke assen, die
elkander onder een regten hoek snijden. Bijv. diamant, goud, magneetijzer,
de aluinen, goud, zilver, koper, lood, vloeispaat, loodglans, keukenzout,
joodpotassium, phosphorus, graniet, zinkblende, koperchlorure, fahlerts.
2.) Het qu a dr a tis ch e of t e tr a g on ale stelsel. Drie assen, waarvan
twee gelijk van grootte, een grooter of kleiner is, en die elkander onder
een regten hoek snijden. Bijv. kwikzilverchlorure, kwikzilverjodide, ferrocyaanpotassium, zwavelzuur nikkeloxydule, tinsteen, kopersteen, brauniet,
hausmanniet.
3.) Het rh o m b is c h e stelsel. Drie assen, alle ongelijk van grootte, die
elkander onder een regten hoer snijden; de grootste as beet de rnakrodiagonale, de kortste de brachydiagonale. Bijv. zwavel (uit hare oplossing
in zwavelkoolstof gekristalliseerd) , jodium , kwikzilverchloride, kwikzilverjodure, chloorbaryum, zwavelzure potassa, salpeterzure potassa, watervrije
zwavelzure soda, overchloorzure en overmangaanzure potassa, zwavelzure
baryt, koolzure kalk (als arragoniet), zwavelzuur zinkoxyde, zwavelzure
magnesia, citroenzuur, wijnsteenzure soda-potassa (seignettezout), wijnsteenzure antimoonoxyde-potassa (braakwijnsteen), zure wijnsteenzure potassa (cremortar°.
4.) Het monoklinische of monoklinoedrische stelsel. Drie ongelijke assen, waarvan twee elkander met een scheeven hoek snijden,terwij1
de derde regthoekig op deze beide staat. De eene der scheeve assen heet de
klinodiayonale (scheefstaande) , de regte as orthodiagonale (regthoekigstaande). Bijv. zwavel (na smelting), koolzure soda, borax, zwavelzure soda
(glauberzout), zwavelzuur ijzeroxydule (ijzervitriool), zwavelzure kalk (gips),
z'uringzuur, wijnsteenzuur, azijnzuur loodoxyde (loodsuiker) , azijnzuur koperoxyde (groenspaan) , ferridcyaan-potassium, suiker, asparagine, piperine ,
de mineralen: potassa-veldspaat (orthoklaas), koperlazuur, malachiet, hoornblende, augiet, realgar en roodlooderts.
5.) Het t r i k 1 in o e d r i s c h e stelsel. Drie ongelijke assen, waarvan geene
regthoekig op de andere staat. Even als bij het rhombische stelsel neemt
men hier eene makrodiagonale en eene brachydiagonale as aan. Bijv. zwavelzuur koperoxyde (kopervitriool) , dubbel-chroomzure potassa, boorzuur,
druivenzuur, galluszuur, de soda-veldspaat (albiet).
6.) Het h e x a g o n a l e stelsel. Vier assen, waarvan drie gelijk zijn en
elkander onder hoeken van 60° snijden, terwip eke as ongelijk is en loodregt op de andere staat. Bijv. ijs, graphiet, arsenik, antimoon, bismuth,
korund, saffier, ijzerglans, salpeterzure soda, apatiet, kwarts, cinnaber, beryl, kalkspaat.
Kristalvormen. De vormen der kristallen hebben eigenaardige beriamingen, als octakler, rhomboeder, tetraeder, teerling, zuil of prisma (scheeve
rhombische en scheeve rhombadrische) enz. — Veelvuldig komen er ook
combinaties van vormen voor, bijv. van den teerling met den octaöder enz.

Kristalwater — Kruid.
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Dan noemt men nog tweelingen kristallen, die in eene omgekeerde rigting zamengegraeid zijn , zooals bij den vloeispaat ; komt hierbij nog een derde
kristal , dan ontstaat er een drieling, bijv. bij de sneeuw.
Kristalwater noemt men het water, dat zich in eene aequivalentische
hoeveelheid in de kristallen bevindt en tot hun norm bijdraagt. Soms is
het voor een gedeelte constitutie- of halhydraatwater; meestal echter kan
het bij de zouten worden weggenomen , zonder dat de zamenstelling verandert , door de zouten in hun kristalwater te smelten en dan tot droogwordens te verdampen. Wordt het tot droogwordens verdampte zout weder in
water gebragt , dan heeft er eene verhooging der temperatuur plaats , die
soms zeer aanzienlijk kan zijn (bijv. bij zwavelzure soda , vooral bij zwavelzuur koperoxyde) door de scheikundige vereeniging van het zout met het
water , dat het zout als kristalwater tot zich neemt (zie verder bij Water),
Kroezen, zie bij Porseleinfabrikatie.
Krokonzuur (C1008-1-2H0) is een tweebasisch zuur , hetwelk in roodgele
prismen kristalliseert, in water oplosbaar is en ontstaat door ontleding der
oplossing van rhodizonzure potassa, die bij de bereiding van het potassium
in de ijzeren toestellen terugblijft. De vorming van beide zuren is een gevolg der verbinding van het aldaar ontwikkelde kooloxyde met potassium
en water. De naam »krokonzuur" is a tkomstig van crocus, saffraan , ten
gevolge der gele zoutverbindingen , die het vormt.
Volgens Will bestaat het krokonzuur,, door behandeling van krokonzure
potassa met alkohol en zwavelzuur afgescheiden , uit bladerige en korrelige
kristallen, die met de formule: C 1o11,0„4-6110 overeenkomen. Het zuur verandert in het luchtledige boven zwavelzuur , nog gemakkelijker bij 100°,
onder verlies van al het watergehalte (27,5%) in een lichtgeel poeder, dat
bij 120° ontleed wordt. Het barytzout (2C 10Ba20 10+6H0) , verkregen door
praecipitatie van eene met zoutzuur zuurgemaakte oplossing van krokonzure
potassa door middel van chloorbaryum , is een citroengeel poeder, onoplosbaar in water , moeijelijk oplosbaar in zoutzuur , bij 200° het watergehalte
nog ni et verliezende. — Het kalkzout (C 10 Ca2 0 10 -F6H0) is een gele poedervormige neerslag , weinig in water en verdund azijnzuur , beter in minerale
zuren oplosbaar ; het watergehalte ontwijkt eerst bij 160°. — Het loodzout
(C, 0P1010 -1-H0) is een vlokkige citroengele neerslag , 'die eerst bij 185° watervriji wordt. — Het zilverzout (C10Ag2 010) is een licht oranjerood praecipitaat.
Kroonglas , zie bij Glas.
Kruid (Buskruid , Schiesspulver,, poudre a canon, gunpowder) is uit
salpeter, kool en zwavel zamengesteld. De verhouding dezer ingredienten
is in 100 deelen :
salpeter 74,8
zwavel 41,9
kool
'13,3.
De produkten der verbranding zijn hoofdzakelijk de gassen: stikstof en
koolzuurgas , door wier plotselinge ontwikkeling de ontploffing plaats heeft,
terwijl zwavelzure potassa terugblijft. Er worden echter bij de verbranding
van kruid nog andere gassen in eene kleine hoeveelheid ontwikkeld , zooals
kooloxyde , waterstof , zwavelwaterstof , zuurstof , terwijl ook geringe hoeveelheden onderzwaveligzure potassa , zwavelpotassium , zwavelcyaanpotassium ,
salpeterzure potassa , kool, zwavel en anderhalfvoudig-zwaveligzure ammonia
terugblijven.
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Kruidnagelolie — Kruizemuntolie

Voor de bereiding van het kruid is het van bijzonder belang zooveel mogelijk zuivere ingredienten te bezigen , bovenal eene gemakkelijk ontbrandbare kool , het liefst van wegedoornhout , bij niet te sterke verhitting verkregen ; verder zoo zuiver mogelijk salpetermeel en eindelijk tot zeer fijn
poeder gebragte pijpzwavel.
Het pulveriseren dezer bestanddeelen geschiedde vroeger in stampmolens
waarin mortieren uit eikenhout gesneden en houten stampers met een bronzen)
schoen voorzien gebezigd werden. Tegenwoordig bewerkstelligt men het
kleinmaken en mengen in zoogenaamde pulveriseertrommels, die hoofdzakelijk uit houten of lederen vaten of trommels bestaan , welke om hunne
eigene as draaijen. In deze trommels worden de kool en de zwavel gebragt
en tevens een aantal bronzen kogels van IN, duim middellijn , om ze klein
te krijgen. Het fijne poeder , na ondereenmenging van al de ingredienten
verkregen, wordt alsdan vochtig gemaakt , door middel eener sterke hydraulische pers zamengeperst , en dan gekorreld, door de nog vochtige koeken
door zeven te drukken of door getande rollen klein te maken. De grovere
korrels worden van de fijnere door zeven gescheiden. Om de kruidkorrels
van stof te bevrijden , pleegt men ze nogmaals in vaten of trommels heen
en weder te rollen , waardoor het kruid tevens gepolijst wordt. Men droogt
eindelijk in droogkamers door middel van waterdamp.
Nog verdient hier vermelding de methode van Gales , om kruid onontbrandbaar te maken door het te vermengen met glaspoeder , waarvan het
door zeven weder kan gescheiden warden , wanneer men het gebruiken wil.
1 Deel kruid vermengd met 2 deelen glaspoeder ontploft niet; bij eene vermenging met 4 deelen glaspoeder ontbrandt het zelfs in het geheel niet.
Kruidnagelolie is eene zuurstofbevattende vlugtige olie van 1,058 spec.
gewigt, bij — 18° C. nog niet vast wordende, die verkregen wordt door destillatie
der kruidnagels (de bloemknoppen met de kelken van Caryophyllus arornaticus L.) , met water. Zij is een mengsel van twee ligchamen: het eugeenzuur
(kruidnagelzuur) en eene campheensoort van de formule n(C511 4) , die bij
254° kookt en als terpentijnolie riekt.
Kruidnagelzuur = Eugeenzuur.
Kruidpapier,, onlangs door Melland in plaats van kruid aanbevolen , is
gewoon papier , doortrokken met eene oplossing van
chloorzure potassa 9 deelen
salpeterzure potassa 41/2
ferrocyaanpotassium 3 1/4 B
poeder van houtskool 3 1/4 0
1/2
D
zetmeel
chroomzure potassa 'h, D
water
79 s
De zelfstandigheden worden in het water opgelost en daarmede gedurende
een uur onder herhaald omroeren bij de kookhitte gehouden , terwij1 het
verdampte water telkens wordt hersteld. In de oplossing brengt men bladen
papier , die , daarmede verzadigd, tot kleine cilinders worden opgerold, welke
bij eene ternperatuur van 1000C. worden gedroogd. Dit ontplofbaar papier geeft
geene ontploffing dan in aanraking met vuur; zijne uitwerking is zeer sterk
en het laat geen vetachtig overblijfsel in de vuurwapenen. Het geeft minder
rook dan gewoon kruid en wordt ook niet zoo spoedig vochtig.
Kruizemuntolie is de vlugtige olie uit de bladen van Mentha Cris-

Kryoliet — Kurkzuur.
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pa L. kleurloos of groenachtig geel met een spec. gewigt van 0,88 tot 0,97.
Kryoliet is een mineraal in eene aanzienlijke hoeveelheid in gneis in
West-Groenland aangetroffen , bestaande uit fluooraluminium en fluoorsodium
(zie bij Aluminiumfluoride).
Het komt in den kristallijnen vorm voor van eene witte in het grijze, ook
in het bruine , gele en roode overgaande kleur, van een oneffen schelpachtigen
breuk , glas- tot paarlemoerglanzend en van een spec. gewigt van 2,963.
Het is in den laatsten tijd vooral belangrijk geworden voor de bereiding
van het aluminium (zie aldaar) en wordt onder den naam van mineraalsoda
vooral voor zeepziedersloog gebezigd.
Hryptidine (C22 1.1 11N) is eene organische base , die' in gele naalden voorkomt en gevonden wordt bij de destillatieprodukten van de steenkolen ,
welke bij 274° C. overgaan.
Krystalline is eene benaming vroeger gebezigd voor eene zelfstandigheid in de kristallens van het oog , die men echter later als identisch met
bet globuline (zie aldaar) heeft leeren kennen. — Bovendien behoort krystalline tot eene der oudere benamingen van het aniline.
Kitt „ zie bij Calciumoxyde , k o o l z u u r.
Kuip (Indigokuip) zie bij Indigo. De benaming kuip , indigokuip of
blaauwkuip wordt echter niet alleen gebezigd voor bet vat , waarin de oplossing van den indigo gescbiedt , maar ook voor de methode , bij de verwerij
gebruikelijk , om den indigo op te lossen.
Kumis, synoniem met kymysz (Arsa), noemen de Kalmukken een geestrijken drank uit de melk hunner merrièn door gisting en destillatie verkregen.
Kupelleren, zie Afdrjven.
Kupelovens , zie Ovens.
Kurk is de buitenste schors van Quercus suber, bestaande nit tafelvormige met lucht gevulde cellen. Het hoofdbestanddeel is suberine in zamenstelling overeenkornende met de incrusterende stof, maar daarvan verschillende , doordat het met salpeterzuur kurkzuur levert.
Kurkboren is een belangrijke arbeid , die wordt ondernomen, om buizen,
vooral gasgeleidingsbuizen , op de halzen van flesschen door middel eener
kurk luchtdigt te bevestigen. Fijne openingen boort men bet best in .eene
kurk, door de kurk horizontaal in de linkerhand, het tot insteken bestemde
spitse einde van eene dunne ronde vijl in de regterhand te houden , en beide
onder voortdurend draaijen in tegenovergestelde rigting tegen elkander te
drukken , waardoor men gemakkelijk de y ip evenwijdig met de as der kurk
doordrijft. Nadat de yip is uitgetrokken , kan men gemakkelijk de opening
verder reinigen en gladmaken.
Wijdere openingen boort men met behulp van den kurkboorder van Mohr.
Deze bestaat nit een hollen cilinder , aan het bovenste einde met een handvatsel voorzien en beneden zeer scherp. Deze cilinder is gevormd van eene
dunne blikken of geelkoperen plaat, waarvan de aaneengesoldeerde voegen
door afvijlen zoo glad mogelijk zijn gemaakt. Het slijpen van den cilinder
aan het benedenste gedeelte kan gemakkelijk geschieden door de randen van
binnen met eene ronde of halfronde , van buiten met eene platte vijl zoolang
weg te nemen, totdat er eene ronde snede gevormd is. Het bovenste einde
worth in een houten hecht of in eene doorboorde metalen plaat bevestigd.
Kurkzuur (C 14 11 18 08) is een tweebasisch zuur, hetwelk ontstaat bij behandeling van kurk met salpeterzuur, terwijl het ook bij de inwerking van
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Kwarts — Kwikzilveraethyl.

salpeterzuur op verschillende vetzuren, bij v. palmitinezuur , stearinezuur ,
enz. benevens andere zuren uit de reeks der vetzuren verkregen wordt. Het
kristalliseert in witte korrels, is reukeloos, zwak zuur, oplosbaar in 400 deelen
koud en in 2 deelen kokend water , ook in alkohol en aether. Bij 125° C. smelt
het en sublimeert bij eene hoogere temperatuur zonder ontleed te worden.
Zijne zouten hebben een zoutachtigen smaak. Het vormt slechts neutrale
zouten.
Kwarts bestaat hoofdzakelijk uit kiezelzuur (zie aldaar).
Kwelafzetseltuur, zie bij Humus.
Kwik of Kwikzilver (Hydrargyrum van 7!S8cop , water en apripog , zilver,
vloeibaar zilver). Dit eenige vloeibare metaal wordt in de natuur deels
gedegen, deels met zwavel , chloor en seleen verbonden aangetroffen. Het is
in den zuiveren staat eene witte , in het blaauwe overgaande, vloeibare massa,
die een sterken metaalglans bezit , bij 40° C. vast wordt en bij het vast worden
in regelmatige octaeders kan worden verkregen , reeds bij de gewone temperatuur verdampt , aanzienlijk bij verhitting met water , en bij omstreeks
360° C. begint te koken en in een kleurloozen damp overgaat, zoodat het kan
gedestilleerd worden. Het spec. gewigt van het vloeibare kwikzilver is 13,596
bij 0° C. Bij elken graad van den honderddeeligen thermometer neemt het volumen Y55o8 toe ; de digtheid zijner dampen is 6,976 (dampkringslucht als
eenheid) of 100,94 (waterstof als eenheid). Het spec. gewigt van het vaste
kwikzilver is 44,4. Zuiver zijnde vloeit het over glas zonder iets achter te laten.
Laat het iets achter en vormt het bij het uitvloeijen geene bolletjes maar traanvormige droppels , dan bevat het vreemde metalen , zooals lood , tin, bismuth.
Men zegt dan dat het »rnet een staart loopt." Zuiver kwikzilver blijft bij de
gewone temperatuur aan de lucht onveranderd. Wordt het met een huidje
overdekt , dan bevat het vreemde metalen. Bij eene hoogere temperatuur,
digt bij zijn kookpunt , neemt het zuurstof op en gaat over in rood kwikzilveroxyde. Door salpeterzuur wordt het reeds in de koude , door zwavelzuur slechts bij verwarming , door zoutzuur zelfs niet bij kookhitte aangetast.
Met chloor , zwavel , jodium en phosphorus verbindt het zich direct.
Om het kwikzilver te verzamelen , kan men het gedegen kwikzilver (het
dusgenaamde maagdenkwikzilver) door leder persen , het wordt echter het
meest uit het zwavelkwikzilver of den cinnaber afgescheiden, die voornamelijk in Spanje en Mexico gevonden wordt. De cinnaber wordt voor dit doel
in Rijn-Beijeren met gebluschten kalk of ijzervijlsel innig gemengd, uit gietijzeren retorten gedestilleerd , die tot nabij de monding van den hals der
retort zijn gevuld , terwijl de kwikzilverdamp in aarden retorten wordt opgevangen. Te Idria wordt de cinnaber bij toetreding der lucht verbrand ,
waarbij zwavelzuur ontwijkt en het kwikzilver vervlugtigt en door kanalen
in kamers wordt geleid , waaruit het na afkoeling en verdigting in een
gemeenschappelijken vergaarbak vloeit. In Almade geschiedt de verdigting
der kwikzilverdampen in peervormige , aan beide zijden opene vaten van gebrande klei , zoogenaamde aludels, die bij honderden in elkander gevoegd zijn,
en waaruit het verdigte kwikzilver in een gemeenschappelijken bak vloeit.
Om het kwikzilver van vreemde metalen te zuiveren, worth het of op
nieuw gedestilleerd Of met "zwavelzuur Of met zeer verdund salpeterzuur
geschud.
Kwikzilveraethyl (Hg2C4115 ) wordt uit bismuthtriaethyl door middel van
kwikzilyerchloride verkregen en kenmerkt zich door zijne bestendigheid.
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Kwikzilverbioxychloride (HgC1 + 2Hg0) wordt verkregen , indien men
l volumen der oplossing van dubbel-koolzure potassa met 6-10 volumen
eener oplossing van kwikzilverchloride vermengt , omroert en den gevormden
neerslag dadelijk affiltreert. De verbinding komt voor als een steenrood, niet
.
kristallijn poeder.
Kwikzilverbromide (HgBr) wordt het eenvoudigst verkregen, door kwikzilver , broom en water zamen te brengen. Het is oplosbaar in water en
wijngeest en schiet uit de oplossing in water in glanzende blaadjes aan, terwij1 het uit de alkoholische oplossing in naalden wordt afgescheiden.
Kwikzilverbromide-ammoniak (2HgBr + N113) ontstaat bij verzadiging van
het kwikzilverbromide met ammoniak.
Kwikzilverbromosulphureet (HgBr --1-- 2HgS) is een geelachtige neerslag, die
door zwavelwaterstof in den beginne in eene oplossing van kwikzilverbromide
wordt voortgebragt.
Kwikzilverbromure (HgzBr) kan worden verkregen door een mengsel van
1 aeq. kwikzilverbromide en 1 aeq. kwikzilver te sublimeren of door eene
kwikzilveroxydule-oplossing door middel van broompotassium te praecipiteren.
Volgens- de eerste methode verkrijgt men het in kristallen; volgens de laatste
bereid is het een wit poeder.
Kwikzilverchloride (Bijtend kwikzilversublimaat, Bijtend sublimaat : HgC1)
kan langs den natten weg verkregen worden , indien men kwikzilveroxyde
in warm zoutzuur oplost, de oplossing verdampt en laat kristalliseren.
Bovendien kan het ook verkregen worden door metallisch kwikzilver in
een stroom chloorgas te verhitten. Fabriekmatig wordt het kwikzilverchloride
gewoonlijk bereid door gelijke deelen zwavelzuur kwikzilveroxyde en chloorsodium te verhitten.
Langs den natten weg verkregen, kristalliseert de verbinding in fraaije
kleurlooze vierzijdige zuilen. Door sublimatie bereid , komt het kwikzilverchloride voor als eene straalvormig-kristallijne , witte, doorschijnende massa
van een schelpachtigen breuk. Het is een hevig vergift , reukeloos , van een
zeer scherpen bijtenden metaalsmaak. Het stremt het eiwit. Bij 0° C. vereischt het 16 deelen , bij 20° 12 deelen water ter oplossing. Het is ook oplosbaar in alkohol en aether. Met chloorammonium vormt het een gemakkelijk oplosbaar dubbelzout , het alembrothzout (zie aldaar).
Kwikzilverchloride-amide is het dusgenaamde wi t pr aecipi t a a t of
Kane's praecipitaat (zie aldaar). Zijne zamenstelling wordt het best uitgedrukt
door HgC1 -I- NIT,Hg , namelijk als eene verbinding van kwikzilverchloride met
kwikzilver-amide , dat is ammoniak , waarin 1 aeq. H door 1 aeq. Hg is gesubstitueerd. Sommigen beschouwen het als chloorammonium , waarin 2 aeq.
H door 2 aeq. Hg zijn gesubstitueerd, namelijk als NILH&C1, loch latere proefnemingen hebben bewezen , dat de eerste zienswijze de ware is , doordien er
bij behandeling met jodium en een weinig alkohol joodstikstof ontstaat , de
ontplofbare zelfstandigheid , die wel uit ammoniakverbindingen , maar nooit
uit ammoniumverbindingen gevormd wordt.
Kvazilverchloride-ammoniak kan worden verkregen door kwikzilverchloride
in een stroom ammoniakgas te verhitten, alsmede, indien kwikzilveroxyde
en salmiak zamen gedestilleerd worden. De verbinding heeft de zamenstelling:
2HgC1+ NH..
Kwlkzilverchlorocyanide (HgC1+ HgCy) wordt gevormd bij verdamping
eener oplossing van gelijke aequiv alent en kwikzilverchloride en kwikzilvercyanide.
30
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Kwikzilverchlorojodide — Kwikzilverhoornerts.

Kwikzilverchlorojodide (HgC1 ± HO) ontstaat , wanneer kwikzilverjodide
met eene heete oplossing van kwikzilverchloride behandeld wordt.
Kwikzilverchlorosulphureet (HgC14- 2HgS) ontstaat als een witte neerslag,
indien zwavelwaterstofgas in eene geringe hoeveelheid door eene oplossing
van kwikzilverchloride wordt geleid.
Kwikzilverchlorure (Half-chloorkwikzilver , Calomel , Mercurius dulcis :
Hg2C1) komt, hoewel zeldzaam, in de natuur gekristalliseerd als kwikzilverboornerts voor en wordt kunstmatig langs . den droogen weg verkregen, door 4 deelen
kwikzilverchloride met 3 deelen metallisch kwikzilver onder bevochtiging
met wijngeest in een mortier ondereen te wrijven, alles in eene glazen kolf
te brengen en bij eene matige hitte te sublimeren , waarbij het kwikzilverchloride het metallisch kwikzilver in zich opneemt, waardoor kwikzilverchlorure ontstaat (HgC1 + Hg = Hg,C1). Het gekristalliseerde sublimaat wordt fijn
gewreven en met water uitgewasschen. Men kan ook de dampen van het
mengsel van kwikzilverchloride en kwikzilver in eene glazen kolf leiden, waarin
tegelijkertijd waterdampen stroomen , die eene fijne verdeeling der verbinding bewerken , welke zich met het water door eene opening , die zich in
den bodem der kolf bevindt, in een daaronder staand vat afzet (Calomel
ope vaporis). — Verder kan het kwikzilverchlorure worden verkregen, door
zwavelzuur kwikzilveroxyde met keukenzout en kwikzilver te vermengen en
alles te 'laten sublimeren. Langs den riatten weg kan men bet bereiden door
de oplossing van een kwikzilveroxydulezout met zoutzuur, keukenzout of een
ander oplosbaar chloormetaal neer te slaan (Mercurius dulcis Scheelii).
Langs den droogen weg bereid , komt het kwikzilverchlorure voor als eene
vuilwitte, glanzende, op de breuk kristallijne, draderige massa van 7,70 spec.
gewigt , die bij het wrijven een geelwit poeder geeft. Langs den natten weg
verkregen , is het een wit poeder. Het is smakeloos , wordt aan bet licht
zwart , is evenmin in water als in alkohol of aether oplosbaar, wordt door chloor
en chloorverbindingen in kwikzilverchloride overgebragt (bij koken; met water
gedeeltelijk) en door zwavel en phosphorus bij eene hooge temperatuur ontleed.
Kwikzilverchlorure-ammoniak (2Hg2C1+ NH 3) zal volgens H. Rose ontstaan , door ammoniak bij kwikzilverchlorure te brengen, waarbij het kwikzilverchlorure 1/3 aeq. ammoniakgas opneemt. De verbinding is zwart en
verliest reeds aan de lucht den ammoniak door verdamping , waarbij kwikzilverchlorure terugblijft.
Kwikzilvercyanide (Cyaankwikzilver: HgCy) wordt zeer gemakkelijk verkregen, door kwikzilveroxyde zoolang in zeer verdund cyaanwaterstofzuur op
te lossen, totdat de reuk van het zuur bijna verdwenen is. Ook kan het bereid worden door 3 deelen zwavelzuur kwikzilveroxyde met 2 deelen ferrocyaanpotassium in 15 deelen water opgelost, met elkander te koken , waarbij
eerst ferrocyaan-kwikzilver (zie aldaar) ontstaat , dat omgezet wordt in Berlijnsch blaauw en cyaankwikzilver,, hetwelk wordt afgefiltreerd en verdampt ;
— ook door Berlijnsch blaauw met kwikzilveroxyde te koken , insgelijks te
filtreren en te verdampen. Bij bekoeling der oplossing scheiden zich regelmatige, prismatische, luchtbestendige kristallen af, die een onaangenamen metaalsmaak bezitten , zoowel in water als wijngeest oplosbaar zijn en bij verhitting gescheiden worden in cyaangas (zie aldaar) en metallisch kwikzilver.
Kwikzilverfluoride (HgF) .ontstaat als een oranjekleurig poeder, indien
men kwikzilveroxyde met fluoorwaterstofzuur overgiet.
Kwikzilverhoornerts is het natuurlijk Kwikzilverchlorure (zie aldaar).

Kwikzilverjodide

Kwikzilveroxyde.
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Kwikzilverjodide (HgJ) kan eenvoudig worden verkregen door wederkeerige ontleding eener oplossing van kwikzilverchloride met eene oplossing van.
.joodpotassium of joodijzer. De neerslag , daarbij gevormd, heeft eene prachtige scharlakenroode kleur , is onoplosbaar in water, oplosbaar in wijngeest. —
Het kwikzilverjodide vormt met joodpotassium eene oplosbare dubbelverbin.
ding van potassium-kwikzilverjodide (KJ-1-HgJ), tengevolge waarvan o. a. het
praecipitaat van kwikzilverjodide oplost , indien men er eene overvloedige
hoeveelheid eener oplossing van joodpotassium bijvoegt.
Kwikzilverjodure (H&J) kan langs den droogen weg verkregen worden door
jodium met kwikzilver zamen te wrijven onder bevochtiging met een weinig
alkohol of ook door wederzijdsche ontleding eener oplossing van een kwikzilveroxydulezout en joodpotassium en afwassching van het gevormde praecipitaat met heeten alkohol. Het kwikzilverjodure is een geelgroen poeder,
zeer weinig in water, niet in wijugeest oplosbaar.
Kwikzilverlevererts is een mengsel van cinnaber, kool, kiezelzuur en aluinaarde in verschillende verhoudingen. Het wordt in digte massa's te Idria
.aangetroffen.
Kwikzilveroxychloriden ofBasische kwikzilverchloriden ontstaan
op verschillende wijzen, bijv. indien kwikzilveroxyde op eene oplossing van
sublimaat werkt , of indien eene oplossing van sublimaat met potassa of
soda of met koolzure potassa of soda zoodanig wordt vermengd, dat niet alles
wordt neergeslagen.
Kwikzilveroxyde (lIg0) wordt verkregen , indien men metallisch kwik'zilver in eene ligt bedekte kolf gedurende langen tijd op eene temperatuur nabij het kookpunt houdt. Thans wordt het gewoonlijk bereid door salpeterzuur kwikzilveroxyde of oxydule of ook een mengsel van salpeterzuur
kwikzilveroxyde met metallisch kwikzilver te verhitten , zoolang er bruine
dampen ontwijken en het teruggeblevene met eene verdundepotassaloog op te
koken, of te wasschen en te droogen. — Naar den aard zijner bereiding is
het kwikzilveroxyde een meer of minder rood of geelrood poeder , hetwelk
gewoonlijk uit Heine glanzende schubben bestaat. Het wordt in de donkerroode
gloeihitte ontleed, waarbij bet eerst eene roodbruine, vervolgens eene zwarte
kleur aanneemt en eindelijk in metallisch kwikzilver en zuurstof wordt ontbonden. Zuiver zijnde moet het geheel oplosbaar zijn in salpeterzuur en in
chloorwaterstofzuur.
Kwikzilveroxyde , a n t i m o o n z u u r (Hg0, Sb0 5) is eene oranjekleurige
massa, indien men het door wederzijdsche ontleding van kwikzilveroxydezouten en antimoonzure zouten verkregen heeft, maar vormt eene donker
-olijfgroene massa , indien de verbinding wordt gevormd door poeder van
antimoon met kwikzilveroxyde te verhitten.
Kwikzilveroxyde, chroomzuur (3HgO, Cr0 3) ontstaat als een steenroode
neerslag, indien eene oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxyde in eerie oplossing van dubbel-chroomzure potassa wordt gegoten.
Kwikzilveroxyde k n a l z u u r (Knalkwikzilver) , zie onder Knalzuur.
Kwikzilveroxyde o n d e r z w a v el zuur, basisch (3Hg0, 5 205) ontstaat,
indien kwikzilveroxyde met waterhoudend onderzwavelzuur wordt behandeld,
waarbij echter het kwikzilveroxyde in overmaat moet worden genomen.
Kwikzilveroxyde , overchloorzuur (Hg0, 010 7) wordt met moeite
verkregen door kwikzilveroxyde in waterhoudend overchloorzuur op te lossen
en komt voor in waterheldere, vervloeijende zuilen en tafelen.
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Kwikzilveroxyde

Kwikzilveroxydule.

Kwikzilveroxyde, par a p h o s ph Qr zuur (2Hg0, P0 5) ontstaat als een
Witte neerslag, indien de oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxyde met
paraphosphorzure soda wordt ontleed.
Kwikzilveroxyde, p h o s p h o rzu u r (3Hg0, P0 5) ontstaat als een witte
neerslag bij het vermengen der oplossingen van salpeterzuur kwikzilveroxyde
en van phosphorzure soda.
Kwikzilveroxyde s al peter zuur (H g0, NO & + 2H0) wordt verkregen,
indien kwikzilveroxyde in overvloedig salpeterzuur opgelost en bij zachte
warmte verdampt wordt. Na korten tijd ontstaan alsdan volumineuse kristallen. Door bijvoeging van ammonia of van koolzure ammonia bij de oplossing in zuurbevattend water ontstaat er een wit praecipitaat van basisch
salpeterzuur kwikzilvelroxyde-ammoniak (3Hg0,N05+NH3).
Kwikzilveroxyde, zwaveligzuur (HgO, SO2) kan worden verkregen, door
eene verdunde oplossing van een zwaveligzuur alkali te voegen bij eene geconcentreerde , van overvloedig zuur vrije, oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxyde.
Kwikzilveroxyde, zwavelzuur (Hg0, SO 3) wordt verkregen door 5 deelen
metallisch kwikzilver met 6 deelen geconcentreerd zwavelzuur bij de kookhitte
te behandelen, totdat eene uitgenomene proef der zoutmassa in verdund zoutzuur
geen neerslag van kwikzilverchlorure weer voortbrengt. Het komt voor als
een wit poeder, dat in den laatste tijd veelvuldig gebruikt wordt bij de galvanische cellen van Marie-Davy. — Door zwavelzuur kwikzilveroxyde in water
te bren cren , ontstaat er een geel praecipitaat van b asisch z wavelz uur
k w ikz veroxyde (31-1g0, S03 ), bekend onder den naamvanturpethu n
minerale.
Kwikzilveroxydule (Hg20) kan worden verkregen door een kwikzilveroxydulezout of kwikzilverchlorure door middel van een alkali te ontleden.
De gevormde zwarte neerslag van kwikzilveroxydule wordt afgegoten en met
water uitgezoet.
Kwikzilveroxydule , ant imoonzuur 1 (11g20, Sb05) wordt door wederzijdsche ontleding van een kwikzilveroxydulezout en een antimoonzuur zout
als eeji oranjekleurige neerslag verkregen.
Kwikzilveroxydule , a r s en i k z u u r (3Hg 20 , As0 5) wordt verkregen door
eene oplossing van arsenikzuur of van arsenikzure potassa bij eene oplossing
van salpeterzuur kwikzilveroxydule te voegen.
Kwikzilveroxydule, chl oorzuur (Hg20 , C105) komt in kristallen van
het rhombische stelsel voor , indien versch gepraecipiteerd kwikzilveroxydule
in waterhoudend chloorzuur opgelost en de oplossing boven zwavelzuur wordt
ingedampt.
Kwikzilveroxydule, c h r o o m z u ur OHO , 3CrO 5) ontstaat bij het vermengen der oplossingen van chroomzure potassa en van salpeterzuur kwikzilveroxydule als een donkerrood poeder.
Kwikzilveroxydule , joodzuur (HO , J0 5) wordt door wederkeerige
ontleding van een kwikzilveroxydulezout en een joodzuur zout verkregen.
Kwikzilveroxydule, onderzwavelzuur (Hg 2 0 , 5205) wordt in kleurlooze kristallen verkregen door versch gepraecipiteerd kwikzilveroxydule in
waterhoudend onderzwavelzuur op te lossen en de oplossing te verdampen.
Wordt kwikzilveroxyde in overmaat genomen , dan verkrijgt men een basisch
zout.
Kwikzilveroxydule , ph o sph or z u ur (3Hg20, P0,) wordt als een witte
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neerslag verkregen door de oplossingen van salpeterzuur kwikzilveroxydule en
van phosphorzure soda bij elkander te voegen.
Kwikzilveroxydule , salpet er z u u r (HO, NO, + 2110) kristalliseert in
kleurlooze , doorzigtige , scheeve , rhombische prismen , die in zuurbevattend
water volkomen oplosbaar zijn , de huid purper kleuren , niet bijtend smaken en , op gloeijende kolen geworpen , niet ontploffen. De verbinding wordt
verkregen door kwikzilver in salpeterzuur op te lossen bij overmaat van
kwikzilver en eene lage temperatuur. Het kristalliseert dan uit de geconcentreerde oplossing ; door water wordt uit de oplossing een basisch, onoplosbaar , vuilgrijs zout neergeslagen.
Door bij eene oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxydule in met salpeterzuur zuurgemaakt water een weinig verdunde ammonia liquida te voegen,
, ontstaat er een zwart praecipitaat van b a s i s c h salpeterzuur k w i k z ilver oxydule- amm oniak (3Hg 2O, NOG + NHG), het dusgenaamde Hahn ernann's oplosbaar kwikzilver (Mercurius solubilis Hahnemanni).
Voegt men er te veel ammonia bij, dan wordt er onder afscheiding van
kwikzilver een graauw praecipitaat geboren, zijnde voor een gedeelte basisch
salpeterzuur kwikzilveroxyde-ammoniak ; bij overmaat van ammonia vvordt,
uitgenomen eenig metallisch kwikzilver , alles opgelost , van daar de naam
Mercurius solubilis.
Het salpeterzuur kwikzilveroxydule dient onder anderen als bijtmiddel voor
tle hoedemakers. Tot dit Joel lost men in 1 kilo salpeterzuur van 1,21 spec.
gewigt 12 ned. lood kwikzilver zonder verwarming op , verdunt de oplossing
met het zesvoudige gewigt regen- of rivierwater en voegt er dan een weinig
zeep bij.
Kwikzilveroxydule ; tinzuur (HO, Sn0 2 + 5110) ontstaat als een gele ,
spoedig groen wordende neerslag door tinzure potassa in oplossing met salpeterzuur kwikzilveroxydule te vermengen.
Kwikzilveroxydule I z w a v e l z u u r (Hg 2 0, SO 3 ) wordt verkregen door
voorzigtige verwarming van gelijke gewigtshoeveelheden metallisch kwikzilver
en geconcentreerd zwavelzuur , waarbij de verwarming echter slechts zoover
snag worden voortgezet , totdat het kwikzilver volkomen verdwenen en eene
witte zoutmassa ontstaan is. Het wordt door 500 deelen koud en 300 deelen
kokend water opgelost.
Kwikzilverrhodanide (Hg Rh) ontstaat door kwikzilveroxyde in rhodaanwaterstofzuur op te lossen.
Kwikzilverrhodanure (Hg, Rh) ontstaat als een witte neerslag bij het vermengen van verdunde oplossingen van salpeterzuur kwikzilveroxydule en
rhodaanpotassium.
liwikzilversublimaat , zie liwikzilverchloride.
liwikzilversubsulphureet (Half-zwavelkwikzilver : Hg 2S) komt in den ge,droogden staat voor als een donkerzwart poeder, , hetwelk reeds bij zachte
verwarming in enkelvoudig-zwavelkwikzilver en metallisch kwikzilver wordt
ontleed. Het wordt verkregen door salpeterzuur kwikzilveroxydule, alsmede
andere oplossingen van kwikzilveroxydulezouten, door middel van zwavelwaterstof of zwavelammonium neer te slaan.
Kwikzilversulphureet (Enkel voudig-zwavelkwikzilver : HgS) komt of zwart
amorph Of gekristalliseerd rood voor, in den laatstgenoemden staat als cinnaber.
Het amorphe zwavelkwikzilver wordt verkregen door een vochtig mengsel
-van gelijke deelen zwavel en kwikzilver zamen te wrijven of te schudden.

470

Kyaniseren — tactose.

In dezen vorm komt het voor onder den naam van m i n e r a l e moor
(Aethiops mineralis). Men verkrijgt deze verbinding eveneens door eene
kwikzilveroxydeoplossing door middel eener overvloedige hoeveelheid zwavelwaterstofgas neer te slaan of door een mengsel van 6 deelen kwikzilver
en 1 deel zwavel te verhitten.
Over den cinnabar zie men dirt artikel.
Kyaniseren van het hout noemt men het doortrekken van het hout met
eene oplossing van kwikzilverchloride.
Byanol is synoniem met Aniline.
Kyestine, zie Gravidlne.

L.
Labarraque's bog , zie bij Bleekvocht en Soda , onderchlorigzurei.
Lactaethylamide (C10 H 11 N04) ontstaat door verbinding van aethylamine
met lactide en is eene kristallijne massa, die uit alkohol kristalliseert en bij.
48° C. smelt.
11
ontstaat door inwerking van amLactamide (Lactaminezuur : C67N0,)
monia op lactide (zie aldaar) en komt voor in kleurlooze tafelen of blades,
die gemakkelijk oplosbaar zijn in water en alkohol en bij verhitting met water boven 100° C., zoo ook bij het koken met potassa, spoedig in melkzuur
en ammonia ontleed worden.
Lactaminezuur = Lactamide.
Lactide (CUL(%) is het wezenlijk melkzuur-anhydrid, dat uit het zoogenaamde m el k z u u r-anhydrid (zie bij Melkzuur) onder verlies van 2 aeq.
water bij 260° C. wordt verkregen. Het kristalliseert in sneeuwwitte rhomboedrische tafelen, heeft een zwakken zuren smaak , smelt bij 170° en sublimeert
bij 2500. Blijft het lang in aanraking met water, dan gaat het in melk
zuur over.
Ladino = Melksuiker.
Lacto-caramel (C 12 1-1 10 0 10 ) is eene donkerbruine, brooze massa, gelijkende
op de caramel uit rietsuiker. De lacto-caramel wordt verkregen door de'
melksuiker tot 470 a 180° C. te verhitten.
Lactometer = Galactometer.
Lactoproteine (C36 11 31 N50, 8) is eene eiwitachtige zelfstandigheid, door
Millon en Cornmaille in de melk gevonden. In eene kan koemelk zijn 2,9 —
3,49 wigtje van deze zelfstandigheid bevat, eene bijna gelijke hoeveelheid in
ezelinnenmelk, minder in vrouwenmelk en schapenmelk , het minst in de
laatste. Het werd aangewezen in de wei, die terugblijft, wanneer al het
coagulum der melk door bij voeging van azijnzuur en opgevolgde koking is afgescheiden. Het wordt door middel van salpeterzuur kwikzilveroxyde, in
verbinding met kwikzilveroxyde, als een wit praecipitaat afgescheiden, welk
praecipitaat bij verwarming van het mengsel rood wordt.
Lactose noemt men de door verdunde zuren veranderde melksuiker. Het
komt voor in wratvormige, zeszijdige blaadjes, die zeer oplosbaar in water
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zijn. Na bijvoeging van gist ondergaat zij de alkoholische gisting. Zij zal dus
de suikersoort zijn , waarin de melksuiker overgaat , alvorens zij door gisting
alkohol levert.
Lactucarium noemt men het ingedroogde melksap van Lactuca virosa en
Scariola (op andere plaatsen van Lactuca sativa). Om het te verkrijgen
worden in het begin van den bloeitijd de stengels der planten vOOr zonsopgang met een zilveren mes afgesneden , het uitvloeijende sap verzameld en
bij eene zachte warmte gedroogd.
Lactucon (C 40 11 32 08) is eene kristalliseerbare hars, die uit het lactucarium
door middel van kokenden alkohol wordt uitgetrokken. Bij bekoeling der optossing kristalliseert het lactucon in smaak- en reuklooze kristallen, die onoplosbaar in water zijn en bij 150 0 C. smelten.
Lactyl (C6H 4 02 ) is het hypothetisch radikaal van het melkzuur.
Lak. Met deze uitdrukking pleegt men zoowel de bars aan te duiden, die
onder den naam van gomlak bekend is , als de vernissen , Welke harsen als
de voornaamste bestanddeelen houden opgelost , en eindelijk de eigenlijke
lakkleurstoffen (zie aldaar).
Lak-dye is een produkt , nit het gomlak verkregen , hetwelk tot het roodkleuren , voornamelijk der wol, wordt aangewend. Het zoogenaamde stoklak
wordt van de plantenstelen , die zich daartusschen bevinden , bevrijd, tot
poeder gebragt en met warm water uitgetrokken. Bij het verdampen van
het uittreksel verkrijgt men eene kleurstof, die tot vierkante koeken gevormd en als lak-dye in den handel gebragt wordt. Het overblijfsel levert
het korrellak, dat tot schellak wordt verwerkt.
Lakbars is een mengsel van verschillende harsen , die met kleurstof en
andere plantaardige zelfstandigheden stoklak , korrellak en schellak vormen.
Lakkleurstoffen of Lakken, noemt men de verbindingen van organische
kleurstoffen met basische zouten der aardachtige en zware metaaloxyden. Het
best wordt tinzout (tinchlorure) of aluinaarde aangewend. De lakkleurstoffen
of lakken ontstaan , indien men heldere afkooksels der zelfstandigheden,
die de kleurstoffen leveren , met de oplossingen der bedoelde zouten vermengt.
Deze lakken zijn te beschouwen als scheikundige verbindingen van het
pigment met aluinaarde , tinoxyde enz. Men zie verder het artikel Verwerij.
Lak-lak is een produkt , dat uit Indie tot ons komt en voornamelijk afkomstig is van Coccus lacca , de lakschildluis, die op onderscheidene planten
uit de familie der Euphorbiaceen voorkomt en zich met het harssap, dat door
verwonding uitvloeit , als met een hulsel omgeeft.
Lakmoes. Met dezen naam duidt men twee geheel verschillende blaauwe
kleurstoffen aan, waarvan de eene uit korstmossen , de andere uit eene plant,
behoorende tot de familie der Euphorbiaceen, afkomstig is. De laatste soort is
echter van zeer ondergeschikt belang , zoodat hier slechts het zoogenaamde
lakmoes uit korstmossen vermelding verdient. Het wordt voornamelijk verkregen uit Lecanora tartarea , eene korstmos van Noordelijk Europa, alsmede uit andere korstmossen. De korstmossen worden tot dat einde gemalen en met ammoniakhoudende vloeistoffen aan een gistingsproces onderworpen , eindelijk worden nog alum , potasch en kalk bijgevoegd. De korstmossen worden gewoonlijk gedurende eenige dagen geweekt in eene gelijke gewigtshoeveelheid urine, waarbij 1/2. gebluschte kalk en even zooveel alum
gevoegd is en omstreeks een maand aan de gisting overgelaten. De kool-
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zure ammonia , die door de rotting der urine ontstaat , verandert de chromogenen en zuren , die in de korstmossen bevat zijn , ten gevolge waarvan de
eerstgevormde roode zelfstandigheid in eene blaauwe wordt veranderd, waartoe dan de kalk nog meer bijdraagt. Het voornaamste kleurende bestanddeel van het lakmoes schijnt het azolitmine (zie aldaar) te zijn.
Het deeg wordt dan gewoonlijk onder bijvoeging van krijt en zand tot teerlingen gevormd en gedroogd. — De bijzonderheden der bewerking worden
echter geheim gehouden , zoodat er over de vorming van het . blaauwe pigment nog veel duisterheid heerscht.
Volgens Kane bevat het lakmoes de volgende pigmenten,: het erythroleine,
het eythrolitmine . het azolitmine en het spanioliturine. (Men zie bij deze
artikelen).
Lakmoespapier wordt als reageerpapier gebezigd , dewijl men daarmede
in staat vloeistoffen vrij zuur en vrij alkali , alsmede zuur en alkalisch
reagerende zouten aan te wijzen. Tot dat einde maakt men eerst eene lakmoestinctuur door I deel van de blaauwe in den handel voorkomende koekjes
met 6 deelen water uit te trekken. Men filtreert het aftreksel en verdeelt het
filtraat in twee gelijke deelen. In de eene helft verzadigt men het daarin
aanwezig alkali met zwavelzuur,, door met eene glazen staaf , vooraf in verdund zuur gedompeld, zoolang om te roeren , totdat de vloeistof rood geworden is. Alsdan voegt men de andere nog blaauwe helft der tinctuur bijwaarin door eene geringe overmaat van zuur der eerste helft het meeste vrije
alkali gebonden wordt.
Op deze wijze verkrijgt men eene blaauwe vloeistof, waarin zich zoo weinig
vrij alkali bevindt, dat de gevoeligheid der zure reactie daardoor niet benadeeld
wordt. Door deze vloeistof wordt ongelijmd papier heen gehaald en dit vervolgens over Braden gedroogd. Zoo verkrijgt men het blaauw lakmoespapier, hetwelk door zuren wordt roodgemaakt en dus hierop als reagens gebezigd wordt.
Het roode lakmoespapier, hetwelk door alkalien en door zouten , die alkalisch reageren, blaauw gemaakt wordt , kan worden verkregen , door ongelijmd papier door lakmoestinctuur te halen , welke door verdund zwavelzuur even rood gekleurd is , en dan te droogen. — Het roode en blaauwe
lakmoespapier wordt voor zijn gebruik als reageerpapier in dunne en smalle
repen gesneden.
Lakmoestinctuur is een waterig of alkoholisch aftreksel van lakmoes
uit den handel.
Lampen, scheikundige, worden meestal met wijngeest gebrand; er
zijn twee verschillende soorten in algemeen gebruik genomen, namelijk
die met een enkelen en die met een dubbelen luchtstroom. Waar men
over lichtgas te beschikken heeft , verleent de gaslamp van Bunsen een uitstekend nut, bestaande uit een hollen cilinder, waarin onderaan eene pijp
voor het gas uitkomt , terwijl zich hierbij twee zijdelingsche openingen
bevinden, om de dampkringslucht toegang te verleenen. Wordt het mengsel van lichtgas en dampkringslucht bovenaan aangestoken , dan verkrijgt
men eene blaauwe, geen roetgevende en niet lichtende vlam, die eene sterke
hitte geeft. Bovendien is met deze lamp verbonden een toestel voor de
blaasbuis.
Lampenroet , zie Roet.
Lampenzuur, ook wel acetyligzuur geheeten (C41-1.02+110) zal ontstaan
bij het verwarmen van gemakkelijk reduceerbare metaaloxyden met aldehyd ,
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waarbij een gedeelte van het metaal wordt afgescheiden, terwijl het hooger
geoxydeerde aldehyd met het overige metaaloxyde als lampenzuur zout wordt
,opgelost. Het lampenzuur ontstaat ook , benevens aldehyd bij het verhitten van platinadraad in wijngeest- of aetherdamp , door eene onvolledige
oxydatie van den alkohol of aether, ook bij slecht brandende wijngeestlampen ; van daar zijn naam.
Lana philosophica noemden de Alchymisten het ligte vlokkige zinkoxyde,
hetwelk bij verbranding van het zink ontstaat.
Lantannurznur is synoniem met Allantuurzuur.
Lanthaanbromure (LaBr) is een wit poeder,, hetwelk door verhitting
van broomzuur lanthaanoxyde verkregen wordt.
Lanthaanchlornre (LaC1). De watervrije verbinding wordt verkregen
door het oxyde in chloorwaterstofgas op te lossen of door het koolzuur zout
in zoutzuur op te lossen , de oplossing te verdampen en het terugblijvende
in chloorwaterstofgas te verhitten. Het lanthaanoxyde is gemakkelijk oplosbaar in chloorwaterstofzuur; bij verdamping der oplossing boven zwavelzuur
schieten zuilvormig gegroepeerde prisma's aan , die aan de itIcht vervloeijen
en ook in wijngeest oplosbaar zijn.
Lanthaanoxyde (Lanthaanaarde : La0) kan worden verkregen door koolzuur, zuringzuur of zwavelzuur lanthaanoxyde te verhitten , in den beginne
onder toetreding der lucht , vervolgens onder inwerking van reducerende gassen (gassers der vlam van de lamp of waterstofgas). Het bezit eene lichte zalmkleur of is bijna wit en verandert niet bij gloeijing. In water verandert zijn
voorkomen spoedig, het wordt sneeuwwit, volumineus en gaat na 24 wren bij
de gewone temperatuur in een hydraat over, dat zich gemakkelijk in water
verdeelt. In kokend water begint de verandering dadelijk. Zoowel het gegloeide oxyde als ook bet hydraat maken roodgemaakt lakmoespapier blaauw.
Beide 'worden zelfs door verdunde zuren gemakkelijk opgelost en maken ammoniak vrij bij verhitting met eene oplossing van salmiak.
Het lanthaanoxyde vormt kleurlooze zouten van een zamentrekkenden
een weinig zoetachtigen smaak, die niet door zwavelwaterstof worden neergeslagen. Het lanthaanoxyde heeft vooral groote neiging om basische zouten
te vormen, waarvan eenige zich kenmerken , doordat zij op het filtrum niet
kunnen worden afgewasschen, daar zij met het water melkachtig doorgaan.
Lanthaanoxyde ; broomzuur (LaO, Br0 5) kan verkregen worden door
wederzijdsche ontleding van zwavelzuur lanthaanoxyde en broomzure baryt
eri kristalliseert bij verdamping boven zwavelzuur.
Lanthaanoxyde , k o o l z u u r (LaO, COO ontstaat als een volumineuse
neerslag, indien eene oplossing van een lanthaanoxydezout met koolzure
ammonia wordt vermengd.
Lanthaanoxyde , s alp e t e r z u u r (LaO, NO 5) kristalliseert nit eene stroopdikke oplossing in groote prismatische kristallen, die aan de lucht vervloeijen en oak in wijngeest oplosbaar zijn. Het zout wordt verkregen, door
koolzuur lanthaanoxyde met salpeterzuur te overgieten en de verkregene
oplossing in te dampen.
Lanthaanoxyde, z uringzunr (2La0, C406-+ 6110) is een wit kristallijn,
in water onoplosbaar, in zuren moeijelijk oplosbaar poeder,, hetwelk uit de
oplossing van een lanthaanoxydezout door middel van zuringzuur wordt verkregen.
Lanthaanoxyde, zwavelzuur (LaO, S03 +3H0) kristalliseert in kleine
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zeszijdige, door zeszijdige pyramiden begrensde, kleurlooze prismen, die 3 aeq.
water bevatten, welke door zachte warmte kunnen uitgedreven worden.
Het kan in den watervrijen staat verkregen worden door lanthaanoxyde in
zwavelzuur op te lossen , te verdampen en te verhitten.
Lanthaanoxydehydraat , zie bij Lanthaanoxyde.
Lanthaansulphureet (LaS) worth citroengeel van kleur verkregen door
het oxyde in zwavelkoolstof te gloeijen.
Lanthaansuper- of hyperoxyde (La 6,065) wordt door gloeijing van koolzuur
of zuringzuur lanthaanoxyde verkregen onder toetreding der lucht in zalmkleurige stukken van een aardachtigen breuk. Door gloeijing van salpeterzuur
lanthaanoxyde verkrijgt men het als eene z0eglanzende , spongieuse, bruingrijze massa , die een zalmkleurig poeder !evert.
Lanthanium (La) is een metaalaardig element, hetwelk door Mosander
in bet jaar 1839 in het mineraal ceriet is ontdekt, waarin het met cerium
en met het in 1840 ontdekte didymum vergezeld voorkomt. De naam p lanthanium" (van lava:buy , , verborgen zijn) is door Mosander aan dit element
gegeven, omdat het tot aan de ontdekking van het daarop gelijkende cerium
was verborgen gebleven. (In later tijd is aan zijne enkelvoudigheidgetwijfeld.)
Het wordt alleen in den geoxydeerden staat als lanthaanoxyde in de natuur
aangetroffen.
Het metaal lanthanium komt voor als eenn i poeder van eene donkere
loodkleur, is week en kan zamengeplet worde In koud water ontwikkelt het waterstofgas, in warm water ontstaat er opbruising en het metaal
gaat in een wit oxy d eh ydr a at over.
Lapis causticus is een naam voor het gesmolten en in pijpjes gegoten
potassahydraat (zie Potassiumoxydehydraat.)
Lapis infernalis heet het in pijpjes gegoten salpeterzuur zilveroxyde (zie
Zilveroxyde , salpeterzuur).
Larixinezuur (C20 H10010) is aanwezig in den bast van den lorkenboom
(Pinus Larix) en komt voor als een vlugtig kristalliseerbaar zuur, hetwelk
verkregen wordt , door den bast met water bij 800 C. nit te trekken, het
aftreksel tot de stroopdikte te verdampen en de stroop in glazen, porseleinen
of zilveren toestellen te (lestilleren. — Door verdamping van het destillaat
verkrijgt men het zuur in bruingele kristallen , die omgekristalliseerd en aan
de sublimatie onderworpen , op het benzazuur gelijken. Het is oplosbaar
in 87 deelen water van 60° C. , beter in kokend water en alkohol , slechts
weinig in aether.
Latente warmte , zie bij Koudmengsel.
Laurierkamfer = Laurine.
Laurierkersolie (Kirschlorbeer61, Oleum laurocerasi) , zie bij Laurierkerswater.
Laurierkerswater (Kirschlorbeerwasser, , Aqua laurocerasi) , door destillatie der versche bladen van Prunus laurocerasus met water verkregen,
is een geneesmiddel , zeer veelvuldig in gebruik.Het komt voor als eene
kleurlooze, heldere , soms een weinig troebele vloeistof , die sterk naar bittere amandelen riekt. Het kan beschouwd worden als eene oplossing van
lauri erkersolie in water , welke olie het eerst overkomende destillaat
troebel maakt en, van het water afgescheiden , eene geelachtige vloeistof is ,
een weinig zwaarder dan water en van een sterken verdoovenden reuk naar
bittere amandelen.
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De laurierkersolie is niet in de bladen aanwezig, maar ontstaat evenals de aetherische olie uit de bittere amandelen door de werking van emulsine op amygdaline (zie bij deze artikelen , alsmede bij Bitteramandelolie).
De wezenlijke bestanddeelen van laurierkersolie en laurierkerswater zijn dus
cyaanwaterstofzuur en benzoylwaterstof.
De bepaling van het blaauwzuurgehalte geschiedt op gelijke wijze ; als wij
bij het cyaanwaterstofzuur hebben opgegeven.
Laurierolie is eene vette olie uit de bessen van Laurus nobilis L. door
uitpersing verkregen. Zij is groen van kleur,, volkomen oplosbaar in aether.
Laurine (C221-1 1503 ) bevindt zich in de laurierbessen en wordt verkregen,
door deze, na ze van de schillen bevrijd en gestooten te hebben, met alkohol van
90% nit te koken. Bij bekoeling van het filtraat scheidt zich vet of (laurostearine) , terwijl de alkohol na verdamping kleurlooze , reuk- en smakelooze kristallen van laurine levert , dat niet in water , maar in kokenden
alkohol oplosbaar is. Het wordt ook wel laurierkamfer geheeten.
Laurineenkamfer = gewone , Chinesche of Japansche kamfer , zie Kamfer.
Laurinezuur = Laurostearinezuur.
Lauron (C 46 11 46 02 ) is een keton , dat verkregen wordt door drooge destillatie van laurostearinezuren kalk en in glanzende blaadjes voorkomt , die
bij 66° C. smelten en in wijngeest oplosbaar zijn.
Laurostearine is eene verbinding van laurostearinezuur met glycerine.
Laurostearinezuur (Laurinezuur : C 241-1 24 04) komt als glyceride voor in
de laurierbessen , doch ook in andere vetten , z. a. in de cocosnootolie , in
het vet van de pichurimboonen en van het walschot. Het is het eerste lid
van de reeks der vaste vetzuren en kristalliseert in witte , reuk- en smakelooze schubben , die niet in water , wel in wijngeest en aether oplosbaar
zijnenbij 43,6°C.smelten.—Laurostearinezuur aethyloxyde (C4HSO,
C24112303 ) wordt verkregen door in eene alkoholische oplossing van laurostearinezuur chloorwaterstofgas te leiden en den aether door water neer te
slam. Het is eene dikke , aangenaam naar vruchten riekende olie , die bij
269° C. kookt.
Lavendelolie is eene lichtgele , soms naar het groene zweemende , zuurstofbevattende aetherische olie , dunvloeibaar,, van een brandenden smaak
en meestal van eene zure reactie. Aan de lucht wordt zij spoedig verdikt
en in de koude kristalliseert er een volumineus stearoptenon uit. Spec. gewigt 0,87-0,94. Het wordt in Frankrijk voornamelijk nit twee gecultiveerde
lavendelsoorten (Lavandula spica, angustifolia en latifolia) door destillatie
met water verkregen.
Laviervuur , zie bij Porselein.
Lazuursteen is een kostbaar edelgesteente, in Azie voorkomende , dat
fijngemalen onder den naam van ultramaridn (zie aldaar) als prachtige blaauwe
kleurstof hooggeschat is.
Leb noemt men de slijmhuid uit de lebmaag van jonge kalveren, die
tot het afscheiden der kaasstof wordt gebezigd (zie Caseine).
Le Blanc's methods heet naar zijn uitvinder de bereiding van koolzure
soda uit keukenzout (zie Soda, koolzur e).
Lecanooraether = Erythrinaether.
Orsellinezuur.
Lecanoorzuur
Lecithine = Glycerine-phosphorzuur.
Leder , zie bij Looijerij.
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Ledilooizuur (Leditanzuur: C,11,0 6 -1-3110) is het looizuur der bladen van
Ledum palustre L. en komt voor als een roodachtig, in water en wijngeest
gemakkelijk oplosbaar poeder,, hetwelk ijzerchloride groen en na bijvoeging
van salpeterzuur kersrood kleurt. Zijne alkalische oplossing wordt aan de
lucht spoedig bruin. — Door verhitting van het ledilooizuur met minerale
zuren verliest het 3 aeq, water en verandert in 1 e di tan th in e, eene roodgele zelfstandigheid, die in alkohol en alkalien gemakkelijk oplosbaar is.
Leditanthine I zie bij Ledilooizuur.
Leem is eene onzuivere kleisoort, die klei, vermengd met kwartszand en
ijzeroxyde, bevat.
Legering (alliage, alloys of metals) noemt men eene verbinding 'van
metalen onder elkander,, als hoedanig vele metalen , zooals koper, goud, zilver boa enkel in technisch gebruik zijn. De verbindingen der metalen
hebben in aequivalentische hoeveelheden plaats, hetwelk merkbaar wordt bij
het bekoelen eener gesmoltene verbinding van metalen , als wanneer de echte
legering zich kristallijn afscheidt. Men verstaat echter onder legering ook die
metaalmengsels, waarin van een of meer der metalen meer dan de aequivalentische hoeveelheid aanwezig i's. De legeringen hebben een metaalachtig voorkomen, doch bezitten andere eigenschappen, dan de zamenstellende
metalen. Zoo vindt men vaak , dat het smeltpunt der legering lager is dan
het smeltpunt van het gemakkelijkst smeltbare metaal der verbinding. (Zie
bijv. het artikel Bismuthiegeringen). De kleur der legering hangt van de
kleur en de evenredigheid der metalen af, waarin zij in de legering aanwezig zijn. (Zie bij Koperlegeringen). Soms heeft er bij het legeren der
metalen verdigting plaats en wordt dus het spec. gewigt grooter, zooals bij
koper en zink ; andere worden uitgezet en het spec. gewigt wordt dus kleiner,
zooals bij koper en lood. Is in de legering kwikzilver aanwezig, dan beet
zij een amalgams (zie aldaar). Voorname lezeringen zijn : gouden en zilveren munten , geelkoper (messing) , argentaan of nieuw zilver,, brons, klokkenmetaal , spiegelfoelie enz.
Legumine l zie bij Gaseine.
Leiocome (van Aliog , glad en T6 xopti.tc, gom). zie bij Dextrine.
Lepargylzuur = Anchoinzuur.
Lepelkruidolie is eene scherpriekende , zwavelhoudende olie , die bij de
destillatie van het kruid van Cochlearia officinalis L. verkregen wordt. Zij
is waarschilnlijk identisch met a ether is c h el , mostaardolie.
Lepidine (C20119N) is eene vlugtige organische base, die bij drooge destillatie van cinchonine en van steenkolenteerolie verkregen wordt als een
produkt , dat bij omstreeks 260 0 C. overkomt.
Lettermetaal van Johnson is eene legering van 59 deelen tin en 33 deelen zink.
Letterspijs (Boekdrukkersletters) bestaat uit 1 deel antimoon en 4. deelen lood, somtijds bovendien ook nog eenig koper en bismuth.
Leuceensulfide zie bij Overzwavelcyaanwaterstofzuur.
Leucine (C 12 11 13 N04) , vroeger Ka a s o x y d e geheeten , omdat het het
eerst in rotte kaas gevonden is, komt voor als een ontledingsprodukt van
eiwitachtige dierlijke ligchamen en lijmgevende zelfstandigheden, zoowel door
rotting als bij de behandeling met alkalièn of zuren. Men vindt het
in verschillende deelen van het dierlijk organisme (in de lever, de hersens , het pancreas, de nieren , de I ongen , in de urine) , in het algemeen
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daar, waar de stofwisseling het sterkst is, niet in het bloed en ifi de spiervloeistof. Men kan het verkrijgen , door albumine, fibrine of caseine te
koken met verdund zwavelzuur en bij den brig kalkmelk te voegen , totdat
de reuk naar ammoniak verdwenen is. Slaat men vervolgens den opgelosten kalk met zwavelzuur neder en verwijdert men de niet kristalliseerbare
stollen door uittrekking met wijngeest en het nog bijgemengde tyrosine door
oplossing in kokend water, dan scheidt zich het tyrosine bij bekoeling of ,
terwijl het leucine blijft opgelost. Synthetisch kan het leucine verkregen
worden door een mengsel van valeraldehyd-ammoniak (zie aldaar) en blaanwzunr met zoutzuur in te dampen (C10n.1002+UH+21-10=C12ll13N04).
Het leucine bestaat uit smaak- en reuklooze, paarlemoerglanzende schubben , vettig op het gevoel , zeer moeijelijk oplosbaar in alkohol, onoplosbaar in
aether en koud water, oplosbaar in kokend water. Het smelt boven 1009
en kan zonder ontleding worden gesublimeerd. Bij destillatie met watervrije baryt gaat het over in koolzuur en amylamine. Met salpeterzuur levert
het leucinezunr 7 met potassahydraat valeriaanznur.
Leucinesalpeterzuur (C i,H„NO„ HO, NO,) is eene verbinding van leucine
met salpeterzuur, die door verdamping eener oplossing van leucine in salpeterzuur in kleurlooze naalden kristalliseert.
Leucinezuur (C 12 H, 206 ) wordt verkregen door eene oplossing van zuiver
leucine in kokend water, dat met salpeterzuur zwak zuur gemaakt is, met
salpeterigzuur te behandelen, zoolang zich stikstofoxyde ontwikkelt, de bekoelde bruine vloeistof herhaaldelijk met aether te schudden en de aetherische
aftreksels te verdampen. Het terugblijvend leucinezuur wordt in veel water
opgelost en in de kookhitte azijnzuur zinkoxyde bijgevoegd. Het neergeslagen
zinkzout levert na uitwasschen met water , omkristalliseren met alkohol en
ontleding door zwavelwaterstof, na eenige rust kleurlooze naalden van leucinezuur.
Lencoharmine is synoniem met ilarmine.
Leucoline of Leukoline (van AeidX6C , wit en oleum , omdat het Beene gekleurde reacties geeft zooals het merle overkomende aniline). Het is
in het jaar 1831 door Runge uit de destillatieprodukten van steenkolenteerolie geisoleerd. Later is het identisch bevonden met chinoline (zie aldaar).
Leuconzuur (C1011 80, 8 ) ontstaat door inwerking van chloor en van salpeterzuur op krokonzuur. Het vormt met baryt een vlokkigen geelwitten neerslag , met zilveroxyde en loodoiyde lichtgele praecipitaten.
Leucotuurzuur (Oxalantine : C 12H4N401 0 ontstaat, benevens 'autumnal*,
bij het koken van alloxanzunr ; ook bij het behandelen van parabanzuur met
waterstof in statu nascenti. Het vormt een wit kristallijn poeder,, dat in
water moeijelijk , in alkohol niet oplosbaar is.
Levenslucht is eene oude benaming voor Zuurstof.
Levertraan wordt nit de lever van verschillende Gadussoorten , hoofdzakelijk te Bergen in Noorwegen bereid. De blanke levertraan wordt verkregen
door vrijwillige uitvloeijing der olie uit de op elkander gestapelde kabeljaauwlevers, de bruine soort door kunstmatig uitpersen en uitkoken. Zip bevat omstreeks
74% oleine, benevens andere vetten , eenige vrije vetsuren en galstoffen, terwiji zich bovendien geringe hoeveelheden jodium en broom daarin bevinden.
Leydsche flesch. Doze bestaatl uit eene glazen flesch (een suikerglas) , die
van buiten en van binnen tot op een paar vingers afstand van den rand met
bladtin is bekleed ; ook is zij wel van binnen met hagelkorrels of ijzervijIsel
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gevuld. De opening der flesch is gesloten met eene houten stop , waardoor
een koperen cilinder gaat , die van boven met een knop voorzien is en beneden met de binnenste bekleeding
verbindin
in bo- staat. Om de Leydsche
flesch te laden brengt men den knop met den condensator eener electriseermachine en de buitenste bekleeding met den grond in geleidende verbinding.
De electriciteit aan den binnenwand verdrijft de gelijknamige electriciteit aan
den buitenwand en bindt aldaar de ongelijknamige electriciteit. Om de flesch
te ontladen brengt men den knop in verbinding met de buitenste bekleeding.
Libavius' rookende guest is Tinchloride.
Lichenine (Moszetmeel : C121110010) komt in verschillende mossoorten voor,
voornamelijk in de IJslandsche mos (Cetraria islandica), en wordt hieruit
verkregen door Naar eerst 24 uren te laten staan in water , waarbij men een
weinig koolzure soda heeft gevoegd , vervolgens met kokend water uit te
trekken , waarna het bij bekoeling als eene kleurlooze gelei wordt afgescheiden.
Bij het droogen blijft het lichenine als eene doorzigtige harde massa terug.
Het wordt , even als het zetmeel , door jodium blaauw gekleurd, zoo ook door
verdunde zuren bij koking in suiker omgezet.
Licheninezuur is synoniem met Fumaarzuur. De naam ))licheninezuur" is
afkomstig van zijn voorkomen in IJslandsche mos (Cetraria Islandica).
Lichestearinezuur (van Aetxhy, mos, en 0-thcp, vet), is een op de vetzuren gelijkend zuur , voorkomende in IJslandsche mos. Het werd in 1845 door Shnederman en Knop ontdekt en is eene witte, paarlemoerglanzende massa, onoplosbaar in water, oplosbaar in wijngeest, rans, loch volstrekt niet bitter van smaak.
Om het van cetrarzuur , thallochloor en eene bijgemengde stikstof houdende
zelfstandigheid te scheiden laat men het herhaaldelijk uit slappen wijngeest
onder bijvoeging van dierlijke kool kristalliseren. Zijne zouten hebben overeenkomst met de zeepen en worden verkregen door het zuur in koolzure
alkalien op te lossen.
Licht. Het licht is de oorzaak van de gewaarwording , die wij »zien" noemen , indien lichtstralen direct in ons oog vallen en werking op het netvlies uitodenen. De lichtstralen zijn afkomstig van zelflichtende ligchamen
of van donkere , die de lichtstralen van een lichtend ligchaam terugkaatsen
en daardoor zigtbaar worden. Over den aard van het licht bestaan twee theorien, de emissie- of emanatietheorie en de undulatie- of vibrat ieth eori e. De emanatietheorie is van Newton ; volgens hem bestaat het
licht uit eene stof, die kleine deeltjes met buitengewone snelheid naar alle
kanten laat uitstroomen. Volgens de vibratietheorie beschouwt men het licht
als de oorzaak , waardoor een aetherisch fluidum , op overeenkomstige wijze
als de lucht bij het geluid, (dvvars) golfvormig in bewegin o- gebragt wordt.
Deze theorie is door Huygens gegrondvest en door Euler verdedigd en wordt
thans het meest aangenomen.
Tot de bronnen van het licht rekent men behalve de zon , die het sterkst
zelflichtend ligchaam is , de phosphorescentie het gloeijen der ligchamen,
het scheikundige proces, de electriciteit en het kristallisatievermogen.
'
De werking van het licht is in het algemeen desoxyderend op de scheikundige praeparaten. De kracht , waarmede het licht werkt op de scheikundige praeparaten, wordt actinische of photochemische kracht geheeten, en bevindt zich voornamelijk in en buiten den violetten straal. Zip
wordt in de natuur het menigvuldigst bij den plantengroei waargenomen.
(Zie Dampkringslucht).
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In enkele gevallen ontstaan ook door het licht verbindingen , zooals bijv.
chloorwaterstof nit chloor en waterstofgas en bij de organische substitutiepro duk ten.
Lichtbeelden zijn de standvastige beelden door de werking van het licht
op scheikundige praeparaten (joodzilver) voortgebragt. Onmiddellijk positieve
Lichtbeelden verkrijgt men bij de methode naar Daguerre geheeten , waarbij
het joodzilver door de gebondene photochemische kracht der lichtstralen , afkomstig van liet beeld , het kwikzilver tot zich neemt, aan welks dampen
de plaat na het poseren wordt blootgesteld. De deelen , het meest door het
licht beschenen, iiernen het meeste kwikzilver tot zich, en verschijnen diensvolgens het helderst (zie Daguerreotypie). Bij de Photographie (zie aldaar)
verkrijgt men negatieve beelden, die positief worden afgedrukt.
Lichtdrager is synoniem met Phosphorus.
Lichtgas , zie Gasverlichting.
Lichtmagneten , Lichtsteenen , Lichtzuigers. Met dezen naam bestempelt
men de ligchamen , die de eigenschap hebben, door verwarming, of, indien
zij aan het licht zijn blootgesteld , licht op te nemen , zoodat zij later in het
donker lichten. Zoodanige ligchamen zijn : Bolognezersteen , Canton's phosphorus, Homberg's phosphorus (zie deze artikelen) en Os ann's ph o sph or es cer ende v er bindi n g en van kalk met realgar en zwavelantimoon.
Lichulminezuur,, zie Mosbitter.
Ligniet is fossiel hout.
Lignine = Cellulose.
Ligninezwavelzuur is een gepaard zuur,, betwelk benevens dextrine en
suiker bij de behandeling van cellulose met zwavelzuur gevormd wordt: het
geeft met loodoxyde een oplosbaar zout.
Lignon, zie Xyliet.
Lignum nephriticum (Graveelhout, Blaauw santelhout), waarvan de kern
het verschijnsel der fluorescentie (zie aldaar) vertoont, is waarschijnlijk afko.mstig van Moringa Pterygosperma Gartn., Vaderland Oostindiê en tropisch Amerika.
Liguline is eene karmozijnroode kleurstof uit de bessen van Ligustrum
vulg are L. , die door alkalien groen, door zuren weder rood wordt.
Ligustrine is eene bitterstof, door Polak uit den bast van Ligustrum vulgare verkregen , door uit het alkoholisch aftreksel van den bast de harsen
en het chlorophyl met water neer te slaan, de suiker door gisting te verwijderen , de vloeistof met kalkmelk te digereren , den opgelosten kalk door
zNNavelzuur te verwijderen en de vloeistof met azijnzuur loodoxyde te praecipiteren. Verdampt men verder tot extractsdikte en verwijdert men het mannite door bijvoeging van een weinig kokenden alkohol, dan verkrijgt men het
ligustrine met azijnzuur en slijmsuiker vermengd.
Likeuren. Hieronder verstaat men kunstmatige mengsels van wijngeest,
suiker en aromatische zeltstandigheden.
Lilacine. Onder dezen naam verstaat men een ligchaam, uit de bladeR en
groene doosvruchten van Syringa vulgaris L. afgescheiden. Men kookt ze daartoe met water uit, praecipiteert uit het afkooksel door middel van loodsuiker
een harsachtig ligchaam en concentreert tot stroopsdikte. Droogt men vervolgens deze vloeistof met gebrande magnesia in en neemt men azijnzure magnesia en mannite met water weg, dan kan men het lilacine met alkohol nit
trekken en door middel van dierlijke kool zuiveren.
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Limacine is eene zelfstandigheid door koking met water nit de tuinslak ,
Limax agrestis , verkregen. Het nog bijgemengde slim wordt verwijderd
door oplossing in heet water en warme filtratie, het filtraat zet bij bekoeling
het limacine als eene witte, ondoorschijnende mass y af.
Limatura heet elk metaalpoeder, door vijlen verkregen, bijv. limatura
ferri , ijzervijlsel. Is het vijlsel zeer fijn verdeeld, dan heet men het aicoholisata, bijv. het zeer fin verdeelde iizerpoeder : limatura ferri (martis) alcoholisata.
Limettenolie is de aetherische olie van Citrus Limetta.
Limonine (Limon : C42H25013) is eene bitterstof in de bloemkroonen der
citroen- en oranjeplanten.
Lindebloesemolie is de welriekende olie uit de bloemen van Tilia Europaea L.
Linimenten (van linire , smeren) worden verschillende middelen geheeten,
die tot inwrijven gebezigd worden.
Linine is het werkzame bestanddeel van Linum catharticum (Purgeervlas), dat met heeten alkohol uit het kraid , na het bloeijen ingezameld ,
wordt uitgetrokken, terwijl de aanhangende hars wordt verwijderd door het
linine in azijnzuur op te lossen.
Linnen wordt het weefsel geheeten der vezels van Linum usitatissimum L.,
na door het spinnen tot een draad vereenigd te zijn.
Er zijn verschillende middelen opgegev en, om linnen van katoen te
onderscheiden : het mikroscoop, eene aluinoplossing, geconcentreerd zwavelzuur. (Bij behandeling met geconcentreerd zwavelzuur gedurende
eenige minuten wordt de katoenen draad opgevreten, de linnen draad
blijft onaangetast). Onlangs is door BOttger eene eenvoudige methode medegedeeld, om katoenen draden in linnen te herkennen, bestaande in het
dompelen eener gedeeltelijk uitgerafelde strook linnen in eene verdunde alkoholische oplossing van fuchsine (10 grein gekristalliseerd fuchsine op 2
med. oncen wijngeest). lea de strook onmiddellijk na de indompeling uit
de fuchsine-oplossing genomen te hebben, wascht men haar zoolang met water uit, totdat dit kleurloos afloopt. Eindelijk legt men haar in den nog
vochtigen staat 1 tot hoogstens 3 minuten in een porseleinen schaaltje, met
ammonia liquida gevuld. Nu ziet men na weinige oogenblikken, dat bij de
uitgerafelde plaatsen de kleurstof langzaam van de katoenen draden verdwijnt, terwiil de linnen draden fraai rosekleurig blijven.
Lipinezuur (C10 H808) ontstaat, benevens kurkzuur, anchoinzuur en barnsteenzuur,, bij de oxydatie van het oliezuur door middel van salpeterzuur.
Het kristalliseert in doorschijnende, harde, wratvormige kristallen, is oplosbaar in 10 deelen koud water, smelt bij 151° C. en komt bij destillatie
over in lange, glanzende naalden (als anhydrid), die reeds bij 100° sublimeren. Het is isomeer met het brandig-wijnsteenznur.
Lipogene zuren heeten de vlugtige zuren in de reeks der vetzuren van
het mierenzuur tot en met het caprinezuur.
Lipyl (van leen, vet) is de benaming, die men vroeger aan het radikaal
van het glycerine gaf. Thans is daarvoor meer gebruikelijk het woord :
glyceryl , zie aldaar.
Lipyloxyde = Glyceryloxyde.
Liriodendrine is het alkaloide uit de schors van den Virginischen tulpenboom (Liriodendron tulipiterum Willd.) , wit , kristallijn , onoplosbaar
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in water , oplosbaar in alkohol en aether , aromatiek van reuk , bitter , verwarmend van smack , smeltend bij 80° C. en vervlugtigend bij '132°.
Liter of Kan (litre) is de eenheid van het decimale stelsel voor de holle
maten. 1 Liter is gelijk aan '1000 cubiekcentimeters = 1 kilogram water. De
onderafdeelingen worden gevormd door de Latijnsche en de veelvouden door
de Grieksche telwoorden er voor te zetten.
1/10 Liter — 1 Deciliter
/100 Liter — 1 Centiliter
'10 Liter — 1 Decaliter
100 Liter = 1 Hectoliter enz.
Litheenzuur = Urinezuur.
Lithia (Duitsch Lithion) = Lithiumoxyde.
Lithium : Li (van Meix , van steen). Deze naam werd door Berzelius
aan dit alkalimetaal gegeven wegens zijn voorkomen in het mineraalrijk.
Het wordt niet gedegen in de natuur aangetroffen , maar verbonden met zuurstof in den petaliet, lepidoliet of lithiumglimmer (kiezelzure verbindingen) en
in het triphylline (een phosphorzuur zout). Lithiumverbindingen zijn veelvuldig in de natuur verspreid , in eene geringe hoeveelheid zijn zij in alle
natuurlijke minerale wateren aanwezig. Onlangs is het lithium in eene bron bij
Redruth in Engeland als chloorlithium in eene buitengewone hoeveelheid gevonden. Deze bron zal volgens Phipson omstreeks 400 kilo chloorlithium in
de 24 uren opleveren. — Men verkrijgt het lithium uit het chloorlithium
door den galvanischen stroom. Het heeft eene zilverwitte kleur, , is zeer
taai en kan gemakkelijk tot Braden worden uitgetrokken. Het is het ligtste
van alle metalen , bedragende zijn spec. gewigt 0,593. Het smelt bij 1800 C.
en is bij de roodgloeihitte niet vlugtig. Het ontleedt het water bij de gewone
temperatuur, waarbij het onder ontwikkeling van waterstof in lithiumoxydehydraat verandert, zonder vooraf te smelten.
Lithiumchlorure (Chloorlithium : Li C1) kristalliseert in kleurlooze teerlingen, die zeer gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn en verkregen worden door oplossing van koolzuur lithiumoxyde in zoutzuur of nit
het triphylline, een mineraal, bestaande uit phosphorzuur lithiumoxyde ,
phosphorzuur mangaanoxydule en ijzeroxydule. Men lost daartoe het mineraal in zoutzuur op, verwijdert het mangaan- en ijzerzout door middel van
ammonia en gloeit het verkregen chloorlithium tot verwijdering van den
salmiak.(Zie over zijn overvloedig voorkomen bij Lithium.)
Lithiumjodure (Joodlithium : LiJ -I- 6H0), wordt bereid door koolzuur lithiumoxyde in joodwaterstofzuur op te lossen en door lang staan boven
zwavelzuur in naaldvormige kristallen verkregen.
Lithiumoxyde (Lithia, Duitsch Lithion : LiO) is in den watervrijen staat
nog niet bekend; als hydraat vormt het eene witte kristallijne massa. Men
verkrijgt het het best uit het koolzuur lithiumoxyde door behandeling met
kalkwater.
Lithiumoxyde 7 ch 1 o or z u u r (LiO, C10,+HO) verkrijgt men door koolzuur lithiumoxyde in chloorzuur op te lossen en de oplossing boven zwavelzuur te verdampen.
Lithiumoxyde ) j oodzuur (LiO, JO,) kristalliseert als eene korst uit eene
oplossing van koolzuur lithiumoxyde in joodzuur.
Lithiumoxyde, koolzuur (LiO,CO,) wordt in het groat het doelmatigst
uit den lithiumglimmer verkregen, door dezen , klein gemaakt , te gloeijen,
31
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met zwavelzuur tot een brij aan te mengen en dezen brij in chamottekroezen
zoolang te gloeijen, totdat geene zwavelzure dampen meer ontwijken. Om ijzer,
aluinaarde, mangaan en magnesia neer te slaan, wordt bij de loog kalkmelk gevoegd en het filtraat tot kristalschieting ingedampt , om de gevormde zwavelzure
potassa en gips te verwijderen. Wordt alsdan de oplossing met koolzure soda tot
eene kristalhuid ingedampt, dan scheidt zich koolzuur lithiumoxyde af. Het
koolzuur lithiumoxyde is een wit poeder, zeer moeijelijk oplosbaar in water,
deel in 400 deelen.
Lithiumoxyde, onde rz wavelzuur (LiO, S2 05) wordt in onduidelijke
kristallen verkregen door wederzijdsche ontleding van onderzwavelzure baryt en zwavelzuur lithiumoxyde.
Lithiumoxyde, o v e r ch 1 o o r z u u r (LiO, 010 7) is een vervloeijend zout,
dat uit alkohol kristalliseert.
Lithiumoxyde , phosphorzuur (3LiO, PO E) ontstaat bij vermenging van
azijnzuur lithiumoxyde met phosphorzure ammonia als een kristallijn poeder,
zeer moeijelijk oplosbaar in water. Tweema a 1-zuur phosphorzuur
1 i thinmoxyde: LiO, 2H0, PO E , kan verkregen worden door het neutrale
zout in een sterk zuur op te lossen , het overvloedig zuur te verdampen en
bet terugblijvende op te lossen. Bij behandeling van een lithiumzout met
phosphorzure soda en overvloedige sodaloog en verdamping tot droogwordens toe , scheidt het overblijfsel na uittrekking met water en bijvoeging van
ammonia liquida kleine hoeveelheden phosphorzure lithia af , die voor de
-bloasbuis met soda eene heldere parel geeft , welke oplosbaar is in zoutzuur,
terwiji deze oplossing, na oververzadiging met ammonia, in de koude helder
blijft maar bij koking een zwaar kristallijn praecipitaat van 3LiO, P0 5 geeft.
(Een zeer gevoelig kenmerk voor lithiazouten.)
L'Ofh.iumoxyde, salpeterzuur (LiO, N0 5) is een vervloeijend zout, hetwelk zeer moeijelijk gekristalliseerd kan worden verkregen.
Lithiwoyde, zwav el zuur (LiO, SO 3 ) wordt verkregen door ontleding van. bet triphylljno (zie aldaar en bij Lithiumchlorure) of van het koolzuur zout door middel van zwavelzuur.
Litbiumsuifhydraat (LiS, HS) wordt verkregen door zwavelwaterstof in
lithiumsulfureet te leiden.
Lithiumsulfureet (LiS) wordt volgens Berzelius verkregen door zwavelzuur lithiumoxyde met kool te gloeijen; volgens Vauquelin door lithium en
zwavel zamen te smelten.
Mthotellinezuur (C40113608 ) is eene sport van galzuur, dat in eenige
Oostersche bezoarsteenen (zie aldaar) wordt gevonden. Bij bet koken dezer
bezodrsteenen met potassa wordt dit zuur opgelost, door zoutzuur afgescheiden en kristalliseert uit alkohol in zeszijdige prismen, die onoplosbaar in
water , oplosbaar in wijngeest zijn en bij 204° smelten.
Lithographisehe steen is een geelwitte kalksteen, die tot bet grapheren op
steen (1 i th ographi e) wordt gebezigd.
Litmuszuur beet volgens Kane een mengsel van azolitmine en spaniolitmine,, bestanddeelen van bet lakmoes.
Litmylinezuur is synoniem met erythrolitmine.
LiAginezuur is synoniem met alizarine.
Lobeliine, gebonden aan Lobeliazuur, is het werkzame bestanddeel der
Lobelia in Plata, L. en wordt door uittrekking met water, dat zoutzuur bevat, afgescheiden.
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Lood: Pb (Plumbum, plomb , — lead, —.blei) wordt in de natuir
slechts zelden gedegen aangetroffen, daarentegen veelvuldig in verbinding met
zwavel als loodglans • verder komt het voor als witlooderts, groenlooderts ,
geellooderts, roodlooderts en bournoniet.
Het lood, uit de loodertsen verkregen, heeft in den zuiveren staat eene
blaauw-grijswitte kleur en een sterken metaalglans , is zeer zacht, kan met
bet mes worden gesneden, met den nagel gekrast en geeft, op papier gestreken , af. Het kan wel tot dunne platen worden uitgewalst, maar zijne taaiheid of vastheid is geringer dan die van andere pletbare metalen , zoodat
bet onmogelijk is zeer fijne looddraden te verkrijgen. Ben draad van 2 strepen diameter breekt reeds bij '12 kilo belasting. Zijn specifiek gewigt is
zeer aanzienlijk , het bereikt 14,44, en, wordt door hameren niet verhoogd.
Zijn smeltpunt ligt bij 330° C. Bij eene hoogere temperatuur verdampt het,
doch niet zoo sterk , dat het gedestilleerd kan worden. Bij het vast worden
trekt het zich zamen, zoodat kogels, die in een vorm gegoten worden, nooit
volkomen rond zijn. Laat men gesmolten lood langzaam bekoelen en giet
men het niet bekoelde gedeelte langzaam af, dan kan men het in octaseders
gekristalliseerd verkrijgen, zooals het dan ook in de produkten der mijnwerken somtijds gekristalliseerd wordt aangetroffen. Aan de lucht wordt
het lood spoedig mat en met een huidje (een loodsuboxyde) overdekt, sneller wanneer men het lood smelt (loodasch) , terwill bij gloeihitte een geel
poeder (loodoxyde) verschijnt. — Het lood wordt aan de lucht door de
zwakste zuren aangetast. Zoo wordt in gedestilleerd of regenwater,, dat
onder toetreding der lucht op lood gestaan heeft, weldra lood opgelost aangetroffen, omdat er eerst door middel van bet koolzuur der lucht koolzuur
loodoxyde en loodoxydehydraat ontstaan is, die voor een gedeelte in het
water zijn opgelost. Deze kleine hoeveelheid lood in het water maakt het
hoogst schadelijk voor de gezondheid, daar de loodverbindingen zich aan de
wanden der darmen afzetten en oorzaak zijn van het ontstaan der loodkoliek. Bij bronwater loopt men voor het opnemen van lood in het water
minder gevaar omdat de zouten, die het bronwater bevat, met het lood onoplosbare verbindingen aangaan, welke de binnenwanden der looden pijpen als
ci metaal wordt
een vernis bedekken en verhinderen, dat bet daar achter geleen
aangetast. Overigens wordt lood door zwavelzuur bij de gewone temperatuur zeer weinig aangetast, bij kookhitte daarentegen onder ontwikkeling van zwaveligzuur opgenomen ; chloorwaterstofzuur lost het lood zelfs
bij kookhitte moeijelijk op; door salpeterzuur wordt het reeds bij de gewone temperatuur opgelost.
Volkomen zuiver lood wordt verkregen door zuiver loodoxyde (uit salpeterzuur loodoxyde bereid) met koolpoeder te gloeijen en ook door zwavelzuur loodoxyde, met omstreeks 1/, deel potasch en V, kool vermengd, te
smelten.
Het in den handel voorkomende lood is vaak zeer zuiver , maar bevat gewoonlijk geringe hoeveelheden koper en ijzer,, alsook wel sporen van zilver.
De verkrijging van het lood nit zijne ertsen bestaat voornamelijk in het
le voorschijn brengen van het lood uit den loodglans, tot welk doel in het
algemeen twee zeer verschillende wegen worden ingeslagen , waarvan de een
op de verhouding van het metallisch lood tegenover zwavellood, de andere
op de verhouding van het loodoxyde en zwavelzuur loodoxyde tegenover zwavellood bij eene hooge temperatuur is gegrond. De eerste bewerking noemt
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men n e e r sl a an (praecipiteren) , doordien het zwavellood, bij verhitting
met metallisch ijzer, zwavelijzer en metallisch lood vormt. Deze bewerking van
neerslaan is bijzonder geschikt voor kwarts-bevattende ertsen en geschiedt in
schachtovens, hoogovens, halve hoogovens of haarden. Gewoonlijk zijn de
ovens op de wijze der mijnovens ingerigt, omdat daarbij de aanzetsels gemakkelijker uit de smeltruimte kunnen worden weggenomen.
De andere weg, Tangs welken men het lood verkrijgen kan , bestaat daarin,
dat men den loodglans geslibd in een vlamoven tot een zekeren graad roost
en door verhooging der temperatuur het , bij het roosten gevormd, loodoxyde
en zwavelzuur loodoxyde op den nog onontleden loodglans laat inwerken. Het
resultaat der roosting (loodoxyde, zwavelzuur loodoxyde en onontlede loodglans in afwisselende hoeveelheden) levert, bij het blootstellen dezer zelfstandigheden aan eene hooge temperatuur, verschillende produkten en diensvolgens bestaat er onderscheid in de smeltmethode met vlamovens, namelijk
de Engelsche, Fransche en die van Carinthia. De beide eerste geschieden in
een vlamoven met eene gleuf, waaruit het verzamelde lood van tijd tot tijd
kan worden afgestooten. Voor de laatste worden vlamovens met een grooten haard gebezigd, waarbij het lood voortdurend uit den oven afvloeit.
Voor den vlamoven zijn echter alleen de zeer kwartsrijke loodertsen geschikt.
Op het haardzout, uit slakken van gesmolten lood gevormd, wordt de erts
bij de donkere roodgloeihitte onder gedurig omwenden geoxydeerd. Er antstaat hierbij eerst een weinig zwavelzuur loodoxyde , maar bij verhooging der
temperatuur wordt er half-zwavellood gevormd, benevens metallisch lood. In
de verdieping van den haard verzamelt zich het vloeibaar lood. Naarmate de
roostin c, verder voortgaat, wordt er meer metaal afgescheiden, hetwelk zich
met het vroeger verkregene vereenigt. Om te voorkomen, dat de nog onveranderde loodglans en het half-zwavellood tot smelting geraken, strooit
men van tijd tot tijd eenigen kalk op en laat onder gedurig omwenden de
roosting voortgaan, verhoogt nu weder de temperatuur, hetwelk het afvloeijen van het metallisch lood ten gevolge heeft, herhaalt deze afwisseling
eenige malen en nog 516 uur zeer sterk, waardoor het lood in een voorstaanden kroes vloeit. Er drijft dan nog zwavellood of de steen boven, die'
van het metallisch lood afgescheiden wordt.
De steen wordt weder bij eene volgende smelting in den oven gebragt,
terwijl de uitgesmoltene overblijfsels met eenigen kalk en cokes in kleine of
lage schachtovens afzonderlijk gesmolten worden.
Is het verkregen lood tamelijk zilverhoudend, dan noemt men het w er k
1 o o d, dewijl het nog verder op zilver moet verwerkt worden. Bevat het
lood echter zoo weinig zilver, dat het de moeite niet beloont, het verder
te bewerk en, dan levert het direct hande 1- of weekloo d.
De verkrijging van het lood uit geoxydeerde ertsen, hoofdzakelijk uit den
witlooderts, zeldzamer uit het loodvitriool, is zeer eenvoudig en geschiedt
door middel van een reducerend smelten in schacht- of vlamovens onder eene
voegzame beschikking van slakken. Dewijl echter de witlooderts gewoonlijk
in veel geringer hoeveelheid dan de loodglans voorkomt, zoo bewerkt men
het gewoonlijk hiermede te zamen.
Het zilverrijke werklood wordt gewoonlijk in kleine blokken gevormd,.
terwijl het zilverarme weeklood in groote blokken of lensvormige schijven
gegoten wordt. Het eerste moet nu tot verzameling van het zilver en tot
afscheiding van andere vreemde metalen aan eenen bijzonderen a f d r ij f a
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13 e i d, het a f d r ij v e n, op zoogenaamde drijfhaarden onderworpen worden.
Dit afdrijven is een oxyderend smelten, waarbij het lood in loodoxyde (l o o dgli d) wordt overgebragt , gedeeltelijk afvloeit , gedeeltelijk in de onderlaag van den haard trekt. Wegens de geringe verwantschap van het zilver tot de zuurstof blijft het eerste in den metaalstaat terug, hoewel het
niet te vermijden is, dat te gelijker tied eenig zilveroxyde ontstaat, hetwelk,
met loodoxyde vermengd, in het loodglid voorkomt. Hoe grouter het zilvergehalte van het werklood is , des te aanzienlijker zal hierbij het verlies aan
zilver uitvallen.
Een drijfhaard is eene soort van vlamoven met een ronden kegelvormig
verdiepten haard met beweegbare kap , waaraan zich ter zijde tegenover den
blaasbalg eene opening bevindt, waardoor het gevormde loodglid afvloeit,
langs eene dusgenaamde loodglid go o t. De slakachtige huid , die zich
bij het smelten vormt (afstrijksel) , wordt herhaaldelijk weggenomen. Is
bet lood bijna geheel geoxydeerd en als loodglid weggevloeid of door den
poreusen haard opgezogen, dan kan zich op het gesmolten metaal in den
haard, hetwelk grootendeels uit zilver bestaat , slechts nog een dun huidje
van gesmolten loodoxyde vormen. Nadat dit bij versterkt vuur is afgedrey en , vertoont zich de oppervlakte van het zilver zuiver en lichtend en men
pleegt alsdan te zeggen : »het zilver blikt of er vertoont zich de zilverblik." Het
wordt alsdan door begieting met water afgekoeld en aan eene verdere zuivering , het fijnbranden of raffineren , onderworpen (zie hierover het artikel

lilver).

Het verkregen loodglid wordt of als zoodanig aangewend of door het
frischproces (lo o dg 1 i dfri s s ch en) in schacht-, vlam- of haardovens door
rniddel van kool tot metallisch lood gereduceerd en levert het zoogenaamde
fr i schl o o d, hetwelk in troggen gegoten wordt. — Het loodglid, uit de
laatste periode van het afdrijfproces afkomstig , is zilverhoudend en levert
, dus zilverhoudend lood, hetwelk afgedreven wordt.
Het afstrijksel en het onzuiver goudglid worden of met de ertsen of afzonderlijk versmolten. Versmelt men ze afzonderlijk, dan verkrijgt men een
koper-, doch voornamelijk antimoonhoudend lood, het zoogenaamde h ar d10 o d, hetwelk voor boekdrukkersletters kan worden gebezigd, doch nog
weeker is, dan het nit zuiver loodglid verkregen lood of weekloo d.
Is het zilvergehalte van het weeklood zeer gering, dan beloont het afdrijven den arbeid niet. Men past op zulke zilverarme ertsen de zoogenaamde
niethode van Pattinson toe, waardoor een meer zilverhoudend werklood op
eene voordeelige wijze kan verkregen worden. — Hiertoe wordt het werklood
in groote massa's in ketels van gegoten ijzer gesmolten, langzaam ter bekoeling gelaten en steeds omgeroerd, waardoor zich onvolkomen ontwikkelde
kristallen afscheiden, die men met een verhitten schuimlepel wegneemt. Deze
kristallen bestaan uit een lood, hetwelk veel armer aan zilver dan vroeger
is, dewijl zich bijna al het zilver in het vloeibare metaalbad bevindt, waarvan het door afdrijven kan gescheiden worden , waarbij echter een veel geringer verlies aan lood plaats vindt, doordien veel minder lood op den drijf'haard wordt gebragt.
Het metallisch lood vindt eene zeer uitgebreide toepassing. Men bezigt het
voor het bereiden van schroot of hagel, tot het gieten van kogels, tot legeringen , bij mijnwerk-processen, tot het afscheiden van eenige metalen,
zooals bijv. van het goud en zilver, tot de bereiding van loodsuiker, menie„
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loodwit enz. Verder dient het in den vorm van looden platen voor kookpannen, voer zwavelzuur, vitriool, aluin, tot de looden kamers in de zwavelzuurfabrieken, verder tot buizen, retorten enz.
Loodaethyl. Er bestaan 2 verbindingen van lood met aethyl, een 1 o o dbiaethyl : Pb(C,H 5) 2 en een 1 oo dsesquiaethy 1 : P1) 2 (0,116 ) 3. Zij worden verkregen door de inwerking van joodaethyl op eene legering van lood
en sodium en zijn kleurlooze vloeistoffen.
Loodamalgama is eene legering van lood en kwikzilver.
Loodamyl (PMC, 0 H„) 3) ontstaat, indien men joodainyl op eene legering
van lood en sodium laat inwerken.
Loodasch (Plumbum ustum)
Loodsuboxyde.
Loodazjjn is eene oplossing van driebasisch azijnzuur loodoxyde (zie
Azijnzmr loodoxyde, driebasisch).
Loodboom is eene uitdrukking voor een verschijnsel, hetwelk wordt
voortgebragt , indien men in eene oplossing van bij v. 3 ned. looden loodsuiker in
1 kilo gedestilleerd water een stuk zink hangt. Het lood wordt dan in
fraaije kristallijne blaadjes afgescheiden, die aan het zink vasthechten en
zich van hier of verder uitbreiden.
Loodbromide (Loodbromure, Broomlood : PbBr) wordt verkregen door
loodoxyde in broomwaterstofzuur op te lossen, ook door zwavellood met geconcentreerd broomwaterstofzuur te verhitten. Het is oplosbaar in koud, beter
echter in heet water; de aanwezigheid van zuren vermindert de oplosbaarheid. Het kristalliseert uit zijne oplossing in lange naalden. Aan de lucht
verhit, geeft het witte dampen, terwijl er een geel basi sch z.o u t : PbBr,
Pb0 , terugblij ft.
Loodchloride (Loodchlorure, Chloorlood : PbC1) wordt verkregen door
loodoxyde met zoutzuur te digereren of door bij de verdunde oplossing van
een loodzout , zoutzuur of eene oplosbare chloorverbinding te voegen. Er
ontstaat hierbij een praecipitaat, dat moeijelijk in koud, beter in heet water
oplosbaar is. Na het smelten wordt het bij bekoeling vast tot eene hoornachtige, doorschijnende massa, waarom het door de oude scheikundigen
h o o r n l o o d genaamd werd.
Het verbindt zich met loodoxyde in meerdere verhoudingen tot b a s i s c h e
chloriden of oxychloride n. Smelt men bijv. een mengsel van 1.0
deelen loodoxyde met deel salmiak, dan ontstaat er onder afscheiding van
metallisch lood een zeer basisch chloorlood (PbC1-4-7Pb0), hetwelk bij bekoeling tot eene bladerig-kristallijne, goudgele massa vast wordt. Deze verbinding , draagt den naam van Casselsch geel (zie aldaar) en werd vroegerals schilderverf gebezigd. Eene gelijksoortige verbinding is de kleurstof, in
Engeland onder den naam van Turner's geel bekend, die verkregen wordt
door veer fijn gemalen loodglid met 1/4 tot V, keukenzout en water te behandelen.
Tot vervanging van het loodwit heeft Pat t in s on een basisch chloorlood
aanbevolen, hetwelk met de formule:PbC1-f-PbO,H0, overeenkomt. Het wordt
bereid door flingemalen loodglans (zwavellood) in looden ketels door middel
van geconcentreerd zoutzuur te ontleden, waarbij het ontwikkelde zwavelwaterstofgas in den zwaveloven eener zwavelzuurfabriek verbrandt. Het
chloorlood kan . 00k worden verkregen door goudglid met zoutzuur te digereran, waarbij echter de zuiverheid van het goudglid een vereischte is, de-wij1 een gehalte aan ijzer het praeparaat geel zou doen uitvallen. Het ge-
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-vormde chloorlood wordt in water opgelost en met verzadigd kalk water
-vermengd, waardoor een neerslag ontstaat, die bovenstaande zamenstelling
heeft en na afzondering, afwassching en drooging in plaats van loodwit kan
worden gebruikt.
Loodcyan.ure (Cyaanlood : PbCy) ontstaat als een witte neerslag , indien
eene oplossing van azijnzuur of salpeterzuur loodoxyde met blaauwzuur of
met cyaanpotassium worth behandeld. — B a s i s ch 1 o o d c y anur e (PbCy-iPbO,H0) wordt volgens Kugler als een geelwitte neerslag verkregen , indien
men basisch azijnzuur loodoxyde door middel van blaauwzuur, onder bij voeging van ammonia , neerslaat.
Loodextract (Extractum saturni) is eene geconcentreerde oplossing van
driebasisch azijnzuur loodoxyde, stroopachtig van consistentie.
Loodfluoride, zie Fluoorlood.
Loodgians (Zwavellood , Loodsulphureet : PbS) is een voor de verkrijging van het lood zeer belangrijk , loodgrijs, soms bont of zwartachtig aan-'
geloopen , metaalglanzend mineraal van 7,4 tot 7,6 spec. gewigt, hetwelk in
den grondvorm van den teerling met afstompingen der hoeken , in octaeders,
dodecaêders enz., ook tros- en niervormig, digt ingesloten in de natuur zeer
verspreid wordt gevonden , zoowel in oorspronkelijke als overgangsgesteenten en in vlotgesteenten, in het Schwarzwald in verschillende dalen , bij
Burbach, in Boven-Silezie, in Bohemen , Hongarije, Gallicie, Engeland, Spanje,
Noord-Amerika enz.
Loodgias. Hiertoe behooren Brie verschillende glassoorten : 1. K r i s t a lglas, hetwelk tot hol glas en geslepene glazen voorwerpen worth gebezigd. Het bevat als basen : potassa en loodoxyde ; — 2. F I i n t g 1 a s , hetwelk tot optische doeleinden dient , dezelfde basen bevat als het vorige ,
maar rijker aan loodoxyde is ; — 3. St r as s , eene glasmassa , die tot het
nabootsen van edelgesteenten client (zie verder Glas en Edelgesteenten, k u n s tm a tig e).
Loodglid , zie Loodoxyde en Lood.
Loodhyperoxyde = Loodsuperoxyde.
Loodjodide , zie Joodlood.
Loodkamers, Looden kamers heeten de met looden platen bekleede vertrekken bij de zwavelzuurbereiding (zie Zwavelztrur).
Loodoxychloride, zie bij Loodchloride.
Loodoxyde (Pb0). Deze oxydatietrap van het lood vertoont naar den
aard en de wijze zijner bereiding eene verschillende kleur en is geel , rood
of ook kleurloos. In den zuiveren staat is het een geel poeder (m a s s i c o t).
Gesmolten komt het voor als eene roodachtig gele massa , uit kristallijne
schubben bestaande en vormt alzoo het loodglid , ook glid , zilverglid of goudglid geheeten. Bij eene hoogere temperatuur smelt het tot een geel doorzigtig glas, aan de lucht neemt bet koolzuur op. Bij verhoogde temperatuur
neemt het meer zuurstof op en gaat over in menie. Door kool en waterstof kan het gemakkelijk gereduceerd worden ; met water verbindt het
zich tot een wit loodoxydehydraat , in welken staat het uit zijne verbindingen
met zuren door alkalien wordt afgescheiden. In de gloeihitte verbindt het
zich met alkalien, als hydraat reeds bij de gewone temperatuur en vervult
in deze verbindingen de rol van een zuur. Het is gemakkelijk oplosbaar in
zuren en' vormt daarmede de loodoxydezouten of loodzouten, die zich kenmerken , zoover zij oplosbaar zijn , door een zoeten smaak en door hunne
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gevoeligheid tegenover zwavelverbindingen , waarbij zij met de zwavel een
bruinzwart sulphureet vormen.
Als massicot verkrijgt men het loodoxyde door salpeterzuur loodoxyde
te gloeijen of in het klein door zuringzuur loodoxyde te gloeijen. Het kan ook
verkregen worden , door lood op den haard van een vlamoven te verhitten.
Een fraai geel loodoxyde wordt verkregen door loodwit op eene ijzeren
plaat te gloeijen.
Het loodglid wordt bij het afdrijven van het lood van het zilver in het
groot verkregen, doch is dan met koperoxyde , antimoonoxyde, kiezelzuur
loodoxyde enz., ook met zilveroxyde verontreinigd. Het kan ook direct verkregen worden door oxydatie van gesmolten lood. Het glid , in den beginne van
het afdrijven gevormd, is donker van kleur en tamelijk onzuiver; het heet
zwartglid.
Als de beste soort geldt het Engelsche goudglid, hetwelk rood van kleur
en met vele glanzende punten als overzaaid is. Het Duitsche goudglid is geel
van kleur. Het bleekgele goudglid beet gewoonlijk zilverglid; hetgeen in
roode schubben voorkomt : goudglid. Deze soort wordt door smelting en
bekoeling van het glid verkregen , waarbij de oppervlakte snel vast wordt.
Spoedig daarna zwelt de massa op, de huid wordt doorbroken en er is rood
schubachtig glid ontstaan.
Loodoxyde, arsenigzuur (3PbO,As0 3) wordt verkregen door eene oplossing van arsenigzuur of van arsenigzure potassa door middel van azijnzuur loodoxyde neer te slaan.
Loodoxyde, ars enikzuur (3PbO,As0 5) wordt verkregen door wederzijdsche ontleding van de oplossing van een arsenikzuur alkali en de oplossing
van azijnzuur loodoxyde. Een zuur zout ontstaat, indien men eene oplossing
van arsenikzuur bij eene oplossing van salpeterzuur loodoxyde giet.
Loodoxyde, b o o r z u u r. Door de oplossingen van neutrale boorzure
soda en salpeterzuur loodoxyde te vermengen, worden neerslagen van basische loodzouten verkregen. Ook door boorzuur met loodoxyde te smelten
ontstaat een loodglas van boorzuur loodoxyde.
Loodoxyde, broomz uur (PbO,Br0 5) wordt verkregen door loodwit in
eene verwarmde oplossing van broomzuur op te lossen en verschijnt na verdamping in kleine , glanzende, luchtbestendige kristallen.
Loodoxyde, ch l o o r z u u r (PbO,C10 5) wordt verkregen door loodoxyde
in waterhoudend chloorzuur op te lossen en komt na verdamping voor in
rhombische prismen , die 1 aeq. HO bevatten, aan de lucht mat en ondoorzigtig worden.
Loodoxyde, c h l o ri gz u u r (PbO,C10 3) ontstaat, indien men bij eene
oplossing van chlorigzure baryt, die eene groote overmaat van chlorigzuur
bevat, eene oplossing van salpeterzuur loodoxyde giet.
Loodoxyde, c h r o o m z u u r, basisch, d. half-chroomzuur loodoxyde,
zie Chroomrood.
Loodoxyde, chroomzuur, neutraal, zie Ghroomgeel.
Loodoxyde, cyaanz u u r (PbO,Cy0) scheidt zich in fijne naalden af, indien eene oplossing van azijnzuur loodoxyde met eene alkoholische oplossing
van cyaanzure potassa wordt vermengd.
Loodoxyde, cyan uurzuur (3PbO,Cy303 -I-2110) wordt verkregen, indien men eene oplossing van basisch-azijnzuur loodoxyde in eene oplossing
van cyanuurzuur droppelt.
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Loodoxyde, j o o d z u u r, (PbO,J0 5), is een in water onoplosbaar wit poeder,
hetwelk door wederzijdsche ontleding van een loodzout en een joodzuur
alkali verkregen wordt.
Loodoxyde, k i e z e l z u u r (PbO,SiO3), ontstaat bij het zamensmelten van
kiezelzuur en loodoxyde en is het hoofdbestanddeel van het loodglas.
Loodoxyde , k o o lzuur, n e u t r a a l (Pb0,CO 2) wordt in de natuur
als w i tlo o d er t s aangetroffen, en, hoewel minder algemeen , tot het afscheiden van het lood gebezigd. Men verkrijgt deze verbinding als een witten ,
nit kleine kristallen bestaanden, neerslag, indien men eene oplossing van salpeterzuur loodoxyde met eene oplossing van koolzure ammonia vermengt.
Slaat men daarentegen de oplossing van een loodzout met koolzure potassa
of soda neder, dan verkrijgt men basis che zout en, namelijk verbindingen van koolzuur loodoxyde met loodoxydehydraat in afwisselende verhoudingen. Tot deze verbindingen behoort het loodwit (zie aldaar).
Loodoxyde, koolzuur, basisch, zie Loodwit.
Loodoxyde, m e t a- anti m oonzuur (PbO,Sb0 5) wordt verkregen als
een witte , kaasachtige, waterhoudende neerslag door wederzijdsche ontleding van een oplosbaar loodzout en antimoonzure potassa. Het neemt bij
verhitting onder waterverlies eene gele kleur aan.
Loodoxyde, m et aphosphorz u u r (Pb0,P05 ) wordt verkregen door
wederzijdsche ontleding van metaphosphorzure soda en azijnzuur loodoxyde.
Loodoxyde 7 m o l y b d e e n z u u r (Pb0,Mo0 3) komt in de natuur voor als
geellooderts (zie aldaar). Het client tot de bereiding van molybdeenzure
verbindingen en wordt kunstmatig als een wit poeder verkregen, indien men
eene oplossing van drievoudig-molybdeenzure potassa door middel eener oplossing van salpeterzuur loodoxyde ontleedt.
Loodoxyde , on d erch I origz uur (Pb0 , C10) wordt opgelost verkregen, indien men eene oplossing van chloorkalk met salpeterzuur neutraliseert en er dan salpeterzuur loodoxyde bijvoegt, waarbij tegelijkertijd chloorlood neerslaat.
Loodoxyde, on d erph o sph or igz uur (Pb0, P0+2H0) verkrijgt men.
door verschgepraecipiteerd koolzuur loodoxyde met verdund onderphosphorigzuur te behandelen en de gefiltreerde oplossing te verdampen. Het zout
kristalliseert in zuilen of blaadjes , is niet in alkohol, moeijelijk in koud,
beter in kokend water oplosbaar.
Loodoxyde , on der z w a v e 1 z u u r (Pb0 , 52 05) wordt verkregen door
koolzuur loodoxyde in waterhoudend onderzwavelzuur op te lossen en de
oplossing te verdampen. Het verschijnt dan in luchtbestendige groote kristallen met 4 aeq. kristalwater.
Loodoxyde, o n d e r z w a v e 1 i g z u u r (PbO, 52 02) wordt verkregen door
wederzijdsche ontleding van oplosbare loodzouten en onderzwaveligzure zouten , bijv. van salpeterzuur loodoxyde en onderzwaveligzure kalk.
Loodoxyde , o verchlo orzuur (PbO, C10,) is een gemakkelijk oplosbaar
zout, in prisma's kristalliserende , hetwelk verkregen wordt door loodoxyde in
waterhoudend overchloorzuur op te lossen en de oplossing te verdampen.
Loodoxyde, o v e r j o o d z u u r (PbO, J0,) ontstaat, indien eene
,oplossing van salpeterzure baryt bij eene oplossing van half-overjoodzure
soda in zoo weinig mogelijk salpeterzuur wordt gevoegd , en komt voor als
een wit poeder.
Loodoxyde , p araph o sphorzuur (2Pb0, POO wordt als een witte
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amorphe neerslag verkregen , door eene oplossing van azijnzuur loodoxyde
met paraphosphorzure soda neer te slaan.
Loodoxyde, pen t a thi on zuur (PbO ,S 505-1-4H0) ontstaat, indien men
eene oplossing van pentathionzure baryt met eene oplossing van azijnzuur
loodoxyde vermengt.
Loodoxyde, ph o sph origz u u r (2Pb0 , P0 3 -FHO) is een wit poeder, hetvelk verkregen wordt door oplossingen van phosphorigzure ammonia en .azijnzuur loodoxyde te vermengen.
Loodoxyde, ph o s p h o r z u u r (3Pb0 , P0 5) ontstaat als een witte, niet
kristallijne neerslag door eene oplossing van azijnzuur loodoxyde met eene
oplossing van gewone phosphorzure soda neer te slaan.
,Loodoxyde, rood (Menge) is geen eigen oxydatietrap van het lood, 'mar
moet beschouwd worden als een mengsel van loodoxyde met loodhyperoxyde.
De meeste meniesoorten uit den handel hebben de zamenstelling PM), of
Pb304 = 2PbO Pb03.
De menie komt voor als een rood reuk- en smakeloos poeder, onoplosbaar
in water, verliest bij gloeihitte V, van haar zuurstofgehalte en gaat in loodoxyde over. Met zoutzuur overgoten , ontstaat er chloorlood en water, terwijI vrij chloor ontwijkt. Met salpeterzuur wordt salpeterzuur loodoxyde gevormd, terwijI loodsuperoxyde terugblijft. Door azijnzuur wordt de menie
geheel opgelost, zonder zuurstofontwikkeling.
De menie wordt verkregen door geel loodoxyde under toetreding der lucht
te calcineren of te gloeijen ; vooral in Engeland, alwaar men eerst zeer zuiver lood in een vlamoven in geel oxyde overbrengt, dit tusschen steenen onder water tot een fijn poeder maalt, op nieuw in platte ijzeren bakken op
den haard brengt en zoo sterk verhit, dat het gele oxyde in roode menie
is overgebragt , zonder dat er zamenkoeken of smelten volgt.
De zuiverste menie, die den naam van »Parijsch rood" draagt , wordt
verkregen , door loodwit in een vlamoven te gloeijen.
Men bezigt de menie voor de bereiding van het lood of ftintglas , als schildervoor het kleuren van rood papier, tot glazuur van het Engelsche steengoed
en van fijn aardewerk, tot de vervaardiging van lutum voor glazen buizen enz.
Loodoxyde, s a I peter zuur (PbO, NO 3) kristalliseert in doorzigtige , ook
ondoorzigtige kleurlooze octaèders van 4,68 spec. gewigt , die een verkoelenden , zoetachtigen en prikkelenden smaak hebben , in 2 deelen koud, beter
in kokend water, maar niet in wijngeest oplosbaar zijn. Deze verbinding
wordt verkregen , door loodoxyde, loodwit of metallisch lood in salpeterzuur
op te lossen en de oplossing in te dampen.
Men gebruikt het voor de katoendrukkerij , om met chroomzure baryt gele
en oranjegele tinten voort te brengen, in al die gevallen, waarbij azijnzuur
loodoxyde niet is aan te wenden.
Het loodoxyde vormt met salpeterzuur ook basische zouten.
Lo6doxyde seleen z u ur (PbO , Se0 3) en seleni gzuur (PbO , Se03)
zijn witte, poedervormige , in water weinig of bijna niet oplosbare ligchamen,
die met het zwavelzuur en zwaveligzuur loodoxyde corresponderen.
Loodoxyde, vanadiumzuur (PbO, V03) , wordt als een neutraal
zout uitgescheiden , indien men de oplossing van een vanadiurnzuur alkali
met die van een loodzout vermengt. Een dubbel-zuur zout slaat neder , indien men de oplossing van salpeterzuur loodoxyde en dubbel-vanadiumzure potassa vermengt.
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Loodoxyde, wolfraamzuur (Pb0, W03 ). Een neutraal zout , dat
in de natuur zelden gevonden worth en isomorph is met het m o 1 y b d e e nzuur loodoxyde. Het wordt als een wit praecipitaat verkregen, door wederzijdsche ontleding van een oplosbaar loodzout met een wolfraamzuur alkali.
Loodoxyde , z w a v eligzuur (Pb0 , SO 2 ) is een wit onoplosbaar poeder, hetwelk verkregen wordt door wederzijdsche ontleding of door zwaveligzuur in eene oplossing van loodsuiker te leiden.
Loodoxyde , zwavelzuur (Pb0 , SO 3 ) wordt in de natuur gevonden
als loodvitriool , hetwelk in witte kristallen , soms vast ingesloten op onderscheidene plaatsen voorkomt. Het spec. gewigt is 6,2-6,3. Soms heeft het
natuurlijke loodvitriool door koperoxele eene groene en blaauwe kleur of
het is door ijzeroxyde en mangaanoxyde grijs of bruin. Het komt ook wet
gemengd met koolzuur loodoxyde voor. — Langs den kunstmatigen weg
wordt deze verbinding verkregen , door bij de oplossing van een loodzout
zwavelzuur te voegen. Zij is het bijprodukt bij de bereiding van azijnzuur
uit azijnzuur loodoxyde met zwavelzuur, van azijnaether met loodsuiker , alkohol en zwavelzuur voornamelijk echter in katoendrukkerijen en verwerijen bij de bereiding van azijnzure aluinaarde uit aluin door middel van
loodsuiker. — Het zout langs den kunstmatigen weg verkregen , is een wit
korrelig poeder, bijna onoplosbaar in water en verdund zout- en salpeterzuur, geheel onoplosbaar in zwavelzuur. Geconcentreerd salpeterzuur lost er
jets meer van op, geconcentreerd zoutzuur ontleedt het. Het kan gesmolten worden zonder ontleding en wordt door ;kool tot zwavellood gereduceerd.
Loodoxydehydraat (Pb0; HO) wordt als een wit poeder verkregen, door
de oplossing van een loodzout met potassa- of sodaloog neer te slaan en den
neerslag gedurende eenigen tijd met water uit te koken. Het lost in overmaat van potassa- of sodaloog op, vooral bij verwarming.
Loodpersulphureet (PbS.) is een bloedroode neerslag, die ontstaat, indien men bij de oplossing van een loodzout eene oplossing van potassiumpersulphureet voegt.
Loodschrot of Hagel, zie Hagelbereiding.
Loodsesquioxydehydraat (1)103 , HO) is een geelrood poeder, op loodoxyde
gelijkende, hetwelk aan de lucht koolzuur aantrekt en door zuren ontleed wordt
in loodoxyde en loodsuperoxyde, waaruit blijkt, dat het uit deze twee verbindingen bestaat. Men verkrijgt het, door eene oplossing van azijnzuur
loodoxyde met sodaloog te vermengen, totdat de neerslag weder is opgelost
en dan bij de vloeistof onderchlorigzure soda te voegen.
Loodsuboxyde (PIO) is een zwart poeder, hetwelk door zuren in loodoxyde en metaal wordt ontleed. Het ontstaat als eene graauwe huid, indien
lood, vooral in den gesmolten staat, aan de lucht wordt blootgesteld (L o ada s c h). Het is dan echter met loodoxyde en metallisch lood vermengd. Zuiver verkrijgt men het door zuringzuur loodoxyde bij eene temperatuur van
300° C. te verhitten, waarbij koolzuur- en kooloxydegas ontwijken.
Loodsubsulphureten, zooals half-zwavellood (Pb2S) en 66nvierdezwav el lood (Pb„S), ontstaan, indien zwavellood en lood in de vereischte
verhoudingen zamengesniolten worden.
Loodsulker,, zie Azlinzuur loodoxyde (neutraal).
Loodsulphureet (Zwavellood: PbS) komt in de natuur voor als loodglans
(zie aidaar). Kunstmatig kan het als eene donker loodgrijze, kristallijne
massa verkregen worden, door lood en zwavel in de vereischte hoeveelhe-
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den zamen te smelten of als een zwarte neerslag, indien men zwavelwaterstof bij oplossingen van loodzouten voegt. Het is volkomen onoplosbaar in
water , zoodat het water in de mijnen van loodglans is gebleken volstrekt geen
lood te bezitten. Vandaar dat men lieeft voorgeslagen eene warme oplossing van
zwavelpotassium door looden pijpen te leiden , om eene onoplosbare huid van
zwavellood te verkrijgen.
Loodsuperoxyde (Loodhyperoxyde, Loodzuur : Pb0 2) is een donkerbruin
poeder, hetwelk in de natuur als zwavellooderts wordt gevonden en
dat bij gloeijing de helft zijner zuurstof verliest. Het is in water onoplosbaar en ontbrandt , indien het met zwavel wordt gewreven, waarbij zwavelzuur en zwavellood gevormd worden.
Bij overgieting met zoutzuur ontwikkelt er chloor en worden chloorlood
en water gevormd. Het verbindt zich niet met zuren (alleen met het azijnzuur) , maar het staat aan die zuren , welke in staat zijn zich gemakkelijk
hooger te oxyderen, zooals het zwaveligzuur, een gedeelte zijner zuurstof
of en er ontstaat een loodzout van het gevormde zuur. Het verbindt zich
daarentegen gemakkelijk met basen en vormt kristalliseerbare zouten. Vandaar de naam Ioodzuur.
Het loodsuperoxyde wordt zeer gemakkelijk verkregen , door menie met
verdund salpeterzuur aan eene zachte warmte bloot te stellen. Er lost alsdan salpeterzuur loodoxyde op , terwij1 het superoxyde terugblijft. Verder verkrijgt men het door eene oplossing van 4 deelen loodsuiker met eene oplossing
van 3 1/2 deel gekristalliseerde soda te vermengen en hierin chloorgas te leiden.
Onder nog andere methoden verdient diegene aanbeveling, welke 1 deel
zuiver loodwit met water tot een weeken brig laat wrijven en dezen met eene
heldere oplossing van 1 1/4 deel chloorkalk kookt , waarbij koolzuur ontwijkt,
terwij1 loodhyperoxyde en chloorcalcium ontstaan , welk laatste met water
kan worden uitgewasschen.
Loodvitriool 7 zie Loodoxyde, zwavelzuur.
Loodwit bestaat nit koolzuur loodoxyde met loodoxydehydraat (zie Loodoxyde, k oolzuu r). De zamenstelling verschilt naar de bereiding en is
of Pb0, CO2 -i-Pb0, HO of 3(PbO, CO2)+2(PbO, HO).
Deze van ouds bekende zelfstandigheid wordt als Witte schilderverf gebezigd en volgens verschillende methoden bereid. Men onderscheidt als hoofdbewerkingen : de Hollandsche, Duitsche, Fransche en Engelsche
methode. Zip zijn alle gegrond op de ontleding van azijnzuur loodoxyde door
koolzuur.
Volgens de H o 11 ands ch e methode worden spiraalvormig gewondene
looden platen in verglaasde potten gelegd , op weer bodem zich azijn, uit
zuur bier bereid , bevindt. De potten worden met looden platen bedekt, in
de aarde begraven en rondom met paardemest omgeven. Zulk een mestbad
beet loog. — Door de rotting, die in den paardemest plaats heeft , wordt de
temperatuur verhoogd, ten gevolge waarvan de azijn verdampt. De azijndamp komt met de looden platen in aanraking en vormt met behuip van de zuurstof der lucht basisch-azijnzuur loodoxyde. Het koolzuur, bij de rotting ontwikkeld , werkt nu ontledend op bet basisch-azijnzuurloodoxyde en ontleedt het
in basisch koolzuur loodoxyde of loodwit en neutraal azijnzuur loodoxyde ,
welk laatste de vorming van nieuwe hoeveelheden van het basisch zout
veroorzaakt, hetwelk met het koolzuur weder loodwit levert , totdat bijna
al het lood in loodwit is omgezet.
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De D u i ts che methode bestaat daarin, dat men dakpanachtig gebogene
looden platen in houten bakken, op wier bodem zich azijn met rotte vruchten, wijnmoer enz, bevindt, aan de inwerking van de azijndampen, het gevormde koolzuur en de zuurstof overlaat, door eenige dezer bakken in goed
gesloten kamers naast elkander te plaatsen en hierin door verwarming de temperatuur tot 50° C. te doen stijgen. Na verloop van 5-6 weken is het vormingsproces van het loodwit voleindigd.
Volgens de Fransche methode wordt loodglid in azijnzuur of azijn gedurende langen tied gedigereerd, of metallisch lood met azijn bij toetreding
der lucht behandeld, om daardoor eene oplossing van basisch-azijnzuur loodoxyde te verkregen, hetwelk onder gedurig omroeren ontleed wordt door koolzuur,
hetwelk men bijv. uit krijt en kool door verhitting in een kalkoven ontwikkelt.
De En g el s c h e methode schrijft voor, het lood, na het vooraf in ketels
gesmolten te hebben , onder toetreding der lucht op den haard van een
vlamoven in loodglid over te brengen , het zoo verkregen glid in den fijn
gemalen staat met 'I% van zijn gewigt loodsuiker, in water opgelost, to
bevochtigen en vervolgens in horizontale, geslotene troggen to brengen , die
met elkander in verbinding staan. — Men leidt nu in de troggen een stroom
koolzuur, in een vlamoven door middel van cokes voortgebragt.
Bovendien kan het loodwit ook uit zwavelzuur loodoxyde, hetwelk bij
verschillende scheikundige bewerkingen als bijprodukt verschijnt , door
middel van koolzure alkalièn verkregen worden; — verder nit basisch
chloorlood, uit keukenzout en loodglid bereid, door deze verbinding met
water aan to mengen , door het mengsel een stroom koolzuur to leiden en
de vloeistof in een looden ketel zoolang to koken, totdat zij, gefiltreerd zijnde,
door zwavelammonium niet meer zwart wordt. Het gevormde loodwit wordt
door afwasschen van het keukenzout bevrijd. — De nieuwste methode is die
van Spenser, volgens welke ook onzuivere, koperoxyde- en loodoxydebevattende, loodertsen kunnen worden bewerkt. De looderts wordt daartoe vooraf
geroost, om de metalen to oxyderen en vervolgens behandeld met eene
koude of warme soda- of potassaloog, die al het gevormde loodoxyde oplost en koperoxyde, ijzeroxyde enz. teruglaat. Door de alkalische oplossing
wordt nu een stroom koolzuur geleid. Hierdoor wordt de potassa of soda
in koolzure potassa of soda overgebragt, waarin het loodoxyde onoplosbaar
is en in den hydratischen staat neerslaat, terwijl een gedeelte door het koolzuur in koolzuur loodoxyde wordt omgezet. De gevormde koolzure potassa of
soda kan weder door middel van kalk bijtend gemaakt en telkens tot hetzelfde doel aangewend worden, namelijk om op nieuwe hoeveelheden geroosten erts oplossend to werken.
Het loodwit moet in den zuiveren staat volkomen wit zijn, reuk noch
smaak bezitten en volkomen oplosbaar zijn in verdund salpeterzuur en azijnzuur en ook in warme potassaloog. — Naar den card zijner bereidingswijze
heeft het een verschillend voorkomen. — Kremserwit is zuiver loodwit,
met gomwater aangemengd en in den vorm van tafeltjesgeperst.— Pa a rl wi t is
loodwit met een weinig Berlijnsch blaauw of indigo. — Schi 1 fer w it, dat als
dunne plaatjes in den handel komt, wordt van de looden platen verkregen,
die in de potten geplaatst waren. — Het ge wone loodwit daarentegen
komt van die looden platen, waarmede de potion waren toegedekt. — Het
loodwit komt in den handel gewoonlijk meer of minder vervalscht voor met
zwaarspaat, loodvitriool, gips, krijt en dergelijke.
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Loodtizercyanide 2 zie Ferridcyaanlood.
Loodpercyanure, zie Ferrocyaanlood.
Loog wordt in den algemeenen zin elke oplossing geheeten, die men
doer behandeling van met water vermengde zelfstandigheden verkrijgt, indien niet de geheele massa door het water opgelost, maar stechts enkele
bestanddeelen daaraan onttrokken of uitgeloogd worden. Men gebruikt echter ook wel de uitdrukking loog voor alle zoutoplossingen. Meer in het
bijzonder verstaat men °rider loog de oplossingen der vaste alkalien in water en, noemt de oplossing van potassa- of sodahydraat b ij t end e to og, de
oplossing van de koolzure zouten der alkalien za chte loog. Mo ede,rI 0 o g noemt men eene vloeistof, waaruit kristallen aanschieten of aangeschoten
zijn en het water, dat een kristal na zijne afscheiding omgeeft , heet m o ederloogwater (zooals bij het keukenzout, zie Sodiumchiorure). De moederloog bevat de vreemde ligchamen , die in de vloeistof, zijn opgelost gebleven,
benevens eene hoeveelheid der kristalliserende zelfskandigheid, die zich nog
in de vloeistof bevindt. Deze laatste hoeveelheid kan, vooral indien vele
vreemde , gemakkelijk oplosbare stoffen aanwezig zijn, meestal niet geheel
door kristallisatie in den vasten staat verkregen worden.
Loog Javelle'sche, zie Bleekvocht.
Loogzout mineralisch, vegetabilisch, vlug. Zoodanig heetten
vroeger de koolzure zouten der alkalien : potassa, soda en ammonia, en wel
de koolzure potassa vegetabilisch of plantenloogzout, de koolzure soda mineralisch loogzout en de anderhalf-koolzure ammonia vlug loogzout.
Looi (Run) , zie Loolierij.
Lootjerij. Het hoofdbestanddeel der dierlijke huid, de lederhuid, is eene
lijmgevende zelfstandigheid, die in den vochtigen staat zeer geneigd tot rotting is, maar geheel gedroogd, zoo hard wordt, dat zij door wrijving
zeer gemakkelijk afslijt. Door de huid echter deels mechanisch zooveel mogelijk of te stroopen, deels scheikundig te verbinden, verandert men Naar
in een duurzamen, voor rotting onvatbaren, voor water moeijelijk'doordringbaren, buigzamen vorm, waaraan men den naam van Dl e d e r" geeft.
Reeds in den vroegsten tied heeft men dierlijke huiden voor de menschelijke
bekleeding toebereid. In de oudste gedenkstukken van kunst en schrift
wordt de looijerij als eene lang behende zaak behandeld. De Indianen waren
reeds tijdens de ontdekking van Amerika gewoon, de uitgespannen huid met
de bersens der dieren te looijen. In de. schriften uit de bloeijendste tijden
der Oudheid vindt men het leder overal vermeld, al weet men ook weinig
van de hulpmiddelen, waarvan men zich toen bediende. Het perkament
uit schapen- en bokkenvel diende reeds ten tilde van Herodotus tot schrijy en. Over de belangrijkste wijze van looijen, namelijk die met run of loci,
is bet minst bekend. Gewoonlijk neemt men aan, dat het looijen met run
of looi nit het Oosten naar Europa is gekomen. Dit is niet geheel onwaarschijnlijk en kan voor de marokijnlooijerij met zekerheid worden aangenomen. Wit leder, en wel het zoogenaamde Hongaarsche, werd reeds in het
midden der 16de eeiw in Frankrijk bereid, alwaar later het handschoenleder
is onldekt. De tegenwoordige methoden, oat de huid in leder te veranderen,
zijn derderlei : l o. de roode of runlooijerij, die de hoiden met looizuurhoudende middelen doortrekt; 2°. de wi t te of a luin oij erij, die aluinaardezouten, zooals aluin, bezigt; 3°. de s a emi,sc h e of o 1 ielooij erij,
die het looijen met behulp van vet uitvoert.
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De roode of r un 1 o oij erij behoeft, zooals wij, zeiden, looizuurbevattende middelen, waaronder de eikenbast de hoofdrol. speelt. Overigens bezigt men ook galnoten, verder ook galappels., eveneens bruine uitwassen van
den eikenboom, chinesche galnoten, sumak , catechu, kino, bablah, divi-divi,
alle looizuurbevattende zelfstandigheden.
De aard der dierlijke huid hangt van den aard of van het dier , waarvan
zij afkomstig is, maar is bij hetzelfde dier naar gelang zijner levenswijze
zeer verschillend. Zoo is de huid van het paard onevenredig dun, en zeer
spongieus; bij bet tamme rundvee is zij bij het verblijf op de weide vaster
dan bij de voering in den stal; verder is de huid aan, den bulk en aan de
extremiteiten voor de helft dunner dan aan het midden van den rug of aan
den kop. Bij het rundvee gaan de dikke deelen nog tamelijk gelijkmatig in
de dunne over; bij den ezel zijn afwisselingen in de dikte. zelfs op den rug
opvallend sterk ; bij het paard neemt de dikte eveneens, maar slechts op
eene begrensde plaats toe; bij kleinere dieren is het onderscheid in de
dikte minder in het oogvallend.
De huiden van alle viervoetige dieren zijn geschikt tot lederbereiding,
maar haar gebruik bepaalt zich voornamelijk tot het geslacht van het rundvee, terwijl ook paarden- , schapen- en bokkenhuiden tot lederbereiding gebezigd worden. Het wilde rundvee der Amerikaansche steepen bezit de
stevigste en zwaarste huiden, zoodat zulke huiden van Buenos-Ayres in eene
groote hoeveelheid door den handel worden verkregen, Veel ligter zijn, de
huiden van het tamme slagtvee, maar bij beide soorten onderscheidt zich
de huid van den os en stier door dikte , sterkte en fijnheid boven de koehuid, men de eerste voornamelijk tot leder voor laarzen, de koehuiden tot ligte zomerscboenen bezigt. De kalfshuiden zijn dunner dan de
koehuiden, maar sterker dan de huiden der meeste andere dieren van gelijke
grootte en leveren een leder, dat zich door buigzaamheid en vastheid kenmerkt.
Om de huiden voor te bereiden, moeten vier bewerkingen volbragt worden, namelijk het reinigen, het ontharen,hetzwellenenhetkleuren.
De versche huiden heeten in de looijerij groene huiden, in, tegenoverstelling van de gedroogde, waartoe alle huiden uit den handel , voornamelijk
de Axnerikaansche, behooren, welke laatste, om het bederf tegen te
gaan, voor het droogen op de vleeschzijde gezouten worden. De reiniging der versche huiden bepaalt zich tot het bevrijden van vet , bloed, vuil
en andere aanhangende vreemde stoffen, tot welk doel de huiden in vlietend water worden geweekt, om bet losworden van het hoofdweefsel, bet
zwellen, te bewerken. Indien geen vlietend water ten dienste staat,, dan
moeten. weekkuipen of met hoot bekleede kuilen worden gebruikt. Het weeken alleen zou intusschen niet veel zwarigheden opleveren en ook weinig
tijd kosten, maar bet reinigen vereischt de incest mogelijke opmerkzaamheid
van den looijer. Reeds van den beginne aan moeten de huiden, hoe vaker,
des te beter, gewoonlijk tweemaal daags , uit het weekwater genomen en,
uiteengespreid, dat wil zeggen, opengeslagen en tot afdroppelen opgehangen en dan weder ingelegd worden,
De groene huiden zijn in 1-2 dagen droog, zware huiden in 8-10 dagen, in den zomer vroeger dan in den winter; dan zijn , zij. zoover gereed,
dat zij op den zoogenaamden schaaf boom kunnen gestooten worden. Deze
bewerking geschiedt op lie wijze, dat de workman de huid met de haar-
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zijne op de halfronde oppervlakte van den schuins geplaatsten schaaf boom
legt en begint , de huid zoowel in de lengte als in de dwarste, met het
strijkmes of te strijken. De vleeschdeeltjes, vetcellen enz. moeten geheel
weggeschaafd worden, zonder dat de huid gescheurd of ingesneden wordt,
weshalve het lemmer van het mes plat en boogvormig moet zijn. De behoorlijk afgestrekene huiden worden nogmaals gedurende een nacht in water geweekt en dan onthaard. Gewoonlijk geschiedt dit ontharen door kalken of
door zweeten, of men wendt ook het zoogenaamde rhusma aan; slechts
zelden bedient men zich van stoom.
Het kalken geschiedt, door de huiden in bijzondere bakken, de kalkkuilen
of looikuipen, in dunne kalkmelk te weeken, waarbij steeds op eene toereikende overmaat van kalk gelet moet worden. Men rekent gewoonlijk op 100
rundshuiden of eene overeenkomstige hoeveelheid andere huiden 3-4 kuhiekvoeten kalk. In den regel laat men de huiden opvolgend door meerdere
looikuipen gaan, waarvan de eerste het zwakste, de laatste het sterkste is.
De eerste wordt meermalen gebruikt, de laatste telkens op nieuw, dat is
met verschen kalk , verzorgd. Om den kalk gelijkmatig te doen inwerken ,
moet van tijd tot tijd behoorlijk omgeroerd worden. De huiden worden dan
dagelijks opengeslagen, weder ingebragt en komen na verloop der eerste
week in de tweede looikuip , waarbij telkenmale de staat van rijpheid moet
onderzocht worden. Hierin zijn ligte huiden reeds in de tweede looikuip gekomen, zware huiden ter naauwernood in de derde, zoodat deze 3
tot 4 weken behoeven. Volgens eene andere methode bereidt men de vloeistof, die tot het losmaken der haren dient, uit houtasch en gebluschten kalk.
Het zweeten worth slechts aangewend, wanneer de huiden voor sterke
voorwerpen moeten dienen en voornamelijk voor de huiden uit Amerika ,
dewijl bij deze de kalk niet goed kan worden weggewasschen, zoodat de
huiden na het looijen in plaats der noodige buigzaamheid en vastheid een
zekeren graad van hardheid en losheid bezitten. Om het zweeten te bewerkstelligen, worden de versche huiden uitgewasschen en de drooge zoover
geweekt, dat zij een weinig buigzaam zijn. Elke afzonderlijke huid wordt
dan over de vleeschzijde gevouwen, waarna alle gezamenlijk opeengelegd
worden in een bak, den zweetbak, die op eene matig warme plaats staat.
Zeer spoedig wordt er eene tamelijke mate van warmte ontwikkeld en verkondigen ammoniakale dampen het verschijnsel der rotting. Deze mag zich
echter niet tot de huiden zelven uitstrekken, maar slechts tot de gemakkelijk ontleedbare zelfstandigheden, die zich daarin bevinden, weshalve men
de huiden ook wel pleegt matig in te zouten. Menigmaal neemt men ook
tot kunstmatige middelen zijne toevlugt, door hetzij een rookgevendi vuur
in geslotene kamers te ontsteken of bepaalde zweetkamers met stoom op
eene temperatuur van hoogstens 60° C. te houden.
De aanwending van het zoogenaamde rhusma der Oostersche volken bestaat in het bezigen van een zalfachtig mengsel uit 1 deel operment (zwavelarsenik) met 2-3 deelen gebluschten kalk. Dit middel werkt in de-4
looijerij zeer snel, zoodat reeds in 2-3 uren kalfsvellen onthaard worden.
Ook de zoogenaamde snelle methode, die op het ontharen der huiden wordt
toegepast, verdient vermelding. Men gebruikt daartoe een mengsel van 1
deel zwavelzuur en 1000 deelen water, en versterkt dit bad tot op 2 deelen zwavelzuur.
Met betrekking tot het proces der ontharing moet opgemerkt worden, dat
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de inwerking van het water alleen bij eene lage temperatuur in langeren ,
bij eene hoogere temperatuur in korteren tijd het losmaken der haren bewerkt ; dock dat deze inwerking door een zuur- of alkaligehalte aanmerkelijk bevorderd wordt. Het bindmiddel , de zoogenaamde lederhuid , neemt
de oplossing der alkalièn en zuren begeerig op, de vezels zwellen op, de
geheele lederhuid wordt meer volumineus , dikker en eenigzins doorschijnend , maar er komt geen veranderirig in de zamenstelling en vastheid. Het
geheele weefsel keert dadelijk tot den oorspronkelijken staat terug, zoodra
het zuur of het alkali door water verwijderd is. De behandeling der huid
vOOr het afpellen op de eene of andere wijze laat het bindmiddel , dus de
lederhuid, geheel onaangeroerd. In de opperhuid daarentegen worden de
cellen der huidlaag in de vloeistoffen uitgezet en in den staat teruggebragt,
waarin zich de cellen der slijmhuid van nature bevinden. De verdere invloed van bet alkali of van het zuur zet de cellen nog meer uit, die
langzamerhand hare omtrekken en grootendeels haren wederzijdschen zamenhang verliezen, zoodat na de behandeling van bet vel tot ontharen de
geheele opperhuid in al hare deelen , vooral in de slijmlaag , zich in een
door en door lossen en geweekten staat bevindt , die de volledige oplossing
pleegt vooraf te gaan. Vat men nu een bundel haren, dan kan deze gemakkelijk van het vel worden afgetrokken. Men scheidt echter eigenlijk
niet het haar van de huid , mar de opperhuid van de lederhuid , waarbij
het haar alleen als handvatsel dient.
In vele gevallen gaat aan het looijen nog een bijzonder proces , het zoogenaamde drijven of zwellen , vooraf , hetwelk bewerkstelligd wordt , door
zure vloeistoffen op de huiden te doen inwerken , nadat zij onthaard zijn.
Men kiest hiertoe hetzij een zuurgeworden looiaftreksel , hetzij zuur geworden zemelenwater , hetzij verdund zwavelzuur. In beide eerstgenoemde vloeistoffen is melkzuur,, in het zuurgeworden looiaftreksel bovendien boterzuur,
bet -werkzame beginsel. — De zwellingsloog heeft ten doel den kalk te verwijderen , de porien te verwijden en de huiden geschikt te mak en om de oplossing van het looizuur op te nemen. Men bedient zich meestal van eene
zure loog (witte loog) uit den afval van gepelde gerst of uit zemelen verkregen en van het zure looivocht (roode loog). Voor de witte loog voegt
men op 400 gewigtsdeelen drooge huiden 30 gewigtsdeelen afval van gerst
en 5-6 gewigtsdeelen zuurdeeg , voegt zooveel beet water bij , totdat de
temperatuur tot' 25° gestegen is en legt de huiden in. De roode loog is een
waterig aftreksel van gekookte oude looi of run, hetwelk in een bijzonder vat
vervaardigd en in een bak bewaard wordt.
Nadat de huiden op de beschrevene wijze zijn voorbereid, vangt het eigenlijke looijen aan , door de huiden met eene oplossing van looizuur te behandelen. Deze 'oplossing wordt , zooals wij reeds vermeld hebben , bij de
roodlooijerij meestal bereid uit eikenbast of de zoogenaamde run of looi,
klein gemaakt door stampen of malen. Van deze run of looi wordt een waterig aftreksel gemaakt. De bereiding hiervan smelt met het eigenlijke looiproces ineen , of zij is daarvan afgescheiden. Bij de eerste methode worden
run en huiden laagsgewijze opeengestapeld en dan onder water geplaatst,
zoodat het uittrekken der looistof uit de run en hare overbrenging op de
huid naast elkander plaats hebben. Bij de tweede methode bereidt men als
eene bijzondere bewerking een runaftreksel en looit dan de huiden in de
-van de run afgescheidene vloeistof. De eerstgenoemde methode van looijen
32
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is de oudste en geldig, voor alle bewerkingen , die op de bereiding van
schoenleder betrekking hebben , doch zij wordt voor ligt leder zelden toegepast. Er dienen voor deze methode als vergaarhakken meestal vierkante
kuilen van omstreeks 2 ellen , in het algemeen van dien omvang , dat zij
eene uitgespreide huid kunnen opnemen en omstreeks een derde el dieper
clan wijd Zip moeten natuurlijk waterdigt en daartoe met eiken balken of cement bekleed zijn. De bodem wordt omstreeks 7 ned. duimen
hoog met gebruikte run als onderlaag bedekt en daarop een paar duim dik
versche run , telkens afgewisseld door eene huid , tot omstreeks 1/3 el van den
rand van den kuil, .gelegd. De vrijgebleven ruimte wordt dan met hard run,
den hoed, aangevuld , alles met planken bedekt en zooveel water ingegoten,
totdat het aan den rand reikt , waarna men alles aan zich zelf overlaat. Dewij1
echter de eerste werking niet voldoende is , om de huid volkomen in leder
te veranderen, zoo moet zij na de volkomene uitwerking der run ten tweeden en derden , bij zware huiden ook ten vierden male in kuilen met run
gelegd worden , met dat onderscheid , dat voor de laatste maal minder run
genomen wordt en de huiden telkens worden omgewend. Bij de laatste ingraving is ook eene verandering der huid niet zoo ligt meer te vreezen , zoodat men de huiden langer in de kuilen kan laten. De bewerking wordtzoo
dikwips herhaald totdat de huiden gaar zijn , hetwelk men daaraan herkent , dat op de binnenste vlakte van het leder volstrekt niets vleezigs
meer is waar te nemen. Na geeindigde looijing worden de huiden uit de
kuipen verwijderd, gezuiverd, uitgeperst , gedroogd en eindelijk door stampen en rollen gelijk gemaakt.
De looijing eener huid in de looikuip berust op eene soort van kringloop
van het daarbij medewerkende water van de run naar de huid, en van de
huid weder terug naar de run enz. het is een herhaald opnemen en afgeven
eene overbrenging der looistof door behandeling der oplossende vloeistof.
Dewijl het onderscheid in de digtheid tusschen de met looistoffen beladene
en de van looistoffen ontbloote deelen der vloeistof zeer gering is, zoo zal
de langzaamheid der beweging geene verwondering wekken.
De bereiding van het looivocht geschiedt het eenvoudigst, alhoewel niet
het best, door de run in de looikuip bij het water te brengen, waarin later
de huid zal behandeld worden en voor het indringen 2-3 dagen te laten
weeken. Doelmatiger volt men echter eene kuip, die met een zeefachtigen
bodem voorzien is, met de bevochtigde run en giet clan water of reeds gebruikte looi er op. Een zeer bruikbare toestel tot het uittrekken der run is
de Realsche pers , die daarop berust, dat men in het deksel van een gesloten cilinder eene buis plaatst en deze met water vult , zoodat de waterkolom in
het binnenste van den cilinder eene drukking uitoefent, die Naar eigen gewigt
veelmalen te boven gaat.
Het looijen in de looisaus is volgens de gewone methode een zeer eenvoutig , waarbij men de huiden met 4-5 uittreksels behandelt en verder
zoo dikwijls mogelijk openslaat of ook wel last afdroppelen.
Bij elk openslaan der huiden wordt een gedeelte der uitgetrokkene vloeistof, die zich in de huiden bevindt, deels door afdroppelen, deels door verdamping verwijderd en bij het wederinleggen nieuwe looisaus bijgevoegd.
Zware huiden behoeven 11--12, ligte 7-8 weken, eer zij gereed zijn.
Al de methoden der snellooijerij gaan daarvan uit, dat men de gezwolen
in plaats van in looi of eene andere looistofhoudende zelfstan-
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digheid , in eene eerst verdunde en dan zooveel mogelijk geconcentreerde
oplossing van looizuur of in een geconcentreerd aftreksel eener looistofhoudende zelfstandigheid legt.
Om de looisaus in de porien der huid te doen dringen , heeft men ook
voorgeslagen , ze te laten concentreren , dat wil zeggen , een aantal looikuipen door een systeem van buizen te verbinden , waardoor door middel van
druk- en zuigpompen eene concentratie der looisaus in de kuipen bewerkstelligd wordt ; verder de huiden aaneen te naaijen , dan met run en water
te vellen en in eene oplossing van catechu onder te dompelen , waarvan het
pec. gewigt door bijvoeging van suiker is verhoogd en eindelijk mechanische of nog beter hydrostatische drukking aan te wenden. Na de volledige
gaarheid der huiden , volgt het toebereiden van het leder , hetwelk naar omstandigheden in vouwen en glad maken bestaat. Ook heeft men bijzondere
machines, 'die het leder splijten om bet eene voldoende dikte te geven.
Tot de voornaamste soorten van leder behooren: J u ch tleder, hetwelk
vroeger voornamelijk in Rusland , thans echter ook in andere landen , uit
huiden van kalveren koeijen en paarden wordt bereid. De bereidingswijze
bestaat hoofdzakelijkdaarin
'
, dat men de huiden, op de gewone wijze van haren
bevrijd , eerst in een zuiver water , met haverrneel bereid, en na het zwellen in
eene looisaus , uit modderaarde vervaardigd, brengt. Na het looijen en
droogen wordt het leder met een afkooksel van sandelhout en ijzervitriool
of met een afkooksel van sandelhout en alum roodgekleurd. Na voldoende
kleuring, perst men de looi uit, droogt de huiden en wrijft ze op de vleeschzijde
met berkenteerolie in. — S a ff i a a n. Dit leder wordt nit geitenvellen, soros
ook uit schaapsvellen of varkensvellen vervaardigd. Na de gewone zuivering en ontharing worden de vellen in de uitwerpsels van honden en dan in
een zuur bad gebragt, hetwelk uit zuurdeeg, tarwezemelen en water bestaat,
vervolgens met water uitgewasschen , na het uitpersen met keukenzout
ingewreven en eindelijk met een afkooksel van sumak of galnoten behandeld. Na het looijen worden zij met een hout gewreven (gekrispeld). —
Cord uan, nit sterke bokken- of geitenvellen bereid, is een leder, gelijkende
or het saffiaan , waarvan eene verschillende kleuring wordt medegedeeld. —
I n s t rumenten le e r, hetwelk bij hoornen, toetsen, enz. wordt gebezigd, moet
zacht en los, maar toch zeer veerkrachtig zijn. — Chagrin wordt door de
Tartaren en Russen uit paarden- en ezelshuiden en wel uit de harde deelen
van den rug vervaardigd. De onthaarde huid wordt in een raam gespannen
en .op de Larzijde met allabath het zwarte zaad eener in het wild groeijende
' in de oppervlakte der huid gedrukt. ZooMelde bedekt en deze door planken
dra de huid droog is geworden, wordt zij geweekt , om de zaadkorrels to
verwijderen en vervolgens in een aftreksel van galnoten gelooid. De vischhuid-chagrin komt van verschillende soorten van haaivisschen, roggen enz.
Het w i tl o o ij en of de a luinloo ij e r ij onderscheidt zich van de roodlooijerijdoordat men zich , in plaats van looizuurhoudende middelen , van eene
verbinding van aluinaarde bedient. Men bezigt daartoe kalfs-, schaaps-, lammeren- en geitenvellen , soms ook wel ossen- , koeijen-, en paardenhuiden.
Gewoonlijk onderscheidt men Fransche en llongaarsche witlooijerij. —
Naar de Fransche methode worden de dierlijke huiden en vellen op de gewone wijze toebereid , alsdan gevold (gewolkt) en vervolgens in eene zernelenloog gezwollen en in eene looisaus gelooid, die voor elks 10 vellen uit
kilo alum, 1/4 kilo keukenzout en 12 proc. water bestaat. Heeft men het vel
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meermalen door deze saus gehaald, totdat het volkomen daarmede doortrokken is , dan vouwt men het te zamen en legt het eenige dagen lang in een
vat, waarin het witgrijs wordt. Na het droogen wordt het door middel eener
halfronde schijf geappreteerd. — De Ilongaarsche witlooijerij levert gewoonlijk
artikelen van weelde , en bewerkt gemsen-, geiten- en lammerenvellen , die
eerst met uitwerpsels van honden en bijtmiddel van zemelen voorbereid
en eindelijk gelooid worden. Als looisaus bezigt men op '100 stuks vellen
121/2 kilo ijzervrijen aluin en 5 14 kilo keukenzout in 50 kilo water opgelost ;
aan den anderen kant maakt men uit 45 kilo van het fijnste tarwemeel en
500 stuks versche eidojers en een deel dezer oplossing een vast deeg en bewerkt
dit onder langzame bijvoeging der oplossing tot een dunnen brij of eene stroopdikke vloeistof. De mengingsverhoudingen wisselen overigens veelvuldig af,„
en men pleegt ook wel melk , wijnsteen en in plaats van eidojer witte olijfolie bij te voegen. In dezen looibrij worden de huiden omstreeks een uur
lang gekneed, waardoor het leder een buigzamen aard verkrijgt. Vervolgens geschiedt bet glaceren of glanzen door het bewerken der naden onder
de gladwalzen eener appretuurmachine. — Bij de witlooijerij ontleden de
zwavelzure aluinaarde en het keukenzout elkander,, zoodat chlooraluminium
ontstaat , hetwelk zich met de huid tot een onoplosbaar ligchaam vereenigt
en op deze wijze het looijen bewerkt.
De S a em i s c h e of o l i e l o o ij e r ij bestaat daarin , dat de vellen , na op de
gewone wijze door middel van kalk te zijn onthaard , door een bijtmiddel
van zemelen gehaald en alsdan met vet gelooid worden , waartoe men zich
gewoonlijk van de walvisch- en zeehondentraan bedient , terwij1 voor fijnere
vellen boomolie gebezigd wordt. De eigenlijke bewerking geschiedt , door de
gezwollene vellen met vet in te wrijven , totdat de huid behoorlijk daarmede
verzadigd is en eindelijk aan eene hooge ternperatuur bloot te stellen. Het
inwrijven geschiedt door walken , waardoor het vet innig met de huid vereenigd en aan de huid eene gele kleur verleend wordt. De looijer noemt deze
bewerking het verwen in het broed. De zoogenaamde gare vellen bevatten
nu het vet in den onveranderden staat met de vezel verbonden , maar ook een
groot gedeelte vrrj en slechts mechanisch opgezogen. Dit laatste moet worden weggenomen , hetwelk voor een gedeelte door de schaafschijf geschiedt,
terwijl het overige verwijderd worth door eene laauwwarme potaschoplossing ,.
die daardoor in eene zeepachtige emulsie (witte saus), looijersvet of degras
overgaat. Eindelijk volgt het stollen , hetwelk daarin bestaat , dat men het leder in een eenigzins bevochtigden staat over den kant van een halfrond gescherpt , maar niet snijdend ijzer in de breedte uitrekt.
De p e r k a m e n t loo ij e r ij is de bewerking van kalfs- , ezels- en varkenshuiden en geschiedt door de huiden , op de gewone wijze toebereid , in
een ram te spannen en met poeder van krijt te bestrooijen, hetwelk men met
behulp van een gladden puimsteen naar alle rigtingen inwrijft , terwijl men
het overvloedige poeder door afwrijven met een harnelvel verwijdert. — Het
zoogenaamde steenperkament , waaruit de kunstmatige schrijfleijen vervaardigd worden , bestaat uit dun karton , papier, zinkplaat of ijzerplaat , welke
zelfstandigheden met een mengsel van fijn zand , roet en lijnolievernis of
van leipoeder,, roet en lijmwater zijn overdekt.
Met betrekking tot de kleuren der verschillende leersoorten moet opgemerkt worden, dat de kleur van het leder, hetwelk met looi bereid is, in de
hoofdzaak afhangt van de zelfstandigheid , die tot looijen is gebezigd. Zoo.
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geeft eikenlooi of run de bekende bruingele kleur , galappels eene lichtere ,
zuiver galnotenlooizuur eene bijna witte , catechu eveneens eene tamelijk lichte
kleur enz. Overigens worden oak andere hulpmiddelen gebezigd, om het leder
eene bijzondere kleur merle te deelen , zoo bijv. sumaksaus , campechehoutspaanclers , galnoten , ijzersaus. Saffiaanleer wordt met alum en kruisbezien geel gekleurd , met groenspaan en azijn groen , met indigo en cochenille violet , met cochenille , granaatschillen , guttegom en alum rood, met
aluin-indigo-oplossing blaauw,, met kopervitriool , ijzervitriool en eene oplossing van koolzure potassa zwart. Om het leder een groenen goudglans te geyen , bestrijkt men het, na het glad te hebben uitgespreid , met eene oplossing van lijm of arabische gom en wrijft dan de oppervlakte zoolang met fijngemalen campechehout , totdat de verlangde kleur te voorschijn treedt. Een
fraai zilvergrijs wordt aan het leder gegeven, indien men het met een afkooksel van 1/8 kilo sumak in 1 kilo water doortrekt en dan door eene oplossing van
3 lood ijzervitriool en 1 1/2 lood kopervitriool in 1/2 kilo water haalt , er nit
neemt , in kokend water goed uitspoelt en vervolgens goed droogt.
Nieuwe looimethoden hebben voornamelijk betrekking op de ontharing, op
het aanwenden van ijzeroxydezouten , op het gebruik van catechu in de looijerij enz.
Als herkenningsmiddelen voor volkomen of onvolkomen gelooid leder heeft
Ed. Marguis de volgende opgegeven :
Voorkomen.
Onvolkomen gelooid leder.
V olkomen gelooid leder.
1.) Heeft steeds eene lichte, geA.) Heeft steeds eene donkere, gewoonlijk gele tot geelbruine kleur.
woonlijk roodbruine kleur.
2.) Bezit op de doorsnede zijner
2.) Bezit op de doorsnede zijner opoppervlakte een gelijkmatig voorko- pervlakte in den regel een ongelijkmamen , evenals boven op donker ge- tig voorkomen , gewoonlijk lichter dan
kleurd , zonder donkere strepen noch boven op; aan de zijde of in het midden zijn donkere strepen merkbaar.
aan de zijde , noch in het midden.
3.) Is gelijkmatig , vast, buigzaam,
3.) Is tosser en hat dikwijls bij het
zonder spleten of voegen achter te la- buigen , voornamelijk op zwart gebeten bovenleder, voegen achter, die
ten.
ligtelijk breken.
Verhouding tot kokend water.
'I.) Wordt een dun afgesnedene
4.) Wordt een dun afgesnedene
'strook leder met water tot de kookhitte strook leder met water tot kokens vergebragt , dan krimpt het leder sterk za- hit , dan blaast het leder aanmerkelijk
men , wordt ondoorzigtig, koffijbruin op , wordt doorzigtig en taai als eene
van kleur en tusschen de vingers na spekhuid ; slechts die plaatsen, welke
gelooid zijn, vertoonen zich ondoorzigbekoeling brokkelig.
tig koffijbruin. Tusschen de vingers
gewreven is zoodanig leder week en
kleverig.
2.) Het afkooksel van het leder
2.) Het afkooksel van het leder is
doorzigtig , heeft eene roodbruine wordt gewoonlijk reeds tijdens het bekleur en vertoont na verdamping tot koelen troebel , geel tot geelbruin van
stroopsdikte bij bekoeling geen gelei- kleur en vertoont na het verdampen der
vloeistof tot stroopsdikte bij bekoeling
achtigen toestand.
een sterken geleiachtigen toestand.
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Looistof—Looizuur.

Looistof, kunstm at ige, zal ontstaan, indien men geconcentreerd zwavelzuur of salpeterzuur op verschillende organische zelfstandigheden, voornamelijk op harsen , gomharsen , fernambuk laat inwerken.
Looistoffen. De looistofhoudende ligchamen, ook tanninestoffen geheeten,
bestaan nit koolstof , waterstof en zuurstof, hebben een wrangen onaangenamen smaak , doch geen reuk en zijn bij de gewone temperatuur vast, maar
meestal onkristalliseerbaar. Zij gedragen zich alle als zwakke zuren en leveren met de meeste metaaloxyden onoplosbare en zeer dikwijls gekleurde verbindingen. Met de dierlijke huid, met lijm en met eiwitachtige ligchamen
leveren zij meestal onoplosbare verbindingen , waarin de looistof de groote
neiging der dierlijke zelfstandigheden tot rotting geheel opheft. (Zie Looijertj).
In water , deels ook in aether en alkohol, zijn de looistoffen oplosbaar, bij
verhitting kunnen zij niet onontleed vervlugtigd worden, maar leveren waarbij
eigenaardige brandige zuren. Bovendien vervallen zij door vochtigheid en
lucht , vooral onder medewerking van fermenten , alsmede van zuren en alkalien , in meerdere produkten , waarvan in de meeste gevallen slechts eenige
eenvoudige zuren nader zijn onderzocht. De looistoffen behooren uitsluitend
tot het plantenrijk en zijn daar algemeen verspreid; voornamelijk worden zij
gevonden in de hasten van alle bij ons groeijende boomen, in het hout, in
de vruchten , in ziekelijke uitwassen enz.
Vroeger plagt men de looistofhoudende ligchamen naar de kleur hunner
ijzerzouten in 2 groepen te verdeelen , namelijk in die , welke ijzeroxydezouten zwartblaauw kleuren, en in die, welke in de oplossing dezer zouten eene
groene of blaauwgroene kleur voortbrengen. Men heeft echter later gezien ,
dat het verschil der looistoffen in de planten zeer groot is en dat zelfs in
verschillende plantendeelen derzelfde plant verschillende soorten van looistoffen gevonden worden. Het best zou zijn ze naar de zamenstelling der looizuren te bepalen , doch ook deze is van alle nog niet bekend. Waarschijnlijk bestaat er tusschen de zamenstellingen eene polymerische verhouding.
Om het gehalte aan looizuur in de looistofhoudende plantendeelen te bepalen, zijn verschillende methoden opgegeven. Zij geschiedt het best door middel eener lijmoplossing van hekende sterkte. Deze lijmoplossing wordt volgens Vogel het best bereid door 6 wigtjes gezuiverde lijm in 16 C. C. water
onder verwarming op te lossen en bij deze oplossing 1 wigtje zoutzuur en
1,5 wigtje zinkvitriool te voegen. Nadat men de vloeistof tot op 200 C. C.
verdund heeft , laat men haar in een hoogen cilinder staan, waarbij zich
een gering bezinksel vormt, waarvan men eene bijna waterheldere vloeistof
kan afgieten. 100 C. C. van deze proefvloeistof komen naauwkeurig overeen
met 3 wigtjes looizuur.
Looizuur (Galnoten-looizuur,, Tannine : C 84 11, 2034) wordt vooral in eene.
groote hoeveelheid gevonden in de galnoten (zie aldaar), zoowel in de
gewone als in de Chinesche , alsmede in den sumak (Rhus coriaria) en
volgens Rochieder ook in groene thee. Het is in den zuiveren staat eene
kleurlooze of gewoonlijk bleekgele, amorphe massa, die een sterk zamentrekkenden smaak heeft en het lakmoespapier sterk rood kleurt. Het is volkomen en gemakkelijk oplosbaar in zuiver water ; uit deze oplossing wordt het
door minerale zuren , alkalizouten en zetmeel neergeslagen. In alkohol is
het insgelijks oplosbaar, minder in watervrijen aether, niet in vette en
aetherische olien.
Het looizuur wordt nit de galnoten het zuiverst verkregen door uittrekking
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met gewonen aether in een deplaceer- (of verdringings-) toestel (zie Deplaceermethode) , die uit een glazen scheitrechter bestaat , geplaatst op
eene flesch met ingeslepen hals. De trechter moet aan zijne bovenste opening
kunnen gesloten worden. Na de punt zijner lange buis los met boomwol
gesloten te hebben , vult men den trechter iets meer dan de helft met fijn
poeder -van galnoten , overgiet dit met gewonen water- en alkoholbevattenden
aether en sluit met de stop. Van tijd tot tijd wordt deze stop en ook de
trechter uit de onderstaande flesch een weinig opgeligt. Na verloop van
24 uren zal men aan den bodem der flesch , die zich onder den trechter bevindt , twee lagen waarnemen , waarvan de benedenste bijna stroopdikke
eene geconcentreerde waterige oplossing is van aetherhoudend looizuur , terwul de bovenste uit aether bestaat , die weinig looizuur doch eenige andere
stollen opgelost houdt. — Wordt de benedenste laag aan de lucht of onder
de luchtpomp verdarnpt , dan levert zij eene glanzende , amorphe poreuze
massa , die nog eenige vreemde bestanddeelen bevat , maar door herhaald
behandelen met waterhoudenden aether volledig kan gezuiverd worden.
Over de verhouding van het looizuur tot lijm en eiwit , zie Looistoffen.
Het looizuur praecipiteert ook de alkaloiden uit hunne oplossingen. Het
verbindt zich met de basen tot zouten en gedraagt zich hierbij als een
driebasisch zuur. Voornamelijk kenmerkend is de zwartblaauwe neerslag
dien het met ijzeroxydezouten vomit , looizuur ij zero xyde: Fe 2 03, C„
H 19031 , het hoofdbestanddeel van den zwarten inkt (zie aldaar).
Met loodoxyde geeft het een onoplosbaar looizuur loodoxyde van de zamenstelling : 3PbO,C541119031+6Pb0. — De verbindingen van het looizuur met
de basen worden aan de lucht spoedig gekleurd en ontleed vooral , indien
er overvloed van base aanwezig is.
Het looizuur behoort tot de glucosiden en is vooral gekenmerkt door zijne
eigenschap , om door verschillende middelen in galluszuur te worden overgebragt, zooals bij koking met zuren , bij behandeling met potassa en door
termenten. De overgang van het looizuur in galluszuur heeft plaats onder
opneming van water, waarbij bet looizuur gesplitst wordt in galluszuur en
suiker, Haar de volgende formule :
C„H22 034+8H0=3(C, H60,+Cizi203.2
0
H
galluszuur
looizuur
suiker
De suikersoort , hierbij verkregen , komt in alle overige eigenschappen met
druivensuiker overeen , maar verschilt, doordat zij niet op het gepolariseerde
Licht werkt.
Bij de behandeling met potassa wordt deze suikersoort in glucinzuur en
apoglucinzuur overgebragt. Door fermenten , zooals gist , emulsine en een
eigenaardig ferment in de galnoten aanwezig , gaat de suiker later in alkoholische gisting over.
Het looizuur op de gewone,wijze bereid , bevat nog genoeg van dit ferment
bijgemengd , dat zijne waterige oplossing bij de gewone temperatuur in gal:
luszuur err suiker wordt overgebragt. Bij toegang der lucht wordt hierbij
een gedeelte van het galluszuur omgezet in ellagzuur.
Het looizuur wordt bij de drooge destillatie bij 250° C. ontleed in brandiggalluszuur en in galhuminezuur.
Door ammoniak en zwaveligzure ammonia wordt uit de wijngeestige oplossing.
vanlooizuurhetzoogenaamde t anningenamzuur (C421-120N3023)voortgebragt.
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Lophine—Lucifers.

Lophine (C,61116N2) is een ontledingsprodukt der bitteramandelolie , door
Laurent ontdekt.
Losmaken (Aufschliessen) beet eene bewerking , om in water en zuren
onoplosbare of moeijelijk oplosbare ligchamen door zamensmelting met andere
te ontleden , zoodat zij , of liever de nieuw gevormde verbindingen, later door
water of zuren opgelost kunnen worden. Zij wordt voornamelijk toegepast bij
kiezelzure verbindingen (zie bij Kiezelzuur).
Lucht , a tmospherische of dampkringslucht, zie Atmospheer ;
— brandbare = Waterstof; — gedephlogisticeerde=Zuurstof ; gephlogisticeerde = Stikstof ; — hepatische = Zwavelwaterstof ; —
ontvlambare = Waterstof ; — vaste = Koolzuur,
Luchtdeugdmeters = Eudiometers.
Luchtledige ruimte . zie bij Luchtpomp.
Luchtmortel, zie Model.
Luchtpomp. De luchtpomp werd in 1650 door Otto van Guerike uitgevonden. In haar eenvoudigsten vorm bestaat zij uit een cilinder met een
zuiger , door middel eener met eene kraan voorziene buis in verbinding met
een glazen klok of recipient. In den zuiger bevindt zich eene klep, die wel
naar boven , maar niet naar beneden kan opengaan ; zoo ook bevat de verbindingsbuis eerie klep , die wel naar voren , maar niet naar achter opengaat.
Bij elken ophaal van den zuiger opent zich de klep in de verbindingsbuis
en wordt de lucht in den recipient verdund; bij elken nederhaal van den
zuiger sluit zich de klep der verbindingsbuis, en opent zich de klep van den
zuiger , waardoor lucht naar buiten treedt. De lucht wordt eindelijk in den
recipient zoozeer verdund , dat zij niet meer in staat is de klep in de verbindingsbuis te openen. Men noemt die uiterst verdunde lucht eene 1 u ch t] edige rui m t e. (Zie verder natuurkundige leerboeken). Deze luchtledige
ruimte wordt in de scheikunde veelvuldig gebezigd tot het verdampen of
droogen van zelfstandigheden (vooral organische) , die op het vuur ontleding
zouden ondergaan. Men plaatst daartoe tevens een bakje met zwavelzuur onder
den recipient om de waterdampen te condenseren. Men noemt dit : verdampen in het luchtledige of evacu er en.
Luchtthermometer , zie bij Thermometer.
Luchtzuur = Hoolzuur.
Lucifers (ZundhOlzer). De eerste lucifers of houtjes met eene ontvlambare
massa , die in gebruik zijn gekomen , waren de Briquets oxygenès (zie aldaar).
Thans bedient men zich algemeen van lucifers , die door wrijving ontvlammen.
Deze lucifers worden meestal vervaardigd door de houtjes , door middel eener
zaagmachine vervaardigd, in eene lijmachtige massa te dompelen , die fijn verdeelden phosphorus, benevens oxyderende zelfstandigheden, bevat. De verschillende ingredienten zijn gevoegd bij een bindmiddel, gom of lijm, in een
ketel vloeibaar gemaakt , door eerst phosphorus , door zachte verwarming
vloeibaar gemaakt , onder de massa te roeren en alsdan de overige ingredienten bij te mengen. Er bestaan hiervoor een aantal voorschriften , bijv.
12 deelen arabische gom , 5 deelen phosphorus , 16 deelen bruinsteen (of
8 deelen bruinsteen en 8 deelen menie) , 16 deelen salpeter; —
of : 2,5 deel phosphorus, 2 deelen lijm, 2 deelen fin nand, 'A deel ijzeroker,
1/10 deel cinnaber ;
verder : 20 deelen tragacantslijm , 1 1/2 deel chloorzure potassa , 6 deelen
roode phosphorus , 10 deelen poeder van glas; —
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of 69 deelen arabische gomslijm , 40 deelen chloorzure potassa , 40 deelen
roode phosphorus , 25 deelen glaspoeder.
Men heeft in den laatsten tijd de hoeveelheid phosphorus zeer bespaard, door
hem eerst in zwavelkoolstof op te lossen. 3-5 Grein phosphorus komen op
100 lucifers.
Het gevaar van de phosphorhoudende lucifers heeft naar voorschriften doen
omzien , om eene phosphorvrije ontbrandbare massa te maken. Hierbij is
echter altijd eene bijzondere oppervlakte noodig , waarop zij gewreven worden.
Voor phosphorvrije lucifers kan men bijv. nemen : 6 deelen chloorzure
potassa , 2 deelen zwavelantimoon , I deel lijm en de voldoende hoeveelheid
water.
De wrijfoppervlakte wordt gevormd uit 40 deelen gewonen phosphorus, 8
deelen bruinsteen of zwavelantimoon , waarbij eene oplossing van 3-6 deelen lijm is gevoegd.
Verder kan als mengsel voor phosphorvrije lucifers aangewend worden: 4
deelen dubbel-chroomzure potassa, 14 deelen chloorzure potassa, 9 deelen
loodperoxyde , 3 1/2 deel roode zwavelantimoon (goudzwavel), 4 deelen arabische gom en 18 deelen water. — De gom wordt opgelost door haar gedurende
40 wren in koud water te weeken ; dan wordt zij voor de heeft met de beide eerste
ingredienten , en voor de andere heeft met de overige vermengd. Alsdan wordt
alles bij de gewone temperatuur tot eene gelijkmatige massa vereenigd. De
vooraf met zwavel of stearinezuur overdekte houtjes worden nu gedompeld
in dit Mengsel , hetwelk op eene ijzeren plaat is uitgespreid.
Er bestaat een tal van voorschriften , zoowel voor phosphorbevattende als
voor phosphorvrije lucifers. Om de phosphorbevattende minder schadelijk te
maken , heeft men in den laatsten tijd aanbevolen de gereede luciferkopjes
in gesmolten zwavel te dompelen. De volgende methode dient tot het vervaardigen van gevaarlooze lucifers. In den bodem eener houten bus , naar
verlangen grooter of kleiner, wordt een schroefvormig gewonden houten blad
gelegd. De bovenste rand is met de eigenlijke ontvlambare massa bestreken,
die uit een mengsel van eenige procenten amorphen phosphorus en eenige procenten gewonen salpeter met wat puimsteen en zwavelantimoon bestaat.
Binnen de monding van het schroefvormig houten blaadje zijn de lucifers , aan
de punt met een mengsel van gewasschen zwavel en loodperoxyde voorzien,
door middel van lijm bevestigd. — Bij het uittrekken van elk houtje explodeert de massa en geeft eene vlam.
Luciferkaarsjes worden uit was met behulp van machines vervaardigd, in bepaalde lengte gesneden en met de ontvlambare massa voorzien.
Reuklooze lucifers (salonlucifers) zijn in plaats van in gesmolten zwavel ,
in gesmolten stearine of paraffine gedompeld en worden na het droogen met
gekleurde harsvernissen bestreken.
Zilverglanzende lucifers zijn loodhoudende, die aan de werking van zwavelwaterstofgas zijn blootgesteld.
Vuurzwammetjes en glimhoutjes zijn vooraf met oplossingen van salpeter
of salpeterzuur loodoxyde bevochtigd , dan met de ontvlambare massa voorzien en gedroogd.
In de luciferfabrieken ontstaat door de phosphordampen eene gevaarlijke
ziekte in het gebit der arbeiders. Men heeft dit op onderscheidene plaatsen
met goed gevolg verhoed door dampen van terpentijnolie, dewijl phosphorus
daarin geene lichtende dampen verspreidt. (Zie Phosphorus).
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Ludas van van Helmont was een praeparaat, dat tegen den steen werd aangewend en overeenkomt met de boraciet of boorzure magnesia.
Luna is de oude benaming voor het zilver.
Lupinine heet de bitterstof,, die door alkohol uit het meel der boonen
van Lupinus albus kan worden uitgetrokken.
Lupuline is het h o p m eel, zie bij Bop. Met den naam van lupuline , beter
lupuliet of hopbitter wordt echter ook aangeduid de bittere extractiefstof uit het
hopmeel. Dit wordt daartoe met alkohol uitgetrokken , bij de tinctuur water
gevoegd , de alkohol afgedestilleerd en nog water bijgevoegd , waardoor zich
zeer veel bars afscheidt. Slaat men alsdan door middel van kalk het looizuur
en appelzuur neder en trekt men met alkohol de overige bars uit, dan lost
het lupuliet in den alkohol op , terwij1 dan de overige zouten terugblijven.
Door verdarnping van den alkohol kan het kristalvormig verkregen worden.
Het is zeer bitter van smaak en heeft narcotische eigenschappen.
Lupus metallorumis eene alchemystische benaming voor antimonium undo' of antimoonsulphureet.
Lustgas (Vrolijkmakend gas) = $tikstofoxydule, zoo genoemd wegens zijne
eigenschap om bij inademing eene zekere mate van bedwelming of dronkenschap voort te brengen.
Luteokobaltiakzouten , zie bij Kobaltiakzouten.
Luteoline is eene gele kleurstof,, die zich met andere vreemde zelfstandigheden bij bekoeling nit een afkooksel der wouw (Reseda luteola L.) afscheidt.
Luteren noemt men het verbinden van twee aan elkander gebragte ligchamen door middel van een vloeibaar of deegachtig , later hardwordend
bindmiddel of 1 u t u m. Zie verder bij Bindmiddelen.
Lutidine (C14H9N) is eene kleurlooze olie , die uit Dippel's dierlijke olie
door verzadiging met zoutzuur,, afscheiding der basen door potassa en destillatie verkregen wordt ; het lutidine gaat bij omstreeksj 154 0 C. over.
Lotter (Laufer, Lauer, — the singlings, tow wine) heet het mengsel van
wijngeest met veel water , hetwelk bij de eerste destillatie van gegist mout
verkregen wordt. Het bevat gewoonlijk 20-25% alkohol.
Lutum , zie bij Luteren en Bindmiddelen.
Lycoctonine is een nieuw ontdekt alkaloide in Aconitum lycoctonum. Het
is kristalvormig , gemakkelijk in alkohol , minder in water en aether oplosbaar. In dezelfde plant is nog een alkaloide ontdekt , a c o 1 y c t i n e geheeten , een witachtig , in alkohol en water oplosbaar, in aether onoplosbaar
poeder. Beide alkaloiden hebben een bitteren smaak.
Ljjkenvet = Adipocire.
Lijm. Met den naam van lijm duidt men in het algemeen de zelfstandigheid aan , welke uit lijmgevende. stoffen ontstaat , nadat deze aan koud
water al het daarin oplosbare hebben afgegeven en door koking met water
in atomengroepering veranderd zijn. Zij scheidt zich bij bekoeling als eene
gelei af.
In scheikundig opzigt onderscheidt men twee soorten van lijm : b e e n d e r1 ij m (schrijnwerkerslijm , glutine) en k r a a k been derl ij m (chondrine).
Men verkrijgt de beend er 1 ij m uit beenderen , tanden , huiden , vischblazen en het bindweefsel. Men kookt deze lijmgevende stoffen daartoe in
water af , na ze vooraf in water , dat zwavelzuur bevat , of in kalkmelk geweekt te hebben.
Lijm is in den zuiveren staat kleurloos , broos, reuk- en smakeloos, zwelt.
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in koud water op en geeft met kokend water eene dikke vloeistof , die bij
bekoeling tot eene gelei wordt. Door lang voortgezet koken verliest de lijm
de eigenschap van bij bekoeling te gelatineren. Bit geschiedt ook door
geconcentreerd azijnzuur ; verdunde mineraalzuren of alkalien verhinderen het
gelatineren niet. In aether,, alkohol en olien is lijm onoplosbaar. Over
de verbindingen van lijmstof met looistof en aluinaarde , zie Looijerij. Door
chloorgas in eerie lijmoplossing te Leiden , wordt eene chloorbevattende verbinding afgescheiden. Door langdurig koken met zwavelzuur of alkalien verkrijgt men uit de lijm ammonia , glycocoll en leucine als eindprodukten.
De beenderlijm bestaat procentisch uit
49,3
koolstof
6,6
waterstof
18,3
stikstof
25,8
zuurstof
100,0
Meestal bevat zij eene kleine hoeveelheid zwavel. Hare scheikundige formule i s tot heden niet bekend. De lijmstof is geen eigenlijk voedingsmiddel.
De v i s c h l ij m is de zuiverste lijm ; men verkrijgt haar uit de zwemblazen
van den steer (Accipenser Buso).
De mondlij m wordt vervaardigd uit gewone lijm, vermengd met gom
en suiker.
De v o g e l l ij m wordt gewoonlijk verkregen door de door verdamping ingedikte vloeistof uit Viscum album met schoenmakerspik te vermengen of
door bij eene geconcentreerde lijmoplossing chloorzink te voegen.
De k r a a k b e end erl ij m of het chondrine verschilt van de beenderlijm
hoofdzakelijk, doordat zij door neutraal en basisch azijnzuur loodoxyde wordt
gepraecipiteerd , hetwelk met de beenderlijm niet het geval is. Ook bestaat
er verschil in zarnenstelling. De kraakbeenderlijm bevat minder stikstof
(14") en weer zuurstof (29°/0). Zie verder bij Ohondrine.
Lijmgevende stollen zijn weefsels , die onoplosbaar in koud en warm water zijnde , bij voortgezet koken in lijm veranderen. Zie Lijm.
Ljmsuiker of Lijmzoet = Glycocoll.
Ljjnolie is de uitdroogende olie uit de zaden van Linum usitatissimum,
door uitpersing verkregen. Zij is vrij dikvloeibaar en wordt zelfs in de
sterkste koude niet vast. Zij bestaat hoofdzakelijk nit lijnoliezuur en palmitinezuur met glyceryloxyde.
Ljjnolievernis (gekookte lijnolie). De lijnolie heeft de eigenschap , om
aan de lucht langzamerhand tot eene taaije doorzigtige mass y in te droogen,
hoewel dit slechts langzaam en zeer onvolledig bid gewone lijnolie geschiedt.
Is echter de lijnolie vooraf gedurende langen tijd na bijvoeging van oxyderende middelen onder toetreding der lucht aan eene hooge temperatuur blootgesteld geweest , dan vertoont zich deze eigenschap veel sterker. Het droogen
van het olievernis heeft niet ten gevolge van verdamping plaats, maar doordat
het vernis zuurstof opneemt en in eene vaste zelfstandigheid overgaat. Hoe
spoediger de oxydatie plaats heeft, des te beter is het vernis. De olie wordt
voor de bereiding van het vernis gewoonlijk met zelfstandigheden verhit,
die geschikt zijn , om de onzuiverheden , welke zich in de olie bevinden , te
binden of te vernietigen. Tot deze ligchamen behoaren : loodglid, zinkoxyde,
bruinsteen , salpeterzuur enz.
De olie, die tot het koken van het vernis zal worden aangewend , moet
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vooraf door middel van zwavelzuur helder gemaakt zijn. Dan wordt zij
met eene der bovengenoemde ingredienten op het vrije vuur of in het waterbad verhit. Op het vrije vuur neemt de olie ligtelijk eene te hooge temperatuur aan en wordt daardoor donker gekleurd. Om dit te verhinderen ,
voegt men er water bij , waardoor de temperatuur die van kokend water
niet overschrijden kan. Men doet in dit geval de zelfstandigheden, die voor
de vorming van het vernis vereischt worden , niet in den pot , dewijl zij
dan slechts met het water beneden de olie in aanraking komen , maar
in een zak en hangt dezen zoodanig in den pot , dat hij in de olielaag
zweeft. Bezigt men daarentegen een waterbad , waarin men de flesschen ,
met olie en ingredienten gevuld , plaatst , dan moet men zout bij bet water
voegen of bijv. eene oplossing van keukenzout nemen , die bij 110—F15° C.
kookt , wil men de olie eene temperatuur boven de 100° geven. — Op 16
deelen olie neemt men 1 deel loodglid en zinkoxyde en op 10 deelen olie 1
deel bruinsteen.
De bruinsteen werkt niet door oxydatie maar hoofdzakelijk , doordat hij
de slijm neerslaat , terwij1 een klein gedeelte door de olie wordt opgelost.
Lood- en zinkoxyde werken verzeepend , doordien zij ontledend werken op
het palmitine (de verbinding van palmitinezuur met glyceryloxyde), dat zich
in de lijnolie bevindt. De tijd voor de koking van de olie met de ingredienten is zeer onbepaald en wordt geregeld deels naar den weg , voor de bereiding ingeslagen , deels naar het gebruik , hetwelk men van het vernis maken
wil. Daarnaar wordt ook de hoeveelheid der ingredienten gewijzigd. Hoe
lager de temperatuur is, des te lichter de kleur. Een vernis, met loodoxyde
bereid , is echter nooit zoo licht als een met zinkoxyde.
Ljjnoliezuur (Olaninezuur : C3211 28 00 is een eigendommelijk zuur in de
uitdroogende alien , zooals lijnolie en papaverolie, met glyceryloxyde verbonden. Men verkrijgt het , door deze alien te verzeepen , vervolgens door
chloorcalcium te praecipiteren en dan het praecipitaat met aether te behandelen , waarin het als kalkzout wordt opgelost. Hieruit wordt het zuur door
zoutzuur afgescheiden en de aether in een stroom waterstofgas verdampt. Het
is eene zwakgele vloeistof van 0,921 spec. gewigt ; het reageert zwak zuur
en heeft eerst een zachten smaak , maar veroorzaakt later een scherp gevoel
in de keel. Het verschilt van bet oliezuur niet alleen door eene andere zamenstelling , maar ook doordat het met salpeterigzuur niet vast wordt , dat
-wil zeggen , geen elaidinezuur levert. (Zie oliezuur en Elaidinezuur).

31.
Maagdenkwikzilver, zie bij Kwikzilver.
Maagsap , zie Pepsine.
Maanzaadolie = Papaverolie.
Maanzaadoliezuur = Lijnoliezuur.
Maat. Om de grootte en afstanden van verschillende ligchamen met
elkander te kunnen vergelijken moet men eene bepaalde lengte als eenheid
aannemen , waarvoor men bijna algemeen het 40 millioenste gedeelte van
den aardmeridiaan gekozen en meter of el genoemd heeft. Een meter is ge-
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lijk aan 3,186 Rijnl. voet. De indeelingen van den meter geschieden door
Latijnsche voorzetsels decimeter (of palm) , centimeter (of duim) en millimeter (of streep). De veelvouden hebben Grieksche voorzetsels : decameter
hectometer , kilometer, myriameter.
Maatanalyse (ook titreermethode of volumenometrische analyse geheeten) is eene scheikundige qualitatieve analyse , die bestaat in het
voortbrengen van gemakkelijk herkenbare , voor het oog waarneembare verschijnsels. De .daartoe benoodigde vloeistoffen hebben een bepaald gehalte
of titer , van daar de benaming : ti t r e e r m e t h o d e.
Door de maatanalytische methode kan men vele analysen in veel korteren
tijd en met veel minder moeite volvoeren , dan volgens de vroeger alleen in
gebruik zijnde bepaling bij gewigt , hoewel de laatste het in juistheid wint.
Om volgens de titreermethode te werk te gaan wordt het getitreerde vocht
gebragt in de vloeistof , welke men onderzoeken wil. De werktuigen , daarbij benoodigd , moeten zoodanig ingerigt zijn , dat het titreervocht daaruit
droppelsgewijze kan afvloeijen, omdat de ontleding tot op een bepaalden grens
geschiedt en dus overvloed geheel moet vermeden worden. Deze instrumenten , b u ret t en geheeten, bestaan uit eene cilindrische glazen buis , die eene
schaalverdeeling in vijfde of tiende cubiekcentimeters bevat. Het benedeneinde is in eene verbreede punt uitgeblazen , om eene caoutchouken buis
stevig te kunnen vastmaken. Over deze verbreeding is eene gevulcaniseerde caoutchoukbuis van 40-50 m. m. geschoven en des noodig met
garen vastgebonden , hoewel bij eene voldoende verbreeding der glazen
buis de caoutchoukbuis ook zonder band sluit. De caoutchoukbuis wordt
dan door een elastieken klemmer, eene dusgenaamden klem k r a a n, van hard
rond geelkoperdraad gesloten. Door middel van dezen klemkraan kan nu de
caoutchoukbuis zoodanig geopend worden , dat het titreervocht droppelsgewijze uit kleine glazen buisje aan het andere einde uitvloeit. Ook worden
pip e t t en gebezigd.
Om de getitreerde vloeistoffen , dusgenaamde normale proefvochten , te bereiden , bedient men zich van de maatflesschen en van het metrische maatstelsel , waarop de geheele titreermethode berust.
De meest gebruikelijke maatflesch is de literflesch , eene kolf , aan welks
niet te wijden hals een teeken of streep is aangebragt , zoodanig dat er nog
eenige ruimte overblijft , om te kunnen omschudden. Is de literflesch tot
aan de streep met water gevuld , dan moet het gewigt van dat water 1 kilo
bij 0° en 999 wigtjes bij 16° C. bedragen.
De naauwkeurig gecontroleerde maatflesschen dienen tot de bereiding der
titreervochten met scheikundig zuivere , naauwkeurig afgewogene zelfstandigheden, zooals van koolzure soda , zuringzuur,, overmangaanzure potassa ,
zure chroomzure potassa , arsenigzuur,, onderzwaveligzure soda , azijnzuur
uraanoxyde enz.
Om daarentegen de andere vloeistof te bereiden , die deze titreervochten
tegenoverstaat en daarmede aequivaleert , bedient men zich van mengingsflesschen en mengingscilinders , die gewoonlijk 1000-1200 kubiekcentimeters
inhoud hebben en in 10-10 kubiekcentimeters zijn gegradueerd.
Om het verschijnsel voort te brengen , dat het einde der reactie en diensvolgens de gezochte hoeveelheid van een ligchaam aantoont , dienen naar
den aard der ontlede zelfstandigheden dusgenaamde indicators: lakmoestinctuur,, stijfselpap, ferridcyaanpotassium enz.
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De bereiding der normaal-oplossingen levert bij de maatanalyse de meeste
zorg op. Sommige kunnen niet in voorraad gehouden worden : bijv. de
overmangaanzure potassa (het dusgenaamde chameleon).
De maatanalyse had oorspronkelijk een bepaald technisch Joel en diende
tot het bepalen der alkaliteit van soda en potasch (alcalimetrie). Zij werd
verder door Gay-Lussac gebezigd tot het vaststellen van het zilvergehalte
der munten , eene methode , die nog heden in gebruik is. (Zie bij Zilver).
Verder werd zij tot de bepaling van zeer vele ligchamen uitgestrekt, vooral na
de voortreffelijke behandeling in het Lehrbuch der Titrirmethode van Dr. Mohr.
Wij willen deze methode door eenige voorbeelden ophelderen.
Bij de alcalimetrie hebben wig haar reeds beschreven als dienende tot het bepalen van het gehalte aan zuivere koolzure potassa en koolzure soda van
den handel , door eene normale oplossing van zuringzuur. In plaats van
63 wigtjes zuringzuur zou men ook kunnen nemen 63 wigtjes scheikundig
zuiver salpeterzuur (NO 5, HO = 63, H = 1) , en deze tot 1 liter verdunnen.
Men kan ook andere hoeveelheden nemen dan de aequivalentische , die in
het artikel alcalimetrie zijn opgegeven. Alsdan kan men echter het procentisch gehalte niet onmiddellijk van de burette lezen , maar vindt het door
het getal der verbruikte C. C. normaal-zuur met het/
laooe aequivalentgewigt
der verbruikte zelfstandigheid to vermenigvuldigen. Bijv. men heft I gram
gegloeide koolzure soda genomen en hiervoor noodig gehad 18,86 C. C. normaal-zuur,, dan zal het gehalte aan zuivere , watervrije soda 18,86 x 0,053
(het 100ste gedeelte van het aequivalent van gegloeide koolzure soda) = 0,999
bedragen.
Met het normaal-salpeterzuur kan de procentische waarde van bijtende
potassa , soda en ammonia eveneens direct worden bepaald. Met de normale alkalische vloeistof (oplossing van 5,3 wigtjes koolzure soda of 6,91
wigtjes koolzure potassa tot 1 liter) bepaalt men wijnsteen, zuringzout, zuren (met uitzondering van phosphorzuur en blaauwzuur) eveneens direct; —
aluinaarde , loodglid , loodwit met normale ammonia , — menie met normaal-salpeterzuur en de normale oplossing van koolzure soda.
Door middel der normale oplossing van overmangaanzure potassa of dubbel-chroornzure potassa kan het ijzergehalte van alle praeparaten , die ijzeroxydule bevatten , of tot ijzeroxydule zijn gereduceerd , worden aangegeven,
dewip deze zeNstandigheden het ijzeroxydule in ijzeroxyde overbrengen ,
waarbij zij hafe kleur verliezen ; het tijdstip dus , waarop het yerschijnsel
van kleursverandering ontstaat , toont de hoeveelheid aanwezig ijzeroxydule
aan. — Eene getitreerde oplossing van overmangaanzure potassa dient tot
het bepalen der hoeveelheid organische zelfstandigheden in water , gegrond
op hetzelfde verschijnsel der verkleuring. --Het gehalte aan vrij jodium
wordt aangegeven door de ontkleuring door middel eener normale oplossing
van onderzwaveligzure soda (1 aeq. jodium = 127 wordt door 2 aeq. gekristalliseerde onderzwaveligzure soda = 180 volkomen ontkleurd). — Dewijl koperoxydezouten en joodpotassium elkander wederzijds ontleden en
koperjodure en vrij jodium vormen; kan men al verder het kopergehalte
eener verbinding aanwijzen door de hoeveelheid der oplossing van onderzwaveligzure soda, benoodigd tot het ontkleuren van het vrij geworden jodium. Eindelijk zie men nog de toepassing der maatanalytische methode
bij het artikel : Chlorimetrie.
Macereren (van macerare , zacht, week maken) noemt men het behandelen
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van zelfstandigheden met water of andere vloeistoffen zonder verhooging der
temperatuur. Deze bewerking gaat zeer dikwijls het eigenlijke uittrekken
of het koken vooraf.
Vic' Macisolie ( Oleum macidis) is de vlugtige olie nit den zaadrok (dusgenaamde
folia macis) der vruchten van Myristica Moschata.
Madhucaboter is synoniem met Galamboter.
Madiaolie is eene vette olie, uit het zaad van Nadia sativa.
Madiazuur is het zuur uit de madiaolie. Men verkrijgt het, door de
olie met potassaloog te verzeepen, uit te zouten, door middel van wijnsteenzuur
of to scheiden, en uit wijngeest om te kristalliseren.
Mafuurzuur is synoniem met Maleinezuur.
Magisterium. Met den naam van magisterium bestempelde men in
vroegere dagen sommige praecipitaten, waaraan men eene bijzondere waarde
toekende, bijv. Magisterium bismuth! voor het basisch salpeterzuur
bismuthoxyde 7 Magisterium plumb' voor loodchloride of chloorlood; Magisterium
sulphuris voor neergeplofte zwavel of zwavelmelk.
Magistraal wordt gerooste koperkies geheeten bij de afscheiding van zilver in gebruik (Zie Zilver).
Magma wordt elke brijachtige massa genoemd.
Magneet zie Magnetismus.
Magneetkies , Magneetsteen , Magneetjzer , bestaat uit ijzeroxydule-oxyde ,
zie bij IJzer.
Magnesia = Magnesiumoxyde.
Magnesia alba is basisch koolzuur magnesiumoxyde.
Magnesia, g e b r a n d e (Magnesia usta) is magnesiumoxyde (zie aldaar).
Magnesia ni gra is een verouderde naam voor mangaanperoxyde.
Magnesiahydraat = Magnesiumoxydehydraat.
Magnesiazeep is de neerslag , die ontstaat , indien men een magnesiazout
bij eene zeepoplossing brengt.
Magnesiet is natuurlijk voorkomend k o olzuur magnesiumoxyde , zelden gekristalliseerd , meest in digte massa's.
Magnesium (Magnium, Talcium: Mg) bet metaalaardig beginsel der
magnesia of t a l k a a r d e, komt voor als een zilverwit metaal , dat een spec.
gewigt heeft van 1,75 en eene hardheid bezit , bijna gelijk aan kalkspaat.
Het heeft nu eens een fijnkorrelig, dan weder een weinig kristallijn en
grootbladerig weefsel , laat zich goed met de vijl bewerken en neemt een
fraaijen glans aan. In den gepolijsten zuiveren staat blijft het aan de lucht
bijna onveranderd, maar stelt men het aan eene vochtige lucht bloot, dan
wordt het spoedig met eene witte huid van magnesiumoxydehydraat (magnesiahydraat) bedekt. Het smeltpunt van het magnesium komt overeen met dat
van het zink. Verhit men het aan de lucht tot gloeijing, dan ontbrandt het en
verbrandt met een zeer intensief schitterend wit licht tot magnesiumoxyde
of magnesia.
Een magnesiumdraad van 0,297 millimeter diameter, waarvan in de minuut
0,187 millimeter verbrandt, geeft even veel licht als 75 stearinekaarsen
(van 5 op het V, kilo). De lichtkracht van het magnesiumlicht is slechts
525 geringer dan die van het zonlicht; het heeft bovendien een zeer sterk
photochemisch vermogen (slechts 35 minder dan het zonlicht) , zoodat men
daarmede zeer goed photographiên kan verkrijgen, waartoe het is aangewend
bij nacht of in plaatsen, waar het zonlicht niet kan doordringen, bijv. in
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katakomben. Door de groote neiging tot de zuurstof is het in staat ontledingen te bewerkstelligen, waarbij potassium en sodium vlugtig zouden worden,
bijv. van bet kiezelzuur. Koud water wordt er naauwelijks merkbaar, kokend
water beter, zuurbevattend water,1 onder ontwikkeling van waterstof zeer spoedig door ontleed. Men heeft het wegens zijne zuiverheid met vrucht aangewend in plaats van zink bij den toestel van Marsh tot ahet onderzoek op arsenik
(zie Arsenikwaterstof). Eene legering van het magnesium met koper ontleedt het water bij de gewone temperatuur.
Davy was de eerste, die het magnesium uit zijne verbindingen afscheidde
en wel door chloormagnesium door middel van potassium te ontleden. Men
brengt daartoe in eene glazen buis, 6-8 strepen wijd, omstreeks 10-20
bolletjes potassium , ter grootte eener erwt en daarboven chloormagnesium
in stukken. De" glazen buis wordt dan boven kolenvuur zoolang verhit
tot dat de inhoud in smelting geraakt ; alsdan laat men het gesmolten potassium
door de chloorverbinding vloeijen, waarbij de ontleding onder lichtontwikkeling volgt. Het gevormde chloorpotassium wordt nu in water opgelost
terwiji het magnesium in bolletjes terugblijft.
Ook met behulp van den galvanischen stroom kan het magnesium uit zijn
chloruur verkregen worden, door het in een roodgloeijenden porseleinen
kroes, omstreeks 8 duim lang en 5 duim wijd, tot smelten te brengen en
dan door een stroom te ontleden. De kroes wordt met een deksel, uit eene
aarden plaat of .tigchelsteen bestaande en tweemaal doorboord, bedekt, waardoor de twee pooldraden gaan , die uit dezelfde massa zijn gevijld, waaruit
de koolcilinders der zink-koolbatterij bestaan. Zij worden met gruis bevestigd
en zijn met 2 spleten tot het insteken van strooken platina voorzien, die
tot bet toe- en afleiden van den stroom dienen. De negatieve pool is tot
het gemakkelijk opnemen van het metaal met zaagvormige inkepingen voorzien, terwiji de beide polen door eene porseleinen plaat van elkander zijn
gescheiden, om te verhinderen, dat het chloor, hetwelk zich aan den
positieven pool afscheidt, op het metaal werkt. Deze ontleding heeft zeer
gemakkelijk plaats, zoodat slechts weinige koolzinkelementen noodig zijn.
Volgens Deville en Caron vermengt men 600 wigtjes chloormagnesium
met 100 wigtjes vooraf gesmolten chloorsodium of van een mengsel, dat op
7 deelen chloorsodium 9 deelen chloorpotassium bevat, voegt 100 wigtjes
zuiver tot poeder gebragt fluoorcalcium (vloeispaat) en eindelijk 100 wigtjes
sodium in stukjes bij, brengt alles in een sterk gloeijenden ijzeren kroes en
sluit d.ezen met een deksel. De ontleding geschiedt dan dadelijk onder een
waarneembaar geruisch. Is dit opgehouden, dan neemt men den kroes uit
den oven, laat hem bekoelen, giet de massa nit en verzamelt de magnesiumbolletjes door ze uit te zoeken.
Het magnesium komt in den handel gewoonlijk voor als lint of draad ,
ook in poeder. Het is in den laatsten tijd zeer in prijs verminderd , maar
deze is echter altijd nog te hoog en het magnesium verbrandt te schielijk
dan dat het voor eene algemeene verlichting dienen kan.
Magnesium-ammoniumchlorure (Chloorammonium-magnesium: NH4C1+211ig
CI +12 HO) wordt verkregen, indien men bij eene oplossing van magnesia
alba in zoutzuur, ammoniak brengt, de vloeistof van den ontstanen neerslag
(zijnde de heeft der magnesia, als hydraat gepraecipiteerd) affiltreert en de oplossing verdampt. Eveneens kan men 2 deelen zoutzuur met magnesia alba en 1
deel zoutzuur met ammonia verzadigen , de oplossing vermengen en verdampen.
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Magnesiumboorfluorure, zie Boorfluoormagnesium.
Magnesiumbromure zie Broommagnesium.
Magnesiumchlorure (Chloormagnesium: MgC1 + 6110) komt in de natuur
in het zeewater voor en ook in vele zoutbronnen en vertoont zich als eene
witte, spoedig vochtig wordende, massa. Kunstrnatig worth het verkregen,
door koolzure magnesia in zoutzuur op te lossen en de oplossing te verdampen , of door 2 deelen eener geconcentreerde oplossing van zwavelzure magnesia
in de koude met '1 deel eener oplossing van chloorsodium zamen te brengen.
De gevormde zwavelzure soda kristalliseert dan uit, terwijl het chloormagnesium
blijft opgelost. Wil men de verbinding watervrij verkrijgen , dan leidt men
zoutzuurgas over gloeijende magnesia.
Magnesiumoyanure (Cyaanmagnesium : Mg Cy.) Lost men magnesia in
cyaanwaterstofzuur op , dan verkrijgt men cyaanmagnesiurn , maar de oplossing
wordt bij verdamping weder ontleed in magnesia en cyaanwaterstofzuur,
Magnesiumfluorure , zie Fluoormagnesium.
Magnesiumjodure (Joodmagnesium : Mg J) is een zeer vervloeibaar z out
dat door oplossing van magnesia alba in joodwaterstofzuur wordt verkregen.
Magnesiumkiezelfluoride, zie Kiezelfluoormagnesium.
Magnesiumlamp. Om het magnesium als lichtstof aan te wenden, heeft
men het gewoonlijk in draad- of lintvorm gewonden over een paar beweegbare klossen terwijl het voorste einde uitkomt voor een reflexiespiegel.
Wordt nu dit einde aangestoken en brengt men de machinerie der klossen
in beweging , dan loopt de draad daarlangs af, waarbij men de sneiheid der
bewe g ing kan regelen. Zoodanig was o. a. ingerigt de lamp van Solomon.
In °den laatsten tijd is door Laskin eene lamp vervaardigd , waarin het magnesium in den poedervorm met zand vermengd afvloeit en in een stroom
lichtgas gevoerd , daarmede verbrandt. De reservoir , waaruit het mengsel
van magnesium en zand afvloeit , kan met eene soort van kraan min of
meer geopend of gesloten worden , ten einde het magnesiumlicht naar verkiezing met min of meerder sterkte en gedurende een bepaalden tijd te
kunnen aanwenden.
Magnesiumoxyde (Magnesia , talkaarde , bitteraarde : Mg0) is een wit ,
los , reuk- en smaakloos poeder, zeer moeijelijk oplosbaar in water , nit de
lucht koolzuur aantrekkende. Spec. gewigt 3,2.
Men verkrijgt het magnesiumoxyde of de magnesia door de koolzure magnesia te gloeijen. Op deze wijze bereid , komt het onder den naam van
»g ebran de magnesia" in den handel. In plaats van koolzure magnesia
kan men ook salpeterzure magnesia nemen.
Indien het magnesiumoxyde niet te sterk gegloeid is, verbindt het zich
met water tot een hydraat, het magnesiumoxydehydraat of magn e s i ah y d r a a t : MgO , HO , dat als een wit volumineus poeder voorkomt
en 30% water bevat.
Men verkrijgt deze verbinding, door eene oplossing van zwavelzure magnesia door middel van potassaloog neer te slaan. Het magnesiumoxydehydraat praecipiteert dan als een witte vlokkige neerslag, terwijl de gevormde
zwavelzure potassa blijft opgelost.
Magnesiumoxyde 7 arseni gzuur (arsenigzure magnesia : 3MgO,As03),
is een wit poeder, hetwelk verkregen wordt door eene ammoniakale oplossing van zwavelzure magnesia met eene oplossing van arsenigzure ammonia
te vermengen.
33

514

Magnesium oxyde.

Magnesiumoxyde , a r s en i k z u u r (arsenikzure magnesia : 2MgO,HO,AsO5
+ 43H0) wordt als neutfaal zout verkregen , door in eene oplossing van azijnzure magnesia eene oplossing van arsenigzuur te droppelen.
Magnesiumoxyde, arsenikzuur ammonium oxyde- (arsenikzure ammonia-magnesia : 2MgO,N11 40,AsO5 + 12110) wordt als een witte kristallijne
neerslag afgescheiden , door eene oplossing van arsenikzuur met eene salmiakhoudende oplossing van zwavelzure magnesia en dan met ammonia liquida
in overmaat te vermengen.
Magnesiumoxyde , boorzuur (boorzure magnesia : MgO,B03) kan verkregen worden door kokende oplossingen van boorzuur en zwavelzure magnesia zamen te brengen. De kristallen , die zich weldra afscheiden hebben
'
De
tot formule : MgO,B03 + HO , en zijn in water volkomen onoplosbaar.
verbinding der magnesia met boorzuur , die in de natuur voorkomt , heeft
tot formule : 3MgO,4B03 , en draagt den naam van »b o r a c i e t."
Magnesiumoxyde, b r o o m z uu r (broomzure magnesia : MgO,BrO, + 6110)
worth verkregen na de oplossing van magnesia in waterhoudend broomzuur
en verdamping der oplossing , in octaeders , die bij verhitting in hun kristalwater smelten en in water gemakkelijk oplosbaar zijn.
Magnesiumoxyde , c h l o o r z uur (chloorzure magnesia : MgO,C10 5 + 6H0)
ontstaat door de oplossingen van chloorzure baryt en zwavelzure magnesia
te vermengen. Wordt de oplossing boven zwavelzuur verdampt , dan verkrijgt men eene kristallijne vervloeibare zoutmassa , die bij verhitting smelt
en gemakkelijk oplosbaar is in alkohol.
Magnesiumoxyde , chroomzuur (chroomzure magnesia : MgO,Cr0 3 +
7H0) is eene in water gemakkelijk oplosbare verbinding , die men in kristallen verkrijgt door magnesia in waterhoudend chroomzuur op te lossen.
Magnesiumoxyde, chroomzuur ammoniumoxyde- (chroornzure ammonia-magnesia : NII 4O,Cr03 --1- MgO,Cr0 3 ± 2110) kan in gele kristallen
verkregen worden door de oplossingen van chroomzure ammonia en chroomzure magnesia te vermengen.
Magnesiumoxyde , chroomzuur potassiumoxyde- (chroomzure potassa-magnesia : K0,Cr03 + MgO,Cr0 3 - {- 2110) komt voor in vierzijdige gele
tafels , die in 4 deelen water , maar niet in alkohol oplosbaar zijn. Men
verkrijgt dit dubbelzout , door eene oplossing van dubbel-chroomzure potassa
met koolzure magnesia te neutraliseren en in te dampen.
Magnesiumoxyde , joodzuur (joodzure magnesia : Mg0,J0 5 + 4110) ontstaat door magnesia in joodzuur op te lossen en de oplossing te verdampen.
Magnesiumoxyde , k i ez elzuur (kiezelzure magnesia). Er worden in de
natuur vele verbindingen aangetroffen, nit magnesia-silicaten bestaande , die
de magnesia in verschillende verhoudingen met kiezelzuur verbonden bevatten. Als zoodanige verbindingen kennen wij : in e e r s c h u i m: MgO,SiO3
+ HO , eene witte of geelachtige zachte ondoorzigtige massa , op de break
fijnaardachtig , zonder glans , bij het bestrijken met staal vetglanzend , begeerig water opzuigend en , wanneer zij droop is, sterk aan de vochtige tong
klevend; spec. gewigt 1,3 tot 1,6. Het beste meerschuim stamt uit KleinAzie (Natolie); het komt echter ook , hoewel minder in waarde, voor in Moraviö , in Spanje , in de Krim en in Griekenland.
Kunstmatig heeft men meerschuim (W e en e r meersch u i m) verkregen
nit 400 gewigtsdeelen eener geconcentreerde oplossing van waterglas , 60
gewigtsdeelen koolzure magnesia en 80 gewigtsdeelen witte zuivere aluinaarde,
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welke bestanddeelen , tot zoo fijn mogelijk poeder gebragt, met eene genoegzame hoeveelheid water ornstreeks 'ICC minuten aan de kook gehouden en dan
dadelijk in vormen gegoten worden , waaruit het water kan afloopen.
S er pent ij n : 2 (3Mg0,2SiO 3 ) + 3 (Mg0,2H0) komt meestal donkergroen ,
ook geel of bruin voor , door een ijzergehalte gekleurd.
S p e k s t e en : MgO,SiO3 komt voor als eene vetglanzende massa van eene
witte , gele of grijze kleur.
T al k :. MgO,SiO3 eene pa arlemoerglanzende , doorschijnende , bladeriggestraalde , digte massa van eene witte , gele of groene kleur.
Eene verbinding van kiezelzure magnesia en kiezelzuren kalk komt voor
als amiant (zie aldaar).
Magnesiumoxyde , koolzuur (koolzure magnesia : MgO,CO 2 ) komt in de
natuur voor als magnesiet (zie aldaar) , met koolzuren kalk verbonden als
dolomiet. Kunstmatig wordt deze verbinding als eene witte massa verkregen
door zwavelzure magnesia door middel van tweevoudig-koolzure potassa bij
eene temperatuur van '160° C. te ontleden of door eene oplossing van dubbelkoolzure magnesia in water tot 450° te verhitten.
Praecipiteert men een magnesiazout door middel van enkelvoudig-koolzure
potassa of soda , dan slaat er een b a s i s c h zout neder , de dusgenaamde
magnesia alba of witte magnesia , die in water verdeeld , door het inleiden van koolzuur tot dubbe 1-k oolzure magne si a oplost. Filtreert
men de oplossing en laat men haar aan de lucht staan, dan scheidt zich eene
kristallijne massa af van n e u t r ale koolzure magnesia , die de formule : MgO,
CO, -I- 3H0 heeft. Dit zout is zeer luchtbestendig , maar verliest bij verhitting tot 100° C. 2 aeq. kristalwater.
De magnesia alba wordt in het groot bereid door verdunde warme oplossingen van zwavelzure magnesia (of chloormagnesium) en koolzure soda te
vermengen en het gevormde praecipitaat in houten , met linnen bekleede ,
bakken af te filtreeren , af te wasschen en te droogen. Naar wijzigingen in
de bereiding verschilt zij in zamenstelling. Gewoonlijk is deze (4Mg0,CO2)
-I- MgO,H0. De magnesia alba is een zeer ligt zout, dat in glanzende witte
stukken in den handel voorkomt , die gemakkelijk tot een fijn poeder kunnen
worden gewreven. Zij is smakeloos , zeer weinig in water , gemakkelijk in
zuren onder opbruising oplosbaar.
Magnesiumoxyde 7 k o o l z u u r amnion i u moxyd e- (koolzure ammoniamagnesia : NH 2 O,CO 2 ± MgO,CO, -F 4110) verkrijgt men door eene oplossinovan magnesia alba In koolzuurhoudend water met eene oplossing van koolzure ammonia te vermengen.
Magnesiumoxyde , molybdeenzuur (molybdeenzure magnesia : Mg0 ,
MoO3 ) wordt in vierzijdige prismen verkregen door molybdeenzuur en magnesia alba met water te koken , te filtreren en de oplossing uit te dampen.
Het is oplosbaar in 12-15 deelen water.
Magnesiumoxyde , o n d e r p h o s p h o r i g z u u r (onderphosphorigzure
magnesia : Mg0,2110,P0 + 6H0) wordt verkregen door onderphosphorigzuren
kalk en zuringzure magnesia gedurende langen tijd met water te koken. Bij
verdamping der oplossing zetten zich groote regelmatige octaeders af, die
aan de lucht verweéren en bij verhitting water en phosphorwaterstofgas
lev eren.
Magnesiumoxyde, o n d e r z w a v eligzuur (onderzwaveligzure magnesia:
IVIgO,S2 02 + 6H0) ontstaat in kleine gemakkelijk oplosbare kristallen, indien
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men eene oplossing van zwaveligzure magnesia met zwavel kookt en boven
zwavelzuur verdampt.
Magnesiumoxyde, onderzwaveligzuur ammoniumoxyde- (onderzwaveligzure ammonia-magnesia : NH4O7S2 0 + MgO,S202 + 6110) wordt verkregen door wederzijdsche ontleding van zwavelzure ammonia-magnesia en
onderzwaveligzure strontiaan.
Magnesiumoxyde, onderzwaveligzuur potassiumoxyde- (onderzwaveligzure potassa-magnesia : KO,S 2 02 + Mg0,S2 02 + 6110) ontstaat in kristallen bij het bekoelen der beet vermengde oplossingen van onderzwaveligzure
potassa en onderzwaveligzure magnesia.
Magnesiumoxyde , o n d e r z w a v e 1 z u u r (onderzwavelzure magnesia :
Mg0,S405 + 6110) ontstaat door wederzijdsche ontleding van onderzwavelzure
baryt en zwavelzure magnesia en wordt bij verdamping der oplossing in gemakkelijk oplosbare kristallen verkregen.
Magnesiumoxyde , ph o s p h o r i g z u u r (phosphorigzure magnesia : 2Mg0,
HO,P0 5 + 2110) is een moeijelijk in water oplosbaar zout en wordt verkregen
door verdund phosphorigzuur met magnesia alba te koken en de oplossing
onder den recipient eener luchtpomp boven zwavelzuur te verdampen.
Magnesiumoxyde , p h o sph o r z uur (phosphorzure magnesia : 2MgO,H0,
P05 + 14H0) wordt verkregen door koude verdunde oplossingen van phosphorzure soda en zwavelzure magnesia met elkander te vermengen; of door
magnesia alba in phosphorzuur op te lessen. Het zout scheidt zich dan in
bundelvormige kleine prismen af , die aan de lucht verweeren en in water
moeijelijk oplosbaar zijn. Het wordt door koking met water in een gemakkelijk oplosbaar zuur en in een zeer moeijelijk, oplosbaar basisch zout omgezet.
Magnesiumoxyde, phosphorzuur ammoniumoxyde- (phosphorzure
ammonia-magnesia : 2MgO,N11 40,P0, + 12110) is een zeer moeijelijk in water
oplosbaar zout en ontstaat als een kristallijne neerslag door eene zuurgernaakte oplossing van een magnesiazout met de oplossing van een phosphorzuur zout te vermengen en ammonia in overmaat bij te voegen ; ook door
de oplossing van een magnesiazout met phosphorzure ammonia te vermengen.
Dit zout vormt somtijds darm- en blaassteenen. De vorming van dit zout
levert eene belangrijke reactie op phosphorzuur en op magnesiazouten.
Magnesiumoxyde , s a 1p e t e r z u u r (salpeterzure magnesia : MgO,N0 5 +
6H0) is een in water en alkohol zeer gemakkelijk oplosbaar zout, dat aan de
lucht vervloeit. Men verkrijgt het door magnesia alba met salpeterzuur te
neutraliseren en de oplossing tot kristalschieting te verdampen.
Magnesiumoxyde, se 1 en i g z u u r (selenigzure magnesia : MgO,SeO +2110),
verkregen door behandeling der magnesia alba met selenigzuur, , zet zich uit
zijne oplossing in kokend water als rhombische prismen af.
Magnesiumoxyde , z w av el i gz u u r (zwaveligzure magnesia : MgO,S02
+ 6110) wordt verkregen door zwaveligzuur te leiden in magnesia alba , in
water verdeeld. Verdampt men de oplossing tot kristalschieting , dan verkrijgt men kleine glanzende kristallen , die in 20 deelen koud water oplosbaar zijn en langzamerhand in een zwavelzuur zout veranderen.
Magnesiumoxyde, z wavelie,
g z u u r a mmonium ox yd e- (zwaveligzure
ammonia-magnesia : NH 4O,S02 +3(Mg0,802 ) +48H0). Dit dubbelzout kristalliseert uit de vermengde oplossingen der beide zouten.
Magnesiumoxyde, z w a v e 1 z u ur (zwavelzure magnesia , Engelsch zout ,
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Epsomzout , bitterzout , sal ctmaru,m: MgO,S03 + 7H0) wordt in de natuur
gevonden in mineraalwateren , die bitterwateren getioemd worden.
Dergelijke bronnen vindt men te Saidschatz , Sedlitz en Mina in Bohemen,
te Epsom in Engeland enz. Vroeger werd het zout uit deze wateren verkregen door ze te verdampen en ook thans verkrijgt men er nog een groot
gedeelte van het bitterzout nit , maar men bezigt bovendien voor zijne bereiding chloormagnesium , magnesiet , dolomiet , serpentijn enz.
De bewerking der moederloog van zeewater en van de moederloog der
zoutbronnen is gegrond op de verschillende oplosbaarheid in water der zouten , die de loog bevat. Dewijl het magnesium het tneest als chloormagnesium in de loog aanwezig is , kan het door behandeling met zwavelzuur
gemakkelijk in bitterzout worden overgehragt. Men slaat nit de loog de
magnesia ook wel door middel van kalkmelk neder en neutraliseert vervolgens met zwavelzuur.
De dolomiet (koolzure magnesia + koolzure kalk) wordt met zwavelzuur behandeld , waarbij de gevormde zwavelzure magnesia opgelost wordt en de
ontstane zwavelzure kalk terugblijft. — Bezigt men serpentijn voor de bereiding
van het bitterzout , dan moet hij eerst aan eene roosting onderworpen worden , opdat misschien aanwezige ijzer- en koperkies geoxydeerd wordt ,
waarbij dan tevens zwavelzure magnesia ontstaat. Bij verder voortgezette
roosting verandert het ijzervitriool in ijzeroxyde en het daarbij vrijgeworden
zwavelzuur draagt bij tot de vorming van nieuwe hoeveelheden zwavelzure
magnesia. Het ijzerzout wordt door kalkmelk uit de oplossing van den geroosten serpentijn verwijderd en de afgefiltreerde heldere oplossing verdampt.
Op deze wijze krijgt men echter onzuivere zwavelzure magnesia , die door
herhaald omkristalliseren moet gezuiverd worden.
Het bitterzout is zeer gemakkelijk oplosibaar in water , kristalliseert in
lange prismen van het rhombische systeem, maar komt in den handel meestal
in kleine , naaldvormige kristallen voor , verweert aan de lucht en smelt bij
verhitting in zijn kristalwater. Het verliest onder 150° C. 6 aeq. kristalwater,
het laatste aeq. water bij gloeihitte.
Magnesiumoxyde , zwavelzuur amm onium oxyde- (zwavelzure ammonia-magnesia : NH 2O,S03 + MgO,S03 + 6H0) wordt in kristallen verkregen
door de oplossingen van zwavelzure magnesia en zwavelzure ammonia te vermengen en te verdampen.
Magnesiumoxyde , zwavelzuur potassiumoxyde- (zwavelzure potassa-magnesia : KO,S03 + MgO,S03 + 6H0) kristalliseert in groote , harde ,
doorzigtige zuilen en wordt verkregen door de oplossingen van zwavelzure
potassa en zwavelzure magnesia te vermengen en te verdampen.
Magnesium-platinachioride (chloormagnesium-platina : MgC1,PtC1 2 + 6H0)
wordt verkregen door de oplossingen der beide chloormetalen bijeen te
brengen.
Magnesium-potassiumcblorure (chloorpotassium-magnesium : KC1+2MgC1-112110) is een zeer ligt ontleedbaar zout , dat verkregen wordt door de oplossingen van chloorpotassium en chloormagnesium te vermengen en te verdampen.
Magnesiumsulfhydraat (MgS,HS) verkrijgt men door zwavelwaterstof in
een mengsel van magnesiahydraat met water te leiden.
Magnesiumsulfocyanure (rhodaanmagnesium : MgRh + 4H0) wordt verkregen door zwavelcyaanwaterstofzuur met koolzure magnesia te verzadigen.
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Magnesiumsulfureet (zwavelmagnesium : MgS) wordt verkregen door den
damp van zwavelkoolstof te laten gaan over magnesia , die in eene koolschuit
in eene porseleinen buis tot de sterke roodgloeihitte is gebragt.
Magnetisme , Het magnetisme is langen tijd en wordt nog door sommigen
beschouwd als een Ttherisch fluidum of liever als twee tegenovergestelde
vloeistoffen, uit wier wederzijdsche werking de verschijnsels ontstaan , die zich
aan ons voordoen. Naar de nieuwste zienswijze bestaat er een naauw verband
tusschen magnetisme en electriciteit en zal het magnetisme ontstaan uit eigenaardige stroomen van eene electrische stof. Het verschijnsel van het magnetisme openbaart zich daarin, dat eenige ligchamen , m a g n e t i s c h e 1 i gc h a m en geheeten, door eene zelfstandigheid , magneet genoemd, worden
aangetrokken. Tot de magnetische ligchamen behooren in de eerste plaats
ijzer en ijzerhoudende mengsels, verder in mindere mate nikkel , kobalt en
chroomoxyde. (Sommige ligchamen worden door den magneet afgestooten ,
zooals bismuth , water ; men noemt deze d i a m a g n e t i s c h e ligchame n).
Men onderscheidt natuurlijke en kunstmatige magneten. De eerste bevinden zich in het binnenste der aarde en zijn ijzerertsen; de laatstet worden
uit stalen staven vervaardigd , hetzij door ze met natuurlijke magneen te bestrijken , hetzij door ze loodregt op de aarde te plaatsen.
Aan elken magneet , hetzij natuurlijken , hetzij kunstmatigen , neemt men
waar,, dat hij aan beide einden de eigenschap bezit ijzer (nikkel , kobalt) het
sterkst aan te trekken, terwijl hij in het midden de aantrekking niet uitoefent. Men noemt dit punt de neutrale lijn of middellijn. De uiteinden
heeten de polen van den magneet en bezitten gelijke aantrekkingskracht , maar
verschillen in eigenschappen. Men noemt dit verschil de magnetische polariteit en de beide polen: n o o r d p o o 1 (4-) en z u i d p o o 1 (—) , benamingen
ontleend aan de rigtende kracht , die de polen der aarde uitoefenen op vrij hangende magneten. Nadert men den pool van een magneet met een gelijknamigen pool van een anderen magneet , dan zal men waarnemen, dat zij elkander afstooten, terwijl de ongelijknamige elkander aantrekken.
Ten gevolge hiervan zou men meenen , dat de beide fluida door uitwendige invloeden gescheiden en op bijzondere plaatsen opgehoopt zijn. Pit is
echter geene juiste voorstelling. Men denke zich elken magneet uit ondeelbare deeltjes, welke deeltjes de beide magnetische fluida even goed als het
geheel bezitten.
De kracht , waardoor eene magnetische vloeistof zich verzet tegen de scheiding der beide vloeistoffen en tegen hare hereeniging , wanneer zij gescheiden
zijn , noemt men ooêrcitiefkracht. Deze is bijv. onmerkbaar bij weekijzer ,
sterk bij gehard staal. (Voor astatische naalden , declinatie , inclinatie en andere bijzonderheden van magnetisme en magneet , verwijzen wij naar physische leerboeken.)
Magnetisme, di e r 1 ij k. Hieronder verstaat men den invloed , die aangegeven wordt , dat het eene individu op het andere zou kunnen uitoefenen.
Magnium is synoniem met Magnesium..
Magnus, g r o e n z o u t van, zie bij Diammin-platinum.
Majoraankamfer, Majoraanolie-stearopten, zie bij Majoraanolie.
Majoraanolie wordt verkregen door destillatie van het versche kruid van
Origanum Majorana met water en bezit eene gele kleur , die door den tijd
donkerder wordt. Bid lang staan scheidt zich een stearopten in harde kristallen af.
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Makasserolie is eene soort van plantenboter , die haar naam aan het rijk
Makasser op het eiland Celebes ontleent. — Ook bestaat onder dezen naam een
Engelsch geheimmiddel , hetwelk tot bevordering van den haargroei zal dienen en oorspronkelijk bereid is door '4 kilo boomolie met 4 wigtjes oregoolie (oleum origani) te vermengen.
Makwahboter = Galamboter. (Zie bij :de Vetten).
Malachiet is half-koolzuur koperoxyde. (Zie Koper en Koperoxyde, k o o 1z u u r). Deze kopererts komt in Siberi8 en Afrika in eene aanzienlijke hoeveelheid voor ; uit de schoonste stukken vervaardigt men vazen , tafels ,
' deuren en andere kostbare voorwerpen.
Malamide (amide van het appelzuur : Ca H, 06 -1- 2 N H2) wordt kunstmatig verkregen door verhitting van appelzuren-aether met ammonia. Het
is isomerisch met het asparagiae.
Malaminezuur = Asparaginezuur.
Malanil (Ca H, 06 + C„ H, N) ontstaat te gelijk met malanilide bij verhitting van appelzuur met aniline. Het kristalliseert in naalden en is gemakkelijk oplosbaar in water en alkohol. De kristallen smelten bij 170 ° C.
en sublimeren bij verdere verhitting. Door koking met ammonia liquida
vormt het malanilzure ammonia.
Malanilide (Ca H, 06 --1- (C12 HO, H 2 N2) ontstaat te gelijk met het
malanil (zie aldaar). Het vormt kleurlooze kristallen , die in water , alcohol en tether moeijelijk oplosbaar zijn, bij 75° C. smelten en bij verdere verhitting ontleed worden.
Malanilzuur (zie bij Malanil) is te beschouwen als asparaginezuur,,
waarin 1 seq. H door het radikaal phenyl is verplaatst.
Maleinezuur (Mafuurzuur, Parapenuurzuur,, brandig-appelzuur : 2 H 0,
Ca H2 06) ontstaat bij de drooge destillatie van het appelzuur (zie aldaar) bij
omstreeks 200° , waarbij 2 q. water uittreden. Ook wordt het verkregen
bij drooge destillatie van het fumaarzuur (zie aldaar) , waarmede het isomeer
"is. Het werd het eerst in 1819 door Lassaigne ontdekt. Het wordt in
witte dampen afgescheiden , die zich in het mede verdampende water verdigten en na verdamping van dit water kleurlooze zuilen leveren , waaruit door
verhitting bij '160° C. een anhydrid (m aleinezuu r-a nhydrid: C 3 H., 06)
ontstaat , hetwelk kleurloos is , bij 57° smelt en bij 176° sublimeert.
Het waterhoudend maleinezuur is insgelijks kleurloos, heeft een zwakken,
zuren smaak met onaangenamen nasmaak , is Øgemakkelijk oplosbaar in water,
alkohol en Tther, smelt bij 130° en wordt , indien men het langen tijd bij
deze temperatuur gesmolten houdt , in het niet vlugtige brandig-appelzuur,,
namelijk het fumaarzuur , omgezet.
Het maleinezuur onderscheidt zich behalve door zijne vlugtigheid van het
fumaarzuur door zijne gemakkelijke oplosbaarheid in water. — De meeste maleInezure zouten zijn oplosbaar in water. Male In e z u r e pot as s a ontstaat
bij het verzadigen van maleinezuur met koolzure potassa ; door behandeling deter
oplossing met koolzuren kalk ontstaat m a l e i n e z u r e k a l k. Met baryt
vormt het maleinezuur een neutraal en een zuur zout. Ook de zouten met
koperoxyde en ijzeroxyde zijn bekend. Het maleinezuur kan nit zijne zouten
niet onveranderd door zuren worden afgescheiden.
Mangaan. (Manganesium , Bruinsteen-metaal: Mn) , wordt in de natuur
niet in zeer groote hoeveelheden , maar zeer verspreid en steeds geoxydeerd
aangetroffen. De belangrijkste mangaanertsen zijn de weeke of grijze man-
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gaanerts (ook p y r o 1 u s i e t of gewone b r u i n s t e e n geheeten : Mn0 2) ,
brauniet (Mn2 03), manganiet (Mn2 03 , 3H0), hausmanniet of
zwarte mangaanerts (Mn 0, Mn 2 O3 ), c r e d n e r i e t (3 Cu 0, 2 Mn, 04) ,
harde mangaanerts of p s i l o m el ab,n (Ba0 , MnO, 2Mn 02+110) , m a n g a a nspaat (Mn 0, C 02 ), mangaankiezel (3 Mn 0, 2 Si 0 3 ), mangaanglans (Mn S). — Behalve in deze ertsen, waarvan het mangaan het
hoofdbestanddeel uitmaakt, komt het ook nog. bijgemengd of liever , als begeleider van vele mineralen voor, vooral van ijzerertsen , verder in het bloed ,
in de beenderen en in plantenasch.
De afscheiding van het mangaan heeft slechts in het klein plaats , dewiji het nog weinig of geen toepassing gevonden heeft. Men bedient zich
daartoe van eene oxyde , hetwelk met kool en olie vermengd , in een blaasoven aan een hevige hitte wordt blootgesteld, Men kiest als oxyde een , hetwelk kunstmatig door gloeijing van koolzuur mangaanoxydule in een gesloten
kroes is bereid. Men vermengt het met olie en gloeit het meermalen in een
kroes , om de verkoling der olie te bewerken. Vervolgens brengt men de verkregene zwarte massa tot poeder,, kneedt haar met olie tot een deeg , brengt
dit in een met kool bekleeden kroes , bedekt met kool en verhit den kroes omstreeks een half uur bij de roodgloeihitte , waardoor de massa droog en de
olie ontleed wordt. Aldan luteert men het deksel op de kroes en verhit
hem in een blaasoven. Na bekoeling vindt men het metaal op den bodem
van den kroes , echter niet zuiver,, maar met kiezel en kool verontreinigd , zoodat men het nogmaals met borax in een potloodkroes met smelten.
Ook kan men het metaal verkrijgen door het bovengemeld oxyde met 'h0
koolpoeder en 'h o gesmolten borax te ,vermengen, in een Hessischen kroes in
een blaasoven te verhitten , het verkregen koolhoudende metaal met eenig
koolzuur mangaanoxydule om te smelten en hierbij zoo veel mogelijk de
toetreding der lucht te verhinderen , door de massa te gloeijen in een porseleinen kroes, die in een Hessischen kroes met magnesia alba is omgeven.
Het mangaan vertoont eene fijnkorrelige grijze breuk , wordt zeer spoedig
aan de lucht en onder water geoxydeerd , bezit eene zekere taaiheid , kan
gevijld worden , maar breekt onder den harrier. Zijn spec. gewigt bedraagt 7,1.
Het mangaan vormt met de zuurstof 5 verbindingen : mangaanoxydule :
Mn 0, mangaanoxyde : Mn2 O3 , mangaanhyperoxyde : Mn 02 , mangaanzuur : Mn 03 , overmangaanzuur : Mn2 07.
Om het mangaan in verbindingen aan te wijzen , smelt men eene kleine
hoeveelheid der verbinding met koolzure soda en salpeter op een platinablik ,
de massa vertoont zich dan donkergroen. In een parel van borax of phosphorzout aan de blaasbuisvlam blootgesteld, Levert het mangaan een violetrood glas, hetwelk na bekoeling amethystrood wordt. In oplossingen herkent men het mangaan als oxydule door zwavelammonium , hetwelk een
vleeschkleurigen neerslag voortbrengt.
Mangaanakin. (K 0, S 03 --F Mn2 03 , 3 S Os + 24 H 0) wordt verkregen door oplossingen van zwavelzuur mangaanoxyde en van zwavelzure potassa te vermengen en tot kristalschieting te verdampen. Het !evert violetkleurige kristallen met den kristalvorm van gewonen alum , zie bij Akin.
Mangaanblende , zie Zwavelmangaan.
Mangaanbromure (Mn Br) wordt in kleine roode naalden verkregen bij
verzadiging van broomwaterstofzuur met koolzuur mangaanoxydule.
Mangaanchloride (Mn2 C13 ) wordt verkregen door behandeling van man-
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gaanoxyde met zoutzuur , doh enkel in de koude , want bij verwarming laat
het chloor los en gaat over in mangaanchlorure.
Mangaanchlorure (Chloormangaan : MnCI) komt voor in rozenroode , bladerige, zeer hygroscopische kristallen , die gemakkelijk oplosbaar zijn in water
en alcohol en reeds bij 25° C. verweeren. Men verkrijgt het door directe
verbinding van mangaan met chloor of door behandeling van bruinsteen (mangaanperoxyde) met zoutzuur. Het blijft als zoodanig in het groot als bijprodukt bij de chloorbereiding terug. Het mangaanchloruur wordt gebezigd bij de katoendrukkerij tot het voortbrengen van een bruinen grand.
Ook wordt het aangewend tot het leveren eener groene kleurstof, het mangaangroen tot het zuiveren van lichtgas en tot het conserveren van hout. Het is
in den laatsten tijd gelukt het chloormangaan weder in mangaanhyperoxyde
over te brengen (zie Mangaanhyperoxyde).
Mangaancyanide (Mn, Cy3 ) is in den vrijen staat niet bekend , mar slechts
in verbinding met potassium als p o t a s s i u m-m a n g a a n c y a n i d e. Men
verkrijgt het door een neutraal mangaanoxydulezout met overvloedig cyaanpotassium in opene toestellen te verdampen.
Mangaancyanure (cyaanmangaan: Mn Cy) wordt als een grijsgele rieerslag
verkregen, door eene oplossing van een neutraal mangaanoxydulezout met
cyaanpotassium neèr te slam
Mangaanerts h a r d e (Psilomelan) is eene verbinding van mangaanoxydule met mangaanhyperoxyde. baryt, potassa en water, en koint voor in
digte , straalvormige , vezelige en trosvormige massa's , het menigvuldigst in
het Schwartzwald , aan den Hans enz.
Mangaan.erts zwarte (Hausmanniet) , bestaande nit mangaanoxyduleoxyde (MnO, Mn 203), heeft den laatsten naam verkregen naar den geheimhofraad en professor Hausmann, die bet het eerst in quadratische octaeders
bij Ilmenan in den Harts vond.
Mangaanfluoride (Mn,F 3) wordt verkregen door natuurlijk mangaanoxydehydraat in vloeispaatzuur op te lossen en de oplossing aan eene vrijwillige
verdamping over te laten.
Mangaanfluorure (MnF) wordt bereid door koolzuur mangaanoxydule in
overvloedig fluoorwaterstofzuur op te lossen.
Mangaanglans is Zwavelmangaan.
Mangaanhyperchloride (Mn2 Cl.7) komt voor als een groenachtig gas , dat
Lich bij 0° tot eene groenblaauwe vloeistof verdigt.
Mangaanhyperoxyde (Bruinsteen , Pyrolusiet, zachte mangaanerts, graauwe
bruinsteenerts : Mn0,) wordt overal in den Harts en Thilringen, Schwarzwald en ook in Spanje, Frankrijk , Italie, en Engeland gevonden. Meestal wordt
bet aangetroffen in ijzerertsen. Ook komt het voor in den harden mangaan.erts of psilomelan. Het komt voor in rhombische prismen, die 2- of 4vlakkige spitsen hebben , soms zeer stomp, ook digt , naaldvormig, gestraald,
bladerig. Het heeft eene ijzergraauwe metaalglanzende Mem . , geeft af, is
ondoorzigtig. Zijn spec. gewigt bedraagt 3,4 tot 4,8. Meestal bevat het eenig
ijzeroxyde. Het mangaanhyperoxyde geeft bij zachte roodgloeihitte 1/4 , bij
sterkere roodgloeihitte gedeelte zijner zuurstof af. In het laatste geval
blijven mangaanoxyde en mangaanoxydule terug : 3MnO 2 MnO, Mn203 + 20.
Het mangaanhyperoxyde of de bruinsteen is van de hoogste beteekenis in
de techniek tot de bereiding van zuurstof en van chloor, in de glasfabrieken en bij het pnddelproees. Dewiil echter de bruinsteen nit den hail-
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del ook andere lagere oxydatietrappen en vreemde zelfstandigheden bijgemengd bevat en zijne waarde van zijn zuurstofgehalte afhangt, zoo heeft men
verschillende methoden bedacht_, orn deze waarde te bepalen (B r u i nsteenproeven).
Men behandelt bijv. den erts met zoutzuur (chloorwaterstofzuur) en berekent uit de hoeveelheid ontwikkeld chloor het zuurstofgehalte. De hoeveelheid chloor wordt uitgemaakt door zijne oxyderende werking op ijzervitriool
(zwavelzuur ijzeroxydule). 43,7 Deel zuiver mangaanhyperoxyde zijn in
staat 35,46 deel chloor te ontwikkelen , en deze kunnen onder waterontleding 278 deelen gekristalliseerd ijzervitriool in zwavelzuur ijzeroxyde omzetten. Berekent men deze verhouding tusschen bruinsteen en ijzervitriool
in wigtjes, dan neemt men 4,37 wigtje bruinsteen en 27,8 wigtje ijzervitriool.
De bruinsteen wordt als fijn poeder in eene digereerflesch gebragt en met
40 wigtjes sterk zoutzuur en omstreeks 10 wigtjes water overgoten. Nu
wordt het ijzervitriool, eveneens tot fijn poeder gebragt, in kleine hoeveelheden bijgevoegd en met elken korrel van dit zout de vloeistof sterk geschud en
met een glazen staafje een droppel er uitgenomen , lien men op een porseleinen
bord laat vallen , waarop zich eenige droppels eener oplossing van rood
bloedloogzout verspreid bevinden. Vertoont zich alsdan eene blaauwe vlek,
dan verwarmt men de flesch een weinig , voegt op nieuw ijzervitriool
bij en schudt daarmede , totdat geen reek naar chloor meer wordt waargenomen. Men onderzoekt op nieuw en gaat , indien de blaauwe reactie
heeft opgehouden zich te vertoonen , met het op nieuw bijvoegen van ijzervitriool voort totdat met de verwarmde sterk geschudde vloeistof een
'
blaauwe neerslag
op het bard met het rood bloedloogzout ontstaat. Het
niet verbruikte ijzervitriool wordt nu afgewoc ren en door eene eenvoudige
berekening het gehalte van den onderzochten bruinsteen aan mangaanhyperoxyde bepaald. Gesteld , men hebbe van de 27,8 wigtje ijzervitriool 20 wigtjes gebruikt , dan zal het procentisch gehalte aan mangaanhyperoxyde
20 x 100

= 74,9 bedragen.
27
,8-Om het wegen van het niet verbruikte ijzervitriool te vermijden , kan men
het in water , onder bijvoeging van eenig zwavelzuur oplossen , zoodat de
oplossing in een maatflesch juist 30 volumina vult. Het aantal der verbruikte
vorumina geeft dan het procentisch gehalte van het mangaanhyperoxyde aan.
Ook kan men op de volgende wijze den bruinsteen beproeven. Men verhit hem in eene dikke metalen schaal boven eene wijngeestlamp , roert met
een thermometerbol om en verhit tot 100. C. Dan neemt men eene kleine
hoeveelheid van den gedroogden bruinsteen en behandelt hem met eene
normaaloplossing van gekristalliseerd zuringzuur. 2,178 Wigtje van den gedroogden bruinsteen worden , bij aanwezigheid van 30-50 kubiek centimeters eener getitreerde oplossing van zuringzuur , die in eene liter 03 wigtjes
gekristalliseerd zuringzuur bevat , door 4-5 kubiek centimeters zwavelzuur
ontleed, waarbij koolzuur ontwijkt. De bewerking geschiedt in een kookfleschje. De vloeistof wordt tot 300 kubiek centimeters met water verdund
en het niet ontlede zuringzuur door middel eener getitreerde oplossing van
overmangaanzure potassa bepaald. Daar nu te gelijk met I aeq. zuringzuur
1 aeq. mangaanhyperoxyde ontleed wordt, zoo vertegenwoordigt 1 kubiek
centimeter verbruikte normaaloplossing van zuringzuur V i . aeq. mangaanhyperoxyde in wigtjes. Fen kubiek centimeter kameleon-oplossing
is gelijk
u
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aan 0,1846 kubiek centimeter der normaal-oplossing van het zuringzuur. De
verbruikte kubiek centimeters worden op het normaal-zuringzuur teruggebragt. Het nu verkregen getal wordt van de geheele hoeveelheid normaalzuringzuur , die men gebruikt heeft afgetrokken en het overblijvende met
2 vermenigvuldigd waardoor men het gehalte van het mangaanhyperoxyde
in procenten verkrijgt.
Ook i'it de hoeveelheid ontweken koolzuur bij de behandeling van den
bruinsteen met zwavelzuur en zuringzuur kan het gehalte aan mangaanperoxyde bepaald worden. Bij deze behandeling ontwijken 2 aeq. koolzuur
(Mn02 HO,S03 -f- C2 03 ,3110 = Mn0,80 3 2CO 2 4H0). Het aequivalentgetal van 2 aeq. koolzuur is 44 , dus bijna overeenkomende met het
aequivalentgetal van mangaanperoxyde , zijnde 43,7. Bij zuiver mangaanperoxyde zal dus juist zooveel gewigtsverlies aan koolzuur geleden worden ,
als men mangaanperoxyde genomen heeft. Men neemt bijv. 3,0 wigtjes
mangaanperoxyde en vermengt ze in een fleschje met zooveel water en zwavelzuur , totdat er eene vloeibare massa is ontstaan. Men plaatst het fleschje
op de weegschaal en tevens een schaaltje met 8,0 a 9,0 wigtjes zuringzuur,
Men brengt nu de weegschaal in evenwigt , doet vervolgens het zuringzuur
in het fleschje en bepaalt na geeindigde werking het gewigtsverlies. Dewij1
dit bij zuiver mangaanperoxyde 3,0 wigtjes zal bedragen , toont elk IA ° wigtje
gewigtsverlies 1 procent zuiver mangaanperoxyde aan. Zoo wijzen bijv. 2,7
wigtjes gewigtsverlies 90 procent aan, want 3,0 : 400 — 2,7 : x x = 90.
Om het gehalte aan mechanisch gebonden water in den bruinsteen to bepalen , gaat men voor een technisch doe! op de eenvoudige wijze te werk ,
dat men den tot poeder gebragten bruinsteen in dunne lagen bij 1000 C.
gedurende 6 uren droogt. Zulks geschiedt het best in droogkasten met behulp
van kleine koperen stoomketels, zoodat de droogkasten van alle kanten van
kokend water of waterdamp omgeven zijn. Het poeder van bruinsteen wordt
dan het best in kleine vaten van geelkoper in de droogkast gezet. Het
gehalte aan mechanisch gebonden water kan in bruinsteen tot 45°/a bedragen.
De bruinsteen wordt in eene buitengewone groote hoeveelheid gebruikt
voor de afscheiding van chloor uit het chloorwaterstofzuur, dat afgescheiden
wordt bij de ontleding van het keukenzout door zwavelzuur tijdens het eerste
tijdperk der sodabereiding volgens de methode van Leblanc. (Zie Soda, koolzure).
Er is hierdoor zelfs vrees ontstaan voor uitputting der bruinsteenmijnen. Men
heeft daarom naar middelen omgezien , om het teruggebleven chloormangaan
weder tot mangaanhyperoxyde over te brengen en dit is met uitstekenden
uitslag bekroond. Daartoe wordt het chloormangaan door krijt (koolzure kalk)
ontleed , waardoor chloorcalcium en koolzuur mangaanoxydule ontstaan. Het
koolzuur mangaanoxydule wordt gegloeid , waarbij het zijn koolzuur verliest,
terwijl over het teruggebleven mangaanoxydule een stroom heete lucht wordt
geleid , waarvan de zuurstof het mangaanoxydule in mangaanhyperoxyde
overbrengt (Mn0 + 0 Mn 02 ). Dit kunstmatig verkregen mangaanperoxyde is nog beter geschikt dan de natuurlijke bruinsteen, dewiil het de ononzuiverheden mist , die steeds in dezen laatsten worden aangetroffen.
Mangaanhyperoxydehydraat (.14n02 ,H0) wordt verkregen door de oplossing
van een mangaanoxydulezout met een onderchlorigzuur alcali, neer te slaan.
Het blijft ook terug l): de ontleding van mangaanzure en overniangaanzure
zouten , indien deze hunne zuurstof aan organische ligehamen afgeven , bijv. in-
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lien de oplossingen dezer zouten door filtraerpapier worden gezegen. Het
is een bruinzwart poeder.
Mangaanjodure (MnJ) ontstaat op gelijksoortige wijze als het mangaanbromure door namelijk koolzuur mangaanoxydule in joodwaterstofzuur op te lossen.
Mangaankiezel is hoofdzakelijk dubbel-kiezelzuur mangaanoxydule.
Mangaanoxyde (Mn2 03 ) komt in de natuur gekristalliseerd als brauniet
voor. Kunstmatig bereid , hetwelk vrij moeijelijk geschiedt deals door roodgloeihitte uit het salpeterzuur mangaanoxydule , deels door oxydatie aan de
lucht , vertoont het zich als een bruinzwart poeder , hetwelk in de hitte met
zuren behandeld , meestal in oxydule overgaat. Het gaat met slechts weinige
zuren verbindingen aan, die zeer spoedig ontleedbaar zijn.
Mangaanoxyde, phosphorzuur. Bij indamping van mangaanoxyde
met phosphorzuur en onderwerping van het overblijvende aan de gloeihitte,
verkrijgt men een poedervormig ligchaam , hetwelk gedeeltelijk in water
oplosbaar is. Het terugblijvende poeder is phosphorzuur m a n g a a noxy de van de formule Mn 203 ,P0„ terwijl het opgeloste bij indamping
wordt ontleed en mangaanhyperoxyde afscheidt.
Mangaanoxyde, z w a v e 1,z u u r (Mn 2 03,3S03 ). Digereert men kunstmatig
bereid mangaanperoxyde of het oxyde , door verhitting hiervan verkregen ,
met zwavelzuur , dan verkrijgt men eene kersroode oplossing , waaruit zich
zwavelzuur mangaanoxyde als een donkergroen poeder afscheidt. Dc roode
of violette verbindingen , die het zwavelzuur mangaanoxyde met zwavelzure
potassa of zwavelzure soda tot mangaanaluinen (zie Aluinen) aangaat , zijn
even weinig bestendig als het zwavelzuur mangaanoxyde zelf.
Mangaanoxydehydraat (111n2 03,H0) komt in de natuur als manganiet of
zwarte mangaanerts voor. Kunstmatig wordt het bereid , door mangaanoxydulehydraat aan eene vrijwillige verdamping te onderwerpen.
Mangaanoxydule (Mn0) wordt in de natuur nooit op zich zelf aangetroffen , maar met koolzuur verbonden in den mangaanspaat. Kunstmatig
wordt bet verkregen door over verhit mangaanhyperoxyde of bruinsteen
zoolang waterstof te leiden , als er nog water gevormd wordt en alsdan het
verkregen oxydule in de retort te laten bekoelen. Men kan het bovendien
verkrijgen , door mangaanchlorure met koolzure soda en salmiak zamen te
smelten. Er ontstaat alsdan keukenzout en koolzuur mangaanoxydule, welke
laatste na langdurige gloeijing het koolzuur verliest , zoodat zuiver mangaanoxydule terugblijft. De zouten van het mangaanoxydule hebben meestal
eene rozenroode kleur en groote neiging zuurstof op te nemen en zich hooger
to oxyderen.
Mangaanoxydule, b o o r z u u r (11nO,B0 ,, + 2110) komt voor als een
tnoeijelijk oplosbaar poeder door eene oplossing van een mangaanoxydulezout met eene oplossing van borax te vermengen.
Mangaanoxydule , c h 1 o o r z u u r (Mn0,C10 5) ontstaat door wederzijdsche
ontleding van zwavelzuur mangaanoxydule met chloorzure baryt.
Mangaanoxydule 7
zie Mangaankiezel.
Mangaanoxydule, koolzuur (Mn0,CO2 ) wordt in de natuur als mangaanspaat gevonden , echter niet zuiver , maar steeds met koolzuur ijzer-

oxydule , koolzuren kalk en koolzure magnesia vermengd , zoowel gekristalliseerd als in kogelvormige en digte massa's. Kunstmatig wordt het
verkregen door eene oplossing van zwavelzuur mangaanoxydule door middel
eener oplossing van koolzure soda te ontleden. Men verkrijgt dan een ro-
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zenrood , in het bruine overgaand poeder dat niet in zuiver water , rnaar
we!in koolzuurhoudend water oplosbaar is en als zoodanig dikwijls in minerale wateren wordt aangetroffen.
Mangaanoxydule, onderz w a v e l z uu r (MnO,S,0 5). Leidt men zwavelzuur in water waarin bruinsteen gesuspendeerd is en voegt men voorzigtig barytwater bij, om het vrijgebleven zwavelzuur te verwijderen , dan
verkrijgt men onderzwavelzuur mangaanoxydule.
Mangaanoxydule o v e r c h 1 o o r z u ii r (MnO,C10 7 ) is eon vervloeijend
zout , hetwelk men verkrijgt door wederzijdsche ontleding van zwavelzuur
mangaanoxydule en overchloorzure baryt.
Mangaanoxydule , ph o s p h o ri gzuur (Mn0,2H0,P0 5) lontstaat als een
roodwitte neerslag bij het vermengen eener , met ammoniak verzadigde oplossing van phosphorsuperchlorure met de oplossing van een mangaanoxydulezout.
Mangaanoxydule , ph o s p ho rzuur (3MnO,P0 5 3H0) wordt als een
witte kristallijne neerslag verkregen , indien men zwavelzuur mangaanoxydule
met phosphorzure soda vermengt. Heeft men het zwavelzuur mangaanoxydule met het azijnzuur zuurgemaakt dan verkrijgt men bij die gelegenheid
eenmaal-zuur (dusgenaamd neutraal) phosphorzuur mangaanoxydule van de
formule: 2MnO,HO,P05.
Lost men het werkelijk neutrale (ook wet basisch geheeten) phosphorzuur
mangaanoxydule (3Mn0,P0 5 ) in phosphorzuur op, dan verkrijgt men tweemaal-zuur phosphorzuur mangaanoxydule van de formule: Mn0,2H0,P05.
Mangaanoxydule , s al pet erzuur (Mn0,N0 5) is een zeer vervloeijend
zout , hetwelk moeijelijk in kristallen verkregen kan worden en bereid wordt
door koolzuur mangaanoxydule in salpeterzuur op te lossen.
Mangaanoxydule , zwaveli g z u u r (11/n0, SOO wordt verkregen door
koolzuur rnangaanoxydule met eene oplossing van zwaveligzuur in water to
digereren.
Mangaanoxydule , z w a v e tz u u r (NlInO,S0 3 ) wordt als bijprodukt bij de
bereiding der zuurstof nit bruinsteen en zwavelzuur verkregen en , vermengd
met zwavelzure soda , bij de bereiding van chloor uit keukenzout , bruinsteen zwavelzuur. Om het zuiver te verkregen moot hetgeen or terugblijft na de behandeling van bruinsteen met zwavelzuur gegloeid worden,
om het steeds aanwezige zwavelzuur ijzeroxyde to verwijderen , dat bij de
gloeihitte ontleed wordt en ijzeroxyde teruglaat. Het onontlede zwavelzuur
mangaanoxydule wordt door uitlooging met water verkregen en scheidt zich
na verdamping der oplossing af in bleekroode zuilvormige kristallen in den
vorm van het ijzervitriool , zoodat het zwavelzuur mangaanoxydule dan ook
den naam van mangaanvitrioot verkregen heeft. Dit mangaanvitriool zal
bijzonder dienstig zijn tot bewaring van het hout.
Mangaanoxydule-hydraat (111nO,H0) wordt verkregen door eene oplossing
van potassa, soda of ammonia to voegen bij oplossing van een mangaanoxydulezout. Het kornt dan voor als een witte neerslag die aan de lucht
spoedig bruin wordt en dan grootendeels mangaanoxydehydraat is.
Mangaanoxydule-oxyde (MnO,Mn,0 3 ) is in den hausmanniet of zwarten
mangaanerts vervat en wordt kunstmatig verkregen door mangaanbyperoxyde
hevig to gloeijen (zie Mangaanhyperoxyde).
Mangaanperoxyde = Mangaanhyperoxyde.
Mangaanspaat is koolzuur mangaanoxydule.
Mangaanvitriool = Mangaanoxydule , zwavelzuur,
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Mangaanzercyanide = Ferridcyaan-mangaan.
Mangaanjzercyanure = Ferrocyaan-mangaan.
Mangaanzuur (Mn03 ) is tot heden nog niet vrij verkregen , maar slechts
in verbindingen met basen. De belangrijkste verbinding is die met potassa,
het kameleon minerale (zie aldaar).
Manganiet bestaat hoofdzakelijk uit mangaanoxydehydraat (Mn203,H0)
en komt voor in dunne doorschijnende blaadjes aan den Harts, in het Nassausche enz.
Mangostine (CkoH„Oio ) , eene kleurstof , afkomstig van den Mangostaboom
(behoorende tot de familie van den boom , waarvan de guttegom afkomt) ,
vertoont zich als goudgele , glanzende blaadjes , die reek noch smaak bezitten , bij 190° C. tot eene gele vloeistof smelten , zonder water of to geven ,
en bij eene hoogere temperatuur gedeeltelijk sublimeren. De blaadjes zijn
zwaarder dan water , daarin niet oplosbaar , maar wet in alkohol en aether.
Zij reageren neutraal en worden door zuren en alkalien met eene gele
kleur opgelost.
Manna wordt een verhard plantensap geheeten , afkomstig van den manna-esch (Fraxinus ornus , Ornus europaea enz.) behoorende tot de familie
der Oleaceae en groeijende in zuidelijk Europa , vooral in Calabrie en Sicilie,
alwaar hij ook gecultiveerd wordt. De manna vloeit uit insnijdingen , die
in den bast gedaan zijn , en wordt dan door staan aan de lucht hard. Men
onderscheidt verschillende soorten in den handel : pijpma22na , Siciliaansche
of gewone manna , Calabrische of vette manna. Verder bestaat er nog
Australische manna (van Eucalyptus mannifera en dumosa) en tamariscusmanna (van Tamarix mannifera).
Het hoofdzakelijke bestanddeel der manna uit den manna-esch is het
mannite , hoewel niet daaraan , maar aan eene eigenaardige scherpe stof , de
purgerende eigenschappen der manna worden toegeschreven. In de Australische manna wordt eene suikersoort melitose aanget roffen.
Mannasuiker , zie Mannite.
Mannheimergoud (Similor) is geel koper/, dat een groot kopergehalte
bevat. Het is afwisselend van zamenstelling :
80-83°4 koper,,
11-14'/® zink en
1— 3% tin.
Mannitan (C121-112010) is eene zelfstandigheid, waarin het mannite (zie
aldaar) onder verlies van 2 aeq. water wordt omgezet bij verhitting tot
200° C. Het komt voor als eene zoete stroopachtige zelfstandigheid , die gemakkelijk in water en alkohol oplosbaar is , loch in aanraking met water
weder langzaam in mannite wordt overgebragt. — Er bestaan verbindingen
van het mannitan met zuren , die als glucosiden (kunstrnatige) kunnen worden beschouwd. Zoo ontstaat er bij verhitting van mannite met azijnzuur
hij 200 tot 220° C. een a z ij nzuur-m a n n i t an (C 20H„0 14) , hetwelk na
afscheiding van vrij azijnzuur en onveranderde mannite door middel van
koolzure soda en potassa-hydraat , bij schudding met aether , hierin oplost
en na verdamping van den aether als eene neutrale stroopachtige vloeistof
van een bitteren smaak, oplosbaar in water, alkohol en aether, terugblijft.
Door behandeling van het a z ij nzuur- m a n n itan met kokend barytwater ontstaat er azijnzure baryt en mannitan. — De overige mannitanverbindingen worden op gelijksoortige wijze verkregen. De verbindingen van het

Mannite—Mannitose.

527

henzo6zuur met het m a nn i tan, waarvan men er twee kent , (C40
H20°1 4 , ontstaande bij 2000 C. , en C 96 11 36 0 22 , bij verhitting der eerste verbinding met overvloedig benzazuur tot 200 a 2500) zijn harsachtig, in water
onoplosbaar , in alkohol en aether oplosbaar. Bekend is ook nog het m a nnitan-wijnsteenzuur (C601136070).
Mannite (Mannasuiker : C 12 H 14 012 of C6 H.,06) is eene zoete stof , die in
het plantenrijk zeer verspreid voorkomt , hoofdzakelijk in de manna (zie
aldaar). Bovendien ,wordt het ook gevonden in het uitgezweet sap van vele
ooftboomen (kers- en appel- , lorken- en lindeboomen) , van den Hedysarurn
alhagi (Hemelsche manna) enz. Vender wordt in den honigdauw van vele
planten en in de suiker der nommen mannite gevonden. ook ontstaat het,
benevens melksuiker en slijmzuur,, bij de slijmige gisting van rietsuiker.
(Zie Gisting , slijmige pag. 296).
Het mannite wordt het eenvoudigst verkregen door de manna met wijngeest uit te koken en kokend te filtreren ; bet kristalliseert dan bij bekoeling
nit. Tevens aanwezige suiker moet vooraf door gisting verwijderd worden
Het kristalliseert in kleurlooze naalden , heeft een zoetachtigen , loch geen
aangenamen smaak , is oplosbaar in water en kokenden alkohol , moeijelijk
in kouden alkohol , niet in aether. Het gaat door bijvoeging van ferment
niet in gisting over en scheidt (volkomen zuiver zijnde) geen koperoxydule
uit de alkalische oplossing van kopervitriool of (behoort dus niet tot de
echte suikersoorten). Het werkt ook niet op het gepolariseerde licht.
Het smelt bij verhitting , verliest bij 200° C. 2 aeq. water en wordt omgezet in mannitan (zie aldaar). In geconcentreerd zwavelzuur lost het zonder
verkleuring op tot mannite-zwavelzuur.
Door behandeling met zwavelzuur en salpeterzuur ontstaat er eene hoogst
ontplofbare verbinding , het nitromannite (zie aldaar).
Mannitezuur is eene zelfstandigheid geheeten , die ontstaat bij de inwerking van platinaspons op mannite. Het zuur wordt van eene tevens optredende voor gisting vatbare vloeistof gescheiden door de oplossing met basisch
azijnzuur loodoxyde neer te slaan , den uitgewasschen neerslag met zwavelwaterstof te ontleden en de van bet zwavellood afgefiltreerde vloeistof
ten laatste in bet luchtledige boven zwavelzuur te verdampen.
Men verkrijgt dan het mannitezuur als eene sterk zure , gele , niet kristalliseerbare stroop. Het zuur ontleedt koolzure zouten , lost zink en ijzer
op onder ontwikkeling van waterstof en wordt slechts onvolkomen door
loodsuiker,, maar volkomen door loodazijn, neergeslagen.
Mannite-zwavelzuur (3H0,6S0 3,C12 H„09) is een gepaard zuur , dat verkregen wordt bij oplossing van mannite in geconcentreerd zwavelzuur. Om
het zuiver op zich zelf te verkrijgen , wordt deze oplossing met water verdund ' en de vloeistof met koolzuur loodoxyde gedigereerd en van het gepraecipiteerde zwavelzuur loodoxyde afgefiltreerd. Men verkrijgt op deze
wijze eene zwak zure oplossing van mannite-zwavelzuur loodoxyde , waarvan
het food door zwavelwaterstof wordt verwijderd. Het vrije zuur wordt echter
gemakkelijk weder ontleed in rnannite en zwavelzuur. Het mannite-zwavelzuur vormt met 3 aeq. metaaloxyde oplosbare neutrale zouten, die moeijelijk
kristalliseren.
Mannitose is de voor gisting vatbare vloeistof, die tegelijk met het
mannitezuur (zie aldaar) ontstaat en verkregen wordt door bet oorspronkelijke oxydatieprodukt met koolzuren kalk te behandelen , den mannitezuren
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kalk met alkohol neer te slaan en het filtraat in het waterbad te verdampen.
Het komt dan voor als eene gele , onkristalliseerbare stroop , die alle eigenschappen der druivensuiker vertoont , maar zich volkomen onwerkzaam tegenover het gepolariseerde licht gedraagt. Bij het vermengen dezer vloeistof
met eene alkoholische oplossing van potassahydraat wordt su ik er-potassa
(1(0,2C12 H 12 01 0 als een gele halfvloeibare neersiag afgescheiden.
Marcasiet is eene oude benaming voor Bismuth.
Margaramide = Palmitamide.
Margarine = Palmitine.
Margarinezuur werd vroeger een vetzuur geheeten , hetwelk men meende ,
dat 2 aeq. koolstof meer bevatte dan het palmitinezuur. Later heeft men
bevonden , dat, hetgeen men »margarinezuue noernde , een mengsel was van
-I deel stearinezuur en 9-10 deelen palmitinezuur. Het onderscheid tusschen
de benamingen »margarinezuur" en »pahnitinezuur" is thans vervallen , nu
men beide zuren als identisch heeft leeren kennel]. Men kiest thans gewoonlijk voor dit vetzuur den naam van palmitinezuur (zie aldaar). De
naam margarinezuur (van ii.cpyapov, parel) is afkomstig van den paarlemoerglans zijner kristalschubben.
Marienglas i s zwavelzuur calciumoxyde (zie aldaar).
Mark , zie bij Goud en Zilver.
Marmer (van ptcpiccapoi. , glanzend , schitterend) noemt men die kalksteenen,
welke een duidelijk kristallijn-korrelig weefsel eigen is , hoewel zich moeijelijk een scherpe grens tusschen mariner en gewonen kalksteen laat trekken,
dewiji ook de laatste gewoonlijk meer of min kristallijn is.
Marsh toestel , zie bij Arsenikvergiftiging1
Massicot , zie bij Loodoxyde.
Mastik is eene hars , verkregen door insnijdingen in den bast van den
stam en van de takken van Pistacia Lentiscus , een boom groeijende op
de eilanden van den Archipel , vooral op Chio. Zij komt voor in kleine , door
schijnende , ronde korrels , die een glazigen breuk en een zwakken, maar
aangenamen reuk hebben en bij het kauwen tusschen de tanden week worden. Zij bestaat uit 2 harsen, in kouden alkohol oplosbare (m astikzuur:
80 A 90%) , en eene in koenden alkohol oplosbare (m a s t i c i n e : 10%), en
bevat ook eenige aetherische olie.
Meconine (Opianyl : C 1011 1008 ) is eene zelfstandigheid , die benevens cotarnine, verschijnt bij de .behandeling van narcotine met oxyderende ligchamen. Het meconine is als zoodanig ook aanwezig in het opium en reeds
voor jaren uit de moederloogen' bij de bereidin c, der opiumalcaloiden verkregen en onder verschillende namen aangeduid. °De naam is afkomstig van
het Grieksche woord /17)&0 , (papaver,, slaapbol). Het best wordt het verkregen door narcotine met niatig verdund salpeterzuur bij eene zachte warmte
te behandelen , door potassa het cotarnine neer te slaan en de geconcentreerde vloeistof te behandelen met alkohol , die het meconine , benevens
een daaruit gevormd zuur,, het opianzuur, oplost. Uit de ingedampte oplossing wordt door zoutzuur meconine en opianzuur neergeslagen : uit de
oplossing van den neerslag in kokend water schiet het meconine het eerst
in kristallen uit. Deze kristallen zijn kleurloos, weinig in kokend water,
volkomen in alkohol en aether oplosbaar en smelten bij 140 0 C.
Het meconine gaat zeer spoedig over in opianzuur, hetwelk eindelijk in
hemipinezuur worth omgezet (zie bij doze artikelen).
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Het meconine wordt door geconcentreerd salpeterzuur in eene aanzienlijke
hoeveelheid opgelost , uit welke oplossing door water kleurlooze , bij 160° C.
smeltende , kristallen van n i t r o m e c o n in e: C 20 H9 (NO4)08 , worden afgescheiden.
Door chloorgas to leiden in eene oplossing van meconine in water , wordt
er een substitutieprodukt geboren van de zamenstelling : C 28 H8 C108 , voorkomende in kristalnaalden , die bij 175° C. smelten en bij verhitting met
geconcentreerd zwavelzuur met eene groenblaauwe kleur worden opgelost.
Meconium beet eene zwartgroene zelfstandigheid , die bevat is in het
darmkanaal van het foetus en in de eerste dagen na de geboorte ontlast wordt.
Het hoofdzakelijk bestanddeel is gedeeltelijk veranderde gaistof.
Meconzuur (3H0, C„HO„) is een zuur, dat slechts in het opium gevonden
wordt , verbonden met plantenbasen. Het wordt bij de bereiding dezer basen
als bijprodukt aan kalk verbonden , dus als meconzure kalk , verkregen.
Deze meconzure kalk wordt met 10 deelen warm water aangemengd en vervolgens door zoutzuur ontleed. Bij bekoeling schiet het meconzuur in witte
schubben aan , die 6 aeq. kristalwater bevatten , welke zij bij 100° C. verliezen , moeijelijk in koud water , gemakkelijk in kokend water , alsmede in
alkohol en aether,, oplosbaar zijn. — Het meconzuur is een driebasisch zuur.
Vooral is het gekenrnerkt door de bloedroode kleur , die het met oplossingen
van ijzeroxydezouten geeft , eene reactie gelijkende op die der rhodaanrnetalen,
maar daarvan verschillende , dat de roode kleur, door het meconzuur veroorzaakt , door goudchloride niet verdwijnt , zooals bij het rhodaan het geval is. — Bij verhitting wordt het meconzuur ontleed in comeenzuur (zie
aldaar) en bij verdere verhitting in brandi g-c o m een z uur (HO,C18H305),
welke beide zuren insgelijks de ijzeroxydezouten rood kleuren.
Medicinaalgewigt is ingedeeld als volgt : 1 Med. pond = 12 med. oncen ;
1 med. ons = 8 drachmen ; 1 drachme = 3 scrupel ; 1 scrupel = 20
grein. Het medicinaal pond in ons vaderland gebruikelijk , is gelijk aan
375 gram : — 1 gram komt dus overeen met 15,36 grein.
Medulline is synoniem met cellulose , houtvezel , xylon , lignine.
Meede is een alkoholische drank, bij gisting van een mengsel van honig met water verkregen.
Meekrap (Krap) is de wortel van Rubi a tinctorum, eene plant,
die in ons vaderland in Zeeland, en in Z. Europa en Azie gekweekt wordt.
Deze wortel is eenige duirnen lang, weinig takkig en iets dikker dan eene
penneschacht. Hij is uitwendig bruin, inwendig geelrood. Deels komt hij
van bast en wortelvezels bevrijd, deels gemalen in den handel. Gemalen
vertoont hij zich als een grof, roodgeel , sterk en eigenaardig riekend poeder , dat zorgvuldig tegen den invloed van lucht en licht moet bewaard
worden.
Het wezenlijk kleurgevend beginsel of chromogeen van den meekrap is
het ruberythrinezuur (ook rubian genaamd), een glucoside, dat door behandeling met zuren of door een ferment , in de meekrap aanwezig , in suiker
en alizarine, en bij lang staan in purptuine gescheiden wordt De bestanddeelen van meekrap, die 2 a 3 jaren gelegen heeft , zijn : ruberythrinezuur, alizarine , purpurine , suiker en citroenzuur. (Men zie de bijzonderheden bij de genoemde artikelen), — Geconcentreerde meekrap beet garancine (zie aldaar).
Meel. Met dit woord duidt men in engeren zin het poeder aan , ver34
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kregen door het malen van graankorrels , bevrijd van de omhulsels , (de
zemeleng) Bet meel van alle graansoorten vertoont in zijne bestanddeelen eene bepaalde overeenstemming. Deze bestanddeelen zijn : zetmeel,
kleefstof (caseine , fibrine , mucine en vet) , zouten der alkalien of alkalische aarden , water, zemelen. De hoeveelheid zemelen hangt of van de
zorgvuldige afscheiding van het meel en bedraagt 5,10 tot zelfs 25 procent.
Zeer fijn meel heeft eene matwitte kleur, is zacht op het gevoel en eenigzins
vetachtig , bevat in den luchtdroogen staat 12-18 6/ 0water en geeft, met de heeft
van zijn gewigt water zamengekneed , een zeer veerkrachtiggelijkmatig deeg.
Wij laten eenige analysen van graansoorten volgen.
Weitekorrels bevatten :
71,49% zetmeel,
10,96% zemelen ,
8,04% suiker , dextrine,
10,00% water ,
benevens anorganische zouten (1,9%, hoofdzakelijk phosphorzure zouten).
Rogge bevat :
61,07% zetmeel,
9,48o/ kleefstof,
14,370/0 suiker , dextrine ,
3,280/0 eiwit en
6,38% houtvezel ,
benevens anorganische zouten.
De vervalsching van het meet uit graansoorten geschiedt hoofdzakelijk met
aardappelmeel. Men ontdekt deze vervalsching , door de melkachtige vloeistof , welke men verkregen heeft door het uitwasschen der kleefstof uit het
deeg van het te onderzoeken meet , door eene zijden zeef in een spits-kegelvormig glas te gieten en eenigen tied te laten staan. Het aardappelmeel
zinkt het eerst en concentreert zich in de punt. Men legt het op een horlogieglas, overgiet het met eene potassaoplossing van '1,5 % en neemt het nu
onder het microskoop waar. Het aardappelrneel zwelt dan tot het zesvoudige
van zijn volume op en vormt eene gelei , terwiji het graanmeel onveranderd
blijft. Eene vervalsching met boekweitenmeel wordt ontdekt door den hoekigen vorm van dit meet, terwiji de vervalsching met gemalen peulvruchten zich openbaart , doordat onder het meel brokstukken van celwanden worden waargenomen.
Meerschuim, zie Magnesiumoxyde, k i e z e l z u u r.
Meilers I zie bij Houtskool.
Mekkabalsem (Opobalsamum , Balsamum Gileadense) wordt uit een
struikachtig gewas (Amyris Gileadensis , Balsamodendron Gileadense) fverkregen , komt in den handel in kleine fleschjes voor en wordt bijna enkel in
de Oost gebruikt. Het is den beginne zeer dun van consistentie , weinig gekleurd en bezit een hoogst aangenamen reuk. Eene andere soort wordt door
middel van water uit het hoot en de takken door koken verkregen, is van
minder waarde , bezittende minder reuk en smaak.
Mekonine = Meconine.
Mekonzuur = Meconzuur.
Melam (Mellarn : C12 H9N11 ) is een vet korrelig poeder,, onoplosbaar in
water, alkohol en aether,, dat verkregen wordt bij verhitting van rhodaanpotassium en salmiak.
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Melamine (C 12 H 12 N12 of C6H6N6 ) komt voor in groote kleurlooze, rhombische octa8ders , moeijelijk in koud , beter in kokend water, niet in alkohol
en aether oplosbaar , en ontstaat , indien melam in bijtende potassaloog onder
voortdurend koken opgelost en dan tot kristallisatie verdampt wordt. Om
het melamine te bereiden , overgiet men het uitgewasschen residu der destillatie van 1 kilo salmiak en V, kilo rhodaanpotassium met eene oplossing
van 6 'ned. looden potassahydraat en Ph tot 2 kilo water en houdt alles
aan de kook. De kleur van het onzuivere melamine gaat hierbij in eene
geelwitte over en de vloeistof wordt melkachtig. Na het filtreeren der helder gewordene vloeistof, zetten zich glanzende blaadjes af. — Het melamine
is eene zwakke base , die zich met zuren tot kristalliseerbare zouten verbindt.
Door koken met salpeterzuur gaat het melamine onder uittreding van ammoniak en het opnemen van water eerst in ammeline , dan in ammelid, eindelijk in cyaanzuur over.
Melangalluszuur is synoniem met galhuminezuur.
C2N
Melaniline (C2611 13 N 3 =(C 12 1-15 ), N,) ontstaat bij de warme inwerking van
112
chloorcyaangas op watervrij aniline. Het alsdan gevormde chloorwaterstofzuur melaniline wordt vervolgens door potassaloog ontleed, waarbij het
melaniline in witte kristalblaadjes aanschiet. — Het is reukeloos , smaakt bitter
en smelt bij 120-130° C., is weinig oplosbaar in water , gemakkelijk in alkohol en aether. Het is eene zwakke base , die met de zuren kristalliseerbare
zouten geeft. C h l o o r w a t e r s to f z u u r melaniline (C26H 13 N3, HC1) is eene
gomachtige massa. Salpeterzuur melaniline (C 25H 13 N2 , HO, NO5)
kristalliseert gemakkelijk. Door de inwerking van chloor, broom , jood,
salpeterzuur of cyaan op melaniline ontstaan substitutieprodukten, bijv. diof bichloormelaniline (C26H11 C1 2N3) , di- of bijoodmelaniline
(C2611 11 J 5 N3) , d i- of bicyanome la n il in e (C26H11Cy2N3) enz.
Melanine heeft men een zwart pigment geheeten , maar waarschijnlijk
onder dezen naam zeer verschillende zwarte en donkerbruine dierlijke zelfstandigheden begrepen , die later afgezonderd zijn verkregen.
Melanocimide (Oxamelanil .. C20 H11N2 0,) is door Hofmann een ontledingsprodukt van het dicyanomelaniline (zie bij Melaniline) genoemd , hetwelk als
een gele neerslag wordt afgescheiden bij oplossing der genoemde verbinding
in zoutzuur.
Melanzuur (C,,,H2O„ volgens Berzelius Sp i r hum in ezuur) ontstaat,
indien spiroyligzuur (salicyligzuur) bij aanwezigheid van alkalien aan de lucht
wordt blootgesteld. Het scheidt zich alsdan als een zwart poeder met zure
eigenschappen af.
Melasse , zie bij Sulker.
Meleen (C60H 60 ) ontstaat bij de drooge destillatie van was of liever van
myricine , gelijkt op paraffins, smelt bij 62° C. en kookt bij 375°.
• eleensulfide (C,N,H,S,) ontstaat door xanthaanwaterstofzuur tot 160° C.
te verhitten.
Melezetilose (C121111011) is eene suikersoort, gevonden in de zoogenaamde
manna van Briancon, die zich op de eerste jonge takjes van den lorkenboom afscheidt.
Melllootzuur (C 18 11 10 06) is een eigenaardig zuur , in de bloemen van Melilotus officinalis Wildd, met coumarine verbonden. (Zie bij Coumarine).
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Melisseolie is eene zeer vloeibare , bleekgele , aetherische olie , die door
destillatie van het melissekruid (Melissa officinalis L.) verkregen wordt.
Melissine (van h ihiltacra , de bij , melissyloxydhydraat , melissylalkohol : C,G
1162 00 is een alkohol uit de reeks der wassoorten , in het bijenwas met
palmitinezuur verbonden , en wel in het myricine of het in alkohol onoplosbare gedeelte van het was. Het smelt bij 85° C. , en levert bij verhitting met.
potassakalk melissinezunr.
Melissinezuur (C,0 E-16004) worth verkregen uit het melissine of den melissylalkohol , door smelting met potassahydraat. Het ontstaat dus ook
bij verzeeping van het in alkohol onoplosbare gedeelte van het bijenwas , namelijk van het myricine.
Melitose = Eucalyptus-suiker.
Melk is een afscheidingsprodukt der borstklieren van de zoogdieren.
Zij bevat kaasstof in den opgelosten staat , verder eiwit , vet (boter) , melksuiker , extractiefstoffen en zouten , voornamelijk phosphorzure zouten en
gemiddeld 87-90°4 water.
Het verschil in de melk berust hoofdzakelijk op de hoeveelheid der afzonderlijke bestanddeelen. De eigenschappen eener goede melk zijn eene
gelijkvormige , witte kleur,, genoegzame digtheid (omstreeks 1,03 spec. gewigt) en de tegenwoordigheid eener aanzienlijke hoeveelheid room , alsmede
vooral afwezigheid van vreemden bijsmaak en reuk.
Versch gemolken koemelk reageert meestal zwak alkalisch of neutraal
maar bij het staan aan de lucht wekt , naar gelang de temperatuur hooger is , de kaasstof zooveel to spoediger een gistingsproces op van de melksuiker , ten gevolge waar y an melkzuur ontstaat en de kaasstof coaguleert.
De zamenstelling van koemelk is gemiddeld :
85-87% water.
13-15% vaste bestanddeelen ;
welke laatste zijn
4-3% boter ,
6-30j. kaasstof ,
5-2% melksuiker en extractiefstoffen,
3,7-0,5% zouten , omstreeks de helft phosphorzure zouten
Melksoorten zeer rijk aan vetdeelen zijn de geiten- en schapenmelk. Vrouvenmelk bevat weinig kaasstof, maar veel melksuiker en vrij alkali (potassa).
Melkglas , zie bij Glas , pag. 301.
Melksappen worden in onderscheidene planten gevonden , vooral in defamiliön der Euphorbiacan , Urticeen , Apocyneen enz.
Melksniker (Lactine : C12 H1101, + HO) bevindt zich in de melk der zoogdieren , wordt daaruit verkregen na verwijdering van kaasstof en vet (dus
uit de wei) door verdamping en kristalliseert dan in kleurlooze , scheeve
vierzijdige zuilen , is zeer hard , knarst tusschen de tanden , smaakt zwak
zoet en zanderig. Zij is in 6 deelen koud en 3 deelen kokend water oplosbaar , maar vormt geen stroop. De oplossing draait het polarisatievlak regts.
Zij is onoplosbaar in alkohol en aether. Door verwarming smelt zij en wordt
watervrij , bij 170° C. bestaat zij uit C 12 11 10 010 (lactocaramel). Zij ondergaat
slechts langzaam de alkoholische gisting (de kumis der Baschkiren) ; door kaasstof gaat zij in melkzuur en boterzuur over (bij verhooging der temperatuur wordt er alkohol gevormd). Door salpeterzuur wordt uit de melk-
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- uiker,, benevens zuringzuur,, slijMnur gevormd (later ontstaat er wijnsteenzuur) , waardoor zij zich van de overige suikersoorten wezenlijk
onderscheidt. Bij aanwezigheid van potassa reduceert zij , evenals de druivensuiker, het kopervitriool , doch terwijl 1 aeq. druivensuiker 10 aeq. koperoxyde reduceert , kan 1 aeq. melksuiker slechts 8 aeq. koperoxyde reduceren. De melksuiker wordt door verdunde zuren omgezet in lactose.
Melkzure aethylaether (Aethermelkzuur = C41150,C6HSO5) wordt verkregen door een mengsel van melkzuren potassa-kalk en aetherzwavelzure potassa te destilleren ; eerie kleurlooze vloeistof , die hij 450 tot 460o C. kookt ,
oplosbaar in water, alkohol en aether.
Melkzuur (2110, C811,04 = C 6 11 6 06 of C 12 H 10 010 + 2H0) ontstaat in eerie
groote hoeveelheid bij het gistingsproces van eenige koolhydraten , voornamelijk van de melksuiker , de rietsuiker , het zetmeel , bij het zuur worden
van verschillende plantenstoffen , zoo bijv. van groenten , van kool (zuurkool)
enz. In het dierlijke ligchaam wordt bet gevonden in het maagsap en de afscheidsels van klieren. (Bet melkzuur in het vleesch aangetroffen , schijnt
van bet gewone melkzuur (waarmede het in alle gevallen isomeer is) in zijne
youten te versehillen en wordt wel vl ees ch melkzuur of paramelk zu u r
geheeten). Ook in plantenextracten wordt het melkzuur aangetroffen. Kunstmatig wordt het verkregen nit het alanine (zie aldaar).
Men verkrijgt het melkzuur het voordeeligst door 3 kilo rietsuiker en 11A
rood wijnsteenzuur in 13 kilo kokend water opgelost eenige dagen te laten
staan en er dan 42 lood rotte kaas bij te doen , die in 4 kilo afgeroomde
melk verdeeld is , terwijl eindelijk bij de geheele massa 4 1/2 kilo krijt
wordt gevoegd. Blijft dit mengsel 8-10 dagen ender gestadig omroeren aan
eene temperatuur van 30-35° C. blootgesteld , dan zal het tot een kristallijnen
brij van melkzuren kalk vast worden. Wordt deze brij alsdan met 10 kilo
water en 1 1/2 lood kalk gedurende een half uur gekookt en vervolgens gefiltreerd , dan zal uit het tot de stroopdikte ingedampte filtraat na 4 dagen de
melkzure kalk kristailiseren , welke na afwasschen met koud water en uitpersen door middel van verdund zwavelzuur ontleed wordt. Het melkzuur,
van het gevormde gips afgefiltreerd , wordt bij koolzuur zinkoxyde gevoegd,
waardoor melkzuur zinkoxyde ontstaat , waaruit na uitwasschen met koud
'water al bet zink door zwavelwaterstof wordt neergeslagen.
Het zuivere rneest geconcentreerde melkzuur is eerie kleur- en reukelooze ,
maar zeer zure stroop met een spec. gewigt van 1,215, die aan de lucht
water aantrekt en hiermede , evenals met alkohol en aether , in elke evenredigheid kan vermengd worden. Zij wordt bij — 24° C. nog niet vast. Bij
130° verliest het melkzuur 1 aeq. water , wordt omgezet in zoogenaamd melkzuur-anhydrid en vormt dan eene amorphe , geelachtige , zeer bittere massa,
die reeds beneden 100° smelt , bijna niet in water, maar gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar is.
Wordt bet zoogenaamde melkzuur-anhydrid tot 250° verhit , dan Levert het
een vast sublimaat , wezenlijk melkzuur- an h y d ri d , lactide genaamd (zie
aldaar).
Het melkzuur is volgens sommigen een tweebasisch , volgens anderen een
eenbasisch zuur. Onder de melkzure zouten zijn merkwaardig de m elk .z ure kalk (CaO,HO,C.11 404 -1- 5H0), moeijelijk in koud , volkomen in kokend
water oplosbaar; — het melkzuur zinkoxyde (Zn 0,HO,C 611404 + 3H0),
zeer moeijelijk oplosbaar in water en alkohol (Beide zouten troffen wij reeds bij de
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bereiding van het melkzuur aan) ; — het m e lk z u ur ij zeroxydule (FeO,HQ
C611 4 04 + 3H0) , een wit-groenachtig, kristallijn poeder , moeijelijk in water ,
beter in alkohol oplosbaar , — melkzuur tinoxydule (2SnO, C6 11404) ,
witte , onoplosbare , watervrije kristalkorrels.
Met rottende ligchamen in aanraking gebragt bij 30 a 35° geven de melkzure zouten boterzuur (zie aldaar).
Melkzuur-anhyded , zie bij Melkzuur.
Mellaan = Mellon.
Mellanuren = Mellaan- of Mellonverbindingen.
Mellanurenzuur (C12N81-1808) ontstaat bij zeer langzame verhitting van het
ureum , waarbij het op een zeker punt benevens cyanuurzuur te voorschijn
treedt. Uit het ammelid ontstaat het door uittreding van ammoniak en in de
plaats treding van water.
Mellietzuur is synoniem met llonigsteenzuur.
Mellimide of Paramide , zie bij lionigsteenzure ammonia.
Mellon of Mellaan. Volgens Liebig moet onder mellon een koolstikstofradikaal verstaan worden , hetwelk met de formule : C 18 N13 , overeenkomt.
Men meende vroeger , dat een geel ligchaam , hetwelk bij sterke verhitting
van het mellonwaterstofzuur en ook van andere soortgelijke verbindingen
terugblijft , en de formule C18N12 heeft , het wezenlijke radikaal der mellonverbindingen was , doch is daar later van teruggekomen en heeft dit gele
ligchaam (C18N 12 ) , dat in water , alkohol , aether en verdund zwavelzuur of
zoutzuur onoplosbaar is , p s e u d o m e110 n geheeten.
Dewij1 het hypothetische radikaal mellon (C 18IN'13) met de -waterstof een
mellonwaterstofzuur vormt , hetwelk de formule : C 18N13 + 3H heeft, en ook
de mellonmetalen overeenkomen met de formule : C18 N13 + 3M, heeft men
het mellon als een driebasisch radikaal leeren kennen.
Mellonkwikzilver,, zie bij Mellonwaterstofzuur.
Mellonpotassium (Mellaanpotassium : C18N13K3 -E-'10110) kan verkregen
worden door rhodaanpotassium (7' deelen) met antimoon- of bismuthchlorure
(3 deelen) zamen te smelten. De daarbij verkregene verbinding komt voor
in zachte, zijdeglanzende , witte naalden , veel op zwavelzuur chinine gelijkende , moeijelijk oplosbaar in koud, gemakkelijk in warm water , onoplosbaar in alkohol en aether. Behalve mellonpotassium met 3 aeq. K bestaat
er eene verbinding met de formule : C18N13K 2H , en eene met de formule
Ci8N13KH2•
Mellonverbindingen (Mellonuren) ontstaan bij de inwerking van onderscheidene zelfstandigheden op rhodaanalkalimetalen , zie bij v. Mellonpotassium.
Mellonwaterstofzuur (Hydromellon : C18 1-113H3) kan volgens Liebig verkregen worden door eene warme oplossing van mellonpotassium met kwikzilverchloride te praecipiteren , het gevormde melIonk w i k z i 1 v er in
blaauwzuur op te lossen en het kwikzilver uit deze oplossing door middel
van zwavelwaterstof af te scheiden , terwiji het blaauwzuur door zachte verwarming verwijderd wordt. — De oplossing is kleurloos , smaakt en reageert zuur , kan met alkohol zonder troebeling vermengd worden , drijft het
koolzuur uit zijne zouten en geeft met potassa weder mellonpotassium. Bij verdamping van het opgeloste zuur scheiden zich witte hoiden of vlokken af en
men verkrijgt een overschot , dat slechts gedeeltelijk in koud water oplosbaar is.
Menaphtalamine (Menaphtylamine , Menaphtalidine : C„H„li,) is eene
organische base, die door inwerking van chloorcyaangas op gesmolten wa-
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tervrij naphtalidine of-naphtylamine in zijn zoutzuur zout verkregen wordt.
Het naphtylamine verandert daarbij in eene zwarte harsachtige massa , die
grootendeels uit het zoutzure zout der nieuwe base bestaat. Men kan de
base verkrijgen , door de massa in veel heet water op te lossen , met potassa
of ammonia neer te slaan en den uitgewasschen neerslag uit wijngeest om te
kristalliseren. Zij vormt kleine , witte naalden , die reukeloos en bitter zijn,
bij 200° C. smelten en bij 260° ontleed worden. Zij is zeer weinig in water,
ook in alkohol en aether moeiielijk oplosbaar,, reageert alkalisch en wordt
door chroomzuur langzaam aangetast.
•
Menaphtoximide (C46H 15N 303 scheidt zich uit de oplossing van het dicyanomenaphtalamine in zuren als eene gele zelfstandigheid af. — Het d i c ya n omenaph t a la mine is eene zeer onbestendige base , die als een kristallijn ligchaam ontstaat bij de inwerking van cyaangas op de aetherische
oplossing van het menaphtalamine.
Mengingsgewigten, zie bij Aequivalent.
Menie zie Loodoxyde , rood.
Mentspermine (C18 H12NO2) is eene base in de kokkelskorrels , de vruchten
van Menisperrnus Coceulus , in vierzijdige kleurlooze prisma's kristalliserende,
zeer bitter van smaak. Het vormt zouten , waarvan bet zwavelzure zout
kristalvormig voorkomt. Men verkrijgt het menispermine door de vruclithuid
der kokkelskorrels , met wijngeest uit te trekken , dezen af te destilleren en
het terugblijvende met heet water te behandelen. Bij het in water onoplosbare gedeelte wordt een zeer verdund zuur en ammonia gevoegd ; vervolgens wordt het met azijnzuur dan met alkohol en eindelijk met aether
behandeld en levert nu menispermine.
Mensohenvet behoort tot de weeke , veel olelne bevattende , vetsoorten.
Menyanthine (C 66 H56 03, volgens Kromayer) is de bitterstof , afgescheiden
uit de bladen van Menyanthes trifoliata L. of Waterklaver. Men verkrijgt
bet menyanthine door de bladen met beet water nit te trekken , het aftreksel
te concentreren en met galnoten-aftreksel te praecipiteren. Het goed uitgewasschen praecipitaat wordt met fijn geslibd loodoxyde en water tot een
dunnen brij aangemengd , het mengsel in het waterbad tot droogwordens
verdampt en het terugblijvende met 85 procentigen wijngeest uitgekookt.
De vloeistof wordt gefiltreerd , de wijngeest van het filtraat afgedestilleerd ,
de terugblijvende vloeistof van een geleiachtig ligchaam door filtreren afgescheiden en aan de langzame verdamping overgegeven. Het afgescheiden
bruinacbtig , onzuiver menyanthine wordt nu door middel van aether uitgetrokken en daardoor van eene groene , scherp smakende hars bevrijd , het
in aether onoplosbare menyanthine in heet water opgelost , na bekoeling
met eene oplossing van looizuur neergeslagen , de neerslag, bij bet omroeren eene pleisterachtige massa wordt , in alkohol opgelost , met geslibd
krijt ingedroogd , het terugblijvende met wijngeest uitgekookt, de oplossing
met dierliike kool behandeld en , na heet gefiltreerd te zijn en bijvoeging
van een weinig water , aan de vrijwillige verdamping overgegeven. Het menyantine scheidt zich nu langzamerhand als eene kleurlooze terpentijnachtige
massa af, die boven zwavelzuur vast wordt, amorph , bijna kleurloos,
wrijfbaar en luchtbestendig is en een intensieven zuiveren bitteren smaak
heeft. Het is later gelukt het uit de alkoholische oplossing bij bekoeling in
kristallen te verkrijgen. 900 Deelen bladen seven 1 deel zuiver menyanthine. —
Bij verhitting wordt het menyanthine tusschen 60-650 G. week, bij 115o
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dunvloeibaar en bij bekoeling tot eene geelachtige doorzigtige harde massa.
De bittere smaak gaat verloren bij hehandeling met potassa en soda en komt
ook na de neutralisatie der alkalièn met zuren Diet meer te voorschijn.
Menyanthol. Verhit men het menyanthine met verdund zwavelzuur in
eene retort , dan wordt het mengsel spoedig troebel , en er gaat eene zware,
kleurlooze , naar bitteramandelolie riekende vloeistof over , het zoogenaamde
menyanthol hetwelk zuur reageert en de ammoniakale zilveroplossing reduceert.
Mercaptanen (van mercurium captans, geschikt om kwikzilver op te nemen) heeten de sulfhydraten der alkoholradikalen , of volgens de typetitheorie
alkohol en , waarin de typische zuurstof door zwavel vervangen is. — Men
kent voornamelijk aethylmercaptan en methylmercaptan. — Het a eth y ICJ!, )
mercapt an (zwavelwaterstof-zwavelaethyl : C,H,S,HS = H i SO kan verkregen worden door zwavelwaterstof-zwavelpotassium te destilleren met eene
geconcentreerde oploss ing van aether-zwavelzure potassa , waarbij de verbinding op het waterachtig destillaat drijft. Geheel zuiver wordt het aethylmercaptan verkregen door kwikzilver-mercaptide (zie bij mercaptiden) door
middel van zwavelwaterstof te ontleden. Het is eene kleurlooze , ligt bewegelijke vloeistof van een doordringenden knoflookreuk. Het heeft een
spec. gewigt van 0,835 , kookt bij 320 C. , is zeer brandbaar,, weinig in
water , gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar. Het verbindt zich met
vele metaaloxyden en vormt daarmede , onder afscheiding van water , zwavelwaterstof-zwavelmetalen. Het gemakkelijkst heeft deze verbinding plaats
met kwikzilver tot kwikzilver-mercaptide, en met goud. — Door absorptie van stikgas wordt het aethylmercaptan bloedrood. — Het methyl2 ii
3 I S2 wordt
m e r c a p t a n (zwavelwaterstof-zwavelmethyl : C2H3S,HS = C11
verkregen door destillatie van methylaether-zwavelzuren kalk met zwavelwaterstof-zwavelpotassium en is eveneens eene ligte vloeistof van een doordringenden walgelijken reuk , die bij 210 C. kookt en zich ten opzigte der
metalen evenals het aethylmercaptan gedraagt.
Mercaptiden zijn door Zeisser geheeten verb]ndingen van alkoholsulfuren (z. a.
zwavelaethyl of zwavelmethyl) met zwavelkwikzilver , en worden verkregen
door kwikzilveroxyde met het aethyl- of methylmercaptan (zie bij Mercaptanen)
zamen te brengen in een vat , dat door ijs koud gehouden wordt. Het mercaptide wordt eindelijk uit alkohol omgekristalliseerd. — Het k wi k z i Iv er-a ethylmercaptide (zwavelkwikzilver-zwavelaethyl : HgS -4- C4H5S=
C, H
H . I S,) kristalliseert in witte zilverglanzende blaadjes, die weinig in water,
beter in alkohol oplosbaar zijn , bij 860 C. smelters en bij eene hoogere ternperatuur ontleed worden. — Het kwik zil v er-m eth yl m er c a pti de (zwaH
velkwikzilver-zwavelmethyl : HgS + C 3H3S =C
2 2 i S2) komt insgelijks voor
Hg
in glanzende witte blaadjes.
Mercurialine is een alkaloide nit Mercurialis anima L. afgescheiden ;
eene waterheldere , olieachtige vloeistof van een doordringenden narcotischen
reuk.
Mercurius is eene nude benaming voor Kwikzilver.
Mercurius dulcis (Zoete kwik) = Kwikzilverchlorure.
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Mercurius praecipitatus albus (Wit praecipitaat) = Kwikzilverchlorideamide,
Mercurius praecipitatus ruber = Kwikzilveroxyde.
Mercurius solubilis Hahnemann' (Hahnemann's oplosbaar kwikzilver) ,
zie bij Kwikzilveroxyde , Salpeterzuur.
Mercurius sublimatus corrosives (Bijtend kwikzilversublimaat) = Kwikzilverchloride.
Mercurius vivus (Levende kwik) = Kwikzilver.
Merge', Met deze benaming duidt men een innig mengsel aan van koolzuren kalk en 20-30% klei , waarbij dikwijls kwartszand is gevoegd. Naar
den aard der bijmenging onderscheidt men verschillende soorten van mergel :
kalkmergel , zandmergel , stukmergel enz. De mergelsoorten rieken bij beademing tranig en worden met water dikwijls plastisch. Zij zijn vaak gekleurd door ijzeroxyde.
Mesaconzuur (C1011608 = 2H0,C10H406) is isomeer met het citraconzuur
en itaconzuur. Het ontstaat, indien eene verdunde oplossing van het citraconzuur met omstreeks het zesde deel salpeterzuur, tot kokens verhit wordt.
Na een half uur verwarming scheidt zich bij bekoeling eene porseleinachtige massa af, verontreinigd door zuringzuur,, en eene gele nitroverbinding,
waarin het citraconzuur gedeeltelijk is overgegaan. Door herhaald omkristalliseren wordt het mesaconzuur zuiver verkregen en vertoont zich dan
als fijne glanzende naalden , die in koud water zeer moeijelijk oplosbaar
zijn , bij 208° C. smelten en bij eene hoogere temperatuur zonder ontleding
sublimeren. — Uit het isomere itaconzuur kan geen mesaconzuur verkregen
worden.
MeSiet , door Reichenbach in den ruwen houtgeest aangetroffen , volgens
LOwig eene eigendommelijke, op het aceton gelijkende zelfstandigheid , is
waarschijnlijk azijnzure methylaether. Het wordt in eene groote hoeveelheid
door eene vernieuwde destillatie nit den ruwen houtgeest verkregen , waarbij
het zich in het eerste gedeelte van het destillaat bevindt, verontreinigd door
eene ligte olie, die men met kalk verwijdert. Het wordt alsdan met eene
oplossing van aluin geschud en nogmaals gedestilleerd. Zuiver is het eene
kleurlooze vloeistof met een aangenamen reek, van 0,91 spec. gewigt.
Mesietaldehyde noemde men eene zelfstandigheid , door verwarming van
aceton met zijn half volumen sterk salpeterzuur als eene zware, weinig gekleurde vloeistof verkregen.
Mesietalkohol is synoniem met aceton.
Mesityl heeft men als een eigenaardig radikaal in het aceton aangenomen , hetwelk echter thans beschouwd wordt als aldehyde , waarin 1 aeq. H
door 1 aeq. C2H3 (methyl) is verplaatst.
Mesitylchlorure (C6B,C1) ontstaat bij het verzadigen van aceton met droog
zoutzuurgas , waarbij het donkerbruin wordt. Door inwerking van phosphorsuperchloride op aceton verkrijgt men het zuiver als eene zware, zwak gekleurde vloeistof.
Mesitylen = Mesitylol.
Mesityljodure (C6H,J) ontstaat bij het zamenbrengen van jodium , phosphorus en aceton.
Mesitylol (Mesitylen : 18 1-112) is door Kane eene koolwaterstof geheeten,
die bij de destillatie van C vol. aceton en 1 vol. sterk zwavelzuur ontstaat.
Het is eene kleurlooze , naar knoflook riekende vloeistof, die bij 155 0 C.
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kookt , door alkalien niet veranderd worth , daarentegen met chloor, broom,
jood en salpeterzuur kristallijne substitutieprodukten levert ; met salpeterzuur bijv. binitromesitylol:
met een mengsel van zwavelzuur
(NO,), 1.
C• ATen salpeterzuur trill itr o m esitylol : (N64): enz.
Mesityloxyde (bij het aannemen van het radikaal mesityl ook mesitylaether geheeten : C12 H1002 ) is in den zuiveren staat eene kleurlooze , naar
pepermunt riekende one' van 0,848 spec. gewigt die bij 431° kookt Dit
aldus genaamde ligchaam wordt verkregen bij de drooge
'
destillatie van een
mengsel van kalk en aceton tusschen de 100 en 250°. (Bij 250° gaat hierbij
een ander ligchaam over , phoron: C 18f11402 geheeten). Het mesityloxyde
ontstaat ook door inwerking van zwavelzuur op aceton.
Mesitylzwavelzuur (C6 H SO, HO, S2 04) is verbonden met kalk verkregen
door de inwerking van verdund zwavelzuur op aceton en verzadiging met
koolzuren kalk. Ook met phosphorzuur en phosphorigzuur ontstaan soortgelijke verbindingen.
Mesoxalzuur (C6 H2010). Bij het koken van geconcentreerde oplossingen
van zouten van het alloxanzuur (zie aldaar) , ontstaan er zouten van het
mesoxalzuur, benevens ureum. Alloxanzure baryt geeft op deze wijze mesoxalzure baryt, waaruit door middel van zwavelzuur het mesoxalzuur wordt
afgescheiden. Het is een zeer zuur en kristalliseerbaar ligchaam.
Messing , zie Geelkoper.
Mest. Met de benaming : »mest" geeft men in de landhuishoudkunde
te kennen al de zelfstandigheden , die den bodem worden toegevoerd , om
zijne vruchtbaarheid te behouden en te bevorderen , en in het algemeen
om te herstellen , wat aan den bodem door vruchtgebruik onttrokken is.
Dergelijke bijvoegsels kunnen den bodem in drievoudig opzigt nut verleenen :
vooreerst geven zij aan den bodem die voedingsstoffen , welke tot het voile
gedijen der planten benoodigd zijn en die de grond wegens de eene of andere
oorzaak niet oplevert , direct in eene aanzienlijke hoeveelheid en in een doelmatigen vorm ; ten tweede hebben zij het voordeel , dat zij ten gevolge van scheikundige en physische werkzaamheid de verschillende deelen van den bodem
omwerken en hunne verwezing bevorderen ; eindelijk brengen de meststoffen
ook eene mechanische verandering in den bodem voort, doordien de consistentie , de wateraantrekkende en waterhoudende kracht van den bodem
de wijzigingen ondergaan , die voor de kultuur wenschelijk zijn. Gewoonlijk
hebben deze 3 werkingen gezamenlijk plaats.
Onder de verschillende meststoffen bekleeden de vloeibare en vaste excrementen van menschen en dieren erne eerste plaats , doordien zij de normale bestanddeelen der voeding , der weefsels en vloeistoffen maar ook
'
ligt ontleedbare en half vergane organische stoffen bijgemengd houden
, die
als rijke bronnen van ammoniak van de grootste beteekenis zijn voor eene
krachtige plantenvoeding.
be excrementen van een dier geven een doelmatigen mest aan die plantensoortenwelke ook deze dieren voeden , zoodat op deze wijze de normale bestanddeelen werkelijk een kringloop heschrijven , want zij gaan van de plant
in het dier over en vallen door middel der excrementen den schoot der
aarde toe, om weder nieuwe planten te doen ontwikkelen.
Heeft men gebrek aan dierlijken mest, dah bezigt men afvallen van planten,
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die vooraf tot het verzamelen en bewaren der excrementen als stroo dienen
en , zooals in de praktijk bekend is , daarmede vermengd worden.
Ook kan eene groene bernesting worden bewerkstelligd of kunnen delfstoffelijke zelfstandigheden , zooals salpeterzure soda , phosphorzure sodaammoniak den grond worden toegevoegd.
Om surrogaten voor den mest aan te wenden , dient men naauwkeurig bekend te zijn met de bestanddeelen van den bodem en van de delfstoffen ,
door middel waarvan de bodem zal moeten gecultiveerd worden. Men
houdt hierbij vooral de stelling in het oog, dat den bodem moet wedergegeven worden , wat hem ontnomen is.
Onder de kunstmatige meststoffen verdienen vooral het beenderenmeel, de
guano , poudrette enz. verinelding. (Men zie bij deze artikelen.)
Metaalbad noemt men een bad van ligtvloeibare metalen of legeringen,
die tot indirecte verwarming van zekere zelfstandigheden dienen.
Metaalblaauwzuren heeft men verbindingen van de metaalhoudende cyaanradikalen met waterstof geheeten , welke zich tegenover basen op dezelfde wijze gedragen, als de verbinding van het radikaal cyaan met waterstof , bij v. het ferrocyaanwaterstofzuur.
Metaalboom noemt men de boomachtig vertakte neerslagen van metalen,
die ontstaan wanneer men een metaal door een ander uit zijne verbinding
afscheidt , bijv. de loodboom1
Metaaloxyden , zie Oxyden en Zuurstof.
Meta-antimonigzuur (HO, Sb0 3) wordt verkregen door drievoudig-chloorantimoon in de koude met koolzure soda neer te slaan. Het gaat bij kookhitte over in antimoonzuur of antimoonoxyde.
Meta-antimoonzuur vormt in verbinding met potassa een belangrijk reagens
op sodazouten , zie Potassa , antimoonz ur e. Volgens von Baumhauer is
echter de naam »meta-antimoonzuur" voor het zuur in deze potassaverbinding oneigenliik en moet zijn p a r a-a ntimoonzuur van de formule :
4H0, 2Sb0 5 . Het eigenlijke meta-antimoonzuur met de formule : HO,
Sb057 is volgens hem het antimoonzuur, verkregen door antimoon met salpeterzuur of koningswater, hetwelk veel salpeterzuur bevat, te behandelen.
(Zie verder Antimoonzuur).
Metabenzaetheren (C1 16) is door Canizzaro geheeten eene amorphe ,
barnsteengele , doorschijnende, in water en alkohol onoplosbare , in aether
weinig oplosbare , daarentegen in zwavelkoolstof,, chloroform en terpentijnolie zeer oplosbare zelfstandigheid , die uit benzalkohol door behandeling
met geconcentreerd zwavelzuur fluoorboor , phosphorzuur , chloorzink enz.
ontstaat.
Nletacetamine is synoniem met propylamine.
Metaceton (C1 ,,H1002 ) ontstaat , benevens aceton , bij het verhitten van
indifferente koolhydraten (suiker of gom) met kalk en is eene aangenaam
riekende , kleurlooze vloeistof, onoplosbaar in water , kokende bij 84°.
Metacetonzuur is synoniem met Propionzuur.
Metacetylureum is synoniem met Aethylureum.
Metacinnameine is eene neutrale kristallijne zelfstandigheid, die tegelijk
met het cinnameine (zie aldaar) uit den perubalsem verkregen wordt. Volgens de nieuwste onderzoekingen zal het metacinnameine identisch zijn met
het styracine.
Metacomeenzuur is synoniem met Comeenzuur.
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Metafarfarol ontstaat benevens het furfurol (zie aldaar). Het metafurfurol is veel minder in water oplosbaar dan het furfurol.
Metagalluszuur is synoniem met het galhuminezuur.
Metagomzuur,, zie Arabine.
Metalbumine is in de vochten van waterzuchtigen aangetroffen. Het zal
ook in het kristalligchaam van het oog gevonden zijn. Het geeft, in azijnzuur opgelost, met ferrocyaanpotassium geen neerslag, waardoor het zich
van het gewone eiwit en paralbumine onderscheidt. Ook zal het bij kookhitte niet coaguleren.
Metal (Pilger is eene legering van koper, tin en antimoon.
Metaldehyden noemt men in het algemeen eenige ligchamen, die isomeer
of polymeer zijn met het aldehyde en waarin dit wordt omgezet. Ms zoodanige kent men het vloeibaar paraldehyde en het kristallijne elaldehyde en
metaldehyde (zie de artikels elaldehyde en paraldehyde).
Metalen , zie Elementen , pag. 234.
Metalepsie 1 zie Substitutieleer.
Metalloiden , zie Elementen.
Metallurgie (van ktkro:AA0v , metaal , erts en ipr.tv, bereiden , bewerken)
is de leer van de processen, waardoor metalen en metaalaardige verbindingen nit de ertsen worden afgescheiden.
Metalyse is eene benaming, die door DObereiner voor katalyse wordt
gebezigd.
Metamerie noemt men de betrekking tusschen organische verbindingen,
die dezelfde elementen in een gelijk aantal bevatten , maar waarvan de
nadere bestanddeelen verschillen. Zie verder bij Isomerie , metam er e v erbindingen.
Metamylen (C401140) is een olieachtig ligchaam , dat tegelijk met amylen
en paramylen ontstaat bij de destillatie van den amylalkohol met chloorzink
of zwavelzuur. Zijn kookpunt ligt boven de 160o C. Deze 3 verbindingen
zijn polymeer.
Metapectine en Metapectinezuur,, zie bij Pectinestoffen.
Metaphosphorzuur (Eónbasisch phosphorzuur: HO,P0 5), zie bij Phosphorzuur.
Metastyrol , zie bij Chinamen.
Metatinzuur (Metatinoxydehydraat : 2HO,SnO 2) wordt de in zuren onoplosbare modificatie der tweede verbinding van het tin met de zuurstof geheeten. (Zie verder bij Tinzuur).
Metawijnsteenzuur ontstaat bij verhitting-van wijnsteenzuur tot 1700 C.,
eene doorzigtige glasachtige massa , isomeer met bet wijnsteenzuur (zie aldaar).
Meteoorjzer is het ijzer in den metaalstaat, zooals het in de meteoorsteenen wordt aangetroffen.
Meter, zie Maat.
Methionzuur (Methylenzwaveligzuur: C,H 4S4012 = 2HO,C211 202,2 S204 =
C2H2(
2S,02 i 08) , zie de vorming bij Disulfometholzuur. Het kristalliseert in lange
H2 1
naalden, is evenwel zeer vervloeibaar en sterk zuur. —Me thion zu re baryt
C2H2
(2BaO,C211,0 2,2S2 0, + 4H0 = 2S202 !0u + 4H0) komt voor in paarlemoerBa2 3
glanzende blaadjes, moeijelijk oplosbaar in water.

Methyl—Methylaether-salicylzuur.

541

Methyl (C,H3 ) , het eerste in de reeks der alkohol-radikalen , wordt
verkregen door ontleding vau azijnzure potassa door middel van den galvanischen stroom, alsook door verhitting van het joodmethyl met zink tot
1500 (waarbij een gedeelte methyl met het zink zich tot z i n k m e t h y 1 :
C2 H3Zn , verbindt). Het methyl is een kleurloos en reukeloos gas, bijna
onoplosbaar in water , beter oplosbaar in alkohol. Aangestoken zijnde, brandt
het met eene blaauwe vlam. Zijn spec. gewigt bedraagt 1,036.
Methylaether (Methyloxyde : C 2 H30) wordt verkregen door houtgeest
(methylalkohol) met geconcentreerd zwavelzuur (4 deelen) te destilleren.
Hij is een kleurloos gas van een aetherischen reuk , oplosbaar in water ,
wijngeest en houtgeest. Bij — 21 0 C. wordt het tot eene vloeistof verdigt.
Methylaetherzuren zijn de zure verbindingen van het methyloxyde , zooals
methylaether-zwavelzuur, methylaether-zwav eligzuur , methylaeth er-salicylzuur.
Methylalkohol (Methyloxydehydraat , Houtgeest : (41.00 ontstaat bij de
drooge destillatie van hout. De waterige vloeistof, bij de destillatie van
hout verkregen , die vele andere stoffen bijgemengd vervat , wordt met kalk
geneutraliseerd en nogmaals gedestilleerd. Wil men uit den nu verkregen
houtgeest van den handel zuiveren methylalkohol bereiden , dan vermengt
men hem met chloorcalcium en verwijdert bijmengsels door verhitting
in een waterbad. De methylalkohol verbindt zich met het chloorcalcium
en kan uit deze verbinding door verhitting afgescheiden en door rectificatie over kalk watervrij verkregen worden. — De methylalkohol is eene
kleurlooze dunne vloeistof van 0,814 spec. fgewigt bij -1- 4 0 C., kookpunt
69,5°, ligt ontbrandbaar, brandend van smaak, oplosbaar in water, wijngeest en aether. — Door behandeling met oxydatiemiddelen gaat hij in mierenzuur over (zie aldaar). — In den laatsten tijd is hij aangewend tot ver
menging van den gewonen alkohol voor technisch gebruik (de dusgenaamde
gemethyleerde alkohol)
C2EI3 i
Methylamine (CJI,N = H N) is eene kunstmittige organische base ,
2
die zeer veel met ammoniak overeenkomt en verkregen wordt door cyaanzuur
methyloxyde met potassa te ontleden of door joodmethyl met ammonia te
behandelen. Het is bij de gewone temperatuur een kleurloos gas , dat eenige
graden beneden 0 vloeibaar wordt. Het riekt naar ammonia , maar tevens
naar rotten visch. Het brandt aangestoken met eene geelachtige vlam en is
zeer oplosbaar in water. Met zuren vomit het kristalliseerbare zouten ,
bijv. het chloorwaterstofzuur methylamine (C211,N,HC1).
Methylaether-zwaveligzunr = Methyldithionzuur.
Methylaether-zwavelzuur (HO,C 2H30,2803) wordt verkregen door 1 deel
methylalkohol met 2 deelen geconcentreerd zwavelzuur te vermengen, daarna
met water te verdunnen en met koolzure baryt te neutraliseren. Terwijl het
vrije zwavelzuur met de baryt als zwavelzure baryt praecipiteert , blijft de m et h yl a et her-z w a v el z u r e b a r y t opgelost en kan in kristallen worden verkregen (BaO,C2 H30,2803 + 2H0) , waaruit de baryt door zwavelzuur wordt
neergeslagen. Het methylaether-zwavelzuur komt voor in kristallen , die
zeer zuur van smaak, gemakkelijk in water, minder in alkohol oplosbaar
zijn.
Methylaether-salicylzuur (C 2H2O,C14HSO5) is het hoofdbestanddeel van de
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Gaultheria-olie (zie aldaar) en kan ook kunstmatig worden bereid door
houtgeest met salierzuur en zwavelzuur te destilleren.
Methylaethylcomine (C: 22 11 2, 2 1•10 + HO) is eene nitrilbase , verkreg en door
methylconiine met joodaethyl te behandelen.
Methylbromure , zie Broommethyl.
Methylcaprinal (C 22 H2 2 0 2 ) , het hoofdbestanddeel der wijnruitolie , is eene
kleurlooze , naar vruchten riekende vloeistof van 0,85 spec. gewigt , die bij
2280 C. kookt en weinige graden boven 0° kristalvormig vast wordt. Door
behandeling met salpeterzuur ontstaat er pelargonzuur,, benevens capryizuar
en caprinzuur.
Methylchlorure , zie Chloormethyl.
Methylconiine , zie bij Confine.
Methyicyanure = Acetonitril.
Methyldithionzuur (Methylaether-zwaveligzuur : HO,C 2 11 3 ,S 2 0 5 ) is eene
sterk zure , dikke vloeistof , die tot 130 0 zonder ontleding kan verhit warden.
Het wordt bereid door dubbel-zwavelmethyl of zwavelcyaanmethyl met salpeterzuur te behandelen. Het kan echter ook uit zuiver anorganische stoffen
verkregen worden , namelijk door de werking van chloorgas op zwavelkoolstof.
Methylen (C 2 H 2 ) , het radikaal van den tweeatomigen methylen-alkohol
(C2H404) , is evenmin als deze alkohol op zich zelf verkregen.
Methylen4lkohol , zie bij Methylen.
Methyleujodide (C 2 H 2 J2 ) wordt in het destillaat verkregen bij koking van
jodofbrm met eene alkoholische potassaloog. Uit bet methylenjodide ontstaat
bij 'behandeling met azijnzuur zilveroxyde dubbel-az ij n z u u r m ethylenoxyde (C 2 H 2 0 2 ,2C,H 3 0 3 ) , bij behandeling met zuringzuur zilveroxyde of met zilveroxyde alleen d i o x y m e t h y 1 e n (C41-1404).
Methyliodure , zie Joodmethyl.
Methylmercaptan , zie bij Mercaptanen.
Methyloenanthol (C 16 1-1 16 0 2 , vroeger als c a p r y l al d eh y d e beschouwd)
wordt gevormd bij de destillatie van ricinus-oliezure potassa met potassa-hydraat
Eene kleurlooze vloeistof, die een spec. gewigt van 0,817 heeft en bij 471° C.
kookt.
Methylotriaethylammonium. Door de inwerking van methyljodure op
triaethylamine ontstaat eene kristallijne verbinding , die gemakkelijk oplosbaar in water is en als het jodide van bet methylotriaethylammonium :
C 2 H 3 ,(C 4 H 5 ) 3 ,NJ kan beschouwd worden.
Methyloxamidezuur (Dimethyloxamide) behoort tot de secundaire amiC404
dezuren en heeft tot formule: (C 2 H 3 ) 2 N 2 . Het wordt verkregen door zuH,
ringzuren aether met methylamine te behandelen.
Methyloxaminezuur (C6H5N06= N 1 C2 3) C40 4 02} wordt bij het verhitten
H
van zuur zuringzuur methylamine bij 160° verkregen.
Methylozyde = Methylaether vormt met zuren de verschillende zamengestelde t methylaethers, die meestal op gelijksoortige wijze als de gelijknamige aethylaethers bereid worden. A z ij n z u u r m e t h y 1 o x y d e kookt
bij 55,7°; — citroenzuur methyl() x y d e is eene kristallijne verbinding; — c y a a n z u u r meth y l o x y d e eene vlugtige vloeistof; —.
H
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cyanuurzuur methyloxyde vormt kristallen , die bij 140 0 smelten; — mierenzuur methyloxyde kooktbij 36°;— salpeterigzuur methyloxyde is bij de gewone temperatuur gasvormig ; — s a 1peterzuur methyloxyde kookt bij 66°; — zuringzuur methyloxyde is kristallijn; — zwavelzuur methyloxyde is eene
kleurlooze olie met een knoflookreuk ; spec. gewigt 1,234 ; kookpunt 1880.
Methyloxydehydraat = Methylalkohol.
Methylparabanzuur (C8 H,N2 06) komt voor in glanzende prismen , gemakkelijk oplosbaar in water en alkohol , en ontstaat door het ligchaam
dat gevormd wordt na behandeling van kreatinine met salpeterigzuur en
latere praecipitatie met ammonia , te verhitten met zoutzuur.
Methylsulfhydraat (Methylmercaptan) zie bij Mercaptanen.
Methylthialdinejodure (C 14 E-116 NS,J) ontstaat bij behandeling van thialdine
(zie aldaar) met methyljodure.
Methyluramine (C4H7N3 ) ontstaat als eene in water gemakkelijk oplosbare zelfstandigheid van een zoeten smaak , onder ontwikkeling van koolzuur , indien eene oplossing van kreatine of kreatinine met kwikzilveroxyde
wordt verhit. Het produkt dezer inwerking is eene kristalmassa , die door
oplossing in alkohol in kreatine en zuringzuur m e t h y l u r a m i n e
gescheiden wordt. Uit dit zout kan het methyluramine door middel van
kalkmelk in kleurlooze kristallen worden afgescheiden.
Methylurethaan (Carbaminzure methylaether) , zie bij Urethanen.
Methylwaterstof = Koolwaterstofgas, 1 i g t.
Mierenaether (Mierenzure aethyl-aether : C4H5O,C2 H03) is wegens zijn
eigenaardigen reuk in den laatsten tied aangewend tot het bereiden van kunstmatige rum. Het wordt in het groot bereid door gelijke deelen zuringzuur
met glycerine en alkohol te destilleren.
Mierenolie = Furfurol.
Mierenzure aether,, zie Mierenaether.
Mierenzure zouten , zie bij Mierenzuur.
Mierenzuur (Formylzuur : C2 H204 = HO,C2H03 ) wordt in de natuur gevormd aangetroffen , voornamelijk in de mieren , verder in het zweet , de
haren van brandnetels , enz. Langs den kunstmatigen weg wordt het verkregen
uit den houtgeest of methylalkohol op gelijksoortige wijze als het azijnzuur
uit den aethylalkohol (zie bij kiln) , namelijk doordat aan den methylalkohol (C2H402 ) 2 aeq. waterstof onttrokken worden , terwijl 2 aeq. zuurstof
in de verbinding treden. Dit geschiedt onmiddellijk bij aanwezigheid van
platinazwart. Het mierenzuur is een der gewone oxydatieprodukten van
organische ligchamen. Het kan bovendien uit geheel anorganische ligchamen
ontstaan , namelijk , door kooloxydegas bij 100° door potassahydraat te doen
absorberen (2C0 KO,HO = KO,C 2H03 ). — Het mierenzuur wordt bereid
door destillatie van mieren , die vooraf met water gekneusd zijn; ook door
destillatie van 1 deel. zetmeel , 4 deelen bruinsteen en 4 deelen water ,
waarbij men langzaam 4 deelen zwavelzuur heeft gevoegd. Nadat de zeer
sterke opschuiming heeft opgehouden (ontwikkeling van koolzuur), destilleert
men 4 1/2 deel van het mengsel af. Een goed mengsel levert ook 30 deelen
suiker met 10 deelen dubbel-chroomzure potassa, 16 deelen water en 3
deelen zwavelzuur. Het eenvoudigst wordt het mierenzuur echter verkregen
door destillatie van een mengsel van glycerine en zuringzuur, waarbij het
zuringzuur in koolzuur en mierenzuur vervalt:
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Mineraalblaauw—Molybdeen.
C411208 = C2H204 + 2CO2.

zuringzuur mierenzuur
Het glycerine werkt hierbij enkel door katalyse en blijft geheel onveranderd.
Wil men het mierenzuur zooveel mogelijk watervrij (als m i e r en z u u rhydraa t) verkregen, dan bindt men een der bovengenoemde destillaten
aan loodoxyde , kristalliseert het gevormde mierenzuur loodoxyde ,. droogt
het bij 1000 en ontleedt het door zwavelwaterstof. Het mierenzuur komt
dan voor als eene kleurlooze , aan de lucht zwak rookende vloeistof, , die
doordringend zuur riekt , bijtend werkt en beneden 0° in glanzende blaadjes
kristalliseert. Het kenmerkt zich vooral , doordat het uit het salpeterzuur kwikzilveroxydule en het salpeterzuur zilveroxyde de metalen reduceert , waarbij
het zelf in koolzuur overgaat. Door geconcentreerd zwavelzuur wordt het
in water en kooloxyde ontleed.
Het mierenzuur is het eerste zuur in de reeks der vetzuren. Het vormt
met de basen de m i e r e n z u r e z o u t en van de formule : MO,C 2H03 , die
gewoonlijk in water oplosbaar en kristalliseerbaar zijn. — Mier e n z u r e
ammonia (NH4O,C2H03) wordt bij spoedige verhitting in blaauwzuur en
in water ontleed. — M i e r e n z u u r 1 o o d o x y de (PbO,C 2H03) is niet
oplosbaar in wijngeest (onderscheid van neutraal azijnzuur loodoxyde).
Mineraalblaauw = Bergblaauw.
Mineraalgroen = Brunswjjkergroen.
Mineraalkameleon , zie Chamaeleon.
Mineraalkermes , zie Antimoonkermes.
Mineraalwateren , zie bij Water.
Mispikkel is eene zwavelhoudende arsenikkies , die tevens ijzer bevat.
Mitisgroen is eene soort van Scheeliaansch groen , zie bij Green.
Moederloog noemt men eene oplossing, waaruit zouten kristalliseren of
gekristalliseerd zijn.
Moeraserts is eene soort van ijzererts , die phosphorijzer bevat.
Moerasgas = Hoolwaterstofgas I 1 i g t.
Moerbeziensteenen noemt men blaassteenen , die dezen naam van hun
eigenaardigen vorm hebben verkregen. Zij bestaan hoofdzakelijk uit zuringzuren balk en bevatten zeer dikwijls een kern van urinezuur.
Moire metallique (Metaalachtig paarlemoer , gevlamd blik) wordt bereid door vertind ijzer , dusgenaamd blik of witblik met een mengsel van
2 deelen zoutzuur,, 1 deel salpeterzuur en 3 deelen water te bestrijken. De
kleine tinkristalletjes worden hierbij opgelost , terwiji de rneer regelmatig
gevormde kristallijne massa wordt blootgelegd en paarlemoerachtig glanzende
gevlamde teekeningen vertoont.
Molekule (van moles , last). Hieronder verstaat men in de scheikunde
de kleinste hoeveelheid van een ligchaam , die op zich zelve bestaan kan.
(Zie Atome).
Molybdeen (Waterlood , van ,u6Ati3aos , lood , wegens zijn uiterlijke overeenkomst met lood en potlood : Mo) , een metaal , dat in de natuur zeldzaam voorkomt , is zilverwit , heeft een sterken metaalglans en een spec. gewigt van
8,6. — Het wordt gewoonlijk uit den molybdeenglans en den geellooderts
verkregen. Daartoe wordt uit den molybdeenglans (zwavelmolybdeen) eerst
molybdeenzuur bereid , door den glans , tot poeder gebragt , in een schuinsliggenden kroes zoolang aan de roodgloeihitte bloat te stellen , totdat geen
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zwaveligzuur meer ontwijkt. 11it den geellooderts (molybdeenzuur loodoxyde) wordt het molybdeenzuur afgescheiden door den erts met zwavelzuur of salpeterzuur te behandelen, het molybdeenzuur in ammonia op
te lossen en hieruit te laten kristalliseren. — Het molybdeenzuur, op
de eene of andere wijze verkregen , wordt door waterstof in een porseleinen schuitje , dat zich in een roodgloeijenden porseleinoven bevindt , gereduceerd. Deze reductie van het molybdeenzuur kan ook geschieden door
middel van kool bij de hitte van een blaasoven.
Molybdeenblaauw, zie Molybdeenoxyde, molybdeenzuur.
Molybdeenchloride (MoC1 2) wordt verkregen door verhitting van het metaal in chloorgas of ook door chloorgas over een verhit mengsel van molybdeenoxyde en kool of over zwavelmolybdeen te Leiden. Het verschijnt
dan als een donkerroode damp, die in zwarte, metaalglanzende , schubbige
kristallen verdigt.
Molybdeenchlorure (MoCI) , de laagste verbinding met chloor , wordt als
eene zwarte taaije massa verkregen, door molybdeenoxydulehydraat in zoutzuur op te lossen.
Molybdeenfluoride (MoF 2 ) is een zwart kristallijn zout, hetwelk verkregen wordt door molybdeenoxydehydraat in vloeispaatzuur op te lossen.
Molybdeenfluorure (MoF) wordt verkregen door oplossing van molybdeenoxydule in vloeispaatzuur.
Molybdeenglans (Zwavelmolybdeen) is een loodgrijze , in het zilverwit spelende erts, die zich in graniet, gneis en syeniet bevindt.
Molybdeenjodide (MoJ 2 ) wordt verkregen door het oxydehydraat met
joodwaterstofzuur te verzadigen en vormt roode kristallen , die bij verhitting weder in oxydehydraat en joodwaterstofzuur vervallen.
Molybdeenjodure (MoJ) wordt verkregen door het oxydehydraat in joodwaterstofzuur op te lossen.
Molybdeenoker, natuurlijk voorkomend molybdeenzuur (Mo0 3 ), wordt als
eene gele huid op molybdeenglans gevonden.
Molybdeenoxyde (M000 wordt verkregen door gloeijing van het oxydehydraat of door het molybdeenzuur verhit hoven eene wijngeestvlam met
waterstof te behandelen.
Molybdeenoxyde, m o 1 y b d e e n z u u r. Wordt bij eene oplossing van
molybdeenzuren ammoniak molybdeenchloride gevoegd, dan verkrijgt men
een blaauwen neerslag van z u u r molybdeenzuur molybdeenoxyde , hetwelk
met de formule Mo0 2 4- Mo0 3 overeenkomt. Neu traal molybdeenzuur molybdeenoxyde (MoO2 + 2Mo03 ) wordt verkregen door het zure zout met molybdeenchloride en ammoniak te vermengen.
Molybdeenoxydehydraat (MoO, ± 2H0) wordt verkregen door de oplossing van molybdeenchloride door middel van ammonia te ontleden. Het is
het uitgangspunt der molybdeenoxydezouten, dewiji molybdeenoxyde zeer
moeijelijk oplosbaar in zwavelzuur en in andere zuren zelfs onoplosbaar is.
Molybdeenoxydnie (Mo0). Om dit te verkrijgen, moet men het oxydulehydraat bereiden, door molybdeenchlorure met zink te digereren. De vloeistof wordt eerst blaauw, verder bruin, eindelijk zwart. Door voorzigtige
bijvoeging van ammonia verkrijgt men het oxydulehydraat, hetwelk door
zachte verwarming tot oxydule wordt gebragt. Beter en gemakkelijker wordt
echter het oxydulehydraat verkregen, door molybdeenzuur eerst met potassiumamalgama en dan met ammonia te behandelen.
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Molybdeenpersulfide (Viervoudig-zwavelmolybdeen : MoS 4) ontstaat als
een roode neerslag, wanneer een mengsel van dubbel-zwavelwaterstof en
potassiumsupersulfmolybdaat met water en zuur behandeld wordt.
Molybdeensulfide (Drievoudig-zwavelmolybdeen : MoS 3 ) vormt een donkerbruinen neerslag , wanneer de oplossing van een molybdeenzuur zout met
zwavelwaterstof behandeld wordt.
Molybdeensulphureet (Dubbel-zwavelmolybdeen MoS 2 ) wordt in de natuur
als molybdeenglans aangetroffen. Kunstmatig kan men het verkrijgen door
molybdeenzuur en zwavel sterk te verhitten, door gloeijing van hoogere
zwaveltrappen enz. Op deze wijze bereid, komt het voor als een zwart poeder,, hetwelk bij drukking metaalglans vertoont.
Molybdenum (Mo03) wordt in de natuur als molybdeenoker gevonden
en verkregen door het metaal en zijne oxydatietrappen onder toetreding der
lucht te verhitten. Zuiver wordt het verkregen door de oxydatietrappen van
het molybdeen met salpeterzuur te behandelen en door molybdeenzure ammonia te verhitten. Molybdeenzure ammonia, zie Ammoniumoxyde,
molybdeenzuur. — Molybdeenzure baryt. De baryt gaat met het
molybdeenzuur eene reeks van verbindingen aan , die zich deels kristallijn
deels amorph , deels oplosbaar , deels onoplosbaar vertoonen. De neutrale
molybdeenzure baryt (BaO, Mo0 3 ) wordt verkregen door bij eene
oplossing van molybdeenzuur in overvloedige ammonia, chloorbaryum te
voegen. Dit zout is kristallijn en moeijelijk oplosbaar in water. In de zure
verbindingen van het molybdeenzuur met baryt vindt men een tweevoudigen een drievoudig-zuur zout. Zij worden alle door middel van chloorbaryum
uit de overeenkomstige ammoniakverbindingen verkregen. — M o l y b d e enzuur loodoxyde is geellooderts (zie aldaar). — Molybdeenzure potassa. Evenals met het baryt , gaat het molybdeenzuur met de potassa
zure en neutrale verbindingen aan. Het n e u t r al e zout (2 [KO, Mo03]
+ HO) wordt verkregen door molybdeenzure ammonia met koolzure potassa
te ontleden en tot stroopsdikte in te dampen. Het uitgangspunt der molybdeenzure zouten is de verbinding van het tweevoudig- met het drievoudigzuur zout, hetwelk men verkrijgt door eene oplossing van molybdeenzuur
in koolzure ,potassa door middel van salpeterzuur of zoutzuur te ontleden.
Monacetin, zie A cetin. Bij verwarming van azijnzuurhydraat met glycerine bij 200° C. ontstaat di a c e t i n (C 14H12 01,,) bij verhitting van diacetin
met overvloedig azijnzuurhydraat bij 250° t r i a c e t i n (C231-114013).
Monamiden zijn amideverbindingen (zie Amiden), waarin 111 door een
radikaal is verplaatst.
Mondlijm, zie bij Lim.
t(C4 H3BrO4 = C4113BrO2
0 )
Monobroomaz
ijnzuur
H 2 wordt verkregen bij
verhitting van een mengsel van ijsazijn en broom in gesloten vaten tot 120 a
130°. Het vormt rhomboedrische kristallen, die bij verwarming smelten en
bij 208° koken. Door de inwerking van broomdampen op kokend monobroomazijnzuur in het zonlicht ontstaat het bibroomazijnzuur (C 4H3Br304 ), eene
kleurlooze vloeistof.
Monobutyrine, zie bij Butyrine.
(C4H3C103
ci) ontstaat bij de behandeling van moMonochlooracetylchloride
nochloorazijnzuur met phospor-oxychloride, beter door inwerking van het
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chloorgas op acetylchloride in het zonlicht. Het is eene kleurlooze vloeistof
van een doordringenden reuk. Spec. gewigt 1,495 bij 0°. Kookpunt 105*.
Ci
, H , Cl
Monochlooraether (Monochlooraethyloxyde : C 4H4 C10 of cx4ca 02)
ontstaat bij de inwerking van chloor in het donker op overvloedigen aether.,
Eene vloeistof, die bij 180° kookt. Bij de werking van chloor op aether in
diffuus licht ontstaat b i c h l o o r a et h e r (C4H 3C120 of c
C4H
H 822 102), eene
vloeistof van 1,5 spec. gewigt, die naar fenkel riekt.
Monochlooraethylchlornre, zie bij Chlooraethyl,
Monochlooraethylen , zie bij Chlooraethylen.
Monochloorazjjnzuur = Chlooracetylzunr.
Monochloormethylchlornre, zie bij Chloormethyl.
Monojoodazijnzuur (C,H 3J04) wordt verkregen door monobroomazijnzuur
met joodpotassium te behandelen en komt voor in kleurlooze kristallen.
Monoleine zie bij Oleine.
Monomargarine (Monopalmitine) zie bij Palmitine.
Monostearine, zie bij Stearine.
Monothionigzuur is synoniem met Zwaveligzuur.
Monothionzuur is synoniem met Zwavelzuur.
Mordants =
Morin of Morinzuur (C14 H608 ) is een wit kristallijn poeder, dat door
herhaald uitkoken van geelhout (Morus tinctoria) en filtreren van de heete
afkooksels in verbinding met kalk verkregen wordt. Door de gele kristallen
Nan morinzuren kalk door middel van zuringzuur te ontleden , wordt het
morinzuur afgescheiden. Het is zeer moeijelijk oplosbaar in water, gemakkelijk in alkohol en aether. Het praecipiteert de ijzeroxydulezouten olijfgroen
en reduceert de edele metalen uit hunne zouten. Bij verhitting levert het
brandig-catechin of oxyphenzuur.
Morindine of Morindageel (C28 H15015) wordt in den wortel van Morinda
citrifolia gevonden en kristalliseert in gele fijne naalden, die gemakkelijk
in beet water en alkohol, doch niet in aether oplosbaar min , door alkalien
oranjerood en door geconcentreerd zwavelzuur purperrood gekleurd worden.
Morindon (C28 1110010) is een pigment, hetwelk in roode kristallen voorkomt, die, benevens koolzuur, ontstaan bij de sublimatie van het morindine.
Moringazuur (C 3oH280 4 ) is een vloeibaar vetzuur, dat volgens Walter
bij het behenzuur voorkomt.
Morinlooizuur (C 181-18010 ) wordt benevens het morinzuur in het geelhout
aangetroffen, voornamelijk in eene aanzienlijke hoeveelheid in het midden
der blokken geelrood afgezet. Het is in kokend water bijna geheel oplosbaar, ook in alkohol en aether. Na het omkristalliseren komt het voor als
een lichtgeel, kristallijn poeder van een zoetachtigen, zamentrekkenden smaak.
Het smelt bij 200° C. en levert bij 300° , benevens koolzuur, carbolzuur en
oxyphenzuur. Het wordt door de dierlijke huid geheel gepraecipiteerd en
geeft met ijzeroxydule-oxydezouten een groenzwarten neerslag.
Morinzuur, zie Morin.
Morphetine is eene roodbruine, amorphe, zure en in water oplosbare
zelfstandigheid, die door behandeling van het morphine met loodhyperoxyde
en verdund zwavelzuur verkregen wordt.
Morphine (Morphium : C3 ,H19N062H0 = Morph.) is de belangrijkste
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organisehe base van het opium, die in kleurlooze rhombische zuilen kristalliAeert, in '1000 deelen,koud en 400 deelen kokend water oplosbaar is en
hiermede eene duidelij, k alkalisch reagerende oplossing van een zeer bitteren
sniaak geeft. Ook in alkohol is het oplosbaar , weinig in aether. Door vaste
alkalien wordt het opgenomen, niet door ammonia. Het morphine wordt verkregen door opium met water uit te koken, waarbij het morphine in verbinding met mdkonzuur en andere zuren wordt opgelost. Bid deze oplossing
wordt kalkmelk in overvloed gevoegd, van den neersiag afgefiltreerd en bij
de ingedampte oplossing salmiak gevoegd, waarbij het morphine wordt afgescheiden. Men lost het in alkohol van 0,82 op , waaruit het na herhaalde
kristallisatie in kleurlooze glanzende kristallen verkregen wordt. Het morphine vormt met de zuren meestal kristalliseerbare zouten , waarop de voornaamste reacties, evenals op morphine, zijn, dat zij door ijzeroxyde-oplossingen blaauw en door salpeterzuur eerst rood, dan geel gekleurd worden. —
Van de m o r p h i n e z o u t en zijn het belangrijkst : het a z ij n z u u r morphine, een wit poeder met den reuk naar azijnzuur, volkomen oplosbaar in
water, doch door staan aan de lucht wegens verlies aan azijnzuur minder
oplosbaar wordende; het chloorwaterstofzuur morphine, fijne in
water oplosbare prismen ; het zwavelzuur morphin e, fijne zijdeglanzende
naalden met 5 aeq. kristalwater. — Het morphine is eene tertiaire aminbase
of nitric (zie aldaar).
maw. Hiermede duidt men het bindmiddel aan, hetwelk tot het aaneenhèchten der steenen bij het bouwen dient. Wordt namelijk kalkhydraat
of gebluschte kalk met water tot een brij aangemengd, dan trekt het uit
de lucht koolzuur aan, droogt zamen en vermindert zeer in volumen. De
zanddeelen hechten door den kalkbrij aaneen en na een lang tijdsverloop
heeft er zelfs eene scheikundige verbinding plaats , waardoor alles tot eene
steenaohtige massa verhardt. Dewiji echter de werkzaamheid van den mortel
stijgt, hoe langzamer hij uitdroogt en de steenen, welke men aaneenhechten
veil, door hun poreusen card aan den mortel gedeeltelijk het water onttrekken, zoo is het noodzakelijk, dat men de steenen vooraf met water
hevochtigt. Aisdan komen er in den mortel niet zoo ligtelijk reten, die den
innigen zamenhang der steenen verminderen.
Voor de bereiding van den mortel vermengt men 1 deel kalk met 5-6
deelen zand. Deze mortel verhardt slechts aan de lucht (1 u c h t m o r t e 1),
terwij1 hij bij waterbouwwerken door het water wordt weggespoeld. Hiervoor neemt men den zoogenaamden hydraulischen mortel, die onder den
naam van cement (zie aldaar) in den handel komt.
losbitter noemt men in het algemeen het bitter smakende bestanddeel
van Iersehillende mossen ; in engeren zin duidt men daarmede een ligchaam
aan van een bitteren smack, dat uit de Variolaria amara wordt bereid en
den naam van pi k r o 1 i c h e n i n e verkreeg. Eene andere bittere zelfstandigheid'uit lie mossen is het cetrarine (zie aldaar).
Mosklenrstoffen noemt men verschillende gekleurde stoffen, die uit de
chromogenen (zie aldaar) van verschillende mossen door de inwerking van
ammoniak, vochtigheid en lucht te voorschijn treden.
! Mcestaardolte (aetherische) verkregen door destillatie van het zwarte
mmtaardzaild Inet water, bestaitt uit z w a v elc y a anallyl, zie onder AMA.
Moszetmeel = Lichenine.
Mottsobrente wpm iie bij

Mout—Myristicinezuur.
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'Mont, zie onder Bier,
'Mozal kgoud is eene legering van koper en zink.
Mozozymose is een ferment uit de Witte moerbeziön, door têchanip
aldus geheeten.
Marexan (synoniem met uramil en di al u u r a in i de : C 8H5N306) Wordt
onder anderen verkregen door eene oplossing van alloxantine (zie aldaat)
met een ammoniakzout te koken. Het vormt kleurlOoze zijdeglanzende naalden , die aan eene ammoniakhouderide lucht rood worden en met salpeterzuur eene oplossing geven, Welke eveneens door arnmoniak lifirperrood wordt
gekleurd.
Murexide (van murex , purperslak) of P u r p e r z u r e ammonia (Cis
113N6012 C1 6 11 5 N5012 + NH3) ontstaat , indien Men salpeterzuur op urinezuur laat inwerken en de daardoor gevormde oplossing van alloxan verwarrnt;
de prachtige roode kleur ontstaat voornameliik, indien men er' ammoniak
bijvoegt. In het groot bereidt men het murexide uit de guano, door deze
met zoutzuur te behandelen en alsdan bij de gezuiverde rnassa salpeterzuur
te voegen. Het hierdoor verkregen alloxanhoudend mengsel wordt met zijn
gelijk volumen water verdund , afgefiltreerd , met eerie verzadigde oplossing
van tinchiorure vermengd, de massa na behoorlijk bezinken uitgetrokken met
water , hetwelk met zoutzuur is zuur gemaakt en dan aan warme ammoniakale dampen blootgesteld.
Het murexide komt voor in prachtige groene, het licht reflecterende, kristallen, die zich onder het mikroscoop granaatrood voordoen , onoplosbaar in
alkohol en aether zijn, in water met eene purperkleur oplossen en door
potassa zeer fraai violet worden.
Musiefgoud noemde men reeds voor langen tijd de fljne , goudgele, metaalglanzende schubben, die verkregen worden, wanneer men het amalgama van
12 deelen tin en 7 deelen kwikzilver met 7 deelen zwavel en 6 deelen salmiak
bijna tot roodgloeijens verhit. Het is hoofdzakelijk tweevoudig-zwaveitin.
Milskaatboter is de vette specerijachtige olie uit Myristica mosbhata ,
die myristine en oleine bevat.
Muursalpeter , zie Calciumoxyde , s a l p e t e r z u u r.
Mycomelinezuur (C 3H,N404) ontstaat bij de behandeling van alloxan met
ammonia en ook bij het verhitten van urinezuur in toegesmoltene buizen.
Een geel poeder met lichtbruine tint , dat weinig oplosbaar in koud, beter
in kokend water en onoplosbaar in -alkohol en aether is.
Mycose (Trehalose) is eene suikersoort uit de t r e h a 1 a (het voortbrengsel van insekten , die op Echinops-soorten Leven, in Syriê verzameld) ,
waarschijnlijk identisch met de suikersoort in het moederkoorn.
Mijngas = Boolwaterstofgas , 1 i g t.
kricine is het in alkohol onoplosbare bestanddeel van het Nenwas
bestaande uit melissylalkohol met palmitinezuur, zie
Bitticylalkohol =
MYficylztiur (evenals de myricylalkohol naar het hypothetisch radikaal
m y r i c y71 geheeten) = Myriiticinezuur,
Itytiititiiiie of Idytistine is het glyceride, dat het hoofdbestanddeel der
muskaatboter uitmaakt, eene verbinding namelijk van glyceryloxyde, met
myristicinezuur.
Myristicinezuur of lOrittinezuut i (C2.1-1280,) is een kristallijn vetzunr, dat
nit zijhe alkoholische oplossing in zijdeglanzende naalden aarischiet, die bij
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45° smelten. Het komt voor in de muskaatboter en in het walschot, waarschijnlijk ook in geringe hoeveelheid in de cocosnootolie, rundertalk en andere vetten.
Myriston (C 5411 54 0z) is een keton, verkregen door drooge destillatie van
myristinezuren kalk en komt voor in glanzende reukelooze blaadjes, die bij
75° smelten.
Myrosine is het ferment, dat zoowel in het wit als zwart mostaardzaad
voorkomt,. zie Z wa y e 1 c y a an all y1 onder Allyloxyde, Het myroxine kan
nit het wit mostaardzaad door uittrekking met koud water worden verkregen, uit welke op1ossing, bij zachte warmte geconcentreerd , het door alkohol in witte vlokken wordt neergeslagen.
Myron= (HO, C201118NS40,9) komt met potassa voor in het zwarte mostaardzaad. Het is een glucoside, dat in zijne verbinding met potassa, door de werking van het ferment myrosine gescheiden wordt in mostaardolie (zwavelcyaanally1), suiker en zure zwavelzure potassa, zie Z wa y e 1 c y a a n a 11y1 onder
Allyloxyde, Het myronzuur wordt op zich zelf afgezonderd verkregen door
het zwarte mostaardzaad door uitpersen van de vette olie te bevrijden, het
overblijvende met alkohol uit te koken en den teruggebleven koek met laauw
water te behandelen, waarna bij het indampen der vloeistof de opgeloste
myronzure potassa in kristallen verkregen wordt. Door middel van wijnsteenzuur wordt hieruit het myronzuur afgescheiden als eene stroopachtige
zeer zure vloeistof, die geen kristallen oplevert.
Myroxocarpine of . Myroxyline (C,,,H,60,?) bevindt zich in den witten perubalsem en wordt daaruit door behandeling met alkohol, zuivering met dierlijke kool en omkristalliseren als kleurlooze, smaaklooze, neutrale zuilen
verkregen, die in heeten alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar zijn en bij
115° smelten.
Myroxylezunr(C, 511,09 ) is verkregen door middel eener sterke alkoholische oplossing uit de olie van den perubalsem.
Myrrhe is eene gomhars, uitvloeijende nit Balsamodendron Myrrha
Nees, die 41-64 '14 gom, 23-45 1)4 hars, verder aetherische olie en kleurstof bevat.

N.
Nachtblaauw,, zie Indigoblaanw-zwavelzunr koperoxyde.
Nagelolie = Kruidnagelolie.
Napelsch geel is eene verfstof, waarvan het antimoonzuur loodoxyde het
hoofdbestanddeel uitmaakt. Het wordt verkregen door I deel braakwijnsteen
met 2 deelen salpeterzuur loodoxyde en 4 deelen keukenzout te vermengen,
het mengsel gedurende eenige uren bij de roodgloeihitte te houden en de
gegloeide massa na bekoeling met water te behandelen, waardoor het keukenzout wordt opgelost, terwijl het Napelsch geel als een fijn poeder terugr
blij ft.
Naphtalidam of Naphtalidine zijn synoniemen van Naphtylamine.
Naphtaline (C20H8) is eene koolwaterstof, die in steenkolenteer, in roet.,
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in de produkten der drooge destillatie van pik, kamfer, benzoezuren kalk en
zeer vele andere ligchamen voorkomt, wanneer de organische stoffen aan
eene aanhoudende zeer hooge temperatuur worden onderworpen. Door meermalen herhaalde destillatie van de produkten der drooge destillatie zelve of
door den invloed van oKyderende ligchamen daarop, wordt zijne hoeveelheid
aanzienlijk vermeerderd. — Het kristalliseert in kleurlooze , dunne rhombische blaadjes, riekt eenigzins aromatisch, smelt bij 79°, kookt bij 220° en
heeft een spec. gewigt van 1,04. De digtheid zijner dampen bedraagt 4,53.
Het naphtaline levert eene zeer aanzienlijke hoeveelheid meestal kristallijne
substitutieprodukten, wier aantal vermeerderd wordt, doordat deze naphtalineverbindingen wederom geschikt voor nieuwe substitution zijn. Als hoofdzakelijke representanten kunnen bijv. de volgende aangevoerd worden :
Ch lorona ph tase (Chloornaphtaline : C20H,C1);
Ch 1 o r on a ph tese (Dichloornaphtaline : C20116C12);
Naphtalinebichlstorure (C20H8d-C12);
De b i c h 1 o r u r en der bo venstaande substitutieprodukten;
Naphtalinequadrichlorure (C20148+0);
N i t r o n ap ht a se (Nitronaphtaline : C20H,N04);
Sulfonaphtase (C20H,S02);
Naphtylamine (C 201-19N); enz.
Naphtha = Aether. Ook wordt onder naphtha benzol verstaan.
Naphtidine (Seminaphtalidam, Azonaphtylamine : C 20 H 10N2) komt voor
in kleurlooze kristallen, die bij 160° koken en bij 200° onder gedeeltelijke
ontleding sublimeren. Het ontstaat door nitronaphtaline (binitronaphtaline:
C20116N208 ) met zwavelwaterstof te behandelen. Het is eene zwakke base,
waarvan de zouten meestal in alkohol moeijelijk oplosbaar, kleurloos en kristalliseerbaar zijn, bijv. het chloorwaterstofzuur naphtidine:
C20 H 10 N2, 2HC1.
Naphtionzuur (C20H9NS206) ontstaat gelijktijdig met thionaphtamzuur bij
de inwerking van zwaveligzure ammonia op nitronaphtaline. Het komt voor
als een wit kristallijn poeder, dat in water en wijngeest zeer moeijelijk oplosbaar is. Zijne zouten zijn alle oplosbaar en gemakkelijk kristalliseerbaar;
de oplossingen geven zelfs in zeer verdunden toestand een blaauwen weerschijn (fluoresceren).
Naphtylamine (Naphtalidine : C,,,H,N) kan uit het nitronaphtalidine door
behandeling met reductiemiddelen, zooals zwavelwaterstof of door waterstof
in den wordingstaat, verkregen worden en kristalliseert in witte naalden, die
aan de lucht langzamerhand rood gekleurd worden, een onaangenamen reuk
en bitteren smaak hebben, bij 50° smelten, bij 300° koken en onveranderd
overgaan, in water niet, in alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar zijn.
Narcelne (C261120N017) is een alkaloide van het opium, dat door Pelletier
het eerst in het waterig opiumextract is ontdekt. Door dit extract in water
op te lossen, op te koken, ammonia in overvloed bij te voegen, op nieuw
op te koken, bij bekoeling nogmaals te filtreren, door uitdamping te concentreren en met aqua barytae neer te slaan, worden de andere bestanddeelen van het opium afgezonderd en wordt het narceine als praecipitaat
verkregen. Door bijvoeging van sesqui-carbonas ammonicus wordt de overvloedige baryt gepraecipiteerd en na indamping van het gefiltreerde vocht
schiet het narceine weldra in kristallen aan. Deze kristallen zijn haarfijne
naalden van zeer bitteren smaak, weinig oplosbaar in water, gemakkelijk
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in alkohol, niet in aether. Zij smelten bij 92° C. Het narceine is eerie
zwakke base en heeft weinig neiging , om zich met zuren te verbinden. Door
minerale zuren, voornamelijk zoutzuur, wordt het blaauw gekleurd, welke
kleur bij sterke verdunning verdwijnt, maar door chloorcalcium weder te
voorschijn wordt gebragt. Volgens Bernard is het narceine het sterkst slaapverwekkend alkaloide van het opium.
Narcogenine (C361118N0 10 ) komt in verbinding met platinachloride als
een platinadubbelzout voor, indien narcotine met minder platinachloride wordt
gekookt, dan tot vorming van het cotarnine noodig is. De naam »narcogenine" (van narcotine en yirobtat ik breng voort) is daarvan afkomstig , dat
het door ammonia in narcotine en cotarnine ontbonden wordt.
Narcotine (C 46H25 NO14) is het eerst (in '1803) ontdekte alkaloide in het
opium , dat naar zijn ontdekker »zout van Derosne" werd geheeten. Later
is gebleken , dat dit alkaloide in tegenspraak met zijn naam , geheel de
narcotische eigenschappen van het opium mist. Het narcotine blijft bij de
bereiding van het morphine (zie aldaar) in het met water uitgetrokken opium
terug. Dit reside wordt met verdund zoutzuur behandeld, waarna men uit
de zoutzure verbinding het narcotine door middel van koolzure soda neerslaat.
Het kristalliseert in kleine rhombische prismen , die bij 170° smelten. In
koud water is het niet, in kokend water weinig oplosbaar; door alkohol en
vooral door aether wordt het gemakkelijk opgelost (niet door vaste alkalien).
Narcotine is eerie zwakke base en vormt met zuren weinig bestendige zouten. Het narcotine is gekenmerkt , doordien het bij aanwezigheid van zwavelzuur door salpeterzuur rood gekleurd wordt.
Volgens eenige onderzoekingen komen onder den naam van narcotine 4
homologe basen voor, namelijk :
het narcotine ,
• methylnarcotine = narcotine + 2CH ,
»
D aethylnarcotine
+ 4CH ,
»
» propylnarcotine =
± 6CH.
Natrium = Sodium.
Natron is de in Duitschland gebruikelijke benaming voor de verbinding
van sodium met zuurstof, het sodiumoxyde of de soda. Zie Sodiumoxyde. —
Het woord natron zal afkomstig zijn van viirpo , afgeleid van VirIV ik
spoel , wasch , als de loog die diende om te wasschen.
Nederslaan of Neerslaan (praecipiteren, Feillung) noemt men de hewerking , waarbij door middel van een p r a e c i p i t e e r m i d d e l opgeloste stoffen uit hare vloeibare verbindingen ten gevolge eener wijziging der scheikundige verbinding of door de werking der adhaesie worden afgescheidem
De afgescheidene zelfstandigheid wordt n e d e r s l a g of p r a e c i p i t a at
geheeten.
Neersiagarbeid , zie bij hood.
Neossine (van vioacnoc , nest) is een eigenaardig bestanddeel der Indische
vogelnestjes, die in Oost-Azid als groote lekkernij gelden. Het neossine is
bijna onoplosbaar in water , doch het zwelt tot eene gelei op, die in azikvzuur, verdunde mineraalzuren en alkaliën onoplosbaar, daarentegen in vvijn‘
geest oplosbaar is. Volgens Mulder is de zamenstelling van het neossine:
C22H,,,N20„•
Neroli (Oranjebloesemolie, oleum naphae) is eene aetherische olie , die
uit den versehen of ingezouten bloesem van den oranjehoom door destillatie mot
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water verkregen wordt. Versch bereid is zij kleurloos , doch aan het licht
neemt zij zeer schielijk eene meer of minder gele kleur aan. Zij heeft een
zeer aangenamen reuk.
Neuwiederblaauw
Kalkblaauw.
Neuwiedergroew isA■eene soort van S ch weinfur ter groen , zie p. 326.
Newman's blaasbalg = Knalgasblaasbalg.
Niello (Niellen , Niellum van nigellum, afkomstig van niger, zwart)
noemt men eene eigenaardige soort van zwarte emaillering op goud- of zilverwerk. Dit email is een mengsel van zwavelzilver, zwavelkoper en zwavellood in afwisselende verhoudingen, met welk mengsel gegraveerde of ge perste teekeningen aangevuld worden en hetwelk door insmelten daarin
bevestigd wordt. Eerst wordt zilver, onder latere bijvoeging van koper en lood
daarmede zamengesmolten ; alsdan wordt de metaallegering in een kroes
gebragt, die het dubbel gewigt der legering aan zwavel bevat en dan biermede verhit, totdat alle overvloedige zwavel vervlugtigd is. Na bekoeling
worden de zwavelmetalen tot poeder gebragt en met salmiakoplossing tot
een deeg , aangemengd , hetwelk in de gravuren of ingeperste teekeningen ingewreven worth. Na het droogen wordt de massa in troffels tot smeltens verhit en na bekoeling de geheele oppervlakte afgeslepen en gepolijst.
Niet-metalen , zie Elementen.
Nieuwblaauw (Saksisch blaauw, Waschblaauw). Onder dezen naam komen in den handel blaauwe tafeltjes voor, die uit indigokarmijn en Berlijnsch
blaauw, of ook uit smalt (blaauwsel) en zetmeel zijn gevormd en tot het
kleuren der stijfsel voor het blaauwen der wasch dienen.
Nieuwgeel = Koningsgeel.
Nieuwzilver = Argentaan.
Niceinezuur = Oxyphenzuur.
Nicotine (C"H14N2 ) wordt gevonden in de bladen en het zaad der tabaksplant (Nicotiana tabacum) als appelzuur en citroenzuur tout. Het wordt
verkregen door den tabak met potassaloog te destilleren en dan aan zuringzuur gevonden ; het zuringzuur nicotine wordt met aether afgewasschen en
door potassaloog ontleed. Ook kan het worden bereid door de tabaksbladen
met zwavelzuur bevattend water te digereren, de afgegotene vloeistof met
houtskool tot eene brijachtige massa te brengen, deze vervolgens uit te droo.gen , in alkohol op te nemen en den alkohol of te destilleren. De terugblijvende
oplossing wordt met potassahydreat gedestilleerd, het destillaat met zwavelzuur verzadigd, ingedroogd, met alkohol uitgetrokken zwavelzure ammonia
of te zonderen) en eindelijk het zwavelzuur nicotine door potassa ontleed.
Het nicotine komt voor als eene kleurlooze olie, met den reuk en smaak
naar tabak. Zijn spec. gewigt is 1,048, het rookt bij 100° C., kookt bij 250°
en kan Meats met waterdampen zonder ontleding gedestilleerd worden. Het
is moeijelijk oplosbaar in water ; de oplossing reageert sterk alkalisch. Het
is ook gemakkelijk oplosbaar in alkohol , aether en vette olien , weinig in
terpentijnolie. Het watervrij nicotine is bij — 100 nog vloeibaar. Het draait
den ,gepolariseerden straal links, is hoogst vergiftig en scherp narcotisch.
Het nicotine is eene der weinige natuurlijke organische basen zonder zuurC H
stof ; het behoort tot de nitrilen
heeft tot typische formule e lf N..
Nihil album (Pompholyx) beet het onzuivere zinkoxyde , dat zich bij de
bereiding van geelkoper boven in den schoorsteen afzet

554

Nikkel.

Nikkel (Ni). Dit metaal werd in het jaar 1751 door Cronstedt in het
mineraal kopernikkel ontdekt. Zijn naam is evenals die van het kobalt (zie
aldaar) afkomstig van eene overlevering der bergwerkers , die meenden ,
dat de berggeesten : »nikkels en kobolden" hun bij het vinden van den erts een
poets speelden. Het komt benevens het kobalt gedegenin het meteoorijzer voor.
De belangrijkste mineralen van het nikkel zijn :
De kope rn i k k el, eene verbinding van nikkel met arsenik , volgens de
formule : Ni2 As, die nikkel tot voor 44% bev at en dus zeer geschikt tot
zijne afscheiding is : — de nikkelantimoongl an s (Ni S 2, NiSb) worth
staalgrijs van kleur met een procentisch gehalte van 27 aangetroffen ; —
de ha a r k i es van de zamenstelling : 65 deelen nikkel en 35 deelen zwavel (NiS) ; — de n ik k e 1 g 1 an s , die uit 35 deelen nikkel, 45 deelen arsenik
en 20 deelen zwavel bestaat ; — de w i t n i k k e l k i e s met 28% nikkelgehalte (NiAs) en de n i k k e 1 b 1 o e m e n (3NiO, AsO, + 8H0) van eene appelgroene , in het witte overgaande kleur.
De methoden tot afscheiding van het metaal zijn in het algemeen daarop
gegrond, dat men of den bijgemengden arsenik door zamensmelting met zwavel en potasch in zwavelarsenik-zwavelpotassium verandert , waarbij onoplosbaar arsenikvrij zwavelnikkel terugblijft , of met potasch alleen smelt,
waarbij arsenigzure potassa ontstaat , terwijl zuiver nikkeloxydule terugblijft.
Voordat deze smeltingen echter worden volbragt , roostert men de ertsen
in vlamovens, om de zwavel en het grootste gedeelte arsenik te verwijderen.
Het nikkeloxydule wordt alsdan gereduceerd , doordat men met meelpap
een brij maakt, dozen na het droogen met koolpoeder bestrooit en in een
potloodkroes aan de witgloeihitte blootstelt. Het gegloeide metaal en de
kool reduceren het oxydule tot sponsachtig nikkelmetaal. Het zwavelnikkel wordt in zwavelzuur opgelost onder bijvoeging van een weinig salpeterzuur, koolzuur nikkeloxydule door koolzure potassa neergeslagen en
uit dit praecipitaat het metaal op dezelfde wijze als uit het nikkeloxydule
afgescheiden. Het nikkelmetaal is alsdan nog verontreinigd met sporen van
kobalt , mangaan , ijzer,, koper enz. Om het geheel scheikundig zuiver te
verkrijgen , lost men het in eene hoeveelheid zoutzuur op, die niet tot volkomene oplossing voldoet ; er blijft alsdan ijzerhoudend nikkel terug. — Koper
en arsenik worden uit de verdunde oplossing door zwavelwaterstof neergeslagen , het ijzeroxyde door azijnzure potassa onder bijvoeging van een weinig
salpeterzuur en eindelijk het nikkel door zwavelwaterstof. Het verkregen zwavelnikkel wordt op de boven aangegevene wijzegereduceerd. Ook kan men zuiver
nikkeloxydule reduceren en dan onder een metaalvrij glazen overdek insmelten.
Het nikkel heeft eene zilverwitte kleur, is sterk metaalglanzend en zoo
smeedbaar, dat men het tot zeer dunne platen kan uitslaan. Het heeft een
spec. gewigt van 8,8 en wordt hoofdzakelijk tot de bereiding van argentaan
of nieuwzilver gebezigd. Het heeft magnetische eigenschappen. In vochtige lucht wordt het niet geoxydeerd, bij verhitting aan de lucht wordt het
in oxyde overgebragt. Het is gemakkelijk oplosbaar in salpeterzuur; ook
door chloorwaterstofzuur en verdund zwavelzuur wordt het, hoewel moeijelijk , opgenomen.
Men herkent het nikkel daaraan , dat het in de buitenste blaasbuisvlam
aan het phosphorzout eene donkergele, in het rood spelende kleur mededeelt,
die bij bekoeling bijna verdwijnt. Potassa en soda brengen een lichtgroenen
neerslag van nikkeloxydulehydraat te voorschijn , die door koolzure ammo--
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nia tot eene groenaclitig blaauwe vloeistof opgelost , door potassa echteruit deze oplossing weder wordt neergeslagen. Koolzure alkalien slaan het
nikkel uit zijne oplossingen als groen koolzuur nikkeloxydule neder. Zwavel,ammonium slaat , evenals , zwavelwaterstof uit neutrale oplossingen , zwart
zwavelnikkel neder.
Het nikkel vormt met de zuurstof nikkeloxydule en nikkeloxyde.
Nikkelbromure (NiBr) wordt verkregen door het fijn verdeeld metaal in
broomdamp te verhitten. Het ontstaat ook bij verzadiging van broom waterstofzuur met koolzuur nikkeloxydule als eene groene vloeistof, die bij voorzigtig verdampen groene kristallen met 3 aeq. water levert. In ammoniakgas ontstaat er nikkelbromure-ammoniak (NiBr + 3NH 3) als een
bleekgeel poeder.
Nikkelchlorure (NiC1) wordt in den watervrijen staat verkregen door
sponsachtig nikkel in chloorgas te gloeijen en komt dan voor in groene
schubben , die bij verhitting geel worden , waarbij zij hun kristalwater verliezen. — In den waterhoudenden staat verkrijgt men het door nikkel in
zoutzuur op te lossen en voorzigtig te verdampen.
Nikkelcyanure (NiCy). Verzadigt men cyaanwaterstofzuur met koolzuur
nikkeloxydule of slaat men eene oplossing van azijnzuur nikkeloxydule met
cyaanwaterstofzuur neder, dan verkrijgt men het nikkelcy anure met eene
groene kleur. Het levert dubbelzouten met cyaanpotassium , cyaansodium ,
cyaanammonium , cyaanbaryum en cyaancalcium.
Nikkelfluorure (NiF) verkrijgt men als eene groene kristalkorst door
koolzuur nikkeloxydule in vloeispaatzuur op te lossen en de oplossing te
verdampen.
Nikkelglans , zie bij Nikkei.
Nikkeljodure (Nil). Verhit men , door waterstofgas gereduceerd , nikkelmetaal in jodiumdamp en sublimeert men de zwarte mas'sa , dan verkrijgt
men zwarte blaadjes van nikkeljodure. Ook door het oplossen van nikkeloxydulehydraat in joodwaterstofzuur verkrijgt men eene groene oplossing van
nikkeljodure , die door voorzigtige verdamping in zuilen kristalliseert.
Nikkeloxyde (ook N i k k e l s u p e r o x y d e geheeten : Ni 2 03 ) is een zwart,
poeder, hetwelk verkregen wordt door chloorgas te leiden door water, waarin
nikkeloxydulehydraat is gesuspendeerd. Het n i k k e l o x y d e h y d r a a t zet
zich als een zwart poeder op den bodem , terwijI nikkelchlorure blijft opgelost. Men verkrijgt het ook door salpeterzuur nikkeloxydule te gloeijen
of door een nikkeloxydulezout met onderchlorigzure soda te koken.
Nikkeloxydule (NiO) vormt een aschgraauw poeder, hetwelk men verkrijgt door nikkeloxydulehydraat (verkregen door nikkeloxydulezouten met
potassa of soda neer te slaan) of koolzuur en salpeterzuur nikkeloxydule te
gloeijen of ook door nikkelmetaal met salpeter te smelten.
Nikkeloxydule , arsenigzuur (3NiO, As0 3) verkrijgt men door weder7
zijdsche ontleding van arsenigzure potassa en nikkelchlorure.
Nikkeloxydule , b o o r z u u r (NiO, B03) is een lichtgroen zout , hetwelk
tot een helder glas smelt en ontstaat door een oplosbaar nikkeloxydulezout
met eene oplossing van borax neer te slaan.
Nikkeloxydule, b r o o m z u u r (NiO, Br0 5) is een groen'zout, dat ontstaat
door nikkeloxydulehydraat of koolzuur nikkeloxydule in broomwaterstofzuur
op te lossen of door wederziidsche ontleding van broomzure baryt en zwavelzuur nikkeloxydule,
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Nikkeloxydule, chloorzuur (NiO, CIO, + 6H0). Dit zout, verkregen
door wederzijdsche ontleding van chloorzure baryt en zwavelzuur nikkel,oxydule, komt na verdamping boven zwavelzuur voor in regelmatige °eta,ders met eene donkergroene kleur.
Nikkeloxydule , chroomzuur, zie Ghroomzuur nikkeloxydule.
Nikkeloxydule , joadzuur (NiO, JO, + HO) is een lichtgroen metaalachtig poeder, hetwelk men verkrijgt door het orydulehydraat of het koolzuur nikkeloxydule in waterhoudend joodzuur op te lossen.
Nikkeloxydule, koolzuur is als neutraal zout nog niet bekend. Mtn
verkrijgt het als een basisch zout, vermengd met nikkeloxydulehydraat, als
.een groene neerslag door een oxydulezout met koolzure ammonia neer te
slaan.
Nikkeloxydule, ph o s p h o r i g z u u r (2NiO, HO, P0 3) ontstaat door wederzijdsehe ontleding van phosphorigzure ammonia met nikkelchlorure.
Nikkeloxydule, ph o s p h o r z u u r (3NiO, P0 5 + 7H0) wordt als den
-groene .neerslag verkregen door een nikkeloxydulezout met phosphorzure
soda neer te slaan.
Nikkeloxydule , salpeterzuur (NiO, NO 5 6H0) verkrijgt men door
het melba' of het oxydule in salpeterzuur op te lossen; het kristalliseert in
groene, zeszijdige prismen , die in de drooge lucht verwe'eren.
Nikkeloxydule, vanadiumzuur (NiO, V0 3) is eene vuilgele massa,
die verkregen wordt door vanadiumzure potassa bij nikkelchlorure te voegen.
Nikkeloxydule y wolfraamzuur (NiO,W0 3) wordt als een groene
neerslag verkregen door zwavelzuur nikkeIoxydule met wolfraamzure ammonia te vermengen.
Nikkeloxydule , zwaveligzuur (NiO, SOO ontstaat bij het leiden van
zwaveligzuur in koolzuur nikkeloxydule, hetwelk in water gesuspendeerd is.
Nikkelrhodanure (NiRh) ontstaat door versch gepraecipiteerd koolzuur
nikkeloxydule in rhodaanwaterstofzuur op te lossen.
Nfkkelsulfureet (NiS) wordt in de natuur als haarkies (zie aldaar) aangetroffen en kan Tangs den kunstmatigen weg als een zwart poeder verkregen worden door nikkel met zwavel= zamen te smelten of door een nikkeloxydulezout met zwavelammonium neer te slaan.
Nikkeliizercyanide en Nikkeltizercyanure , zie Ferridtpannikkel en Ferrocyaannikkel,,
Niobiet wordt door Haidinger het mineraal gebeeten, dat vroeger onder
den naarn van columbiet (zie bij Columbium) voorkwam.
Niobium , (Nb) is een' metaal, dat te gelijk met Pelopium gevonden is in
den tantalurnerts (Van daar de namen deter twee metalen near de twee kin&Fen- van Tantalus: Niobe en Pelops). Het komt voor als een zwart poeder
van 6,27-6,67 spec. gewigt. Men verkrijgt het metaal gereduceerd nit zijne
.chlootverbindingen, door ze in een stroom ammoniakgas te verhitten. Ook
door fluoorniobpotassium . met potassium te verhitten , wordt het onder een
vuurverschijnsel gereduceerd.
Nibbiumchloride (NbCI) verkrijgt men in twee modificaties, in eene gele
.en in eene witte, wanneer men niobzuur met kool vermengt en bij gloeitine met droog chloorgas behandelt.
Niobzuur wordt gevonden in den niobiet (cohimbiet) en werd ktmstmatig eerst door Berzelius uit de ertsen verkregen, door de tot fijri poeder
gebragte mineralen met het zesvoudig gewigt vain dubbel 7zwavelzure potassa
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in een platinakroes volkomen op te lossen. Trekt men dan zwavelzure potassa, zwavelzuur ijzeroxyde en mangaanoxydule met water nit , dan blijft
onzuiver zuur terug.
Nitracrol is een der ontledingsprodukten bij het verhitten van cholaizuur,
oholeidineznur of bywholalzuur met salpeterzuur. Het komt voor als eene
zware olie en is te beschouwen als een mengsel van trinitroform met chloracrol (zie aldaar).
Nitraniline (C121-16N204 = C.1-1 4 [N0 4]NH,,) is eene substitutiebase van het
aniline, waarin 1 aeq. H door 1 aeq. NO, is verplaatst.
Er zijn volgens A ssper twee soorten van het nitraniline te onderscheiden,
namelijk een paranitraniline en een nitraniline. Het eerstekomt
voor in Lange gele naalden, die bij 108° C. smelten, bij 288° sublimeren en
in water , alkohol en aether moeijelijk oplosbaar zijn. Het wordt verkregen
door de inwerking van zwavelwaterstof op b i n i t r o b e n z o 1 (zie bij Nitrobenzol). Het is eene zwakke base ; zijne zouten zijn kristalliseerbaar en
reageren zuur. — Het andere isomere neutrale nitraniline wordt verkregen
door pyrotartranitril door middel van sodaloog te ontleden. Het komt voor
in bleekgele naalden, die bij 141° smelten, een brandenden smaak hebben
en nog moeijelijker oplosbaar zijn dan die van het paranitraniline.
Nitranisol (C14H 7 [NO4] 02 ) wordt verkregen door anisol met salpeterzuur
en zwavelzuur te behandelen. Het is eene kleurlooze vloeistof. Men kent
bovendien binitranisol (C 14H 6 [N0J 202) en trinitranisol (C141-16
[NO 4 ] 302) , beide kristalliseerbare ligchamen.
Nitrilbasen zijn ammoniakverbindingen , die 3 aeq. alkoholradikalen bevatten, verbonden met 4 aeq. stikstof. Hiertoe behooren bijv. trimethylamine , traethylamine , triamylamine enz.,
Nitrilen (Nitrylen) worden stikstofverbindingen geheeten, die uit de ammoniakzouten of de amiden der zuren van de formule C,,H„0 3 onder afscheiding van 4 aeq. water ontstaan. Alle nitrilen onderscheiden zich van
de ammoniumoxydezouten van eënbasische zuren werkelijk door het minder
bevatten van 4H0. Zal uit hen het zuurstofzuur met ammoniumoxyde op
nieuw verkregen worden, dan moeten zij deze hoeveelheicl water weder opnemen ; bijv. benzazuur ammoniumoxyde (NH 2O, C1411503) — 4H0 levert
benzonitril (C„H,N).
Mtrindine , zie bij Indine.
Nitroamylum = Xyloidine.
Nitrobenzamine (C14H6N206 ) wordt gevormd bij het verhitten van nitrobenzoezure ammonia of door nitrobenzoezuur aethyloxyde door middel van
ammonia te ontleden , kristalliseert in kleurlooze naalden, die bij 100° smelten en is in alkohol ,.aether en kokend water gemakkelijk oplosbaar.
Nitrobenzoiizuur (HO, C14H4 [N04] 03) wordt verkregen door benzazuur
met rookend salpeterzuur te koken en komt voor als eene witte kristallijne
massa, die bij 127° smelt en bij eene hoogere temperatuur sublimeert, zon-.
der ontleed te worden. — Wordt benzazuur met een mengsel van zwavelzuur en salpeterzuur langdurig verwarmd , dan verkrijgt men het d i n i t r ob en z oezuur (HO, Ci4113[NO4]203)•
Nitrobenzol (Nitrobenzine: C12H5N0 4) wordt verkregen door kleine hoeveelheden benzol in warm rookend salpeterzuur te brengen. Het scheidt zich
alsdan bij bekoeling of en wordt met koud water afgewasschen. Het komt

voor als eene rood of geelachtig gekleurde vloeistof (1,2 spec. gewigt) van
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,ten zoetachtigen smaak en een reuk naar bittere amandelen. Het is onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether en kristalliseert
bij — 3° in naaldvormige kristallen. Het kookt bij 213° zonder ontleed
-te worden. Het komt in den handel voor onder den naam van hullo de
mirbane. Door een mengsel van salpeterzuur en zwavelzuur wordt het
,benzol omgezet in b i n i t r o b e n z o 1: C12H4 (NO„) 2 , hetwelk in glanzende
naalden kristalliseert , die bij 100° smelten.
Nitrobenzonitril (C, 4H4 [NO 4 ]N) wordt verkregen door behandeling van
benzonitril met rookend salpeterzuur en komt voor in kleurlooze kristallen.
Nitrocellulose = Schietkatoen.
Nitrocholzuur (Trinitroform : C,H [N0 4] 3) is het eerst verkregen door
inwerking van salpeterzuur op de galzuren , maar later uit het funninuur:unit, door namelijk fulminuurzure ammonia in een mengsel van rookend
salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuur te brengen , waarbij een ligchaam,
in initroacetonitril: C4 (N04)N, onder ontwikkeling van koolzuur wordt
-:afgescheiden. Na koking van dit ligchaam met water wordt bij bekoeling de
ammoniakverbinding van het trinitroform in gele kristallen afgescheiden en
mit deze verbinding door middel van zwavelzuur bet trinitroform als eene
kleurlooze olie verkregen, die bij eene lake temperatuur in kristallen aanschiet,
fwelke met eene gele kleur in water oplosbaar zijn en bij verhitting..ontploffen.
Nitrocinnamol (Nitrostyrol : C„H., [N0 4] ) , zie bij Oinnamol.
Nitrococcuszuur,, zie bij Garmtnzuur.
Nitrocodeine (C36 1-1 2° [N04] NO6) is eene basische substitutieverbinding van
bet codeine (zie aldaar).
Nitrocymol , zie bij Gymen.
Nitroferridcyaanmetalen = Nitroprussidmetalen.
Nitroform = Trinitroform, zie Nitrocholzuur.
Nitrogenium (van nitrum, salpeter en ylyvoittat, ik breng voort, dus
.salpetervormer) is de Latijnsche naam van stikstof.
Nitrogentianine , zie bij Gentlanine.
Nitroglycerine (Goniine : CA [N0 4] 06) is een zeer ontplofbaar substitutieprodukt van het glycerine. Het wordt bereid door in een bekoeld mengsel van 12 vol. zwavelzuur en 6 vol. rookend salpeterzuur, droppelsgewijze
4 vol. glycerine te brengen en wel zoo langzaam, dat de temperatuur 15
tot 20° niet overschrijdt. Na eenige uren wordt het mengsel in het twintigvoudig volumen water gegoten en blijft rustig staan totdat het helder wordt,
waarbij het nitroglycerine zich aan den bodem als eene troebele laag afs.cheidt, die afgegoten en door afwasschen van het zuur bevrijd wordt. Het
komt voor als eene zwak gele of kleurlooze vloeistof, die niet zuur reageert , reukeloos en dik is en een specifiek gewigt heeft van 1,6. Het is bijna
-onoplosbaar in water, weinig in chloroform , beter in alkohol, houtgeest
en aether.
Het nitroglycerine ontploft bij lange bewaring en snelle verhitting , soms
door enkele aanraking. Wordt het op een aanbeeld gegoten en met eenhamer geslagen, dan detoneert het hevig, waarbij echter slechts het getroffene gedeelte ontploft, terwiji het overige gedeelte onveranderd blijft. De
verbranding geschiedt zonder reuk. — Nobel heeft het nitroglycerine met
buskruid vermengd , door namelijk zinken patronen met gewoon buskruid
te vullen en dit alsdan met zooveel nitroglycerine te overgieten, als het wil
opnemen. Be patronen worden met eene kurk of soldeersel gesloten. Het
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truid verkrijgt door deze bevochtiging met nitroglycerine driemaal meer
explosiefkracht dan gewoonlijk, doch de knal is met sterker. Men heeft
het nitroglycerine in het groat aangewend, om rotsen enz. te doen springen , waarbij het door een electrieken vonk wordt ontstoken. Zijne aanwending en vervoer vereischen echter de hoogste omzigtigheid en vele ongelukken
zijn daarbij reeds voorgevallen. Het bevriest bij + 5° C. en dit vast nitroglycerine is nog Meer ontplofbaar dan het vloeibare. Om het tijdelijk
onontplofbaar te maken , heeft men het in houtgeest opgelost, terwijl het
dan door water afgescheiden , zijne hoogst ontplofbare eigenschap herkrijgt.
Nitroharmaline , zie bij Harmaline.
Nitrohippuurzuur,, zie bij Hippuurzuur.
Nitrojoodzuur (J0 4 [NO2]) is een joodzuur, waarin 1 aeq. zuurstof door
4 aeq. stikstofoxyde is verplaatst.
Nitrokaneelzuur, zie bij Kaneelzuur.
Nitromannite (C 12 H8 [NO4] 8012) is mannite , waarin door de werking van
salpeterzuur en zwavelzuur 6 aeq. H door 6 aeq. NO, zijn gesubstitueerd.
Het best wordt het bereid , door tot poeder gebragte mannite in eene porseleinen schaal met weinig salpeterzuur van 4,5 spec. gewigt te overgieten
en om te roeren , alsdan afwisselend sterk zwavelzuur en salpeterzuur bij
te voegen , totdat op 1 . deel mannite 4112 deel salpeterzuur en 40 1/2 deel
zwavelzuur verbruikt zijn. Men laat nu verder de verkregene brijachtige
massa op een trechter,, met stukken glas verstopt , afdruipen. — Het nitromannite heeft groote neiging te kristalliseren. Het kristalliseert in fijne
zijdeglanzende naalden, is onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in
kokenden alkohol en aether. Bij verhitting ontploft het, echter slechts met
een zachten knal , onder ontwikkeling van roode salpeterigzure dampen ;
daarentegen zeer hevig en met een sterken knal bij een slag met den Kamer.
Door behandeling met zwavelwaterstof gaat het weder in mannite over.
Nitromesitylol, zie bij Mesitylol.
Nitromesidine (C 1 811 1 2 N204) is eene base , die ontstaat door de werking
van zwavelwaterstof op binitromesitylol en trinitromesitylol. Het kristalliseert in gele naalden.
Nitronaphtaline, zie bij Naphtaline en bij Nitrophtalzuur,
Nitronaphtine (C 18117N04) komt voor in stroogele , zwak aromatische
kristallen , die bij 48° smelten , bij 290° koken , weinig in water , gemakkelijk in benzol en aether oplosbaar zijn. Dit nitroligchaam ontstaat , indien
men nitronaphtaline met potassakalk een uur lang op WO graden houdt ,
dan met water en zoutzuur uittrekt en het onopgelost overblijfsel met water afdestilleert.
Nitronaphtinezuur (C 82 11 12 N208 + 2110) komt voor in goudgele , reukelooze kristallen van een prikkelenden smaak , die ontstaan , wanneer nitronaphtine met potassahydraat behandeld wordt.
Nitrophtalzuur (C18115 [N04] 08) ontstaat met de nitronaphtalinen en phtalzuur bij het koken van naphtaline met salpeterzuur. Het kristalliseert in gele
rhombische tafelen.
Nitroprussiden (Nitroprussegoniden, Nitroferridcyaanverbindingen) zijn
eigenaardige verbindingen , die ontstaan door de inwerking van verdund salpeterzuur op ferrocyaan- of ferridciyaanverbindingen. 2 Aeq. ferrocyaan of
1 aeq. ferridcyaan worden hierbij afgescheiden en door 4 aeq. stikstofoxyde
verplaatst. De oplosbare nitroprussidmetalen zijn zeer gevoelige reagentien
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op zwavelalkalimetalen. Bij aanwezigheid der geringste sporen van een
oplosbaar zwavelalkalimetaal ontstaat er eene intensief purperroode of blaauwe
kleur.
Nitroprussidsodium (2Na ± Cy5 Fe2NO2) komt voor in robijnroode , achtzijdige prismen , die tot het rhombische systeem behooren , en gemakkelijk
oplosbaar in water en alkohol zijn. Men verkrijgt deze verbinding door 4
deelen ferrocyaanpotassium met 5% deel salpeterzuur , hetwelk met zijn gelijk gewigt water verdund is , to overgieten , de oplossing in het waterbad
te verdampen , totdat zij een droppel oplossing van ijzervitriool niet meer
blaauw maar vuilgroen kleurt , en alsdan de vloeistof te laten bekoelen. De
vloeistof, ,van den gevormden salpeter afgegoten , wordt door middel van koolzure soda geneutraliseerd , de blaauwe neerslag door filtreren afgescheiden
en door verdampen tot kristallen gebragt , waarbij men eerst kristallen verkrijgt van salpeterzure soda en potassa en vervolgens robijnroode kristallen
van nitroprussidsodium (op de kristallen van ferridcyaanpotassium gelijkende). De afscheiding van het nitroprussidsodium van den salpeter geschiedt
het best door alkohol , omdat het nitroprussidsodium daarin oplosbaar , de
salpeter onoplosbaar is.
Nitroprussidkoper (2Cu Cy 5Fe2NO2) is eene groene verbinding , die
men heeft aangewend om terpentijnolie in zuurstofbevattende aetherische
°lien te herkennen , doordien het in terpentijnolie bij het koken een groen
of blaauwgroen praecipitaat voortbrengt.
Nftroprussidwaterstofzuar (211 Cy 5Fe2NO2) komt voor als eene sterk
zure donkerroode vloeistof, die onder de luchtpomp vervloeibare kristallen
met dezelfde kleur levert. Het wordt zeer spoedig ontleed onder afscheiding van ijzeroxyde , vorming van cyaanwaterstofzuur en een oplosbaar ijzer
oxydezout. Men verkrijgt dit zuur door nitroprussidzilver door middel van
zoutzuur te ontleden.
Nitroprussidzilver (2Ag +Cy5 Fe2NO2) verschijnt als een roodachtig witte
neerslag , door salpeterzuur zilveroxyde bij eene oplossing van nitroprussidsodium te voegen.
Nitroquercit, zie bij Quercit.
Nitrosalicyligzuur ( C14 H 5 [ NO 4] 0 4) ontstaat uit het salicyligzuur door de
inwerking van salpeterzuur.
Nitrosalicylzuur = Anilzuur.
Nitrosanaphtyline (C 2010202 ) wordt gevormd door inwerking van salpeterigzure potassa op zoutzuur naphtylamine. Het wordt alsdan met water
uitgewasschen en geheel zuiver in donkere , metaalachtige, groene kristallen
verkregen , die een weerschijn vertoonen evenals murexide , gemakkelijk in
alkohol oplosbaar zijn en door zuren fraai violet worden opgelost.
0 \ een kristalvormig
Nitrosulfobenzoezuur (C 14112 [N04] 02, S20,
1
th 4is
chasm, waarin het sulfobenzokuur door een mengsel van zwavelzuur en
salpeterzuur wordt orngezet.
Nitrosyl = Stikstofoxyde.
Nitrotoluol (C„H,N0 4 ) is eene verbinding , waarin het toluol door de

werking van salpeterzuur wordt omgezet , die bij 225° C. kookt en een reuk

naar bittere arnandefen heeft. Door de werking van een mengsel van salpeterzuur en zwavelzuur ontstaat het binitrotoluol (C i ,H6N,08), kristallen
die bij 700 smelten.
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Nitrotyrosine wordt als salpeterzuur nitrotyrosine (C181-l10[N04]
N05, HO,N0 5) in bruingele kristallen afgescheiden bij het oplossen van tyrosine in salpeterzuur.
Nitrovaleriaanzuur (C 10 H9[N04] 04) is een substitutieprodukt van het valeriaanzuur.
Nitroverbindingen zijn substitutieprodukten , ontstaan door de werking van salpeterzuur en zwavelzuur op organische ligchamen. Rên of meer
aequivalenten waterstof zijn hierin door ondersalpeterzuur (N0 4) vervangen.
.
Sommigen geven hieraan in de formulen het teeken X. De meeste nitroverbindingen zijn zeer ontplofbaar , bijv. het schietkatoen , eigenlijk nit r ocellulos e.
Nitrowijnsteenzuur of Nitrowijnzuur (C8I-I4 [N04]0, z ) ontstaat, indien men
wijnsteenzuur in geconcentreerd zwavelzuur oplost en hierbij een gelijk.volumen
salpeterzuur voegt. Uit de gevormde stijfselachtige massa wordt het nitrowijnsteenzuur verkregen, door het in weinig water op te lossen en tot het vriespunt af
te koelen , waarbij het in lange naalden aanschiet. Zijne oplossing in water
is zeer gemakkelijk ontleedbaar , waarbij stikstofoxyde en koolzuur ontwijken.
Bij 50° verdampt , blijft er bijna zuiver zuringzuur terug; bij 25-30 0 daarentegen ontstaat er een nieuw zuur, het tartronzuur.
Nitroxylol (C16H9N04 ) ontstaat door de inwerking van salpeterzuur op xyloi.
Nomenclatuur 7 scheikundi g e. De tegenwoordige scheikundige nomenclatuur is door Lavoisier in vereeniging met Guyton de Morveau, Fourcroy en Berthollet ingevoerd, en werd vooral door Berzelius in verband met
de Electrochemische theorie uitgebreid. Terwiji men vroeger ligchamen aanduidde naar hun uiterlijk voork omen of hunne overeenkomst , Wordt met
de tegenwoordige nomenclatuur tevens de zamenstelling der verbindingen
aangegeven. —
ee namen der elementen zijn Of reeds van ouden oorsprong , zonder
dat men altijd de herkomst kan afleiden , bijv. bij de oude metalen, of
zij zijn aan bijzondere eigenschappen van de elementen ontleend , zooals
stikstof, bromium enz. , Of wel zij zijn afkomstig van de ontdekkers , z. a.
bij onderscheidene nieuwe metalen. Wij gaven zulks , waar zulks doenlijk
was , bij de elementen zelven aan.
Bij binaire verbindingen worden in den regel de 2 namen der zamenstellende deelen verbonden , bijv. chloorsodium, zwavelkoolstof. — Komen er
meerdere verbindingen voor , dan onderscheidt men zulks door den uitgang,
bijv. bij de haloidezouten door den uitgang ire voor de laagste en ide voor
de hoogste verbinding , bijv. ijzerchlorure (FeC1) en ijzerchloride (Fe 2 C13) ,
kwikzilverchlorure (Hg3 C1) en kwikzilverchloride (HgCI), Of door het aantal aequivalenten van een der zamenstellende deelen vooraan te plaatsen , bijv. enkelvoudig-zwavelpotassium , tweevoudig- , drievoudig- enz., zwavelpotassium. — De verbindingen der zuurstof ontvangen den uitgang zuur
achter het radikaal , indien zij tot de zuren behooren , bijv. zwavelzuur,
den uitgang oxyde bij basen of indifferente verbindingen , bijv. loodoxyde , stikstofoxyde. Bestaan er twee zure verbindingen van het radikaal
met de zuurstof , dan wordt bij de laagste nog de uitgang ig bij het grondwoord toegevoegd, bijv. salpeterigzuur en salpeterzuur (eigenlijk stikstofzuur).
Zijn er nog meet zure verbindingen bekend , dan wordt bij de lagere onder
(hypo), bij de hoogere over (per, hyper of super) vooraan gevoegd, bijv. on36
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derchlorigzuur, chlorigzuur, onderchloorzuur, chloorzuur, overchloorzuur ; —
onderzwaveligzuur, zwaveligzuur, onderzwavelzuur, zwavelzuur; — mangaanzuur, overmangaanzuur. — Bestaan er twee basische verbindingen van een
metaal met de zuurstof , dan beet de laagste oxydule, de hoogste oxyde,
bijv. ijzeroxydule, ijzeroxyde. Oxyden , die te weinig zuurstof bevatten ,
om zich met zuren tot zouten te verbinden , heeten suboxyden, bijv. loodsuboxyde ; die te veel zuurstof bevatten peroxyden (hyperoxyden , superoxyden , overoxyden) , bijv. mangaanperoxyde. — De naam der zuurstofzouten is
gevormd uit het zuur en de base , waarbij men •tevens acht geeft op den
hoogeren of lageren oxydatietrap der base, bijv. salpeterzuur loodoxyde ,
zwavelzuur ijzeroxydule , zwavelzuur ijzeroxyde. — Bij de zwavelverbindingen
heeft de electronegatieve zwavelverbinding of het sulfozuur, den uitgang sulfide, de electropositieve zwavelverbinding of de sulfobase dan uitgang sulfureet,
bijv. antimoonsulfide , sodiurnsulfureet. De nomenclatuur der sulfozouten is
nog vrij onvolledig ; men duidt ze gewoonlijk aan door vereeniging der 2 zwavelverbindingen, bijv. zwavelwaterstof-zwavelpotassium , antimoonsulfidesodiumsulfureet.
Bij de Latijnsche nomenclatuur zijn de uitgangen voor de zuren icum en
osum , bijv. , acidum sulphurosum en acidum suiphuricum , verder acidum
hyposulphurosum , acidum hyposuiphuricum ; acidum bypochlorosurn , acidum chlorosum , acidum hypochloricum , acidum chloricum , acidum perchloricum of hyperchloricum. — Bij de basen spreekt men van oxydulum en
oxydum, vroeger van protoxydum, sesquioxydum, deutoxydum. Bij de zouten
nam men vroeger zuren en basen beide als substantieven aan en werd de base
in den genitivus genomen. De uitgang icum van het zuur \Nerd dan as , de
uitgang osum werd is, bijv. nitras plunabi, sulphis potassae.
De Latijnsche nomenclatuur van Berzelius neemt het zuur als substantivum, de base als adjectivum aan, bijv. nitras plumbicus , sulphis kalicus,
waarbij tevens de hoogere of lagere oxydatietrap der base bij den uitgang
in aanmerking komt , bijv. sulphas ferrosus , sulphas ferricus. Bij de sulfozouten komt sulfo vOOr het zuur, bijv. sulfostibias natricus (het zout van
Schlippe : 3NaS, SbS 5). Bij de binaire verbindingen , zooals bij de haloidezouten , is het electronegatieve bestanddeel het substantivum , het electropositieve het adjectivum , terwijI tevens de graad der verbinding door de
uitgangen icum of osum wordt uitgedrukt , bijv. chloretum plumbicum ;
chloretum hydrargyrosurn (calomel: Hg2C1), chloretum hydrargyricum (sublimaat : HgCI).
Indien de nieuwere zienswijze in de scheikunde algemeen doordringt , zal
men vooral voor de zouten tot eene geheel veranderde nomenclatuur moeten
overgaan. Kan men zich in de zouten niet meer het zuur en de base voorstellen,
rnaar meent men , dat de atomen anders gegroepeerd zijn , dan gaat de oude
benaming niet meer op. Kan men zich bijv. in KNO 3 (de nieuwere formule
voor den potassa-salpeter) geen potassiumoxyde en geen salpeterzuur meer
voorstellen , dan vervalt ook de naam salpeterzuur potassiumoxyde of salpeterzure potassa. Bevat CuSO4 noch zwavelzuur noch koperoxyde , dan is
de naam van zwavelzuur koperoxyde of ook van zwavelzuur koper ongeschikt. Tot nog toe is echter voor deze nieuwe zienswijze nog geen geschikte
nomenclatuur gevonden.
Norium bevindt zich in de natuur als noriurnaarde in den zircon en in geringe hoeveelheid in den hyacint van Ceylon. Overigens zijn de verbindingen
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van dit zeldzaam element nog niet naauwkeurig genoeg bekend. De naam is
gekozen naar eene oude Scandinavische Godheid Noris.
Notenolie is de uitdroogende olie der okkernoot (zaad van Juglans regia).
Nourtoak is de wortel van een gewas , groeijende op de Antillen (waarschijnlijk eene Orchide6). Het poeder van dezen wortel komt in voorkomen
en eigenschappen veel overeen met poeder van saleb en tragacanth en is
in den handel gebragt , om als surrogaat hiervan to dienen.

Octylalkohol = Caprylalkohol.
Odmyl (van 68/4 , stank) : C8H, , werd door Anderson het hypo-thetisch
radikaal geheeten van eene door hem ontdekte zwavelbevattende olie, welke
hij z w a v e 1 o d m y 1 (C 8 H8S2) heette , en die ontstaat , wanneer oliezuur
met zwavel aan eene destillatie wordt onderworpen.
Oenanthaether (Wijnaether , van oi'voi, , win) is de verbinding van een
vlugtig zuur , oenanthzuur, , met aethyloxyde , die de oorzaak is van het
eigenaardig bouquet der wijnen.
Oenanthal (C141 , 402 ) is het aldehyd van het oenanthylzuur en wordt gevormd bij de drooge destillatie van ricinusolie. Het komt voor als eene
kleurlooze aromatische olie (van 0,827 spec. gewigt), die een in den beginne
zoeten , later scherpen smaak heeft en tusschen 155 en 158° C. kookt. A an
de lucht , alsmede door potassahydraat of salpeterzuur, wordt het omgezet
in oenanthylzuur en vertoont overigens al de eigenschappen der aldehyden.
Oenanthylzuur (C14H1404) is eene kleurlooze vloeistof van 0,917 spec. gewigt , die bij verwarming aromatiek en prikkelend riekt en bij 212° C. kookt.
Het wordt verkregen door oxydatie van ricinusolie , was of oliezuur door
middel van salpeterzuur of chroomzuur.
Oenanthzuur,, het zuur van den oenanthaether,, is later beschouwd als
een mengsel van caprinzuur en caprylzuur.
Oenylamine is synoniem met propylamine.
Oenyloxyde (Oenylaether) wordt door Kane als eene naar pepermunt
riekende , in water onoplosbare , in alkohol oplosbare , bij 120° graden kokende vloeistof beschreven , waaruit met zuren slechts aetherzuren kunnen
verkregen worden. Het zal zich met platinachlorure tot zwavelgele kristallen
Oker (6xpa van cTixpos , vuilgeel, roodachtig) noemt men de natuurlijk
voorkomende poedervormige of gemakkelijk wrijfbare delfstoffen , die de
vermelde kleur bezitten , zooals dit voornamelijk bij ijzeroker of o k er aarde
(aluinaarde en ijzeroxydehydraat) het geval is. Men heeft hare benaming
echter ook tot andere gekleurde aardachtige mineralen uitgestrekt , zooals
rnolybdeenoker,, uraanoker,, bismuthoker enz.
Okeraarde, zie bij Oker,
Olanine beet de verbinding van Ignoliezuur met glycerine, die het hoofdbestanddeel der uitdroogende °lien uitmaakt.
Olaninezuur = Lijnoliezuur,
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Oleandrine is eene organische base , die in de bladen en takken van den
Oleander (Nerium Oleander) gevonden en daaruit verkregen wordt door een
geconcentreerd waterig afkooksel met looizuur neer te slaan en den neerslag,
na hem met koud water te hebben uitgewasschen , gedurenden korten tijd
met eene oplossing van looizuur in water te behandelen. Er ontstaat looizuur oleandrine, hetwelk in aether opgelost en met bijtenden kalk behana
deld wordt , waarna de afgefiltreerde oplossing , aan eene vrijwillige verdamping onderworpen, het oleandrine als eene zwartgeelachtige ; harsachtige
en zeer bittere zelfstandigheid oplevert , die slechts weinig in water , maar
gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar is.
Oleine is het oliezuur-glyceride, hetwelk zich in de vloeibare vette olien
bevindt. Er bestaan 3 glyceriden als verbindingen van oliezuur met glyceryloxyde namelijk een mono -oleine (monoleine : C42 H4008) , een dioleine
(078 1472010) en een tr ioleine (C4 14 141040 1 0. Zij worden alle kunstmatig
verkregen door oliezuur met glycerine te verwarmen.
Mono-oleine en diol &in e zijn olien, die bij 15° vast worden. Trio 1 ein e
(hetwelk ook in het bijzonder oleine wordt geheeten) vormt het bij 4°
vloeibare gedeelte van de niet uitdroogende olien van het planten- en dierenrijk. Het wordt verkregen door boomolie met geconcentreerde sodaloog zacht
te verwarmen , waarbij een sodazout van het palmitinezuur ontstaat, terwijl
het oleine nog niet ontleed is en nit de zeep kan worden geperst. Ook
kan het verkregen worden door boomolie tot 0° te bekoelen , uit te persen en het vloeibare gedeelte in alkohol op te lossen. Bekoelt men nu
den alkohol tot 0°, dan scheidt zich al het opgeloste oleine af, waarna
men het door bijvoeging van water kan afscheiden. (Zie ook Horologiemakers°He).
Het trioleine of oleine is in den zuren staat eene kleurlooze olie , die aan
de lucht geel wordt en een ransigen reuk aanneemt. Het wordt eerst beneden — 5° in kristalnaalden vast , is oplosbaar in absoluten alkohol (hoewel
moeilijk in kouden), maar kan met aether in elke evenredigheid worden
vermengd. Door salpeterzuur wordt het omgezet in het isomere elaidine.
Oleinezuur. Oliezuur (C36 113404 ) komt aan glyceryloxyde gebonden, in de
meeste vetten en vette olien van het planten- en dierenrijk voor. Om het af te
scheiden , wordt amandelolie vermengd met potassaloog, de daardoor gevormde
zeep in water opgelost en door loodsuiker gepraecipiteerd. De neergeslagene
loodzouten worden gedroogd en met aether behandeld , waarin alleen het
oliezuur loodoxyde oplosbaar is. Door chloorwaterstofzuur wordt het oliezuur
loodoxyde ontleed en het oliezuur afgescheiden. Het is echter dan nog niet
volkomen zuiver. Daartoe wordt het in ammonia opgelost , daaruit door
middel van chloorbaryum oliezure baryt gepraecipiteerd , deze in kokenden
alkohol opgelost , gekristalliseerd en eindelijk door wijnsteenzuur het oliezuur afgescheiden.
Het zuivere oliezuur is kleur-, reuk- en smaakloos , doch neemt aan de
lucht spoedig zuurstof op en wordt daardoor geel, ransig van reuk en smaak.
In den volkomen zuiveren staat reageert het niet zuur, wel echter, wanneer
het met olie in aanraking is geweest. Het vloeibare zuur wordt bij — 4° C.
vast en schiet uit alkohol somtijds in naalden aan, die eerst bij ± 14° smelten. Het is zeer moeijelijk oplosbaar in water, maar gemakkelijk in
alkohol en aether. — Vooral merkwaardig is de verhouding van het salpeterigzuur tegenover het oliezuur. Het wordt daardoor in het isomere elai-
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dinezuur (zie aldaar) overgebragt. — Bij verhitting wordt het oliezuur ontleed , waarbij onder andere produkten het brandig-oliezuur ontstaat. Bij
de behandeling met salpeterzuur ontstaan al de zuren uit de reeks der
vetzuren.
Oleophosphorzuur, zie Hersenvet.
Olie van het olievormend gas , zie Ohlooraethylen.
Olieblaauw heet de violetblaauwe verfstof, die verkregen wordt door enkelvoudig-zwavelkoper met olie of vernis aan te wrijven.
Oliegas , zie Gasverlichting , pag. 280.
Men , aetherische (vlugtige). Deze olien onderscheiden zich door
een aangenamen of ook wel onaangenamen reuk en brandenden specerijachtigen smaak Het grootste deel der gebruikelijke parfumerien alsrnede der
specerijen is aan haar de eigenschappen verschuldigd , waardoor zij als zoodanig gebezigd worden. Zij zijn alle arm aan zuurstof , sommige bevatten
Naar in het geheel niet ; zij zijn derhalve ook zeer hrandbaar en kunnen
evenals wijngeest en aether zonder pit voortbranden. In water zijn zij gewoonlijk slechts weinig oplosbaar ; de geringe hoeveelheid , die opgelost
wordt , is echter voldoende , om aan het water den eigendommelijken reuk en
smaak der olie mede te deelen. Zij zijn daarentegen gemakkelijk oplosbaar in
alkohol , gewonen aether en zwavelkoolstof. De meeste bezitten eene groote neiging om zuurstof op te nemen en bij een groot aantal geschiedt deze oxydatie
reeds bij het bloote staan aan de lucht , waardoor de meeste donkerder van
kleur, dikvloeibaar en ten laatste harsachtig worden. Eenige eindelijk bezitten de
eigenschap der aldehyden , van namelijk door absorptie van 2 aeq. zuurstof
in bepaalde zuren over te gaan en met de dubbel-zwaveligzure alkalien kristallijne verbindingen te vormen.
De aetherische olien worden hoofdzakelijk in het plantenrijk gevonden en
wel in verschillende soorten en deelen van planten. Eenige plantenfarnilien
zijn vooral rijk aan aetherische olie , bijv. de Labiaten, Umbelliferen.
Somtijds vindt men in onderscheidene deelen van eene en dezelfde plant
verschillende aetherische olien, die echter meestal tot elkander in naauwe
betrekking staan, De aromatieke planten zijn gewoonlijk zooveel te rijker
aan aetherische olien , naar gelang het klimaat heeter , de standplaats zonniger is. In vele planten zijn zij in zoo kleine hoeveelheid aanwezig, dat men
ze er niet uit heeft kunnen afzonderen, niettegenstaande de planten een sterken reuk verspreiden. In bet dierenrijk komen zij slechts in eene ondergeschikte hoeveelheid voor , bijv. in de mieren , de ambra , het bevergeil.
Om de aetherische olien te verkrijgen , worden de aromatische plantendeelen met water gedestilleerd, waarbij de olien met de waterdampen en gedeeltelijk daarin opgelost overkomen. Het voordeeligst geschiedt de destillatie in een destilleerketel met dubbelen bodem ,' waarbij men op den binnensten , zeefvormig doorboorden bodem de plantendeelen legt en ze door
de waterdampen laat doortrekken. De meeste aetherische olien driiven op
het water en worden door een katoenen draad , die als bevel en door capillaire attractie werkt , van bet water of in andere vaten gebragt of tot afscbeiding wordt eene Florentijnsche flesch (zie aldaar) gebezigd.
Eenige aetherische olien , die met veel slijm en liars vermengd voorkomen,
worden het best vooraf met aether, wijngeest of zwavelkoolstof uitgetrokken
en het aftreksel alsdan afgedestilleerd , waarbij de bars terugblijft. Bij vele
planten scheiden zich kamfersoorten bij het enkele verdampen der alkoho-
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lische oplossing af, terwijl slechts een gering getal door bloot uitpersent
kan verkregen worden. Bij sommige moet de plant met vette olie uitgetrokken en daaruit door destillatie de aetherische olie verkregen worden.
De aetherische olien , op de eene of andere wijze verzameld , bestaan slechts
zelden uit eene olie , maar zijn meestal mengsels van twee of meer
vlugtige olien; de vlugtigste olie is gewoonlijk eene koolwaterstof, de andere eerst bij eene hoogere temperatuur kokende , is zuurstofhoudend. Vaak
gelukt het beide door gefractioneerde destillatie van elkander to scheiden , dewiil de zuivere koolwaterstof reeds bij eene lage temperatuur
kookt. Liggen de kookpunten echter digt bijeen , dan destilleert men over
gesmolten potassahydraat , waarbij de vlugtige olie onontleed overgaat , de
zuurstofhoudende echter op de wijze der aldehyden in een zuur verandert
en met de potassa verbonden terugblijft. De vaste aetherische °lien , zoogenaamde stearoptenen of kamferachtige, kunnen van de vlugtige (elaeoptenen)
dikwijls reeds door bekoeling of lang staan gescheiden worden.
Men kan de aetherische °lien naar hare zamenstelling in 3 soorten onderscheiden :
4. Kool water stof fe n of zoogenaamde camphenen (zie aldaar), zooals
terpentijnolie , citroenolie , bergamotolie , o ganjeolie , copalvaolie, jeneverbesolie cajeputolie.
2. Z u u r s t o f h o u dende, zooals kamfer, anijsolie , fenkelolie, dragonolie,
cumarin, kamillenolie , komijnolie, karweiolie, thijmolie, kruidnagelolie ; verder de °lien , waarvan de radikalen bekend zijn , zooals bitteramandelolie
wijnruitolie , gaultheria- of watergreenolie , kaneelolie , spiraeaolie. (Men zie
de bijzonderheden bij de afzonderlijke artikelen).
3. Z w a Are lhoudende, zooals knoflookolie en mostaardolie. (Men zie
het nadere bij deze artikelen).
Olien , v e t t e , zijn bijna alle verbindingen van glyceryloxyde met vetzuren. Het voornaamste vetzuur in deze oliên is het oleInezuur. Er bestaan
echter twee verschillende soorten van vette olien , namelijk niet uitdro ogende en u i t d r o o g e n d e. De niet uitdroogende worden door het bevatten van eiwitachtige stoffen aan de lucht rans. Salpeterigzuur maakt ze
hard, door den overgang van het oleine in elaidine. De uitdroogende nemen
aan de lucht veel zuurstof op , worden hard , doch niet rans. Zij worden
door salpeterigzuur niet hard , als bevattende geen oleIne. Daartoe behooren
lijnolie papaverolie , hennepolie , cocosnootolie enz.
Olievernissen , zie Lijnolievernis. Ook papaverolie en notenolie kunnen tot
dit Joel gebezigd worden.
Olievormend gas , zie Koolwaterstofgas , z w a a r.
Oliezoet = Glycerine.
Oliezuren heet de reeks der zuren van de formule C2,1 1-12,„, + 2 04 , deels
vaste, deels vloeibare zuren , die bij eene geringe verhooging van temperatuur smelten. Het voornaamste zuur dezer reeks is het oleInezuur, verder
behooren er toe : het acronzuur,, crotonzuur,, angelicazuur, damaluurzuur,
pyroterebenezuur , hypogaeazuur clOglingzuur erucazuur , lijnoliezuur en,
ricinusoliezuur,, Welk laatste door zijn hooger zuurstofgehalte eenigzins afwijkt.
Oliezuur = Oleinezuur.
Oline en Olinezuur = Olanine en Olaninezuur.
Olivil (C,8H18010) is eene witte, in stervormig gegroepeerde naalden,
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gekristalliseerde zelfstandigheid met 7 aeq. water, die in smaak op het
phloridzine gelijkt , bij 148° smelt en bij 70° tot eene harsachtige amorphe
modificatie vast wordt. Het wordt door uittrekking met wijngeest verkregen uit eene gomachtige zelfstandigheid , die uit den wilden olijfboom
vloeit.
Olivia is een mineraal , dat kiezelzure magnesia , kiezelzuren kalk en
eenig ijzer bevat.
Oligolie (Boomolie) is de vette olie , die nit de bijna rijpe vruchten van
den olijf boom door uitpersen verkregen wordt. Gewoonlijk is zij lichtgeel
van kleur , soms kleurloos , fijn van reuk en smaak. Spec. gewigt 0,94. Zij
bestaat voornamelijk uit palmitine en oleIne. Reeds eenige graden boven 0°
wordt zij vast. Zuivere boomolie moet met'/ salpeterzuur kwikzilveroxyde
vermengd , onmiddellijk eene vaste consistentie aannemen.
onderchloorzuur (Chloorhyperoxyde: C10 4). Deze oxydatietrap van het
chloor is vooral gekenmerkt door de gemakkelijkheid, waarmede hij onder
de hevigste explosie ontleed wordt, en derhalve gevaarlijk te bereiden. Het
ontstaat benevens overchloorzuur bij de inwerking van zwavelzuur op chloorzure potassa.
Om het onderchloorzuurgas te bereiden , kan men bijv. 2 gram chloorzure
potassa met eene geringe hoeveelheid zwavelzuur behandelen, waardoor eene
vaste oranjegele massa ontstaat. Na verwarming in eene retort met behulp
van een waterbad wordt het doel volkomen bereikt.
Om eene grootere hoeveelheid te verkrijgen , is het noodzakelijk , dat het
zwavelzuur bij eene zeer lage temperatuur op de chloorzure potassa werkt.
Plaatst men het zuur in een platinakroes in een koud mengsel van ijs en
keukenzout , clan kan men de bewerking verrigten met 30-40 gram vochtige , met chloorpotassium verontreinigde chloorzure potassa.
Het eenige middel , om zuiver onderchloorzuur zoowel in den gasvormigen
staat, alsook opgelost te verkrijgen, bestaat hierin, dat men het gas condenseert,
hetwelk eenvoudig daardoor geschiedt , dat men het in kleine, aan het eene
einde goed geslotene en goed bekoelde retorten laat kornen. Men moet echter de retorten dikwijls verwisselen , 'om niet eene te groote hoeveelheid der
vloeistof bijeen te verzamelen , want de ontploffingen zijn uiterst hevig.
Volgens Calvet en Davis kan men het onderchloorzuur zonder gevaar ,
maar met koolzuur vermengd , bereiden door zuringzuur op chloorzure potassa te doen inwerken.
Het vloeibare onderchloorzuur heeft eene roode kleur , overeenkomstig die
der chloorzwavel , en kookt bij + 20° C. Het gas is tamelijk donkergeel,
riekt verstikkend , eenigzins gelijkende op het salpeterigzuur, bij zachte verdunning een weinig aromatiek; het explodeert tusscben 60-63°. In het donker blijft het onveranderd ; aan het zonlicht blootgesteld worth het in zijne
bestanddeelen gescheiden.
Onderchlorigzuur (CIO). Dit zuur, bestaande uit 1 aeq. chloor en 4 aeq.
zuurstof, is een roodgeel gas van een chloorachtigen reuk en een spec. gewigt van 2,97. Bij — 20° C. gaat het gas in eene roode vloeistof over ; bij
eene weinig verhoogde temperatuur en door den electrischen vonk wordt het
gas onder eene hevige ontploffing ontleed. Het werkt bleekend en wordt
door water in eene groote hoeveelheid opgenomen. Het is een krachtig oxyderend middel voor zwavel, phosphorus, metaaloxyden en organische stoffen.
Om het te bereiden, leidt men over verhit kwikzilveroxyde een stroom

568

Ondergist—Onderphosphorigzuur.

chloorgas, waarbij kwikzilverchloride ontstaat, terwij1 de zuurstof van het
kwikzilveroxyde zich met het chloor tot onderchlorigzuur vereenigt (Hg0 -.I2C1= HgCI ÷ 010).
Het onderchlorigzuur vormt met basen de onderchlorigzure zouten , die de
eigenschap bezitten om kleurstoffen te vernietigen, te bleeken en van daar
b I e e k zout en genoemd worden. Zij worden bereid door in de verdunde
oplossing van een alkali of in een vochtig gemaakt hydraat eener alkalische
g arde chloorgas te leiden. Het gevormde onderchlorigzuur verbindt zich hier
met het alkali of de alkalische g arde. Zie verder Chloorkalk en Potassa en Soda,
onderchlorigzure.
Ondergist , Ondergisting, zie bij Bier , pag. 92.
onderjoodzuur (J04) is een geel, arnorph, volkomen lucht- en lichtbestendig poeder, dat bij 470-180° C. in jodium en joodzuur wordt ontleed.
Het is niet oplosbaar in koud water, en wordt door kokend water ontleed alkohol vertoont er geene werking op.
Om het onderjoodzuur te bereiden , vermengt men 1 deel tot fijn poeder
gebragt jodium met 12-45 deelen hoogst geconcentreerd salpeterzuur,
waardoor bij de eerste reactie eene gele verbinding van salpeterzuur en onderjoodzuur ontstaat, welk laatste zuiver verkregen wordt, door de ontstane
verbinding onder eene klok op een tigchelsteen te droogen en dan aan eene
vochtige lucht bloot te stellen.
Onderphosphorig-sulfide (Sulfonderphosphorigzuur,, Sulfliypophosphorigzuur : PS) wordt verkregen door 1 aeq. phosphorus en I. aeq. zwavel bij•60°
C. in het waterbad zamen te smelten en is eene heldere, lichtgele, zware
vloeistof, die het licht sterk breekt.
Eene (roode) modificatie der genoemde verbinding heeft in den droogen staat eene fraaije oranjeroode kleur,, waarin echter het gele zeer
overheerschende is. Deze modificatie wordt zeer gemakkelijk verkregen door
het mangaansulfohypophosphit door middel van zoutzuur te ontleden. —
Het mangaansulfohypophosphit wordt bereid, door een mangaanoxydulezout met zwavelammonium neer te slaan , den neerslag goed nit te wasschen, hem te droogen en vervolgens zacht in een stroom zwavelwaterstofgas te verhitten. Het aldus verkregen zwavelmangaan wordt in den middelsten
van 3 bollen gebragt, die op een afstand van 1 duim van elkander uit eene
glazen huis zijn uitgeblazen en eindelijk met vloeibaar onderphosphorigsulfide
bevochtigd. Met behulp van een stroom waterstofgas, in eene chloorcalciumbuis en onder aanwending van warmte wordt het mangaansulfohypophosphit
verkregen , waaruit, zooals wij boven hebben gemeld, door middel van zoutzuur het onderphosphorigsulfide wordt afgescheiden.
onderphosphorigzuur (P0) ontstaat benevens phosphorwaterstofgas , indien phosphorus met baryt- of kalkhydraat en water gekookt wordt , waardoor een kristalliseerbaar onderphosphorigzuur zout verkregen wordt. Uit
de gevormde oplossing der onderphosphorigzure baryt wordt de overmaat van
baryt, die daarbij altijd wordt aangetroffen , door het inleiden van koolzuurgas verwijderd. Op dezelfde wijze kan men door middel van kalkmelk onderphosphorigzure kalk verkrijgen. Verder geven potassa en soda eveneens
oplossingen van onderphosphorigzure potassa en soda.
Om het onderphosphorigzuur nit de onderphosphorigzure baryt of te scheiden , voegt men bij eene oplossing van het zout voorzigtig zooveel zwavelzuur, als tot het neerslaan der base vereischt wordt. Het langs dezen weg
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verkregen zuur bevat echter meestal een weinig zwavelzuur of baryt. Wil
men het zuur volkomen zuiver verkrijgen, dan Wendt men bij de praecipitatie der baryt eene kleine overmaat van zwavelzuur aan, lost in het zwavelzuurhoudend zuur versch neergeslagen koolzuur loodoxyde op en ontleedt de
oplossing van het onderphosphorigzuur loodoxyde door zwavelwaterstofgas.
De verdunde oplossing van het onderphosphorigzuur kan, zonder eene
verandering te ondergaan, in het waterbad verdampt worden en komt , na
verdamping onder den recipient eener luchipomp, als eene stroopachtige, zeer
zure vloeistof voor.
Het onderphosphorigzuur heeft de eigenschap , zich op kosten der zuurstof
van andere zuurstofverbindingen hooger te oxyderen en is dus een zeer
krachtig desox-yderend middel.
De zouten van het onderphosphorigzuur zijn, uitgenomen het loodzout ,
alle kristalliseerbaar en gemakkelijk oplosbaar in water. Het onderphosphorigzuur is een driebasisch zuur, doch zijne zouten bevatten alle 2 aeq. HO.
Ondersalpeterzuur (Salpeterig-salpeterzuur, Stikstofhyperoxyde : NO 4) ontstaat steeds, wanneer stikoxydegas met een overvloed van zuurstof bijeenkomt, maar wordt bet best verkregen door verhitting van salpeterzuur loodoxyde. Het ontwijkende mengsel van ondersalpeterzuur en zuurstof wordt in
een ontvanger opgevangen , die tot 20° is afgekoeld , waarin het zuur verdigt , terwijl de zuurstof ontwijkt ; in de retort blijft daarentegen loodoxyde
terug. — In den volkomen zuiveren staat vormt het ondersalpeterzuur bij
— 20° C. kleurlooze kristallen , die bij — 9° tot eene vloeistof van 1,45 spec.
gewigt smelten. De in den beginne kleurlooze vloeistof wordt bij het toenemen der temperatuur geel en gaat bij + 20° in donker oranjegele dampen
over. Met eene genoegzame hoeveelheid water zamengebragt, vervalt bet
ondersalpeterzuur in salpeterzuur en stikoxydegas (3N0 4 2110 = 2 [N05,
HO] + NO2). Met eene onvoldoende hoeveelheid water vormt het salpeterzuur en salpeterigzuur (2NO 4 HO — [NO„ HO] NO 3). De ontstane vloeistof wordt groen van kleur. Wordt het ondersalpeterzuur met basen zamengebragt, dan vormt het geene ondersalpeterzure, maar salpeterigzure en
salpeterzure zouten; van daar dat het niet tot de zuren kan gerekend worden en als nieuweren naam dien van stikstofhyperoxyde verkregen heeft.
Onderzwaveligzuur (Dithionigzuur : 52 02 , van ;is , tweemaal en aziov,,
zwavel) is slechts in verbinding met basen bekend, dewijl het, uit zijne
zouten afgescheiden, in zwavel en zwaveligzuur wordt ontleed. De verbindingen van het onderzwaveligzuur ontstaan, indien zwaveligzure zouten met
zwavelbloemen gekookt worden ; zoo ook als bijprodukt, indien zwavel in
alkalien wordt opgelost. Zoo verkrijgt men de onderzwaveligzure soda door
zwavel in sodaloog te brengen. Er ontstaat alsdan 1 aeq. onderzwaveligzure
soda en 2 aeq. vijfvoudig-zwavelsodium (12S 4- 3Na0 = 2NaS 5 NaO, S202).
Ook kan onderzwaveligzure soda verkregen worden, wanneer men eene oplossing van dubbel-zwavelsodium in water aan de lucht laat staan , of wanneer men zink of ijzer in waterhoudend zwaveligzuur oplost.
Wordt bij de onderzwaveligzure zouten een zuur gevoegd, dan zal het
vrijgemaakt onderzwaveligzuur dadelijk ontleed worden in zwavel en zwaveligzuur (S 202 = S SO2). Verder herkent men de onderzwaveligzure zouten
daaraan , dat salpeterzuur zilveroxyde in de oplossingen een witten neerslag
voortbrengt, die in eene overmaat der zoutoplossing oplosbaar is, maar bij
verhitting dadelijk zwart wordt.
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De onderzwaveligzure soda is vooral belangrijk , omdat het chloorzilver,
joodzilver en broomzilver kan oplossen. De oplossing van het zout worth
tot dat doel in de photographie gebezigd. Ook is zij merkwaardig als antichloor (zie aldaar) en bij de Maatanalyse of Titreermethode , o. a. voor de
quantitatieve bepaling van het jodiurn.
Onderzwavelzuur (Dithionzuur : 52 05 ) is slechts in den waterhoudenden
staat bekend en komt voor als eene reukelooze, zure vloeistof, die bij verhitting in zwaveligzuur en zwavelzuur wordt ontleed. — Om het onderzwavelzuur te bereiden , behandelt men mangaanperoxyde (bruinsteen) met zwaveligzuur. Zoodra men den bruinsteen met water heeft aangemengd en alsdan
zwaveligzuur inleidt, wordt er onderzwavelzuur mangaanoxydule gevormd ,
hetwelk oplosbaar in water is. De bruinsteen geeft namelijk 1 aeq. zuurstof
aan 2 aeq. zwaveligzuur en verandert dit in onderzwavelzuur (Bezigt men
warm water, dan ontstaat reeds zwavelzuur mangaanoxydule). — Om het
onderzwavelzuur in den waterhoudenden staat te verkrijgen , brengt men bij
de gevormde oplossing van onderzwavelzuur mangaanoxydule eene oplossing
van barythydraat. De ontstane onderzwavelzure baryt wordt van het afgescheiden mangaanoxydule door filtreeren afgezonderd. Het filtraat geeft na
verdamping zeer fraaije kristallen , die na bijvoeging van zwavelzuur het onderzwavelzuur afgezonderd leveren, terwijl de baryt met het zwavelzuur verbonden wordt afgescheiden. De zure oplossing kan alsdan onder den recipient eener luchtpomp boven zwavelzuur ingedampt worden.
Het onderzwavelzuur vormt met de basen zouten, die alle oplosbaar in
water zijn.
Ononetine ontstaat benevens suiker bij de splitsing van het onospine,
door middel van verdunde zuren,
Ononine (C60 E1 34026 ?) is een glucoside, dat gevonden wordt in den wortel van Ononis spinosa L. Bid het koken met zuren wordt het gesplitst in
formononetine en suiker.
Onospine (C60H34025 '1) is een glucoside, dat ontstaat door de werking
van alkalien op ononine.
Ontbrandingstemperatuur noemt men den warmtegraad , waarbij een ligchaam begint te branden (Zie verder Verbranding).
Ontfoeselen noemt men de bewerking, die dient om den wijngeest van
foeselolie te bevrijden (Zie Foeselolie en onder Brandewijn pag. 110).
Ontkleuren heet eenvoudig, aan gekleurde stoffen door geschikte middelen hare kleur te onttrekken. Deze bewerking bepaalt zich hoofdzakelijk
tot organische stoffen, die vaak zeer gemakkelijk van hare kleur kunnen
beroofd worden, wanneer men zekere agentien, zooals Licht, lucht en water
(grasbleek) , chloor,, zwaveligzuur daarop laat inwerken of wanneer men ze
met plantaardige of dierlijke kool behandelt (Zie Bleeken en Kool).
Ontploffing = Detonatie.
Ontwikkelingstoestellen , zie Gasontwikkelingstoestellen.
Onuitwischbare inkt wordt gebezigd tot het merken van linnen, de wasch
enz. Er bestaan onderscheidene voorschriften voor onuitwischbaren inkt. Gewoonlijk bestaat hij nit 2 oplossingen, bijv. :
N°. 'I. salpeterzuur zilveroxyde 10 deelen,
12 »
arabische gom
48 »
regenwater
sapgroen zooveel genoeg is tot kleuring.
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N°. 2. koolzure soda 48 deelen,
96 »
regenwater
arabische gom 9 »
De plaats, waar men merken wil , wordt eerst vochtig gemaakt met N°. 2,
gedroogd , en vervolgens geteekend met N°.
Een ander voorschrift is, dat men salpeterzuur zilveroxyde in water oplost en de vloeistof verzadigt met ammonia liquida , waarna men eenige arabische gom bijvoegt , om het vloeijen bij het teekenen te verhinderen. De
plaats, waar men teekenen wil, moet men eerst met pyrogalluszuur, dat in een
mengsel van wijngeest en water opgelost is, bevochtigen en laten droogen.
De teekening moet met geen stalen pen , maar met eene ganzenpen worden
gemaakt.
Ooftaether werd door Trautwein een produkt geheeten, hetwelk hij verkreeg, door foeselolie met brandewijn en zwavelzuur bij zachte warmte te
destilleren. Verder is het bekend , dat verschillende aethyl-, methyl- en amyl-,
verbindingen een eigenaardigen ooftreuk hebben. Oplossingen van deze verbindingen in 8-12 deelen alkohol worden als kunstmatige vruchtessencen
gebezigd.
Ooftwijnen, zie bij Wijn.
Ooftsuiker = Druivensuiker en Vruchtsuiker.
Oogzwart is het zwart pigment van het oog, hetwelk uit 58,1% koolstof,
5,9% waterstof, 13,7% stikstof en '22,2% zuurstof zal bestaan.
Oostindische inlet, zie Chinesche inlet.
Opal is amorph kiezelzuur.
Opbruisen (effervesceren) is het ontwijken van gasvormige ligchamen en
vloeistoffen onder geruisch en opschuiming , vooral het snel ontwijken zonder
aanwending van warmte, zooals het ontwijken van het koolzuurgas bij de ontleding van koolzure zouten door sterke zuren , van waterstofgas enz.
Operment = Arseniksulfide.
Opgieten = Infunderen.
Opiammon (Biopiammon) ontstaat nit het opianzuur ammoniumoxyde bij
100°, waarbij ammoniak ontwijkt, of bij verdamping der ammoniakale, oplossing
van opianzuur. Het is een bleekgeel kristallijn poeder, dat als opiannitril en
opianzuur kan beschouwcl worden en overeenkomt met de lormule: C20Hio010
C2Q H9N06 . Het is onoplosbaar in koud water; bij verhitting met water tot
150° vervalt het in opianzuur en in opianzuur ammoniumoxyde. Door ver-warming met potassa levert het het stikstofhoudende gele xanthopenzuur.
Opianine (C66 H36N2024) is een in geringe hoeveelheid voorkomend alkaloide van het opium. Het wordt gevonden in zeer droog aan meconzuur rijk.
Egyptisch opium en kristalliseert in lange glanzende kleurlooze naalden. Uit
zijne zoutzure verbinding neergeslagen , komt het voor als een wit reukeloos
poeder. Het is onoplosbaar in water , slechts oplosbaar in eene groote hoeveelheid kokenden alkohol. Deze oplossing reageert sterk alkalisch en smaakt
zeer bitter. Door geconcentreerd zwavelzuur wordt het niet veranderd, door
salpeterzuur met eene gele kleur opgelost; met platinachloride en kwikzilverchloride levert het kristallijne verbindingen.
Opianzuur (C2011 10 0 1 o) komt voor in kleine kleurlooze naalden, die in heet
water oplosbaar zijn , alsmede in alkohol en aether,, bij 140° C. smelten en
daarbij een reuk naar vanille verspreiden. Het ontstaat tegelijk met het
cotarnine bij de behandeling van narcotise met zwavelzuur en bruinsteen.
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Opianyl = Meconine.
Opium is een melksap , dat nit de ingesneden onrijpe papaverbollen (van
Papaver somniferum) vloeit. Het bevat een tal alkaloiden , die daarin aan
meconzuur en andere plantenzuren , deels ook aan anorganische zuren verbonden , voorkomen. De eigenaardige reek is afkomstig van eene vlugtige stof,
die men nog niet heeft kunnen afzonderen , maar waaraan men narcotische
eigensehappen ontzegt.
Oplosbaarheid noemt men de eigenschap der ligchamen , om in vloeistoffen te worden opgenomen en daarmede een geheel te vormen , zonder dat het
scheikundig kenmerk der ligchamen verloren gaat. De oplosbaarheid verschilt
gewoonlijk naar de temperatuur, vooral is dit van beteekenis bij de oplosbaarheid der zouten in water. In enkele gevallen heeft de temperatuur der
vloeistof weinig of geen invloed, zooals bij het keukenzout; in zeer enkele gevallen is het ligchaam beter oplosbaar in koud dan in warm water; in het
algemeen neemt de oplosbaarheid met de temperatuur toe. Somtijds geschiedt
dit regelmatig , in enkele gevallen hebben daarbij vreemdsoortige afwijkingen plaats , zooals bij de zwavelzure soda. Bij eene graphische voorstelling
van de oplosbaarheid der zouten in water wordt de lijn , die deze afwijkingen aanwiist , de k r om m e geheeten.
Oplosmiddelen noemt men in het algemeen zelfstandigheden , die in staat
zijn ligchamen in den vloeibaren staat te houden. Tot de algemeene oplosmiddelen behooren : water, alkohol , aether, chloroform , zwavelkoolstof, bijtende alkalien.
. Oplossing. Onder oplossing verstaat men het opnemen van een vast ,
vloeibaar of gasvormig ligchaam in een oplosmiddel of menstruum. Oneigenlijk wordt ook onder oplossing verstaan het opnemen van metalen door
zuren , waarbij echter steeds eene verandering van het metaal en eene scheikundige verbinding plaats heeft. In het Duitsch verstaat men onder Losung
bijv. het opnemen van zouten door water , onder AuflOsung het opnemen van
metalen door zuren.
Optisch glas , zie bij Glas , pag. 300.
Oranjeolie bevindt zich in de schillen van Citrus auranttum en wordt daarnit door uitpersen verkregen. Zij behoort tot de zuurstofvrije aetherische oliên.
Orcanette = Anchusine.
Orceine (C„H iN0,) ontstaat door de inwerking van lucht , water en ammoniak op orcine. Uit de donkerrood gekleurde oplossing van or c &in e-a m m on i a k wordt het orceine door azijnzuur als een bruin poeder neergeslagen.
Orcine (C„H.O. 4-- 2110) is een produkt, dat bij het voortgezet koken van
moszuren met water ten laatste wordt gevormd en ontstaat door ontleding van
het orsellinezuur onder gelijktijdige ontwikkeling van koolzuur. Het wordt door
chloorkalk rood gekleurd. Met ammoniak aan de lucht blootgesteld, wordt er
zuurstof opgenomen en er ontstaat o r c &in e- am m o n i a k (zie bij Orceine).
Orelline , zie bij Orlean.
Oreoselon ontstaat nit het athamanthine (zie aldaar).
Organische stoffen heet men zelfstandigheden , afkomstig uit het plantenen dierenrijk , alhoewel deze scherpe bepaling is vervallen , sinds het in den
laatsten tijd, gelukt is een aantal dezer stoffen door synthese uit anorganische
ligchamen te verkrijgen. Zij zijn alle koolstofhoudend.
Sommige bestaan nit koolstof en waterstof, andere nit koolstof en stikstof, zeer vele uit koolstof , waterstof en zuurstof, eenige uit koolstof, stik-
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stof en zuurstof of uit koolstof, stikstof en waterstof, , verder uit koolstof,
ivaterstof, zuurstof en stikstof. Zwavel en phosphorus warden als bestanddeelen van eenige gevonden , ja het gelukt de meeste , zoo niet alle elementen in de organische verbindingen te doen intreden.
Orlean. Deze gele kleurstof wordt uit het kleverig roodgeel vruchtvleesch
verkregen , hetwelk de zaden der Bixa °vicuna orngeeft en daarmede in eene
doosvrucht ter grootte eener okkernoot is besloten. De zaden worden eerst
uit de doosvrucht genomen, onder water afgewreven, of zij worden, gekneusd,
aan eene soort van isting onderworpen en alsdan geslibd, waarbij de kleurstof zich langzaam uit het water afzet. Het bevat ()reit in e (eene gele harsachtige kleurstof) , eene roodgele kleurstof enz.
Oroseline (C14 II6 04) ontstaat uit het oreoselon door dit met zoutzuur te
koken. Het is kristallijn en gemakkelijk oplosbaar in heet water , alkohol
en aether.
Oroselon = OreOselon.
Orseille. Met dezen. naarn , alsook met de uitdrukkingen archil, cudbear,
persio worden eigenaardige kleurstoffen in den handel gebragt , afkomstig
van mossen. (Men zie nailer bij Cudbear).
Orsellineaether (Orsellinezure-aethylaether) = Erythrinaether.
Orsellinezuur (Lecanoorzuur : HO,C„H7 07 ) is een algemeen ontledingsproduk t der meeste moszuren. Het ontstaat door het erythrinezuur met water
te koken of door alphaorsellezuur met kalk of barytwater te koken. Het kristalliseert in kleurlooze prismen, die zwak zuur en bitterachtig smaken en in
water en wijngeest oplosbaar zijn.
Orselzuur = Alphaorselzuur. In eene varieteit van Roccella tinctoria is
beta orse1zuur gevonden , dat bij koken met water , spoediger met
barytwater of alkohol, gescheiden wordt in orsellinezuur en roccellinine.
Orthoklas beet de gewone of potassa-veldspaat.
Orthophosphorzuur is het driebasisch - phosphorzuur, zie bij Phosphorzuur.
Osman-osmiumzure zouten zijn hoogst ontplofbare verbindingen, die ontstaan door de werking van ammoniak op osmiumzure zouten.
Osmazome heeft men de smakende en riekende bestanddeelen van het
vleesch geheeten , die mengsels van verschillende stoffen zijn.
Osmiamide (0s02, NH2 ) is door Fremy eene verbinding geheeten , die
ontstaat door osmigzure potassa met ammoniak neer te slaan.
Osmigzuur (0s0 3) is slechts in verbinding met basen bekend en vervalt,
indien het door een sterker zuur wordt afgescheiden , in osmiumzuur en
osmiudsesquioxydulehydraat. Men verkrijgt zijne zouten door desoxydatie der
osmiumzure zouten.
De osmigzure potassa (KO, 0s0 3) wordt verkregen door bij osmiumzure
potassa alkohol te voegen. Uit de oplossing scheidt zich dan langzamerhancl
de osmigzure potassa in roode kristallen af.
Osmium (Os) is een metaal, behoorende tot de platinareeks, dat in het
jaar '1803 door Tennant ontdekt is, eene witte , in het blaauwe spelende
kleur en een spec. gewigt van omstreeks 10 heeft. Gekristalliseerd wordt het
verkregen door het in een koolkroes met tin te verhitten. get wordt gemakkelijk afgescheiden uit het ammonium-osmiumchloride , door dit door
middel van waterstofgas in de hitte te reduceren. — Het a m m o n i u mosmium chloride wordt als eene gele massa verkregen door osmigzure
potassa met salmiak neer te slaan.
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Osmiumchloride (0sC10 wordt als een donkerrood poeder verkregen
door osmium in chloorgas te verhitten. Er ontstaat hierbij te gelijk osmiumchlorure.
Osmiumchlorure (0sC1) ontstaat benevens het osmiumchloride door osmium in chloorgas te verhitten. Het osmiumchlorure zet zich digt bij het verhitte osmium aan; het osmiumchloride, meer vlugtig zijnde, wordt verder
in de buis gevonden. Het osmiumchlorure kristalliseert in donkergroene
naalden, die door water in osmium-metaal en osmiumzuur ontleed worden,
Met chlooralkalimetalen vormt het dubbelzouten.
Osmium-Iridium, zie bij Iridium.
Osmiumoxyde (0s0 2) verkrijgt men langs den droogen weg door verhitting van het osmiumchloride met koolzure soda, uittrekking der zouten met water en van de soda door middel van zoutzuur. Men verkrijgt het ook door potassium-osmiumchloride met koolzure soda te vermengen. De bijgemengde
potassa wordt verwijderd door uittrekking met een verdund zuur. Het is
zwart, ondergaat door verhitting bij afsluiting der lucht geene verandering ,
terwij1 het bij verhitting aan de lucht tot osmiumzuur wordt geoxydeerd.
Osmiumoxyde , z w a v el zuur (0s0 2 , 2S03) ontstaat bij het oplossen van
osmiumsulfide in koud salpeterzuur.
Osmiumoxydule (0s0). Het potassium-osmiumchlorure wordt door middel van potassaloog en potassahoudend osmiumoxydule met eene donkergroene.
kleur afgescheiden.
Osmiumsesquichloride (0sC1 3 ) is nog niet gelsoleerd verkregen ; als ammonium-sesquichloride wordt het verkregen door osmiumzuur met ammoniak
te verzadigen en dan met zoutzuur te vermengen.
Osmiumsesquichlorure (041 3 ) verkrijgt men eveneens met ammoniak
verbonden, door ammoniakaal sesquioxydule in zoutzuur op te lossen.
Osmiumsesquioxydule (000 scheidt zich met ammoniak en water af,
door verhitting van het met ammoniak verzadigde osmiumzuur.
Osmiumzuur (0s04) ontstaat bij het verbranden van osmium aan de lucht
of bij behandeling met salpeterzuur. Het vormt kleurlooze prismen , die bij
100° C. smelten, bij eene eenigzins hoogere temperatuur verdampen en een
zeer prikkelenden reuk verspreiden (van daar de naam van 6,; /.12 , reuk). Het is
oplosbaar in water , alkuhol en aether. Het wordt gemakkelijk gereduceerd.
Zwavelwaterstof slaat het bruin neder,, welke neerslag zich na bijvoeging van
een zuur afscheidt. Zwavelammonium geeft een zwart praecipitaat.
Osseine heet de beenderzelfstandigheid.
Ovens. Deze stookplaatsen zijn op verschillende wijzen ingerigt, doch
kunnen naar de bewerkingen, waarvoor zij dienen , in twee groote afdeelingen worden gescheiden , namelijk in stookplaatsen met natuurlijken luchttrek,
waartoe kamerovens of kagchels, stoomketel-ovens en viamovens behooren ,
en in vuurhaarden met blaastoestellen , waartoe de hoog- en kupelovens gerekend worden.
Bij al deze stookplaatsen worden drie afzonderlijke ruimten onderscheiden,
die sums gedeeltelijk zamenvallen , namelijk de vuurhaard tot het voortbrengen der warmte, de stookruimte tot het aanwenden der warmte en de
schoorsteen tot het afvoeren der verbrandingsprodukten.
In de meeste ovens wordt eene volkomene verbranding beoogd en daarvoor wordt eene genoegzame toetreding der lucht vereischt. In het algemeen
moet ook de daarbij voortgebragte temperatuur zooveel te meer de in het
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algemeen bereikbare verbrandingstemperatuur naderen , naar gelang meer
deeltjes te gelijkertijd verbranden. Hiertoe wordt eene bepaalde inrigting vereischt , als hoedanig de eenvoudigste en meest algemeene de rooster is, eene
onderlaag, gewoonlijk uit ijzeren staven vervaardigd, waarop de brandstof gelegen is en door welken men van beneden lucht kan laten instroomen. Onder
den rooster bevindt zich de aschbak. Boven de verbrandingsruimte is een
horizontaal of opstijgend kanaal , de zoogenaamde schoorsteen , waarin de
heete gassen der verbranding de lucht uitzetten en veroorzaken dat de gaskolom ligter wordt, ten gevolge waarvan de zware lucht gedwongen wordt
door den rooster uit de daarop gelegen brandstof met eene zekere snelheid
na te stroomen. Staat de stookruimte door middel van een bijzonder kanaal
met den schoorsteen in verbinding, dan noemt men dit de ovenbuis (fuchs).
Is de trek van den schoorsteen niet voldoende, dan bedient men zich van
blaastoestellen, die met eene een weinig kegelvormige Buis (de dose) eindigen , welke in het vuur met eene halfronde opening gelegd wordt.
Men kan de ovens verder verdeelen in haar d-, v 1 a m- en scha ch tov en s.
De haardovens zijn eenvoudige ruimten , van lage wanden omgeven , zonder rooster. Wil men er nu eene levendige verbranding in bewerken, dan
wendt men den blaasbalg aan. De zelfstandigheden , die men in haarden behandelt , komen altijd in onmiddellijke aanraking met de brandstoffen. Bij
de vlarnovens daarentegen is het vuur geheel afgescheiden ; hiertoe behooren de stooktoestellen met natuurlijken luchttrek. Bij de schachtovens heeft
de stookruimte den norm van een koker of schacht, bijv. de hoogovens.
De ovens, die tot chemisch-technische doeleinden worden gebezigd, kunnen
in trek- en blaasovens worden verdeeld en de eerste weder in : calcineerof gloeiovens, vlamovens , wind- of tegelovens en kupel- of moffelovens.
Bij de calcineer- of gloeiovens bestaat de schacht uit tigchelsteenen in
vuurvaste klei gestoken. De bovenste rand is tot beschutting van den oven
met een smeedijzeren raam bekleed , de rooster bestaat uit aan elkander
gesmeede ijzeren staven , waarvan de sterkte in juiste verhouding tot
den te dragen last moet staan. De aschbak heeft denzelfden omvang en
is met eene deur, welke nog met eene kleinere voorzien is, gesloten. Voor
technische doeleinden zijn het meest in gebruik en het meest van belang de
vlamovens en de hoogovens. Deze laatste hestaan uit de rast , de schacht
en de gicht en zijn vooral bij de metallurgic van het ijzer van beteekenis.
Zij behooren tot de blaasovens , die met eene inrigting voorzien zijn, waardoor gassen in eene beslotene ruimte verzameld , met mechanische kracht ,
gewoonlijk door drukking aangeblazen worden.
Overchloorzuur (C107 ) ontstaat in verbinding met potassa tegelijk met
onderchloorzuur bij de behandeling van chloorzure potassa met geconcentreerd
zwavelzuur. Deze bereiding is echter wegens de ontplofbaarheid van het
onderchloorzuur zeer gevaarlijk. Gemakkelijk wordt het overchloorzuur als
potassazout verkregen door chloorzure potassa zoolang te smelten , totdat
bij de temperatuur, waarbij de eerste ontwikkeling van zuurstof met gemak
geschiedt , deze vermindert en geheel ophoudt en de massa deegachtig geworden is. Men heeft dan een mengsel verkregen van oplosbaar chloorpotassium met omstreeks 45% zeer moeijelijk oplosbare overchloorzure potassa.
Beide verbindingen kunnen door oplossing en kristallisatie ligtelijk van
elkander gescheiden worden. Het overchloorzuur wordt van de potassa gescheiden door destillatie met geconcentreerd zwavelzuur (1 deel overchloor-
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zure potassa met 4 deelen zwavelzuur) , totdat de overkornende droppels niet
meer vast worden.
Het overchloorzuur vertoont zich in den waterhoudenden staat als eene kleurlooze vloeistof van '1,65 spec. gewigt , die eerst bij 200° C. kookt. Ook kan
het kristalvormig voorkomen. Het trekt zeer gretig vochtigheid aan, is een zeer
sterk zuur, maakt het lakmoespapier rood zonder het later te bleeken. Het
is het bestendigste der chloorzuren. Zijne zouten verhouden zich bij verhitting als de chloorzure zouten.
Het onderscheidt zich van het chloorzuur, doordat een strook papier met
overchloorzuur bestreken aan de lucht niet ontbrandt , zooals zulks bij het
chloorzuur het geval is. (Wordt het echter met eene gloeijende kool in aanraking gebragt, dan verbrandt het onder verspreiding van vonken.) De overchloorzure zouten zijn van de chloorzure onderscheiden , doordat de eerste
bij behandeling met gecencentreerd zoutzuur of zwavelzuur kleurloos blijven,
terwiil de chloorzure zouten alsdan eene gele kleur aannemen.
Overchroomzuur (COO zal ontstaan , wanneer waterstofhyperoxyde in
eene oplossing van chroomzuur wordt gebragt. De vorming van dit zuur
wordt merkbaar door eene donker indigoblaauwe kleur. De kleurstof wordt
door aether opgenomen. Deze reactie dient tot onderkenning van het chroomzuur.
Overhaliug = Destillatie. Gefractioneer de overhaling of destillatie
noemt men eene bewerking , waarbij men de destillaten bij verschillende
temperaturen der destillerende vloeistof afzonderlijk opvangt.
Overjoodzuur (.107 ) wordt verkregen, wanneer men 1 deel sodahydraat in
weinig water oplost en bij de oplossing 1 deel joodzure soda voegt , filtreert
en alsdan alles in eene glazen kolf in een bad van bijna-kokencl water
plaatst , waarna men er chloorgas inleidt. Er ontstaat chloorsodium en overjoodzure soda , die zich wegens hare moeijelijke oplosbaarheid afscheidt. De
overjoodzure soda wordt op een filtrum verzameld en na bijvoeging van
eenige droppels salpeterzuur in water opgelost. Men voegt bij deze oplossing
eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde, waardoor een neerslag van overjoodzuur 'zilveroxyde ontstaat. Wordt dit zout met warm salpeterzuur behandeld en ingedampt , dan verkrijgt men het in oranjekleurige kristallen.
Dit zout heeft de merkwaardige eigenschap bij behandeling met koud
water ontleed te worden; het zilveroxyde scheidt zich met de heeft van het
overjoodzuur als basisch zout af, terwijl de andere helft van het overjoodzuur in het water blijft opgelost. Wordt deze oplossing op het waterbad geconcentreerd en de verdamping later in het luchtledige ten einde gebragt, dan
schieten er kristallen van het waterhoudend zuur aan, vervloeibare rhomboedrische prismen met 5 aeq. watergehalte. — Het overjoodzuur is gemakkelijk oplosbaar in water en wordt ook door wijngeest en aether, doch
slechts in kleine hoeveelheden opgenomen. Zijne zouten zijn meestal onoplosbaar en kunnen dus door wederzijdsche ontleding verkregen worden. De
oplosbare kunnen direct uit het zuur en eene base of een koolzuur zout bereid worden.
Overmangaanzuur (Mn207 ) kan in den vrijen staat slechts als oplossing
in water verkregen worden Zijne bereidingswijze is gegrond op de eigenschap van het mangaanzuur, om in overmangaanzuur en mangaanhyperoxydehydraat te vervallen , indien men het uit een zijner zouten door een sterker zuur afscheidt. Wordt mangaanzure baryt, fijn gemalen, met water overgoten en door de genoegzame hoeveelheid zwavelzuur ontleed, dan verkrijgt
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men eene prachtige karmijnroode kleur van overmangaanzuur. In plaats der
mangaanzure baryt kan men natuurlijk ook overmangaanzure baryt nemen.
Het overmangaanzuur wordt langzaam reeds bij de gewone temperatuur, zeer spoedig bij 30-40° C., onder ontwikkeling van zuurstofgas en afscheiding van mangaanperoxydehydraat ontleed.
De zouten van het overmangaanzuur hebben alle eene purperroode kleur,
zijn in water meer of minder oplosbaar en hunne oplossingen worden door
desoxyderende ligchamen en organische stoffen juist zoo ontleed, namelijk
ontkleurd, als het overmangaanzuur zelf. Men kan hunne oplossingen dus
niet door papier filtreren. In den droogen staat ontploffen zij met brandbare
ligchamen, gedeeltelijk reeds bij wrijving , evenals de zouten van het chloorzuur.
De overmangaanzure zouten worden bij de titreermethode aangewend ,
vooral voor bet titreren van ijzer (zie bij Maatanalyse, p. MO); verder zijn
zij in den laatsten tijd wegens hunne sterk oxyderende eigenschappen aangewend tot desinfectie en als bleekmiddelen.
Overoxyde = Hyperoxyde.
Overpectinezuur (C 26 H 19 027). Met dezen naam werd door Fremy eene
zelfstandigheid aangeduid, die als oxydatietrap van het pectin (zie aldaar)
zou te beschouwen zijn.
Oververzadiging. Hierdoor verstaat men den staat eener oplossing, die
bij de gewone temperatuur meer van een zout houdt opgelost, dan bij de
gewone omstandigheden mogelijk is. Oververzadigde oplossingen ontstaan
bij die zouten, welke bij vermeerdering der temperatuur in eene grootere
hoeveelheid opgelost worden. Laat men de oplossing, die bij eene hoogere
t emperatuur met het zout verzadigd is, tot de gewone temperatuur bekoelen,
dan zal er meer opgelost blijven, dan opgelost zou worden, wanneer men
het water bij die temperatuur met het zout verzadigde. Het is vooral de
zwayelzure soda, die eene dusdanige oververzadigde oplossing levert. Werpt
men in eene oververzadigde oplossing eon kristal van het zout, hetwelk de
oplossing bevat, dan Scheidt zich de overvloedige hoeveelheid äf en het water bevat niet meer zout, dan het bij de lagere temperatuur zou opnemen.
De oververzadigde toestand der oplossingen blijft bestaan bij afsluiting der
lucht, bijv. door boomwol. Stofdeeltjes (misschien kristaldeeltjes) in de
lucht zwevende, zijn daarentegen oorzaak, dat de oververzadigde hoeveelheid
zich bij blootstelling aan de lucht afscheidt. Men heeft dezen oververzadigden toestand der zoutoplossingen in den laatsten tijd gebezigd , om scheikundig zuivere zouten te verkrijgen.
Overzwavelcyaanblaauwzuur (Overzwavelcyaanwaterstofzuur , Persulfocyaanzuur, Xanthaan waterstofzuur : C,N,H,S e = II2Cy2S6) werd het eerst opgemerkt bij de vrijwillige ontleding van het zwavelblaauwzuur of rhodaanwaterstofzuur, maar langen tijd voor zwavel gehouden. Het ontstaat bij
verschillende ontledingsprocessen der rhodaanmetalen en worth het best bereid door bij eene verzadigde oplossing van rhodaanpotassium (zwavelcyaanpotassium) bet achtvoudig volumen geconcentreerd zoutzuur te voegen. —
Het komt voor als een geel kristallijn poeder,, zonder reuk en smack, is
niet vlugtig en begint boven '150° C. ontleed te worden. Kokend water ,
alsmede alkohol en aether, lossen het gemakkelijk op en vertoonen alsdan
eene zure reactie. Deze oplossingen slaan vele metaalzouten met eene gele
kleur neder ; het loodzout bijv. heeft eene even fraaije gele keur als chromaat37
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geel ; — het zilverzout is eveneens geel . maar wordt gemakkelijk , vooral
bij verwarming onder afscheiding van zwavelzilver ontleed ; — het kwikzilverzout is geelwit ; — het koper- en tinzout geel;—het platinazout bruingeel. Bij koking met mineraalzuren levert bet zuur zwavelwaterstof, zwavel,
koolzuur en ammoniak. Door zwavelzuur wordt het opgelost en door koud
water weder afgescheiden. Met alkalien vormt bet, onder afscheiding van
zwavel, langzamerhand rhodaanmetalen. Door verhitting ontstaan naar de
mate der temperatuur zeer verschillende produkten. Bij 155' ontwikkelt zich
zwavelwaterstof en er blijft meleensulfide (C,N4H4S6) over, later x a n t h a a nsulfi de (C6N,H484), bij '165" ontstaat het ph a ec een sul fide (C8N6H6S4),
bij 2000 het I eu ce en su 1 fid e (C6N2 H3S2 ), bij 2900 blijft als eindresultaat
het polieen (CeN.H6). De meeste dezer produkten, die terugblijven , schijnen
echter mengsels te zijn , waarvan men de zamenstelling nog niet trader kent.
Oxalaether = Zuringzure-aethylaether.
Oxalanthine = Leucotuurzuur.
Oxalonitril (C2N) ontstaat uit het zuringzuur ammoniumcixyde door
verlies van 4 aeq. HO.
Oxaluuramide (C6 H5N,06) is een ontledingsprodukt van bet alloxan.
Oxaluuranilide (C18119N206) ontstaat door parabanzuur met aniline (zonder eenig water) te verhitten, alsmede door behandeling van alloxan met
blaauwzuur en aniline.
Oxaluurzuur (C6H4N208). Bij het koken van parabanzuur met ammonia,
of door eene oplossing van urinezuur in salpeterzuur met ammonia in overmaat te verzadigen en de oplossing in te dampen , verkrijgt men oxaluurzure ammonia, waarvan door zoutzuur bet oxaluurzuur wordt afgescheidenHet is een wit, los, kristallijn poeder, dat moeijelijk in koud water oplos.
baar is. Door koking met water wordt het gesplitst in zuringzuur en ureum.
Oxalzuur = Zuringzuur.
Oxamethaan (Oxaminezuur aethyloxyde: C2H7N06 = 112NC404
Cim s 1 02 wordt
verkregen door ammoniakgas in eene alkobolische oplossing van zuringzuren aether te leiden. Het vormt rhombische kristallen, die bij 100° smelten en
bij 200° overdestilleren , zonder ontleed te worden. Door kokend water wordt
het gesplitst in alkohol en zure zuringzure ammonia.
Oxamide (C 4H 4N 2 0 4 = C AO.
'114.1 N2) ontstaat voornamelijk bij verhitting van
zuringzure ammonia, waarbij het zich in het destillaat afscheidt. Het is
bijna onoplosbaar zelfs in kokend water en alkohol. Bij verhitting wordt het
gedeeltelijk ontleed.
Oxaminezuur (C4H3N06 = H,N.C404
H 102) blijft terug in de retort bij de
destillatie van zuringzure ammonia. Het is een kleurloos korrelig poeder,
dat zuur reageert.
C40,
Oxanilide (Diphenyloxamide : C2811„N204 = (C, 2H 5), N2) ontstaat bij
H2

verhitting van zuringzuur aniline en bij de behandeling van cyaananiline
met zoutzuur. Het komt voor in glanzende blaadjes, niet in water en aether, weinig in alkohol oplosbaar, bij 245° C. smeltende en zonder ontleding bij 320° kokende.

Oxanthracen—Oxyphenzuur.

579

Oxanthracen (C28H604) is door Andersen een in water oplosbaar, in al lobo] weinig oplosbaar ligchaam geheeten, hetwelk ontstaat door inwerking
van salpeterzuur op anthracen (zie aldaar). Het sublimeert zonder ontleed
te worden in lange naalden en kan over bijtenden kalk onveranderd gedestilleerd worden.
Oxatolylzuur (C„H, 60,) is een ontledingsprodukt van het vulpinezaur
door middel van potassaloog. Het kristalliseert in kleurlooze, rhombische
prismen en smelt bij 154°, terwijl het bij eene hoogere temperatuur ontleed
wordt. Het is bijna niet in water, daarentegen gemakkelijk in alkohol en
aether oplosbaar.
Oxonzuur (C411,05 + 110) ontstaat door de werking van waterstof in den
wordingsstaat op zuringzuur. Het is een sterk zuur, optisch inactief en
kristalliseert bij 400°. Met salpeterzuur zilveroxyde geven de oplossingen
der oxonzure zouten een wit praecipitaat, dat oplosbaar is in kokend water,
waaruit zich bet zilverzout in blinkende kristallen afscheidt. Het oxonzuur
schijnt identisch te zijn met het glycolzuur.
Oxyacanthine = Berbine.
Oxybenzoezuur (C141-1 606) ontstaat bij de werking van salpeterigzuur op
.amidobenzoezuur. Het is kristallijn , weinig oplosbaar in koud, gemakkelijk
in kokend water en alkohol en kan zonder ontleding vervlugtigd worden.
Zijne oplossingen worden door ijzerchloride niet gekleurd.
Oxycinchonine (C40 1124N204) is eene base in zamenstelling overeenkomende
met het chinine , doch in eigenschappen daarvan verschillende. Het werd
door Strecker verkregen door eene alkoholische oplossing van bibroomcinthonine met zilveroxyde of met eene alkoholische potassaloog te koken.
Oxydatie noemt men in het algemeen elke verbinding der ligchamen
met de zuurstof.
Oxydatievlam, zie bij Blaasbuis en Vlam.
Oxyden heeten in bet algemeen de verbindingen der ligcharnen met de
zuurstof. Er bestaan 3 soorten van oxyden : zure oxy d en of zuren, b as i s c h e o x y d e n of basen en indifferente oxyden. Zie het nadere bij
Nomenclatuur en bij Zuurstof.
Oxydulen heeten de laagste basische verbindingen der metalen met de
zuurstof. Zie Nomenclatuur.
Oxygenium , zie Zuurstof.
Oxygenoiden, zie bij Elementen.
Oxyhydrogeenvlam heet de vlam , die ontstaat bij verbranding van het
knalgas (zie dit artikel, alsmede linalgasblaasbalg).
Oxylizarinezuur = Purpurine.
Oxypeucedanine (C„11,07 ) is een ligchaam , gelijkende op het peucedanine, hetwelk dit vergezelt.
Oxyphenzuur (Brandig-catechin , Pyrocatechin , Brandig-morinzuur : C,2
11604 ) ontstaat bij de drooge destillatie van verschillende organiscbe stoffen,
zooals van bet morinlooizuur, van de catechu, en waarschijnlijk van alle
stoffen, die met salpeterzuur oxypikrinezuur leveren. Bij de destillatie van
bet morinlooizuur gaat bet oxyphenzuur eerst als eene kleurlooze olie over,
die weldra tot geelwitte kristallen vast wordt. De kristallen smelten bij
412°, koken bij 245°, zijn in aether, alkohol en water gemakkelijk oplosbaar, reageren zwak zuur en smaken bitterachtig. Het werkt reducerend op
zoud- en zilverzouten en ook op alkalische oplossingen van koperoxyde, waar-
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bij koperoxydule wordt afgescheiden. Het kleurt ijzeroxydezouten donkergroen. Zijne alkalisehe oplossingen worden aan de lucht eerst groen , later bruin.
Oxypikrineznur (Styphninezuur : C 12 1-1 3 [N0 4] 304) is eene substitutieverbinding van het oxyphenzuur, waarin 3H door 3NO, zijn verplaatst. Het ontstaat bij het verhitten der meeste gomharsen , vlugtige ollèn en vele kleur
stoffen (fernambuk , santalin, morine, euxanthine) met salpeterzuur. Het
kristalliseert in vuilgele , zeszijdige zuilen , die bij verhitting smelten en gedeeltelijk onontleed sublimeren, bij spoedige verhitting echter evenals buskruid verbranden. Het is moeijelijk oplosbaar in koud water , gemakkelijk
in alkohol en aether.
Oxypinitanzuur,, zie bij Pinitanzuur.
Oxyproplonzuur is een naam door Kolbe voor het melkzaur voorgeslagen,
omdat dit in zamenstelling slechts door het meer bevatten van 2 aeq. 0
van het propionzuur verschilt.
Oxyproteinen werden vroeger de witte vlokkige neerslagen geheeten, die
ontstaan , wanneer men chloorgas in de oplossingen van eiwitachtige ligchamen leidt.
Oxypyrolzuur (C711605) komt voor in kleurlooze doorzigtige blaadjes, die
zeer gemakkelijk oplosbaar in kokend water zijn , bij 1.30° smelten en voor
een gedeelte bij '150° worden ontleed. Het ontstaat benevens barnsteenzuur
bij de inwerking van sterk salpeterzuur op brandig-oliezuur.
Ozokeriet (Aardwas) is eene geelbruine , bij doorvallend licht donkergroene , bij opvallend licht karmijnroode massa van schelpachtigen breuk
die tussehen de vingers kan gewreven worden. Het wordt gevonden bij
Wettin, in de omstreken van Halle, te Gaarnig in Oostenrijk, te Selsenik
in Moldavie, enz.
Ozon (van oV2 , leven) noemt men een allotropischen of actieven toestand
van de zuurstof, waarin zij geraakt , indien er electrieke vonken doorheen
gaan (zoodat het steeds in de lucht bij onweders ontstaat), bij ontleding door
den galvanischen stroom of indien eene Stang phosphorus half in- half buiten water in eene flesch op eene warme plaats gebragt wordt; ook bij het
schudden van terpentijnolie met lucht in de koude. In het algemeen kan men
aannemen, dat bij alle scheikundige processen zuurstof wordt geozoniseerd.
De zuurstof bezit in den staat van ozon de meeste oxyderende kracht en tevens
een bleekend vermogen. In vele peroxyden en in oxyden van edele metalen kan
men zuurstof als ozon aannemen. Het ozon is evenals de zuurstof electronegatief. Het, heeft een eigenaardigen phosphorachtigen reuk ; zuiver ozon is echter nog 'fliet verkregen. — De zuurstof kan nog in een anderen actieven staat
voorkomen , namelijk als antozon. A is zoodanig is zij aanwezig in het
baryumperoxyde en waterstofperoxyde. Dit antozon is electropositief. Het
gaat evenals ozon bij warmte over in gewone zuurstof. Ozon en antozon zijn
polaire toestanden der zuurstof. Komen zij met elkander in aanraking,
dan ontstaat er weder gewone zuurstof.
Ozonieden noemt men verbindingen der zuurstof, die haar als ozon
bevatten, antozonieden, die haar als antozon gebonden houden. De ozonieden, leveren met zoutzuur behandeld chloor, waartoe behooren mangaanperoxyde , loodperoxyde , chroomzuur ; — de antozonieden leveren met
zoutzuur waterstofperoxyde, zooals het baryumperoxyde. Brengt men een
ozoniede met een antozoniede in aanraking, dan ontstaat er gewone , zuurstof. Zoo heeft men een middel, om zuurstof zonder verwarming te berei-
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den, door een mengsel van dubbel-chroomzure potassa en baryumperoxyde
met zwavelzuur te overgieten.
Ozonometer,, zie Ozonometrie.
Ozonometrie. Om de aanwezigheid van ozon aan te toonen , dient papier, bestreken met stijfsel, waartusschen joodpotassium is vermengd (joodpotassium-stijfselpapier). Door de sterke oxyderende kracht van het ozon
wordt het potassium geoxydeerd en het jodium vrijgemaakt, ten gevolge
waarvan het papier dadelijk eene blaauwe kleur aanneemt. Verder dienen
als o z on ometer of ozono sc o o p zwavelzuur mangaanoxydule, dat dadelijk bruin wordt (reactief van Moffart); alsmede guajaktinctuur, die eene
blaauwe kleur aanneemt (zie Guajak).
Ozonoscoop, zie bij Ozonometrie.

P.
Paarlings-theorie. Volgens deze theorie omtrent de constitutie der organisehe verbindingen neemt men aan , dat een scheikundig werkzaam
oxyde zich met een ander zamengesteld ligchaam verbinden kan en daarbij
zijn karakter behoudt. Worden ook werkelijk de eigenschappen van het
oxyde door het bijkomende ligchaam veranderd, dan gaat zijn scheikundige aard niet verloren, weshalve men het als een paarling beschouwt. Vooral
het zwavelzuur, phosphorzuur, salpeterzuur, zuringzuur enz. zijn voor zoodanige paringen geschikt, die volgens het gevoelen van Berzelius in de
scheikunde zeer dikwijls zullen voorkomen.
Paarlwit is een loodwit, waarbij eene geringe hoeveelheid Berlijnsch
blaauw of indigo is gevoegd. Onder dezen naam wordt echter ook het magisterium bismuthi verstaan (zie Bismuthoxyde, b a s i s c h s a 1 p e t e r z u u r).
Packfong -=_-__- Argentaan,
H
Palladamine (pci I NO) is een ammoniumoxyde, waarin 1 aeq. waterstof
door 1 aeq. palladium is verplaatst, zoodat zijn rationele naam kan zijn :
palladammoniumoxyde, dewip de verbinding kan beschouwd worden
als een palladiumoxydule , met ammoniak gepaard.
Palladium (Pd) werd in 1803 door Wollaston in gedegen platinum antdekt. Het komt in uiterlijk voorkomen veel met het platinum overeen, doch
is jets witter van kleur, heeft een spec. gewigt van 11,4-11,8, is alleen
smeltbaar in de knalgasvlam , kan tot dunne plaatjes en fijne draden verwerkt worden, en is oplosbaar in salpeterzuur en koningswater; zoutzuur
en zwavelzuur lossen het digte palladium niet op, maar wel het fijn verdeelde. Het komt, behalve in platinum, in eenige soorten van Braziliaansch goud voor.
Men verkrijgt het in den metaalstaat door het of nit de oplossing van platina
in koningswater, voor de afscheiding van het platina , door middel van koolzure soda neer te slaan en het dan door cyaankwikzilver als cyaanpalladium
te praecipiteren ; Of door het uit de vloeistof, waaruit de platinasalmiak is
afgescheiden , met andere metalen (koper, lood) door middel van zink near
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te slaan, dezen neerslag met salpeterzuur te digereren, de oplossing met
ammonia te behandelen, het gevormde praecipitaat in koningswater op te
lossen , met koolzure soda te neutraliseren en door cyaankwikzilver te praecipiteren. Het cyaanpalladium laat bij gloeijing koperhoudend palladium
terug. Om het palladium van het koper te scheiden, lost men het in salpeterzuur op, voegt bij deze oplossing chloorpotassium, verdampt tot droogwordens en behandelt het overblijfsel met wijngeest. Er lost potassiumkoperchloride op , terwijl potassium-palladiumchloride terugblijft, dat nagloeijing en uittrekking met water zuiver palladium oplevert.
Palladiumbromure (PdBr). Bij het verdampen eener oplossing van palladium in broom en salpeterzuur, ontstaat eene bruine zoutmassa, die grootendeels uit palladiumbromure bestaat. Met alkalische broommetalen vormt
het dubbelzouten.
Palladiumohloride (PdC1 2) ontstaat door palladiumchlorure in koningswater op te lossen. De oplossing is donkerbruin en geeft met chloorpotassium een rooden neerslag van potassium-palladiumchloride.
Palladiumohlorure (PdCI). Fijn palladium lost bij verwarming en onder
het inleiden van chloor in zoutzuur op en vormt het palladiumchlorure,
eene zwartbruine kristallijne massa, die door verhitting in basisch zout
overgaat. Met de alkalische chloruren gaat het dubbelverbindingen aan.
Palladiumoyanure (PdCy) is een geelwitte neerslag, die bij het droogen
grijsgeel wordy; het wordt verkregen door praecipitatie eener oplosbare palladiumverbinding met cyaankwikzilver (zie bij Palladium).
Palladiumfluorure (PdF) is weinig in water en vloeispaatzuur oplosbaar
en bezit eene bruine kleur.
Palladiumjodure (PdJ) ontstaat als een donkerbruine neerslag, indien
men eene oplossing van palladiumchlorure bij eene oplossing van joodpotassium voegt. Oplosbare palladiumverbindingen (vooral salpeterzuur palladiumoxydule), zijn zeer gevoelige reagentien op jodium.
Palladiumoxyde (Pd00 ontstaat, indien men potassahydraat onder voortdurend omroeren bij droog potassium-palladiumchloride voegt en verhit. Het
is een zwartbruin poeder.
Palladiumoxydule (PdO) verkrijgt men door oplossing van het metaal in
salpeterzuur, verder door verdamping en voorzigtige verhitting van de oplossing, totdat het salpeterzuur geheel ontleed is. Ook kan men het verkrijgen door een gegloeid mengsel van een palladiumoxydulezout met potassa
of soda uit te loogen. Het komt voor als een zwart poeder, dat moeijelijk,
in zuren oplosbaar is.
Palladiumoxydule, koolz uur wordt als een geel poeder van de zamenstelling : PdO, CO, + PdO +10H0 verkregen door eene oplossing van palladiumchlorure met koolzure soda neer te slaan.
Palladiumoxydule, s a 1 p e t e r zu u r (PdO, NO 5) vormt rhombische prismen, die men verkrijgt door palladium in salpeterzuur op te lossen en de
oplossing in den exsiccator te verdampen. Een gevoelig reagens op jodium.
Palladiumoxydule, zwavelzuur (PdO, SO,) wordt door behandelino.
-van sponsachtig palladium (palladiumspons) in zwavelzuur als eene rood!
bruine oplossing verkregen. Om het in vasten staat te krijgen, lost men
het palladium op in een mengsel van zwavelzuur en salpeterzuur en verdampt
de oplossing tot stroopsdikte , waaruit het zout : PdO, SO, -I-- 2110 in bruine
kristallen aanschiet.
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Palladiumsuboblorure (Pd2C1) wordt verkregen door verhitting van het
palladiurnchlorure in een porseleinen kroes.
Palladiumsuboxyde (PO) verkrijgt men, wanneer men het k o o 1 z u u r
pal 1 a d i u moxy du 1 e (door koolzure potassa neergeslagen) in eene retort
zoolang verhit, als nog zuurstof ontwijkt. Het blijft als een zwartbruin poeder terug.
Palladiumsulfureet (PdS). Smelt men palladium met zwavel zamen ,
dan ontstaat er eene grijswitte metaalglanzende massa , die met de geplaatste
formule overeenstemt. Uit het palladiumoxydule of palladiumchlorure slaat
zwavelwaterstof het sulfureet als een zwartbruin poeder neder.
Palminezuur = Rioin-elaidinezuur.
Palmital (C, 2 H 3200 is het aldehyde van het palmitinezuur
Palmitamide (Margaramide: C321-1 33 N00 wordt gevormd bij behandeling
van palmitine met eene alkoholische ammoniakoplossing. Het kristalliseert
in kleurlooze zijdeglanzende naalden, die niet in water, maar in alkohol en
aether oplosbaar zijn. Smeltpunt 60°.
Palmitine (Margarine) is het palmitinezuur-glyceride , hetwelk het hoofdbestanddeel uitmaakt der vetten van boterachtige consistentie. Er bestaan 3
palmitine-glyceriden, een m on op almit in e (monomargarine : C3„ 11 3008 ) met
het smeltpunt bij 58°, een d ip a l m i tine (dimargarine : C, o 1-1 08 0 10 ) met het
smeltpunt 59° en een t r i p a l m i t i n e (trimargarine : C, ‘„H980 12 ), het eigenhike als zoodanig bekende palmitine. — Deze drie glyceriden worden verkregen bij het verhitten van palmitinezuur met glycerine, terwij1 de eene of
de andere ontstaat naar de verhouding van zuur en glycerine en den aangewenden warmtegraad.
Het tripalmitine of eigenlijke palmitine wordt in de meeste vetten van
het dieren- en plantenrijk gevonden en op zich zelf verkregen , door boomolie tot 0° te laten bekoelen , waarbij let zich in den vasten staat afscheidt
en door uitpersen van het vloeibare oleine (zie aldaar) wordt afgezonderd.
Door verdere blootstelling aan eene hoogere temperatuur, herhaald uitpersen en behandelen met alkohol en aether (waarbij de laatste sporen van
oleine blijven opgelost) , verkrijgt men het in witte paarlemoerglanzende
blaadjes, die moeijelijk in koud , gemakkelijk in heeten alkohol, het best
in aether oplosbaar zijn. Het heeft 3 smeltpunten , namelijk bij 46, 62 en 630.
Palmitinezuur (ook Margarinezuur geheeten , zie aldaar) : C 321-1 32 0 4 9
maakt in verbinding met glycerine (als palmitine) het hoofdbestanddeel nit
der meeste vetten en vette oliön van het planten- en dierenrijk. Om het te
-verkrijgen , verzeept men palmolie of het vaste overblijfsel, dat zich in de
koude uit olijfolie afzet, door te koken met potassaloog, ontleedt de gevormde zeep (een mengsel van palmitinezure en oleinezure potassa) met azijnzuur loodoxyde en scheidt door behandeling met aether, het daarin oplosbaar oliezuur loodoxyde van het onoplosbaar palmitinezuur loodoxyde af. Het
palmitinezuur wordt uit zijne loodverbinding door eene alkoholische oplossing van zoutzuur afgezonderd, door water gepraecipiteerd en door herhaalde
kristallisatie zuiver verkregen. Het palmitinezuur ontstaat ook bij verhitting
Nan aethal (cetyloxydehydraat of cetylalkohol) met potassakalk ; alsmede te
gelijk met azijnzuur bij smelting van oliezuur met potassahydraat (in beide
gevallen onder ontwikkeling van waterstof).
Het palmitinezuur komt voor in paarlemoerglanzende schubben , die bij
62° smelten. Het is gemakkelijk oplosbaar in warmen alkohol en aether, niet
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in water. De alkalizouten van bet palmitinezuur zijn oplosbaar in water en
alkohol; door verdunning met veel water wordt een palmitinezuur alkalizout gescheiden in dubbel-palmitinezuur zout en potassa. De zouten der
zware metaaloxyden zijn onoplosbaar.
Palmiton (C62 116202) is eene zelfstandigheid, tot de ketonen behoorende, die
bij de drooge destillatie van palmitinezuren kalk in kleurlooze blaadjes aanschiet.
Palmolie (Oleum palmae) wordt nit de vrucht eener West-Afrikaansche
palmsoort gesmolten , heeft een aangenamen reuk naar viooltjes en bevat ,
behalve een oranjekleurig pigment, steeds vrij vetzuur. Enkel door nitsmelting kan bet grootste gedeelte van het olelne worden afgescheiden. De
vaste vetmassa , die terugblijft, wordt gebleekt, door haar bij 100° te smelten en dan in het dubbele volumen versch water te gieten; zij scheidt zich
alsdan in kristallen af, die door de inwerking van lucht en Licht gebleekt
en door 2 pct. zwavelzuur gereinigd, voor de bereiding van kaarsen geschikt
zijn. Later is als bleekmethode aangeprezen de palmolie met een mengsel
van chloorzure potassa en zoutzuur (beter van dubbel-chroomzure potassa
en zoutzuur) te behandelen.
Panaquilon (C 14 1-1, 50 18 ) is eene zoete stof uit den Amerikaanschen ginsengwortel (Panctx quinquefolium), die nit het geconcentreerd waterig afkooksel
door eene geconcentreerde oplossing van zwavelzure soda wordt neergeslagen. Deze zelfstandigheid is geel, amorph , gemakkelijk oplosbaar in water
en alkohol, doch niet in aether. Het smelt bij verhitting, zonder ontleed te
worden.
Papaverine (C401121N08) is een alkaloide, hetwelk uit bet overblijfsel van
het opium na de morphinebereiding is afgescheiden geworden. Het kristalliseert
in kleurlooze naalden, die onoplosbaar in water, moeijelijk oplosbaar in aether
en wijngeest zijn en door geconcentreerd zwavelzuur blaauw gekleurd worden. De zouten van het papaverine zijn grootendeels moeijelijk oplosbaar,
het zoutzuur papaverine kenmerkt zich door zijne neiging tot kristalliseren. Eenige zouten doen zich voor als olieachtige vloeistoffen. Het schijnt
geene werking op het organisme uit te oefenen. — Het papaverine is zeer
geneigd substitutieprodukten te vormen, vooral met het broom en salpeterzuur.
Papaverolie is eene vaalgele, dunne, uitdroogende olie , die bij —18°
vast wordt.
Papier (Papierbereiding). De bereiding van het papier berust op eene
-vernietiging der vezelige bestanddeelen van de natuurlijke of in stoffen
'voorkornende plantenvezel. Het ontnemen van den vezelvorm aan de plantenvezel wordt gewoonlijk door eene soort van verwezing of door zuiver
mechanische middelen bewerkt. Volgens de eerste methode worden de
gesnedene en met water of loog uitgewasschene lompen, in vochtige vertrekken op elkander gelegd, waarbij onder verwarming en ontwikkeling van
ammoniak een gistingsproces aanvangt. Na verloop van eenige weken is de
vezel vernietigd. De massa wordt alsdan weder in een stampmolen gebragt,
verder verdeeld in een werktuig , met walzen voorzien , hollander geheeten,
door middel van chloor en chloorkalk gebleekt, met antichloor van het
overvloedige chloor bevrijd en eindelijk nit de schepkuipen met metalen zeven,
door houten ramen omgeven, geschept. Het hierdoor ontstane blad komt dan
tusschen 2 bladen van vilt; alsdan volgt weder een papierblad en zoo worden zij herhaaldelijk geperst, waarop het droogen volgt. Om het papier
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te lijmen, bezigt men gewoonlijk eene oplossing van dierlijke lijm , waarbij
men eenigen alum gevoegd heeft.
Het papier op deze wijze verkregen, is het duurzaamst. Het machinaalpapier daarentegen, dat tegenwoordig in gebruik is, wordt niet met handvormen geschept (handpapier) maar door middel eener machine gevormd.
De voorbereiding der lompen tot de bereiding van het papier en hunne bewerking tot de korte stof, geschiedt op dezelfde wijze, als bet papier dat
met de handvormen geschept wordt.
Voordat de lompen in de daartoe bestemde verzamelplaats der papiermachine gebracht worden, moeten zip eerst door middel van een zeefvormigen
toestel van knoopen en andere toevallig daartusschen geraakte deelen gezuiverd worden.
Men kan zich eene papiermachine voorstellen als eene vereeniging van
vijf toestellen, die tot verschillende doeleinden dienen ; eene kuip, benevens de toestellen , waardoor de lompen van de knoopen gezuiverd worden ; de vorm; de perstoestel, die uit een aantal gietijzeren walzen bestaat,
tusschen welke het lange papierblad, dat onophoudelijk op den vorm ontstaat, van een overgroot aantal wollen doeken ondersteund, doorgaat en
grootendeels van water bevrijd wordt, om te gelijker tijd verdigt te worden;
verder een toestel tot droogen en gladmaken (de droogpers), die hoofdzakelijk nit holle gietijzeren cilinders bestaat , welke door stoom verhit worden.
Eindelijk is ook een haspel noodig, waardoor het gereedgemaakte papier opgewonden wordt.
Bijzondere soorten van papier zijn:
w at er di gt papier, hetwelk gemaakt wordt door het papier met olie
of olievernis te doortrekken;
fil treer papi er, hetwelk uit uitgezochte linnen lompen en zuiver water
bereid wordt (vooral het Zweedsche filtreerpapier is gezocht) ;
copieerpapier, hetwelk meestendeels uit gehekeld vias of werk of uit
stroo , volgens de gewone methode der papierbereiding, wordt vervaardigd ;
perk am en tpapier, hetwelk bereid wordt, door loodwit , gips en vervallen kalk als fijn poeder met elkander te vermengen, het mengsel met
perkamentlijm aan te mengen , op sterk schrijfpapier te strijken, het droog
overtreksel met puimsteen of glaspapier te wrijven en eindelijk met heldere
lijnohevernis te doortrekken (Over eene andere soort van perkamentpapier,
zie bij dat artikel) ;
kr Ij tp a pi er, hetwelk nit sterk en glad velijnpapier wordt bereid, door
dit te droogen, met geslibd krijt te bestrijken en met losse boomwol duclitig te wrijven, totdat geene krijtdeeltjes meer loslaten ;
gekleurd of b o n t papier, dat bereid wordt of nit gekleurde lompen
of nit papierbrij , die in de kuip gekleurd wordt.
Men heeft in den laatsten tijd onderscheidene stoffen voor papierbereiding
opgezocht, vooral plantendeelen. De naam papier is afkomstig van een
Egyptisch riet, waarvan de bastachtige, vast op elkander klevende huiden
het eerst tot schrijven gebruikt werden. De bereiding van het papier nit
lompen dagteekent van het einde der 13de eeuw.
Papier mache wordt verkregen door papier in water te koken en bij
.den gevormden brij eene oplossing van gom of lijm te voegen. De dikke
massa wordt in houten , met olie bestrekene vormen gegoten en na het uitdroogen worden de voorwerpen nit de vormen genomen, beschilderd en gelakt.
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Papyrine, zie Perkamentpapier.
Para-antimoonzuur, zie Meta-antimoonzuur.
Parabanzuur (C,HAO.) ontstaat, indien eene oplossing van urinezuur
in 8 deelen salpeterzuur tot op een zekeren graad ingedampt wordt ; ook bij
verwarming van alloxan met salpeterzuur of van eene oplossing van alloxan
in water. Het kristalliseert in zeszijdige kleurlooze prismen, is gemakkelijk
oplosbaar in alkohol en aether, niet in water. Het kan zonder ontleding
gesublimeerd worden.
Paracajeputen, zie bij Cajeputen.
Paracomeenzuur,, isomerisch met het comeenzuur en daarop zeer veel gelijkende , wordt in de tweede periode bij de destillatie van het comeenzuur
verkregen.
Paracyaan. Met deze benaming duidt men eerie reeks van zeer verschillende ligchamen aan, die echter alle met het cyaan isomeer of polymeer
zijn. Zuiver paracyaan wordt slechts verkregen door verhitting van cyaankwikzilver, waarbij omstreeks 1/11 van het cyaangehalte als paracyaan terugblijft , terwiji het overige cyaan gasvormig ontwijkt.
Paradigitaline, zie bij Digitaline.
Paraffine. Met dezen naam duidt men een mengsel van verschillende
ligte, witte, kristallijne, polymere koolwaterstoffen aan van de formule
C.H., dat in veelvuldig technisch gebruik is. Het wordt verkregen als bijprodukt bij de vervaardiging van lichtgas en onder anderen voor kaarsen
-verwerkt. Het toont tot alle andere stoffen eene geringe verwantschap , van
daar de naam, afkomstig van parura, weinig en affinis, verwant. Het is
onder anderen zeer geschikt tot het bestrijken der glazen stoppen van tiesschen, die loogen bevatten, alsmede der etiquetten van flesschen met scherpe
zuren.
Paraguay-thee bestaat uit de bladen van Ilex paraguayensis. Zij is
vooral gekenmerkt door haar groot gehalte aan caffeine (zie aldaar).
Paralbumine is door Scheerer eene wijziging van het eiwit geheeten ,
die zich hoofdzakelijk in de vloeistof van waterzuchtige eijerstokken bevindt.
Het komt voor als eene alkalische, draderige zelfstandigheid, die gewoonlijk
met water kan vermengd worden en door zoutzuur ter naauwernood eene
troebeling ondergaat. Door voorzigtige bijvoeging van azijnzuur wordt het
bij koking in vlokken neergeslagen, doch de vloeistof wordt niet helder en
filtreerbaar. Door alkohol wordt het gepraecipiteerd , maar de neerslag , in
water van — 359 verdeeld, lost binnen eenige uren bijna geheel weder op.
Paraldehyde is eene druipvormige modificatie van het aldehyde (zie aldaar en bij Metaldehyden), die ontstaat, wanneer men waterhoudend aldehyde,
waarbij men een droppel zwavelzuur heeft gevoegd, in rust laat staan. Na
24 uren is het dan omgezet in paraldehyde, eene vloeistof, die aangenaam
aetherisch riekt en zich niet meer met water vermengt, maar daarop als
olie drijft, geene zuurstof aan de lucht tot zich neemt, zooals het aldehyde,
bij 125° C. kookt en door destillatie met geconcentreerd zwavelzuur weder
in gewoon aldehyde wordt overgebragt.
Paramelkzuur ,=-- Vleeschmelkzuur.
Paramide 7 zie Mellithamide.
Paramorphine is synoniem met Thebaine (zie aldaar).
Paramylen (C:2„H 2,,) pis een olieachtig ligchaam, dat to gelijk ontstaat met
amylen en metamylen (zie aldaar).
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Paramylum (Dierlijk zetmeel). De infusorien Euglena viridis bevatten
bij hun leven en kort na hun dood een aantal kleine korrels, die hun bij
hunne groene kleur eene groote overeenkomst hebben met eene plantencel,
Welke met zetmeelkorrels is opgevuld. Wanneer men deze diertjes drukt, komen de korrels in een groot aantal te voorschijn, zonder dat zij aaneenhangen. Deze korrels zijn in koud water en in verdunde zuren onoplosbaar.
en zwellen in kokend water op, zonder stijfselpap te vormen. Door kokend
zoutzuur worden zij in voor gisting vatbare suiker omgezet.
Paranaphtaline (C:3„H12):is een begeleider van het polymere naphtaline in
vele teersoorten. Het is naauwelijks oplosbaar in kokenden alkohol, smelt
bij 180° en kookt bij 300°.
Paranitraniline, zie bij Nitraniline.
Parapectine, zie bij Pectine.
Paraphosphorzuur (Pyrophosphorzuur, Tweebasisch-phosphorzuur), ziebij Phosphorzuur.
Parapicoline (C 2411 14 N2) is eene polymere modificatie van het picoline,
waarin dit gedeeltelijk wordt omgezet, wanneer het met V, van zijn gewigt
sodium gedurende langen tijd bij '100° wordt gehouden. Het komt voor als
eene in water onoplosbare olie, die eerst boven 260° kookt.
Parasaccharose noemt Jodin eene regtsdraaijende suikersoort, die, bij
150° gedroogd, in zamenstelling met de formule : C 121-1, 1 0, 1 overeenkomt en
gevormd wordt, indien men eene oplossing van kandijsuiker en phosphorzure ammonia aan de lucht laat staan.
Parasalicyl = Benzosalicyl.
Paraslijmzuur,, zie bij Slijmzuur.
Parawjjnsteenzuur = Druivenzuur.
Parellzuur (C18 H608). Dezen naam geeft men aan een zuur, dat het lecanoorzuur vergezelt. Het komt in kleine kristallen voor en zal uit het lecanoorzuur ontstaan, indien dit met alkalische aarden wordt gekookt.
Pariaancement is een cement, bestaande uit gips met borax gehard.
Paridine ( C1211100 6) bevindt zich in Paris quadrifolia en kristalliseert
in glanzende blaadjes, smaakt bitterachtig, later bijtend, is weinig in water, gemakkelijk in alkohol oplosbaar.
Parker's cement = Portland-cement.
Parijsch blaauw,, zie Berlijnsch blaauw.
Parijsche kool is eene kunstmatige brandstof (zie bij Brandstoffen).
Parbsch rood, zie onder Loodoxyde, rood.
Parvoline of Parvuline (van parvum, klein, en oleum, olie) : C18H13N,
is eene base, die in eene zeer kleine hoeveelheid gevonden is onder de produkten der destillatie van dierlijke olie.
Pattinson's loodwit 7 zie onder Loodchloride.
Pectase heet een ferment in de vruchten en knollen, dat in staat is de
pectose (zie aldaar) in pectine over te brengen en verder het pectine in
p e c t o s in e z u u r. Het kan uit het sap der gele penen door alkohol gepraecipiteerd worden.

Pectine en Pectinestoffen. Pectinestoffen, waarvan het aantal vrij uitgebreid, maar de zamenstelling nog met weinig zekerheid bekend is, kornert
voor in de rijpe vruchten, alsmede in knollen. Zij ontstaan door de werking
van het ferment pectase op pectose (zie deze artikelen) en verder door de
inwerking van zuren en alkalien en kenmerken zich door de eigenschap, out

588

Pectinezuur—Pectose.

met water eene gelei te vormen. Zij zijn dus de hoofdbestanddeejen der
vruchten-geleijen. Zij zijn kleurloos, amorph, onoplosbaar in wijngeest, deels
oplosbaar, deels onoplosbaar in water, kunnen niet in sulker worden omgezet en werken niet op het gepolariseerde licht. Tot de pectinestoffen behooren:
pectine
parapectine alien van de formule : C64EI480„
metapectine
pectosinezuur : C.2 11,002 .4- 3H0
pectinezuur : C.2 112.02.+ 2H0
parapectinezuur : 0 24H1 50 2, 2H0
metapectinezuur : C. H 5 0, +2110.
Het p e c t in e is eene zelfstandigheid, die in de rijpe vruchten voorkomt.
Men verkrijgt het uit het sap van rijpe peren, door den kalk en de eiwitachtige stoffen, welke daarin bevat zijn, door looizuur te praecipiteren. Het
pectine wordt dan uit de overgeblevene vloeistof door middel van alkohol
neergeslagen. Uit knollen verkrijgt men het, door deze met verdunde zuren
te verwarmen en dan met wijngeest te praecipiteren. Het komt voor in lange
draden gepraecipiteerd of uit verdunde oplossingen als eene gelei. Het wordt
niet door eene oplossing van neutraal, maar wel van basisch azijnzuur1oodoxyde gepraecipiteerd.
Het par apectine ontstaat bij het koken der waterige oplossing van het
pectine en wordt daaruit door alkohol neergeslagen. Het mist de gomachtige
hoedanigheid van het pectine, maar bezit de eigenschap van neutraal azijnzuur loodoxyde te praecipiteren.
Het m et ap e c tin e ontstaat bij het koken van het parapectine met verdunde zuren en wordt door chloorbaryum gepraecipiteerd. Het kleurt lakmoestinctuur rood, is oplosbaar in water, loch onoplosbaar in alkohol. Het
wordt ook in overrijpe vruchten aangetroffen.
Het pectosinezuur ontstaat door de werking van het ferment pectase
op pectine, alsmede, wanneer verdunde oplossingen der alkalien in de koude
op pectine inweken. Het is geleiachtig en ter naauwernood oplosbaar in water.
Pectinezuur. Hierin wordt het pectosinezuur overgebragt door langdurige inwerking van de pectase of bi j overvloed van alkalien. Het kan uit de
alkalische oplossing door zuren gepraecipiteerd worden, is in koud water
onoplosbaar, ter naauwernood oplosbaar in kokend water, echter wel oplosbaar, wanneer het water eene kleine hoeveelheid citroenzure, appelzure of
zuringzure alkalizouten bevat.
Het p a r a p e c t in e z u n r ontstaat bij aanhoudend koken van het pectinezuur in water. Het wordt dan als zoodanig opgelost.
Het m e t a p e c t in e z u u r, het eindprodukt bij de ontleding der pectinestoffen , ontstaat bij de inwerking van sterke zuren of van een overvloed
van alkalien op voorgaande stoffen. Het is oplosbaar in water.
Pectogalactinezuur ontstaat benevens water bij de reductie eener alkalische koperoplossing door melkzuur, indien koperoxyde in eene geringe hoeveelheid aanwezig is.
Pectose is eene stof, die men zich voorstelt, dat, met cellulose verbonden, vooral overvloedig in de onrijpe vleezige vruchten en in rapen of
knollen voorkomt. Zij is nog niet op zich zelf verkregen, want zij wordt op
den oogenblik harer vrijwording, evenals bij het rijp worden der vruchten,
door een ferment pectase overgebragt in pectine. Alleen dan, wanneer men
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de cellulose uit wortelen of saprijke vruchten in haar eenig oplosmiddel
den koperoxyde-ammoniak oplost, blijft de pectose onveranderd terug en kan
door middel van het microskoop aan de ceiwanden worden waargenomen.
Pek of Pik. Met dezen naam duidt men verschillende harsachtige overblijfsels aan bij de destillatie van harsen en teeren. Zoo blijft bij v. het
scheepspik terug, indien teer met water wordt gedestilleerd , waarbij teerolie overgaat. Het bestaat uit verschillende brandbare koolwaterstoffen.
Pelargonzuur (018111804) bevindt zich in Pelargonium roseum, werd
door Redtenbacher kunstmatig nit oliezuur bereid en is in den laatsten tijd
met caprinenur verkregen door oxydatie van wijnruitolie. Het komt voor al§
eene olieachtige vloeistof, die bij koude spoedig vast wordt, aan de lucht
eene gele kleur aanneemt , bij 2606 kookt en in eene atmospheer van koolzuur overdestilleert, zonder ontleed to worden. Het vormt met alkalien in water
onoplosbare, met baryt en strontiaan in heeten alkohol oplosbare zouten.
Pelletier's groen is eene verfstof, bestaande uit een hydraat van het
chroomoxyde van de zamenstelling : Cr,0 3, 2110 , dat verkregen wordt door
een mengsel van 1 deei dubbel-chroomzure potassa en 3 deelen boorzuur
te gloeijen, de gegloeide massa met water of te wasschen en het afgescheiden chroomoxydehydraat bij eene zachte warmte te droogen.
Pelopzuur meende men vroeger in den tantaliet gevonden te hebben.
Hermann heeft later aangewezen , dat het vermeende pelopzuur een mengsel
was van tantaalzuur met niobzuur.
Pelosine = Gissampeline.
Pentachlooraceton (C6HCI 502) is een substitutieprodukt van het aceton
dat als eindprodukt verkregen wordt bij de behandeling van aceton met
zoutzuur en chloorzure potassa, ook indien citroenzuur, kinazuur, galluszuur,, catechuzuur,, eiwit en andere ligchamen met zoutzuur en chloorzure
potassa behandeld worden. Het is eene olieachtige vloeistof van '1,7 spec.
gewigt , die weinig oplosbaar is in water, waarmede het eene kristallijne
verbinding aangaat , en het kookpunt heeft bij 190° C.
Pentachloorphenylzuur is een substitutieprodukt van hetphenylzuur(zie aldaar).
Pentathionzuur (HO, S505) is in den vrijen staat tamelijk bestendig maar
wordt door basen, vooral door sterke basen, zeer spoedig onder afscheiding
van zwavel in tetrathionzuur en dit verder in trithionzuur omgezet (zie bij
Polythionzuren).
Het pentathionzuur ontstaat, wanneer zwavelwaterstof en zwaveligzuur in
tegenwoordigheid van water op elkander werken.
Pepermuntolie is de aetherische olie , verkregen door destillatie der bladen van Mentha piperis. Zij is kleurloos, maar neemt bij het staan na
eenigen tijd eene gele kleur aan. Er komen verschillende soorten van pepermuntolie in den handel voor : inlandsche, Amerikaansche, Engelsche.
Pepsine is eene zelfstandigheid , die door de diepgelegene cellen van de
slijmhuid der maag wordt afgezonderd en met water, hetwelk met zoutzuur
is zuurgemaakt, vermengd, gecoaguleerde eiwitachtige stoffen kan oplossen
en in peptom veranderen. Het pepsine is in de maag als eene soort van
ferment aanwezig, om de vertering van het voedsel te bewerken. Het pepsine, uit de varkensmaag afgezonderd, is als geneesniiddel in gebruik.
Peptom werden door Lehman de oplosbare omzettingen geheeten, die bij
de vertering uit de eiwitachtige stoffen ontstaan , zonder dat er ontledingsprodukten worden voortgebragt.
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Per is een voorzetsel, dat evenals hyper, super of over gebezigd wordt
om den hoogsten oxydatietrap van een zuur aan te geven, zooalsperchloorzuur (hyperchloorzuur, overchloorzuur) , permangaanzuur (hypermangaanzuur, overmangaanzuur) enz. Ook gebruikt men het voorzetsel per om de
oxyden aan te geven, die te veel zuurstof bevatten, om zich onmiddellijk
met zuren tot zouten te verbinden , zie Hyperoxyden en Oxyden.
C „ Cl ,
,c4 /02 ) is een substitutieprodukt van den
Perchlooraether (C,C1 50 ofc
bichlooraether, hetwelk als eindprodukt ontstaat, indien bichlooraether in
het zonlicht aan de inwerking van chloor wordt blootgesteld. Het vormt
witte kristallen, die bij 69° smelten, maar bij 3000 gedeeltelijk ontleed
word en.
Perchlooraethylen , Enkelvoudig-chloorkoolstof (zie, bij Chloorkoolstof en bij Chlooraethylen).
Perchloorchinon (C6C1 602) ontstaat door de werking van chloorgas op
citroenzuur in het zonlicht. Het komt voor als eene olieachtige vloeistof van
.1,75 spec. gew. die bij 200° kookt en met 2 aeq. water een gemakkelijk
smeltbaar, kristalachtig hydraat geeft.
Pergament of Perkamenti zie Looijerij, pag. 500.
Perkamentpapier (Papyrme, plantaardig perkament) wordt vervaardigd
door ongelijmd papier gedurende eenige seconden in een koud geworden
mengsel van zwavelzuur met zijn half volumen water te brengen, het hierna
met water en ten laatste met verdunde ammonia of te wasschen en eindelijk
te droogen. Over de zamenstelling zie men Cellulose.
Permanentgeel = Barytgeel.
Permanentwit = Baryt , zwavelzure.
Persio = Cudbear,
Persulfocyaanwaterstofzuur = Overzwavelcyaanwaterstofzuur.
Perubalsem, zie Balsem de Peru.
Peruvin (identisch met Benzoe-alkohol) ontstaat door ontleding van cinnamelne door middel van potassaloog.
Peruzilver is evenals chinazilver eene legering, die met eene dunne laag
zilver bedekt is.
Petinine is eene base, die men onder de destillatieprodukten der beenderen heeft aangetroffen, maar waarschijnlijk identisch is met butylamine.
Petrolen (C„H„) wordt verkregen bij destillatie van bitumineuzen schiefer of lei. Zijn kookpunt ligt bij 280° C.
Petroleum (van oleurn, olie en petra , steen, steenolie). De petroleum
was reeds in den ouden tijd bekend. Men verzamelde witte petroleum in
Perzie in gegraven bronnen verzameld; al verder bruine petroleum, die op
de zee driivend, nabij de Kaapverdische eilanden gevonden wordt, en op
het water van vele bronnen in Parma en Modena; in het dorp Gabian (Oleum
gabianum) in Languedoc, in Engeland enz. Haar naam is daarvan afkomstig,
dat zij soms nit de spleten der rotsen zweet.
Het is echter voornamelijk in het laatste tiental jaren, dat de petroleum
in eene buitengemeene, bijna niet te verzamelen hoeveelheid in onderscheidene streken van Noord-Amerika (het eerst in Pensylvaniè) uit den grond
is te voorschijn getreden. Ook heeft men in den laatsten tijd aanzienlijke
bronnen van petroleum in Gallicie ontdekt. Haar verbruik als brand- en
lichtstof is door de geheele wereld van eene uitgebreidheid geworden, die
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haar tot een gevaarlijke concurrent van het lichtgas uit steenkolen gemaakt heeft.
De ruwe petroleum komt voor als eene weer of min gekleurde vlugtige
vloeistof van een sterk fluorescerend vermogen, eigenaardigen bitumineuzen reuk en groote brandbaarheid, brandende met eene lichtgevende ,
dwalmende vlam. Zij drijft op water , is oplosbaar in sterken alkohol , aether en aetherische °lien. Hare bestanddeelen zijn koolstof en waterstof.
Deze ruwe petroleum is wegens hare groote brandbaarheid voor technisch
gebruik ongeschikt. Zij bestaat nit een aantal koolwaterstoffen van een verschillend kookpunt. Men zuivert de petroleum voor dagelijksch gebruik, door
haar te bevrijden van de vlugtigste dezer koolwaterstoffen, hetwelk hoofdzakelijk geschiedt door destillatie met zwavelzuur, waarbij men de destillatieprodukten , die bij hepaalde temperaturen der destillerende stof ontstaan,
afzondert en het destillaat eerst verzamelt, dat bij eene temperatuur van
180° C. overkomt.
De gerectificeerde petroleum komt dan voor als eene kleurlooze vloeistof
met den eigenaardigen reuk der ruwe olie en met hare overige eigenschappen , behalve de al te gemakkelijke ontbrandbaarheid. Zij moet namelijk
eerst in damp zijn overgebragt , voordat zij ontbrandt, en brandt dan met
eene heldere Witte, veel lichtgevende vlam. Zoo vat zij niet onmiddellijk vlam,
indien men haar bij de gewone temperatuur met een brandend ligchaam
nadert , zelfs wordt een brandende lucifer er in uitgedoofd. Het specifiek
gewigt moet 0,8 bedragen. — Door de petroleum in het luchtledige om te
roeren , ontwijkt de riekende zelfstandigheid , zoodat de petroleum reukeloos
wordt.
Men heeft al de produkten bij de rectificatie van ruwe petroleum verkregen , opgezameld en tot verschillende doeleinden aangewend. Zij zijn :
1. Pet r o 1 e u m -a e t h er of Keroselen (zie aldaar), het vlugtigste bestanddeel.
2. Petroleum sprit , met een spec. gewigt van 0,7 tot 0,8. Men heeft
dit produkt ook wel »kunstmatige terpentijnolie" geheeten en tot gelijke
doeleinden als de terpentijnolie aangewend. Het is ook wel, doch oneigenlijk , petroleumgas geheeten.
Petroleumaether en petroleumsprit zijn wegens hunne ligte ontbrandbaarheid gebezigd voor de ligroine- of wonderlarnp. In het binnenste dezer lamp
is eene spons met deze produkten doortrokken , die langs de pit in den
dampvormigen staat opstijgen en aldaar zelven verbranden , zonder dat de
pit wordt aangedaan.
3. 1, ichtolie (Mineraalolie, Kerosen) met een spec. gewigt van 0,825
tot 0,78 , als hoedanig de petroleum het meest in den handel voorkomt (Petroleum-meters van verschillende soort dienen, om hare geschiktheid voor
verbranding , zonder gevaar te veroorzaken , aan te wijzen),
4. Smeerolien, die in den destilleertoestel terugblijven met een spec.
gewigt van 0,86 tot 0,9. Men heeft deze in den laatsten tijd pogen te bezigen tot het verkrijgen van een lichtgas van zeer groote lichtsterkte.
De petroleum is waarschijnlijk te beschouwen gelijk de steenkolen, als een
produkt van de verwezing van plantendeelen.
Petroleumaether, Petroleumsprit, zie bij Petroleum.
Imperatorine.
Peucedanine
Pewter is eene legering uit koper, tin, antimoon en bismuth.
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Phaeceensulfide , zie bij Overzwavelcyaanwaterstofzuur.
Phaeoretine is eene harsachtige stof in rabarber, die zich onderscheidt
door de; prachtvolle kleuren, welke zij bij behandeling met alkaliön vertoont.
Phaesomannite (C2111 21 020) komt over in waterheldere naalden en tatelen, smaakt zoet, is gemakkelijk oplosbaar in water, zeer weinig in absoluten alkohol en aether. Het wordt aan de drooge lucht mat, verliest bij 100°
16,5 V. water, smelt bij 155° en kookt onder verkoling bij 245°. Het reduceert koperzouten zelfs niet bij koking.
Om dit ligchaam te bereiden , onderwerpt men het afkooksel van onrijpe
boonen , onder bijvoeging van gist, aan de gisting , verzadigt , nadat deze geeindigd is, met koolzuren kalk , dampt in en trekt het terugblijvende nit
met 80procentigen wijngeest. Is uit dit uittreksel de alkohol verdampt, dan
schiet het phaesomannite in concentrisch gegroepeerde naalden aan, die door
dierlijke kool ontkleurd worden.
C ,
eene
6
02)
Phenaethylaether (Phenetol , Salitol : C„ Hio0, = 1.21H0
kleurlooze vloeistof van een aangenamen aromatieken reuk, onoplosbaar in
water, gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether. Zij is ligter dan water,
kookt bij 175° en wordt door potassahydraat zelfs in de hitte niet ontleed.
Deze verbinding wordt ook verkregen door drooge destillatie van salicylzuur
aethyloxyde (aethylsalicylzuur) met baryt.
Phenalkohol „ Phenylalkohol Phenol zijn synoniemen van Garbolzuur.
Phenamide = Aniline.
,
C„H, i
Phenamylaether (Phenamylol : C2211, 602 = c-- H- , 02) komt voor als eene
kleurlooze heldere olie van een aangenamen reuk, die ligter dan water is,
bij 225° kookt en door rookend salpeterzuur sterk wordt aangegrepen. Deze
verbinding ontstaat door inwerking van joodamyl op potassiamphenylaat
(phenylzure potassa.)
Phenyl (C12 H5 ), het radikaal der ph en y 1 v er b ind in gen , heeft men
tevens aangenamen als een radikaal, dat gepaard met C,0 2 het zuurstofhoudende radikaal benzoyl (C14 H SO2 ) vormt.
C4H3 02
Phenylacetamide (Acetanilide : C16 H9NO2 = Ci2 H 5 N) wordt verkregen
bij het zamenbrengen van aniline met watervrij azijnzuur of met acetylchloride. Het komt voor in kleurlooze, glanzende blaadjes, die weinig in koud
water, loch gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn. Zijn smeltpunt is
112° en het kookt bij eene hooge temperatuur zonder ontleed te worden.
Phenylalkohol is de naam , die eigenlijk aan het carbolzuur toekomt,
omdat dit zoowel in zijne zamenstelling als in zijne wijze van verbinding en
in zijne derivaten veeleer tot de reeks der alkoholen dan tot de reeks der
organische zuren behoort. De' typische formule van het carbolzuur, als pheC
is s 125
H 0..
nylalkohol beschouwd,
Phenylamine = Aniline.
Phenylcitramide = Citranilide.
C, 11,08
0 -I- HO)
= N i:H5
Phenylcitraminezuur (Citranilzuur
ontstaat bij het verhitten van het drievoudig-citroenzuur aniline -tot t40°.
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Het wordt in kristallen verkregen, wanneer men het overblijvende na de
verhitting in water oplost en vervolgens indampt.
Phenyloyanide = Benzonitril.
H)
Phenylwaterstof (aldus geheeten naar de wijze van zamenstelling: C12I15
= Benzol.
Phenylzuur is eene meer wetenschappelijke benaming voor het Carbolzuur, De substitutieprodukten van dit zuur worden naar bet phenylzuur genoemd, zooals: bichloorphenylzuur, trichloorphenylzuur,
p e n t a c h l o o r p h e n y l z u u r (zie bij Chloorphenus- en pheniszuur) , b ibroomphenylzuur (C„11.13r 2 02 ), ffitrophenylzuur (110, 01„1-1,
[N0,10).
Phenzuur = Phenylzuur.
Phillygenine (C42H24012) is een splitsingsprodukt van het phillyrine, en
komt voor in paarlemoerglanzende kristallen, die bijna onoplosbaar in water,
dock gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether zijn, en door geconcentreerd
zwavelzuur rood worden gekleurd.
Phillyrine (C„H 34022 ) is een glucoside uit den bast van Phillyrea latifolia, hetwelk door koking met water en verdere behandeling met kalk of
loodoxyde in kristallen verkregen wordt. Bet gelijkt veel op salicine en
phloridzine, is rnoeijelijk oplosbaar in water, beter in alkohol, niet in aether.
Door gisting of verdunde zuren wordt het gesplitst in phillygenine en druivensuiker.
Phlegma noemt men de waterachtige vloeistof, die bij destillatie van
spiritueuse vochten in den destilleerketel terugblijft. (Zie ook Dephlegmator.)
Phlobaphen (van poi();, bast en PaA, kleur) noemde men vroeger eene
bruine kleurstof van verschillende hasten, die verkregen werd door ze door
middel van aether van was te bevrijden.
Phlogiston. Deze uitdrukking bezigde de scheikundige Stahl , die in de
17de eeuw leefde , voor den zoogenaamden vuurgeest, die volgens zijne stelling
in elk brandbaar ligchaam aanwezig is en bij verbranding in de lucht
ontwijkt. De brandbare ligchamen blijven dan volgens deze theorie (de p h log i s t i s c h e theorie geheeten) naar hun card als kalken of zuren terug.
De metalen werden alzoo beschouwd als te bestaan nit metaalkalken (onze
tegenwoordige metaaloxyden) en phlogiston, waaruit zou volgen , dat zij
bij verbranding aan gewigt verliezen moeten. Stahl noemde het proces der
verbranding d e ph 1 ogisticeren. Een verbrand, gedephlogisticeerd metaal (een metaaloxyde , zooals wij heden zeggen) , wordt door verhitting
met kool weder verbrandbaar,, of zooals men rneende , gephlogisticeerd ,
omdat de kool , eene verbinding van koolzuur met phlogiston , daaraan Naar
phlogiston afgeeft. Wat dus naar onze tegenwoordige begrippen reductie of
ontleding van het metaaloxyde is, werd toes eene verbinding geheeten. De
phlogistische theorie van Stahl werd gedurende eene eeuw aangenomen. Zij
kon echter de resultaten der grondige onderzoekingen van den Franschen
scheikundige Lavoisier aan het einde der vorige eeuw niet weerstaan, namelijk dat bij verbranding een ligchaam niet aan gewigt verliest maar toeneemt,
en dat deze vermeerdering in gewigt gelijk is aan de hoeveelheid zuurstof ,
die aan eene beslotene hoeveelheid lucht wordt ontnomen. Wel zocht in
Duitschland de nationale trots nog de theorie van den landgenoot te verdedigen, door aan het phlogiston eene negatieve zwaarte toe to kennen ,
38
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maar weldra zwichtte ook deze drogreden voor het tal van feiten, dat Lavoisier en zijne volgelingen aan het licht bragt tot staving van het antiphlogistisch stelsel.
Phloretine (C30H140,,,,) is een splitsingsprodukt van het glucoside
phloridzine , wanneer dit met verdunde zuren wordt gekookt. Het wordt bij
bekoeling afgescheiden als eene witte kristallijne zelfstandigheid van een
zoeten smaak , die in heet water en aether weinig , in alkohol daarentegen
gemakkelijk oplosbaar is. Het smelt bij 180° en wordt bij 200° ontleed.
Door zwavelzuur worth het niet gekleurd ; chroomzuur ontwikkelt er koolzuur en mierenzuur uit; verdund salpeterzuur vormt een bruin amorph poeder,,
dat niet in water en zuren maar in •vvijngeest en alkalien oplosbaar is, en bij 450v
worth ontleed. — Het phloretine is oplosbaar in alkalien. Wordt het met
overvloedige potassaloog gekookt , totdat de massa brijachtig geworden is,,
deze op nieuw opgelost en met koolzuur behandeld , op nieuw ingedampt en
met wijngeest uitgekookt , zoo ontstaat er eene verbinding van een gevormd
zuur,, het phloretinezuur, met potassa (phloretinezure potassa) , en er blijft
benevens koolzure potassa een nieuw ligchaam , het phloroglucine , terug :
C30 H„0 10 (phloretine) + 2H0 = C 1 H1006 (phloretinezuur) ± C12H60,
(phloroglucine).
Phloretinezuur (C18111 0 06 ) ontstaat bij het koken van phloretine (zie aldaar)
met potassaloog of barythydraat. Afgescheiden vormt het lange kleurlooze
kristalnaalden , in kokend water , alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar.
Het wordt door ijzerchloride groen gekleurd. Het vormt substitutieprodukten
bijv. dinitrophloretinezuur: C, 8118 (N04) 206 , en dibroomphloreti n e zuur (C,8H„Br2,06).
Phloridzeine (C42 11 30N2026) heet de zelfstandigheid met eene violette
purperkleur, die onder den invloed der zuurstof ontstaat, indien men bij eene
oplossing van phloridzine ammonia gevoegd heeft. Het is in ammonia oplosbaar met eene blaauwe kleur , die door zuren in rood veranderd wordt.
Door reductiemiddelen wordt het ontkleurd , maar door toetreding van zuurstof de roode kleur weder 'hersteld.
Phloridzine (C42 11 24020 + 4H0) is een glucoside , dat in den wortelbast van
vele ooftboomen (appel-, perenboomen) gevonden wordt, waaruit het door
uitkoken met wijngeest en ontkleuren met dierlijke kool verkregen wordt.
Om het to zuiveren lost men het in warm water op , praecipiteert door basisch
azijnzuur loodoxyde bijgemengde stollen en scheidt het door zwavelwaterstof
van het lood af. Het kristalliseert in kleurlooze zijdeglanzende naalden ,
die zeer moeijelijk in koud water , gemakkelijk in warm water en wijngeest,
weinig in aether oplosbaar zijn , een bitteren en later zoetachtigen smaak
hebben , bij 400° het kristalwater verliezen en bij 200° in 'Vine worden overgebragt. Over zijne omzetting, in phloridzeine en phloretine, zie bij deze artikelen. De vorming van phloretine heeft plaats volgens de vergelijking : C4214402,
(phloridzine) 4- 2110 = C,0 H140,0 (phloretine) + C12 1-1 12 012 (druivensuiker).
Phloroglucine (C12 11606 + 4H0) ontstaat tegelijk met phloretinezuur bij
het koken van phloretine met potassaloog. Door uittrekking met aether wordt
het van het phioretinezure zout gescheiden en kristalliseert bij verdamping
in kleurlooze prismen , die een zoeten smaak hebben. Het verliest bij verwarming de 4 aeq. water en wordt bij verdere verhitting ontleed. Het
ontstaat ook bij ontleding van quercetine door potassahydraat.
Phoceenzuur = Delphinezuur.
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-Phoenizine-zwavelzuur = Purperzwavelzuur.
Phormine was de naam , dien Berzelius aan het pseudomorphine gaf.
Phoron (C18H1400 wordt door drooge destillatie van den kamferzuren
balk , benevens andere produkten , als eene olie verkregen , die ligter dan
water is , aan de lucht gekleurd wordt bij 208° kookt en door zwavelzuur
net eene bloedroode kleur wordt opgelost.
Phosgeengas
Ghloorkooloxyde.
Phosphaethyliumjodure (C161-12„PJ) ontstaat onder eene sterke warmteontvikkeling bij verbinding van triaethylphosphin met joodaethyl; ook door
phosphorzink met joodaethyl in toegesmolten buizen te verhitten. Het komt
voor als witte kristallen , gemakkelijk in water, minder in alkohol , niet in
aether oplosbaar. Door behandeling met vochtig. zilveroxyde ontstaat ph o sphaethyli:u moxyd eh ydraat (C16H2,PO2) , eene kristallijne zeer vervloeibare massa van sterk alkalische reactie.
Phospham (PN,H) ontstaat, wanneer men in vijfvoudig-chloorphosphorus
ammoniakgas leidt en de vloeistof verhit. Er wordt alsdan chloorammonium
uitgedreven , terwiil het phospham als een onoplosbaar geel poeder terugblijft.
Bet ontstaat ook, indien watervrij phosphorzuur met een overvloed van
droog ammoniakgas wordt verhit.
Phosphamine = Phosphorwaterstofgas.
Phosphamzuur (2H0,PNO2) ontstaat, evenals het phospham , bij de inwerking van ammoniakgas op phosphorsuperchloride.
Phosphoor,, Phosphor of Phosphorus (P of Ph. De naam afkomstig
van tpeos, het Licht, en ik draag , dus lichtdrager,, wegens zijn vermogen,
om in het donker te lichten.) Dit is een der belangrijkste en meest verspreide
,elementen. Hoewel niet vrij , komt de phosphorus voor in het mineraal-,
planten- en dierenrijk.
Men treft hem aan in het mineraalrijk als phosphorzuren kalk in de apatiet,
als phosphorzuur loodoxyde in den groenlooderts, als phosphorzure aluinaarde
en in vele ijzerertsen.
In het dierenrijk wordt hij gevonden in de beenderen als phosphorzure
kalk in eene zoo groote hoeveelheid, dat deze hoofdzakelijk het materiaal voor zijne bereiding leveren. Verder wordt hij ook in de urine aangetroffen.
In het plantenrijk maakt hij eveneens als phosphorzure kalk een bestanddeel uit van het plantenskelet.
De phosphorus komt in 4 allotropische toestanden voor
Als gewone 'ph osphorus, eene doorschijnende , kleurlooze of geelachtige , naar knoflook riekende massa, die beneden broos is, bij 44° smelt,
en bij afsluiting der lucht , in een stroom koolzuur, bij 290° kookt , waarbij
hij in damp overgaat. Hij is onoplosbaar in water, weinig in alkohol, beter
in aether , vetten , vlugtige olien en petroleum , gemakkelijk in zwavelkoolstof. De pijpjes phosphorus vertoonen op de doorbraak eene straalvormige
gedaante. Het best krijgt men hem in den kristalvorm door verdamping zijner
oplossing in zwavelkoolstof , waarbij hij in rhomben-dodecaeders aanschiet. —
De phosphorus is zeer brandbaar; hij begint reeds te branden , wanneer hij
aan de lucht tot 60° C. verhit wordt dikwerf reeds door enkele wrijving.
Hij Licht in het donker, met in zuiver zuurstofgas, evenmin in dampen van
terpentijnolie of aether. Hij is zeer vergiftig.
2o. Als r o ode of am o r p h e p h o s p h o r u s, in welken staat de phos-
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phorus geraakt , indien hij aan het licht is blootgesteld , of indien men hem
geruimen tijd in eene atmospheer van stikstof of koolzuurgas tot eene temperatuur van 240-250° C. verhit. Bij verdere verhitting gaat de roode phosphorus weder in gewonen phosphorus over. — De roode phosphorus is reukeloos, ontbrandt eerst bij 200 0, is niet vergiftig en onoplosbaar in zwavelkoolstof. — Men heeft in den laatsten tijd gevonden , dat de gewone phosphorus
door geringe bijvoeging van jodium ( 1/400ste gedeelte), alsmede door kool en
organische stoffen bij zachte verwarming in rooden phosphorus overgaat.
Ook is het Blondlot gelukt den rooden phosphorus , ook wel amor ph e
ph osphorus geheeten, in den kristallijnen vorm te verkrijgen door den
witten phosphorus buiten toetreding van lucht en licht te smelten en dan
aan het licht bloot te stellen.
30. Als ondoorzigtige witte phosphorus. Dezemodificatievormt
zich als eene korst bij het bewaren van den gewonen phosphorus onder water.
Door sommigen wordt echter deze korst als een phosphorhydraat beschouwd,
terwijl Baudrimont haar houdt voor eene onregelmatige inbijting aan ie
oppervlakte van den phosphorus door de werking der lucht in het water
ten gevolge waarvan de phosphorus zijn glans verliest en phosphorigzuur
ontstaat , hetwelk aan het water eene zure reactie mededeelt.
4o. Als z w a r t e p h o s p h o r u s, dien men door snelle afkoeling van Mt
gewonen phosphorus verkrijgt.
Het spec, gewigt van den gewonen phosphorus bedraagt 4,84; dat van den
rooden 2,1 en van den phosphordamp 4,29 (dampkringslucht = 1) of 62
4).
(waterstof
De phosphorus werd in 1669 door Brandt ontdekt , Coen hij voor een alchymistisch doel urine met zand indampte. Kunkel vond den phosphorus
eenige jaren later op gelijke wijze, da,ekL in '1769 leerden Gahn en Scheele zijn
voorkomen in en zijne afscheiding ult de beenderen kennen.
Om phosphorus uit de beenderen te vorkrijgen, bevrijdt men ze door uitbranden van de organische zelfstandigheden , of wel , men kookt de beenderen
met water onder sterke luchtdrukking (in een Papiniaanschen pot) af, om
de organische stoffen op te lossen , bewerkt de vloeistof op lijm en brandt
eerst dan de beenderen. Ook worden de beenderen aan de drooge
onderworpen , terwijl uit de ontwekene ammoniakale gassen salmiak
wordt bereid. Eindelijk nog wordt de beenderenaarde met zoutzuur uitgetrokken, uit het overblijfsel de lijm verkregen, en de oplossing met koolzure ammonia neergeslagen, waardoor basisch-phosphorzure kalk praecipiteert en salmiak
en chloorcalcium opgelost blijven.
De op de eene of andere wijze verkregen basisch phosphorzure kalk wordt
fijngemalen en door middel van zwavelzuur ontleed. Men neemt op 100 deelen beenderenasch 70 deelen geconcentreerd zwavelzuur , waardoor zure phosphorzure kalk en gips ontstaan
3CaO, P0, + 2(HO, SO3) = CaO, 2H0, PO, + 2(CaO, SO3).
De zure phosphorzure kalk blijft opgelost , het gips bezinkt.
De ontleding , die eenige uren duurt , wordt bewerkstelligd in gietijzeren
of houten vaten , met lood bekleed. Men doet eerst water in de kuip , voegt
vervolgens het zwavelzuur bij en dan bij Heine hoeveelheden de beenderenasch,
dewijl de daarin bevatte koolzure kalk eene opschuiming veroorzaakt.
De afgegotene vloeistof wordt in looden pannen tot stroopsdikte geconcentreerd, met V, van haar gewigt koolpoeder vermengd en dit mengsel onder
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omroeren tot droogwordens verdampt , om het basische water en eenig nog
aanwezig zwavelzuur te verwijderen.
Deze massa wordt in retorten van vuurvaste klei in een vlamoven aan
1e witgloeihitte blootgesteld. Twee derde van het phosphorzuur wordt door
de kool tot phosphorus gereduceerd , terwijl het andere derde gedeelte met
den kalk terugblijft als basisch phosphorzure kalk , die niet door kool kan
ontleed worden.
3 (Ca0,2HO,P0,) + 10C geven 3 CaO,P0 5 + 2H0 + 1000 ± 2P.
De vrijgeworden phosphorus wordt door eene koperen buis in water
geleid , hetwelk zich in een koperen ontvanger bevindt. Wordt de ontvanger
al te warm , clan brengt men er koud water in , of liever men koelt hem
van buiten met water af. Het deksel kan van den ontvanger worden af nomen , om de leidingsbuis te zuiveren , indien zij door de vorming van
rooden phosphorus is verstopt geraakt.
.
In het begin der destillatie ontwijkt lucht en waterdamp alsdan
'
kooloxyde en waterstofgas en eindelijk bij het overgaan van den phosphorus
phosphorwaterstof, die in de bovenste opening van den ontvanger met eene
witte vlam verbrandt.
Om dezen ruwen phosphorus van bijgemengd phosphoroxyde , kool en
,andere zelfstandigheden te bevrijden , perst men hem na smelting door gemsleder en vangt hem hierbij in water op.
De pijpvorm , waarin de phosphorus in den handel voorkomt , werd
,vroeger verkregen , door hem onder water te smelten en alsdan in glazen
buizen in de hoogte te zuigen, Thans smelt men hem in een trechtervormig
vat onder water door middel van een waterbad en laat hem hieruit door
-ten kraan in glazen buizen vloeijen , waarbij hij vast wordt.
Op de beschreven wijze verkrijgt men slechts 9 % phosphorus uit de aangewende beenderenasch, weshalve men op eene meer doelmatige bereidingswijze
is bedacht geworden. Zoo heeft men de beenderen met salpeterzuur uitgetrokken , de oplossing met loodsuiker neergeslagen en den phosphorus uit
bet phosphorzuur loodoxyde met kool gedestilleerd.
Men zal het geheele gehalte aan phosphorus uit de beenderen verkrijgen ,
indien men over een mengsel van beenderenasch en houtskool bij roodgloeihitte droog zoutzuurgas of chloorgas leidt :
3Ca0,P05 + 5C -I-- 311C1 = 3CaC1 + 5C0 -f- 3110 + P.
Eene andere methode (van Fleck) berust op de oplosbaarheid van den phosphorzuren kalk in zoutzuur en zijne afscheiding als zuren phosphorzuren
kalk door verdamping der oplossing in aarden vaten. Deze zure phosphorzure kalk wordt op de gewone wijze met kool gegloeid , terwij1 de
terugblijvende basisch phosphorzure kalk weder met zoutzuur wordt behandeld , waarbij bovenvermelde afscheiding van zuren phosphorzuren kalk
wederom plaats grijpt, zoodat op deze wijze de mogelijkheid geboren wordt,
al den phosphorus uit de beenderen te verkrijgen.
Om den phosphorus te herkennen , maakt men gebruik van de eigenschap
zijner dampen , om in het danker te lichten. Daarop is gegrond de methode,
door Mitscherlich gevonden , waarbij de zelfstandigheid , die men op een gehalte aan phosphorus wil onderzoeken , in een kolfje met zeer verdund
zwavelzuur wordt verwarmd en de dampen in eene buis geleid , die door
koud water omgeven is. Bij aanwezigheid der geringste hoeveelheid phosphorus ontstaat op het punt , alwaar de damp in de buis treedt, ter plaatse,
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waar zij door koud water omgeven is , een lichtende ring. Leidt men een
stroom koolzuur door de buizen , dan kan de phosphorus geheel in substantie'
worden verzameld. Men zij echter bij deze proef bedacht dat phosphorus
geen licht geeft in dampen van aether of terpentijnolie.
Een tweede middel , om phosphorus te herkennen , is de groene kleur,
die hij aan de waterstofvlam mededeelt , stroomende uit eene platinumspits.
Eindelijk wordt gebruik gemaakt van de verbinding, die de phosphorus met
de zwavel aangaat. De stollen, waarin men het aanwezen van phosphorus
vermoedt , worden in laauw water met zwavelbloemen geschud. Deze nemen
de geringste sporen phosphorus op en verkrijgen daardoor de eigenschapvan in het donker te lichten.
Het gebruik van den phosphorus bepaalt zich hoofdzakelijk tot de vervaardiging van lucifers (zie alwaar). In eene kleine hoeveelheid met meelpaR
aangemengd , client hij als vergift voor ratten en muizen. In geringe mate'
wordt hij ook in de geneeskunst gebezigd.
Phosphorcadmium kan worden verkregen, indien in eene porseleinen buis
die aan beide einden met twee getubuleérde kolfjes voorzien is en waardoor
droog waterstofgas worth geleid , zich twee porseleinen schuitjes bevinden,
waarvan het een cadmium bevat , terwijl het andere met phosphorus gevuld
aan het einde der buis is geplaatst. Eerst wordt het cadmium verhit , totdat
het begint te destilleren, en vervolgens de plaats, alwaar zich de phosphorus
bevindt. Er ontwijkt van zelf-ontbrandbaar phosphorwaterstotgas, terwijl het
phosphorcadmium in grijze , breekbare , kleine naalden of als eene gesmol-tene massa verkregen wordt.
Phosphorcalcium, zie Calciumphosphoreet.
Phosphorchloorstikstof (PNCl 2). Behalve phospham en phosphamzuur ontstaat nog bij de inwerking van ammoniakgas op phosphorsuperchloride eeneverbinding van phosphorus , chloor en stikstof van bijgaande formule.
Deze verbinding kan door aether uit het terugblijvende van phospham en
phosphamzuur worden uitgetrokken en kristalliseert uit deze oplossing in
rhombische prismen , die in water onoplosbaar,, loch oplosbaar in alkohol ,
aether en vlugtige °lien zijn.
Phosphorglycerinezuur = Glycerine-phosphorzuur.
Phosphorhyposulfide (Phosphorsulphureet,Zwavelphosphorus PA) ontstaat
door vereeniging van 2 aeq. zwavel met 2 aeq. phosphorus onder water van
60° C. Door het produkt der smelting met ammonia liquida te schudden , verkrijgt men de verbinding als eene kleurlooze olieachtige vlo•eistof,, die bij
0° vast wordt. Het phosphorhyposulfide vormt met de zwavelmetalen
zouten , die in wijze van zamenstelling met de onderphosphorigzure zouten.
overeenkomen.
Phosphorig-sulfide (PS,) wordt verkregen door 1 aeq. rood onderphosphorig-sulfide en 2 aeq. zwavel in eene kleine retort te verhitten. Het sublimeert ,als eene bleek citroengele zelfstandigheid.
Phosphorigzuur (PO.) ontstaat bij langzame verbranding van phosphorus
onder spaarzame toetreding der lucht. De witte nevel, die phosphorus bij
de gewone temperatuur omgeeft , bestaqt voor een groot deel uit phosphorigzuur. Het komt in den watervrijen staat (ph osphorigzuu r-anhydrid) voor als een wit meel, dat aan de lucht tot phosphorus wordt geoxy
deerd. Men verkrijgt het alzoo , indien men phosphorus in eene glazen buis,
die aan het eene einde toegesmolten, aan het andere in eene punt is uitge-
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trokken , vebrandt. — In den waterhoudenden staat verkrijgt men het als
eene dikke zure vloeistof , door phosphorus in glazen buizen met eene glazen
klok te bedekken. Langzamerhand wordt hierbij de phosphorus geoxydeerd
tot phosphorigzuur, hetwelk tot eene dikke vloeistof verdigt. Het ontstaat verder bij de ontleding van den vloeibaren chloorphosphorus (phosphorsuperchlorure) met water. (PC1 3 + 3110 = P03 + 3HC1). — Door verdamping
in het luchtledige boven potassahydraat kan men de oplossing laten kristalliseren. Er schieten doorzigtige kristallen met 3 aeq. water (P0 3 -F 3110)
aan , die bij verhitting in phosphorzuurhydraat en phosphorwaterstofgas ontleed worden. (4 [P03 + 3110] :-_-_- 3 {PO, + 3H0] + PH3).
Het phosphorigzuur heeft een zeer sterk reducerend vermogen; het scheidt
goud , zilver,, kwikzilver uit hunne oplossingen , zwavel uit zwaveligzuur,
arsenik uit arsenigzuur at
Het phosphorigzuur is een driebasisch zuur. Van zijne zouten zijn echter
slechts bekend die 'I aeq. metaaloxyde en 2 aeq. HO of 2 aeq. metaaloxyde
en 1 aeq. HO bevatten.
Phosphoroxychloride (PC1 302). Phosphorsuperchloride ondergaat in halfgeslotene flesschen spoedig eene ontleding , waarbij zoutzuur ontwijkt. Destilleert men de overblijvende vloeistof, nadat al het superchloride ontleed
is , dan gaat phosphoroxychloride over, eene kleurlooze sterk lichtbrekende
vloeistof van een spec. gewigt van 1,7. Het worth door water ontleed in
phosphorzuur en zoutzuur. — Het ontstaat ook door destillatie van phosphorsuperchloride met watervrij phosphorzuur of looizuur.
Phosphoroxyde (P3 0 ?) komt voor als een rood reuk- en smakeloos poeder,
hetwelk men verkrijgt door een stroom zuurstof (of ook dampkringslucht) in
gesmolten phosphorus onder warm water te Leiden. Het is dan echter steeds met
phosphorus vermengd, the door zwavelkoolstof kan worden opgenomen. — Het
phosphoroxyde kan bij de gewone temperatuur aan eene drooge lucht onveranderd bewaard worden , in eene vochtige lucht neemt het zuurstof op en verandert ten laatste in phosphorzuur. Aan de lucht verhit ontbrandt het. — Eene
modificatie van het phosphoroxyde ontstaat, inlien men den phosphorus, met
phosphorsuperchlorure bevochtigd , aan de lucht laat staan. Door verwarming
wordt uit het gevormde phosphorzuur-phosphoroxyde, het phosphoroxyde als
hydraat afgescheiden, hetwelk door droogen zijn water verliest en watervrij
phosphoroxyde als een citroengeel poeder afscheidt. Dit geel phosphoroxyde
is eenigzins oplosbaar in water, met eene roode kleur oplosbaar in alkalien,
schijnende daarmede eene verbinding aan te gaan , waaruit het door zuren
als hydraat wordt afgescheiden. Bij verhitting tot 300° C. gaat het over in
rood phosphoroxyde.
Phosphorpotassium en Phosphorsodium worden verkregen door een der genoemde metalen met phosphorus onder steenolie of steenkolenteerolie zamen
te smelten. De temperatuur wordt bij de verbinding zoodanig verhoogd , dat
er een lichtverschijnsel wordt waargenomen en de vloeistof snel afdestilleert.
Er ontstaat eene zwarte massa , die men met eene glazen staaf drukt, opdat zij
geen onverbonden potassium of sodium meer bevatten zal, en men voegt nu langzamerhand phosphorus in overmaat bij, behandelt de massa met zwavelkoolstof en droogt Naar na verwijdering van al den overvloedigen phosphorus
in een stroom koolzuur in het waterbad. Men houdt dan eene zwartachtige
massa over, die aan de lucht niet verandert , daarentegen in vochtige lucht
snel ontleed wordt en met water en zuren phosphorwaterstof ontwikkelt.
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Phosphorsulfide (Drievoudig-zwavelphosphorus : PS,) en Phosphorsupersulfide (Vijfvoudig-zwavelphosphorus : PS 5) ontstaan door phosphorsulphureet
met aequivalentische hoeveelheden zwavel te verhitten. Zip zijn kristallijne
verbindingen, die zich tegenover de zwavelmetalen, evenals phosphorigzuur
en phosphorzuur tegenover de zuurstofbasen, gedragen. ,
Phosphorsulfochioride (PC1 382 ) ontstaat door inwerking van droog zwavelwaterstolgas op phosphorsuperchloride , waarbij zoutzuurgas ontwikkelt. Het
kan door destillatie gezuiverd worden en is eene olieachtige kleurlooze
vloeistof met het kookpunt bij 128° C.
Phosphorsulphureet = Phosphorhyposulfide.
Phosphorsuperbromide en Phosphorsuperbromure, zie bij Broomphosphorus.
Phosphorsuperchioride ('Vijfvoudig - chloorphosphorus : PC1 5) wordt het
best bereid door droog chloorgas op phosphorsuperchlorure te leiden. Het
komt voor als een wit kristallijn ligchaam , dat bij 148° kookt. Door water
wordt het on tleed in phosphorzuur en zoutzuur (PC1 6 + 5H0 =PO, + 5HC1).
Phosphorsuperchlorure (Drievoudig-chloorphosphorus : PCI 3) wordt verkregen door afgewasschen droog chloorgas te leiden in eene kolf, waarin zich
overvloedige phosphorus bevindt. De phosphorus vereenigt zich onder een
lichtverschijnsel met het langzaam instroomende chloor, destilleert door verwarming in een koel gehouden ontvanger en verdigt tot eene waterheldere
dunvloeibare vloeistof van 1,45 spec. gewigt, kookpunt 74°. Deze verbinding
wordt insgelijks verkregen door ontleding van phosphorwaterstofgas door
chloor of door over verhit kwikchloride phosphordampen te leiden.
Phosphorsuperjodure (Drievoudig-joodphosphorus: PJ 3 ) wordt verkregen
door 1 aeq. phosphorus en 3 aeq. jodium in zwavelkoolstof op te lossen ,
de oplossing onder afsluiting der lucht te verdampen en te concentreren en
haar in een koud mengsel te plaatsen. Het phosphorsuperjodure zet zich
alsdan in donkerroode kristallen af, die aan de lucht spoedig vervloeijen
en in eene vochtige lucht ontleed worden in joodwaterstof en phosphorigzuur
(zie bij Joodwaterstof). Een tweevoudig-joodphosphorus worth verkregen in oranjeroode kristallen uit eene oplossing van 1 aeq. phosphorus
en '2 aeq, jodium in zwavelkoolstof. De kristallen vervloeijen spoedig aan
de lucht en moeten in eene toegesmoltene buis bewaard worden.
Phosphorsupersulfide , zie Phosphorsulfide.
Phosphorsupersuiphureet is synoniem met Phosphorig-sulfide.
Phosphortin vormt eene glanzende kristallijne massa, die op gelijke wijze
als het phosphorcadmium en phosphorzink verkregen wordt.
Phosphortriamide (PN3 1-16 00 ontstaat bij de inwerking van ammoniakgas
op phosphoroxychloride. Eene witte amorphe zelfstandigheid.
Phosphorus = Phosphoor , Phosphor.
Phosphorwaterstof. De phosphorus verbindt zich met de waterstof in 3
evenredigheden, namelijk:
1 aeq. phosphorus met 3 aeq. waterstof (PH 3) , een gas,
1 aeq. phosphorus met 2 aeq. waterstof (PH 2 ) , eene vloeistof;
2 aeq. phosphorus met 1 aeq. waterstof (P,H) , een vast ligchaam.
De bereiding dezer 3 verbindingen valt gewoonlijk zarnen , want ontwikkelt
men phosphorwaterstof, bijv. uit phosphorcalcium door ontleding met water,
dan ontstaat ereerst vloeibare phosphorwaterstof: PH 2 , die echter
aan bet licht ontleed wordt in gasvormige phosphorwaterstof:
PH3 , en in vaste phosphorwaterstof: P,H.

Phosphorzink.

Phosphorzout.
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Vroeger onderscheidde men van zelf ontbrandbaar en niet van zelf ontbrandbaar phosphorwaterstofgas. Thenard heeft echter bewezen , dat de van
zelf ontbrandbaarheid alleen moet worden toegeschreven aan de aanwezigheid
van de vloeibare verbinding — Is dus het gas PH 3 door eene wijziging
in de bereiding niet met PH 2 vermengd of worth het van PH 2 bevrijd, dan
is het bij de gewone temperatuur niet van zelf ontbrandbaar.
Het gewone ph ospho r w at e r s t o fg a s wordt verkregen door eene
kolf met potassaloog tot in den hals te vullen , zoodat zich zoo min mogelijk
dampkringslucht tusschen kurk en loog bevindt. Nu brengt men er stukjes
phosphorus in en verhit. Nadat al de lucht is uitgedreven , leidt men het
gas in water , waarbij zich weldra gasbellen ontwikkelen , die ontbranden ,
zoodra zij met de lucht in aanraking komen en witte ringen van phosphorzuurhydraat vormen. Ook bij de ontleding van phosphorcalcium door water
vertoonen zich dezelfde verschijnsels. Het ontwikkelde gas bestaat grootendeels uit PH 3, maar heeft zijne van zelf ontbrandbaarheid te danken aan het
gelijktijdig in kleine hoeveelheid gevorrnde PH2.
Ph o sph or w a t er s t o 1g a s (PH3 ) , dat niet van zelf ontbrandt, wordt
verkregen door phosphorcalcium door middel van chloorwaterstofzuur te
ontleden. Het zuivere gas is kleurloos, heeft een eigenaardigen, stinkenden, op
rotte visch gelijkenden reuk , een spec. gewigt van '1,885, en lost weinig in
water , beter in alkohol, aether en vlugtige °lien op. Het wordt door de
meeste metalen ontleed, waarbij phosphormetalen ontstaan. Door oxyderende
rniddelen, zooals door eene kleine hoeveelheid salpeterzuur wordt het voor
een gedeelte van zijne waterstof beroofd en nu door de vorming van PH2
bij de gewone temperatuur van zelf ontbrandbaar. Ook door verhating tot 4000
ontbrandt het.
De vloeibare phosph or wa ter s t of (PH2 ) wordt eerst gevormd bij de
ontleding van phosphorcalcium door zoutzuur, maar alsdan dadelijk ontleed in
gasvormige phosphorwaterstof en vaste phosphorwaterstof. Men verkrijgt de
vloeibare verbinding door van zelf ontbrandbaar phosphorwaterstofgas door
eene Uvormige buis te leiden , die in een koud mengsel is geplaatst. Zij blijft
in de buis terug, terwijl niet van zelf ontbrandbaar phosphorwaterstofgas
ontwijkt. Zij kan alleen in het duister onveranderd bewaard worden ; in het
licht wordt zij spoedig ontleed in phosphorwaterstofgas en vaste phosphorwaterstof.
De vaste ph osphorw at er stof (P 2H) is eene gele zelfstandigheid, die,
zooals reeds vermeld is , bij de ontleding van de vloeibare phosphorwaterstof
aan het licht , beter door zoutzuur ontstaat. Na deze vaste verbinding afgefiltreerd en met koud water afgewasschen te hebben, wordt zij snel onder
de luchtpomp gedroogd. Zij kan tot 450° worden verhit, zonder te ontvlammen , loch dit geschiedt bij 2000 of door een sterken slag.
Phosphorzink wordt op gelijksoortige wijze als het phosphorcadmium verkregen en komt voor als eene grijze wrijfbare massa of in prismatische kristallen.
Phosphorzout (Sal rnicrocosmicus) isphosphorzure soda-ammonia
(NH,
O, Na0, HO,
PO, -1- 8H0), wordt in de urine gevonden, maar kan
kunstmatig worden verkregen door 6 deelen gewone phosphorzure soda
en I deel salmiak in 2 deelen kokend water op te lossen en deze oplossing
to laten kristalliseren. Het wordt onder bovenstaanden naam bij blaasbuisproeven op gelijke wijze als borax gebruikt.
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Phosphorzuur (POs). Het phosphorzuur wordt aan basen gebonden in d e
3 natuurrijken aangetroflen. Men kent het watervrij (phosphorz uu ran hydri d) en waterbevattend (phosphorzuurhydra at).
W a t er v rij phosphorzuur verkrijgt men door phosphorus te verbranden in eene klok, waarin zich drooge lucht of droog zuurstofgas bevindt.
Het vormt alsdan eene op sneeuw gelijkende kristallijne massa , die aan de
Iucht spoedig vochtigheid aantrekt en vervloeit. In water wordt het onder
sterke verhitting en sissen opgelost, waarbij bet in metaphosphorzuur overgaat.
W a t e r h o u d en d phosphorzuur wordt in 3 evenredigheden aangetroffen , namelijk:
als Mnbasisch phosphorzuur (a phosphorzuur of metaphosphorzuur) met
aeq. water (HO, P05 ) ;
als tweebasisch phosphorzuur (b phosphorzuur of pyro- of paraphosphorzuur) met 2 aeq. water (2H0, P0 5 ) ;
als driebasisch phosphorzuur (c phosphorzuur of gewoon phosphorzuur,
ook orthophosphorzuur geheeten) met 3 aeq. water (3H0, P05).
Het m e t a p h o s p h o r z u u r (6enbasisch : PO, + HO) ontstaat door gewoon
phosphorzuur tot de gloeihitte te brengen , ook door oplossing van watervrij
phosphorzuur in koud water , aismede door ontleding van metaphosphorzuur
loodoxyde door middel van zwavelwaterstof. Het is een kleurloos , doorschijnend , glasachtig ligchaam , in water tot eene zeer zure vloeistof oplosbaar. In deze oplossing gaat het langzamerhand in gewoon phosphorzuur
over. Het vormt met I aeq. base zouten, geeft met salpeterzuur zilveroxyde een
Witten volumineuzen neerslag en coaguleert eene eiwitoplossing. — Er bestaan 4
verschillende modificaties van het metaphosphorzuur , namelijk glasachtig, oplosbaar kristallijn en onoplosbaar , welke verbonden met soda terugblijven
bij verhitting van het phosphorzout en ontstaan naar de mate der aangewende
temperatuur. Ook blijven deze toestanden bestaan , indien het zuur van de
soda is afgescheiden. — De vierde modificatie is het metaphosphorzuur bij
de oplossing van watervrij phosphorzuur in water verkregen , hetwelk zich
van de Brie andere modificaties onderscheidt , doordien het met chloorbaryum een neerslag geeft.
Para- of Pyrophos ph o r zuur (tweebasisch : P0 5 + 2110) worth verkregen door gewoon phosphorzuur tot 213° te verhitten. Het bevat 2 aeq.
water , die in zijne zouten beide of een van beide door metaaloxyde vervangen worden , in het eerste geval neutrale, in het tweede zure zouten.
De zouten ontstaan door verhitting der zouten van het gewoon phosphor-.
zuur, die nog basisch water bevatten. Bijv. de phosphorzure soda van de
formule , 2Na0, HO , P05, geeft na gloeijing neutrale pyrophosphorzure soda :
2Na0 , P05 ; phosphorzure soda van de formule: NaO, 2110, P0 5 , geeft eerst
zure pyrophosphorzure soda: NaO,H0, PO„ later metaphosphorzure soda :
NaO, PO E. — Indien de neutrale pyrophosphorzure soda met aziinzuur loodoxyde wordt behandeld, ontstaat er een praecipitaat van pyrophosphorzuur
loodoxyde, waaruit door zwavelwaterstof het pyrophosphorzuur kan worden afgescheiden. Na verdamping verkrijgt men eene glasachtige half kris
tallijne massa. De oplossing van het pyrophosphorzuur in water kan, indien
zij niet geconcentreerd is, langen tijd onveranderd bewaard blijven. Bij verwarming , vooral met salpeterzuur, wordt er gewoon phosphorzuur gevormd. —
Het pyrophosphorzuur en zijne zouten geven met salpeterzuur zilveroxyde een
witten, aardachtigen neerslag. Het pyrophosphorzuur coaguleert het eiwit niet.
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Gewoon of Orthophosphorzuur (driebasisch: PO, + 3H0) werd
vroeger uit de beenderen vervaardigd , doch is dan tamelijk onzuiver. Het
best verkrijgt men het door oxydatie van den phosphorus met salpeterzuur.
Ook wordt het gevormd bij koking van meta- en paraphosphorzuur met
water ; door oxydatie van onderphosphorigzuur en phosphorigzuur,, aismede
door ontleding van phosphorsuperchloride door water.
Uit de beenderen verkrijgt men het door beenderenasch , zwavelzuur en
water langen tijd met elkander te koken, de oplossing van den nederslag van
gips af te scheiden , door verdamping te concentreren , den kalk door
zwavelzuur te verwijderen en de vloeistof verder in te dampen. Het phosphorzuur bevat dan nog een weinig kalk en, indien het zwavelzuur arsenikhoudend was, arsenik. Men kan het verkregen phosphorzuur in wijngeest oplossen, waarbij de phosphorzure kalk terugblijft. Of men kan het ook met ammonia
verzadigen , waardoor de phosphorzure kalk wordt afgescheiden , waarna
de gevormde phosphorzure ammonia door gloeijing van de ammonia wordt
bevrijd. Het phosphorzuur behoudt echter hierbij altijd eenige ammonia.
Zuiverder verkrijgt men het, indien men bet phosphorzuur door middel van
loodoxyde , met een weinig geconcentreerden azijn vermengd , neerslaat en het
phosphorzuur loodoxyde door middel van zwavelzuur ontleedt.
Uit den phosphorus verkrijgt men het phosphorzuur door 4 deel phosphorus
met 13 deelen salpeterzuur van hoogstens 4,20 spec. gewigt voorzigtig (niet
hooger dan 60° C.) te verhitten in eene ruime glazen retort, waaraan een ontvanger ongeluteerd is aangelegd. Het overgegane salpeterzuur wordt weder
in de retort gegoten en de bewerking zoolang voortgezet , totdat de vloeistof
in de retort eene stroopachtige consistentie heeft aangenomen. Vervolgens
wordt het phosphorzuur door indamping geconcentreerd. Dewij1 de phosphorus zeer dikwijls arsenik bevat en deze in het phosphorzuur als arsenigzuur
zou worden opgenomen , verdunt men het zuur met water, leidt er een stroom
zwavelwaterstof door , last eenige dagen staan en scheidt alsdan van het
misschien ontstaan bezinksel af, waarna men wederom tot de verlangde sterkte
indampt.
Het gewoon phosphorzuur vormt eene kleurlooze sterk zure vloeistof ,
in zijn meest geconcentreerden staat eene stroopachtige rnassa , waaruit
doorzigtige harde kristallen aanschieten , die zonder ontleding tot 160° kunnen
verhit worden , maar bij verdere verhitting in pyrophosphorzuur en metaphosphorzuur overgaan. Het vormt 3 klassen van zouten, namelijk neutrale ,
waarin al de 3 aeq. HO door metaaloxyden zijn vervangen ; — eenrnaal-zure,
waarin zulks het geval is met 2 aeq. HO, terwij11 aeq. HO in het zout is gebleyen ; — ttveemaal-zure , waarin -I aeq. HO is vervangen, terwijl 2 aeq. HO in
de verbinding zijn gebleven. (Men zie verder het artikel Zouten.)
Kenmerken der zouten van het gewoon phosphorzuur zijn , dat zij met
salpeterzuur zilveroxyde een geel praecipitaat geven (3AgO, POE) , hetwelk
oplosbaar is in ammonia en in een overvloed van salpeterzuur of azijnzuur; —
dat zij met ijzerchloride een geelrood praecipitaat geven , onoplosbaar in
azijnzuur,, maar oplosbaar in minerale zuren ; — dat zij met eene oplossing
van chloormagnesium-ammonium in overvloedige ammonia een kristallijn
praecipitaat geven van phosphorzure ammonia-magnesia (2Mg0,
NR,O, P05 ) , die door gloeijing - wordt omgezet in pyrophosphorzure
magnesia (2Mg0, P05 ). Het gevoeligst kenmerk echter van phosphorzuur en zijne zouten is, dat zij eene met salpeterzuur zuur gemaakte
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oplossing van molybdeenzure ammonia geel kleuren en praecipiteren , waarbij
men echter op eene verwisseling met arsenikzuur en kiezelzuur bedacht moet
zijn (Zie Ammoniumoxyde , molybd e en zu u r). Gewoon phosphorzuur coaguleert de eiwitoplossing niet, maar lost zelfs het gecoaguleerde eiwit weder op.
Phosphorzuur,, glas- ofijsachtig, is metaphosphorzuur, verkregen
door gewoon phosphorzuur in platinumvaten te verdampen, totdat eene uitgenomene proef op platinumblik vast wordt. Men verkrijgt alsdan na uitgieting op platinumblik eene vaste massa , die wegens hare overeenkomst met
glas of ijs bovenvermelden naam verkregen heeft.
Photochemische kracht (Actinische kracht) noemt men de scheikundige
kracht in de lichtstralen, waardoor zij eene ste rke werking op vele ligchamen, zooals zilverzouten, uitoefenen. Zij bevindt zich in den violetten straal van
het spectrum , maar voornatnelijk in de donkere stralen daarbuiten gelegen.
Behalve het zonlicht , bezitten phosphorlicht , magnesiumlicht , electrisch
licht, de viam van zwavelkoolstof met stikstofoxyde , zeer veel photochemische kracht.
Photographie (van lieJs, licht , en , ypcktpoi, ik schrijf) noemt men de bewerking, om lichtbeelden (zie aldaar) op papier, glas enz. voort te brengen.
Evenals bij de daguerreotypie is de bewerking der photographie gegrond op
de eigenschap van bet joodzilver, om de photochemische kracht van het licht
te binden. Bij de photographie worden negatieve beelden verkregen. Indien
namelijk door joodzilver gevoelig gemaakt glas of papier in de camera obscura
is blootgesteld geweest aan de inwerking van het licht, afkomstig van het
voorwerp, dan zullen de meest verlichte deelen de meeste, de minst verlichte
de minste photochemische kracht hebben afgegeven. Brengt men nu dit glas of
papier in aanraking met ligchamen , die door de scheikundige kracht van het
licht gekleurd worden , zooals pyrogalluszuur , dan zullen de plaatsen, die de
meeste scheikundige kracht hebben gebonden , dit pyrogalluszuur het donkerst kleuren , en omgekeerd , de plaatsen , die de minst scheikundige kracht
hebben gebonden , bet lichtst. Op deze wijze wordt een negatief beeld gefixeerd , hetwelk , nadat door onderscheidene middelen , zooals onderzwaveligzure soda , cyaanpotassium , de onontlede lagen zijn verwijderd , op
gevoelig papier aan het licht positief wordt afgedrukt. Eene eigenaardige
tint wordt aan de beelden door onderscheidene baden (bijv. goudbad) gegeven.
Het aantal scheikundige ligchamen, die als hulpmiddelen bij de photographie
dienen , vermeerdert gedurig. (Men zie verder over dit onderwerp de vele
Handboeken over de Photographie).
Photosantoninezuur (C 11 1103 ) is de gele stof geheeten , waarin santonine wordt overgebragt, indien het aan het zonlicht wordt blootgesteld.
N . C„11,0, I
Phtalaminezuur (Phtalamidzuur : Ci .11,N06 = 112
H 02 ) ontstaat ,
indien phtalaminezure ammonia (verkregen door het oplossen van phtalzuur
in ammonia) tot '120° verhit wordt.
Phtalidine (C, BH,N) is eene vleeschkleurige organische base, die bij 224
smelt en tot eene malagakleurige massa vast wordt, een prikkelenden onaangenamen smaak heeft, naar naphtaline riekt en bij 255° kookt.
C
0
Phtalimide (C„II,NO. = 10 11 itH 1 4 1 N) wordt verkregen door destillatie
van het phtalaminezuur en komt voor in blaadjes, die uit heet water in.
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naalden aanschieten , in koud water weinig, in alkohol en aether tamelijk
oplosbaar zijn.
Phtalinezuur (Naphtalinezuur : C 16 1140 6 + 2H0) is een oxydatieprodukt
van het naphtaline, hetwelk men vroeger meende, dat identisch was met
het alizarine uit de meekrap. Later heeft men echter bevonden , dat zij
twee verschillende ligchamen uitmaken.
Phtalzuur (2110, C, 6 11406) ontstaat bij langdurige werking van salpeterzuur op naphtaline, het best door naphtalinebichlorure (C2„H 8 + CIO met
geconcentreerd salpeterzuur to koken. Het komt voor in kleurlooze blaadjes
of vierzijdige zuilen , is reukeloos, weinig in koud , beter in kokend water,
alkohol en aether oplosbaar en smelt bij '105°. Het verliest bij verhitting 2
aeq. water en wordt in watervrij phtalzuur (p htalzuu r-a nhydrid (C15
11,0„) overgebragt. — Indien phtalzure kalk, met kalkhydraat vermengd, aan
eene temperatuur van 330 tot 350° C. wordt blootgesteld , gaat het phtalzuur in benzoezuur over. Deze omzetting heeft later aanleiding gegeven tot
eene bereiding van het benzazuur in het groot voor zijn vermeerderd technisch
gebruik, namelijk tot het makers van tabaksauzen , tot bevestiging van bijtmiddelen bij het drukken van goed en voor de bereiding van anilineblaauw
en andere kleurstoffen.
Phycit, gevonden op het op boomen groeijende wier,, Protococcus vulgaris , is identisch met erythromannitei
Phyllocyanine of Phyllocyaninezuur (van pway, blad en xuavb;, blaauw) is
bet blaauwe beglnsel in het chlorophyl (zie aldaAr). De laatste proefnemingen van- Frèmy hebben aangetoond , dat het phyllocyanine in het chlorophyl
moet beschouwd worden als een zuur, phyllocyaninezuur, hetwelk met
het phylloxanthine het chlorophyl vormt. Chlorophyl is dus phyllocyaninezuur
phylloxanthine.
Het phyllocyaninezuur kan uit het chlorophyl door koking met
baryt en uit zijne verbinding met baryt door middel van zwavelzuur worden
afgescheiden. Het is oplosbaar in water, alkohol en aether en geeft aan
deze vloeistoffen eene olijfkleur, waarvan de weerschijn dikwijls rood of
violet is. Al zijne zouten zijn bruin of groen ; de alkalische zouten zijn alleen oplosbaar in water. Door zwavelzuur en zoutzuur wordt het opgelost ;
naar de maat van de concentratie der zuren met eene groene, roodachtige ,
violette of zeer fraaije blaauwe kleur. Deze oplossingen ondergaan in hare
kleur even groote afwisselingen als het mineraal-kameleon ; eene overmaat
van water ontleedt ze en slaat het phyllocyaninezuur neder.
Phyllonetine (nC,112) is eene koolwaterstof, die het xylorettne vergezelt.
Het kristalliseert in glimmerachtige blaadjes , die bij 87° smelten en in
alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar zijn.
Phylloxanthine (van 46AAov, blad en 4-coTa;, peel) is het gele beginsel van
het chlorophyl l daarin met phyllocyaninezuur verbonden aanwezig. (Zie bij
deze artikelen). Door middel van baryt wordt het van het phyllocyaninezuur
afgescheiden en uit het gevormde praecipitaat door alkohol opgenomen. Het
is eerie neutrale zelfstandigheid, onoplosbaar in water, oplosbaar in alkohol
en aether. Het kristalliseert nu eens in gele plaatjes, dan weder in roodachtige prismen , die in voorkomen op dubbel-chroomzure potassa gelijken. Het
heeft een zeer sterk kleurend vermogen en verkrijgt door geconcentreerd
zwavelzuur eene prachtige blaauwe tint.
Physaline (C2811160 11 ) is eene zelfstandigheid, die uit alle deelen, vooral
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Physeetoliezuur — Pikrinsalpeterzuur.

-nit de bladen van Physalis Alkekengi verkregen wordt, indien men deze
met water in een deplaceertoestel uittrekt, het waterig aftreksel met
.chloorwater schudt en de hierdoor opgeloste bitterstof met kool en heet
water zuivert. Het komt voor als een geelwit poeder, dat aanhoudend bitter
sinaakt en bij 190° onder bruinwording smelt.
Physeetoliezuur = Hypogaeazuur.
Physodine (C2.11 11 025) werd door Gerding verkregen bij het uittrekken
eener korstmos, Parmelia physodes, met aether. Het is een wit los poeder,
hetwelk zich onder het microscoop als een aggregraat van kleurlooze, zeszijdige prismen vertoont. Aan eene temperatuur van 425° of aan de inwerking van geconcentreerd zwavelzuur blootgesteld , levert dit chromogeen, onder
bet verlies van 2 aeq. water, een fraai cochenillerood ligchaam , het physodeine.
Physostigmine , zie bij Eserine.
Phytokrystalline is eene eiwitachtige stof, die gekristalliseerd in de celkernen van Lathraea Squamaria is aangetroffen.
Picamar (van pix , pik en amarus , bitter) is eene olie , door Reichenbach benevens kreosoot in de zware olie der teer ontdekt. Het kan door
middel van potassaloog zuiver verkregen worden en komt dan voor als eene kleurlooze olie van 1,10 spec. gewigt , die een brandenden , zeer bitteren smaak
heeft (van waar zijn naam) , een scherpen reuk openbaart en bij omstreeks
265° kookt.
Pichurimzuur wordt gevonden in het vet der pichurimboonen en is identisch met het laurostearinezuur (zie aldaar).
Picoline (van pix en oleum : C, 2H,N) is eene base , metameer met het
aniline , die zich bevindt in de destillatieprodukten van de dierlijke olie en
van de steenkolenteerolie , Welke bij 132° overgaan. Het is eene kleurlooze
vloeistof van 0,961 spec. gewigt en een kookpunt bij 133°. Het is in alle
verhoudingen oplosbaar in water , alkohol en aether, maar worth nit zijne
oplossing in water door potassa , alsmede door alkalizouten , neergeslagen.
Het verandert niet aan de lucht. Het vormt met zuren zouten , die in water
.en wijngeest oplosbaar zijn.
Pigmenten noemt men de kleurstoffen zelven , in onderscheiding van de
chromogenen of kleurvormers.
Pik = Pek.
Pikramine = Amarine.
Pikraminezuur (C„fl, [N0 41 2NO2) wordt volgens Lea verkregen door eene
alkoholische oplossing van pikrinzuur met overvloedig zwavelammonium te
verdampen , het terugblijvende met kokend water uit te trekken en bij het
filtraat azijnzuur te voegen.
Pikramyl = Stilben.
Pikrinsalpeterzuur of Pikrinzuur (van rtxpás bitter ; ook W el ters
bitter, Bi tterzuur, ofnaarZijnezamenstelling Koolstikstofzuur
Nitropheniszuur, Trinitrophenylzuur geheeten):
HO,C1gH,(N04)20 = C,2112(N003
H t °I.
Dit zuur wordt verkregen bij langdurige behandeling van carbolzuur met
salpeterzuur; het is echter tevens een gewoon produkt van de ontleding van
dierlijke en plantaardige stoffen door salpeterzuur, zooals van indigo, steenkolenteer , vele harsen , salicine , zijde enz. — Het goedkoopst , hoewel niet
geheel zuiver, wordt het verkregen door behandeling van 10 deelen steen-
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kolenteer met 5 deelen gewoon salpeterzuur , waartoe men het gevoeglijkst
dat deel der steenkolenteerolie kiest, hetwelk bij de destillatie tusschen 160
en 190 0 overgaat. Bet salpeterzuur wordt door middel van stoom of in het
waterbad tot 600 verwarmd , en alsdan de olie bijgemengd. Men verkrijgt
het pikrinzuur het zuiverst uit den indigo , door 1 deel hiervan tot grof
poeder gebragt in 8 deelen salpeterzuur van gemiddelde sterkte te brengen.
Zoodra de eerste hevige werking voorbij is, verhit men tot kokens, onder
vernieuwde bijvoeging van salpeterzuur, totdat al de indigo omgezet is,
waarna het zuur in kristallen aanschiet.
Het pikrinzuur komt voor in gele blaadjes of zuilen , is moeijelijk oplosbaar in koud water , gemakkelijk in alkohol en aether , heeft een zeer bitteren
smaak en slaat dierlijke lijm neder. Het verbindt zich met de basen tot
zouten , die meestal geel of rood van kleur zijn en bij verhitting ontploffen.
(Zuiver pikrinzuur is bevonden niet ontplofbaar te zijn , maar de aanwezigheid van de minste hoeveelheid alkali geeft tot de hevigste ontploffing
aanleiding). Pik r inzur e potassa komt voor in gele vierzijdige naalden
en is zeer moeijelijk oplosbaar in water , zoodat het pikrinzuur als reagens
op de potassazouten wordt opgegeven. Het pikrinzuur is in den laatsten tijd
tevens vermeld als gevoelig reagens op blaauwzuur,, waarmede het bij eenige
verwarming eene intensief bloedroode kleur (van gevormd i s opurp erzuur) aanneemt.
Het pikrinzuur is een belangrijk middel tot het verwen van zijde (en ook
van andere stoffen , bijv. hoorn) , tot welk doel eene oplossing van het zuur
in water tot de verlarigde nuance verdund wordt , in Welke vloeistof de zijde
bij 30-40° geverfd wordt.
Pikroerythrine (C 24 I1 3,6 0, 4 ,) ontstaat (benevens orsellinezuur) bij langdurig
koken van het erythrinezuur met water, en komt voor in kleurlooze kristallen , die in water , alkohol en aether oplosbaar zijn en een bitteren smaak
hebben.
Pikrotoxine = Gocculine.
Pimaarzuur, een kristalliseerbaar zuur nit de bars van Pinus maritima
(galipot), is waarscbijnlijk identisch met het sylvinezuur.
Pimelinezuur (C14 H1208) ontstaat , benevens een aantal andere zuren , bij
de oxydatie der vetzuren of van het oliezuur door middel van salpeterzuur
en wordt bij gefractioneerde kristallisatie na het anchoinzuur en kurkzuur
afgescheiden. Het kristalliseert in harde witte korrels , die bij 130° smelten ,
zonder ontleding vervlugtigd kunnen worden, in koud water moeijelijk , daarentegen in kokend water , alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar zijn.
Pininezuur (HO, C4o11 29 03) is waarschijnlijk eene arnorphe modificatie van
het sylvinezuur. Het is zeer gemakkelijk oplosbaar in alkohol , zijn magnesiazout is daarentegen onoplosbaar in alkohol , waardoor het zich van de
sylvinezure magnesia onderscheidt.
Pinipicrine (C 44 1-1 36 0„) bevindt zich in bast en groene deelen van Thuja
ecoidentalis , benevens eene soort van was , het c e r o p i r e (C8,113,05),
looizuur , hars enz. Het is een glucoside , dat tot heden slechts amorph en
geelbruin verkregen is. Het is oplosbaar in alkohol , onoplosbaar in aether
en heeft een zeer bitteren smaak. Bij 55° wordt het week, bij 80° dikvloeibaar,, bij 100° dunvloeibaar en doorzigtig. Bij bekoeling wordt het tot
eene brooze , bruinachtige massa vast.
Pipit (C1,H,. 2010) komt van Pinus lambertiana (California) en is in.
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Piperinezuur.

de holten van den stam in vaste massa's verzameld. Het is eene wratYormig gekristalliseerde zelfstandigheid met een zoeten smaak , gemakkelijk
in water , bijna niet in alkohol oplosbaar. De oplossing in water werkt regts
polariserend , zij werkt echter niet reducerend op de alkalische koperoxydeoplossing en gaat niet in gisting over.
Pinitanzuur (C1411808) is een looizuur,, hetwelk zich in de naalden der
pijnboomen bevindt en gedroogd en gewreven als een geel poeder voorkomt,
dat gemakkelijk in water , alkohol en aether oplosbaar is. Zijne gele oplossing in water smaakt bitter zamentrekkend. Bij NO° wordt het zuur
week , bij 130° blaast het op , bij 180° ontwikkelt het eene waterige, zwak
zure vloeistof en boven 240° eene soort van teer (aetherische olie) wet pikachtige hars. De oplossing in water met eenig tinchloride aan de kook gebragt , kleurt wol, die met aluin gebeten is, duurzaam en fraai geel. Zij praecipiteert noch lijm , noch braakwijnsteen noch barytwater. Bij het staan aan de
lucht wordt zijne ammoniakale oplossing door het opnemen van zuurstof
bruinrood en ijzerchloride kleurt Naar roodbruin. Loodsuiker geeft een
gelen , kopervitriool een grijsgroenen neerslag, — 0 x y p i n i t an zuur is
bruinachtig , smaakt sterk zamentrekkend en is in water, aismede in alkohol
gemakkelijk oplosbaar. Zijne oplossing in water wordt door ijzerchloride
intensief groen gekleurd en door loodzout en barytwater geel neergeslagen.
Pinkzout is Tinchloride-tinammonium.
Piperidine (C,„H„N) bevindt zich in het destillaat van piperine met
sodakalk bij 210° of bij het. koken van piperine met eene alkoholische potassa-oplossing. Het is eene kleurlooze , sterk ammoniakaal en tevens naar
peper riekende vloeistof van eene zeer alkalische reactie, gemakkelijk oplosbaar in water en bij 2100 kokende. Het piperidine is eene imidebase.
C
Uit zijne typische formule : N blijkt , dat het nog 1 aeq. waterstof
bevat , die door alkoholradikalen kan vervangen worden. Zoo verkrijgt men
door behandeling met joodaethyl en afscheiding door middel van potassaloog
i" N, eene kleurlooze , in water oplosbare
H
een a e t h y 1 p i p eridine:
vloeistof , die bij '128° kookt. Ook door behandeling met benzoylchloride
C H
verkrijgt men b e n z o y 1 p iperidine: cr if°02 N, waarin dus het zuurradikaal benzoyl in de verbinding treedt.
Piperine (C 34 11 10 N06) bevindt zich in de zwarte , witte en lange peper
en wordt daaruit verkregen door het verdampt wijngeestig aftreksel met
kalkhydraat in het waterbad to droogen. De kalk maakt de hars onoplosbaar ,
terwijl het piperine op nieuw door wijngeest wordt opgenomen. Het kristalliseert hieruit in kleurlooze zuilen, is reuk- en smakeloos, bijna onoplosbaar
in koud water , gemakkelijk oplosbaar in wijngeest , weinig in aether. Het
reageert neutraal en vertoont slechts door eene verbinding , die het met
platinumchloride aangaat , zijne zwakke basische natuur,, terwijl het zich
slechts moeijelijk met zuren tot zouten verbindt , die door water ontleed
worden.
Piperinezuur (H0,02411907 ) ontstaat tegelijk met het piperidine bij het
koken van piperine met eene alkoholische potassaloog en blijft verbonden met
potassa, als piperinezure potassa terug. Dit tout scheidt zich in geelwitte ,
zijdeglanzende naalden af, waaruit door bijvoeging van zoutzuur het piperi-
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nezuur als een heldergele neerslog in fijne kristallen worth afgescheiden.
Het is onoplosbaar in water , gemakkelijk oplosbaar in kokenden alkohol en
aether. De meeste zijner zouten zijn moeijelijk oplosbaar of onoplosbaar.
Pipetten zijn glazen buizen , die in het midden verbreed zijn en van
onderen in eene fijne punt eindigen. Zij komen van bepaald of onbepaald
volumen, gegradueerd of niet gegradueerd, voor, en dienen om vloeistoffen
of bepaalde hoeveelheden daarvan door opzuiging uit de flesschen op te
nemen. Zie ook bij Maatanalyse.
Pittacal (van 717-ra pik en x:d6s, fraai) is eene verbinding door Reichenbach nit de zware teerolie verkregen. Zij ontstaat, indien de zwaarste deelen
met potassa bijna geheel zijn geneutraliseerd, na bijvoeging van barytwater
met eene fraaije blaauwe kleur. In den zuiveren staat is bet een ligchaam,
op indigo gelijkende , met eene zeer fraaije donkerblaauwe kleur.
Plantenalbumine Plantencaseine, Plantenfibrine, zie Albumine, Caseine,
Fibrine.
Plantenoelstof, zie Cellulose.
Plantengelei bestaat hoofdzakelijk uit pectinestoffen (zie Peotine).
Planteniijm, zie bij Kleefstof.
Plantenslijm is zeer algemeen in bet plantenrijk verspreid. Het komt
onder anderen voor in de buitenste huid van het lijnzaad, van het vloozaad
(Plantago psyllium) en van de kweepitten , in de knollen der Orchissoorten
(saleb) enz. Het zwelt in koud, beter nog in kokend water op en geeft
daarmede eene taaije en slijmige , doorzigtige of doorschijnende oplossing (zie
ook bij Gom). Plantenslijm wordt door jodium niet blaauw gek!eurd, met
Ealpeterzu u r geeft het slijmzuur.
Plasmine wend door Denis verkregen door uit de vaten stroomend menschenbloed met volumen eener verzadigde oplossing van zwavelzure soda
te vermengen, na eenige uren het plasmine, dat boven cue bloedligchaarnpies staat, te filtreren en clan met tot poeder gebragt chloorsodium te verzadigen. De afgescheidene vlokken van plasmine worden op een filtrum gebragt en met eene verzadigde oplossing van chloorsodium afgewasschen ,
totdat de kwalijkriekende vloeistof zich kleurloos vertoont. — Kalfs-, ossenen schapenbloed moeten met 2 volumen verzadigde oplossing van glauberzout
vermengd en twee uren herhaaldelijk gefiltreerd worden, totdat het filtraat
doorzigtig en slechts zwak geel gekleurd is. Door koking wordt alsdan het
plasmine neergeslagen als eene witte deegachtige zelfstandigheid, die van de
opgezogene oplossing van keukenzout niet zonder verandering kan gescheiden worden. Het plasmine komt overigens in eigenschappen overeen met
het fibrine en is daarmede misschien identisch.
Plastisehe kool noemt men plantaardige kool in een zaamgedrongen norm,
die voornamelijk tot het zuiveren van drinkwater client.
Plastische voedingsmiddelen heeft men de eiwitachtige stoffen geheeten,
dewiil zij de belangrijkste bestanddeelen van de bloedvloeistof of het plasma leveren.
Platina = Platinum. Platinaspons = Platinumspons. Platinazwart =
Platinumzwart.
Platine beet eene witte legering van koper met zink , die voor knoopen
wordt gebezigd
Platinidcyaan (Pt2Cy3) is het radikaal der Platinidcyaanmetalen, zooals
Platinidoyaanpotassium , zie onder Platinumoyanure.
39
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Platinocyaan (PtCy2) is het radikaal der Platinocyaanmetalen , zooals
Platinocyaank
wikzilver Platinocyaanmagnesium Platinocyaanpotassium, zie
bij Platinumcyanure.
Platinum of Platina (Pt.) heeft zijn naam verkregen van het Spaansche
woord Plata of zilver, wegens zijne zilverwitte kleur. Het wordt slechts
gedegen en in verbinding met goud , koper , ijzer,, palladium , rhodium ,
iridium , ruthenium en osmium in de natuur aangetroffen en komt in dezen
staat als platinumerts in den handel. De platinumerts wordt voornamelijk
gevonden in aangespoeld land, vooral in Columbia, Mexico', Braziliö, Domingo en het Uralgebergte. Het is zeer verspreid en vergezelt steeds het
goud. Het eerst is het nit Mexico in Spanje aangevoerd , maar werd toen
niet in zijne hooge waarde geschat. Thans bedraagt zijne jaarlijk sche opbrengst omstreeks 2200 tot 2400 kilo, waarvan het meeste uit Ural afkoinstig is.
Het platinum is een zilverwit, hamerbaar,, week metaal , dat tot een fijnen
draad kan worden uitgetrokken. Het kan bij de gewone smeltviiren niet worden gesmolten ; het smelt echter in de knalgasvlam of tusschen de koolspitsen eener galvanische batterij , ook in de spiritus- of gasvlam , aangeblazen door zuurstofgas. Boven zijn smeltpunt verhit, vervlugtigt het. Het
kristalliseert in teerlingen en rhomboeders. — Het blijft aan de lucht bij
alle temperaturen onveranderd ; het wordt door geen enkel zuur opgelost ,
alleen door koningswater, onder vorming van platinumchloride. Ook een
mengsel van zwavelzuur en salpeterzuur laat het platinum niet geheel onaangetast. (Met zilver gelegerd platinum lost in salpeterzuur op.). Het platinum
wordt in de roodgloeihitte door bijtende potassa , soda en lithia aangetast ;
ook door een mensel van kiezelaarde en,kool wordt het sterk aangegrepen.
Bet spec. gewigt van het platinum bedraagt 21,4. Men kent 2 verbindingen
van het platinum met de zuurstof, pla tinumoxydule PtO, en plat inum o x y d e : Pt0 2 , die nit platinumverbindingen door alkalien worden afgescheiden.
Men verkrijgt het platinum, evenals het goud, door wasschen en slibben
nit het platinumhoudend zand op de zoogenaamde waschwerken of platinumwasscherijen. Met verhit den platinumerts na bet wasschen tot de roodgloeihitte en hehandelt hem dan met zoutzuur, verwijdert alsdan misschien aanwezig goud door overgieting met koud koningswater en onderwerpt alles aan
eene destillatie. De afgedestilleerde vloeistof bevat osmiumzuur , het terugblijvende bij de destillatie bevat onopgelost osmium, iridium, ruthenium ,
ijzer,, enz., terwijI in de vloeistof platinum, benevens palladium , rhodium
en eenig iridium is opgelost. Men neutraliseert deze vloeistof met koolzure
soda en voegt er dan cyaankwikzilver bij , waardoor cyaanpalladium wordt
afgescheiden. De vloeistof, hiervan afgefiltreerd , wordt door verdamping
geconcentreerd en hierbij eene verzadigde oplossing van salmiak gevoegd,
waardoor platinumsalmiak (chloorplatinum + chloorammonium) praecipiteert,
benevens een weinig iridium , hetwelk nuttig is voor het technisch gebruik
van bet platinum , dewip het daardoor harder wordt. Men droogt het praecipitaat van salmiak en gloeit bet, waarbij metallisch platinum als eene
sponsachtige massa (p 1 a t intim s p o n s) terugblijft. Deze platinumspons word t
alsdan in ijzeren cilinders met stalen kolven bij roodgloeihitte zoolang zamengeperst , totdat het metaal het voorkomen van gesmolten platinum heeft.
Verlangt men iridiumvrij platinum, dan slaat men de oplossing van den
platinumerts in koningswater niet dadelijk met salmiak neder, maar ver-
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,dampt haar eerst tot droogwordens en verhit het overblijvende op een zandbad , gedurende eenigen tijd bij 440-450° C. Er ontstaat dan eene chloorverbinding van het iridium , die door salmiak niet wordt neergeslagen. Het
verkregen overblijfsel lost men eerst in zoutzuurhoudend water op en slaat
nil eerst met salmiak neder.
Het nit de cilinders verkregen stuk geperst platinumspons wordt op eene
vuurvaste , met zand bestrooide onderlaag, in een blaasoven gebragt, met
een vuurvasten kroes bedekt en aan de sterkste hitte blootgesteld. Na omstreeks 20 minuten brengt men het stuk gloeijend op een aanbeeld en slaat
het dan met een zwaren hamer zarnen , waardoor het metaal geweld wordt.
Deze massa wordt naar verlangen door hameren uitgeslagen of uitgerold.
Bij het gloeijen in het koolvuur zet zicli meestal een ijzerhoudende aanslag
aan, dien men verwijdert door bestrooijing en smelting met een vloed van
gelijke deelen borax en koolzure potassa en eindelijk door behandeling met
zwavelzuur.
Het hooge smeltpunt van het platinum en zijne onverschilligheid omtrent
alle afzonderlijke zuren , heeft het voor vele gereedschappen in gebruik ge.bragt, zooals voor kroezen , lepels, destilleerketels , uitdampketels in de zway elzuurfabrieken enz. Voor dit laatste doel wordt het meeste platinum verzameld en gebezigd. Platinumdraad en platinumblik zijn bij blaasbuisproeven
in veelvuldig gebruik. Men zij bij het gebruik van platinumwerktuigen bedacht op hetgeen wij boven vermeldden omtrent de nadeelige werking van
bijtende alkalien op platinum ; al verder op het vrijworden van chloor,,
broom , jood , phosphorus of zwavel , daar deze alle in hun vrijen staat het
platinum aantasten. Ook voor kool moeten de platinumkroezen beschut worden , waartoe men ze in Hessische kroezen plaatst, vier bodem met gebrande
magnesia is bedekt.
Men bezigt het platinum ook wel tot het overdekken van andere metalen
(verplatinering), hetgeen slechts door eene duurzame plattering kan bereikt
worden, door de voorwerpen eenige uren te laten staan in eene tot de kookhitte gebragte oplossing van 4 deel cbloorplatinum , 8 deelen keukenzout en,
400 deelen water. Er ontstaat alsdan eene staalgrijze overdekking van platinum , die slechts door poetsen met krijt mag gezuiverd worden, althans
indien zulks noodzakelijk is. — Ook heeft men bet platinum op koper of ijzer
langs den galvanischen weg neergeslagen. — In Frankrijk heeft men spiegelglas,
in plaats van bet met tinamalgama te behandelen of te verzilveren , met platinum overdekt. Chloorplatinum wordt daartoe met lavendelolie vermengd,
waardoor fijn verdeeld platinum in de lavendelolie gesuspendeerd blijft, dan
loodoxyde of boorzuur loodoxyde er onder gemengd, de vloeistof gestreken
op het glas, hetwelk men platineren wil, en eindelijk ingebrand.
De herkenning van het platinum in zijne verbindingen geschiedt het best
door zijne verhouding tegenover potassa en ammonia, doordien het daarmede
gele kristallijne praecipitaten vormt. Zwavelwaterstof geeft met platinumverbindingen een zwartbruinen neerslag, die in zwavelammonium oplosbaar
is; tinchlorure kleurt de oplossing bruinrood , zoo ook joodpotassium salpeterzuur kwikzilveroxydule steenrood. Alle onedele metalen slaan het platinum in den metaalstaat neder.
Heeft men eene chloorplatinurn-oplossing , dan bepaalt men het platinum,
door salmiak en eene aanzienlijke hoeveelheid sterken wijngeest bij te voegen. De verkregen gele neerslag wordt op een filtrum verzameld , met sal-
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niiakhoudenden wijngeest uitgezoet, gedroogd en in een platinumkroes gegloeid, waarbij metallisch platinum terugblijft.
Platinumbasen zijn gepaarde basen , die ontstaan bij de werking van
ammoniak op chloorplatinum. (Zie over de radikalen dezer basen : Diamminplatinum). De eerste dezer basen leerden Reiset en Gros kennen. De zoogenaamde eerste Reiset'sche base of de base a van Reiset, bestaat uit : PtO,
2N.H3 ; de tweede base van Reiset of de base b van Reiset uit : PtO, NFL, en
de base van Gros uit PtC10, 2Nfl3 . Deze ligchamen gedragen zich als sterke
basen en verdrijven zelfs ammonia uit hare zouten.
Platinumcbloride (Dubbel-chloorplatinum : PtCl z) wordt verkregen door
metallisch platinum in koningswater op te lossen , de oplossing tot eene bruinroode kristallijne zoutmassa te verdampen en dan in water of ook in alkohol
of aether op te lossen. — Het platinumchloride gaat met andere metalen
dubbelverbindingen aan, bij v. tot potassium-platinumchloride, tot ammonium-platinumchloride (platinumsalmiak) enz. — Om de zuiverheid van het
platinumchloride te herkennen , namelijk of het van zuiver platinummetaal is
vervaardigd, voegt men bij eene alkoholisehe oplossing van platinumchloride
eene oplossing van salmiak , filtreert de vloeistof van den gepraecipiteerden
platinumsalmiak af en wascht het filtrum met wijngeest uit. Na het verdampen van het filtraat en het vervlugtigen van den in overmaat toegevoegden salmiak mag er na gloeijing niets zoutachtigs, maar slechts zuiver
platinum terugblijven. — Het platinumchloride dient voornamelijk als herkenningsmiddel., vooral voor potassa en hare zouten (zie Potassiumoxydezouten).
Platinumchlorure (Enkelvoudig-chloorplatinum PtCI) wordt verkregen ,
door platinumchloride te verhitten of door in eene oplossing van platinumchloride zwaveligzuur te leiden. Het scheidt zich dan als een groengeel , in
water onoplosbaar, poeder af.
Platinumcyanure (Enkelvoudig-cyaanplatinum : PtCy) kan worden verkregen door kwikzilvercyanide-platinumcyanure bij afsluiting der lucht in
eene retort te verhitten, alsmede door verhitting van een mengsel, bestaande
uit droog potassium-platinumcyanure en kwikzilverchloride. Het gevormde
chloorpotassium wordt door uittrekking met water en het kwikzilverchlorure
door sublimatie verwijderd. Ook kan men het platinumcyanure uit de oplossing van potassium-platinumcyanure door geconcentreerd zwavelzuur praecipiteren. Het komt dan voor als een groengeel praecipitaat , gedroogd eene
donker roodbruine glasachtige massa , die gewreven een geel poeder geeft. —
Het platinumcyanure vormt met de cyaanmetalen dubbelzouten, die het verschijnsel van dichroismus vertoonen. Deze dubbelverbindingen van het platinumcyanure zijn evenals de dubbelverbindingen van het ijzercyanure (ferrocyaan) to beschouwen als de verbindingen van een zamengesteld radikaal
plat inocyaan (PtCy2 ), dus als platinocyaanmetalen.
Tot doze platinocyaanmetalen behooren d. a. het pi a tin o c y a a n p o t a ssium (K PtCy2) , verkregen door oplossing van platinumchlorure in cyaanpotassium. Bij bekoeling scheidt het zich af in gele kristallen, die in water
oplosbaar zijn en het licht in zekere rigtingen helderblaauw terugkaatsen. —
Door behandeling der oplossing van het platinocyaanpotassium met andere
metaalzouten worden deels oplosbare , deels onoplosbare platinocyaanmetalen
verkregen; koperzouten worden groen, kwikzilveroxydezouten blaauw, ijzeroxydulezouten blaauwwit en bismuth-, zink- en tinzouten wit neergeslagen. —
P1 a t i n ocyaanmagnesium (Mgd-PtCy0 is rood en heeft eene met aal-
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groene terugkaatsing.— Uit het pl atinocyaank wik zi I v er (Hg +PtCy2)
kan, door middel van zwavelzuur, p l a t i n ocyaanwater s t ofz u u r (HPtCy2)
afgescheiden en in goudglanzende kristalnaalden verkregen worden. — Door
middel van chloorgas wordt het platinocyaanpotassium overgebragt in p I atini dc y a a n potassium (K2 + Pt2 Cy5 + 4H0) , dat in koperroode kristallen voorkomt en beschouwd kan worden als het haloIdezout van een ander
zamengesteld radikaal, het p 1 at i n i d c y a a n (platinumsesquicyaan : Pt2Cy3).
De koperzouten worden door platinidcyaanpotassium groenwit, de zilver- en
kwikzilveroxydezouten wit en de kwikzilveroxydulezouten donkerblaauw gepraecipiteerd.
Platinum-iridium wordt vooral in Brazilie in kleine rondachtige korrels
van eene zilverwitte kleur aangetroffen en bestaat nit platinum, iridium.
rhodium, ijzer, koper en palladium.
Platinumlegeringen zijn over het algemeen zeer weinig in gebruik en
worden verkregen door zamensmelting met gemakkelijk smeltbare metalen,
maar men mag de verbindingen, waaruit zulke metalen gereduceerd worden,
nooit in platinumkroezen smelten. Met zink geeft bet platinum brooze legeringen, met koper en tin vormt het eene legering, die op het l6karatig
goud gelijkt, indien de verhouding is : 16 deelen koper, 1 deel platinum en
1 deel tin. Goud en platinum geven geelwitte legeringen. Met lood verbindt
zich het platinum zeer gemakkelijk, zoodat men loodzouten nooit in een
platinumkroes gloeijen of smelten mag.
Platinummoor = Platinumzwart.
Platinumoxyde (Pt02 ) wordt verkregen, indien men bij 2 aequivalenten
salpeterzuur platinumoxyde l aeq. bijtende potassa of soda voegt. Het ver_
schijnt dan als bruin pl a tinumoxydehy dr a at, dat bij zachte verhitting
in zwart platinumoxyde overgaat en bij sterkere hitte tot metallisch platinum
wordt gereduceerd.
Het platinumoxyde vormt met de zuren de platinumoxyde -z o ut en
van eene hoogere of lagere oranjegele kleur, zij worden door alkalien bruin,
door zwavelwaterstof en zwavelammonium zwart (platinumsulfide) gepraecipiteerd. — Ook verbindt het zich met de basen.
Platinumoxyde , s a 1 p e t er z u u r (Pt02,2N05) kan bereid worden door
platinumoxydehydraat in salpeterzuur op te lossen of door zwavelzuur platinumoxyde met salpeterzure baryt neer te slaan. Het zout kan nit de oplossing als een donkerbruin poeder worden verkregen.
Platinumoxyde , : z u r i n g z u u r (Pt02 , 1C406) wordt verkregen door platinumoxydehydraat in zuringzuur op te lossen en komt voor in gele kristallen.
Platinumoxyde, z w a v elzuur (Pt02, 2503) wordt verkregen door platinumsulfide in rookend zwavelzuur op te lossen en het overvloedige zuur
bij eene zachte warmte te verdampen. Men kan ook platinumchloride tot,
droogwordens verdampen en dan vermengen met eene genoegzame hoeveelheid zwavelzuur, totdat al het chloor als chloorwaterstof is uitgedreven en
op nieuw droogen. Het zout komt dan voor met eene zwarte kleur.
Platinumoxyde-ammoniak (Knalplatinum) wordt verkregen door eene
oplossing van zwavelzuur platinumoxyde met ammonia liquida te praecipiteren en den neerslag met verdunde sodaloog uit te koken. Het is donkerbruin van kleur en ontploft bij 214° C., loch niet door een stoot.
Platinumoxyde-baryt, z w a v el z u u r, wordt als een in water oplosbare
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neerslag verkregen , door chloorbaryum bij eene oplossing van zwavelzuurplatinumoxyde te voegen.
Platinumoxydehydraat , zie bij Platinumoxyde.
Platinumoxyde-potassa, salpeterzuur , wordt verkregen door bij eene
oplossing van salpeterzuur platinumoxyde, bijtende potassa te voegen.
Platinumoxyde-potassa , z w a v elzuur , wordt verkregen door zwavelzuur platinumoxyde en bijtende potassa te koken en komt dan voor als
een donkerbruine neerslag, die bij het droogen zwart wordt.
Platinumoxydezouten , zie bij Platinumoxyde.
Platinumoxydule (Pt0) is een donker violet poeder, hetwelk bij gloeijing
metallisch platinum oplevert. Als h y d r a at verkrijgt men het als een zwart
poeder, indien men platinumchlorure gedurende langen tijd met potassa aan
eene zachte warmte blootstelt. Watervrij wordt het verkregen door platinumchloride, met kalkwater vermengd , aan het zonlicht bloot te stellen ,
den daarbij gevormden neerslag met water uit te wasschen, en dan met salpeterzuur aan eene zachte warmte bloot te stellen, waarbij bet platinumoxy-dole als een donker violet poeder terugblijft. Het vormt met de basen weinig
bestendige zouten.
Platinumoxydule , a z ii nzuur (PtO, re) wordt verkregen door het natte
oxydulehydraat in azijnzuur op te lossen en komt . na het indroogen als eene
donkerbruine groene massa voor.
Platinumoxydule , s alp et e r z u u r (PtO, NO 5) wordt verkregen, door
het oxydule in een verdund , kleurloos salpeterzuur op te lossen en komt na
het verdampen voor als eene groene donkerbruine massa.
Platinumoxydule , z w a v elzuur (PtO, SO 3 ) wordt verkregen, door eene
oplossing van oxydule in bijtende potassa met zwavelzuur te verzadigen, de
vloeistof of te gieten en het neergeslagen oxydule in verdund zwavelzuur
op te lossen.
Platinumspons is zeer Ain verdeeld platinum (zie bij de bereiding van
Platinum). Men gebruikt haar voornamelijk voor de DObereiner lampen (zie
aldaar). De platinumspons is verder in staat zwaveligzuur met zuurstof in
zwavelzuur, stikstofoxyde met zuurstof en ook ammoniakgas met zuurstof in
salpeterzuur, stikstofoxyde met waterstof in ammoniak over te brengen. —
De platinumspons verliest aan de lucht deze eigenschap , maar verkrijgt haar
weder,, indien men haar eenige oogenblikken met salpeterzuur kookt en vervolgens gloeit.
Platinumsulfide (Dubbel-zwavelplatinum : PtS 3 ) wordt als een zwart
praecipitaat verkregen, door platinumchloride met zwavelwaterstof neer te
slaan.
Platinumsulphureet (Enkelvoudig-zwavelplatinum : PtS) wordt als eene
grijze metaalglanzende massa verkregen door platinum met zwavel te verbitten of als een zwart amorph poeder door platinumchlorure met zwavelwaterstof neer te slaan.
Platinumjjzer wordt voornamelijk in Siberiö met gedegen goud gevonden , heeft eene staalgrijze kleur en bestaat uit ijzer, platinum, kiezelaarde, enz.
Platinumzwart (Platinummoor) is zeer fin verdeeld platinum, dat verkregen wordt door platinumchlorure met sterke potassaloog te ontleden en
bij de heldere vloeistof langzamerhand onder gedurig omroeren, alkohol te
voegen ; er zal alsdan, onder ontwikkeling van koolzuur, platinumzwart
worden afgescheiden , hetwelk men eerst met wijngeest, dan met chloorpo-
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tassium , ten laatste met potassaloog uitkookt en eindelijk laat droogen. Ook
kan men het verkrijgen door eene oplossing van platinumchloride met koolzure soda en druivensuiker te koken of door reductie door middel van zink
of ijzer. Nog in veel hoogeren graad dan de platinumspons bezit het platinumzwart de eigenschap , om gassen te absorberen , het kan 200 a 300 volumen zuurstof opnemen en brengt zeer sterke verbrandings- en oxydatieverschijnsels voort. Zoo -wordt het door opdruppeling van alkohol gloeijend en
de alkohol ontbrandt of wordt in azijnzuur overgebragt. Ook in een stroom
lichtgas wordt het platinumzwart gloeijend, doch het gas ontbrandt niet ,
tenzij men het platinumzwart in schietkatoen of schietpapier heeft aangebragt.
Pleisters zijn verbindingen van vetzuren met loodoxyde en verschillen
dus alleen van zeepen door hare base en door hare onoplosbaarheid in
water. Zij worden verkregen door vet of olie met loodoxyde en water te koken.
Er wordt hierbij glycerine afgescheiden en in het water opgenomen (zie bij
Glycerine). De meest in gebruik zijnde loodpleister wordt d i a p a l m geheeten,
Plessy's groen is eene soort van chroomgroen.
Pluimaluin = Haarzout.
Plumbaethyl = Loodaethyl.
Podophylline is eene harsachtige zelfstandigheid , verkregen nit den wortelstok van Podophyllum peltatum eene plant, behoorende tot de Ranuneulaceen, inheemsch in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Het is in
de geneeskunst in gebruik wegens zijn purgerend vermogen.
Polarisatie der lichtstralen is eene eigenaardige wijziging, die zij ondergaan, indien zij na eenmaal teruggekaatst of gebroken te zijn, ongeschikt worden,
om andermaal in bepaalde rigtingen teruggekaatst of gebroken te worden.
Het licht wordt gepolariseerd, indien het teruggekaatst worth op een van
achteren zwart gemaakt onverfoelied sink spiegeiglas, wanneer de terugkaatsing
plaats heeft onder eene rigting, die met het glas een hock van 35° 25/ maakt.
De aldus gepolariseerde straal ondergaat geene terugkaatsing, 1°. wanneer
hij op eene tweede glasplaat onder denzelfden hock van 35° 25/ valt en 2°.
wanneer het invallingsvlak bij deze tweede plaat loodregt staat op het invallingsvlak bij de eerste. Onder andere invallingshoeken wordt hij meer of
minder teruggekaatst. De vlakte, waarin het licht is gepolariseerd, beet de
p o 1 ar isatievlakt e. Eenige ligchamen zijn in staat eene rneerdere of mindere afwijking te brengen in de rigting van den gepolariseerden straal,
waarbij deze straal evenwel gepolariseerd blijft. Eenige doen den straal.
meer of minder regts afwijken , andere meer of minder links. Dit wordt
door graden aangetoond , met het --1-teeken voor regts en het —teeken
voor links. Tot de regts d r a a ij e n d e ligchamen (dextrogyres) behooren
rietsuiker,, wijnsteenzuur,, druivensuiker , cinchonine, dextrine (hetwelk
daaraan zijn naam te danken heeft, zie bij Dextrine). • Tot de links p o I ar i s e r en d e (lávogyres) behooren vruchtensuiker, chinine.
Polen heet eene bewerking bij de verkrijging van het koper volgens de
Engelsche methode (zie bij Koper, pag. 445).
Polieen, zie bij Overzwavelcyaanblaauwzuur.
Polychrolt (van 7rOu, veel en xp&')/4.0c, kleur, wegens zijne vele kleurverwisselingen) = Orocine.
Polychroom = Aesculine.
Polymerie (van 7rbAu, veel en ,epos deel) , zie onder Isomerie.
Polythionzuren heeten de zure verbindingen der zwavel met de zuurstof,
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die 2, 3, 4 en 5 aeq. zwavel bevatten (in onderscheiding van de m o n athionzuren: zwaveligzuur en zwavelzuur). De polythionzuren zijn alle
zeer gemakkelijk ontleedbaar en sommige kunnen zelfs niet zonder base
bestaan, zooals het onderzwaveligzuur (di thi onigzuur). Behalve dit, behooren tot de polythionzuren : het onderzwavelzuur (d i thionzuur) , bet trithionzuur bet tetrathionzuur en bet pentathionzuur. De zwavel, die bij de ontleding
der polythionzuren wordt afgescheiden , behoort tot de amorphe modificatie.
Populine (C4011 22 016 + 4110) wordt, benevens salicine, aangetroffen in
den bast en de bladen van verschillende populiersoorten, waaruit het door
mtkoking met water, bijvoeging van loodoxydehydraat en latere afscheiding van
het lood door zwavelwaterstof verkregen wordt, namelijk uit de moederloog ,
waaruit zich het salicine kristalvormig heeft afgescheiden, door praecipitatie met
koolzure potassa. Het komt voor als een poeder op zetmeel gelijkende en
bestaande uit witte kleine .naalden , beeft een scherpen maar zoeten smaak,
is moeijelijk oplosbaar in water, gemakkelijk in alkohoI. Het populine wordt
bij koking met barytwater gescheiden in salicine en benzoezuur, weshalve het
ook den naam van benzo-salicine draagt. — Het wordt gerekend tot de
glucosiden , omclat men het kan hescbouwen als eene verbinding van benzoözuur, saligenine en druivensuiker. Met salpeterzuur geeft het benzohelicine.
Porphyrine is een alkaloide door Hesse verkregen uit een bast uit
Australia van onbekenden oorsprong, tegelijk met een ander alkaloide, door
hem chloorcyanineN
,C42H20 208 -1- 2E-10) geheeten. Ilet porphyrine kenmerkt zich, doordat de watervrije oplossing met een weinig zuur bet liclit
met eene intensief blaauwe kleur refleeteert ; met salpeterzuur is deze kleur
purperrood. Bet chloorcyanine is oplosbaar in chloroform ; de oplossing is
bruinrood, maar in het gereflecteerde Licht intensief groen.
Porphyroxine is een alkaloide nit het opium , dat in fijne naalden kristalliseert en waarvan de oplossingen door rnineraalzuren rood worden.
Porselein en Aardewerk. Onder dezen naam verstaat men een innig,
met water aangemengd, gedroogd en gebrand mengsel van verschillende
deelen : geslibde porseleinaarde, veldspaat en gewone klei. De klei bevat
namelijk de eigenschap, na met water bevochtigd te zijn , in vormen te kunnen worden gekneed, en hierop berust zijn gebruik tot aardewerk, waarvan men twee soorten onderscheidt , namelijk het porselein en het eigenlijk
aardewerk. Men voegt bij de klei voor de bereiding van aardewerk, pot assaof kalkhoudende zelfstandigheden , waardoor de klei minder moeijelijk smeltbaar wordt. Uit deze massa vervaardigt men een deeg, kneedt daaruit eaten,
brengt ze in vormen, maakt ze luchtdroog en brandt of gloeit ze. Deze gebrande waar blijft dan ruw of wordt met eene gemakkelijk smeltbare glasachtige massa, bet glazuur, overdekt.
Tot bet porseleinwerk rekent men het eigenlijke porselein, het
wedgewood en het steengoed. Tot bet aardewerk behooren de
fayence, de aarden pijpen, de srneltkroezen en de tegels.
Het eigenlijke porselein wordt nit eene klei, die een vloedmiddel bevat
of daarmede vermengd is , bij eene hooge temperatuur gebrand , waarbij de
massa week *ordt. Het eigenlijk aardewerk wordt meestal uit eene plastisae klei zonder vloedmiddel bereid en dan bij eene temperatuur gebrand,
waarbij geen week worden maar eene zarnenbinding plaats heeft, weshalve
de deeltjes geen zeer sterken zamenhang vertoonen , ligt breekbaar en op
de breuk aardachtig, mat. voorkomen.
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De Porseleinfabrikatie, of de kunst om porselein te vervaardigen, stamt
reeds nit de oudste tijden af. De Chinezen en Japanners waren de eerste,
die haar uitoefenden. Zij bedienden zich van het p e tun té s e (een veldspaatrijke graniet) , van het h 6 a c h é (eene soort van talk of speksteen) en van het
chekao of gips. De massa van het Chinesche porselein is zeer vuurbestendig, maar minder wit dan het Europesche.
In Europa zijn wij de uitvinding aan een zekeren BOtticher verschuldigd,
die in 1703 de eerste proeven riam , hoewel hij niet dadelijk wit porselein
verkreeg, maar eerst in 1709 met behulp van Tschirnhauseri in eene fabriek
te Meissen. In 1768 wend bet echte porselein vervaardigd en wel te Parijs.
In alle porseleinfabrieken wordt hoofdzakelijk porseleinaarde of het kaolijn,
benevens een vloedmiddel , gebezigd , om echt porselein te vervaardigen. Het
kaolijn, voor de fabrikatie bestemd, wordt, om grovere deelen te verwijderen , eerst geslibd in houten kuipen, waarin een molensteen draait en die
met digtgemaakte gaten voorzien is. Hierin wordt de aarde week gemaakt
en behoorlijk dooreengekneed ; alsdan worden de. openingen laagsgewijze van
boven naar beneden geopend , zoodat de massa langzamerhand uitgedrukt
wordt. Bij deze massa worden alsdan de vloedmiddelen , namelijk gips,
kiezelsteenen of porseleinscherven gevoegd. Deze moeten echter eerst gebrand , fijngemalen en geslibd worden. Indien de massa te veel vocht bevat , zoodat zich bij het kneden lagen kunnen vormen , 'met zij door
linnen zakken geperst worden. De deugd der massa hangt niet alleen van
den aard der afzonderlijke ingredienten , maar ook van hun langer bewaren
af. Daarom stelt men ze meestal in den vochtigen staat gedurende eenige
jaren aan de lucht bloot, waarbij dan alle organische zelfstandigheden door
de ingetredene rotting vergaan, waardoor bij bet branden der porseleinen
waren bet blazige vermeden wordt, hetwelk hun anders een slecht voorkomen zou geven.
De verhouding in de zarnenstelling der ingredienten is zeer verschillend
en hangt geheel van de eigenschappen af, die de bedoelde voorwerpen bezitten moeten.
De op deze wijze bewerkte porseleinmassa wordt alsdan aan het vormen
onderworpen, hetwelk eenige zwarigheden oplevert, die een werkman slechts
door de praktijk over winnen leert. Ronde en holle voorwerpen van eene
eenvoudige gedaante worden gedraaid op eene schijf, gelijkende op eene gewone pottebakkersschijf. Eene pottebakkersschijf bestaat uit eene draaibare
as , die zich beneden in een voetstuk beweegt , boven hetwelk zich op een
kleinen afstand een tamelijk groot sterk houten rad, gelijkende op een
vliegrad, bevindt, hetwelk door den werkman in beweging gebragt wordt,
door het met de bloote voeten te draaijen ; bovenaan bevindt zich eveneens
een houten rad, echter kleiner en zwakker, waarop de kleibal geheel gevormd wordt.
De ruw gevormde voorwerpen worden dan met ijzeren instrumenten beneden afgedraaid, waarbij zij van tijd tot tijd onder water gedompeld worden ;
ten laatste worden zij met een nat zacht penseel gladgestreken en aan de
lucht gedroogd. Schotels, Borden enz., worden vooraf gedraaid en in gipsvormen ingedrukt. Figuren worden uit zeer veel afzonderlijke deelen zamengesteld ; buizen , retorten en dergelijke worden gegoten.
Zijn de vormen behoorlijk luchtdroog, dan worden zij in een gloeioven
gegloeid. Deze bestaat meestal uit Brie verdiepingen , in de eerste worden de,
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voorwerpen vooraf warm gemaakt , in de tweede gegloeid en in de benedenste
roodgebrand. Vervolgens voorziet men de voorwerpen met een glazuur en
brengt ze nogmaals in den oven voor het zoogenaamde glad of gaarbranden.
Het porselein mag in geen geval onmiddellijk aan de vlam worden blootgesteld en na het verglazen mogen de afzonderlijke voorwerpen elkander
niet aanraken. Tot dat einde worden zij in bakken van vuurvaste klei met
gemalen chamottesteenen geplaatst.
Men laat den oven langzaam bekoelen, neemt de voorwerpen er uit en
voorziet ze met het glazuur. De hiertoe dienende vloedmiddelen worden met
water aangemengd en in deze massa de voorwerpen gedompeld , terwijI de
met de hand aangeraakte plaatsen met het penseel worden aangestreken ,
alsdan wordt de glasmassa afgeborsteld , gedroogd en gegloeid. Het vuur
mag in den beginne niet te sterk zijn en wordt dan 1 a v e e r-, fl a t t e e rof v o o r v u u r geheeten. Na 10-12 uren wordt een sterk vuur (s cherp
v u u r) gedurende 48 uren onderhouden. Om het gaarbranden te beoordeelen, zet men voor in het vuur eene proefscherf, uit welker geaardheid men
het besluit trekt.
Om het porselein te beschilderen, bedient men zich van gekleurde metaaloxyden, van welke echter slechts drie als vuurbestendig onder- het glazuur
kunnen opgebragt worden , namelijk uraanoxydule, kobaltoxydule en chroomoxyde. Alle andere metaaloxyden moeten in het porselein (evenals op glas)
boven het glazuur ingebrand worden. Uraanoxydule kleurt zwart, kobaltoxyclule blaauw en chroomoxyde groen. — Voor eene karmijnroode kleur
kiest men : het goudpurper van Cassius; voor vleeschrood , steenrood enz.:
ijzeroxyde in verschillende verhoudingen , voor geel : uraanoxyde enz.
Het zoogenaamde fr itten porselein of glasp:orsele in onderscheidt
zich van het echte porselein, doordat het een sterker glazuur bent en daardoor op de break meer glasachtig en sterker doorschijnend, maar ook minder sterk is dan bet echte porselein. Men verkrijgt deze verglazing door het
glazuur met een glassmeltsel te vermengen (kiezelzure potassa , kiezelzure
soda of beide te zamen).
Biscuitporselein is eene soort van onverglaasd porselein , hetwelk
in Engeland vervaardigd en meestal tot standbeelden aangewend wordt.
Het steengoed bestaat nit eene minder zuivere kleisoort dan het
echte porselein, zand en eenige vloedmiddelen. De massa is half verglaasd
en reeds zonder glazuur digt voor vloeistoffen , maar wordt toch met een
glazuur overdekt. Het branden geschiedt meestal in lage ovens bij eene
temperatuur, die de massa tot weekworden brengt. Het glazuur wordt
-verkregen , door de volkomen gloeijende voorwerpen te bestrooijen met keukenzout, hetwelk van boven in den oven wordt geworpen. Het Engelsche
steengoed of w e d g e w o o d bestaat uit eene zeer vette klei , waarbij eene
groote hoeveelheid kiezelaarde is gevoegd , die veel tot de witte kleur bijdraagt.
F a y en ce is aardewerk , hetwelk deels uit gekleurde, deels uit witte klei,
pijpaarde en kleimergel vervaardigd is. Het gelijkt eenigzins op het wedgewood-steengoed, doch heeft een ondoorschijnend glazuur.
Het branden geschiedt in eenvoudige ovens en in ovens met verdiepingen.
Men onderscheidt fijne en bruine fayence, De eerste bestaat uit verschillende kleisoorten, vuursteen en kwarts in een zeer fijnen staat , welke laatste eene gemakkelijke smeltbaarheid en heldere kleur bewerken. De bruine
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fayence bestaat bijna slechts uit kleimergel, menie, poeder van rooden steen,
bruinsteen en gesmolten glas.
Tot het gewoon aardewerk rekent men: a1c a razz a s, sm e1t kroez en,
tegels en baksteenen, chamottesteenen en klinkers.
Hiervoor wordt noch koalijn noch eene goede veldspaat-kleisoort gebezigd,
maar de gewone, overvloedig voorkomende potaarde. Men kan dus van de
daaruit bereide voorwerpen geen langen duur en geene bijzondere fraaiheid
verlangen. Deze potaarde wordt zeer oppervlakkig bewerkt; meestal wordt
slechts daarop gezien, dat de grootere steenen verwijderd worden. Het vormen geschiedt op de draaischijf; het verglazen geschiedt meestal reeds aan
het luchtdrooge voorwerp, zoodat er slechts eens gebrand wordt. Bloempotten, pijpen enz. krijgen geen glazuur. Het glazuur bestaat meestal uit
loodglid, zand en goedkoope gekleurde metaaloxyden, als hamerslag, bruinsteen, graauwspiesglanserts enz. De oven is een langwerpig gewelfde pottebakkersoven, waarbij de vlam van den vuurhaard over de voorwerpen strijkt,
die boven elkander, zonder bijzondere bakken of kokers geplaatst zijn.
Over alcarazzas of koelkruik en, zie dit artikel.
De s m el tk r oez en bestaan uit eerie vuurvaste klei, die zeer moeijelijk
smeltbaar moet zijn, opdat men er zelfstandigheden in vloeibaar kan maker'.
Zij worden meestal op de schijf nit de vrije hand gemaakt. Zeer bruikbaar
zijn de H es si s ch e kr o ez en van Grossalmerode in Hessen. De klei, welke
hiervoor gebezigd wordt, bevat weinig ijzeroxyde en in het geheel geen kalkaarde, maar veel kiezelaarde. Daardoor worden zij meestal door alkalien
en loodoxyde doorboord, zoodat zij niet geschikt zijn tot bewerkingen, bij
welke de gesmoltene produkten moeten verzameld worden. De En gel s ch e
k r o e z en bestaan uit 2 deelen klei en 1 deel cokes ; de g r a p h i et of p o tloodkroezen uit I deel vuurvaste klei en 3 tot 4 deelen graphiet of
potlood.
Tegels en baksteenen zijn de ruwste soorten van poreus aardewerk en worden meestal uit de gele tegelklei of leem vervaardigd, die in
den herfst uitgestoken, in den winter aan sneeuw en regen blootgesteld en
in het voorjaar gekneed, gevormd, gedroogd en zonder glazuur gebrand
wordt. De steenen worden in een open oven opgesteld in goten, waardoor
het vuur strijkt; de roode kleur is afkomstig van ijzeroxyde.
Verglaasde tegels heeten klinkers (zie aldaar).
D r ij vende tigchelsteenen bestaan uit ligte magnesiet.
Over chamotte ef chamottesteenen zie bij dit artikel.
Porselein , R eau m u r' s , is eene glassoort in den kristallijnen staat,
waarin het verkregen wordt door het glas, bijv. flesschenglas met een mengsel van asch en gips omgeven, gedurende een our gloeijen, waarbij het
ondoorschijnend kristallijn wordt.
Porseleinaarde of K a o 1 ij n is de belangrijkste vuurvaste kleisoort, het
hoofdbestanddeel van goed porselein. Zij komt voor als eene aardachtige,
wrijfbare, deels witte, deels grijswitte of roodachtige massa, die week is op
het gevoel. Zij wordt in holten en lagen van den graniet gevonden to Awe
bij Schneeberg in Saksen, Griesbach in Beijeren , in Hongarije, in Normandije, Engeland, Rusland enz.
Potasch is eene algemeene benaming (ontleend aan hare afkomst uit de
asch van plantendeelen) voor de koolzure potassa van den handel (zie bij
Potassiumoxyde, k 0 o lzuur en de bepaling der waarde bij Alkalimetrie).
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Door sommigen wordt het woord »potasch" in plaats van »potassa"gebezigd
voor de base in de zouten van bet potassiumoxyde.
Potassa (Kali) = Potassiumoxyde.
Potassa-aluin zie bij Aluin.
Potassa caustica , Potassahydraat = Potassiumoxydehydraat.
Potassa-salpeter, zie bij Salpeter.
Potassium (Kalium K), bet metaalaardige radikaal van de bekende
potasch en de potassaverbindingen, wordt in de natuur zeer verspreid gevonden , maar slechts als oxyde in verbinding met verschillende organische
zuren, voornamelijk echter met kiezelzuur en als chloorpotassium.
Als mineralen, waarin het voorkomt, verdienen vooral de algemeen verspreide veldspaat en glimmer vermelding. Als zeer rijke bron van potassium
is in de laatste jaren het s t ssfurtiet, of het mineraal in de uitgebreide zoutwerken van Strassfurt ontdekt. Het komt aldaar voor als chloorpotassium. In deze verbinding komt het ook in eene aanzienlijke hoeveelheid
voor in het zeewater. Verder maakt bet potassium een voornaam bestanddeel der plantenwereld uit en wordt in de asch der verkoolde planten in
eene aanzienlijke hoeveelheid aangetroffen. Hierin geraakt het nit den bodem , die steeds verweerde veldspaat bevat. Met phosphorzuur verbonden,
wordt bet in het dierenrijk aangetroffen.
Het potassium is in den gelsoleerden staat een grijswit, vooral op de doorsuede sterk glanzend metaal, waarvan het spec. gewigt 0,865 bedraagt. Bij
0° is het broos en vast, bij 20° wordt bet week als was, bij 62,5° smelt het
en vervlugtigt voor de roodgloeihitte in groene dampen. Het is smeedbaar,
dat wil zeggen, twee gescheiden stukken kunnen onmiddellijk tot een geheel
vereenigd worden. Long heeft bet potassium in duidelijke kristallen verkregen door bet te smelten in glazen buizen, vooraf met lichtgas gevuld.
Aan de lucht wordt het reeds bij de gewone temperatuur geoxydeerd, bij
eene vochtige lucht zeer spoedig; het verliest waarbij den metaalglans. Het
ontleedt bet water zeer kracbtig, verbindt zich met, de zuurstof en maakt
de waterstof vrij, die door de sterke hitte, uit de scheikundige verbinding
van het potassium met de zuurstof ontstaan , ontbrandt en ten gevolge van
in damp medegevoerd potassium met eene violette vlam verbrandt. Men
bewaart het onder petroleum, maar bet wordt toch steeds aan zijne oppervlakte met eene bruine huid bedekt.
Het potassium bezit eene zeer groote verwantschap tot de zuurstof en
reduceert bijna alle geoxydeerde ligcbamen, dikwijls onder een lichtverschijnsel. In 4807 werd het het eerst door Davy verkregen uit het potassahydraat door middel van eene sterke galvanische batterij. Later heeft
men bet meer in het groot leeren bereiden door potassahydraat door middel
van ijzer in de witgloeihitte te ontleden. Thans verkrijgt men het door de
inwerking van kool op koolzure potassa bij zeer sterke verhitting. Men verhit in eene flesch van smeedijzer een innig mengsel van koolzure potassa en
kool tot de witgloeihitte. Men maakt zoodanig mengsel door wijnsteen (zure
wijnsteenzure potassa) in een ijzeren kroes te gloeijen, waarbij dit zout onder rijkelijke ontwikkeling van brandhare destillatieprodukten en onder afscheiding van !cool, koolzure potassa oplevert. Men volt met dit mengsel
de ijzeren flesch, legt haar in een geschikten oven, maakt haar daarin behoorlijk vast en verbindt haar door middel eener Buis met eene soort van
platte bus uit plaatijzer van 4 streep dikte, die als ontvanger client.
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Zoodra bij voldoende verhitting door middel van cokes of van houtskolen en
cokes de destillatie aanvangt , heeft men zorg te dragen voor behoorlijke
afkoeling van den ontvanger. De groene dampen , die in het binnenste der
flesch te voorschijn treden, gaan voor een deel droppelsgewijze over, het
grootste gedeelte wordt echter in den ontvanger verdigt , terwijl de gassen
hoofdzakélijk kooloxydegas , door eene kleine opening aan de voorzijde van
den ontvanger ontwijken. Het produkt is nu echter nog steeds met eene
koolachtige massa verontreinigd, die aan de lucht gemakkelijk ontploft. Om
het hiervan te bevrijden , smelt men het onder petroleum en perst het zoo
goed mogelijk door linnen. Voor eene volkomene zuivering is echter nog
eene tweede destillatie noodig. De voornaamste produkten , die bij dit proces geboren worden, zijn potassium en kooloxydegas ; er komen echter ook
nog andere produkten voor, die de bereidin c, zeer bezwaren. Hetgeen er in
de retort terugblijft , bestaat uit kooloxydepotassium , hetwelk met water
overgoten , de potassazouten 'evert van twee organische zuren, het rhodizonzuur en het krokonzuur.
Potassium-amalgama wordt onder ontwikkeling van licht en warmte
verkregen door potassium onder kwikzilver te mengen.
Potassiumamide (NHZK) ontstaat bij het leiden van ammoniakdampen
over cr esmolten potassium, waarbij waterstof ontwijkt.
Potassiumanilide (C,2H4K + N112) komt voor als eene taaije , door water
ontleedbare massa , wanneer potassium in watervrij aniline wordt gebragt ,
waarbij waterstof ontwijkt.
Potassium-antimoonchloride (3KC1 SbC1 3 ) ontstaat bij het vermengen
eener geconcentreerde oplossing van chloorpotassium met antimoonchloride
in vervloeibare bladerige kristallen. Eene soortgelijke verbinding, die slechts
2 aeq. chloorpotassium bevat, kristalliseert in teerlingen.
Potassium-antimoonfluoride (2KF + SbF3) ontstaat , indien 153 deelen
antimoonoxyde in overvloedig vloeispaatzuur opgelost, met 209 deelen koolzure potassa geneutraliseerd, aan eene temperatuur beneden 0° blootgesteld
worden. Deze verbinding wordt dan vast tot een brij van kleine blaadjes ,
die door omkristalliseren fraaijer en duidelijker kunnen verkregen worden.
Potassium-baryum•ijzercyanide (Ferridcyaan-potassium-baryum : 2KCy, Ba
Cy Fe2 Cy3 = 2K, Ba, Cfdy) wordt verkregen door behandeling van het potassium-baryum-ijzercyanure door middel van chloorgas. Het komt voor in
zeer donkerroode, bijna zwarte kristallen, waarin 1 aeq. potassium door 1
aeq. baryum verplaatst is.
Potassium-baryum-Dercyanure (Ferrocyaan-potassium-baryum : (KCy, BaCy
FeCy = K, Ba, Cfy 3H0) komt voor in glanzende gele kristallen, indien
men warme oplossingen van 2 deelen ferrocyaanpotassium en 1 deel chloorbaryum met elkander vermengt en langzaam laat bekoelen.
Potassium-bisulphureet (Dubbel-zwavelpotassium : KS 2) kan, hoewel niet
zuiver, door gloeijing van dubbel-zwavelzure potassa met kool verkregen worden,
als eene roode kristallijne, ligt vervloeibare massa. Zuiverder verkrijgt men
het in oplossing, indien potassiumsulfhydraat, in wijngeest opgelost, zoolang
aan de lucht wordt blootgesteld, totdat de oplossing aan de oppervlakte begint troebel te worden. Verdampt men deze oplossing in eene luchtledige
ruimte, dan verkrijgt men deze verbinding in den vasten staat als eene
oranjegele, ligt smeltbare massa.
Potassiumbromure = Broompotassium.

622 Potassium-cadmiumcyanure—Potassium-goudchloride.
Potassium-cadmiumcyanure (KCy, CdCy) kristalliseert in kleurlooze sterk
glanzende, luchtbestendige octaèders en wordt het best verkregen door verdamping eener oplossing -van azijnzuur cadmiumoxyde met cyaanpotassium.
Potassium-calcium-jjzercyanure (Ferrocyaan-calcium-potassium : K, Ca, Cfy)
scheidt zich als een kristallijn poeder af, indien men eene oplossing van
bloedloogzout bij de geconcentreerde oplossing van een kalkzout voegt.
Potassiumchlorure (Chloorpotassium : KC1) wordt in de natuur in het
zeewater en in de meeste zoutbronnen aangetroffen , ook in dieren en planten. Het is een kleurloos zout, dat in teerlingen kristalliseert, bij eene hooge
temperatuur smelt en vervlugtigt. — Men kan dit zout langs den kunstmatigen weg verkregen door zoutzuur met koolzure potassa to neutraliseren.
Gewoonlijk y erkrijgt men het echter als bijprodukt bij de zeepbereiding, de
zuivering der potasch en dergelijke processen. In Frankrijk en Engeland
worden bij de bereiding van jodium uit de kelp- en varekasch jaarlijks vele
duizende ponden verkregen. De aanzienlijke hoeveelheid echter, die het
mineraal van Strasfurt, earn ell i e t genaamd, in de laatste jaren heeft opgeleverd, zet alle andere produktie in de schaduw en is reeds van merkbaren invloed geweest op den prijs van dit handelsartikel.
Het chloorpotassium is zeer oplosbaar in water. Bij deze oplossing wordt
de temperatuur zeer verlaagd.
400 Deelen water Jossen bij '12° C. 32 deelen,
»
» 45° C. 35
» 100° C. 59,4
»
op.
Potassiumcyanure (Cyaanpotassium : KCy). Over de vorming dozer verbinding zie het artikel Cyaan. Het cyaanpotassium kan worden verkregen
door gedroogd ferrocyaanpotassium in een porseleinen kroes to verhitten,
zoolang nog stikstofgas ontwijkt. Gewoonlijk echter verhit rnen 1 aeq. ferrocyaanpotassium met I aeq. koolzure potassa. In het eerste geval zondert
zich koolstofijzer af, terwiiil het daarboven staande cyaanpotassium afgegoten
wordt. Volgens de laatsie metbode is de verbinding niet geheel vrij van
koolzure potassa. Het zuiverst verkrijgt men het echter, indien men in eene
oplossing van potassahydraat in wijngeest dampen van cyaanwaterstofleidt. In
het groot wordt het verkregen door stikstofhoudende zelfstandigheden met
koolzure potassa to gloeijen. — Het kan ook door omzetting van cyaanammonium en cyaanbaryum verkregen worden. Het ontstaat eindelijk ook in
hoogovens.
Bet cyaanpotassium kristalliseert in witte teerlingen van een alkalischen,
bitteramandelachtigen smack, maar komt gewoonlijk voor als eene witte,
ondoorzigtige, kristallijne massa. Het is zeer gemakkelijk oplosbaar, vervloeit aan de ]ucht en oefent eene hoogst vergiftige working op het organisme nit. Het is een voortreffelijk reductiemiddel en wordt in de analytische
scheikunde als vloedmiddel en als scheimiddel gebezigd, bijv. tot het scheiden van nikkel en kobalt.
Potassium-ferrocyanide , zie Ferridcyaanpotassium.
Potassium-ferrocyanure ; zie Ferrocyaanpotassium.
Potassium-goudbromide (KBr, Aar, ± 5H0) ontstaat door geconcentreerde oplossingen van goudbromide en chloorpotassium to vermengen en
to verdampen.
Potassium-goudchloride (Potassiumchloorauraat : KC1, AuCl, + 5H0) komt
voor in gestreepte prismen of dunne zeszijdige tafelen, die aan de lucht
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verweeren en bij 100° C. het water afgeven. Het wordt verkregen door
oplossingen van chloorpotassium en goudchloride met elkander te vermengen
en in te dampen.
Potassium-goudcyanide (KCy, AuCy 3) wordt het best verkregen , indien
men 35 deelen good in zooveel mogelijk neutraal goudchloride overbrengt ,
dit in water oplost en de oplossing langzaam in eene warme oplossing van
46 deelen zuiver cyaanpotassium giet. Indien de oplossingen geconcentreerd
zijn aangewend , dan scheidt zich bet potassium-goudcyanide bij bekoeling in
groote, fraaije , tafelvormige kristallen af.
Potassium-goudcyanure (KCy, AuCy) wordt verkregen door het oplossen
van 77 deelen goudcyanure in eene oplossing van 23 deelen cyaanpotassium
en kristalliseert , indien de oplossingen beet en geconcentreerd zijn aangewend , reeds bij bekoeling uit antlers moet de oplossing ingedampt worden.
Potassium-goudjodide (KJ, AuJ3) wordt in glanzende, zwarte, hinge, dunne,
prismatische pijpen verkregen , indien men eene oplossing van 4 aeq. joodpotassium en 4 aeq. goudchloride boven zwavelzunr laat verdampen.
Potassium-iridiumchloride (KCI, IrC1) ontstaat, indien eene oplossing van
iridiumchloride met eene oplossing van chloorpotassium vermengd en verdampt wordt , waarbij het in kleine , glanzende, roodzwarte octaeders aanschiet, di e, gewreven, een rood poeder geven.
Potassium-iridiumsesquichlorure (3KC1, Ir,C1 3 6110) scheidt zich in olijfgroene , glanzende prisma's af, indien potassium-iridiumchloride met zwaveligzuur behandeld en de daarbij verkregen oplossing met koolzure soda
geneutraliseerd wordt.
Potassium-iridiumsesquicyanure , zie bij Iridiumcyanure.
Potassium-kobaltcyanide = Kobaltidcyaanpotassium.
Potassium-koperchloride (KCI, CuCI 2H0) wordt uit de vermengde oplossingen der beide chloorverbindingen bij bekoeling of verdamping in blaauwe
quadratoctaöders verkregen.
Potassium-koperchlorure (2KCI, Cu2C1) ontstaat als groote octaèders, indien men koperchlorure met eene kokende oplossing van chloorpotassium
behandelt en de oplossing in een gesloten vat laat bekoelen.
Potassium-kopercyanure komt in rhombische prismen bij indamping der
oplossing van kopercyanure in eene oplossing van cyaanpotassium voor en
been dan tot zamenstelling : KCy, Cu 2 Cy. Men kent bet echter ook in kleurlooze rbomboeders van de formule : 3KCy, CuzCy.
Potassium-koperfluoride (KF, CuF) schiet in korrelige , gemakkelijk oplosbare kristallen aan , indien oplossingen van koperfluoride en fluoorpotassium met elkander vermengd worden.
Potassium-koper-ijzercyanure (Ferrocyaan-koper-potassium) , zie bij Ferrocyaankoper.
Potassium-loodjodide (KJ, 2PbJ) scheidt zich bij bekoeling eener kokend
heete oplossing van 2 aeq. joodlood en '1 aeq. joodpotassium in gele glanzende blaadjes af.
Potassium-magnesium-ijzercyanure (Ferrocyaan-magnesium-potassium : K,
Mg, Cfy) wordt als een kristallen poeder verkregen, indien men eene oplossing van
bloedloogzout bij de geconcentreerde oplossing van een magnesiazout droppelt.
Potassium-mangaancyanide (3KCy, Mn 2 Cy3) , zie bij Mangaancyanide.
Potassium-mangaancyanure (2KCy, MnCy) wordt gevormd bij het oplossen
van mangaancyanure in eene oplossing van cyaanpotassium.
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Potassium-mangaan-jzercyanure (Ferrocyaan-mangaan-potassium : K, Mn,
Cfy) ontstaat als een grijswitte neerslag, indien de oplossing van een mangaanoxydulezout in de oplossing van bloedloogzout gedroppeld wordt,
Potassium-molybdeenfluorure (KF, MoF) staat in bleekroode vlokken neder, indien men bij de oplossing van molybdeenfluorure eene oplossing van
fluoorpotassium voegt.
Potassium-nikkelcyanure (KCy, NiCy) wordt in gele rhombische prismen
verkregen, door nikkelcyanure in eene oplossing van cyaanpotassium op te
lossen en de oplossing te verdampen.
Potassium-osmiumchloride (KU, OsC1 2 ) ontstaat bij het verhitten van een
mengsel uit gelijke deelen chloorpotassiurn en osmium in een stroom chloorgas en komt voor in bruine octaeders, in poedervorm menierood.
Potassiumoxyde (Potassa , Duitsch Kali : KM. Het potassiumoxyde of
de potassa is in verbinding met koolzuur, onzuiver onder den naam van
potasch (zie aldaar) reeds lang bekend. Men achtte vroeger echter deze
verbinding identisch met de gelijksoortig werkende koolzure soda , die men
in de asch der strandplanten vond en beide werden met den naam van alkali
bestempeld. Dewij1 nu de vloeistof, door het uittrekken der plantenasch
met water verkregen, den naam loog ontving , heeft men ook aan de alkalien den naam van loogzouten gegeven. Van den koolzuren ammoniak , het
zoogenaamde v I u gt ige loogzo ut, werden zip door de benaming vast loogzout of v as t alkali onderscheiden. Ook heeft men reeds in vroeger dagen
waargenomen , dat door behandeling met kalk de alkalische eigenschappen sterker te voorschijn treden en in het jaar 1756 werd aangewezen , dat de kalk aan
de koolzure potassa het koolzuur ontneemt en daardoor vrije potassa in oplossing verkregen kan worden. In de jaren 1736 en 1758 werd bekend , dat
het alkali in de houtasch van het alkali in de asch ,der strandplanten verschilt.
Het potassiumoxyde is in de natuur zeer verspreid , maar komt steeds in
verbinding met zuren voor. Het menigvuldigst vindt men het met kiezelzuur verbonden en dan verder met kiezelzure verbindingen van andere basen , voornamelijk van aluminiumoxyde , calciumoxyde , magnesiumoxyde ,
ijzeroxyde , tot onoplosbare dubbelsilicaten, vooral in de veldspaat en glimmer,
verder in hoornsteen, apophylliet enz. Uit den grond geraakt het in de planters
en is daarin met plantenzuren verbonden (zie Potassiumoxyde, k o o 1 z u u r).
Het potassiumoxyde kan in den watervrijen staat verkregen worden door
gelijke aequivalenten potassiumoxydehydraat (potassahydraat) en potassium
te verhitten, waarbij het potassium door de zuurstof van het hydraatwater
geoxydeerd wordt (KO, HO + K = 2K0 + H). Ook verkrijgt men het, door
potassium in eene drooge lucht te verhitten , Zoodat er verbranding plaats
heeft ; er ontstaat hierbij echter tevens potassiumsuperoxydo (K00. Geschiedt deze verhitting in zuivere zuurstof, dan wordt er enkel superoxyde gevormd, maar indien men bij dit superoxyde zooveel potassium
voegt , als tot zijne bereiding genomen is, dan verdeelt zich de zuurstof
gelijkmatig en er ontstaat potassiumoxyde (KO, + 3K = 4K0).
Het potassiumoxyde is wit, smelt bij de roodgloeihitte en verdampt bij
eene zeer hooge temperatuur. Met water verbindt het zich onder een vuurverschijnsel tot hydraat. In den watervrijen staat wordt het nooit aangewend. De eigenschappen zijner oplossing in water zijn die van het hydraat
(zie verder Potassiumoxydehydraat).
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Potassiumoxyde , a e th ersul fo k o o l z u u r (Xanthogeenzure potassa
KO, CS, + C1410, CS2) , komt voor in zijdeglanzende naalden. Over zijne
vorming zie men Aethersulfokoolzuur.
Potassiumoxyde , antimoonzuur (Antimoonzure potassa : KO, Sb05)
wordt bereid, door 1 deel poedervormig antitnoon met 4 deelen salpeter in een
roodgloeijenden kroes te' brengen en het mengsel te ontploffen. De massa
wordt dan eerst met laauw-warm water uitgeloogd, om de overvloedige potassa te verwijderen. Hetgeen er terugblijft , is watervrije antimoonzure potassa. Wordt deze gedurende eenige uren met water gekookt, dan lost de
antimoonzure potassa langzaam op en blijft na verdamping, der oplossing als
eene gomachtige onkristalliseerbare massa terug, die tot formule heeft : KO,
Sb05 + 5H0. Bij verhitting tot 160° verliest dit tout 2 aeq. water en wordt
in water oplosbaar.
Indien men antimoonzuur of antimoonzure potassa met eene overvloedige
hoeveelheid potassahydraat verhit , dan wordt het antimoonzuur omgezet in
meta-antimoonzuur (zie aldaar). Nadat de met potassa gesmoltene massa
in weinig water is opgelost, scheiden zich daaruit na verdamping prismatische kristallen af van meta-antimoonzure potassa met de formule : 2K0, Sb0 5 + HO. Deze kristallen worden in weinig water onveranderd opgelost, doch door meer water ontleed, waarbij d u b b el- meta-a ntimoonzure potassa (KO, Sb05 + 7110) wordt afgescheiden.
De meta-antimoonzure potassa is een reagens op de sodazouten, dewijI het
meta-antimoonzuur met de soda een onoplosbaren neersiag van m et a - a 11timo onzure soda (NaO,SbO, + 7H0) vormt.
Voor de bereiding der meta-antimoonzure potassa als reagens , zijn verschillende bereidingswijzen opgegeven. Men maakt eerst gewone antimoonzure potassa en verdampt de oplossing onder toevoeging van potassahydraat
zoolang, totdat de massa bij bekoeling kristallijn wordt. Men laat deze
kristallen op onverglaasd aardewerk uitdruipen en spoelt de aanhangende potassa door water af.
Volgens Brunner wordt het reagens bereid door een mengsel van gelijke
deelen poeder van braakwijnsteen en salpeter bij kleine gedeelten in een
gloeijenden kroes te brengen. Nadat de massa verbrand is, wordt zij noc, '/,
uur lang matig gegloeid, waarbij zij in den beginne schuimt , maar eindelijk
rustig smelt. Men neemt nu den kroes uit het vuur en trekt na volkomen
bekoeling de massa met warm water uit. Er scheidt zich een zwaar wit
poeder af, waarvan de vloeistof wordt afgegoten. Men concentreert deze
vloeistof door verdamping en zet haar dan een paar dagen weg , na verloop
van welken tijd er zich eene deegachtige massa uit afscheidt. Behandelt men
deze met haar drievoudig volumen koud water , haar met eene spatel doorwerkende , dan verandert zij in een fiju korrelig poeder, hetwelk , met het
eerst afgescheiden poeder vereenigd, een weinig uitgewasschen en op filtreerpapier gedroogd wordt.
Het reagens moet in den droogen staat bewaard en eerst voor de aanwending door schudding in water opgelost warden. Houdt men de oplossing in voorraad, dan wordt de meta-antimoonzure potassa overgebragt in gewone antimoonzure potassa, die als reagens ondeugdelijk is, daar zij wel in geconcentreerde
soda-oplossingen een volumineusen neersiag voortbrengt, doch die in meer
water oplosbaar is.
Potassiumoxyde I a r s en i g z uur (Arsenigzure potassa) wordt verkregen ,
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indien men potassaloog met arsenigzuur in overmaat behandelt. Er ontstaat alsdan eene Olieachtige vloeistof van alkalische reactie, die een zuur potassazout
opgelost houdt. Wordt deze vloeistof met wijngeest vermengd , dan scheiden
zich na verloop van eenige dagen fraaije kristallen als regthoekige prismen
of met de formule : KO, 2AsO 3 + HO. Worden deze kristallen eenige uren
lang met koolzure potassa gekoOkt , .dan ontstaat, onder ontwijking van koolzuur, een zout van de formule KO, As03 , hetwelk een weinig oplosbaar in
alkohol is en hieruit als eene stroopdikke massa wordt afgescheiden.
PotassiumoxYde , a r s en ik zuu r (Arsenikzure potassa) komt voor als
tweemaal-zuur, eenmaal-zuur en neutraal zout. De tweem a a 1- zure arsenikzure pot assa wordt verkregen door gelijke deelen arsenigzuur en salpeter zamen to smelten , de massa in water op te lossen en de oplossing te verdampen. Het zout komt dan voor in kristallen
Met den grondvorm van den quadratoctaeder en heeft de formule : KO, 2H0,
As05. De kristallen zijn luchtbestendig en smelten bij de roodgloeihitte onder verlies -van water. De oplossing in water maakt lakmoespapier rood,
maar de roode kleur verdwijnt bij het droogen. De e e n m a a 1- z u r e a rs'e n i k z u r e p o t as s'a (2K0, HO, As0,) ontstaat , indien bij de oplossing
.van het vorig zout zooveel potassa wordt gevoegd, als het reeds bevat. Op
gelijke wijze ontstaat het n e u t r a al z out (3K0, As0 5 ) hetwelk nit eene
zeer geconcentreerde oplossing in vervloeibare kristallen kan verkregen worden.
PotassiumOxyde , boorzuur (Boorzure potassa). Neutrale boorzure
potassa (KO, B0 3) worth verkregen door gelijke aequivalenten boorzuur en
koolzure potassa zamen te smelten. Wordt het boorzuur watervrij of verglaasd
aangewend , dan blaast de massa bij het smelten zoodanig op, dat zij zich
boven den kroes verheft. Het zout reageert alkalisch en is zeer gemakkelijk
in water oplosbaar. De oplossing toont bij verdamping eene onduidelijke
kristallisatie , neemt echter,, evenals bet drooge zout, koolzuur uit de lucht
op , totdat er een mengsel van koolzure potasa en dubbel-boorzure potassa
is ontstaan.
Dubbel -boor zure potassa (KO, 2B0, + 5H0) ontstaat, indien men
bij eene oplossing van koolzure potassa , die naauwkeurig met boorzuur is
geneutraliseerd, potassaloog voegt, totdat alkalische reactie gevolgd is. Bij
verdamping wordt dan eerst eene kristalkorst van zesvoudig-boorzure potassa
verkregen , terwiji uit de moederloog dubbel-boorzure potassa in zeszijdige
prismen kristalliseert.
Drievoudig-boorzure potassa (K0,3B03 +3H0) zal volgens
Laurent somtijds uit de alkalische oplossing bij de bereiding der dubbelboorzure potassa aanschieten.
Zesvoudig-boorzure potassa(K0,6B03+40H0)wordtgevormd,
wanneer eene heete oplossing van koolzure potassa met boorzuur naauwkeurig geneutraliseerd en (dan oververzadigd word t en komt voor in rhombische ,
platte, zeer glanzende tafelen.
Potassiumoxyde , b r o o m z u u r (Broomzure potassa : KO, Br0 5 ) ontstaat
als bijerodukt bij de bereiding van het broompo assium en scheidt zich , als
rnoeiiehjk oplosbaar zijnde, of bij het brengen van broom in eene g econcenp
treerde otassaloog.
'Polassitinitatyde, chloorkoolonderzwavelzuur (KO, C,CI, + S205).
Wordt zwaveli gzuur koolstofsuperchloride met potassaloog overgoten en
bij eene zachte warinte gedigereerd, dan verkrijgt men eene neutrale oplossing
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Nan dit zout , waarin het onderzwavelzuur met koolstofsuperchloride is gepaard. Door de oplossing in te dampen , kan men bet zout in kristallen
'verkrijgen , die na omkristalliseren volkomen zuiver zijn en 2 aeq. water bevatten
Potassiumoxyde, chloorzuur (KO, C10 5) kan op verschillende wijzen
verkregen worden. Vroeger leidde men chloorgas in eene tamelijk verza, digde oplossing van koolzure potassa of gezuiverde potasch onder verwarming, want 6(KO,G02) + 6GI leveren 6002 + 5KCI + KO, CIO,. Men heeft
echter deze methode verlaten , omdat zij te kostbaar is. Men maakt thans
doelmatiger voor de bereiding van dit zout uit gebluschten kalk eene dunne
kalkmelk en leidt hierin chloorgas, waarbij chloorcalcium en chloorzure kalk
ontstaan. Men voegt alsdan chloorpotassium bij , waardoor na verdamping
en afkoeling kristallen van chloorzure potassa geleverd worden , terwiji
chloorpotassium blijft opgelost.
Het inleiden van chloorgas geschiedt in de warmte, en wel in eene gesloten houten kuip , die met lood is bekleed en een roertoestel van met lood
bedekt ijzer bevat. De vloeistof , waarbij het chloorpotassium is gevoegd ,
wordt in eene louden pan tot eene digtheid van 25° verdampt. — Ook voegt
men wel dadelijk bet chloorpotassium bij de kalkmelk en leidt chloorgas in.
6Ca0 -4- KCI + 6C1
3CaC1 + 3(CaO, CIO) ,
leveren eerst :
en verder met het KCI : KO, C105 + 6CaCl.
Ook wordt chloorgas geleid in eene geconcentreerde oplossing van bijtende
potassa met 10 deelen kalk.
10Ca0 + 2K0 ±12C1
Uit
5CaC1 ± 5(CaO, C10) ,
ontstaat dan eerst :
2K0 met de 5(CaO, C10) + 2C1:
en verder uit de
2(KO, C105) + 5CaCI ,
zoodat er in bet geheel 10 CaCI terugblijven.
Deze methode beat de voorkeur boven die , waarbij warmte wordt aangewend. Wordt het chloorpotassium dadelijk bij den kalk gevoegd, dan neemt
men op 6 aeq. (168 deelen) kalk 4 aeq. (74,6 deel) chloorpotassium.
Nog kan men chloorzure potassa bereiden door chloorkalk in water op te
lossen, 'de oplossing te verhitten en met chloorpotassium ( lh. van het gewigt van den chloorkalk) in te dainpen.
In bet klein maakt men dit zout gewoonlijk , door chloorgas, na het afgewasschen te hebben, in eene -glazen flesch met bijtende potassa te leiden.
De chloorzure potassa kristalliseert in tafelvormige, rhombische, 'witte,
paarlemoerglanzende kristallen , die bij 0° in 30 deelen water, bij 50° in
omstreeks 5 deelen water oplosbaar zijn. Bij zachte verwarming smelt zij ,
bij sterkere verhitting laat zij al de 6 aeq. zuurstof los en er blijft chloorpotassium terug.
Met geoxydeerde ligchamen in aanraking .gebragt , wordt zij zeer spoedig
ontleed , met brandbare ligchamen, zooals zWavel On phosphorus zaMengewreven, heeft 'or OntplOffing plants. Op iglOêijetde kolen geworpen , brandt
zij levehdig 'vO'Ort. Over de 'vvetrking van zwavelzuur op chloorzure potassa
zie men bij 6derzwavelittur. Bij ' de werking van 3 aeq. phosphorsuporchloride op '1 aeq. chloorzure potassa, wordt bet mengsel Nloeibaar en de ternperatuur -nor verhoOgd ; er ontwikkelt zich 'een detonerend gas en vrij chloor,
terwiji chloorpotassium en phosphoroxychloride terugblijven.
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De chloorzure potassa wordt veelvuldig aangewend in de vuurwerkerij , irt
de scheikundige laboratorien voor de bereiding van zuurstof en als oxydatiemiddel , als reagens op mangaan enz.
Potassiumoxyde, c h 1 or i gzuur (Chlorigzure potassa : KO, C10 3) ontstaat
bij het zamenbrengen van het chlorigzuur met eene oplossing van potassa.
De scheikundige vereeniging dezer ligchamen geschiedt echter zeer langzaam,
zoodat zich in den beginne vrij zuur en vrije base naast elkander bevinden.
Bij snelle verdamping kan het zout in den vasten staat verkregen worden,
bij langzame verdamping wordt het ontleed in chlorure en chloorzuur zout.
Potassiumoxyde , chroomzuur, zie Cliroomzure potassa.
Potassiumoxyde, cyaanzuur (Cyaanzure potassa), zie onder Cyaanzuur.
Potassiumoxyde , cyanuur zuur (Cyanuurzure potassa : KO, 2H0, Cy303)
ontstaat, indien eene kokend verzadigde oplossing van cyanuurzuur onvolkomen met potassa verzadigd wordt. Het scheidt zich dan bij bekoeling in
moeijelijk oplosbare glanzende teerlingen af.
Potassiumoxyde , j o odzuur (Joodzure potassa). '1). N e u t r ale j o o dz u re potassa (KO, J05 ) kan op verschillende wijzen bereid worden , zoobijv. door 80 deelen jodium met 75 deelen chloorzure potassa , 400 deelen
water en 1 deel salpeterzuur in eene kolf zoolang te koken, totdat het chloor
rijkelijk begint te ontwikkelen en het jodium volledig verdwenen , d. in
joodzure potassa is omgezet. Het scheidt zich grootendeels reeds bij bekoeling
af. — Verhit men verder joodpotassium en chloorzure potassa tot smeltens
of brengt men in gesmoltene chloorzure potassa langzamerhand joodpotassium
in kleine hoeveelheden, dan ontstaat er een mengsel van chloorpotassium en
joodzure potassa. Door weinig water kan het grootste gedeelte van het
eerste zout verwijderd worden. Lost men het overblijvende in kokend water op, dan geeft de oplossing bij bekoeling kristallen van joodzure potassa, terwiji het nog voorhanden chloorpotassium opgelost blijft. Wordt
jodium in potassaloog gebragt voor de bereiding van het joodpotassium (zie aldaar) , dan ontstaat de joodzure potassa als bijprodukt en scheidt zich bij
bekoeling der sterk ingedampte oplossing voor het grootste gedeelte af. Men
kan Naar van het aanhangende joodpotassium bevrijden door behandeling
met wijngeest, die het joodpotassium oplost. Ilit de heet bereide oplossing
kristalliseert de joodzure potassa in kleine , harde, glanzende , watervrije
kristallen, die bij verwarming smelten en bij sterke verhitting al de 6 aeq.
zuurstof afgeven , waarbij joodpotassium terugblijft. Er ontwijkt echter met
de zuurstof steeds eene kleine hoeveelheid jodium, zoodat het terugblij vende
joodpotassium alkalisch reageert. De oplossing der joodzure potassa in water, blijft, indien zij vrij is van joodpotassium , na bijvoeging van verdunde
zuren , in den beginne kleurloos.
2). Dubb el -j o o d z u r e potassa (KO, 2J0 5) ontstaat , indien bij eene
beet verzadigde oplossing van het neutrale zout eene overeenkomstige
hoeveelheid joodzuur gevoegdwordt. Het bevat 1 aeq. water , maar kan
door sterke verhitting watervrij verkregen warden, vormt zuilen met 2 vlakken toegescherpt en vereischt 75 deelen water van 15° C. tot oplossing.
3). Drievoudig-j oodzure potassa (KO, 3J0 5) kan door vermenging
eener heet verzadigde oplossing van het neutraal zout met een sterk zuur
bijv. salpeterzuur, zoutzuur of zwavelzuur, bij langzame afkoeling verkregen worden. Het kristalliseert in rhombodders en vereischt 25 deelen watertot oplossing.
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Potassiumoxyde , kiezelzuu r. Het potassahydraat of de koolzure
potassa kan met het kiezelzuur in de meest verschillende verhoudingen zamengesmolten worden. Het kiezelzuur kan echter slechts zooveel koolzuur
verplaatsen, dat het zuurstofgehalte van het koolzuur met dat van het kiezelzuur gelijk is. Op 50 deelen koolzure potassa rekent men '11 deelen kiezelzuur.
De zoogenaamde kiezelvloeistof wordt verkregen door 3 tot 4 deelen koolzure potassa met I deel kwartspoeder of wit zand zamen te smelten. De
gesmolten massa geeft bij behandeling met water eene stroopdikke oplossing.
Hieruit worden door zouten der alkalien en alkalische aarde onoplosbare
kiezelzure zouten en kiezelzuur neergeslagen, waarvan de eerste in verdunde
zuren oplosbaar zijn, terwijl het laatste onopgelost blijft.
Het zoogenaamde waterglas is eene kiezelzure potassa, die rijk is aan
kiezelzuur, hetwelk volgens Fuchs wordt bereid, door 10 deelen koolzure potassa en 15 deelen kwartspoeder in een vuurvasten kroes zoolang
zamen te smelten , totdat de massa rustig vloeit. Men verkrijgt daardoor
een kleurloos glas, hetwelk in water geheel onoplosbaar schijnt te zijn, maar
bij aanhoudend koken worth opgelost en eene stroopdikke vloeistof geeft, die
op bout, papier of goed gestreken, tot eene glasachtige huid als een vernis
indroogt en derhalve, vermengd met krijt of een ander poeder , gebezigd
wordt tot eene bestrijking, die tegen het vuur bestand is. In het groot wordt
bet potassa-waterglas voor dit doel verkregen, door 45 deelen kwarts, 30
deelen potasch en 3 deelen poeder van houtskool zamen te smelten en de
gesmoltene, tot poeder gebragte massa, door koking in water op te lossen.
Het zwavelpotassium, dat mogelijk in de vloeistof aanwezig is , wordt onschadelijk gemaakt door koking met koperhamerslag of ook met loodglid.
Thans wordt het waterglas meer uit koolzure soda bereid. (Zie Sodiumoxyde 2 kiezelzuur en Waterglas).
Potassiumoxyde, koolzuur. 1). Enkelvoudig-koolzure potassa
(KO, CO2) wordt in het groot verkregen door verbranding van hout, uitlooging der asch, verdamping der loog en gloeijing van het overblijfsel, en onder
den naam van potasch (zie aldaar) in den handel gebragt.
De boomen, voor de bereiding der potasch bestemd, worden geveld, in
stukken gehouwen en in groote kuilen tot asch verbrand. Vroeger werd de
asch met loog tot een deeg gekneed, en onder den naam van »okras" in den
handel gebragt. Thans wordt de asch in houten kuipen gebragt, die met
een dubbelen doorboorden bodem zijn voorzien, waarop een filtrum gemaakt
is door het opleggen van stroo. Deze kuipen dragen den naam van aschkuipen (aescher) en zijn beneden met eene kraan tot bet afloopen der loog
voorzien. Is de asch ingebragt, dan wordt zij weder met eene laag stroo
bedekt, opdat het water zich gelijkmatig verdeele.
Om eerie geconcentreerde loog te verkrijgen, worden de aschkuipen terrasvormig boven elkander geplaatst en wordt de loog van de bovenste kuipen in de benedenste geleid.
Is het uitloogen geeindigd, dan heeft men eene loog verkregen, die omstreeks 20-25 pct. koolzure potassa bevat.
Deze loog nu wordt in ijzeren pannen onder eene voortdurende bijvoeging
van nieuwe loog verdampt en wet zoolang, totdat eene uitgenomen proef kristallijn vast wordt. Is dit tijdperk ingetreden, dan wordt het vuur verzwakt,
,de loog tot droogwordens verdampt en op deze wijze de ruwe potasch ver-
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kregen, die den naam van »v 1 oe d" draagt en eene bruine kleur bezit. Deze
kleur is hoofdzakelijk afkomstig van organische bijmengsels ; om deze .te
-verwijderen , wordt de potasch in vlamovens gecalcineerd.
De haard van zulk een oven heeft eene lengte van omstreeks 3-4 el bij
eene breedte van 1-2 el ' en is aan beide zijden met een roostervuur (rostfeuerung) voorzien, dat van den haard door eene vuurbrug gescheiden is.
De, potasch wordt op den haard gebragt , hierop uitgespreid en in den beginne zeer, langzaam , later echter sterker verhit.
Eerst neemt . de potasch door de verkoling der organische stoffen eerie zwarte
kleur, aan, worth echter steeds lichter, totdat zij ten laatste als eene door
ijzeroxyde roodachtig of door mangaanzure potassa blaauwgekleurde massa
verschijnt, die omstreeks 50-75 pct. koolzure potassa bevat,
Het potassagehalte der planten , die voor het verkriken, der potasch gebezigd, worden , is zeer verschillend ; in het algemeen echter is dat der boomen geringer dan dat der struiken en kruiden. Zoo verkrijgt men uit 1000
deelen beukenhout slechts 1-2 pct. potasch, terwijI 1000 deelen alsemkruid
of aardrookkruid 75 pct. leveren.
Een ander materieel voor de bereiding der potasch, is in den laatsten tijd
geworden de dusgenaamde schlempe, die bij de gisting,der beetwortelsuikerstroop na het afdestilleren van den wijngeest terugblijft. Doze wordt namelijk tot stroopsdikte ingedampt en de massa aisdan in een vlamoven tot
droogW,ordens verhit, om de organische bestanddeelen te verkoelen en het
water uit te driven. Vertoonen zich op de oppervlakte geene vlammen
meer, dan neemt men de massa uit den oven w eg en vorrnt haar tot
hoopen, die voortgaan met branden. Op deze wijze verkrijgt men eene
zwarte blazige massa, die, na met water uitgeloogd en dan weder tot droogwordens verdampt te zijn, ruwe potasch levert,
De potasch wordt uit Amerika, Duitschland en Rusland aangevoerd. In
den laatsten tijd, heeft men door een gelijksoortig proces , als voor de bereiding' der koolzure soda volgens de methode- van LeIIanc client, uit het chloorpotassium van het stassfirtiet koolzure potassa verkregen., ,
Dewijl de potasch nit den handel voor vele doeleinden niet zuiver genoeg
is lost men haar in 3/4 tot haar gelijk gewigt water op, giet de , heldere
'
oplosiing,
of van het . onopgelost overblijfsel, dat uit eenig kiezelzuur en zwavelzure potassa bestaat, dampt tot op eene zouthuid in en laat bekoelen.
De terugblijvende loog wordt evenals vroeger tot , droogwordens ingedampt
en de verkregene witte zoutmassa in goed geslotene vaten bewaard , dewij1 zij aan de lucht spoedig , vervloeit.
De op , deze wie
j verkregene potasch is echter nog, niel-gelieel, zuiver en bevat
steeds nieer of minder zwavelzure potassa , benevens chloorpotassium. Verlangt men eene volkomen zuivere koolzure potassa, dan Jereidt men haar
uit de dubbel-koolzure potassa door deze te gloeijen , waarbij 1 aeq. koolzuur wordt- uitgedreven. Ook kan men wijnsteeti of cremortart (dubbelwijnsteenzure potassa) nemen en dezen gloeijen. De verkregene zwarte massa,
die uit. kool en , koolzure potassa bestaat , wordt met, water uitgeloogd, de
loog gefiltreerd en verdatnpt (is somtijds een weinig kalkhoudend).
De koolzure potassa komt in den zuiveren staat , voor als een wit poeder,,
hetwe,lk gemakkelijk , oplosbaar in water is.
Het geliruilt der kpolzure potassa is zeer uitgehrreid. Men, bezigt haar tot
glasljereldinti, tot zeepzieden , bleeken , kleuren, voor de bereiding van sal--
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peter, van ferrocyaanpotassium , in de pottebakkerijen , katoendrukkerijen en
in de geneeskunde. Met kool vermengd, client zij tot reduceren en vormt
den zoogenaamden zwarten vloed.
2). Dubbe l'-koolzure potassa (KO, 2CO, 4- HO) worth verkregen
door koolzure potassa met koolzuur te verzadigen of door bij eene geconcentreerde oplossing van koolzure potassa, tot 60° verwarmd zooveel azijnzuur te voegen , dat de heeft der potassa daarmede verzadigd is. Er ontstaat
alsdan azijnzure potassa , terwij1 aan den anderen kant het vrijgeworden koolzuur zich met de andere heeft der koolzure potassa verbindt en daarmede
dubbel-koolzure potassa vormt, die uit de vloeistof kristalliseert. De tweevoudig-koolzure potassa, kristalliseert in groote waterheldere kristallen , die
rood lakmoespapier blaauw maken en door verhitting spoedig '1 aeq, koolzuur afgeven.
Potassiumoxyde, mangaanzuur (KO, Mn0 3 ) ontstaat, indien een oxydatietrap van het mangaan met potassahydraat onder bijvoeging van salpeter
of chloorzure potassa gegloeid en de gegloeide massa met water uitgetrok ken wordt. 8 Deelen zuivere bruinsteen worden met 7 deelen chloorzure
potassa vermengd en bij het mengsel in eene blanke ijzeren schaal 37 deelen eener potassaloog van '1,27 spec. gewigt gevoegd. Nadat alles tot
droogwordens verdampt is, verhit men in een ijzeren kroes tot roodgloeijens. Op deze wijze wordt dan eene massa verkregen , die uit mangaanzure potassa bestaat en eene fraaije groene oplossing vormt , waaruit zich
bij langzame verdamping onder de luchtpomp groene kristallen afzetten.
De groene oplossing, die nog vrij alkali bevat, verandert aan de lucht in
eene violette, dan in eene roode, eindelijk in eene kleurlooze, terwijl zich
bruine vlokken van mangaanoxyde en Tnangaanhyperoxyde afscheiden. Wegens deze kleurwisseling noemt men de mangaanzure potassa mineraalkameleon (Chamaeleon minerale). De roode kleur is afkomstig van de vorming
van het overmangaanzuur.
De mangaanzure potassa is als scheikundig teekenschrift, tot het ontfoeselen van den brandewijn, alsmede als ontkleurend middel in gebruik.
Potassiumoxyde , meta-an timoonz u u r (Meta-antimoonzure potassa),
zie onder Potassiumoxyde, antimoonzuur.
Potassiumoxyde, in et apho sph o rzuu r (Metaphosphorzure potassa)
zie onder Potassiumoxyde, p h o s p h o r z u u r.
Potassiumoxyde , met a t i n z u u r (Metatinzure potassa) , zie onder Potassiumoxyde, tinzuur.
Potassiumoxyde, molybde en z u u r (Molybdeenzure potassa) , zie onder
Molybdeenzuur.
Potassiumoxyde , n i tr o z w a v el i g z u u r (Nitrozwaveligzure potassa
KO, S02NO2 ) is eene dubbel-zwaveligzure potassa, waarin 9 aeq. zwaveligzuur
door stikstofoxyde is verplaatst. Worden boven kwikzilver 2 volumen zwaveligzuur en 4 volumen stikstofoxyde gemengd, dan heeft er geene verandering plaats. Wordt echter eene geconcentreerde oplossing van bijtende
potassa in de gassen gebragt, dan verdwijnen zij na verloop van eenige uren
en vormen gezamenlijk met I aeq. potassa het potassazout en het nitrozwaveligzuur.
Potassiumoxyde , onderchlori gzuur (Onderchlorigzure potassa : KO,
C10) is, vermengd met chloorpotassium , onder den naam van Eau de Javelle
bekend en komt voor als eene kleurlooze vloeistof met een zwakken reuk,
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naar chloor en een zoutachtigen smaak. Het behoort tot de bleekvochten (zie
aldaar). Na verdamping in het luchtledige verkrijgt men eene kristallijne
massa , waarvan de oplossing bleekend werkt. Dampt men de oplossing onder
toetreding der lucht door verwarming uit , dan wordt het zout ontleed; er
ontwijkt zuurstofgas en er ontstaan chloorpotassium en chloorzure potassa.
Het zout wordt bereid door chloorkalk door middel van koolzure potassa
te ontleden. De chloorkalk wordt met water uitgetrokken en de vloeistof
met koolzure potassa behandeld ; er scheidt zich koolzure kalk af en chloorpotassium en onderchlorigzure potassa blijven opgelost. Ook kan men het
verkrijgen door chloorgas in eene oplossing van koolzure potassa te Leiden.
Er ontwijkt koolzuur en er worden gevormd onderchlorigzure potassa en
chloorpotassium, want : 2K0 + 2C1— KO, CIO -f KCI.
Potassiumoxyde , o n d e r p h o s p h or i g z u u r (Onderphosphorigzure potassa : KO, 211U, PO) kan verkregen worden door eene alkoholische oplossing
van potassahydraat met phosphorus te koken. Er onstaat alsdan eene oplossing
van onderphosphorigzure potassa, die potassahydraat in overmaat bevat, welk
laatste kan verwijderd worden door digereren met dubbel-koolzure potassa.
Potassiumoxyde , on d e r z w a v el i g zuur (Onderzwaveligzure of dithionzure potassa : KO, S202) ontstaat, indien eene geconcentreerde oplossing van,
zwaveligzure potassa met overvloedige zwavel (zwavelbloemen) wordt gekookt , alsmede bij de bereiding van zwavellever door bet oplossen van zwavel in potassaloog , waarna men in de heete oplossing langzamerhand bij
kleine hoeveelheden eene oplossing van dubbel-chroomzure potassa voegt.
Onder afscheiding van chroomoxyde wordt bet zwavelpotassium in onderzwaveligzure potassa omgezet. Men moet echter met het bijgieten van elke
nieuwe hoeveelheid van bet chroomzure zout zoolang wachten, totdat het
afgescheiden chroomoxyde eene zuivere groene kleur heeft aangenomen, want
een overvloed moet vermeden worden. — Wordt de op de eene of andere
wijze verkregene oplossing van het zout bij 30 0 C. verdampt , dan schieten
daaruit zeer dunne vierzijdige prismen aan , die zeer gemakkelijk in water
oplosbaar, ja zelfs vervloeijend zijn, dock niet door alkohol worden opgelost. Zij bevatten 4 aeq. of 3 pct. kristalwater,, hetwelk bij omstreeks 200°
C. ontwijkt. Verhit men sterker, dan ontstaat door omzetting der elementen,
zonder dat er jets ontwijkt, een mengsel van 1 aeq. vijfvoudig-zwavelpotassium en 3 aeq. zwavelzure potassa.
Potassiumoxyde , on d e r z w a v el zuur (Underzwavelzure of dithionzure
potassa : KO, S 2 05 ) wordt verkregen door ontleding eener oplossing van onderzwavelzure baryt of van onderzwavelzuur mangaanoxydule met de joist vereischte hoeveelheid eener oplossing van koolzure potassa. De kristallen van
dit zout zijn luchtbestendig, verknappen bij verhitting en worden bij eene
hoogere temperatuur , onder bet afgeven van zwaveligzuur , ontleed, waarbij
zwavelzure potassa terugblijft. Zij zijn oplosbaar in omstreeks 46 deelen koud
en in 1 1/2 deel kokend water.
Potassiumoxyde , o s m an- o s m i u m z u u r (KO, 0s0 40sN) wordt verkregen, indien men vast osmiumzuur in eene geconcentreerde potassaloog , vermengd met ammoniak , onder voortdurend omroeren oplost. Naar gelang
het zuur oplost, scheidt zich de osman-osmiumzure potassa als een geel ,
korrelig-kristallijn poeder af.
Potassiumoxyde , o smigzuur (Osmigzure potassa : KO, Os0 3 ) , zie bij
Osmigzuur.
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Potassiumoxyde o s m i u m z u u r (Osmiumzure potassa : KO, 0s0 4) ontstaat , indien osmium of zijn lage oxydatietrap met salpeter wordt gegloeid.
Potassiumoxyde , o v erchloorz u u r (Overchloorzure potassa : KO, C107).
Deze verbinding ontstaat, indien chloorzure potassa zoolang gesmolten worth,
totdat bij de temperatuur, waarbij zich eerst met gemak zuurstof ontwikkelt , de gasontwikkeling begint te verminderen (zie bij Overchloorzuur).
Er blijft alsdan een mengsel van chloorpotassium met omstreeks 45 pct. zeer
moeijelijk oplosbare overchloorzure potassa terug, verbindingen , die door
oplossing en kristallisatie gemakkelijk -van elkander kunnen gescheiden worden. Worden deze bewerkingen eenige malen herhaald, dan verkrijgt men
een zeer zuiver produkt.
De overchloorzure potassa is zeer weinig in koud water, beter in kokend
water oplosbaar en kristalliseert uit zijne oplossing watervrij in rhombische
zuilen. — 1 Deel van het zout vereischt tot oplossing 88 deelen water van
10° C. , daarentegen slechts 6 deelen kokend water. Met brandbare ligchamen , zooals sulker, zwavel enz. vermengd, ontploft bet door een sterken
slag of stout,
Potassiumoxyde , o v erj o o d z u u r (Overjoodzure potassa : KO, J07 ) wordt
verkregen door joodzure potassa in potassaloog op te lossen en chloorgas in
de oplossing te leiden, Het moeijelijk oplosbare zout scheidt zich dan uit.
Het wordt door verhitting in zuurstofgas en joodpotassium ontleed.
Potassiumoxyde , o v er m a n g a a n z u u r (Overmangaanzure potassa : KO,
Mn,07) ontstaat indien men in eene heete oplossing van man ga an zu r e
potassa (zie aldaar) een stroom koolzuur inieidt, zoolang totdat er eene
roode oplossing is ontstaan , die men laat bezinken , door asbest filtreert,
snel indampt en laat kristalliseeren. — Ook kan men overmangaanzure potassa
verkrijgen , door koolzure potassa met bijtende potassa en mangaanhyperoxyde zamen te smelten , de gesmoltene mass y met water nit te trekken
en de daardoor verkregene oplossing van overmangaanzure potassa te laten indampen. In het groat bezigt men voor de bereiding het chloormangaan , dat bij de afscheiding van chloor uit zoutzuur door middel van bruinsteen terugblijft.
De overmangaanzure potassa komt voor in donker purperroode , bijna
zwarte kristallen , die in '16 deelen koud water oplossen.
De overmangaanzure potassa is in den laatsten tijd veelvuldig aangewend
als desinfecterend en bleekend rniddel. In de maatan.alyse speelt het eene
belangrijke rol tot het bepalen van organische stoffen , vooral voor het titreren van ijzer (zie bij Maatanalyse).
Potassiumoxyde , p a r a p h o s p h o r z u u r (Paraphosphorzure potassa :
2K0, P0 5), zie bij Potassiumoxyde , phosphorzuur.
Potassiumoxyde, ph o s p h o r i g z u u r (Phosphorigzure potassa : KO,
2H0, P03) wordt als eene dikke stroop met duidelijke aanwijzing van kristallisatie verkregen , door neutralisatie eener oplossing van phosphorigzuur
met potassa en verdamping der oplossing.
Potassiumoxyde phosphorzuur (Phosphorzure potassa). Het gewone
of driebasische phosphorzuur (orthophosphorzuur) vormt met de potassa drie
verschillende zouten, waarin 9, 2 of 3 aeq. HO van het zuur door potassa
worden verplaatst. Oneigenlijk worden deze zouten door de namen basisch,
neutraal en zuur van elkander onderscheiden , zooals uit bet artikel zouten
blijken zal. Gloeit men phosphorzuur met overvloed van koolzure potassa,
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dan drijft 1 aeq. phosphorzuur 3 aeq. koolzuur uit en na oplossing der bekoelde massa in water, verkrijgt men bij verdamping kleine, in water oplosbare , naalden van • phosphorzure potassa met de formule 3K0, P05 . (In
den werkelijken zin een neutraal zout, maar gewoonlijk basische phosphorzure potassa geheeten). lndien men verder het gewoon phosphorzuur
met koolzure potassa verzadigt , totdat de vloeistof begint duidelijk alkalisch
te reageren , ontstaat er phosphorzure potassa, van de formule 2KO, HO, P05,
(in den wezenlijken zin een eenmaal-zuur zout, maar gewoonlijk basische
phosphorzure potassa geheeten). Voegt men eindelijk bij eene oplossing van
koolzure potassa of bij eene oplossing van het vorige zout zooveel gewoon
phosphorzuur, dat de vloeistof lakmoespapier roodmaakt , dan verkrijgt men
bij verdamping goed gevormde liristallen van phosphorzure potassa van de
formule KO, 2H0, PO, (een tweemaal-zuur zout , gewoonlijk zure phosphorzure potassa geheeten).
Wordt eene oplossing van het gewone phosphorzuur bij eene alkoholische
oplossing van potassahydraat gevoegd, zoodat de vloeistof nog uiterst zwak
zuur reageert en alsdan alkohol bijgevoegd, totdat er eene melkachtige troebeling
ontstaat, dan scheidt zich na verloop van 24 uren eene dikke zure stroop
af, die uit een mengsel van zoogenaamde neutrale en zure phosphorzure potassa bestaat. Dampt men deze stroop in eene platinumschaal tot droogwordens nit en gloeit men het overblijfsei , dan blijft er een mengsel van
paraphosphorzure potassa met metaphosphorzure potassa (in de onoplosbare
modificatie) terug, wparuit het eerste zout door water kan worden uitgetrokken. Deze oplossing reageert alkalisch en kan gekookt worden, zonder dat
het paraphosphorzure zout in gewoon phosphorzuur zout wordt omgezet.
Wordt zij daarentegen met potassa vermengd, gekookt of verdampt, dan
ontstaat het zout van het gewoon phosphorzuur. De tot stroopsdikte verdampte oplossing levert boven zwavelzuur eene blinkend witte , straalvormige massa van 2K0, PO, ± 3H0, dat is, van neutrale p a r a p h o s p h o rz u r e p o t a s s a. Wordt dit neutrale zout in azijnzuur opgelost en bij de
oplossing alkohol gegoten , dan scheidt zich zure paraphosphorzure potassa
(KO, HO, P05 ) af.
Met aphosphorzu r e pot assa (KO, POO wordt in den, onoplosbaren
staat verkregen door 2 deelen chloorzure potassa met I deel phosphorzuur van
stroopsdikte zamen te smelten, , sterk te verhitten en eindelijk de massa
met water te digereren.
Potassiumoxyde , s a l p e t e r i g z u u r (Salpeterigzure potassa : KO, NO3)
wordt, vermengd met potassa en salpeterzure potassa, verkregen bij verhitting van salpeter. Lost men de gesmoltene massa in water op en verdampt
men de oplossing, dan kristalliseert eerst de salpeter en dan de salpeterigzure potassa, hoewel door aanhangende moederloog zeer verontreinigd. Wordt
nu de oplossing, nadat de salpeter uitgekristalliseerd is, met azijnzuur geneutraliseerd en alsdan met het dubbel volumen wijngeest vermengd, dan
zondert zich nog salpeter af en de vloeistof wordt in twee lagen gescheiden,
waarvan de bovenste eene oplossing van azijnzure potassa in wijngeest is,
de benedenste de salpeterzure potassa bevat. Stelt men deze laatste ondereene klok boven zwavelzuur, dan scheidt zich het zout in onduidelijke kristallen af, Eene zeer zuivere oplossing kan echter slechis verkregen worden
bij wederzijdsche ontleding van salpeterigzuur zilveroxyde en ,chloorpotassium.
ilet zout is vervloeibaar ; met sterke zuren overgoten , geeft het stikstof-

Potassiumoxyde.

635

oxydegas, weshalve men het vroeger voor eene verbinding van stikstofoxydegas met potassa bield.
Potassiumoxyde salpeterzuur (Potassassalpeter : KO,N0 5) wordt in
de natuur uitgeslagen gevonden op den Weill zooals bijv, in , Hongarije ,
Spanje , Sicilie, Amerika , Oost-Indiö enz. Ook wordt het zout in planten
gevonden zooals in Scholkruid, Lepelbl,ad enz.
De potassa-salpeter wordt in het groot verkregen door het voldoen ant
de voorwaarden voor de von-Ding van salpeteizuur (zie aldaar) , namelijk
rotting van dierlijke, stikstofhoudende ligchamen onder toetreding der lucht
en bij aanwezigheid van een alkali of alkalische aarde. In Frankrijk en Zweden geschiedt zulks in do salpeter-plantages. Men vermengt het best op
plaatsen, alwaar dierlijke stoffen, zooals bloed, hoorn , urine enz, gemakkelijk verkregen worden, eene fosse damaarde met uitgeloo g
. de asch, kalk of
kalkhoudende zelfstandigheden , verder met stroo , mest, dierlijke afval ,
overblijfsels. van planten , bijv. distelen enz, , stelt alles gedurende langen
tijd in hoopen opgestapeld, aan de rotting Moot , waarna er eene tamelijk
harde massa ontstaat , die moederaarde genoemd wordt. Deze moederaarde
wordt gewoonlijk in pyramidale hoopen , op een bodem , waarvan de neiging het
opzamelen door middel van zijwaarts aangebragte goten veroorlooft, gedurende langen tijd aan zich zelve overgelaten en voor een voldoenden staat
van vochtigheid met urine en andere stikstofhoudende vloeistoffen overgoten. Na eenige jaren is, de moederaarde rijp , hetwelk aan het witte overdek kan herkend worden. Van tijd tot tijd wordt dit overdek er afgekrast,
terwijl men de hoopen nog eenigen tijd laat staan.
In Zweden brengt men het mengsel van aarde, uitgeloogde asch enz., in
kleine houten hutten en overgiet de hoopen met koeijen-urine.
In Hongarije , alwaar y ea natuurlijke salpeter verzarneld wordt, heeft het
bedrijf der salpeterplantages eenige overeenkomst met de natuurlijke worming. Men legt, aldaar op zachte afhellingen boven dorpen zoogenaamde
keerplaatsen aan, zoodat de geheele vloeistof er over heenloopt en intrekt;
Zoo ook verzamelt men op andere plaatsen den natuurlijk uitgeslagen salpeter door dusgenaamd k e e r en, weshalve men den salpeter, op deze,wijze
verkregen, keers a. 1peter beet.
De atscheiding van den salpeter uit de rijpe salpeteraarde, hetzij die door
kunstmatig aangelegde plantages verkregen of uit de natuur verzameld is,
vervalt in 4 hoofdbewerkingen
1. het uitloogen der aarde ;
2. het ornzetten van den, salpeterzuren kalk en van de salpeterzure magnesia in potassa-salpeter (het b r e k en geheeten) ;
- 1 de afscheiding van den nog onzuiveren salpeter;
4. zijne zuivering.
Het uitloogen der salpeteraarde geschiedt in aschhaarden (aeschern) , zooals deze bij het verkregen der potasch in gebruik zijn of in,bakken met dubbelen bodem , waarbij de zoogenaamderuwe salpeterloog verkregen wordt, die
voor geschikt om op to koken gehouden wordt, indien de vochtweger
Beaume aanwijst. Men onderscheidt. gewone salpeterloog, sterke en zwak,ke
loog ; de beide laatste worden weder op vaten getapt, om, ze sterkerte maken.
De ruwp , loog hondt opgelost : salpeterzure potassa en soda „ salpeterzure
kalkaarde en magnesia, chloorcalcium, chloormagnesium, chleorpotassium,
chloorsodium , salpeterzure ammonia en organische stoffen.
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Om de salpeterzure kalk en magnesia, het chloorcalcium en chloormagnesium te ontleden en in salpeterzure potassa over te brengen, voegt men bij
de voor koking geschikte loog, die in houten bakken door bezinking helder
geworden is, asch en potasch. Deze bewerking wordt het brek en geheeten, terwijl men de potaschloog de breuk beet.
In plaats der koolzure potassa kan men ook zwavelzure potassa of een
mengsel van 30 deelen chloorpotassium en 87 deelen zwavelzure soda nemen, die bij onderlinge ontleding zwavelzure potassa en chloorsodium leveren.
Men moet echter vooraf pot asch bijvoegen, om de magnesiazouten te
ontleden.
Alsdan laat men de loog in aarden neerslagkuipen afloopen, waarin zich
binnen eenige uren de koolzure en zwavelzure alcalische aarden als praeci-pitaat afzetten. De heldere loog wordt dan afgegoten en tot verkokmg
gebragt. Deze loog bevat hoofdzakelijk salpeter , salpeterzure soda , chloorpotassium , chloorsodium , kleurende stoffen, eenigen zwavelzuren kalk,
eene geringe hoeveelheid van andere kalk- en magnesiazouten; de laatste, omdat de afscheiding van den koolzuren kalk en van de koolzure
magnesia door de koolzure potassa in de koude niet volledig geschredt
en dewijI 1 deel koolzure magnesia teruggehouden wordt. De ruwe
loog wordt, na in een voorverwarmingspan tot een zekeren graad van
warmie gebragt te zijn, in een ijzeren ketel ingedampt, totdat de sterkte
der vloeistof aan den vochtweger 52,5 tot 53° Beaum6 aanwijst. Gedurende
deze verdamping Scheidt zich koolzure kalk en magnesia, gips enz. af. De
loog wordt alsdan in de zoogenaamde zout-neerslagkuipen gebragt, waarin
gedurende de afkoeling tot 45 a 50° zich de grootste hoeveelheid chloorpotassium en chloorsodium wegens hunne mindere oplosbaarheid afscheidt,
welke zouten men er uitschept. Zoodra nu eene uitgenomene proef der loog
op eene plaat kristallijn vast wordt, hetwelk op een zoutgehalte van omstreeks 50 0/0 wijst, dan laat men haar eenige uren in rust, om haar helder te
maken , waarbij zich eene nieuwe hoeveelheid keukenzout en chloorpotassium
afscheidt. Vervolgens wordt zij in de kristalliseervaten gebragt, waarin de
salpeter in kristallen aanschiet. Hij is nu echter nog bruin gekleurd door
organische zelfstandigheden en bevat nog eene aanzienlijke hoeveelheid keukenzout en chloorpotassium. Hij kan dus slechts voor r u w en salpeter
doorgaan. De moederloog wordt, althans indien zij niet al te zeer door organische bijmengsels verontreinigd is, zoo dikwijls weder met eene ruwe
loog ingedampt, totdat het te groat gehalte van chloormetalen de moeite niet
meer beloont. Zijn er echter te veel organische zelfstandigheden aanwezig,
dan giet men de loog op den salpeterhoop.
De ruwe salpeter wordt aan eene zuivering of het zoogenaamde raffineren onderworpen, door hem met eene bepaalde hoeveelheid water te verwarmen. Dit, water lost den salpeter gemakkelijk op, maar laat een deel der
aanwezige chloormetalen terug. Men hrengt tot dit einde in eene kookpan
of in een grooten koperen ketel 600 kilo water en 4200 kilo rinven salpeter,
verhit en voegt na gevolgde oplossing langzamerhand en onder omroeren
zooveel salpeter bij, totdat in het geheel daarvan 3000 kilo verbruikt zijn.
De verhouding van het water tot den ruwen salpeter wordt zoodanig gekozen , dat al de voorhandene salpeter wordt opgelost, loch niet de geheele
hoeveelheid chloormetalen, die de salpeter bevat, voornamelijk het keukenzout. De neergeslagene chloormetalen worden uit den ketel door middel
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van kleine schalen verwijderd ; men verdunt alsdan de oplossing en voegt 1
kilo opgeloste lijm bij , om kleurende stoffen te verwijderen. Het schuim ,
dat zich vormt, wordt afgeschept en dan de oplossing tot heldermaking op eene
temperatuur van 90 graden gehouden. Eindelijk wordt zij voorzigtig in koperen
pannen geschept , waarvan de bodem gedeeltelijk nit 2 hellende vlakten bestaat,
die zich in het midden vereenigen. Terwijl zich alsdan bij het afkoelen,
hetwelk eenige uren duurt, salpeter afscheidt , roert men gedurig om, ten
einde het vormen van groote kristallen te verhinderen, die door het insluiten van moederloog verontreinigd zouden worden. De gevormde kleine kristallen, s a 1pe t erm e el geheeten , brengt men uit de loog op het niet hellend onbedekt gedeelte van den bodem, laat ze aldaar afdruipen en verwijdert
ze eindelijk uit de pan. Om de nog bijgemengde chloormetalen te verwijderen , wordt het salpetermeel met eene verzadigde oplossing van salpeter gedurende eenige uren in aanraking gelaten, alsdan met zuiver water in houten
vaten afgewasschen, eindelijk in drooge pannen onder voortdurend omroeren
gedroogd, gezift en in vaten geborgen. Men brengt ook wel het salpetermeel door oplossing en verdamping tot groote kristallen (p ij p s a 1 p e t e r).
In den laatsten tijd wordt echter zeer veel potassa-salpeter verkregen door
ontleding van den sodasalpeter of chilisalpeter door middel van chloorpotassium (zie Sodiumoxyde , salpeterzuur).
De salpeter komt in den handel voor als een kleurloos tout, dat in zeszijdige prismen kristalliseert, doch geen kristalwater bevat. Hij heeft een
verkoelenden, zoutachtigen smaak. Hij smelt bij 3500 en wordt in de koude
vast tot eene kristallijne massa , die , op koude platen gedroppeld , een straalvormig voorkomen heeft. Bij sterkere verhitting laat hij zuurstof los en gaat
over in salpeterzure potassa (Zie Potassiumoxyde , salpet er i g z u u r). Bij
zeer hooge temperatuur wordt hij geheel ontleed en er blijft potassa terug.
Hij knettert op gloeijende kolen en bevordert in de gloeihitte de verbranding
van zwavel, phosphorus, ijzer en zink in hooge mate. Uitgebreid is als
zoodanig zijn gebruik voor de vervaardiging van buskruid. Hij is in water
tamelijk gemakkelijk oplosbaar.
100 Deelen water van 0° lossen 13 deelen
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Hij is onoplosbaar in alkohol.
Potassiumoxyde , seleenzuur (Seleenzure potassa : KO, Se0 3) kan verkregen worden door een mengsel van 1 deel seleen en 2 deelen salpeter of
door selenigzuur (zie bij Seleen) en salpeter zamen te smelten, de massa in
heet water op te lossen en de oplossing tot kristalschieting te brengen. In
den beginne kristalliseert de overvloedig aangewende salpeter, later de
seleenzure potassa. Het zout gelijkt volkomen op de zwavelzure potassa en is
daarmede isomorph. Zoo bestaat er ook een zuur seleenzuur p ot a ssiumoxy de (KO, HO, 2Se03) , dat op de zure zwavelzure potassa gelijkt
en insgelijks daarmede isomorph is.
Potassiumoxyde, selenigzuur (Selenigzure potassa : KO, Se02) wordt
verkregen door selenigzuur met potassa of koolzure potassa zamen te brengen. De oplossing droogt tot eene korrelige zoutmassa in, die aan de lucht
eenigzins vochtig wordt en in wijngeest niet oplosbaar is. — Dubbel-s eIenigzure pot a s s a (KO, H0,2 Se 02) wordt eveneens verkregen door sele-
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nigzunr 'met potassa of kdolture , potassa zamen te ;brefigen. : De oplossing
van het dibbel=selenigtutir suit, tot 'strodpdikte 'verdarfipt, 'geeft bij bekoelferg . kriStallen. De oplossing van v ier v oudi rg-s eleni gVu r e p ! o t' a s's a (KO, 4Se '0 2) , goeft bij verdamping een t arriOrph 'OlTerbllifsel,
drat uiterst ligt vervloeit.
:'Potassiumexyde , sulfa c i n e z'u u r (Sulfacindure potassa : 3K0,
84NI13014 ). Indien 500;gram potassahydraat in weinigWaterikordelfdpgelost en ,
nadat 'de 'oplossing met •salpetertzuur bijna 'veriadikd is' 'en dog 200 gram
potassahydraat zijn bijgevoegd, swaveligzuurgas in de 'oplossing wordt geleid,
den verschijnt er eindeNk eon punt, waarbij zip troeb01 en dik wordt en
zijdeglanzende naaldon afzet, die de "bovenstaand'e • verbinding uitMaken.
TotasSiumbIyde , s u l f a c i n i g z uur (SulfacinigtUre potassa : 3K0,S3
vrijwillige verdamping van s u l fa c
e z u u r POtaSSitlinOXyde
• in koud Water ontstaan twee zouten , Waarfan 'het eene, de s u 1 f az o t ez'u re p o ta s's a, het eerst in grooterhombische punten aarischiet, terwijl later 'het andere rout, de su 1 facinigzur e p o t a s s a, zich nit de
moederloog in Witte wratvormige kristallen afscheidt. De sulfacinigzure potassa is wit, reageert stork , is noch oplosbaar in alkOhol noch in
nether. 'Zijne zamenstelling verschilt *an die der sulfaehiezure . potassa door
het minder bevatten van SO S. Door verdunde zuren wordt -het dadelijk, onder ontwikkeling van roode dampen ontleed , 'hetwelk 'bij de sulfacinezure
potassa niet het geval is.
PotassiuMoxyde, sulfa rn I'd in ezu u r (Sulfamidineiure potassa : 2K0,
S4N1-1 3 0 i o) ontstaat bij de behandeling van 'het sulfa roll onzuur potas- siumoxyde met koud of laauwwarm water. Laat men namelijk deze verbinding 24-36 uren tang met water in aanraking, dan ontstaat er sulfamidinezure potassa, benevens z`wavelzure potassa, van Welk laatste zout men
het eerste door kotid water Scheidt. Door de sulfamidinezure potassa in
kokend water op te lossen en de oplossing snel te bekoelen, kan zij in kleine
, glanzende kristallen vetkregen worden.
Potassiumexyde , su 1 fa mmonzuur (SulfaMMOnttire potassa : 4K0,
S8NE130 22 -1- 3110) ontstaat, indien men oplossingen van saipet6rigzure en zwaveligzure potassa met eikander vermengt , waarbij het zich dadelijk in fraaije,
zijdeglanzende naalden afscheidt.
Potassiumoxyde, su 1 fa z in e z u u r (Sulfazilinezure potassa : 2K0,
S4NHO, 2) komt. in gele kristallen voor, indien men zilveroxyde met eene oplossing van neiltrale sulfazotinezure potassa behandelt.
'Potassium'o#de , sulfazotinezuur (Sulfazotineinte 'potassa : 31i0 ,
S5N1130 1 0 'komt voor in groote, 'witte, rhombisehe kristallen 'die het eerst te
voorschijn treden , indien' men eene oplossing van sulfacinezure' potassa (zie
Potassitinoxyde , sulfa c es u u r) laat verda m pen.
.Potaisiitumotyde , e 1 hi rigzuur (Tellurigzure potassa) 'wordt als n e ut rata van de 'formule : KO, Te0, verkregen door 'gelijke aequi-

valénten tellurigtuur en kOolzure potassa zamen te Sthellen. De Verbinding
smelt in de gloeihitte en wordt bij bekoeling vast tot e'en 466fs re 'van groote
en tregelniatige , kristalten die door koud water langtaam , .dOer lkbkend water a schteltjlc worden opgelOst. — Dub bel- tellurigzu re 'p otassa (KO,
als het neutrale zout verkregen worden, door
2Te02) kan op Olijke
snielten. net smelt
2 eq. telluttgzaurinet -111eq. koolzure potassa zamen
seer gumakketijk en kristálliseert bij het vast worden. -- Vier v o u di g-t e I-
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I u r igiar e potassa (KO, 4Te02 + 4H0) scheidt zich als een korrelig zout
af, :Mellen -men het dubbel-tellurigzutir zout in kokend water oplost en debploSsing laat bekoelen.
POtaSsiumoxyde , tel lu u rz u'u r (Telluurzure potassa). Neutrale t el
luur z'u re potassa (KO, Te0 2 -1- 5H0) kan verkregen warden door telluurzuurhydraat en 'kboliure potassa in heel water op te lossen en blijft na
verdainping of als eene gomachtige massa of in kristallen terug. — D u b b eltelluurzure pota ss a (KO, 2Te0 3 + 4H0) kan eveneens verkregen worden
door eene overeenkomstige hoeveelbeid telluurzuutthydraat en koolzure potaSsa in heet water op te lossen. Het scheidt zich alsdan nit de heete vloeistof in kristallen af, smaakt metaalachtig, eenigzins alkalisch en reageert
alkalisch. — Het viervoudig-telluurzure zout (KO, 4Te03 + 4110)
kan verkregen worden, door eene oplossing van het dubbel-telluurzure zout
met salpeterzuur te vermengen.
Potassiumoxyde , tetrathionzuur (Tetrathionzure potassa : KO, S405)
wordt verkregen door jodium langzamerhand te voegen bij eene geconcentreerde oplossing van onderzwaveligzure potassa (die volkornen vrij moet
zijn van zwaveligzure en koolzure potassa) , totdat de telkens ontstaande
roodbruine kleur niet meer verdwijnt. (J+2[KO,S20d = KS+KO,S405)
Het zout wordt gedurende de bewerking bijna volkomen afgescheiden het
jocidpotassium blijft opgelost en wordt met absoluten alkohol uitgetrokken.
Men lost het in warm water op, filtreert de oplossing van de afgescheiden
zwavel af en voegt er zoolang alkohol bij , totdat het daarbij voortgebragte praecipitaat van het zout zich nog slechts langzaarn bij omroeren
laat verdunnen. 'Bij bekoeling schiet het in groote kristallen aan de
nanwezige trithionzure potassa blijft opgelost en worth eerst bij verdere
verdamping met meer alkohol en aether in kleine , concentrisch gegroepeerde prismen verkregen,
POtassiumoxyde , tinzuur (KO, Sn0 2) ontstaat bij bet oplossen van tinoxvdehydraat (of tinzuurhydraat) in eene overmaat van potassaloog, mar
ook , indien gegloeid tinoxyde in een zilveren kroes met potassahydraat gesmolten wordt , totdat eene uitgenomene proef, in water opgelost, na bijvoeging van salpeterzuur een neerslag geeft of in overmaat van het zuur weder
volkomen wordt opgelost. Verdampt men de eerstgenoemde oplossing boven
zwavelzuur, dan verkrijgt men doorschijnende rhombische prismen, die met
bovenstaande formule overeenkomen. Door behandeling van metatinzuur (zie
bij "tiniUur) met potassaloog , ontstaat m e t a t in z u r e potassa, die bij
verhitting in tinoxyde en potassahydraat wordt ontleed.
Potassiumoxyde , t r i thi on zuur (Trithionzure potassa : KO, S 205) wordt
verkregen door zwaveligzuur gas in eene oplossing van onderzwaveligzure
potassa of van zwavelpotassium te leiden. Het kristalliseert watervrij in
kleurlooze vierzijdige , tweevlakkig gescherpte kristallen van een zwakken
zoutachtigen 'en ibitteren smank. Het is gemakkelijk oplosbaar in water,
niet in, wOgeest.
PatiOtittioXyde , v a n a d i g z u u r (Vanadigzure potassa : KO, V02) ontstaat, indien men bij eerie , heete oplossing .van `twailelzuur vanadiumoxyde
of van Vet proportionete aloture eene geringe overinaat van potassa voegt
en het mengsel in eerie geSlotene Thiinte laat 'bekoolen. Er zetten zich alsdan
bruine glanzende kristalschubben af, die, na met liotassahoudend water en
Wijrigeest afgewasschen te .zijn , in het luchtledige Moeten gedroogd worden.
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Potassiumoxyde ; Van a d i u m z u u r (Vanadiumzure potassa : KO, V03)
komt als eene Witte massa voor, indien koolzure potassa met vanadiumzuur
verzadigd en de oplossing verdampt wordt. Voegt men bij de geconcentreerde oplossing van dit neutraal zout azijnzuur meer dan tot verzadiging
van de helft der daarin bevatte base vereischt' wordt , en voegt men nu
alkohol bij , dan scheidt zich een dub b e I-z u u r z out uit , hetwelk met
alkohol afgewasschen en uit kokend water omgekristalliseerd kan worden.
Men verkrijgt breede oranjegele blaadjes , die in koud water weinig , daarentegen in kokend water zeer oplosbaar zijn.
Potassiumoxyde , wolfraamzuur (Wolfraamzure potassa : KO z W03).
Wordt wolfraamzuur of zijn hydraat in eene oplossing van bijtende of koolzure potassa gebragt en de oplossing tot kristallisatie verdampt of worth I
deel koolzure potassa in een ijzeren kroes gesmolten en langzamerhand tot
poeder gebragt wolframium toegevoegd , zoolang nog opbruising volgt, vervolgens de gesmoltene massa tot poeder gebragt en met water uitgekookt , de
gefiltreerde oplossing tot droogwordens verdampt , het overblijvende in weinig water opgenomen en de gefiltreerde oplossing tot kristallisatie verdampt,
dan schieten zeszijdige kleurlooze prismen aan van neutral e w o 1 f r a a mz u r e potassa van de formule : KO, W0 3 + 5H0. — Brengt men in gesmolten neutrale wolfraamzure potassa I aeq. wolfraamzuur en kookt men de
bekoelde tot poeder gebragte massa met eene groote hoeveelheid water, dan
scheidt zich bij bekoeling der oplossing een zuur zout uit, hetwelk ook uit
eene kokende, met wolfraamzuur verzadigde, oplossing van het neutraal zout
verkregen wordt. Het is een kristallijn glanzend poeder, hetwelk in de lucht
onveranderd blijft , zuur reageert en in 100 deelen aether bij de gewone
temperatuur, doch reeds in 8 1/2 :deel kokend water, doch niet in alkohol ;
oplosbaar is. Het heeft volgens Anthon de formule : KO, 2WO 3 ± 2H0 ,
volgens Lotz : 3K0, 7W0 3 -- 7H0.
Volgens Riche ontstaat wolfraamzure potassa van de formule : KO, WO 3 -4-HO , indien men 45 deelen tot poeder gebragt wolfraamzuur brengt in eene
oplossing van koolzure potassa ter sterkte van 45 9 , die tot 60 a 80e verwarmd is en de kokend heet gefiltreerde oplossing laat bekoelen. Het dubbel-wolfraamzure zout kan volgens hem verkregen worden door aequivalente
hoeveelheden wolfraamzuur en neutrale wolfraamzure potassa zamen te
smelten.
Volgens Marguerite verkrijgt men zeer verschillende zouten, bijv. eene
vijfvoudig-wolfraamzure potassa: K0,5W0 3 -1-6H0, door wolfraamzuurhydraat in kokende oplossingen van wolfraamzure alkalien te
brengen.
Potassiumoxyde , x ant h o g e e n z u u r (Xanthogeenzure potassa) is de
naam, dien Zeise aan het aethersulfokoolzuur potassiumoxyde geeft
(Zie Aethersulfokoolzuur).
Potassiumoxyde, z w a v e l i g z u u r (Zwaveligzure potassa : KO, SO, +
2H0). Men verkrijgt dit neutraal zout, door in eene verdunde oplossing
van koolzure potassa zwaveligzuurgas te leiden, totdat al het koolzuur nitgedreven is en de gevormde oplossing onder eene klok boven zwavelzuur te
koken. Na eenige dagen schieten scheeve rhombische octaeders aan, die met
bovenstaande formule overeenkomen. De kristallen vervloeijen eenigzins aan
de lucht, zijn zeer gemakkelijk oplosbaar in water, zeer weinig in alkohol ,
reageren sterk alkalisch en smaken bitter. — D u.b b el - z w a v e 1 i g z u r e
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pot a s s a (KO, SO 2 ± HO, SO2 ) ontstaat, indien eene tamelijk geconcentreerde oplossing van koolzure potassa met zwaveligzuur oververzadigd en de
ontstane vloeistof met alkohol vermengd wordt. Men verkrijgt alsdan eene
witte massa van naaldvormige kristallen.
Potassiumoxyde , zwavelzuur (Zwavelzure potassa: KO, SO„ vroeger
lartarus vitriolatus , arcanum duplicatum , dubbelzout geheeten) kan bereid
worden door potassa of koolzure potassa met zwavelzuur te neutraliseren, loch
wordt meestal als biiprodukt verkregen bij vele scheikundige processen, en
bevindt zich bovendien in bet ..zeewater, waaruit het na zijne uitkristallisatie
eveneens verzameld wordt. de bereiding van het salpeterzuur nit potassasalpeter verkrijgt men als bijprodukt zure zwavelzure potassa, die door behandeling met koolzure potassa in het neutrale zout wordt omgezet. Ook bij
de praecipitatie van koolzure magnesia uit bitterzout of van koolzuur zinkoxyde uit zinkvitriool door middel van koolzure potassa blijft het terug;
in bet laatste geval echter zinkhoudend. Uit den veldspaat kan men zwavelzure potassa verkrijgen , door hem met gebranden kalk en gips te gloeijen.
De zwavelzure potassa uit den handel moet door omkristalliseren gezuiverd
worden.
Het zout kristalliseert in kleine, kleurlooze, harde, watervrije en luchtbestendige dubbel-zeszijdige prismen .of scheeve itierzijdige zuilen , die bij
verhitting decrepiteren en in sterke gloeihitte smelten, zonder echter ontleed te worden. Het heeft een zoutachtigen bitteren smaak en behoort tot
-de moeijelijk oplosbare potassazouten. '100 Deelen water lossen bij 0° C.8,5
deel, bij 100° C. 25,3 deel op. Het is onoplosbaar in alkohol. Het worth bij
de alum- en glasfabrikatie gebezigd. An derh alf-z w a ve 1 zur e potassa
(2[KO, SO3] + HO, SO3 ) is door Philipp in prismatische kristallen verkregen. — Dubbel-zwavelzure potassa (KO, S0 3 -1-HO,S03 ) wordt verkregen door 1 aeq. neutrale zwavelzure potassa en 1 aeq. zwavelzuur in eene
Schaal zamen te smelten ; het blijft verder terug bij de behandeling van salpeterzure potassa met zwavelzuur voor de bereiding van salpeterzuur (zie
boven). Het is gewoonlijk eene witte kristallijne massa, die reeds bij 197°
C. smelt en in water zeer gemakkelijk oplosbaar is. Uit de verdunde oplossing scbeidt zich neutrale zwavelzure potassa af; nit eene zeer geconcentreerde oplossing verkrijgt men bet zure zout in rhomboedrische kristallen,
waarvan de vorm identisch is met den eenen kristalvorm der zwavel. Het
watervrije of anhydro-zwavelzure zout schijnt zich steeds te vormen, indien
men neutrale zwavelzure potassa en niet minder dan 4 112 aeq. zwavelzuur
te zarpen in water oplost en de oplossing verdampt. Het kristalliseert dan
in prismatische naalden van 2,277 spec. gewigt, die bij 210° smelten; bij
sterkere hitte wordt zwavelzuur uitgedreven en er blijft neutrale zwavelzure
potassa terug. Laat men de kristallen in de moederloog liggen, dan verdwijnen zi.j langzamerhand en er ontstaan in de plaats groote rhomboedrische kristallen van waterhoudende dubbel-zwavelzurepotassa. Ook sterke
, neemt het zwavelzuur
o en
alkohol ontleedt de dubbel-zwavelzure
potassap
er blijft neutrale zwavelzure potassa terug.
Potassiumoxydehydraat (Potassahydraat, Kalihydraat, Kaliumhydroxyde,
Bijtende potassa: KO, HO) ontstaat, indien potassium op water worth geworpen, waarbij het wordt geoxydeerd en eene oplossing van potassahydraat vormt. Langs een veel minder kostbaren weg bereidt men het gewoonlijk
uit de koolzure potassa, door deze namelijk door middel van bijtenden kalk.
41
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te ontleden , waarbij koolzure kalk als praecipitaat ontstaat en het potassahydraat of de bijtende potassa blijft opgelost (KO, CO 2 + CaO, HO CaO,
CO2 + KO, HO).
Gewoonlijk brengt men 1 deel koolzure potassa met 10-14 deelen zuiver
gedestilleerd water in een blanken ketel en voegt dan, terwijl de vloeistof
kookt, 1,5 deel gebranden en door water in hydraat overgebragten kalk bij.
Een kleme overvloed van kalk schaadt niet, dewijl kalkhydraat niet
door potassa-oplossing wordt opgenomen. Na 1 uur koken is de ontleding
voleindigd , hetwelk daaraan kan herkend worden, dat eene afgefiltreerde
proef der vloeistof met verdund zwavelzuur niet meer opbruist. Vervolgens
brengt men het mengsel in vooraf warmgemaakte flesschen , sluit deze en
laat door bezinking helder worden , waarna de loog door middel van een
bevel wordt afgetipl. — Hieruit wordt door verdamping vast potassahydraat
(p o t a s s a fusa, kali causticum, lapis causticus) verkregen , en , indien
men dit zoo zuiver mogelijk verlangt , dan moet de loog in zilveren vaten
worden ingedampt. Is nu door verhitting het grootste gedeelte van het
water verlampt , dan giet men het gesmolten hydraat in ijzeren of bronzen
platen of ook in daarvoor bestemde pijpvormen, waarbij het spoedig bekoelt en vast wordt. Het moet in goed geslotene flesschen bewaard worden,
dewijl het spoedig koolzuur en vochtigheid aanttrekt. Het liefst bezigt men
voor de bereiding van bijtende potassa de koolzure potassa, uit wijnsteen
verkregen. — Wailer heeft voor de bereiding van zuiver potassahydraat
aanbevolen, 1 deel gewreven salpeter met 2-3 deelen kleingesneden plaatkoper in een bedekten koperen kroes gedurende een half uur aan eene
zwakke roodgloeihitte bloot te stellen.
Het potassahydraat is eene witte, brooze, vaste massa, die bij de roodgloeihitte smelt en bij hoogere warmtegraden in witte bijtende dampen overgaat. Volgens Deville vervalt het in de witgloeihitte in zijne bestanddeelen:
potassium , waterstof en zuurstof. Het vervloeit aan de lucht , is gemakkelijk oplosbaar in water en alkohol, smaakt bijtend alkalisch , maakt rood
lakmoespapier blaauw,, uitmakende de sterkste base, namelijk die base,
Welke tegenover zuren de meeste verzadigingscapaciteit bezit.
De zoogenaamde potassaloog of a l k a l i l o o g is eene oplossing van bij
tende potassa in water. In den geheel zuiveren staat is zip kleurloos. Zij
bezit een eigenaardigen , onaangenamen en hoogst bijtenden smaak , trekt gemakkelijk koolzuur aan en moet dus voor de toetreding der lucht bewaard
worden. Indien zij langen tijd in glazen vaten bewaard is, wordt zij met
nog meer kiezelzuur verontreinigd , dan reeds gewoonlijk het geval is.
Het specifiek gewigt verschilt naar de hoeveelheid vast potassahydraat, dat
zij houdt opgelost. Om dit te bepalen , bezigt men in de nijverheid gewoonlijk den areometer van Beaumê.
De gewone zoogenaamde zeepziedersloog wordt meestal niet door oplossing
van bijtende potassa in water, maar in den regel uit houtasch en kalk bereid. Gezifte houtasch , het best nit beukenhout, wordt op een met esterikken
ingelegden vloer met water bevochtigd , en , naar het potaschgehalte der asch
(alkalimetrisch bepaald, zie Alkalimetrie) omstreeks 8 a 10 pct. gebrande
kalk bijgevoegd. Men vormt uit de asch een kegelvormigen hoop, legt
den in stukken geslagen kalk er in , bedekt hem dan, na hem ongeveer
met 1/3 deel water besprenkeld te hebben , met asch, opdat de kalk rondom
door den aschhoop is ingesloten. Zoodra de kalk
gebluscht en tot een
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stuivend hydraat geworden is, schoffelt men den hoop uiteen en brengt hem,
ondereengemengd, in een zoogenaamd aschvat , hetwelk gewoonlijk een bijzonderen , naar beneden vernaauwden vorm heeft, uit beuken- of eikenhout,
ook uit dennenhout vervaardigd is en een dubbelen doorboorden bodem
heeft, waarop de asch over stroo gelijkmatig uitgespreid en dan met water
overgoten wordt. Het mengsel van asch en kalk moet vooraf behoorlijk
vastgestampt zijn en wordt dan eveneens met stroo bedekt. Men giet langzamerhand meer water bij , totdat dit na verloop van eenigen tijd hoog boven de asch staat. Den volgenden dag tapt men de doorgezegen loog door
middel eener kraan af. De eerste geconcentreerde loog, die omstreeks een
spec. gewigt van 1,07 heeft en ongeveer 20 pct. potassa bevat, beet vuurloog. Door eene tweede opgieting verkrijgt men later eene verdunde loog
van 4,07 spec. gewigt , die ongeveer 9 pct. potassa bevat en afrigtloog
genoemd wordt. De later verkregene loog, die seer zwak is, wordt gewoonlijk tot • het bevochtigen der houtasch , in plaats van water , gebezigd.
Alle oplosbare bestanddeelen bevinden zich in de loog, die eene bruine kleur
heeft door organische stoffen , Welke uit onvolkomen verbrande houtoverblijfsels en het bout der aschvaten zijn opgelost.
Voor de bereiding der loog uit potasch en kalk wordt dikwijls ook boutasch bijgevoegd, waardoor de neerslag Tosser wordt en gemakkelijker kan
uitgeloogd worden.
Het potassahydraat en derhalve de geconcentreerde potassaloog vormt met
vetten , olièn , harsen, was enz. zeepaclitige verbindingen. Zij lost verder
kiezelzuur,, aluinaarde en andere basen op, vernietigt door haar oplossend
vermogen dierlijke weefsels, zooals huid, wol, zijde, Karen, Hoorn enz.
De potassa kan in hare verbindingen langs den natten weg door wijnsteenzuur tan platinumchloride aangewezen worden. Voegt men eene geconcentreerde oplossing van wijnsteenzuur bij potassa of potassazouten, dan
ontstaat een witte kristallijne neerslag van zure wijnsteenzure potasssa
(cremortartari of wijnsteen). De vorming van dozen neerslag wordt uitermate bevorderd, door sterke schudding of door sterk omroeren met eene
glazen staaf. Boven het -wijnsteenzuur is echter de zure wijnsteenzure soda
als reagens op de potassazouten te verkiezen. Men heeft. bevonden dat dit
herkenmiddel eene oplossing van zwavelzure potassa, die op de 100 deelen
1,25 deel zout bevatte (waarin wijnsteenzuur volstrekt geen praecipitaat voortbragt) , nog troebel maakte. Ook is de zure wijnsteenzure soda geschikt ,
om potassa bij aanwezigheid van soda te herkennen , dewijl bet zelfs in geconcentreerde oplossingen van sodazouten geen praecipitaat voortbrengt, hetwelk met het wijnsteenzuur wel het geval is.
Eene oplossing van platinumchloride brengt,in eene geconcentreerde potassa-oplossing, met zoutzuur zuur gemaakt , een kristallijnen neerslag voort
van potassium-platinumchloride.
Ook pikrinsalpeterzuur (pikrinzuur), overchloorzuur, , kiezelfluoorwaterstofzuur, zwavelzure aluinaarde, kunnen als herkenmiddelen op potassa en
hare zouten dienen , wegens de onoplosbaarheid der verbindingen.
De potassaverbindingen deelen aan de wijngeest- en blaasbuisvlam eene
violetroode of rosaroode kleur merle,, die echter bij aanwezigheid van soda
wordt verborgen door de gele kleur van dit alkali in de vlam. Beschouwt
men echter de vlam door een blaauw glas (kobaltglas), dan wordt de gele
kleur der sodavlam gecomplimenteerd (aangevuld) en de violette kleur der
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potassa is gemakkelijk te herkennen. Bij spectraal-analytische onderzoekin,Yen (zie Spectraal-analyse) worden de vlugtige potassaverbindingen herkend
-aan twee kenmerkende, ver van elkander verwijderde strepen in het spectrum , namelijk eene roode en eene blaauwviolette streep.
Potassiumoxydezouten (Potassazouten, Kalizouten) zijn kleurloos, wanneer het zuur ongekleurd is , en op eenige uitzonderingen na, gemakkelijk
oplosbaar in water. Over hunne bijzondere kenmerken, zie bij Potassiumoxydehydraat.
.
Potassium-palladiumchloride (KC1, PdC1 2 ) komt voor als een vermiljoenrood
poeder, waarin kleine octaeders kunnen worden waargenomen en hetwelk
verkregen wordt door verdampen van koningswater over pot a s s i u rn- p a 11adiumchlorure.
Potassium-palladiumchlorure (KC1, PdCI) ontstaat bij het vermengen der
beide chloruren en kristalliseert in donkergele of bruinachtige prismen.
Potassium-palladiumcyanure (KCy, PdCy) wordt verkregen in blaadjes met
4 aeq. water of in verweêrende zuilen met 3 aeq. water, indien men eene oplossin cr van palladiurncyanure in eene oplossing van cyaanpotassium verdampt.
gtassium-palladiumjodure (KJ, PdJ) schiet in roode kristallen aan, wanneer eene oplossing van beide joduren verdampt wordt.
Potassium-pentasulphureet (Potassium-persulphureet, Vijfvoudig-zwavelpotassium : KS5) wordt , vermengd met onderzwaveligzure of zwavelzure potassa , verkregen door eene overvloedige hoeveelheid zwavel in potassa op
te lossen of door koolzure potassa met een gelijk gewigt zwavel zamen te
smelten en komt als zoodanig voor als de gewone z w av ellev er , in het
laatste geval eene leverkleurige massa van een bitteren alkalischen smaak ,
die in water tot eene roodbruine vloeistof oplost, waaruit door zuren , ontier ontwikkeling van zwavelwaterstofgas, zwavel in den fijnverdeelden staat
als zwav el m elk wordt neergeslaaen. Het vijfvoudig-zwavelpotassium is
oplosbaar in wijngeest, zoodat het door
behandeling met wijngeest nit het
°
bovenstaande mengsel kan worden uitgetrokken. Bij gloeihitte gaat het vijfvoudig-zwavelpotassium onder verlies van zwavel over in drievoudigz w a velpot a ssiu m.
Potassium-persulphureet = Potassium-pentasulphureet.
.
Potassium-platinumbromide (KBr, PtBr2) komt als een cochenilleroode kristallijne neerslag voor, indien eene oplossing van beide bromiden wordt verdampt.
Potassium-platinumchloride (KCI, PtC1 2) scheidt zich in gele kristallijne
korrels in een regelmatigen octaedrischen vorm af, indien de oplossing van
het platinumchloride met eene geconcentreerde oplossing van chloorpotassium
of van een ander potassazout , na bijvoeging van zoutzuur, vermengd worth.
Het is in water weinig oplosbaar, daarentegen volkomen onoplosbaar in alkohol.
Potassium-platinumchlorure (KCI, PtCI) komt voor in roode vierzijdige
prismen en wordt verkregen door chloorpotassium in eene zoutzure oplossing van het platinumchlorure op te lossen en de oplossing te verdampen.
Potassium-platinumcyanure , zie bij Platinumcyanure.
Potassium-platinumrhodanide (KRh, PtRh z) scheidt zich in prachtige ,
roode kristallen af, indien men eene tot 70 a 80° C. verwarmde oplossing
van het rhodaanpotassium met eene oplossing van platinumchloride vermengt
en laat bekoelen.
Potassium-platinumsesquicyanure I zie bij Platinumcyanure.
Potassium-prussianure , zie Prussiaan,

Potassium-quatersulphureet—Potassiumsuperoxyde.

643

Potassium-quatersuiphureet (Potassium-tetrasuiphureet , Viervoudig-zwavelpotassium : KS 4) • ontstaat als eene geelbruine massa , indien zwavelkoolstofdamp zoolang over gloeijende zwavelzure potassa wordt geleid , als zich
nog koolzuurgas vormt.
Potassium-quinquesuiphureet = Potassium-pentasulphureet'.
Potassiumsuboxyde zal ontstaan, indien potassium in dunne lagen in
eene hoeveelheid lucht wordt verwarmd , die onteereikend is om het in potassiumoxyde over te brengen , of indien men potassium met potassa smelt
of met minder potassahydraat dan tot de omzetting in potassa vereischt
wordt, matig sterk verhit. Er ontstaat onder al deze omstandigheden eene
grijze brooze massa, die voor potassiumsuboxyde gehouden wordt.
Potassium-sulfantimoniaat (3KS, SbS5 + 9110). indien men 1 deel zwavelantimoon , 6 deelen koolzure potassa en 3 deelen geblusch ten kalk met 20 deelen
water gedurende twee uren kookt en dit mengsel bij de gewone temperatuur in eene geslotene onder gedurig omschudden 24 uren laat staan,
dan levert de gefiltreerde oplossing bij indamping bovenstaande verbinding
als gele, aan de lucht vervloeijende kristallen.
Potassiumsulfhydraat (Zwavelwaterstof-zwavelpotassium : KS, 11S) wordt
in den watervrijen staat verkregen , indien men zwavelwaterstofgas over
koolzure potassa leidt, die in eene kleine getubuleerde retort, na uitdrijving
der lucht, tot gloeijens verhit en bij deze temperatuur tot hare volkomene
ontleding gehouden wordt, waarbij koolzuur en water ontwijken. De verbinding is in den gesmolten staat zwart , maar bij bekoeling wit en vervloeijend. — In den opgelosten staat verkrijgt men het potassiumsulfhydraat door
zwavelwaterstofgas in potassa of in eene oplossing van enkelvoudig-zwavelpotassium te leaden. De oplossing lost zwavel op, onder ontwikkeling van
zwavelwaterstofgas.
Potassiumsulfocabonaat (Zwavelkoolstof-zwavelpotassium : KS,CS2) wordt
verkregen door zwavelkoolstof te voegen bij eene alkoholische oplossing van
enkelvoudig-zwavelpotassium. Er ontstaat een oranjekleurig bezinksel , oplosbaar in water en alkohol , hetwelk uit deze oplossingen gekristalliseerd
kan verkregen warden.
Potassiumsulfomolybdaat (3KS, MoS3 ) wordt kristalvormig verkregen door
een mengsel van 1 deel koolzure potassa , 2 deelen zwavel, eenig koolpoeder
en overvloedig molybdeensulphureet door zeer langzame verhitting tot sterke
gloeijing te brengen , de massa met water te behandelen en de oplossing bij
40° C. te verdampen.
Potassiumsulphureet (Enkelvoudig-zwavelpotassium : XS) ontstaat bij het
gloeijen van neutrale zwavelzure potassa in een stroom waterstofgas , onder
vorming van water, of door zwavelzure potassa met kool te gloeijen , waarbij
kooloxydegas ontwijkt. De verbinding is in den vasten toestand roodachtig,
oplosbaar in water en aan de lucht vervloeijend. Zij vormt met zwavelwaterstof het potassiumsulfhydraat. — Is er bij gloeijing te veel kool bijgevoegd,
dan blijft na het gloeijen een gedeelte terug, dat met het zwavelzuur eene
zwarte rnassa vormt, die aan eene vochtige lucht van zelf ontbrandt en een
pyrophoor vormt.
Potassiumsuperoxyde (K03 of volgens latere onderzoekingen K0 4) ontstaat als eene gele kristallijne, door water ontleedbare massa, indien potassium in zuurstofgas verhit wordt. Ook bij aanhoudende smelting van potassahydraat ontstaat eenig superoxyde (overoxyde of hyperoxyde).
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Potassium-tersulphureet (PotassiuMtrisulphureet, Drievoudig-zwavelpotassium : KS3 ) wordt in den zuiveren staat verkregen, door. zoolang zwavelkoolstofdamp over gloeijende koolzure potassa to leaden, als zich nog een gas
ontwikkelt, dat door afkoeling niet condenseerbaar is. Het is in den gesmolten
toestand zwart, na het vastworden geelbruin. Het ontstaat ook bij de roodgloeihitte uit potassium-pentasulphureet.
Potassium-tetrasulphureet = Potassiumquatersulphureet.
Potassiumizer-aluin, zie Aluin en 1.1zeraluin.
Potassium-Ozercyanide , zie Ferridcyaanpotassium.
Potassium-Ozercyanure zie Ferrocyaanpotassium.
Potassium-zilverrhodanide (KRh AgRh) komt voor in kleurlooze kristallen, indien rhodaanzilver in rhodaanpotassium-oplossing opgelost en de
oplossing boven zwavelzuur verdampt wordt.
Potassium-zoutvormers-metaalverbindingen (Dubbele haloidzouten van het
potassium) , behalve de reeds genoemde , zooals Potassium-bismuthchloride;
—bismuthjodide, —kwikzilverchloride, —kwikzilvercyanide, —kwikzilverjodide,
—kwikzilverrhodanide —rhodiumchloride , --rhodiumcyanure , —rhodiumsesquichlorure , —thodiumsesquicyanure , —rutheniumsesquichlorure, —tinchloride,
—tinchlorure —tinjodure , —zinkchlorure , —zinkcyanure en —zinkjodure
laten wij onvermeld of zie men bij de andere metalen.
Pottebakkersgoed , zie bij Porselein, , en Aardewerk.
Poudrette noemt men groote massa's excrementen en dierlijke afvallen
van allerlei soort, die met gips en ijzervitriool vermengd en gedroogd worden. Zij komen in den poedervorm in den handel en leveren de voortreffelijkste meststoffen.
Praecipitaat en Praecipiteren , zie bij Nederslaan.
Praepareerzout. Onder dezen naam wordt de tinzure soda in de verwerij
en goeddrukkerij gebruikt.
Prinsmetaal is eene soort van geel koper.
Produkt , zie bij Edukt.
Propionitril
Gyaanaethyl.
Propionon (C1 .111000, het keton van het propionzuur, wordt verkregen,
bij verhitting van propionzure baryt. Het is eene ligte, in water onoplosbare, maar in alkohol en aether oplosbare vloeistof, die bij 100° kookt.
Propionzuur (Metacetonzuur : C6 1-1604) ontstaat bij de oxydatie der vetten
en eiwitachtige ligchamen, bij de gisting van glycerine en suiker onder zekere omstandigheden, door behandeling van cyaanaethyl met potassa, argmede
bij de oxydatie van metaceton door middel van zwavelzuur en chloorzure
potassa metaceton. liVegens deze laatste vorming heeft het den naam van
metacetonzuur verkregen, terwijl het propionzuur (van rp .6 77,1 , vet) heet ,
omdat het de eerste zelfstandigheid is in de reeks der vetzuren, die als eene
olielaag op waterachtige vloeistoffen drijft. Het propionzuur is bij de gewone
temperatuur eene vloeistof, die bij 138-140° kookt. Spec. gewigt 0,991 bij
25°. Bij eene lage temperatuur is het vast. Het kan met water in alle
evenredigheden vermengd worden, maar wordt nit deze oplossing door phosphorzuur of zouten als eene olieachtige laag afgescheiden. Zijne zouten zijn
alle in water oplosbaar. Pr opi on z u r e baryt (BaO, C 611503) en prop ionzuur zilv eroxyde (AgO, C 6HSO3 ) zijn kristalliseerbaar ; — p r op i onz u u r 10 odox y de (Pb0, C6HS O3) kristalliseert slechts als basisch zout, terwij1 het als' 'neutraal zout tot eene gomachtige massa indroogt. Men kent
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propionzuur-anhydrid (2[C611503]) en propionzuur-aldehyde
(C,H,02)•
Propionyl (C611502) is het hypothetisch radikaal van het propionzuur.
Propyl (C6H7) is het radikaal van den propyl-alkohol.
Propyl-alkohol kTitryl-alkohol: C 61-1800 wordt uit de wijnmoer verkregen en komt voor als eene kleurlooze, naar vruchten riekende vloeistof
die ligter is dan water, daarin in alle evenredigheden oplost en bij 96 tot
97e kookt.
Propylamine (C6H9N) is isomeer en wordt ,zeer veel verwisseld met de
base trimethylamine (zie aldaar). Het propylamine zal. worden verkregen
bij de werking van proptlenjodide op ammonia liquida bij 100° en latere
destillatie met potassa. Zip riekt naar ammonia en zeevisch.
Propylen (Tritylen : C,H,), het tweeatomig radikaal van den propylenalkohol, ontstaat, indien men de dampen van amyl-alkohol door eene roodgloeijende buis leidt , bij het destilleren van vetzuren met sodakalk, bij
de ontleding van glycerine door joodphosphorus enz. Het best krijgt men
het door propylenjodure (zie aldaar) in eene kolf met rookend zoutzuur en
kwikzilver te overgieten, waarbij men het gas verzamelt, dat bij eene zachte
warmte ontwijkt. Het propylen is een gas van 1,498 spec. gewigt , en kan
bij sterke drukking tot eene vloeistof gebragt worden.
Propylen-alkohol (Propylglycol : C611804) wordt verkregen door propylenbromide eerst met azijnzuur zilveroxyde en vervolgens met barythydraat te
behandelen en komt voor als eene kleurlooze, dikke vloeistof van een zoeten
smaak, een spec. gewigt van 1,051 bij 0° en een kookpunt bij 180°.
Propylenbromide (C6I1613r2) ontstaat als eene kleurlooze vloeistof van
1,974, spec. gewigt, bij 1460 kokende, wanneer broom bij propylengas wordt
gebragt.
Propylenchloride (C6H6Cl2) ontstaat als eene vloeistof van 1,151 spec.
gewigt, bij 104° kokende, wanneer chloorgas met propylengas te zamen komt.
Door verdere behandeling met chloor ontstaat hieruit een aantal substitutieprodukten, waarin 1, 2, 3, 4, 5 tot eindelijk de 6 aeq. H door Cl worden
verplaatst; het einde der reeks is dus C6C18.
Propylenjodide (C6H6J2) is eene kleurlooze vloeistof van een doordringenden reek, die ontstaat, wanneer propylengas en jood in het zonlicht of
bij 50 tot 60° bij elkander komen.
Propylenjodure. De formule van dit ligchaam : C 6H5J , doet het veeleer
beschouwen als de joodverbinding van het radikaal allyl (06H5) , dus als
acry lj o dur e of ally lj odur e. Wegens zijn gemakkelijken overgang in
propylen (zie aldaar), wordt het door anderen beschouwd als propylen (C,
HO, waarin 111 door 1J is gesubstitueerd. Het wordt verkregen door acrylalkohol (allylalkohol) met joodphosphorus te behandelen, het gemakkelijkst,
gelijktijdig met propylengas, bij de inwerking van joodphosphorus op glycerine.
Propylglycol = Propy len-alkohol.
0 44 P ) is eene kristalliseerbare
Protagon f I_gens Liebreich C23z2.04
11
zelfstandigheid in de hersenen aanwezig, in alkohol oplosbaar en in water
tot eene stijfselachtige massa opzwellende.
Het protagon is zeer ontleedbaar en alle hersenzelfstandigheden zijn als
zijne ontledingsprodukten te beschouwen (Zie Hersenvet). Wordt het protagon met barytwater gekookt, dan gaat het in eene organische base over,
neurine (C,011 14N) geheeten, terwijl er te gelijk glycerine-phosphorzure
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baryt ontstaat. Het. neurine kan uit zijne platinumverbinding
PtC12 ) als zoutzuur neurine in zijdeglanzende naalden verkregen worden. Het
is in den laatsten tijd aan Wurtz gelukt , deze base kunstmatig door synthese to verkrijgen, namelijk door de werking van chloorwaterstof-aethylenoxyde (C,11 402 HC1, een ligchaam, dat bij het verwarmen van aethylenalkohol met chloorwaterstofzuur ontstaat) op trimethylamine.
Proteine (van npe;noc ,de eeeste) werd door Mulder eene, naar hij vermeende, zwavelvrije verbinding geheeten, die zich met zwavel en phosphorus
vereenigt, om de bloedvormende ligchamen of eiwitachtige stoffen voort te
brengen. Het werd dus als gemeenschappelijke grondslag der eiwitachtige
stoffen aangenomen en wordt als een geleiachtig , grijsvlokkig praecipitaat verkregen , door deze stoffen met verdunde potassaloog te digereren
en de opgeloste stof door middel van azijnzuur neer te slaan. Dit ligchaam,
door Mulder zwavelvrij aangenomen, zou in zamenstelling met de formule :
C3 6 1126N401e overeenkomen. Later is door Liebig bewezen, dat eene zoodanige zwavelvrije verbinding niet bestaat, maar dat het vermeende protelne
scheikundig zwavel gebonden houdt.
Protelneligchamen werden vroeger de eiwitachtige stoffen of de bloedvormers geheeten.
Proteineoxyden = 04protelnen, mengsels van ontledingsproduk ten der
eiwitachtige ligchamen.
Protocatecuhzuur, zie bij Gatechine.
Protoxyde noemde men vroeger de eerste verbinding van een ligchaam
met de zuurstof.
Pruissisch zuur is de oude naam van het cyaanwaterstofzuur, , wegens
zijne afscheiding uit het BerlOnsch Nam.
Prussiaan (C6N3 = Cy3 ) is een, door sommige scheikundigen aangenomen, driebasisch met het cyaan polymeer radikaal, namelijk het radikaal
van het cyanuurzuur.
Prussiaanzuur is synoniem met het cyanuurzuur.
Pseudocurarine is eene organische base, die zich benevens bet oIeandrine
in de bladen en takken van den Oleander bevindt. De oplossing van het
zuringzuur pseudocurarine — want dit blijft bij de bereiding van het oleandrine opgelost — wordt met tot fijn poeder gebragt loodwit gekookt , het
filtraat bijna tot droogwordens verdampt, aan het terugblijvende bet oleandrine door middel van aether onttrokken en dan het in aether onoplosbare
gedeelte in alkohol opgenomen, gefiltreerd en het filtraat verdampt. Het
overblijvende is het pseudocurarine.
Pseudocurcumine wordt door Schlumberger de kleurstof uit curcuma (het
curcumine) geheeten, nadat zij gewijzigd is' door koking met boorzuur, zoodanig, dat zij na afscheiding niet meer door boorzuur rood gekleurd en niet
als gewoon curcumine door alkalien met eene bruine, maar nu met eene
groengrijze kleur wordt opgelost. Zie verder Rosacyanine.
Pseudoerythrine = Erythrinaether.
Pseudomellon zie bij Mellon.
Pseudomorphine is eene weinig bekende base van het opium , die evenals
het morphine met ijzeroxydezouten eene blaauwe kleur aannemen en waarvan het zwavelzuur zout in glanzende schubben kristalliseren zal.
Pseudorhodaan , zie bij Rhodaan.
Pseudosuikersoorten noemt men een aantal ternaire zoete stoffen, die in
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vele eigenschappen met de echte suikersoorten overeenkomen , maar zich in
zatnenstelling daardoor onderscheiden , dat zij meer waterstof dan zuurstof
bevatten en slechts indirect onder bepaalde omstandigheden voor de geestrijke gisting vatbaar zijn. Hiertoe behooren : dulcose, inosite, mannite, pibij deze artikelen).
nite, querciet, sorbine
Pseudozwavelcyaan, zie bij Rhodaan.
Ptyaline is het ferment van het speeksel geheeten, dat zetmeel in suiker
vervormt.
Paddlen (van puddle, roeren , indompelen) is eene bewerking bij bet
zuiveren van het ijzer (Puddelp
ces) , zie bij IJzer.
Paimsteen is eene blazige , spongieuse massa , die waarschijnlijk door
plotselinge inwerking van waterdamp op gloeijend, vloeibaar, trachytisch
gesteente in vulkanen is voortgebragt. Het is niet altijd van gelijken scheikundigen aard , maar hoofdzakelijk steeds een silicaat.
Parper van Cassius, zie Goudpurper.
Parperzuur (C,,H,N50„) is een zuur,, dat niet op zich zelf bestaan kan,
daar het, uit zijne zouten afgescheiden, dadelijk ontleed wordt in alloxan en
uramil. De zure purperzure ammonia is het murexid.
Purperzwavelzuur (Phoenizine-zwavelzuur : C32 H9N203 + SO 3 -1- HO, SO3).
Bi,j behandeling van indigo met geconcentreerd zwavelzuur ontstaan er twee
indigo-zwavelzuren (zie aldaar) , het purperzwavelzuur en het co er ulinezwa velzuu r. Bij latere behandeling met water lost het coerulinezwavelzuur op, terwijl het purperzwavelzuur als een blaauw poeder terugblijft. Men verkrijgt het volgens Dumas vooral in eene groote hoeveelheid ,
indien men weinig zwavelzuur neemt en spoedig met water verdunt. Door
afwassching met water wordt het purperzwavelzuur van vrij zwavelzuur bevrijd, dan tot verdere zuivering in water opgelost en de oplossing verdampt.
Het komt voor als eene purperblaauwe amorphe zelfstandigheid, die bij 300"
ontleed wordt en roode dampen geeft, welke bij bekoeling kristallen vormen.
Het is onoplosbaar in verdunde zuren en vele zouten, gemakkelijk oplosbaar
in water en alkohol. De purperzwavelzure potassa wordt na bij voeging van azijnzure potassa bij eene oplossing van purperzwavelzuur in bruine
vlokken gepraecipiteerd en vereischt '100 deelen water tot oplossing.
Parprit is door Batillat het pigment in den rooden wijn geheeten.
Purpureokobaltzouten , zie bij Kobaltiakzouten.
Purpurine (C, 3 H60, + I-10) is eene roode kleurstof in meekrap , die
fang gelegen heeft. Om het to verkrijgen laat men meekrap, met gist aangemengd, op eene warme plaats staan en kookt Naar dan met geconcentreerde potassaloog op. Uit deze oplossing scheiden zich, bij bekoeling, gedeeltelijk na toevoeging van zwavelzuur , roode vlokken af, die , door uitkoken met zoutzuur van aluinaarde bevrijd en door omkristalliseren uit
alkohol gezuiverd , het purpurine leveren. Volgens E. Kopp wordt tot het
verkrijgen dezer zelfstandigheid waterhoudend zwaveligzuur gebezigd , hetwelk in 1000 deelen 45 1/2 deel watervrij zwaveligzuur en_ V, tot I. deel geconcentreerd zoutzuur bevat. Vervolgens wordt de tot fijn poeder gebragte
meekrap in bedekte vaten ver warmd. De vloeistof wordt schielijk afgescheiden en het uitgeperste overblijfsel nog eens op dezelfde wijze behandeld. De beide aftreksels worden tot verdere bewerking vermengd ; een
derde aftreksel dient tot verdere extractie e pnor andere partij meekrap. De.
oor,t loot w-irm clan met kokend water
aldus behandelde Inoekr:i p wordt
41*
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uitgeloogd, zoolang kalkmelk in het aftreksel een donker violetrooden en
digten neerslag voortbrengt. Deze wordt na het uitpersen gedroogd en bevat
dan nog kleurstof, die door de aangewencle methode volstrekt niet veranderd is, zoodat hij voor de bereiding van garancine , of na toevoeging van
een weinig krijt, onrnicldellijk als kleurstof dienen kan. De zwaveligzure
oplossing , die alizarine , purpurine , gele kleurstoffen, eene harsige zwartgrijze zeifstandigheid, verder gom , sulker, pectinestoffen en andere in water oplosbare bestanddeelen van den meekrap bevat, heeft eerie sterke en
heldere oranjekleur en blijft hij afsluiting der lucht tang onveranderd. Soms
zet zich daaruit een zwartbruine neerslag af, Indien het zoutzuur in een
kleinen overvloed is aangewend, ontstaat er na eenigen tijd een half kristallijn, fielder vermiljoenrood sediment. Uit deze oplossing, die onmiddellijk als kleurbad voor -wol kan dienen, kunnen de kleurstoffen op zich zelven
of als verflakken gemakkelijk verkregen worden. — Om het purpurine af to
scheiden , wordt de vloeistof met 2-3 pct. van haar volumen geconcentreerd zwavelzuur,, of hij kalkrijke meekrap met 3-5 pct. geconcentreerd
zoutzuur, vermengd en niet boven 50 tot 60`) verwarmd. Na 20-30 minutes
heeft zich een fraaije roode neerslag van bijna zuiver purpurine afgescheiden.
Het purpurine kristalliseert in oranjekleurige naalden , die bij '100° 4 aeq.
water verliezen en cone roode kleur aannemen. Zij kunnen zonder ontleding gesublimeerd worden. Het is in koud , beter in warm water, ook in
alkohol en aether oplosbaar. Alkalien lossen bet op, waarbij eene kleur
gelijk aan die van roode aalbessen ontstaat, doch de oplossing vertoont
niet den blaauwen weerschijn van het alizarine. Met kalk en baryt geeft
het purperroode praecipitaten. In eene kokende aluinoplossing is het gemakkelijk oplosbaar, bij bekoeling Scheidt zich slechts een gedeelte af.
Parpurzuur en Purpurzwavelzuur = Purperzuur en Purperzwavelzuur.
Purree (Jaune indien) , zie Euxanthinezuur. (Onder den naam van
jaune mandarine is in den laatsten tijd .eene gele kleurstof in den handel
gebragt, door uittrekking met water verkregen uit bet terugblijvende bij de
drooge destillatie voor de bereiding van lichtgas uit het overblijfsel van appelen, die voor de bereiding van ciderwijn gediend hebben).
Purreenon = Euxanthon.
Purreezuur = Euxanthinezuur.
Puzzolano is een natuurlijk cement (zie bij Cement), hetwelk als vulkanisch produkt in de nahijheid van Napels gevonden wordt en eene losse ,
grijze of geelachtig-bruine massa vormt.
Pyine is het hoofdbestanddeel van den etter , dat bij koking met water
niet verandert, en door azijnzuur, aluin en metaalzouten, doch niet door
mineraalzuren wordt neergeslagen. Het pyine komt overigens in scheikundige reacties zeer veel overeen met de slijmstof (mucine) en wordt evenmin
als de laatste door overmaat van azijnzuur opgelost.
Pijlgift. Het pijlgift der Javanen (Ups antiar) bevat antiarine (zie aldaar); het pijlgift uit Z.-Amerika is de curare (zie Curarine).
Pijpaarde is eene zuivere kleisoort (lie bij Porselein en Aardewerk).
Pijpzwavel , zie bij Zwavel.
Pyren ( C30H 12) is eene koolwaterstof, polymeer met het naphtaline , die
dit als medeprodukt der drooge destillatie van steenkolen zeer dikwijls
vergezelt.
Pyridine (C10 1-15 N) is eene nitrilbase in de steenkoleriteer en de dierlijke
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olie, die bij onastreeks 117° C. overgaat en in den zuiveren staat als eene
kleurlooze vloeistof voorkomt , die in elke evenredigheid in water oplosbaar is,
een onaangenamen prikkelenden reuk heeft en aan de lucht niet gekleurd wordt.
Pyrocatechin = Oxyphenzuur.
Pyrogalluszuur Brandig-galluszuur. (Bij de gewone bereiding kan men
niet meer dan 25 pct. van de boeveelheid galluszuur verkrijgen, die de theorie aangeeft. Men verkrikt deze echter naauwkeurig, indien men de ontleding in een gesloten vat, bijv. een papiniaanschen pot , verrigt).
een kleurloos, kristalvormig produkt, dat
Pyroguajacine (C3eis
H2206)
gevormd wordt bij de drooge destillatie der guajakhars. Het smelt bij 183°
G. en sublimeert bij eerie hoogere ternperatuur, is onoplosbaar in water, oplosbaar in alkohol en aether.
Pyrolusiet is een mineralogische naam voor mangaanhyperoxyde.
Pyromellietzuur ontstaat , indien vrij honigsteenzuur zeer langzaam uit
eene retort wordt gedestilleerd. De overgekomen olie wordt tot eene witte
kristallijne massa vast, en in de retort blijft kool terug en wel zooveel to
meer, naarrnate de verhitting sneller is geweest. Het is zoowel in beet water als in alkohol gemakkelijk oplosbaar en reageert sterk zuur.
Pyromorinzuur = Oxyphenzuur.
Pyrophoren heet men ligchamen, die van zelf aan de lucht ontbranden ,
waartoe vele metalen in den fijnverdeelden staat behooren. Zoo ontstaat er
een pyrophoor, indien men wijnsteenzuur loodoxyde buiten toetreding der
lucht, door sterke verhitting ontleedt en na volkomen ontleding de buis
digtsmelt. Wordt de punt der buis afgeslagen , dan ontbrandt de fijn verdeelde massa van loon en kool oniniddellijk aan de lucht. Ook braakwijnsteen levert, op deze wijze behandeld , een pyrophoor ; verder is het ijzer
een pyrophoor, indien men het heeft gereduceerd, door waterstof over gloeijend ip
to leiden, zoo ook phosphorus na verdamping zijner °plusin zwavelkoolstof op papier enz. Men zie nog Homberg's pyrophoor.
sing n
Pyrophosphorzuur = Paraphosphorzuur zie bij Phosphorzuur.
Pyrotartrimide (C1 „117N04 ) , een produkt der drooge destillatie van de
zure brandig-wijnsteenzure ammonia , vormt kleine rhombische tafels en
naalden, op het gevoel vet, in water, alkohol en aether oplosbaar, smeltende bij 60° C. en sublimerende bij 100°.
Pyrotartrylzuur = Brandig-wijnsteenzuur.
Pyroterebinzuur ( C 121-1 1.04) is eene olleachtige vloeistof, die bij verhitting
van het terebinzuur verkregen wordt.
Pyroxyline (Pentanitricaat van cellulose : C24(NO.)5H 15 0 15 ) is het bestanddeel van het schietkatoen in den meest ontplofbaren staat, verkregen
door de werking van sterke zuren op boomwol , bij eene hooge temperatuur (zie Schietkatoen en Golloxyline).
Pyrozuren = Brandige-zuren.
Chelerythrine.
Pyrrhopine
Pyrrol , zie bij Pyrrolbasen.
Pyrrolbasen bevinden zich in steenkolenteer en bij de produkten der
drooge destillatie van stikstofhoudende organische ligchamen. Men heeft nit
deze basen, waarvan de verbindingen met zuren reeds door kokend water
ontleed worden , een ligchaam als eene kleurlooze olie afgescheiden, waaraan
men den naarn van pyrrol (van ruialu„ vuurrood) heeft gegeven, omdat
een dennenspaander,, met zoutzuur doortrokken , er purperrood door ge-
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kleurd wordt. Het pyrrol heeft tot zamenstelling C.H,N, spec. gewigt 1,077,
kookpunt '133°. Het is op zich zelf kleurloos, niet oplosbaar in water en
alkalien , volkomen in zuren. Het pyrrol wordt bij het staan bruin van
kleur. Uit zijne oplossing in zuren zet zich eene roode zelfstandigheid, p y rrolrood, af. Dit pyrr ol r o od (C24H 14 N202) is onoploshaar in water, zuren of alkaliên , weinig oplosbaar in alkohol of aether.
Pyrrolrood zie bij Pyrrolbasen.

Q.
Qualitatieve en quantitatieve analyse , zie bij Analyse.
Quassiine (C20111206) is de bitterstof van het kwassiehout, die in Witte,
buitengemeen bittere korrels kristalliseert, in water naoeijelijk , in absoluten
alkohol gemakkelijk oplosbaar is en bij verwarming als eene ha ys smelt. Alkalien en zuren vermeerderen de oplosbaarheid van het quassiine in water.
Quercetine (G4611 1G020) is een splitsingsprodukt van bet quercitrine (zie
aldaar) en komt voor in mikroscopische gele naalden , die in kokend water
slechts weinig, in alkohol en alkalien gemakkelijk oplosbaar zijn. IJzerchloride kleurt het groen. Bij indamping met eene geconcentreerde oplossing
van potassahydraat ontstaan phloroglucine, quercetinezuur en:nog andere produkten.
Quercetinezuur (volgens Hlasiwetz : C 3411 0 slat bij koking van bet
quercetine met potassa ontstaat, kristalliseert in waterhoudende, fijne, zijdeglanzende naalden, die aan de lucht vervveéren , in koud water weinig, in
beet water, alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar zijn. IJzerchloride wordt
er blaauwzwart door gekleurd. Met potassa bevochtigd , wordt het aan de
lucht karmijnrood.
Querciet = Eikelsuiker.
Quercitrine (volgens Hlasiwetz : C 70 11 36 0 40 ) wordt gevonden in den bast van
Quercus tinctoria (quercitronbast) , de bladen van Ruta graveolens de
kappers (van Capparis spinosa) , cle Chinesche geelbessen , Thuja occidentalis en de bladen en bloemen van Aesculus hippocastanum. Om het to
bereiden, trekt men den quercitronbast kleingemaakt, met kokenden alkohol,
destilleert den wijngeest of en slaat uit het terugblijvende, na bijvoeging van
eenig azijnzuur, door middel van azijnzuur loodoxyde alle onzuiverheden neder.
Het filtraat . door zwavelwaterstof van food, en door verdamping van azijnzuur bevrifd, levert bij bekoeling kristallijne korrels, die door omkristalliseren nit wijngeest gezuiverd worden. Het smelt bij 1800 en wordt bij eene
hoogere temperatuur ontleed. Door koking met verdunde zuren wordt het
gesplitst in quercetine (zie aldaar) en in eene suikersoort, die in zamenstelling met druivensuiker overeenkom5 maar niet circulair-polariserend is
(C,113,040
,,
+ 4H0 = C461116020 + 2C,21-11 20.)•
Ouercitron beet de kleurstof uit den bast van Quercus tinctoria.
Quillajahast, is de Zuid-Amerikaansche zeepboombast van Quill* soponaria, die het dusgenaamde z eephout levert, hetwelk wegens zijn groot
gehalte aan saponine tot wasschen gebezigd wordt.
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Raapolie , eene vette olie uit de zamen van Brassica raps, is geel of
geelbruin , eenigzins dik vloeibaar. Spec. gewigt 0,912. Behoort tot de niet
uitdroogende olien (zie Wien, vette).
Rabarberzuur is synoniem met Ghrysophaanzuur.
Radikaaltheorie. Onder, radikalen verstaat men in het bijzonder de elementaire grondslagen der scheikundige verbindingen (volgens de electrochemische theorie de electropositieve grondslagen). Er bestaan eehter verschillende zamengestelde atoorngroeperingen , die zich op gelijke wijze verhouden,
als de enkelvoudige radikalen. Men noemt deze zamengestelde r a dik a1 e n. Zij kunnen evenals de enkelvoudige radikalen, wederzijds van plaats
verwisselen. De zamengestelde radikalen worden zoo wel bij anorganische
als organische ligcharnen gevonden. Sornmige kunnen geisoleerd verkregen
worden, andere zijn alleen hypothetisch bekend en ondergaan , zoodra zij vrij
worden, onmiddellijk ontleding. Vooral bij de typische beschouwing der verbindingen moet men tot het bestaan van hypothetische radikalen besluiten.
Voorbeelden van zamengestelde radikalen , die gelsoleerd kunnen verkregen
worden, zijn : cyaan, ferrocyaan , ferridcyaan , de alkoholradikalen : methyl,
aethyl , amyl, methylen, aethylen , amylen, kakodyl enz. Tot de radikalen,
die enkel in verbindingen bekend zijn, behooren : ammonium , de radikalen
der vetzuren : formyl , acetyl, palmityl enz. Radikalen bij de typische voorstellingen zijn bijv. SO, van het zwavelzuur, NO, van het salpeterzuur enz.
Over de radikalen der zunrstofzuren , als waterstofzuren , en der zuurstofzouten als tweeledige verbindingen beschouwd , bijv. zwavelzuur als
salpeterzuur als HNO 6 , zwavelzure potassa als K 2S2 03 , salpeterzure soda als
NaN06 , zie men bij de artikels Zuren en Zouten. Over de atomigheid der radikalen zie men bij Valenti° s c h e i k u n d i g e. — Nog merken wij op dat
de theorie der zamengestelde r a d ik alen het naauwste verband tusschen anorganische en organische verbindingen heeft gelegd. Door het aannemen van zamengestelde radikalen bij de organische verbindingen , heeft
men ze op eene lijn kunnen zetten met de anorganische verbindingen, bijv.
aethyloxyde (C 4115)0 met potassiumoxyde : KO; aethylchlorure : (C4115)C1
met potassiumchloride : KC1. Nog sterker is de overeenkomst , wanneer men
ook in de meer zamengestelde anorganische verbindingen , zamengestelde radikalen aanneemt.
Raffineren van het staal noemt men de methode, om het staal tot staven
te smeden en meerdere dezer staven tot eene enkele witgloeijend zamen te
wellen , ten einde het staal gelijkvormigheid merle te deelen. Zie bij Staal.
Raphiden, noemt men naaldvormige kristalbundels in de plantencellen ,
die uit zuringzuren kalk bestaan.
Reactie scheikundige, noemt men de verandering , die bij een ligchaam door de eene of andere inwerking wordt te voorschijn gebragt en
zich door een bijzonder verschijnsel openbaart.
Reageerpapier noemt men bijzonder toebereid papier, , om de aanwezigheid eener zelfstandigheid of den bijzonderen aard eener verbinding aan
te wijzen. Het meest gebruikelijke reageerpapier is het Hamm en rood lakmoespapier (zie aldaar) , vender voor zrwen en hasen beide georginepapier
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bereid door de violette kroonbladen van Georgina purpurea met water te
koken of met wijngeest te digereren en door deze vloeistof strooken ongelijmd papier te halen ; het word t door zuren rood , door alkalien fraai groen
gekleurd. Ook nog voor alkalische reactie c urcumapapier, bereid door
1 deel curcurnawortel" met 6 deelen zwakken wijngeest warm te digereren
en met deze tinctuur papier te doortrekken; de gele kleur wordt door alkalien bruin ; ook door boorzuur (zie aldaar). Tot het reageerpapier kan men
eindelijk ook rekenen het joodpotassiurnstijfselpapier,, namelijk papier bestreken met stijfselpap , die met eene oplossing van joodpotassium is vermengd ; het dient vooral bij de ozonometrie en bij de chlorimetrie.
Reagentien s c h e i k u n dige, noemt men de zelfstandigheden, die de
aanwezigheid van het een of ander ligchaam door bepaalde , vooraf bekende
verschijnsels aantoonen.
Realgar , zie iirseniksulphureet.
Reaumur's porselein , zie Porselein , Reaumur's.
Rectificeren noemt men eene herhaling der destillatie bij alkoholische
of aetherische vloeistoffen , om ze verder van water enz. te bevrijden en dus
sterker te verkrijgen.
Reductie beet de bewerking , waarbij men zuurstof, chloor enz. aan de
oxyde- en chloorverbindingen ontneemt , zoodat de ligchamen tot den metaalstaat teruggebragt worden.
Reductieviam, zie bij Vlam.
Regeneratiemethode van Pettenkofer tot herstellen van schilderijen bestaat
in het blootstellen der schilderijen aan alkoholdampen bij de gewone temperatuur. De alkohol vereenigt de harsdeeltjes van het vernis , die langzamerhand door kleine spleten van elkander gescheiden zijn , zoodat de schilderij
na de toepassing der methode zich weder zoo frisch vertootit, alsof zij versch
gevernist was.
Regenwater, zie Water.
Resineon heeft men een produkt der ontleding van houtteer geheeten ,
verkregen door 500 deelen Nloeibare houtteer met 32 deelen drooge koolzure
potassa te vermengen en dit mengsel uit eene retort te destilleren. De overkomende olieachtige vloeistof noemt men resineon.
Respiratiemiddelen zijn door Liebig stikstofvrije voedingsstoffen geheeten,
waarvan de hoofdbestemming is , vet en dierlijke warmte voort te brengen.
Retiniet of Retina-asphalt is eene fossiele bars , die zich in ligniet of in
de houtskool bevindt. Het is smeltbaar,, verbrandbaar en bijna geheel oplosbaar in alkohol.
Rhamnoxanthine is eene gele kleurstof, verkregen nit den vuilboombast
(bast van Rhamnus frangula). Bet wordt volgens Buchner zuiver verkregen, door het alkoholisch of aetherisch uittreksel van den bast te verdarnpen , het gele poeder, dat terugblijft, met kwartszand te vermengen en het
mengsel in eene flesch zacht te verwarmen. Er sublimeren dan langzaarn
goudgele kristallen van rhamnoxanthine. Later verschijnen er geelroode of
morgenroode naaldvormige prisma's , die een ontledingsprodukt van het rhamnoxanthine schijnen te zijn. Zij gelijken op het uiterlijk zeer op het alizarine
nit meekrap, maar de alkoholische oplossing wordt door alkaliên intensief
of aalbessenrood gekleurd , terwijl de oplossing van alizarine daardoor eene
purperroode, bij teruggekaatst Licht zich violet vertoonende kleur aanneemt.
Rhodaan (Zwavelcyaan C ZNS2 = Rh) is het radikaal der rhodaan- of zwa-
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velcyaanverbindingen , hetwelk men nog niet gelsoleerd heeft kunnen ver•
krijgen. Men hield vroeger voor rhodaan het geelrood praecipitaat , dat men
verkrijgt , indien men chloorgas in eene oplossing van rhodaanpotassium leidt.
De zamenstelling van dit ligchaam is echter : C,N,HS G . Men noemt dit thans
pseudorhodaan of pseudozwavelcyaan.
Rhodaanallyl of Zwavelcyaanallyl is de aetherische olie van het zwart
mostaardzaad. (Zie bij Allyl.)
Rhodaanammonium (Zwavelcyaanammonium : NH„ US, = NH 4Rh) wordt
verkregen door ontleding van zwavelcyaankoper met zwavelammonium, beter
door cyaanwaterstofzuur met geel (met zwavel verzadigd) zwavelammonium te
vermengen. Volgens Wood worden 1 maat zwavelkoolstof, 4 maten ammonia
liquida en 1 maat wijngeest (met eenigen houtgeest vermengd) in eene groote
flesch sterk geschud ; na verloop van 4-2 urea is de zwavelkoolstof in de
vloeistof met eene roode kleur opgelost, warrna de vloeistof zoolang gekookt
wordt , totdat de roode kleur verdwenen is en voor eene lichtgele heeft
plaats gemaakt. Dan wordt de oplossing bij 27-32° verdampt en kristallen
of geheel droog verkregen.
Rhodaankwikzilver (Zwa velcyaank wikzil ver : HgC2NS2 = HgRh) wordt als
een wit praecipitaat verkregen door eene verdunde oplossing van rhodaanpotassium of rhodaanammonium bij eene verdunde , met salpeterzuur zuur
gemaakte oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxyde te voegen. Het kenmerkt zich door de eigenschap om aangestoken zeer in volumen toe te nemen en zich als eene slang te kronkelen. Als zoodanig is het in der tijd
veelvuldig gebezigd voor de dusgenaamde Ph a raosl ange n.
Rhodaanpotassium (Zwa velcyaanpotassium : KC 2N S 2 = KRh) wordt verkregen door 46 deelen gedroogd geel bloedloogzout , 17 deelen gegloeide
koolzure potassa en 32 deelen zwavelbloemen tot smeltens te verhitten ;
vervolgens moet men de massa nog zacht gloeijen, am de gevormde onderzwaveligzure potassa te ontleden. De massa wordt na bekoeling met wijngeest uitgetrokken , gefiltreerd, ingedampt en tot kristallen gebragt. Men
verkrikt wraterheldere, lange, gestreepte zuilen , die zeer spoedig smelten ,
oplosbaar in water en vervloeijend zijn. De oplossing dient als een z e er gevoelig reagens op ijzeroxydeverbindingen , die door de geringste hoeveelheid
bloedrood gekleurd worden , welke kleur door goudchloride verdwijnt. (Onderscheid van meconzuur, zie aldaar).
Rhodaanwaterstofzuur (Zwavelcyaanwaterstofzuur : HC 2NS2 = H Rh) wordt
verkregen door rhodaankwikzilver door middel van droog zwavelwaterstofgas te ontleden en komt voor als eene kleurlooze olieachtige vloeistof van
een zeer zuren smaak en prikkelenden reuk.
Rhodaanjjzer (Zwavelcyaanijzer : Fe,(C,NS,), = Fe,R11 3 ) ontstaat , indien
rhodaanverbindingen met ijzeroxydezouten of daarmede corresponderende
zoutvormerverbindingen (bij v. ijzerchloride) in aanraking komen , als eene
roode zelfstandigheid , die oplosbaar is in water.
Rhodalline was de naam , dien Berzelius aan het thiosinamine gaf.
Rhodeoretine = Convolvuline.
Rhodium (Rh, de naam afkomstig van ligeo; , rozenrood , wegens de
rozenroode kleur zijner zouten) is een edel metaal , in het jaar 1803 in een
platinumerts gevonden. Het is minder wit en minder glanzend dan het zilver,, in den zuiveren staat minder hamerbaar en pletbaar. Het heeft een
spec. gewigt van 12,1. Ilet is in geen zuur, zelfs niet in koningswater op-
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losbaar. In legeringen, zooals b. v. in den platinurnerts , wordt het door
koningswater opgelost. Door gloeijing met salpeter worth het geoxydeerd. —
Voor zijne afscheiding gaat men volgens Claus het doelmatigst te werk de
platinumoverblijfsels in porseleinen buizen , bij Diet te sterke verhitting ,
met chloor te behandelen, de verkregen oplossing met eenig salpeterzuur te
verhitten, om iridiumsesquichlorure, hetwelk alleen gemakkelijk van het
rhodiumzout kan worden gescheiden , in chloride om te zetten en eindelijk
het iridiumzout van het rhodiumzout door gefractioneerde praecipitatie door
middel van salmiakpoeder te scheiden.
Rhodizonzuur (C3H06) blijft na de bereiding van bet potassium (zie aldaar) als rhodizonzure po t a ssa terug en ontstaat bij de eerste in werking van water op de verbinding van kooloxyde met potassium (Zie hij
Krokonzuur). Het heeft den naam , afkomstig van ,c3oUcii , rozenrood zijn
of maken , verkregen, dewiil het zouten met eene rozenroode kleur vormt.
Rhodolooizuur of Rhodotanzuur (C,„11,0 7 + Ho) wordt nit de bladen van
Rhododendron ferrugineum verkregen en komt in den zuiveren staat voor
als een barnsteengeel, zuur en scherp smakend poeder.
Rhoeadine (C„H„NO„) is een alkalolde , hetwelk door Hesse in de zaaddoozen van Papaver Rhoeas en ook in mindere soorten van opium werd
ontdekt. Het vormt eene gedeeltelijk sublimeerbare zwakke base , die in
kleine witte prisrna's kristalliseert, cloth niet in staat is zuren te neutraliseren. Zijne oplossingen in zuren zijn smakeloos en niet vergiftig. Sterke
zuren , voornamelijk zoutzuur en salpeterzuur, lossen het bij matige concentratie onder gedeeltelijke ontleding met eene purperroode kleur op. Het
kleurend verrnogen van het ontledingsprodukt, waarvan slechts 5 pet. gevormd
wordt, is zoo sterk , dat 4 deel dezer zelfstandigheid in staat is 16 millioen
deelen water dadelijk rood te kleuren. Na bijvoeging van alkalien verdwijnt
de roode kleur , maar wordt door zuren weder hersteld. Deze uiterst gevoelige reactie stelt ons in staat het rhoeddine niet slechts in alle deelen der
Papaver Rhoeas aan te toonen , maar tevens ons te overtuigen van zijn voorkomen in de rijpe vruchtomkleedsels van Papaver somniferurn en in het
opium. .Hesse heeft , verbindingen verkregen van bet rhoeddine met looizuur,
benevens dubbelzouten met k wikzil verehloride , kwikzilverjodide , goudchloride en platinumchloride. Zij vertoonden zich als onoplosbare neerslagen.
Rhoeägenine (C421- 21 N012 , dus isomeer met het rhoeadine) ontstaat volgens Hesse bij de inwerking van sterke zuren op rhoeadine. Het rhoeagenine
is eene sterke base , voorkomende in kleine witte prisma's , welke in aether,
alkohol , water en ammonia slechts weinig oplosbaar, niet sublimeerbaar zijn
en door zuren_ niet gekleurd worden.
Rhusma is een zalfachtig mengsel van operment en kalkhydraat, hetwelk
door eenige Oostersche volken gebezigd wordt tot bet wegnemen van baard
en hoofdhaar.
Ricin-elaidinezuur (Palminzuur : C3B H3406 ), isomeer met het ricin-oliezuur,
is eene harde massa , die uit laatstgenoemd zuur door de inwerking van salpeterigzuur ontstaat.
Ricinine is een alkaloide door Tuson in het ricinuszaad gevonden. Het
wordt verkregen door uittrekking der zaden met water, filtreren en uitdampen van het uittreksel , behandelen van het overblijvende met kokenden alkohol , filtreren der bekoelde alkoholische vloeistof , kristalliseren en herkristalliseren. 'Het komt dan voor in kleurlooze , regthoekige prisma's en
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blaadjes, die in smaak op bitteramandelolie gelijken en zonder ontleding kunnen gesublimeerd worden. Het is oplosbaar in water en alcohol , onoplosbaar in aether en benzol. Het verbindt zich met de zuren.
Ricinusolie is de vette olie, die uit de zaden van Ricinus communis
door uitpersing verkregen wordt. Zij is oplosbaar in alkohol en wordt meer
tot de uitdroogende dan tot de niet uitdroogende olien gerekend, hoewel zij
bij het staan aan de lucht rans wordt. Hare bestanddeelen zijn de gewone
vetzuren, benevens ricinusoliezuur. Bij drooge destillatie geeft zij oenanthal
bij verhitting met potassahydraat caprylalkohol en methyloenotlIal.
Ricinusoliezuur (Ricin-oliezuur : C 36 H 34 06 ) wordt, benevens stearine- en
palmitinezuur, als een eigen oliezuur in de ricinusolie aangetroffen. Dit zuur
neemt aan de lucht geen zuurstof op en levert bij de drooge destillatie geen
brandig-oliezuur, maar oenanthylzuur en oenanthal. Het wordt uit de ricinusolie op gelijke wijze'als het oliezuur uit de boomolie verkregen en komt
ook met het oliezuur daarin overeen, dat het met salpeterigzuur eene harde
massa geeft, die den naam draagt van ricinelaidinezuur.
Rietsuiker, zie bij Suiker.
Rinmann's groen = Kobaltgroen.
Robinine (C501-13 „032 + HO) is een glucoside hetwelk uit de bloemen
der Acacia (Robinia pseudacacia) in fijne, stroogele, zwak zijdeglanzende
maiden verkregen wordt, die neutraal reageren en, in water opgelost, een
zwakken adstringerenden smaak bezitten. Het is weinig in koud, gemakkelijk in kokend water oplosbaar. Het robinine wordt verkregen door de bloemen der plant met water uit te koken, de afgegotene en uitgeperste vloeistof nog 6-8 maal tot het uitkoken van nieuwe hoeveelheden bloemen te
bezigen en de verkregen aftreksels tot stroopsdikte in te dampen. De stroop
wordt herhaaldelijk met kokenden alkohol uitgetrokken , de wijngeest van
de verkregen oplossing afgedestilleerd en bet terugblijvende gedurende langen tijd aan zich zelf overgelaten. De afgescheidene kristalmassa wordt
door uitpersen tusschen vloeipapier en door afwasschen met kouden wijngeest van het grootste gedeelte der moederloog bevrijd en verder in kokend
water opgelost. Uit de oplossing worden door azijnzuur loodoxyde de vreemde
stoffen neergeslagen, waarna het lood uit het filtraat door zwavelwaterstof
wordt verwijderd. Bij bekoeling scheidt zich het robinine in gele kristallen
af, die door herhaald omkristalliseren uit water gezuiverd worden.
Robi.jn is een edelgesteente van eene roode kleur, bestaande uit aluminiumoxyde.
Robijnglas , zie bij Glas (pag. 301).
Aoccellinine ontstaat, benevens orseplepur, bij het kolon van b e t ao r s e lz u u r (zie onder Orselzgur) , met barytwater en *oho', en vormt
witte, haarvormige, in water onoplosbare kristallen, die door chloorkalk
lichtgroen gekleurd worden.
Roccelzuur ,C24H2205 + HO) is eene sort van vetznur,
ci.e 'korstmossen gevonden.
Roesten noemt men een oxydatipproces van metalen, vooral van ijzer
(ij zer roes t) in eene vochtige lucht.
Roet noemt men de koolstof, zich in groote vlokken afs0e.idt , indien aan damp- of gasvormige koolwaterstoffen de waterstof onttrokken wordt.
Het roet der schoorsteenen, dat door eene onvollipene verbrapding der
brandstoffen ontstaat, bestaat nit een aantal pro,dulKten der drooge
42
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waarvan kool en kreosoot de hoofdbestanddeelen uitmaken. De aard van
het roet verschilt naar den aard der gebezigde brandstoffen.
Roetkool, zie bij Brandstoffen , 4. d.
Roman-cement (Roomsch cement) is een naam, die verkeerdelijk aan het
Engelsch cement gegeven wordt. Men zie verder bij Cement.
Roodaarde (Roodkrijt) is een mengsel van klei en rooden ijzeroker.
Rood-galluszuur, zie bij Galluszunr.
Roodgiltiertsen zijn natuurlijke gekristalliseerde verbindingen van zwavelzilver met zwavelantimoon en zwavelarsenik.
Roodkool (Roode kool) , zie bij Bool.
Roodkopererts is natuurlijk voorkomend koperozydule (zie aldaar).
Roodkrjjt = Roodaarde.
Roodlooderts is natuurlijk voorkomend chroomzuur loodoxyde (zie Chroomrood).
Roodmessing (Roode messing) , zie bij Geelkoper.
Roodspiesglanserts is eene in de natuur voorkomende verbinding van
antimoonoxyde met antimoonsulphureet.
Roodpersteen is natuurlijk voorkomend jzeroxyde in den amorphen staat.
Roodzinkoxyde is natuurlijk voorkomend zinkoxyde, vermengd met mangaanoxyde.
Rook ontstaat ten gevolge van onvolledige verbranding der brandstoffen,
bevat de gassen der verbranding, benevens onverbrande deelen, en bij fabrieken vaak produkten, afkomstig van de fabrikaten.
Roomsohe kamillenolie is de aetherische olie der bloemen van Anthernis
nobilis. Zij is een mengsel van verschillende ligchamen, begint bij 160° to
koken , terwij1 de temperatuur tot 210° stijgt. Bij verhitting met potassahydraat komt er eene koolwaterstof over, terwijl de potassa met angelicazuur , boterzuur en andere gevormde zuren in verbinding treedt. De overgegane
koolwaterstof heeft tot formule : C2„1116 , en behoort dus tot de camphenen ,
zij kookt bij 475° en heeft een citroenachtigen reek.
Roomsche karweiolie = Komijnolie.
Rosacyanine werd door Schlumberger eene kleurstof geheeten, die ontstaan bij de gelijktijdige werking van boorzuur en zwavelzuur op curcuma
Deze kleurstof is op zich zelf rozerood, maar neemt in verbinding met me,urH aan.
talen eene zuivere blaauwe klec24
Rosaniline (C401-119N3 = (C 1 41-16) 2 N3) is de kleurlooze base der aniline' H3
kleurstoffen. Het ontstaan der kleurstoffen nit de aniline (zie Aniline en
Teerkleurstoffen) werd vroeger aan oxydatieverschijnsels toegeschreven. Hoffmann heeft in 1861 het eerst eene geheel andere zienswijze medegedeeld,
waarbij hij de roode anilinekleurstof, het anilinerood of facbsine, een gekleurd zout noemt van eene kleurlooze base , het rosaniline.
Dit rosaniline vormt met verschillende zuren en zuurstofzouten of metaalchloriden roode verbindingen van onderscheiden aard, vanwaar de vele schakeringen bij de roode kleurstoffen ontstaan. Groot is het aantal zelfstandig.
heden, die door hare werking op het aniline tot het ontstaan dezer roode
zouten aanleiding geven, zooals : dubbel-chloorkoolstof, watervrij tinchloride,
kwikzilverchloride, arsenikzuur,, antimoonzuuur,, salpeterzuur kwikzilveroxyde, salpeterzuur kwikzilveroxydule, salpeterzuur enz. —Rosaniline ontstaat
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niet uit zuiver aniline, maar uit een mengsel van aniline en toluldine (zie
bij Fuchsine en Toluidine).
Het ontstaan van het rosaniline uit aniline en toluidine blijkt uit de voorstelling dezer organische basen in den typus ammoniak :
C14H7
Ci2H4
C,2H5
H N ± 2( H N ) = ( C.411 02 N, + 6H.
H
H
H3
,
toluldine :
aniline :
rosaniline:
C,4H9N
C12H7N
C4o11,9N3
Bij het ontstaan der rosanilinezouten of der gekleurde anilineverbindingen
worden de 3 typische H's door zuurradikalen gesubstitueerd.
Dat het anilinerood werkelijk een zoodanig zout is van de kleurlooze base
rosaniline, blijkt het best uit het feit, dat anilinerood bij behandeling met
alkalien wordt ontkleurd, omdat het alkalimetaal zich met het zuurradikaal
vereenigt, terwijl dan weder de 3 H in de plaats treden. Het rosaniline
wordt kleurloos afgescheiden, maar neemt door het koolzuurgehalte der lucht
dadelijk eene roodbruine kleur aan, als hoedanig het dan ook in den droogen staat in den handel voorkomt.
Het rosaniline is het uitgangspunt voor de andere anilinekleurstoffen. Zoo
ontstaat anilin eb laauw door de werking van overvloedige aniline op anilinerood, dus op een rosanilinezout. Er wordt nu eene nieuwe base gevormd,
waarin de 3 H van het rosaniline kunnen worden voorgesteld verplaatst te
zijn door 3 aeq. van het radikaal phenyl (C12115), zoodat het dusgenoemde
triphenylrosaniline tot formule heeft:
C„H,
C 76 1-1 31 N3 of C4o11, 6 (C, 2H5 )3N3 of (C
N3
(c:2146)
4 5) :•
...........I.......■•Wll.........r•

De triphenylrosaniline is de base der zouten , die de blaauwe kleurstoffen
leveren, welke bijv. ontstaan door behandeling van anilinerood en aniline
met zoutzuur (of azijnzuur), van anilinerood met aldehyde enz.
Ook nog andere alkoholradikalen kunnen de 3 H vervangen, bijv. het
Ci2H,
aethyl, waardoor triaethylrosaniline: (C,H,), IN, , ontstaat, de base
. (C4 H5)3
van eenige violette anilinekleurstoffen. Het eerst ontdekte der anilinekleurstoffen, het anilineviolet , verkregen door behandeling van aniline met oxydatiemiddelen, zooals met chloorkalk of met dubbel-chroomzure potassa en
zwavelzuur of met loodsuperoxyde of met koperchloride, is nog het minst
in zijne zamenstelling bekend. De base, die men gemeend heeft er in te
kunnen aannemen , is m au v e I n e geheeten.
Roseokobaltzouten , zie Kobaltiakzouten.
Rose's ligt smeltbaar metaal, zie Bismuthiegeringen.
Rosettenkoper is gaarkoper,, dat in schijven voorkomt, zie bij Koper, p. 444.
Rosinden werd door Berzelius als een bijzonder radikaal beschouwd ,
waarvan het oxyde het iodine is.
Rosmarjjnolie is eene zuurstofhoudende olie nit Rosmarinus officinalis L.
Rosolzuur (C„H603 of C24H1206) kan verkregen worden door zware teerolie met overvloedige kalkmelk gedurende langen tijd op eene warme plaats
te laten staan , totdat alles droog geworden is en de uitgedroogde massa in
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den poedervermigen staat met verdund zwavelzuur te ontleden. De zelfstandigheid, die zich in bruinroode huidjes met olieachtige stoffen op de oppervlakte afseheidt, worelt met water zoolang gekookt, als er nog olieachtige
ligchamen vervlugt
igen, dan afgefiltreerd
, met water
fgewasschen
a
en met
wijngeest behandeld. Wordt bij deze oplossing kalk en bij de ontstane fraai
roode vloeistof na het affiltreren azijnzuur gevoegd en deze behandeling met
het afgescheiden rosolzuur zoolang herhaald , als nog een bruin overblijfsel
van rosolzuur bemerkt wordt, dan verkrijgt men het rosolzuur , hetwelk
op een filtrum verzameld, uitgewasschen , gedroogd en in alkohol opplost
wordt, welke oplossing aan de vrijwillige verdamping wordt overgelaten.
Volgens Jourdin worth het rosolzuur gemakkelijk verkregen, door carbolzuur
met soda en kwikzilveroxyde te verhitten, waarna zich bij bekoeling eene
vaste massa van rosolzure soda vormt, die van het gereduceerde kwikzilver
kan worden afgegoten.
itattekruid = Arseeigzuur.
Rottekruidmetaal = Arsenik.
Rotting -(Faulniss) is eene omzetting, die organische stoffen onder zekere voorwaarden ondergaan en waarbij de elementen zich op eene nieuwe
wijze groeperen. De voorwaarden voor eene zoodanige vrijwillige ontleding
zijn : Rene bepaalde temperatuur (tusschen de 10 en 40° C.), de aanwezigheid
van water en de toetreding der dampkringslucht , hoewel de rotting ook
voortgaat bij aanwezigheid van water, indien alleen in het begin zuurstof is
geatbsorbeerd. De rotting opent de reeks der gistingsprocessen. Zij kenmerkt
zich door een hoogst onaangenamen reuk ten gevolge van ontwikkelde gassoorten , zooals ammoniak, zwavelwaterstof, phosphorwaterstof. Het zijn
voornamelijk de albuminaten of eiwitachtige stoffen, die, aan den invloed
van het leven onttrokken, in rotting overgaan, en in aanraking met andere
ligchaen gekomen, die nit zich zelf niet in ontbinding zouden overgaan,
ook hrin de molekulen tot andere groepering opwekken, dus als g is tin gopwekk ers of fer menten werken. (Zie verder bij &fisting). Het eindproces is de rermoddering en verwezing (zie aldaar).
Rotitingweren4. 'iniddelen (Antiseptica) , zie Gistingwerende middelen.
fferent bestanddeel der kamala, hetwelk in
Rottlerine (C3211,„Q61 is een indifferent
.gele gianzende naalden kristalliseert, welke weinig in water, beter in alkohol en aether oplosbaar zijn en door alkalien met eene donkerroode kleur
worden
WA i le wordt ire tropische gewesten door destillatie van rozebladen
met water verkregen. Zij beat eene koolwaterstof (C161116) als het stearopten (hat vaste 4eel) der olie, hetwelk reukeloos en kleurloos is, bij 35°
smelt en bij 80° kookt, De heerlijke reuk der rozenolie hangt van haar
elaeopten af, hetwelk zuurstofhoudend is.
Masse is een edelgesteente, in Pails kunstmatig verkregen,waarsehijnlijk niets anders als bergithistal, in de spleten met -karmtnelartrakken.
waterstafzuur
Rubean ;(C2NS 2H) is bet radikaal, dat men in het ru
heef4 :afangenomen.
Rubeaanwaterstoftuur ontstaat, wanneer I volume cyaaigas met 2 volumein z,:wavelwaierstafges in geconGentreerden alkohol .zoo langsaam worden
geleich dal -beide ,gassen warden opgeiost., waarna zij op elkander in4verken.
De alk•ahol wordt eerst geel, vervolgens rood ,gekleurd en rzet ten laatste
roode kristallen af.
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Ruberytbrinezuur (Rubiaan : C 331-119 0 18 ) is het'chromogeen van den meekrap, en wel een glucoside, dat bij behandeling met verdund zoutzuur of bij
verwarming met alkalien of door een ferment in den meekrap aanwezig, in
suiker en alizarine , later ook in purpurine gesplitst wordt (zie bij Neekrap).
Het ruberythrinezuur wordt verkregen door het waterig of kooksel van den
zoo versch mogelijken meekrap met loodsuiker neer te slaan, waardoor een
violet praecipitaat ontstaat, hetwelk men door zwavelwaterstof ontleedt. De
grootste hoeveelheid van het ruberythrinezuur blijft dan met bet zwavellood
onopgelost terug. Door uitkoking met alkohol wordt het zuur van het zwavellood gescheiden en door het nogmaals aan loodoxyde te binden en de
verbinding weder met zwavelwaterstof te ontleden, gezuiverd. Het komt
voor in zijdeglanzende lichtgele zuilen, is moeijelijk oplosbaar in koud, gemakkelijk in heet water, alkohol en aether met eene goudgele kleur; in
waterhoudende alkalien wordt het met eene roode kleur opgelost.
Rubiaan = Ruberythrinezuur.
Ruhiacine (C31 H901,) is eene oranjekleurige stof, die zich in den meekrapwortel bevindt. Het kristalliseert in fraaije glanzende gele tafelen of
naalden, die een weerschijn in het groene vertoonen en volkomen kunnen
gesublimeerd worden. In kokend water of wijngeest lost het eenigzins met
eene gele kleur op, in alkalien met eene purperkleur en wordt uit de laatste
oplossing door zuren in gele vlokken neergeslagen. Door koking met eene
verdunde oplossing van ijzercbloride of salpeterzuur ijzeroxyde, wordt het
rubiacine tot rubiacinezuur geoxydeerd, hetwelk een citroengeel, Diet kristallijn vormt, in water en alkohol moeijelijk oplosbaar is en een
steenrood potassazout geeft.
Rubiehloorzuur (C1414809) is een kleurloos , in alkohol en water oplosbaar, in a ether onoplosbaar zuur, hetwelk verkregen wordt, nadat men
nit een afkooksel van meekrap door middel van loodsuiker en loodazijn ,
eene reeks van stollen heeft afgescheiden. Ammonia brengt in het gele
traat een eerst rozenrooden, later bijna witten neerslag voort, die nit ruberythrinezuur loodoxyde, basisch azijnzuur loodoxyde, suiker en rubichloorzuur loodoxyde bestaat. Wordt deze neerslag met water aangemengd en
door zwavelwaterstof ontleed, dan blijft het ruberythrinezuur met het zwavellood terug ; azijnzuur, suiker en rubichloorzuur lossen in bet water op.
De vloeistof wordt met dierlijke kool gedigereerd en met eene ammoniakale
oplossing van loodsuiker neergeslagen. De daarbij gevormde witte neerslag
bestaat uit suiker en rubichloorzuur. Hij wordt met alkohol aangemengd
en door zwavelwaterstof ontleed. De suiker blijft dan met het zwavellood
terug.
Rubidine (C33H 17 O) is eene base, die als eene olieachtige kleurlooze
vloeistof voorkomt en benevens andere basen verkregen wordt door destillatie der steenkolenolie. Zij onderscheidt zich, doordat zij bij —176 dik
wordt, zonder echter in den vasten staat over te gaan. De meeste harer
zouten worden aan de lucht roodachtig
Rubidium (Rb, van rubidus, donkerrood) behoort met bet caesium tot
de eerste der alkalimetalen, die door Kirchhoff en Bunsen langs den spectraal-analytischen weg (zie Spectraal-analyse) ziin ontdekt, en wordt in vele
minerale wateren, maar vooral in het mineraal 1 ep idolith aangetroffen.
Men kan het rubidium uit het chloorrubidium afzonderen, wanneer men
door de gesmolten verbinding een electrischen stroom leidt, die van eene
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potloodstang als positieve electrode tot een ijzerdraad als negatieve pool gaat.
Het rubidium zal alsdan aan den ijzerdraad aan de oppervlakte stiigen err
met een roodachtig licht verbranden. Het vormt met kwikzilver een amalgama van zilverwitte kleur en kristallijn voorkomen . Het rubidium is nog
meer electropositief dan het potassium. In het spectrum van het rubidium
zijn vooral kenmerkend twee, roode en twee indigo-blaauwe strepen.
Rubidium,chlorure (Chloorrubidium : RbC1) kristalliseert moeijelijk in
glasglanzende, ligt smeltbare teerlingen. Bij 1 tot 7° C. lost het op in 1,3
tot 1,2 deel water. (Het is dus gemakkelijker oplosbaar dan het chloorpotassium, dat 3,4 deel vereischt.) Het wordt verkregen door behandeling
van het koolzuur rubidiumoxyde met zoutzuur.
Rubidiumoxyde , koolzuur. a Enkelvoudig- (RbO, CO 2) komt voor
in onduidelijk gevormde, in alkohol onoplosbare , sterk alkalische kristallen
met 1 aeq. kristalwater. Het wordt verkregen door zwavelzuur rubidiumoxyde door middel van barytwater te ontleden , den neerslag door filtratie
of te scheiden, het filtraat met koolzure ammonia tot droogwordens te verhitten en het hierbij terugblijvende met water uit te trekken. Het zout vervloeit aan de lucht en gaat daarbij onder het opnemen van een tweede aequivalent koolzuur over tot b dubbel-koolzuur zout (RbO, 200 2 , HO) ,
hetwelk blinkende kristallen vormt, die onveranderlijk aan de lucht zijn,
eene flaauwe alkalische reactie vertoonen en een frisschen, geenszins bijtenden smaak bezitten.
Rubidiumoxyde , o v e r c h 1 o o r z uur (RbO, C10 7) is nog veel minder oplosbaar dan het gelijknamige potassazout.
Rubidiumoxyde , salpet e r z u u r (RbO, NO5 ) kan door behandeling van
het koolzuur rubidiumoxyde met salpeterzuur verkregen worden en kristalliseert in hexagonale combinaties. Het is oplosbaar in 5 deelen water van
0° en in 2,3 deel water van 10° C.
Rubidiumoxyde, zwavelzuur. a Enkelvoudig (RbO,S0 3 )komt voor
in groote, harde, glasglanzende kristallen, die tot het rhombische systeem
behooren , en bij 7° C. oplosbaar zijn in 2,4 deel water (zwavelzure potassa vereischt 10,4 deel water). Het geeft met zwavelzure magnesia en
zwavelzuur kobaltoxydule dubbelzouten. b D u b b el- z w a v el z u u r zout
(RbO, SO3 + HO, SO3 ) smelt evenals het overeenkomstige potassazout bij het
begin der gloeihitte, en gaat bij eene hoogere temperatuur onder verlies
van zwavelzuur, in het enkelvoudig zout over.
Rubidiumoxydehydraat (RbO, HO) is eene witte, in het grijs overgaande
poreuse massa , die aan de lucht vervloeit en in elke evenredigheid oplosbaar is in water en alkohol. Het wordt verkregen, indien men uit eene ,
door koken luchtvrij gemaakte, oplossing van zwavelzuur rubidiumoxyde het
zwavelzuur door middel van barytwater neerslaat en de vloeistof , snel van
de zwavelzure baryt afgegoten , in eene zilveren schaal verdampt.
Rubidiumplatinumchloride (RbC1, PtC1 2) is een kristallijn poeder,, bestaande uit microskopische octadders. Het is veel moeijelijker oplosbaar dan
het potassium-platinumchloride.
Rufimorinezuur = Morinlooizuur.
Rufine (C1411,05 ) is eene roode hars , die door de inwerking van geconcentreerd zwavelzuur op salicine in de koude ontstaat.
Ruitolie = Wjjnruitolie.
Rum, een bekende alkoholische drank, wordt uit suikersap door gis-
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Ling en destillatie verkregen. De beste rum is die van Jamaica , welke aldaar uit het versche sap van het suikerriet op gemelde wijze wordt bereid.
Overigens wordt de rum ook veelvuldig in suikerraffinaderijen uit afval van
de niet meer kristalliseerbare stroop , de melasse , door gisting en destillatie
verkregen. Het aroma in de rum is boterzuur aethyloxyde of boteraether.
De bereiding van kunstmatige rum berust dan ook op de bijvoeging van boteraether (of ook mierenaether) bij wijngeest.
Rundertalk bevat voornamelijk stearinezuur, vanwaar zijne harde consistentie , zie bij Vetten.
Rusgeel = Arseniksulfide.
Rutheenbiammoniak ( [N112bRu) en Rutheenmonammoniak (NH3Ru) noemt
Claus de radikalen, welke de grondslagen der rutheniumbasen uitmaken.
Ruthenium (Ru , naar Ruthenium, Rusland geheeten), een metaal , in de
platinumertsen gevonden, komt voor als een grijswit metaalglanzend poeder
van 11,0 spec. gewigt , dat zelfs in de knalgasvlarn niet smelt, doch aan de
lucht gegloeid, in blaauwzwart oxyde wordt veranderd. Zijne bekende verbindingen komen met die van het iridium overeen.
Rutiel is een mineraal , dat uit titaanzuur bestaat.
Rutiline is eene, met het saliretine polymere (identische?) zelfstandigheid geheeten, die door de inwerking van sterk zwavelzuur op saligenine
of salicine wordt voortgebragt.
Rutin en Rutinzuur zijn synoniem met quercitrine.
Ruw staal , zie Staal.
Ruw steep , zie bij Koper , pag. 443.

S.
Sabadilline (C20 H 13 N05) is een alkaloide, dat zich benevens veratrine in
Veratrum album en het sabadillezaad bevindt , eene zeer scherpe zelfstandigheid , die in zeszijdige kleurlooze zuilen kristalliseert , in kokend water
oplosbaar is en bij 200° C. smelt.
Saccharometrie noemt men de methode , om het gehalte eener oplossing
aan suiker te bepalen , alsmede om suikersoorten van elkander te herkennen.
Er bestaan hoofdzakelijk 3 middelen om de sterkte der suikeroplossingen
te bepalen : 1°. de a re ometrische proef , 2°. de op tisc he proef, 3°. de
scheikundige of titreerproef.
De a r e o m et r i s c h e proef berust op de bepaling van het specifiek gewigt der suikeroplossingen, waartoe bijzonder ingerigte areometers dienen.
De op t i s c h e proef bestaat in het gebruik van den polarisatietoestel en is
gegrond op de eigenschap der suiker , om den gepolariseerden straal te doen
afwijken (zie Polarisatie). Kent men den draaijingshoek , dien eene suikeroplossing van bepaalde sterkte in den toestel veroorzaakt, dan kan men het
suikergehalte in eene te onderzoeken oplossing naar eene bepaalde getallenverbinding berekenen. Veroorzaakt big. eene suikeroplossing van 100 pct.
eene draaijing van 20 graden , dan zal eene draaijing van 1 graad door de,
suikeroplossing, die men onderzoeken wil , 100/20 =7 5 pct. suiker daarin aan-
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wijzen. Men heeft polarisatietoestellen van Mitscherlich, Soleil en Wildt.
De eerste is de gemakkelijkste in de behandeling en het meest in gebruik,
de twee andere zijn echter naauwkeuriger.
De scheikundige of titr eerproef, slechts voor druivensuiker geschikt,
is gegrond op de reductie van koperoxyde in alkalische oplossing tot koperoxydule door middel van druivensuiker (zie Hoperoxydule). 4 Aeq. druivensuiker reduceert juist 10 aeq. koperoxyde tot koperoxydule. Deze titreermethode is vooral door Trommer, Barreswill en Fehling aanbevolen. Men
bereidt het dusgenoemde ko van Fehling door 34,64 gram zuiver
kopervitriool in 460 C. C. water op te lossen en een tweede oplossing te
maken van 150 gram neutrale wijnsteenzure potassa in 600 .-700 C. C. bijtende sodaloog van 4,12 spec. gewigt , waarbij men in eene literflesch langzaam , onder gedurig omschudden, de koperoplossing bijvoegt. Na volkomen
oplossing vult men de literflesch tot aan de streep. 10 C. C. dezer oplossing
worden gereduceerd door 0,05 gram druivensuiker. Voor de bepaling brengt
men de 40 C. C. koperoplossing, met 40 C. C. water verdund , in een kookfleschje tot kookhitte en voegt nu de suikeroplossing langzaam bij, na elke
bijvoeging eene seconde wachtende en dan omroerende, totdat na eene nieuwe
bijvoeging, zich geen geelgroen wolkje van koperoxydulehydraat meer vertoont. Het gevormde koperoxydulehydraat geeft een bruinen neerslag van
koperoxydule. Heeft men bijv. voor de 10 C. C. koperoplossing, 65 C. C.
suikeroplossing tot volkomene reductie noodig gehad, dan bevat de vloeistof
,1
58 00 X 65 = 0,325 gram , of (volgens de evenredigheid 0,325:0,05=100: x,
x = 4,53) 1,53 pct. druivensuiker. Nog eene andere scheikundige saccharometrische methode is die van Peligot en Schatten , gegrond op de oplosbare
verbinding, die suiker met kalk aangaat en het titreeren der hoeveelheid
gebonden kalk door zuringzuur.
Eindelijk kan ook het suikergehalte uit het bij de gisting ontwikkelde
koolzuur worden bepaald.
Over de herkenning der suikersoorten , zie bij Sulker.
Saffiaan , zie bij Looijerij , pag. 499.
Saffloer. Men onderscheidt een saffloergeel en een saffloerrood. Het
laatste is synoniem met het Carthamine (zie aldaar). Het saffloergeel worth
uit de bloemen van Carthamus tinctorius verkregen, door deze volkomen
nit te trekken, het afkooksel met azijnzuur zuur te maken en vervolgens
eene overmaat van loodsuiker-oplossing bij te voegen. De daardoor gevormde
Witte nederslag bevat verbindingen van loodoxyde met gom en proteInestoffen, terwip de verbinding van het saffloergeel met het loodoxyde in het
azijnzuur blijft opgelost, loch door bijvoeging van ammonia als een oranjekleurige neerslag kan verkregen worden. Deze wordt uitgewasschen en verdund zwavelzuur bijgevoegd, waarbij een Iuchtstroom moet worden vermeden.
Satfraan bestaat nit de stengels van Crocus sativus en bevat eene gele
kleurstof, het erectile (zie aldaar).
Sakstsch blaauw is eene oplossing van Coeruline-zwavelzuur (zie aldaar en
bij Indigo) , die, tot het directe blaauwverwen der wol wordt gebezigd.
Sal microcesnitetis en Sal solubilis urinae zijn oude benamingen van het
phosphorzout (zie aldaar), gegrond op zijne vroegere wijze van verkrijging
door uitdamping Van totte urine.
Salida° (C261-1180, 4) wordt gevonden in den bast van onderscheidene vilgen en populieren; verder in het bevergeil enz. Het kristalliseert in Witte
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glanzende schubben, smaakt zeer bitter, is in koud water moeijelijk , in kokend water en alkohol gemakkelijk oplosbaar, onoplosbaar in aether. Het
verliest bij 100° geen water, smelt bij 120° en wordt ontleed bij 210 .. Vooral
kenmerkend voor het salicine is de roode kleur, die het door bijgieting van
sterk zwavelzuur aanneemt. Het salicine wordt uit den wilgenbast verkregen, door dezen met water uit te koken en het afkooksel met loodoxydehydraat te digereren, totdat het kleurloos is. Men scheidt het lood door
zwavelwaterstof af en verkrijgt het salicine uit de afgefiltreerde vloeistof,
door deze tot kristalschieting uit te dampen.
Het salicine behoort tot de glucosiden. In aanraking met het ferment
ernulsine wordt het gesplitst in saligenine en druivensuiker. Door behandeling met verdund zwavelzuur ontstaat er saliretine en druivensuiker. Door
verdund salpeterzuur wordt het salicine overgebragt in helicine, door sterk
salpeterzuur in de koude in anilzuur, bij koking in picrinzuur. Door verhitting van salicine met dubbel-chroomzure potassa en zwavelzuur, ontstaat
salicyligzuur.
Silicon is synoniem met Carbolzuur.
Silitor werd eene soda geheeten, die bereid was uit de Salicornia anima, in de nabijheid van Narbonne (zie Sodiumoxyde, koolzuur).
SaliCyl (C 1411 50 41 66natomig , of C1411402 , tweeatomig) is het hypothetisch
radikaal der salicylverbindingen.
Salicylaldehyd = Salicyligzuur.
= H 2 N. C 14 H 4 0
H 0,) kristalSalicylamide of Salicylaminezuur
liseert in geelachtige blaadjes, die bij 132 0 smelters en in kleurlooze blaadjes
sublimeren. Het wordt bereid door gaulthetiaolie (methylaether-salicylzuur)
met ammonia gedurende langen tijd in aanraking te laten of boven 400° te
verhitten.
Salicyligzuur (Salicylaldehyd , Salicylwaterstof, Salicylol, Spirigzuur, Spiroylwaterstof : C14H604) komt als zoodanig in de natuur gevormd voor in de
bloemen van Spiraea ulmaria en in het afscheidsel der larven van Chrysometa populi. Het kan kunstmatig verkregen worden door 3 deelen dubbelchroomzure potassa met 3 deelen zwavelzuur te vermengen en bij het
mengsel in eene retort 36 deelen water en 4 1/2 deel zwavelzuur te voegen,
waarna men langzaam verhit, totdat de ontwikkeling van koolzuur geeindigd
is en ten laatste overhaalt. Het salicyligzuur zet zich onder eene waterlaag
als eene geelachtige olie af, die een aromatischen, aan bitteramandelolie herinnerenden , reuk bezit. Het salicyligzuur, van het water afgescheiden, komt
voor als eene olieachtige vloeistof van 1,173 spec. gewigt , die bij 182° C.
kookt en bij 20° vast wordt. Het is zeer weinig oplosbaar in water,
kleurt in het begin lakmoestinetuur rood, mar bleekt haar spoedig. De
zbuten van het salicyligzuur kleuren ijzeroxyde rood. — Salicyligzuur
k op er o x y d e (CuO, C, 4HSO3) komt voor in glanzende groene kristallen. Het
salicyligzuur vormt met de dubbel-zwaveligzure alkalien kristallijne verbindingen, vandaar de namen Salicylaldehyd en Salicylwaterstof (zie
bij Aldehyd).
Sali cylimide (C,,,H,NO, =C 14 H 4 0 2 N) ontstaat bij het koken van salicylataide. Ook draagt een ligchaam, hetwelk ontstaat door het vermengen
der alkoholisehe oplossingen van salicyligzuur en ammonia, den naam van
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salicylimide met de formule : C 42 1-1 18 N206. Dit ligchaam behoort tot de hydramiden en wordt als zoodanig ook geheeten Hy d r osalicylamid e. Het
kristalliseert in geelachtig-witte naalden, die door water niet, door kouden
alkohol weinig, maar door kokenden alkohol in eene groote hoeveelheid worden opgelost.
Salicylol = Salicyligzuur.
Salicyluurzuur is synoniem met Saliglycinezuur.
Salicylwaterstof
Salicyligznur.
Salicylzuur (2H0,C14 H404) wordt in verbinding met potassa verkregen
bij het smelten van salicyligzuur, salicine of cumarine met potassahydraat.
Door chloorwaterstof wordt het uit deze verbinding afgescheiden. Op de
eenvoudigste wijze verkrijgt men het door gaultheriaolie (methylaethersalicylzuur) met potassaloog te koken. Er gaat methylalkohol over en er blijft
salicylzure potassa terug, waaruit men het salicylzuur afscheidt. Het salicylzuur komt voor in bundeltjes of kleine prism's, die bij 158° smelten en
bij eene hoogere temperatuur sublimeren, moeijelijk in koud water , beter
in kokend water, zeer gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn.
Het salicylzuur is een tweebasisch zuur. Zijne zouten zijn kristalliseerbaar
en geven met ijzeroxydeoplossingen eene inktkleurige vloeistof.—Salic ylzuur ae thyloxyde (C 4H SO,014 1! 50 5) is eene olieachtige vloeistof, die bij
230° kookt.
Saligenine (C„H 8 0 4 ) ontstaat door gisting van 150 deelen salicine, 200
deelen water en 3 deelen emulsine (zie Salicine en Emulsine) bij 37°. Het
salicine wordt hierbij gesplitst in saligenine en druivensuiker (C2„H18014
2H0 = Ci41180 4 -}- C 12 H120„), Het saligenine wordt door schudding met
aether van de druivensuiker gescheiden en komt na verdamping , voor in
rhombische glanzende kristallen, vettig op het gevoel, moeijelijk oplosbaar
in koud water , gemakkelijk in kokend water, alkohol en aether. Het geeft
bij behandeling met verdund zwavelzuur saliretine,
Saliglycinezuur (Salicyluurzuur : C 181-19N08). Wordt salicylzuur ingenomen, dan verschijnt het in de urine gepaard met glycocol als saliglycinezuur, welk laatste uit de heete waterige oplossing in concentrisch gegroepeerde naalden kristalliseert, bitter smaakt, sterk zuur reageert, zeer weinig
in koud water, gemakkelijk in heet water, ook in alkohol en aether oplosbaar is. De oplossingen van het zuur kleuren ijzeroxydezouten violet. Het
smelt bij 160° zonder gewigtsverlies, wordt bij 170° bruin en ontleed, terwijl salicylzuur vervlugtigt. Bij behandeling met kokend zoutzuur wordt
het ontleed in salicylzuur en glycocoli.
Saliretine (C14 H 602; de naam afkomstig van &Tiro, hars) ontstaat uit
saligenine door het afgeven van 2 aeq. water bij behandeling met verdund
zwavelzuur ; alsook onmiddellijk uit het salicine, te gelijk met druivensuiker,
eveneens bij behandeling met verdund zwavelzuur. Het is eene lichtgele
hars, onoplosbaar in water en ammonia, oplosbaar in alkohol, aether, vaste
alkalien en sterk azijnzuur.
Salithol of Phenitol ontstaat bij de destillatie van het salicylzuur aethyloxyde met baryt.
Salmiak of Sal ammoniak zijn oude benamingen van het chloorammonium , die echter nog veelvuldig gebruikt worden. De namen zijn afkomstig van de eerste verkrijging uit Egypte (zie Ghloorammonium), naar Jupiter
Ammon,
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Salmiakgeest (Spiritus salis ammoniaci) = Ammoniakvloeistof.
Salpeter heet in het algemeen de verbinding van salpeterzuur met eene
base. De voornaamste soorten van salpeter zijn de p o t a s s a-s a 1 p e t e r
(zie Potassiumoxyde, salpeterzuur) en de soda • of chilisalpeter (zie
Sodiumoxyde , salpeterzuur) ; verder kalk of muursalpeter (zie Galciumoxyde ,
salpeterzuur), zilversalpeter (zie Zilveroxyde , salpeterzuur).
Salpeteraether is een oneigenlijke naam voor het salpeterigz utir a eth y I o xy de (Salpeterigzure-aethylaether : C,11 50, N0 5) die verkregen wordt
door dampen van salpeterigzuur, ontwikkeld bij de werking van salpeterzuur
op zetmeel, in koudgehouden 85procentigen alkohol te leiden. In zijn zuiveren staat is het eene bleekgele , naar reinetten riekende vloeistof, die een
spec. gewigt van 0,94 heeft en bij 16° kookt. Hij is op zich zelf eene vrij
onstandvastige verbinding , maar maakt een bestanddeel nit van den Spiritus nitri bids der apotheken.
Salpeterigzure-aethylaether = Salpeteraether.
Salpeterigzure-amylaether (Salpeterigzuur amyloxyde : C 101111 0, NO3) wordt
te gelijk met salpeterzure-amylaether gevormd bij de destillatie van salpeterzuur met amylalkohol. De salpeterigzure amylaether gaat het eerst over.
Salpeterigzure-methylaether (Salpeterzuur methyloxyde : C 21130, NO 3) ontstaat bij het leiden van salpeterigzuur in methylalkohol en ook bij de ontleding van brucine door salpeterzuur. Hij is bij de gewone temperatuur een
gas van een aangenamen reuk; bij eene zeer lage temperatuur eene vloeistof, die reeds bij —42° C. kookt.
Salpeterigzuur (NO3) is bij de gewone temperatuur een donker geelrood
gas (gewoonlijk met ondersalpeterznur vermengd), terwiji het bij afkoeling
tot —400 C. eene donkerblaauwe vloeistof wordt , die reeds beneden 0° C.
kookt. Het ontstaat, indien 4 volumen stikstofoxydegas met1 volumen zuurstofgas vermengd worden , alsmede bij de behandeling van sommige metalen met salpeterzuur en bij de oxydatie van het zetmeel door middel van
salpeterzuur. Men kent het salpeterigzuur op zich zelf niet anders als anhydrid, verder in verbinding met basen tot salpeterigzure zouten (Men zie
Potassiumoxyde, salpeterigzuur). — S alpeterigzure ammonia
ontstaat , indien platinumspons gebragt worth in eene flesch , gevuld met lucht
en eenige droppels ammonia liquida (over de vorming van dit zout volgens
Schoenbein, zie men Ammoniumoxyde , s a 1p eterigzuur); zoo oak salpeterigzuur kopero xy de (appelgroen van kleur), door fijn verdeeld metallisch koper met lucht en vochtige ammoniakale dampen in aanraking te
brengen. Het salpeterzuur werkt sterk reducerend, doch ook in andere gevallen oxyderend. Zoo reduceert het overmangaanzuur en chroomzuur, doch
brengt het ijzeroxydule over in ijzeroxyde. Het maakt het jodium uit het
joodpotassium vrij , Welke reactie een gevoelig herkenmiddel voor het salpeterigzuur en zijne zouten is. Voegt men namelijk een weinig verdund
zoutzuur (of zwavelzuur), joodpotassium en stijfselpap bij eene oplossing ,
die zelfs een spoor van een ondersalpeterigzuur zout bevat, dan verschijnt
er onmiddellijk eene blaauwe kleur.
Salpeterplantages noemt men de inrigtingen, alwaar salpeterzure zouten
kunstmatig gevormd worden (Zie bij Potassiumoxyde , salpeterzuur).
Salpeterzure-aethylaether Salpeterzuur aethyloxyde: C,11 50, N05) wordt
bereid, door in eene retort 0 deelen wijngeest met eene gelijke hoeveelheid salpeterzuur van 1,40 te vermengen en 1 deel ureum bij te voegen. De
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salpeterzure-aethylaether,, die overkomt, nadat eerst een deel van den wijngeest onveranderd is overgegaan , is eene kleurlooze, onaangenaam riekende
vloeistof van 1,112 spec. gewigt bij 17°, en een kookpunt bij 85°.
Salpeterzure-amylaether (Salpeterzuur amyloxyde : C1011 110, NO‘,) wordt
met salpeterigzure-amylaether (zie aldaar) gevormd bij destillatie van salpeterzuur met amylalkohol. De salpeterzure amylaether komt het laatst over
als eene kleurlooze olie van 0,994 spec. gewigt , en een kookpunt bij 148°.
Salpeterzuur (HO, NO5) ontstaat , indien electrieke vonken door een
rnengsel van stikstof en zuurstof, in tegenwoordigheid van water en basen,
worden geleid ; verder bij de rotting van stikstofhoudende organische zelfstandigheden (bijv. bloed , vleesch , urine) in tegenwoordigheid van een alkali,
op welke laatste wijze de verschillende soorten van salpeter ontstaan.
Men maakt het salpeterzuur uit zijne zouten vrij , door ze met geconcentreerd zwavelzuur to destilleren. De werking heeft plaats tusschen 2 aeq.
zwavelzuur en 1 aeq. salpeter :
KO, NO5 + 2(HO, SO3) = KO, HO, 2503 + HO, NOR.
Naar den aard der base blijft zure zwavelzure potassa of zure zwavelzure soda terug , terwijl salpeterzuur overgaat. In den laatsten tijd wordt
voornamelijk de chilisalpeter gebezigd. In het klein bezigt men voor de
destillatie glazen toestellen , in het groat cilindervormige retorten van gegoten ijzer , die met groote aarden flesschen , door water afgekoeld, als ontvangers verbonden zijn.
Het salpeterzuur is in zijn meest geconcentreerden staat , als monohydraat,
eene kleurlooze vloeistof van 1,522 spec. gewigt en kookpunt bij 86° C.
Meestal echter is het geel gekleurd door aanwezig ondersalpeterzuur, door
ontleding bij inwerking van het Licht gevormd.
Een ander salpeterzuurhydraat , namelijk salpeterzuur met 4 HO van 1,42
spec. gewigt (in 100 deelen bestaande uit 70 deelen monohydratisch salpeterzuur en 30 deelen water) is eene weer bestendige verbinding, die een
constant kookpunt heeft van 123° C. Verdunningen met water worden door
het spec. gewigt aangegeven. Het kleurlooze salpeterzuur uit den handel
houdt gewoonlijk 1,24 tot 1,30 spec. gewigt.
Sterk salpeterzuur geeft aan de lucht witte dampen van gasvormig salpeterzuur, vanwaar het ook den naam van r ook end s a l p e t e rz u u r draagt.
Salpeterzuur, dat roode dampen uitstoot , bevat ondersalpeterzuur en heet
rood rookend salpeterzuur.
Het salpeterzuur heeft sterk zure eigenschappen , het is een eónbasisch zuur ;
er bestaan dus Beene zure zouten van. De meeste metalen worden door het
salpeterzuur aangetast (goud, platinum , iridium , rhodium , ruthenium niet).
Tin en antimoon worden geoxydeerd , loch de gevormde verbindingen zijn
niet of zeer weinig oplosbaar in salpeterzuur. De overige metalen treden in
verbinding met het salpeterzuur, zilver en palladium onder ontwikkeling van
salpeterigzuur, koper en kwikzilver onder ontwikkeling van stikstofoxyde,
user en zink insgelijks onder ontwikkeling van stikstofoxyde, behalve in de
koude, waarbij ammonia ontstaat, die met het salpeterzuur salpeterzure ammonia vormt. Wordt zink in zeer verdund salpeterzuur opgelost , dan ontwikkelt er stikstofoxydule. Het salpeterzuur werkt verder sterk oxyderend, het
brengt ijzeroxydulezouten in ijzeroxydezouten , zwaveligzuur in zwavelzuur,
arsenigzuur in arsenikzuur over, oxydeert den phosphorus tot phosphorzuur enz.
Het werkt zeer hevig op de meeste organische stoffen. Het kleurt albu-
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minuten geel, brengt koolhydraten in zuringzuur over en treedt in vele verbindingen substituerend (zie Substitutie) in , waarbij de dusgenaamde nitroverbindingen zie aldaar) ontstaan.
Als herkenmiddelen op salpeterzuur dienen : zwavelzuur ijzeroxydule (het
best in Nordhduser zwavelzuur opgelost) , waarbij het stikstofoxyde, tijdens
de hoogere oxydatie van het ijzeroxydule ontwikkeld , met een gedeelte onontleed ijzeroxydule eene eigenaardige bruinzwarte verbinding vormt ;
iherder de blaauwe oplossing van indigo, die bij verwarming ontkleurd wordt
door de oxydatie van den indigo — de bruine dampen, die bij het verwarmen met koperdraaisel aan de lucht ontstaan ; — de roode kleur, die het ,
op brucine gedroppelde, voortbrengt en in tegenwoordigheid van zwavelzuur
op narcotise. Als zeer gevoelig reagens op salpeterzuur is onlangs opgegeven, dat men de te onderzoeken stof in aanraking brengt met verdund zwavelzuur en zink. De vloeistof, na eenige minuten afgegoten, zal ontkleurend
werken op de kameleonvloeistof, doordien het salpeterzuur is overgegaan
tot salpeterigzuur.
Dezelfde reacties vertoonen de salpeterzure zouten na bijvoeging van zwavelzuur voor het vrijmaken van het salpeterzuur. Bovendien kenmerken zich
de salpeterzure zouten, doordien zij met brandbare ligchamen verhit, ontploffen.
Salpeterzuur , rood r o o k en d , is eene oplossing van ondersalpeterzuur
in salpeterzuur. Het ontstaat, indien men bij de bereiding van salpeterzuur
(zie aldaar) niet 2 aeq. zwavelzuur en 1 aeq. salpeter, maar gelijke (2) aequivalenten zwavelzuur en salpeterzuur heeft genomen. Eerst heeft dan de
gewone werking plaats tusschen 2 aeq. zwavelzuur en 1 aeq. salpeter,' waarbij
zure zwavelzure potassa ontstaat en salpeterzuur overgaat. De heeft salpeter
blijft hierbij dus onontleed. indien men nu voortgaat met verhitten, werkt
de gevormde zwavelzure potassa op den onontleed gebleven salpeter. Er
wordt nu geboren neutrale zwavelzure potassa en weder salpeterzuur vrijgemaakt, maar bij de hooge temperatuur, waarop dit geschiedt, kan het niet
onveranderd blijven , maar wordt ontleed in zuurstof en ondersalpeterzuur,
dat in roode dampen overgaat en in het eerst overgekomen salpeterzuur oplost.
2(KO, NO5) + 2 (HO, SO3) = 2(KO, SO3) 2110, NO5 + NO, -I- O.
Het rood rookend salpeterzuur is eene donkerbruine vloeistof, die aan de
lucht roodbruine dampen van ondersalpeterzuur afgeeft. Het is nog veel
sterker oxyderend , dan gewoon salpeterzuur. Bij langzame vermenging met
water wordt het eerst groen , dan blaauw,, eindelijk kleurloos, onder ontwikkeling van stikstafoxyde (zie bij ondersalpeterzuur).
Salpeterzuur , r o o k e n d, heet het zeer geconcentreerd salpeterzuur , dat
witte dampen uitstoot fzie bu Salpeterzuur).
Saipeterzuur-anhOrill of wateritrij salpeterzuur (NO, of N2010) wordt verkregen door een stroom droog chloorgas over gesmolten salpeterzuur zilveroxyde te leiden. Er entstaat chloorzilver en salpeterzuur-anhydrid , terwiji
zuurstof vxj wordt g0,N0, 5 -I- CI NO5 + 0). Het 'koint voor in
rhombischeprismen, die niet lang onveranderd kunnen bewaard worden en
met water in raanraking gebragt , tot ,salpeterzuur overgaan.
Samaranthne,C6
( 8-00 N 0 i o is een alkaloide , door Lalesky afgezonderd
gait eene afscheiding der iluidklieren van den aardsaiamander (Salamandra
maculate). Eene oplossingio,et platinumchloride verdanapt, bat eene amorphe,
ondoorzigtige, in water onoplosbare, blaauwe massa terug.
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Sandarac!' = Arseniksulphureet.
Sandarak is eerie hars, die van zelf uit den bast van Callitris articulata vloeit en uit Barbarije tot ons komt. Zij bestaat uit 3 harsen, waarvan eene sand ar acine is geheeten.
Sanguinarine = Ghelerythrine.
Santaline of Santalzuur (C30H1b011) wordt gevonden in het sandelhout
(Pterocarpus santalinus) en daaruit verkregen door uittrekken met wijngeest, praecipiteren met loodsuiker en ontleden van den neerslag door zwa=
velzuur en alkohol. Het komt dan na verdamping der oplossing voor in
roode kristallen , die in water onoplosbaar , in wijngeest, aether en geconcentreerd zwavelzuur oplosbaar zijn.
Santonine • of Santoninezuur (C3011 18 06 ) wordt gevonden in het dusgenaamde wormzaad of wormkruid, de ongeopende bloemhoofdjes van
Artemisia santonica (A. Vahliana Kostel en A. pauciflora Stechm.). Het is
daarin vergezeld van aetherische °lien , groene weeke hars , was en andere
stoffen. Het wordt verkregen door het wormzaad met water en kalkhydraat
uit te koken, waarbij hars en looistof onoplosbare verbindingen aangaan,
dan het afkooksel te concentreren en met zoutzuur zwak zuur te maken.
Na verloop van 24 uren heeft zich onzuiver santonine afgescheiden, hetwelk
met waterbevattenden alkohol afgewasschen , vervolgens in kokenden alkohol opgelost en door dierlijke olie gefiltreerd wordt, waarbij het in vlakke
zeszijdige, kleur- en reukelooze kristallen aanschiet. Deze . zijn zwak bitter
van smaak, niet oplosbaar in koud water, moeijelijk in kokend water, gemakkelijk in alkohol en aether, smelten bij 136° C. tot eene kleurlooze
vloeistof, die aroniatisch riekt en voor een gedeelte als prikkelende dampen.
vervlugtigt. Aan het Licht wordt het santonine geel, waarbij photosantoninezuur (zie aldaar) ontstaat.
Santorineaarde is eene -weeke, ligt wrijfbare, grijze aardachtige massa,
van vulkanischen oorsprong, afkomstig van de Grieksche eilanden Santorin,
Therasia en Aspronisi. Zij behoort tot de natuurlijke cementen (zie Cement).
Sapgroen noemt men de groene kleurstof, uit de onrijpe vruchten van
Bhamnus catharticus bereid , die tot schilderen gebezigd wordt. Om deze
kleurstof te verkregen, onderwerpt men de gestooten bessen aan eene gisting, perst uit en dampt met alum en potasch in. — Het sapgroen komt in
blazen in den hal-1'dd en wordt deswege ook wel blazengroen geheeten.
Saphier is een blaauw edelgesteente, uit gekristalliseerd aluminiumoxyde
(zie aldaar) met een weinig kobaltoxyde bestaande.
Sapogenine , identisch met chinovine , is een splitsingsprodukt van het
saponine.
Saponine (volgens Bolley C36 1-1,80 24 , volgens Rochleder en Schwarz:
C2411200113 is eene witte, reukelooze, amorphe massa van een zoetachtigen
scherpen smaak en eene vergiftige werking, die het eerst gevonden is in
Saponaria officinalis, maar ook voorkomt in den quillajabast, verder in Gypsophylla struthium, Lychnis tios cuculi en dioica, Anagallis arvensis. Het
is gebleken identisch te zijn met g i t h a gin e en s en egine, zelfstandigheden , die men uit Lychnis (Agrostemina) githago en nit den senegawortel
(van Polygala Senega) heeft afgescheiden. Men bereidt het, door den world van Saponaria offlcinalts of den ,quillajabast met 80procentigen wijngeest
uit te koken. - Het scheidt zich bij bekoeling in witte vlokken af, die tusschen
papier door uitdrukking van vetdeelen bevrijd worden. De laatste zuivering
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geschiedt door de wijngeestige oplossing meermalen met dierlijke kool te digereren. Het saponine is zeer gemakkelijk oplosbaar in water, de oplossing
schuimt bij het schudden als zeepwater. Het is weinig oplosbaar in absoluten alkohol, in het geheel niet in aether. Door koking met verdund zoutzuur of zwavelzuur wordt het gesplitst in suiker en in sapogenine (zie aldaar),
hetwelk zich in kleurlooze geleiachtige vlokken afscheidt.
Sarkine = llypoxanthine.
Sarkosine (C61-17N04) wordt uit het kreatine door langdurige koking met
barytwater verkregen. Het kreatine wordt hierbij ontleed in sarkosine,koolzuur en ammonia. Het komt voor in kleurlooze kristallen, die zeer gemakkelijk in water, moeijelijk in alkohol en niet in aether oplosbaar zijn.
Zij smelten bij 100° C. en vervlugtigen onveranderd, zonder lets terug te
laten. Met zuren vormt het zouten, die zuur reageren. Met platinumchloride ontstaat een dubbelzout van de formule : C 6ll,N04,HC1+PtC12 +2H0,
dat in groote honiggele octaeders kristalliseert.
Sassafrasolie is de vlugtige olie uit het sassafrashout (van Sassafras
officinalis N. v. E.) , die zich vooral kenmerkt door de hevige werking met
jodium.
Sassapariline = Smilacine.
Sassarubine is de karmozijnroode bars, waarin sassafrasolie overgaat,
wanneer zij met geconcentreerd zwavelzuur wordt behandeld. Indien men
gelijke deelen sassafrasolie, alkohol en zwavelzuur vermengt en de temperatuur een weinig verhoogt, dan blaast alles op tot eene donkerroode, bijna
zwarte , als metaal glanzende, harsige massa , die somtijds zelfs uit den toestel, waarin men de proef neemt, wordt gedreven en na bekoeling pekachtig is. Deze massa is eene verbinding van sassarubine met zwavelzuur;
indien men haar, na oppervlakkige afwassching met water, met ammonia
vermengt , filtreert, herhaalde malen afwascht en droogt, dan verkrijgt men
eene smakelooze, in water volkomen onoplosbare , in alkohol en nether oplosbare liars, die reeds eene zeer kleine hoeveelheid zwavelzuur karmozijnrood kleurt. De tamelijk geconcentreerde alkoholische oplossing gelijkt in
kleur op madera.
Sassoline is boorzuurhydraat, zie bij Boorzuur.
Scaliogla is eene gipsmassa, bestaande uit een mengsel van fijn gips en
tot poeder gebragt marienglas , aangemengd met lijmwater, die voor ornamenten gebezigd wordt.
Schapentalk , zie bij Vetten.
Schaumburger diamanten zijn bijouterièn, die uit bergkristal bestaan
(zie Kiezelzuur).
Scheeliaansch groen , zie Groen , Scheele's.
Scheereriet is in eene bruinkolenlaag bij Zurich gevonden. Het komt
voor in kleur- reek- en smaaklooze kristalblaadjes, die bij 114° C. smelten,
in aether oplosbaar zijn en in zamenstelling overeenkomen met de formule:
CA.
Scheikunde of Chemie (zie bij Ohemie de beteekenis van dit woord) is
een tak der natuurwetenschap en te beschouwen als de leer van de onderlinge werkingen , die ongelijksoortige ligchamen door eene eigenaardige kracht
op elkander uitoefenen en van de daardoor gevormde nieuwe verbindingen.
sZij leert ons alle ligchamen kennen als . te bestaan uit onontleedbare grondtoffen of elementen, maakt ons bekend met den aard der elementen en met
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de verbindingen die zij aangaan. Zij leert ons aan den anderen karat de op
ervaring gegronde regelen en wetten kennen, waardoor wij in staat zijn
zoowel verbindingen langs den kunstmatigen weg te voorschijn te brengen
alsook te ontleden. De scheikunde is dus met andere woorden de wetenschap, die ons de bestanddeelen der ligchamen leert kennen, hoe de ligchamen op elkander werken , om elkander te ontleden en nieuwe ligchamen
te vormen, en de wetten, volgens welke dit alles geschiedt. Deze zoo belangrijke wetenschap strekt zich uit over de geheele levende en levenlooze
natuur,, zoodat hare beoefening grondige bekendheid met de overige takken
der natuurwetenschap vereischt ; vooral is zij met de physica of natuurkunde
naauw verwant , hoewel beider bemoeijingen geheel van elkander afwijken.
De physica in engeren zin houdt zich bezig met de uiterlijke eigenschappen en verschijnsels der ligchamen, zonder op him inwendigen aard of veranderingen acht te slaan; natuurkundige verschijnsels zijn van voorbijgaanden
aard. De scheikunde beoefent de processen , waarbij de zamenstelling der
ligchamen verandering ondergaat; scheikundige verschijnsels zijn blijvend.
Bijv. het uitzetten van ijzer bij verwarming en het inkrimpen bij bekoeling
is een natuurkundig verschijnsel , het roesten of oxyderen van ijzer onder
den invloed ,van lucht en vochtigheid is een scheikundig verschijnsel. Scherpe
grenzen zijn er echter tusschen deze takken der algemeene natuurwetenschap
niet te trekken. De leer der b e weg in g bij de natuurkundige verschijnsels
vindt ook bij de scheikundige verschijnsels hare toepassing.
Men verdeelt de scheikunde in an organische en or g a nor's c h e scheikunde, naarmate zij de delfstoffelijke of plantaardige en dierlijke produkten
tot de voorwerpen harer beschouwing maakt. Ook hier wOrdt echter de
grenslijn vaak overschreden (Zie Orgaische stoffen).
Men heeft de organische scheikunde ook nog onderscheiden in P h y t och em i e (van 6 sotrr—V
A 7 de plant) of Plantenchemie en in Z o o c h e m i e
(van T6 , het dier) of Dierchemie. Verdere onderscheidingen van ouder
dagteekening worden ter nauwernood meer genoemd. Zoo kende men voorheen nog Pyrochemie (van To 7L-5,0 , het vuur), Hydrochemie (van
/-203p, het water) , Z y m o ch e m i e (Gistingschemie, van i) 7:),(atr, de zuurdeeg),
Pn e um a ti sche chemie (van To rvf6,,,toc het gas) enz. Ook had men
vroeger nog onderscheiclene benamingen voor de scheikunde naar het bijzonder doel, waarop Naar streven gerigt was en sprak van eene speculatieve en praktische, eene mathematische en experimentele , eene zuivere en
toegepaste , eene technische , pharmaceutische , medicinische , geregtelijke,
oeconomische , militaire scheikunde. Er is echter steads gene scheikunde,
waarheen ook hare bemoeijingen zich uitstrekken. Aileen d .terven : zuivere en toegepaste of technische (niiverheid-)scheikunde zijn gebleven.
De benamingen analyt is c h e en syntheOsche scheikunde omvatten
twee hoofdafdeelingen der wetenschap, hoewel beide bewerkingen : analyse
en synthese , bijna altijd bij elkander behooren. Pe synthese of het zamenstellen en de analyse het scheiden of ontleden der scheikundige verbndingen. — Het woord »scheikunde" (aflpmstig van scheikuist of scheide.
kunst, waarmede men in hetbizoncler aand,incide cle kunst om goud van
zilver te scheiden) drat (Ns niet geheel !Jen aard der wetenschap daar
zij niet slechts scheiding or Pntlecing, maar ook 8n vooral vereenigi,ng of
zamenstelling in zich besiuit, betwelk zij in den jaatsten rtijd in het *cinder
beoogt.

Scheikundig-electrische theorie—Schietkatoen. 673
Met den naam van m o d ern e of nieuwere scheikunde wordt bestempeld de zich hoe langer zoo meer uitbreidende rigting der scheikundigen
van lateren tijd, die gegrond is op de atomisticiteit of valentie der radicalen.
(Zie Theorien , scheikundige en Valentien , scheikundige).
Scheikundig-electrische theorie , zie Electro-chemische theorie.
Scheikundig proses wordt in het algemeen geheeten de wijze en werking, die de ligcharnen bij Dunne verbindingen en ontledingen op elkander
uitoefenen. De beschouwingen over de scheikundige processen hebben in den
loop der tijden groote wijzigingen ondergaan, vooral wat het belangrijke
proses der verbranding betreft (men zie Electro-chemische theorie , Phlogiston , Verbranding).
Scheikundige theorib , zie Theorien , s c h e i k u n d i g e.
Scheikundige verbinding , zie Verbinding , scheikundige.
Scheikundige verwantschap, zie Verwantschap, scheikundige.
Scheiwater beet men het salpeterzuur, omdat het in staat is zilver van
goud te scheiden (zie bij Salpeterzuur).
Schellak , zie bij Gomlak.
Scherfkobalt is in de natuur voorkomend gedegen arsenik (zie Arvseernirke):
k
Schietkatoen werd in '1840 door SchOnbein ontdekt. Het wordt
gen door katoen in, een mengsel van 2 deelen salpeterzuur en i deel zwavelzuur of in een mengsel van zwavelzuur en salpeter gedurende korteren
of langeren tijd te dompelen en alsdan de verkregen ontplofbare zelfstandigheid voorzigtig te droogen. Er bestaat eene groote verscheidenheid in de
voorschriften. Naar de sterkte van bet zuur en den tijd der indompeling
verkrijgt men verschillende produkten.
Het schietkatoen behoort namelijk tot de nitroverbindingen (zie aldaar) ,
het is nitrocellulos e. Bij de in werking van salpeterzuur, ondersteund
door zwavelzuur, wordt waterstof aan de cellulose van het katoen ontnomen
en daarvoor treedt ondersalpeterzuur (N0 4) in de plaats, of wel waterstof
en zuurstof treden in de evenredigheid van water uit en salpeterzuur (N05)
treedt in de plaats. Wendt men sterke zuren en eene verhoogde temperatuur aan, dan treden 5H of 5110 uit en er ontstaat een pent a n i t r i c a a t,
het eigenlijke schietkatoen of pyroxyline, een hoogst ontplofbaar ligchaam ,
dat tot het vervangen van buskruid is aangewend , evenwel door zijne bygroscopiciteit en ligte ontleedbaarheid nog niet volkomen aan het doel beantwoordt. Slechts eenige (3 a 4) minuten zijn voor de vorming van dit
pentanitricaat noodig, welke vorming wordt voorgesteld door de forrnule
2C12H 10 010 -I- 5N05 = C24 (NO,),H„0,0 of C„(NO5),H„0,5+ 5110
-_______■—_____—...........,____--pentanitricaat van cellulose of eigencellulose.
lijk pyroxyline.
Pit pentanitricaat kan echter niet dienen voor de bereiding van bet collodium (zie aldaar) , dewiil bet zeer moeijelijk oplosbaar is in alkohol en aether
of in een mengsel dezer beide stoffen. — Veel beter is daartoe geschikt het
schietkatoen , dat bij de inwerking van minder geconcentreerde zuren bij
eerie lagere temperatuur op boomwol ontstaat. De inwerking van het salpeterzuur gaat dan niet verder dan totdat 4 aeq. 11 of 4110 zijn verwijderd
en vervangen door 4N04 of 4N05. Het aldus gevormde ligchaam is een t etranitricaat, waaraan men ter onderscheiding den naam van colloxyline
gegeven heeft.
43
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Schietpapier—Scylliet.
2(C 12 H100 10)

4N05 = C 24 (N004H, 6 0 20 of C24(N05) 4 1-1 16 0, 6 4H0
tetranitricaat van cellulose of colloxyline.
cellulose.
Voor de bereiding van dit schietkatoen wendt men 1 deel salpeterzuur
van 1,40 tot 1,45 en 2 deelen zwavelzuur van '1,83 tot 1,84 aan en iaat bet
mengsel dezer beide zuren tot 30° C. bekoelen , voordat men het katoen
( 1/20 ste deel) er in brengt. De tijd der indompeling is nu niet tot eenige mrnuten bepaald, maar kan zijn 24, 36 of 48 uren , naar gelang de temperatuur 35, 25 of .15° C. bedraagt. Het katoen , uit het mengsel genomen ,
wordt tot volledige bevrijding van het zuur met water herhaaldelijk uitgewasschen (bij het laatste afwaschwater is liefst een weinig koolzure soda
gevoegd), eindelijk uitgepluisd en in de lucht of bij eene zeer zaehte warmte
(niet boven de 40° C.) gedroogd. Het aldus bereide schietkatoen of colloxyline is minder ontplofbaar, mar volkomen oplosbaar in wijngeesthoudenden
aether. Deze oplossing is het collodium. Het schietkatoen wordt onder den
invloed van het licht onder het uitstooten van bruine dampen ontleed.
Schietpapier (Pyropapier), evenals het schietkatoen, eene nitroverbinding,
wordt bereid door 1 deel salpeterzuur van '1,5 spec. gewigt en 3 deeien geconcentreerd zwavelzuur uit den handel te vermengen. In het afgekoelde
mengsel dompelt men zeer dun vloeipapier gedurende 20 minuted!. Dan worth
het papier bij gedeelten (niet meer dan 4 blaadjes te ogelijk) nit de vloeistof
genomen, in water gebragt en zoolang afgewasschen, totdat het niet meer
zuur reageert. Bet papier wordt verder spoedig en geed gedroogd, door het
ij v. op eene zonnige plaats te hangen.
Schilferwit is loodwit , dat door afslaan der looden platen als leiachtige
plaatjes afvalt.
Sohillerstof (Weerschijnstof) = Aesculine.
Schlempe noemt men , hetgeen er na de afscheiding der suiker en van den
brandewijn uit bet suikersap bij de beetwortelsuiker-fabrikatie terugblijft.
Mich beet de gestarnpte en geslibde metaalrijke erts, die aan de smelterijen tot het verkrijgen der metalen wordt afgegeven.
Schlippe's tout is een su1fozout , hetwelk uit antimoonsulfide als sulfozuur
en sodiumsulphureet als sulfobase bestaat en tot formule heeft : 3NaS, ShS,
18110. Het dient voornamelijk voor de bereiding van goudzwavel of antimoonsulfide, waarvoor het in den verschen staat moet worden aangewend.
Lie over zijne bereiding bij Antimoonpersulfide.
Schrifterts is een der hoofdertsen voor het verkrijgen van het stelluur.
Schrjjnwerkerslijm is gewone lijm uit dierlijke huiden , in mindere soorten uit tanden of beenderen bereid (zie Liam).
Schuim. Hieronder verstaat men in het algemeen die zelfstandigheden ,
Welke zich bij bet koken van vloeistoffen , bijv. van plantensappen , op de
oppervlakte afscheiden en dan uit de meest verschillende stoffen bestaan, door
luchtbellen opgeblazen. Met den naam van loodschuim (Abstrich, 6oume
de plomb , — skimmed lead) wordt het loodglid aangeduid, dat als eene
slakachtige huid op het werklood bij het afdrijfproces ontstaat (zie bij Lood ,
pas,. 485).
Schwaden , vurige, zie Koolwaterstofgas, ligt.
Schweinfurter groen , zie Groan , Schweinfurter.
Scoparine (C21 HI101o) is eene bitterstof uit Spartium scopctrium.
Scylliet is eene zelfstandigheid, die in de nieren , lever en milt van rogb
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denn en haaljen wordt aangetroffen en veel overeenkomst heeft met inosiet
(zie aldaar). Het is echter moeijelijker oplosbaar in water en vertoont de
reactie met salpeterzuur niet.
Secretage , een bijtmiddel bij hoedenmakers in gebruik , is salpete rz u u r kwikzilveroxydule (zie aldaar).
Seifenwerken worden bijzondere inrigtingen geheeten, waarop goudhoudend nand en tinoxydehoudende rollen enz. tot verkrijgen van het metaal en
oxyde uitgewasschen worden.
Seignettezout is wijnsteenzure potassa-soda (zie aldaar).
Seim (Selenium : Se). Dit element , hetwelk zijn naam van h crsAon ,
de maan , verkregen heeft, vergezelt dikwijls de zwavel in de natuur. Het
vertoont in veel opzigten overeenkomst met de zwavel, maar wordt in veel
Beringer hoeveelheid gevonden. Men vindt het seleen aan lood, kwikzilver,
kobalt en koper gebonden , alsmede in eenige koper- en ijzerkiezen. Ook
komt het in bismuth-, zilver- en goudertsen voor.
Het seleen komt in den vasten , niet tot poeder gebragten , staat voor als
eene potloodgrijze , glanzende massa, die onder sommige ornstandigheden ,
bijv. na smelting , bij langzaam vastworden of bij verhitting tot 125° C. in eene
korrelige massa van kristallijnen card kan overgaan. Deze allotropische toestanden verschillen , behalve door de glasachtigheid en kristallijne structuur,, doordien het glasachtige seleen in zwavelkoolstof onoplosbaar,, het
kristallijne daarentegen in die vloeistof oplosbaar is. Het scheidt zich ook uit
die oplossing in kristallen af. Het kristallijne seleen geleidt de electriciteit,
het glasachtige niet. Er bestaat ook nog een amorph seleen, dat in zwavelkoolstof oplosbaar is.
In den fijn verdeelden staat vertoont zich het seleen als een rood poeder.
Het is moeijelijk oplosbaar in alkohol en aether, in het geheel niet in water. Bij 217° smelt het en bij 700° gnat bet over in geelbruine dampen. De
gesmolten massa blijft nog lang na de bekoeling week en kan in draden getrokken worden, die met eene robijnroode kleur doorschijnend zijn. Aan de
lucht verwarmd of met de blaasbuisvlam verhit, verspreidt het een reuk
naar rotte ramenas , waaraan het gemakkelijk herkend en waardoor het ook
van andere ligcharnen kan onderscheiden worden. Het verbrandt in zuurstofgas met eene bleekblaauwe vlam tot selenigzuur.
Om het seleen nit de seleenhoudende ertsen , uit seleenhoudende zwavel,
alscoede uit het seleenslib , dat zich in de zwavelzuurfabrieken afzet, te verkrijgen , zijn de meest verschillende voorschriften gegeven. Men verkrijgt
bet seleen bij v. uit de seleenhoudende zwavel, door deze met het achtvoudige
gewigt bruinsteen in eene retort te verhitten, waarbij zwavelmangaan, zwaveligzuur en selenigzuur ontstaan , welk laatste door het zwaveligzuur ontleed wordt, zoodat seleen sublimeert. — Het seleen kan verder uit de seleenhoudende zwavel door koken met potassaloog verkregen worden, waarbij
eene oplossing van seleenpotassium en zwavelpotassium ontstaat, welk laatste
door toetreding der lucht in onderzwaveligzure potassa veranderd wordt. —
Het s4leenslih, dat gewoonlijk zwavel, ook kwikzilver, arsenigzuur, , zwavelzure zouten van loodoxyde , ijzeroxydule, koperoxyde enz. bevat , kan eveneens voor het verkrijgen van het seleen met potassaloog behandeld worden,
of men verrnengt het uitg,ewaschen en gedroogde slib met salpeter en koolzure potassa en brengt het mengsel in een verhitten kroes, waardoor zwavel en seleen tot zwavelzuur en seleenzuur geoxydeerd worden, die zich
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met de potassa verbinden. De massa wordt alsdan met water uitgetrokken,,
bij de oplossing zoutzuur gevoegd en deze daarmede ingedampt , om het seleenzuur tot selenigzuur te reduceren. Indien men nu verder zwaveligzuur
in de oplossing leidt en tot kokens verhit , wordt het seleen afgescheiden.
Seleenaldine C12 Hi3NSe,) is eene verbinding , die overeenkomt met het
thialdine (zie aldaar), waarin de zwavel door seleen is vervangen. Het seleenaldine kristalliseert in kleine kleurlooze rhombische tafelen van een
zwakken aangenamen reuk , is weinig in water, gemakkelijk in alkohol en
aether oplosbaar en wordt spoedig aan de lucht ontleed.
Seleenchlorure. Het seleen vormt met het chloor twee verbindingen
eene witte kristallijne massa van de formule SeC1 2 , die ontstaat , indien overvloedig chloorgas over verwarmd seleen wordt geleid. Bij verwarming dezer
verbinding met seleen ontstaat eene donkergele vloeistof van de formule
SeSa (s e 1 e en sup e r c h l o r u r e) , die door water ontleed wordt in selenigzuur en chloorwaterstofzuur.
Seleencyaan of Selenocyaan (C,NS2) is niet op zich zelf, maar in verbinding met potassium , alsook met waterstof bekend. — Het sele en c
a a n p o tassium (KC2NSe2) kan verkregen worden door bloedloogzout , in
plaats van met zwavel, . met seleen te verhitten. — Het seleen c y a an w at e r stofzuur (HUSe2 ) ontstaat , indien men seleencyaanlood in water
verdeelt en door de verwarmde vloeistof zwavelwaterstofgas leidt.
Seleenoxyde (Se0 ?) wordt waarschijnlijk gevormd bij verbranding van
seleen aan de lucht en zal dan de oorzaak van den rammenasreuk zijn.
Seleenpotassium. Het potassium verhoudt zich tegenover het seleen opgelijke wijze als tegenover de zwavel. Een potassium-seleniureet (KSe) ontstaat bijv. bij verhitting van selenigzure potassa of seleenzure potassa in waterstofgas en bij bet gloeijen van beide zouten met kool.
Seleensuperchlorure , zie bij Seleenchlorure.
Seleenwaterstof (HSe) is een kleurloos gas, dat evenals zwavelwaterstof
riekt en op de ademhalingswerktuigen zulk een nadeeligen invloed uitoefent, dat
het inademen, zelfs in zeer verdunden staat, hoogst gevaarlijk is. --Men verkrijgt
het zwavelwaterstofgas door seleenijzer met verdund zwavelzuur te overgieten.
Seleenwaterstofzuur,, zie bij Seleencyaan.
Seleeniizer (FeS) wordt verkregen door seleen en ijzervijlsel te smelten.
Seleenzuur (HO, Se03) is eene olieachtige, kleurlooze, zeer bijtende vloeistof, die bij 285° in selenigzuur en zuurstof wordt ontleed , uit de lucht
vochtigheid aantrekt en niet zonder water kan bestaan. Het ontstaat, indien
een selenigzuur zout met salpeter wordt zamengesmolten. Het gevormde seleenzuur wordt aan loodoxyde gebonden en het seleenzuur loodoxyde door
middel van zwavelwaterstof ontleed, waarbij men eindelijk seleenzuurhydraat en zwavellood verkrijgt , welk laatste als onoplosbaar wordt afgescheiden. — Het seleenzuur vertoont in zijne verbindingen de grootste overeenkomst met het zwavelzuur , het verschilt hiervan , doordien de seleenzure
baryt in warm zoutzuur oplosbaar is en ook doordien dit zout door zwavelwaterstof tot seleenbaryum wordt gereduceerd , hetwelk met de zwavelzure
baryt niet het geval is.
Seleenzwavel (SeSz). Seleen en zwavel kunnen in alle verhoudingen zamengesmolten worden ; eene bepaaide verbinding wordt echter verkregen
door in eene zuurgemaakte oplossing van selenigzuur of van een selenigzuur zout zwavelwaterstofgas te leiden.
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Seleniden zijn de electronegatieve verbindingen van het seleen of de s el euren (nog weinig bekend) , overeenkomende met de sulfozuren.
Selenigzuur (Se02) , een wit, kristallijn, reukeloos ligchaam met een
zuren smaak, is vlugtig en geeft een gelen damp van .watervrij selenigzuur,
die zich tot fraaije kristalnaalden verdigt. Het wordt door zwaveligzuur tot
seleen gereduceerd en door zwavelwaterstof ontleed in water en seleenzwavel (zie aldaar). — Men verkrijgt het water vrij door seleen in zuurstofgas
te verhitten , als hydraat door seleen met salpeterzuur of koningswater te
behandelen. Het seleen lost in deze zuren gemakkelijk op en men verkrijgt
na verdamping en bekoeling groote kristallen van selenigzuur-hydraat.
Seleniureten zijn de electropositieve verbindingen van het seleen met de
metalen of de selenobasen.
Selenocyaan ----L--- Seleencyaan.
Selenocyaanpotassium, Selenocyaanwaterstofzuur = Seleencyaanpotassium,
Seleencyaanwaterstofzuur , zie bij Seleencyaan.
Selenozouten, weinig bekend, zijn , overeenkomstig de sulfozouten , verbindingen van seleniden als zuren , met seleniureten als basen.
Seminaphtalidam is synoniem met Naphtidine.
Senegalgom, zie bij from.
Senegine is identisch met Saponine, zie aldaar.
Serpentijn, zie bij Magnesiumoxyde, kiezelzuur.
Serum (v an het b l o e d) , noemt men het bloedwater, dat door afscheiding van den bloedkoek door middel van uitpersing uit het bloed
verkregen wordt (zie bij Bloed). Het is eene oplossing van eiwit en zouten.
Sesamolie is eene gele vette olie, afkomstig van Sesamum officinale ,
die bij — 6 tot —10" C. vast wordt. Spec. gew. 0,920. Deze olie kenmerkt
zich, doordat zij door salpeterigzuur rood gekleurd wordt.
Siderographie noemt men het graveren en etsen in staal. Tot bet graveren bezigt men platen van gietstaal, die aan de oppervlakte van een deel
der koolstof beroofd (ontkoold) en na het graveren weder in staal veran-derd worden. Het etsen geschiedt door middel eener bijtende vloeistof, ,
waartoe men salpeterzuur of salpeterzuur zilveroxyde of salpeterzuur koperoxyde, het best eene oplossing van 3 deelen jodium en 5 deelen joodpotassium in 40 deelen water, kiest.
Sienna-aarde is eene bruine soort van Okdraarde (zie aldaar).
Silicaten noemt men de natuurlijke verbindingen van bet kiezelzuur.
Silicium is de Latijnsche naam van Kiezel.
Siliciumwaterstof (SiH4 ?) komt als kleurloos gas, gemengd met waterstof,
voor,, indien men een kiezelmetaal , het best kiezelmagnesium, met zoutzuur
overgiet. Het mengsel onthrandt , zoodra het aan de lucht komt, en geeft,
evenals phosphorwaterstof, kringvormige wolken , die uit kiezelzuur bestaan,
terwiji een bruin schuim wordt afgescheiden. Wanneer men bij het boven
water opgevangen gas zuurstofgas of chloorgas doet treden, geeft iedere gasbel eene explosie.
Silvinezuur of Sylvinezuur (C40113004) is in de hars van den terpentijn
(terpentijnbalsem) gevonden en kan in kleurlooze blaadjes gekristalliseerd
verkregen worden, die in sterken alkohol , alsmede in aether, oplosbaar zijn
en bij 1400 smelten.
SimilOr is synoniem met Tombak.
Sinapine wordt uit het witte mostaardzaad verkregen, door dit met
T10 Z
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aether uit to trekken, den aether te verdampen , het overblijfsel met absoluten alkohol te behandelen, dan met alkohol van 90 procent uit te koken
en beet nit te person. Bij het afdéstilleren der heete gefiltreerde aftreksels
tot op de heeft kristalliseert het sinapine nit en wel in kleurlooze maiden ,
die gemakkelijk oplosbaar in heet water en alkohol zijn , bij 130° smelten
en bij eene hoogere temperatuur worden ontleed. De waarschijnlijke formule
van het sinapine is : C 32 1-1 25 N0, 0 + C2NS2.
Sinaptiattur (C1„11, 0 0 8 + 2H0) praecipiteert in den kristallijnen vorm ,
indien sinapine mot chloorwaterstofzuur . gekookt en alsdan met chloorwaterstof oververzadigd wordt.
C202
(C 6 11 5 ) 2 N2 ) kristalliseert in
Sinapoline (Diallylureum : C 14 H 12 N2 0 2
1-12

glanzende blaadjes, die vettig op het gevoel zijn, bij 100° smelten en in kokend water gemakkelijk oplossen. Het wordt verkregen door de aetherische
mostaardolie (ZwaVeicyaittailyl, zie aldaar) te digereren met loodoxydehydraat of barythydraat.
Sinkaline (C, 0 1-1 15 NO 3 ) is een ontledingsprodukt van het sinapine , hetwelk
kleurloos en kristallijn voorkomt.
Sinnaethylamine is een sinnamine , waarin waterstof door aethyl (C,H5)
is verplaatst. Het is kriStalvormig, onoploshaar in water en heeft een bitteren smaak.
Sinnantin.e (C8 H 6 N 2 ) ontstaat, wanneer thiosinnamine met loodoxydehy
draat wordt behandeld en komt in glanzende, vierzijdige prismen voor, die
in water, wijngeest en aether oplosbaar zijn.
Sitineldirr is synoniem met oenaithylzaur.
Slakken zijn verbindingen van, kiezelzuur met ijzeroxydule, die zich o. a.
bij het hoogovenproces afzonderen , zie Met.
Slibben noemt men eene bewerking, om in water onoplosbare zelfstandigheden in den fijnst mogelijken staat to verkrijgen. Zij worden daartoe, na
eerst zeer fijn te zijn gewreven , met water aangemengd ; het bovendrijvende•
wordt met hot water in een filtrum gebragt en hetgeen op het filtrum terugblijft gedroogd; het in het water bezonken gedeelte wordt op nieuw gewreven en met water behandeld, enz.
Slijm. Plantaardige slijm, zie Plantensltjm. Dierlijke slijm is
de half vloeibare massa, die door de slijmhuiden wordt afgescheiden. De
slijmstof daarin bevat is oplosbaar in water, stolt • niet bij bekoeling, maar
wel door alkohol. Azijnzuur, basisch azijnzuur loodoxyde en looistof praecipiteren de slijmstof; neutraal azijnzuur loodoxyde, alum en sublimaat geyen sledhts eene geringe troebeling. Bij koking met zwavelzuur ontstaan
low* en Urtitine.
G011ihatsén.
Slphitsen
Slijitatiker, zie bij Salter.
Slijmzuur (2H0, 0 12 11 8 0 14) ontstaat uit gom , plantenslijrn of melksniker,
door deze stoffeh met 4 tot 5 deelen salpeterzuur te koken. Het komt voor
als een wit, fijn kristallijn pbeder, dat moeijelijk in water, in het geheel
niet in alcohol opidsbaar is. Door langdurige verhitting van bet slijmzuur
tot 100° ontstaat zonder verandering van zamenstelling het pa ra sl ij m zu ur,
hetwelk beter oplosbaar in water en ook oplosbaar alkohol is. Wordt het
slijmzuur aan de drooge destillatie onderworpen , dan ontstaat , onder opbla-
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zen een sublimaat van bra ndig-sl ij m z u u r , eene zeer sterk zure zelfstandigheid van de zamenstelling :
Smalt (Blaauwsel) is eene fraaije blaauwe kleurstof, die uit kiezelzure
potassa en kiezelzuur kobaltoxydule bestaat, overeenkomende met de formule:
CoO, 2SiO 2 KO, SiO2 . De kobaltkleurstof of het zoogenaamde smaltglas
werd in de jaren 1540-4550 door den Boheernschen glasfabrikant Christoph
Schtirer in Saksen uitgevonden , en wordt sinds dien tijd in bijzondere fabrieken (blaauwselfabrieken) bereid.
Voor de bereiding van bet fraaije blaauwe smaltglas dienen hoofdzakelijk
drie bewerkingen , namelijk de bereiding van bet kobaltoxydule, de vervaardiging van het glas of het smelten , en het malen of tot poeder brengen,
benevens het latere slibben. De kleur van het smalt is meer of minder bemelsblaauvv en zijne belangrijkste eigenscbappen bepalen zich tot de kleur
en den graad van verdeeling. De intensiteit der kleur is flfhankelijk van de
hoeveelheid van het aangewende kobaltoxydule, zijne zuiverheid van de zuiverheid der aangewende materialen.
Eene hoofdzaak is , dat men het kobaltoxydule zoo zuiver mogelijk verkrijgt.
Hiertoe kiest men het best arsenikliobalt of glanskobalt, welke men na de
mechanische zuivering en na het slibben op den haard van een vlamoven
roosted, waardoor eerst bet kobaltoxydule in den onzuiveren staat wordt
verkregen en zwavel en arsenik zooveel mogelijk verwijderd worden. Door
het opnemen van zuurstof zullen gedurende bet roosten uit de zwavelverbindingen zwavelzure zouten gevormd en zal tevens zwaveligzuur ontwikkeld
-worden, terwiiil de arsenik , in arsenigzuur overgegaan , als zoodanig ontwijkt.
Zijn de kobal tertsen (glanskobalt en arsenikkobalt) , die men roosten wil,
vrij van andere metaalaardige bijmengsels , dan levert de leiding van het
roostingsproces geene zwarigheden op, dewij1 het eenvoudig tot volledige
oxydatie kan en moet worden voortgezet. I3evinden zich in de ertsen nog
vreemde metalen, zooals ijzer, koper,, nikkel, zilver enz., dan moot men
voorzigtig to werk gaan. Aan den eenen kant toch is eene volkomene oxydatie of afroosting zeer nadeelig, dewiji de gevormde oxyden der vreemde
metalen in bet later gesmolten glas mede overgaan en op de kleur hoogst
nadeelig werken zouden ; aan den anderen kant is eene to zwakke roosting
oorzaak van verlies aan kobalt. Na onvolkomen roosting zullen bij bet latere glassmelten de niet geoxydeerde, maar ligt oxydeerbare metalen, de geoxydeerde, maar rnoeijelijk oxydeerbare metalen reduceeren. Dewip nu de
metalen in den vrijen staat niet verglazen, zoo blijft in deze gevallen eene
legering van spijs op den bodem terug, die hoofdzakelijk nikkel en arsenik hevat.
Na eene voldoende roosting geschiedt de tweede bewerking, namelijk de
vervaardiging van het smaltglas, voor welk doel de gerooste erts met zorgvuldig uitgezochte bestanddeelen der glasmassa, namelijk met kiezelaarde
in den vorm van kwarts en met potasch, vermengd wordt. Men kiest een
zoo fijn mogelijk kwarts, gloeit het, brengt bet in een stampmolen tot poeder en slibt bet eindelijk. De potasch moet zoo zuiver mogelijk zijn en vOOr
het gebruik eveneens gegloeid worden. De smelting geschiedt in glasovens, die
digt boven den bodem met eene opening voorzien zijn, welke door eene aarden
stop kan gesloten worden, om de spijs of to doen vloeijen , weshalvezij ook spijsgat genoemd wordt. Bij de smelting ontstaat eene scheikundige verbinding van
kiezelzuur, potassa en kobaltoxydule of het zoogenaamde smaltglas. Laat
zich dit door eene ingedompelde spate] in Braden trekken en is de massa
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gelijkmatig, dan kan de smelting als geeindigd beschouwd worden. De
massa wordt nu met ijzeren lepels aan lange ijzeren stelen uitgeschept en
in troggen met koud water geworpen , ten einde het dusgenaamd te verschrikken , d. i., broos en geschikt te maken , om tot poeder te worden gebragt.
Het smaltglas wordt eerst op stampmolens gestampt of tusschen rollen stuk
gemaakt en op molens tusschen horizontale steenen met water aangemengd,
fijn gemalen. Uit deze molens geraakt het in groote houten kuipen of waschvaten , waarin het met rivierwater verdund wordt en zich naar den graad
van fijnheid. sneller of langzamer afzet. Al naar de grovere of fijnere soort,
die op deze wijze verkregen worth, onderscheidt men strooiblaauw, couleur,
fijnblaauw, bleekblaauw, hoogblaauw, koningsb]aauw.
Smaragd is een men edelgesteente, bestaande nit berylaarde, gekleurd
met chroemoxyde. Het wordt dikwijls door glasvloeden nagemaakt.
Smeedjjzer, zie bij lJzer.
Smeltbaarheid noemt men de meerdere of mindere gemakkelijkheid ,
waarmede ligchamen van 'den vasten in den vloeibaren staat kunnen worden
overgebragt.
Smelten beet het overbrengen van een vast ligchaam door middel van
warmte in den vloeibaren toestand.
Smeltkroezen , zie bij Porselein en Aardewerk.
Smeltpunt noemt men de temperatuur van een ligchaam , waarbij het
van den vasten in den vloeibaren toestand overgaat. Over de verlaging van
het smeltpunt bij metaalmengsels , zie bij Legering.
Smeltstaal, zie Staal.
Smilacine (Sassaparilline, Salsaparine, Parilline, Parigline Parillinezuur:
C1811„06 ) wordt gevonden in den sarsaparillewortel , waaruit' het na behandeling met wijngeest in kleurlooze naalden kan verkregen worden.
Smirgel is onzuivere natuurlijke aluinaarde.
Snelazijnmakerij , zie bij Azjjn.
Snelsoldeersel 7 zie bij Soldeersel.
Snelvloed is een rnengsel van 3 deelen salpeter,, 1 deel zwavelpoeder en
1 deel dennezaagsel, dat bij verschillende metaalbewerkingen gebruikt wordt.
Soda. Onder dezen naam verstaat men zoowel het sodiumoxyde (natron)
of de grondslag der sodazouten , als de enkelvoudig-koolzure soda, zie
Sodiumoxyde, koolzuur,
Soda-alum, zie bij Aluin.
Soda caustica, Sodahydraat = Sodiumoxydehydraat.
Soda-salpeter (Chilisalpeter) , zie bij Salpeter en bij Sodiumoxyde, s a 1 p eterruur.
Soda, gecalcineerde, zie bij Sodiumoxyde, koolzuur.
Sodazout noemt men koolzure soda met 1 deel kristalwater, dus van de
formule : Na 0, CO i + HO. (Zie ook Sodiumoxyde , k o o 1 z u u r.) Het verliest
reeds bij + 87° C. zijn geheele watergehalte en wordt tot een wit poeder.
Sodazouten = Sodiumoxydezouten.
Sodium (Na) is een tinwit , bij de gewone temperatuur week , in de koude
broos, metaal, hetwelk zeer ras zijn metaalglans verliest, spoedig oxydeert (daarom onder steenolie bewaard wordt) en met eene bruine huid
wordt overdekt , een specifiek gewigt heeft van 0,972, bij 95,6° smelt en bij
eene hoogere temperatuur vervlugtigt. Brengt men het op water, dan ontleedt het dit , verbindt zich met de zuurstof en maakt waterstof vrij.
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Heeft het water de gewone temperatuur, dan smelt het sodium tot een
glanzenden bol , die sissende op het water ronddraait , doch niet ontbrandt. Is
het water daarentegen warm , of verhindert men het sodium van plaats te
veranderen , door het bijv. op een vochtig papier op het water te brengen,
dan ontbrandt de ontwikkelde waterstof en verbrandt wegens bet mede in
damp overgaand sodium met eene gele vlam.
Het sodium wordt in de natuur slechts in verbinding en wel voornamelijk
met chloor als chloorsodium of keukenzout in het zeewater en in de zoutbronnen , met salpeterzuur als salpeterzure soda of chilisalpeter, met boorzuur als
boorzure soda (borax of finical), met koolzuur in de soda en in de asch der
zee- en strandplanten gevonden. Bovendien vindt men het met kiezelzuur als
kiezelzure soda in vele mineralen, bijv. in den soda-veldspaat of albiet. Over
het algemeen zijn de sodazouten in het plantenrijk en dierenrijk zeer algemeen 'V erspreid.
Het sodium wordt uit de koolzure soda afgescheiden , door deze gemengd
met krill en houtskool in eene flesch van smeedijzer tot eene hooge temperatuur te brengen en het metaal , dat bij deze ontleding vervlugtigt, in een ontvanger te verdigten. De smeedijzeren flesch , die voor dit doel gebruikt
wordt, rust op twee vuurvaste, omstreeks '10 centimeter hooge steenen en
is door eene ijzeren buis ter lengte van 5 centimeter met den ontvanger
verbonden, welke laatste uit twee ijzeren platen (2-2 1/, millimeter dik)
gevormd is. Achter aan den ontvanger bevindt zich eene opening, waaruit
de gassen ontvvijken , terwij1 het sodium zich in den verdigten staat in den
ontvanger verzamelt.
Om groote hoeveelheden sodium te bereiden, bezigt men een ijzeren ciEnder van ruim 4 meter lengte en eene opening van 8 centimeters diameter,
met een wand van PA millimeter. Men verhit hierin een innig mengsel van
100 deelen drooge gecalcineerde soda,
krijt en
45 »
tot fijn poeder gebragte drooge steenkolen,
15 P
of van
soda,
30 »
steenkolen en
43 »
5 »
krijt.
Nadat deze ingredienten, tot poeder gebragt en doorgezift , met olie tot
een deeg zijn aangemengd en gecalcineerd , wordt tot ontleding van het
mengsel eene lagere temperatuur aangewend.
De steenicool werkt eensdeels als reducerend middel , doch aan den anderen kant levert zij gasvormige koolwaterstoffen , die bijdragen , om de sodiumdampen snel in den ontvanger te drijven en het verdigte materiaal voor
de vernietigende werking van bet kooloxydegas te beschutten. Het sodium
wordt hoofdzakelijk voor de afscheiding van het aluminium in het groot bereid.
Sodiumamalgama en Sodiumamide (N1 2Na) ontstaan op gelijksoortige wijze
als potassiumamalgama en potassiumamide (zie bij deze artikelen).
Sodiumohlorure (Chloorsodium , Keukenzout : NaC1). Deze bekende verbinding is bet uitgangspunt van alle sodiumverbindingen. Zij komt in de
natuur voor als steen- of klipzout; verder opgelost in bet zeewater en in
vele bronnen , dusgenaamde z o u t b r o n n en of soolen en in den mosselkalk.
Het zuiver chloorsodium kristalliseert in teerlingen, die in bet groot zich
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tot holle piramiden vereenigen. Het bevat geen kristalwater,, maar tusschen
de kristallen hecht zich moederloog aan , dat bij verwarming met geraas
ontwijkt, ten gevolge waarvan de kristallen poedervormig nit elkander vallen , dusgenaamd verknappen of decrepiteren. Het is luchtbestendig en
bijna even goed in koud als in kokend water oplosbaar. 100 Deelen water
bij de gewone temperatuur lossen 36 deelen, 100 deelen water van 100° C.
39,6 deelen chloorsodium op. In alkohol is het een weinig oplosbaar. — Het,
chloorsodium , dat zich in tegenwoordigheid van sommige organische ligchamen afscheidt, bijv. uit urine, komt voor in octaeders en bevat 2 aeq. kristalwater,, die het bij verhitting verliest.
Het steenzout, dat voornamelijk te Wielizka in Gallicie en te Cordova in
Spanje gevonden wordt, bevat, behalve chloorsodium, zwavelzure soda,
zwavelzure magnesia, chloorcalcium , chloormagnesium enz. bijgemengd.
Om het zout van deze bijmengsels te zuiveren , wordt het door bergbouw
verkregen en dan door oplossing en kristallisatie gezuiverd of men leidt water in uitgegraven holten , waardoor het zout opgelost en verzadigd wordt,
om verder in de zoutziederij te worden bewerkt. — Gewoonlijk vindt men
echter in de nabijheid der steenzoutlagen zoutbronnen, doordien onderaardsch
water tot de zoutlagen is. doorgedrongen en bet zout heeft opgelost.
Vermoedt men zulke zoutlagen of zoutbronnen, dan stelt men boringen
in en heft de zoutoplossing door pompen in de hoogte. Meestal bevat zij
reeds zulk een groot gehalte aan zout , dat dadelijk tot bewerken in de zoutziederij kan worden overgegaan. Is zulks echter niet het geval, maar houdt
zij slechts 16 procent , dan moet zij door vrijwillige verdamping geconcentreerd worden. Men noemt dit graderen (zie aldaar).
Het koken , hetwelk in kookpannen van ijzerplaat geschiedt , bestaat in
bet st or en en het zoggen. Eerst wordt de zoutoplossing bij levendig
vuur tot kristallisatie ingedarnpt ; naar gelang de verdamping vordert, scheiden zich de verontreinigingen der verschillende zouten uit , die deels als
schuim, deels als slib weggenomen worden en deels als p a n st e e a aan den
bodem der pan aanbakken. Beginnen zich alsdan kristallen op de opperviakte te vertoonen , dan matigt men het vuur en gaat tot het zoggen of
uitnemen van het zout over. Het uitgenomen zout wordt op platen , die door
stoom verhit worden , onder gedurig omroeren gedroogd of in manden ter
uitdruiping gebragt. — Men laat de moederloog, die na het zoggen in de pan
terugblijft, afloopen en brengt Naar met nieuwe zoutoplossing aan de kook.
Dit wordt zoolang herhaaid , totdat de moederloog bijna geheel vrij van keukenzout is en slechts de vreemde zouten bevat.
Het zeewater, hetwelk in bet algemeen uit
chloorsodium (gemiddeld 78,2 procent), verder
chloorpotassium ,
zwavelzuren kalk ,
zwavelzure magnesia ,
dubbel-koolzuren kalk ,
broommagnesium ,
zwavelzure potassa ,
joodmetalen enz.
bestaat, wordt insgelijks tot het. verkrijgen van keukenzout aangewend. In
warme of gematigde landen , zooals aan de kusten van de Middellandsche Zee
of van den Atlantischen Oceaan , maakt men niet te diepe meren op een,
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kleiachtigen bodem, die door een kanaal met de zee in verbinding staan en
laat bier bet zeewater vrijwillig verdampen en de moederloog in de zee
terugvloeijen. in koude landen , zooals aan de oevers der Witte Zee, laat
men het zeewater bevriezen , waarbij zich het water als ijs afzet, terwip de
zouten terugblijven.
Het keukenzout uit den handel bevat nog andere zouten , zooals zwavelzure kalk , chloorcalcium , chloormagnesium enz., die oorzaak zijn , dat bet
hygroscopisch is , aan eene vochtige lucht vochtig wordt. Het geeft dan ook
met koolzure soda en chloorbaryum witte praecipitaten. Deze verontreinigingen schaden echter niet aan zijn huishoudelijk gebrnik en de kalkzouten hebben zelfs bij het pekelen van vleesch eene eigenaardige nuttigheid. Scheikundig zuiver keukenzout wordt verkregen, door het zout uit den handel
met koolzure soda en barytwater te behandelen, zoolang er nog een praecipitaat ontstaat, hiervan door filtratie af te zonderen en op nieuw te krista Iliseren.
Het keukenzout dient, behalve voor huishoudelijk gebrnik , voor de bereiding van zoutzuur,, glauberzout, koolzure soda, chloor, glas, glazuur enz.
Sodiumoyanure (Cyaansodium : NaCy) wordt op gelijksoortige wijze bereid als bet potassiumoyanure (zie aldaar) en komt in eigenschappen zeer veel
daarmede overeen. Volgens Wiggers bereidt men het door cyaanwaterstofzuur, door destillatie van bloedloogzout met verdund zwavelzuur verkregen,
in eene oplossing van bijtende soda in 90procentigen wijngeest te Leiden. Na
volkomen verzadiging brengt men den Brij , die ontstaat, op een filtrum en
zoet hem met alkohol uit.
Sodiumfluordre (NaF) wordt met fluooraluminium in den kryoliet gevonden, maar kan ook verkregen worden door vloeispaatzuur met soda te
verzadigen en de oplossing in vaten van zilver of platinum te verdampen.
Sodiumjodure (NaJ) kan op verschillende wijzen verkregen worden.
Indien men jodiurn in sodaloog oplost , ontstaat er joodzure soda en joodsodium wordt dit mengsel tot droogwordens ingedampt en het terugblijvende gegloeid , dan ontwijkt de zuurstof van het joodzuur en joodsodiurn
blijft terug. Bovendien kan men ijzerjodure door koolzure soda ontleden.
Er ontstaat aisdan koolzuur ijzeroxydule, hetwelk men door filtratie snel
moet verwijderen, en joodsodiurn, hetwelk men door indampen gekristalliseerd verkrijgt.
Sodiumoxyde (Soda, Duitsch Natron : NaO) wordt in den watervrijen
staat verkregen evenals het watervrij potassiumoxyde en heeft hierrnede
zeer veel overeenkomst. Het vervloeit niet aan de lucht, maar trekt Loch
eenige vochtigheid aan. Het is zeer gemakkelijk oplosbaar in water. De
eigenschappen zijner oplossing zijn die van het hydraat. (Zie Sodiumoxydehydraat).
Sodiumoxyde, boorzuur. De dubbel-hoorzure soda (Na0, 2B03
+10110) of de gewone borax wordt gevonden in het water van eenige meey en van Tartarije , China en Thibet en kwam vroeger onder den naam van
t i n k a l of p o u n x a in den handel. Om een bruikbaar zout te leveren, wordt
deze natuurlijk voorkomende verbinding bevrijd van de vettige zelfstandigbeid,
waarmede de kristallen overdekt zijn, door Naar met kalkmelk te behandelen,
waardoor het vet onoplosbaar worth, of men wascht de kristallen met verdunde sodaloog af, om daarmede bet vet te verzeepen en het water af te
spoelen (r a ffi neren). De meeste borax wordt tegenwoordig echter ver-
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kregen door verzadiging van het natuurlijk voorkomend boorzuur (zie aldaar)
met koolzure soda. De borax komt in den handel in tweeerlei vorm voor,
namelijk als gewone borax met 10 aeq. water en als octaedrische
borax met 5 aeq. water, ook juweliersborax geheeten (zie aldaar).
De borax komt voor in groote kristallen, die aan de lucht verweéren en
mat worden. Zij hebben een zoet-zoutachtigen smaak , en zijn in 12 deelen
koud , in 2 deelen kokend water oplosbaar ; de oplossing reageert alkalisch.
Bij verhitting blazen de kristallen op en verliezen het kristalwater (g ebr an de borax); bij eene hoogere temperatuur smelt de massa tot eene
doorzigtige dikke vloeistof, die in dezen staat tot Braden kan getrokken
worden en bij bekoeling tot een kleurloos glas vast wordt (b orax gl a s).
De borax client tot het solderen der metalen, vooral van goud- en zilverwerk , tot het maken van kunstmatig glas, voor glazuur en email , in de
goeddrukkerij , als vloedmiddel bij het smelten der ertsen, enz. In het laboratorium wordt hij gebruikt tot het maken der parels , die door verschillende metaaloxyden verschillend gekleurd worden en tot herkenning der
metalen dienen. — Door 'I aeq. borax met 1 aeq. koolzure soda te smelten,
ontstaat er, onder ontwikkeling van koolzuur, en kelv on d ig-b o o rzu r e
soda: NaO, B0 3 + 8110, die nit de gesmolten massa kristalliseert , welke
kristallen bij 57° in hun kristalwater smelten. De oplossing dezer kristallen neemt uit de lucht koolzuur op, waardoor weder gewone borax en
koolzure soda ontstaan.
Sodiumoxyde , chloorzuur (Chloorzure soda : NaO, C105) werd vroeger
op dezelfde wijze als de chloorzure potassa bereid. Het tevens gevormde
chloorsodium is echter door kristallisatie niet goed van de chloorzure soda
te scheiden en daarom bezigt men thans tot zijne bereiding de chloorzure
potassa en ontleedt doze door middel van wijnsteenzuur en koolzure soda.
Uit dit mengsel , op eene koele plaats bewaard, zet zich wijnsteen (zure
wijnsteenzure potassa) af. Dampt men de afgegoten vloeistof tot droogwordens uit en lost men het overblijvende in weinig water op, dan blijft de
nog opgenomen wijnsteen onopgelost terug, terwij1 de chloorzure soda wordt
opgelost en uit de oplossing kristalliseert.
Sodiumoxyde, ch lorigzuur (Chlorigzure soda : NaO, 0103) wordt even
als het overeenkomstige potassazout (zie pag. 628) verkregen.
Sodiumoxyde , joodzuur (Joodzure soda : NaO, J0 5 ) wordt op gelijksoortige wijze verkregen als het j o o d z u u r potassiumoxyde (zie aidaar).
Sodiumoxyde , k i e z e 1 z u u r (Kiezelzure soda) maakt even als het k i ezelzuur potassiumoxyde een bestanddeel van het glas en wel bepaaldelijk
van eenige glassoorten uit. Het dusgenaamde waterglas is meestal eene
oplossing van kiezelzure soda (zie Waterglas).
Sodiumoxyde, koolzuur. a. Enkelvoudig-koolzure soda
(NaO, CO3 + 10 HO) komt in de natuur in tamelijk groote massa's voor, in
eenige meren en mineraalbronnen en wordt ook in de asch der zee- en
strandplanten gevonden.
Voor hare bereiding droogt men de planten en verbrandt ze alsdan in
kuilen , waarbij men eene harde , halfgesmolten massa verkrijgt , die onder
den naam van r u we n a tuurl ij k e soda in den handel komt. Over
de beste -sodasoort uit Spanje, zie Barilla.
Andere soorten , welke een Beringer sodagehalte hebben, zijn de kelp- of
varecasch, de blanquette-soda en de salicor.
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De bereiding der kunstmatige soda uit keukenzout volgens de methode
van Leblanc heeft sinds jaren die der natuurlijke soda geheel verdrongen.
Deze methode bestaat daarin, dat men eerst het keukenzout door middel van
zwavelzuur omzet in zwavelzure soda en dit zout vervolgens door gloeijing
met koolzure kalk en kool tot koolzure soda brengt.
Om de zwavelzure soda uit het keukenzout te verkrijgen , bezigt men vlamovens, waarbij de vlam, nadat zip den haard heeft verhit , eene gietijzeren
met lood overdekte pan verwarmt , waarin de eerste ontleding geschiedt.
Men doet op deze pan het keukenzout met zwavelzuur en leidt het ontwijkend zoutzuur in ontvangers, die voor V, met water gevuld zijn. Nadat het
grootste gedeelte van het zout ontleed is, schoffelt men de massa nit de
pan in den vlamoven, laat bier de ontleding volkomen plaats hebben en
brengt weder nieuwe ingredienten in de pan.
Om de zwavelzure soda door middel van koolzuren kalk (krijt) en koolpoeder tot koolzure of ruwe soda over te brengen, vermengt men 200 deelen
zwavelzure soda, 210 deelen krijt en 106 deelen kool in een vlamoven (zoogenaamde sodaoven) , waarbij het mengsel door de vlam eerst zachter maar
later zoo sterk verhit wordt, dat het in smelting geraakt. De brijachtige
massa wordt in dezen staat vlijtig dooreengewerkt en is gereed , zoodra de
ontwikkeling van kooloxyde, herkenbaar aan de blaauwe vlammen boven de
massa, ophoudt. De verkregen massa wordt nu met water uitgeloogd en
het opgeloste door verdamping gekristalliseerd. Deze verdamping kan in eene
ijzeren pan geschieden aan het gedeelte van den oven aangebragt, waar de
vlam , na over de massa te zijn gestreken , door den schoorsteen ontwijkt.
Het proces der vorming van koolzure soda uit keukenzout volgens de
methode van Leblanc kan op de volgende wijze worden verklaard. Bij de
behandeling van chloorsodium met zwavelzuur ontstaat zwavelzure soda en
zoutzuur (NaCI + HO, SO 3 = NaO, SO 3 -I-- HCI). — Bij de gloeijing der zwavelzure soda met kool en koolzure kalk wordt eerst de zwavelzure soda in
zwavelsodium overgebragt, terwij1 kooloxyde ontwijkt. Het zwavelsodium
wordt door de zuurstof en het koolzuur van het krijt overgebragt in koolzure soda, terwijl de zwavel met het calcium zwavelcalcium vormt. Bij de
gloeijing heeft tevens eene overvloedige hoeveelheid krijt het koolzuur verloren en is tot kalk (calciumoxyde) geworden, Pit calciumoxyde vormt met
het zwavelcalcium een onoplosbaar ox y sulphur e et v an calcium,
hetwelk bij de uitlooging met water terugblijft. (3 [Na0, S0 3] + 12C + 4 [CaO,
CO2] = 42C0 CO, -I-- 3 [Na0, CO 2] + 3CaS,Ca0).
Wij moeten hierbij opmerken , dat niet alle verklaringen orntrent hetgeen
er bij genoemd proces voorvalt , met bovenstaande overeenstemmen. Vooral
heeft men het bestaan van het onoplosbare oxysulphureet bestreden en gemeend , dat het slechts een mengsel was van zwavelcalcium en kalk, hetwelk
zelfs bij de uitlooging kalk aan het water afgeeft, tengevolge waarvan men
steeds bijtende soda in de koolzure soda vindt.
Deze methode van Leblanc heeft haar ontstaan te danken aan uitsluiting
van Frankrijk van den buitenlandschen handel tijdens de binnenlandsche
beroeringen in het laatst der vorige eeuw, waardoor groot gebrek aan soda
uit de asch van zeeplanten ten behoeve van glas- en zeepfabrikanten ontstond.
Het Fransche gouvernement schreef eene prijsvraag uit voor de goedkoopste
en gemakkelijkste wijze, om koolzure soda uit keukenzout te verkrijgen.
Deze vraag werd door Leblanc op zoo uitstekende wijze beantwoord, dat
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zijne methode (die eerst in zijn vaderland weinig opmerkzaamheid trok)
later door de Engelsche industrie gebeel werd overgenomen en met eenige
wijzigingen tot op dezen oogenblik aldaar hoofdzakelijk wordt gevolgd. —
Deze methode is tevens hoogst merkwaardig wegens de belangrijke bijproducten. die men verkrijgt en wel vooral wegens bet zoutzuur, dat men
vroeger liet ontwijken , maar thans hoogst zorgvuldig verzamelt en grootertdeels tot bereiding van cbloor en verder van chloorlialk bezigt.
In plaats van de zwavelzure soda door kool en koolzuren k alk te ontleden
heeft men in later dagen voorgeslagen zwavelzure soda , ijzeroxyde en kool
te zamen te gloetjen. De zwave,t van het zwavelzuur verbindt zich met het
ijzer tot enkelvoudig-zwavelijzer en er wordt bijtende soda vrij. Men laat de
gevormde massa aan de lucht liggen, om deze soda koolzuur en water te
doen aantrekken of men brengt haar in eene kamer, en laat er een stroom
vochtig koolzuur door strijken. Door uitlooging worth de koolzure soda, van
het zwavellizer afgesoheiden, verkregen. Het zwavelijzer wordt later door
roosting in zwaveligwur en ijzeroxyde overgebragt.
De nieuwste wijziging is die van Kessler, b,estaande daarin, dat hij voor de
ontleding van het keukenzout, in plaats van zwavelzuur , chroomoxyde of een
chroomoxydezout aanwendt. Laat men een stroom waterdamp strijken over
het gloeijend gemaakt mengsel van chloorsodium en chroomoxyde, dan wordt
het chroomoxyde tot diroon3zuur en het sodium tot soda geoxydeerd, die te
zamen chroomzure soda vormen ; chloorwaterstof ontwijkt. De chroomzure
soda wordt op den haard van een vlamoven met kool gecalcineerd; het
chroornzuur worth tot chroomoxyde gereduceerd en het gevormde koolzuur
vormt met de soda koolzure soda. Door uitlooging met water wordt de
koolzure soda volledig en gemakkelijk van het chroomoxyde gescheiden. Het
teruggebleven chroomoxyde kan telkens weder tot de bereiding van nieuwe
koolzure soda dienen.
De ruwe soda wordt door oplossing en kristallisatie gezuiverd, en bestaat,
2ooals zij in den handel voorkornt, gemiddeld uit:
84 procent koolzure
1
»
kiezelzure
»
9-10
zwavelzure soda,
3-4
»
chloorsodium
benevens
Men kan bij het overbrengen van den chilisalpeter of de salpeterzure soda
in potassasalpeter, koolznre soda als bijproduct verkrijgen, indien men den
chlilisalpeter door middel van koolzure potassa ontleedt.
Uit de koolzure soda van den handel kan door herhaalde oplossing en
kristallisatie tle zuivere koolzure soda verkregen worded. Het zuiverst worth
zij echter verkregen door gloeijing der dubbel-koolzure soda, oplossing van
het terngbAivendo en kristallisatie. Zip komt voor in groote kleurlooze
kritstallen, die alkalise/la van smaak en reactie zijn, gemakkelijk in water
oplossen en aan de lucht verwaren. De oplosbearbeid van bet zout 'verrneerdort tot eene bepaakle temperatuur, maar neemt lj eene hoogere weder
af. 100 NOM WW1' lossen bij + 14° C. 60,4 deelen , bij +36° 833 deelen,
bij -F1f04° sleehts 445 idegion 'Pp. Boy ers 1004 smelt het zout in zijn kristalwater on, geeft vAn een zout zonder water (g ecalcin e er d e
s o d a). Bij indampiP g saner verzadigde oplossing van de gekristalliseerde
koolzure soda Jaij kQokhitte ontstaan kleine kristaNn, die in den hsandel
den roam van sodazeut dragen (zie aldaar). Koolzure soda is onoplosbaar in.
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alkohol , de laatste sporen chloorsodium , die de kristallen aanhangen, kunnen
worden weggenomen door ze op een trechter met alkohol te overgieten, waarin
het chloorsodium moeijelijk loch toch eenigszins oplosbaar is. — h. Anderb al fkoolzure soda (2Na0, 3CO 2 3H0) komt in de natuur in kleine kristallen na uitdrooging van meertjes, die in den regentijd gevormd zijn , in
Egypte onder den naamj van trona, in Mexico onder dien van ur ao voor.
Kunstmatig verkrijgt men deze verbinding door eene oplossing van dubbelkoolzure soda te koken , waardoor koolzuur ontwijkt, terwij1 zij uit de
oplossing in doorzigtige prismen kristalliseert, die aan de lucht niet veranderen. c. Dubbel-koolzure soda (Na0, CO, + HO, CO 2 of NaO,
2CO2 -I-- HO) kristalliseert in witte tafelen, die in water oplosbaar zijn en een
zeer zwakken alkalischen smaak bezitten. Bij verhitting verliezen zij koolzuur en enkelvoudig-koolzure soda blijft terug. Men verkrijgt het zout door
koolzuur in eene oplossing van enkelvoudig-koolzure soda te Leiden. Het
hiertoe benoodigde koolzuur kan kunstmatig verkregen worden uit krijt en
zwavelzuur , of uit gistende vloeistoffen of uit het gas , dat zich nit de
natuurlijke minerale wateren ontwikkelt. Zulk een stroom koolzuur wordt
het best geleid over een mengsel van 3 deelen watervrije en I deel gekristalliseerde koolzure soda. — De dubbel-koolzure soda uit den handel komt
vow als een wit vervallen poeder met kristallijne stukken. Haar gebruik
bepaalt zich hoofdzakelijk tot de geneeskunst, tot de bereiding van kunstrnatige minerale wateren en van bruispoeder.
Sodiumoxyde m a n g a a n z u u r (Mangaanzure soda : NaO, Mn0 3 ) is bij
de laatste proefnemingen van Te.sió du Mothay, om verlichting aan te brengen door het gloeijen van een sterk gepersten cilinder van magnesia door
middel der lichtgasvlam , vermengd met zuurstofgas, aangewend als een
uittstekend en goedkoop middel , om voortdurend zuurstof nit den dampkring tot zich te nemen en door een stroom waterdamp los te laten.
Sodiumoxyde , m e t a- an t i m o o n z u u r (Meta-antimoonzure soda : NaO,
SbO, 7H0), een onoplosbaar sodazout , waarvan de vorming een middel aan
de hand geeft tot herkenning der sodazouten, zie Potassiumoxyde , a n t imoonzuur.
Sodiumoxyde , onderchlorigzuur (Onderchlorigzure soda : NaO,
CIO) maakt , vermengd met chloorsodium, het bleekvocht uit, dat bekend is
onder den naam van chloorsoda of Eau de Labarraque. Het
wordt op gelijksoortige wijze als bet o n d e r c h l o r i g z u u r potassiumoxyde verkregen en komt daarmede in de meeste eigenschappen overeen.
Het client tot bleeken en tot het wegnemen van inktvlekken.
Sodiumoxyde , on de rz waveligzuur (Onderzwaveligzure soda: NaO,
8202 + 5H0). Men verkrijgt dit zout door drooge koolzure soda met zwavelbloemen tot smeltens te verhitten en dan bij zachte warmte te gloeijen.
Eerst ontstaat er zwavelsodium, hetwelk later in zwaveligzure soda overgaat. Door de oplossing met zwavel te koken , verkrijgt men dan onderzwaveligzure soda. Ook kan men eene oplossing van koolzure soda, die met zwaveligzuur verzadigd is, vermengen met eene sodaloog, die met zwavel verzadigd
is en na bet affiltreren het zout laten kristalliseren. — (Over de vorming bij het
oplossen van zwavel in bijtende sodaloog, zie men Onderzwaveligauur.) Het
komt voor in groote kristallen, die zeer oplosbaar in waterzijn, bij verhitting
tot 45° C. in hun kristalwater smelten en bij sterke verhitting in zwavelsodium en zwavelzure soda ontleed worden. In oplossing verandert het aan
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de lucht langzamerhand in zwavelzure soda. Het dient in de photographie
tot het wegnemen van het onveranderde joodzilver en wordt in de papierfabrieken als antiohloor gebruikt. Bovendien verleent het bij de maatanalyse
uitstekende diensten tot de bepaling van het jodium, dewij1 het door vrij
jodium . in joodsodium en tetrathionzure soda wordt omgezet. De werking
van het jodium op stijfselpap wordt dus zoolang tegengehouden , als nog
onderzwaveligzure soda onontleed aanwezig is.
Sodiumoxyde , onderzwavelzuur (Onderzwavelzure soda : NaO, S205
+ 2H0) wordt verkregen door ontleding eener oplossing van onderzwavelzure baryt door de aequivalente hoeveelheid koolzure soda.
Sodiumoxyde, 0 v er mangaanzuur (0 vermangaanzure soda : Na 0,Mn207)
ontstaat op dezelfde wijze als het o v e r m a n g a an zuur potassiumoxyde,
doch is wegens zijne oplosbaarheid niet gekristalliseerd te verkregen. Het
heeft in den laatsten tijd evenals het m a n g a a n z u u r sodiumoxyde gediend
voor de goedkoope bereiding van zuurstof en ozon in het groot (het laatste
tot bleeken).
Sodiumoxyde , p a r a p h o s p h or zuur (Paraphosphorzure soda). = Sodiumoxyde, pyrophosphorzuur.
Sodiumoxyde , p h o sp horzuur (Phosphorzure soda). Het driebasisch
phosphorzuur geeft met de soda 3 verschillende soorten van zouten , naarmate '1 , 2 of 3 aeq. water door de soda zijn verplaatst. a. Neutrale
phosphorzure soda (3Na0, P0 5 + 24H0) , gewoonlijk basisch phosphorzure soda geheeten, ontstaat, door bij de oplossing van de eenmaal-zure
of gewone phosphorzure soda sodahydraat te voegen en de oplossing in te
dampen. Het kristalliseert dan in dunne luchtbestendige zuilen. — b. E e nm a al-zure phosphorzure soda (2Na0, HO, PO, + 24H0), gewoonlijk
neutrale of gewone phosphorzure soda geheeten wegens hare alkalische reactie , wordt verkregen door koolzure soda met phosphorzuur te verzadigen
of ook door bij zuren phosphorzuren kalk (zooals bij de bereiding van phosphorus verkregen wordt , zie aldaar) eene oplossing van koolzure soda te
voegen , van den gepraecipiteerden phosphorzuren kalk of te scheiden en te
verdampen tot kristalschieting. Het komt voor in kristallen , gelijkende op
die . van zwavelzure soda, die aan de lucht verweeren en in 4 deelen koud en
in 2 deelen kokend water oplosbaar zijn ; de oplossing reageert alkalisch. —
c. Tweemaal-zure phosphorzure soda (Na0, 2HO,P0 5 ), gewoonlijk
zure phosphorzure soda geheeten , wordt verkregen , door bij de oplossing
der gewone phosphorzure soda zoolang phosphorzuur te voegen , totdat
chloorbaryum geen praecipitaat meer geeft. Het komt voor in kristallen ,
waarvan de oplossing zuur reageert. Over de veranderingen , die de phosphorzure zouten bij gloeijing ondergaan , zie men Phosphorzuur.
Sodiumoxyde-ammoniumoxyde , p h o s p h or zuur (Phosphorzure soda-ammonia) is bekend onder den naam van phosphorzout.
Sodiumoxyde , pyrophosphorzuur (Pyrophosphorzure soda) , zie
onder Phosphorzuur.
Sodiumoxyde , s a 1 p eterzuur (Salpeterzure soda : NaO, NO5) komt in
de natuur voor onder den naam van Chilisalpeter (zie aldaar). Het worth
door omkristalliseren gezuiverd. — Kunstmatig verkrijgt men het door de
ruwe salpeterloog (zie bij Potassiumoxyde , salpeterzuu r) met koolzure
soda te neutraliseren of door koolzure soda met salpeterzuur te behandelen.
Ook kan men salpeterzure potassa door chloorsodium ontleden , waarbij sal-
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peterzure soda en chloorpotassium ontstaan. De groote hoeveelheid chilisalpeter, die in de natuur voorkomt, maakt echter, dat men het omgekeerde
doet en daaruit door middel van chloorpotassium of potasch potassa-salpeter
maakt, te meer, omdat de salpeterzure soda niet geschikt is voor de bereiding van buskruid, dewij1 zij nit de lucht vochtigheid aantrekt.
De salpeterzure soda kristalliseert in stompe rhomboeders , bijna teerlingen, vandaar dat zij ook den naam van kubischen salpeter draagt. 100
Deelen water lossen bij '18° C. ruim 70 deelen , bij 110° C. 200 deelen van
dit zout op.
Sodiumoxyde, seleenzuur, selenigzuur, tellurigzuur, telNurzuur, komen in bereidingswijze, zamenstelling en eigenschappen overeen met de gelijknamige verbindingen van het potassiumoxyde. De v i ervoudig-tellurigzure soda bevat 5 aeq. kristalwater.
Sodiumoxyde , tinzuur (Tinzure soda : NaO, SnO 2 ) wordt evenals het
tin zuu r potassiumoxyde verkregen door tinoxydehydraat (tinzuurhydraat)
in over y loedige sodaloog op te lossen ; cok door loodoxyde met sodaloog te
digereren en in de verwarmde oplossing tin in korrels of afval van blik te
brengen , waarbij zich het lood afscheidt en tinzure soda ontstaat. Over het
gebruik dezer verbinding als praepareerzout, zie aldaar.
Sodiumoxyde , v a n a d i u m z u u r (Vanadiumzure soda : NaO, V0 3 ) gelijkt
op het analoge potassazout.
Sodiumoxyde , z w a v el i g z u u r (Zwaveligzure soda : NaO, SO 2) kristalliseert in prismen , die gemakkelijk oplosbaar in water zijn en alkalisch reageren. Men verkrijgt het in den opgelosten staat door eene oplossing van
koolzure soda met zwaveligzuur te verzadigen en dan nog even zooveel koolzure soda bij te voegen. — D u bb e1- zwave gz ure soda (Na0,2S0 2) wordt
verkregen door zwaveligzuurgas , ontwikkeld bij het koken van 5 ,deelen koper met 20 deelen zwavelzuur , na afwassching te leiden in eene oplossing, die
4 deelen dubbel-koolzure soda of 7 deelen gekristalliseerde koolzure soda
bevat.
Sodiumoxyde , z w a v e l z u u r (Zwavelzure soda , Glauberzout , Wonderzout : NaO, SO3 ) komt met keukenzout en gips in zeewater, zoutbronnen
en minerale wateren voor , en wordt uit de moederloog der zoutbronnen verkregen , nadat eerst het keukenzout uitgekristalliseerd is. Veelvuldig wordt
echter deze verbinding als bijprodukt verkregen , vooral bij de behandeling
van keukenzout of van chilisalpeter met zwavelzuur voor de bereiding van
zoutzuur of van salpeterzuur. Het komt voor in groote zuilvormige kristallen ,
die 10 aeq. kristalwater bevatten , een bitterachtigen zouten smaak hebben en
aan de lucht verweeren. Bij verhitting smelten zij in hun kristalwater en
bij sterke verhitting verliezen zij dit geheel en al en er blijft watervrije zwavelzure soda terug. Laat men eene oplossing van zwavelzure soda tusschen
de 20 en 30 kristalliseren , dan bevatten de kristallen slechts 5 aeq. kristalwater. Met betrekking tot de oplosbaarheid in water vertoont de zwavelzure soda eene eigenaardige bijzonderheid (zie bij Oplosbaarheid). Bij 0° C.
lossen 100 deelen water slechts 5 deelen op ; bij verhooging van temperatuur
neemt de oplosbaarheid toe , maar bereikt bij 33° haar maximum , want bij
deze temperatuur lossen 100 deelen water 327 deelen zwavelzure soda met
10H0 op, terwijl boven 33o de oplosbaarheid weder langzaam afneemt ;
50° C. blijven slechts 263 deelen opgelost. Bij verdere verhitting eener bij
33° C. verzadigde oplossing van zwavelzure soda scheidt zich een gedeelte
44
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van het zout of en wel in den watervrijen toestand. De oplossing van zwavelzure soda levert een belangrijk voorbeeld op van oververzadiging (zie
aldaar).
Sodiumoxyde , w o lfra am z u u r (Wolfraamzure soda : NaO,W0 3 2H0)
wordt op dezelfde wijze als de gelijknamige potassaverbinding verkregen en
kristalliseert in kleurlooze kristallen, die beter in koud dan in warm water
oplosbaar zijn. Behalve in de verwerijen en goeddrukkerijen is de wolfraamzure soda in den laatsten tijd aangewend om kleederen, goed en linnen
znede to doortrekken , ten einde deze vuurvattende stoffen voor ontvlamming
to beschutten. [let zout is vooral geschikt voor goederen , die onder het
strijkijzer moeten komen , dear het geene ijzervlakken geeft , zooals de zwavelzure ammonia , diet gelijk doel worth gebruikt.
SodiumoxydehydraatT(Sodahydraat , Natronhydraat , Natriurnhydroxyde ,
Bijtende soda : NaO, Hoy is jets minder bijtend en heeft eenige mindere verwantschap tot de zurei dan de bijtende potassa , maar komt overigens in
eigenschappen en toepassing in de meeste opzigten overeen. Ook geschiedt
zijne bereiding op gelijksoortige wijze uit koolzure soda en kalk (zie Potassiiimoxyde-hydraat). Het wordt bovendien als bijprodukt verkregen bij de
bereiding van potassasalpeter uit sodasalpeter, indien men hierbij bijtende
potassa aanwendt.
Men herkent de soda en hare verbindingen aan de intensief gele kleur ,
die zij aan de vlam mededeelt , benevens daaraan dat zij door meta-antimoonzure potassa (zie Potassiumoxyde, antimo on z u u r) kristallijn wordt
neergeslagen, terwijl wijnsteenzuur en platinumchloride geen neerslag voortbrengen. De gele kleur der sodavlam verdwijnt, indien men haar door kobaltglas waarneemt. In het spectrum is het sodium duidelijk herkenbaar
aan de eenige gele streep, die het aldaar vertoont.
Sodiumoxydezouten (Sodazouten , Natronzouten) zijn kleurloos , indien het
zuur ongekleurd is en bijna alle oplosbaar in water. Zij kornen in het al-.
gemeen meer kristallijn voor dan de gelijknamige potassazouten en verweéren
, dan spoedig aan de lucht. Over de bijzondere kenmerken , zie bij Sodlumoxy4ehydraat.
Sodium-platinumchloride (NaCl,PtCl,), dat bij het vermengen van chloorsodium en platinumchloride ontstaat, is zeer gemakkelijk zelfs in alkohol
oplosbaar.
Soditunsuboxyde , Sodiumsulfhydraat Sodiumsulphureten worden op gelijke wijze als de gelijknamige potassiumverbindingen verkregen.
Sodiumsuperoxyde (NaO2) worth op gelijke wijze als het potassiumsuperexyde verkregen. Het is wit , wordt bij verhitting geel, loch bij bekoeling
weder wit.
Sodium-Ozercyanide , zie Ferridcyaan-sodium.
Sodiumlizercyanure , zie Ferrocyaan-sodium.
Solanidine (C.H4oNO2) is een sphtsingsprodukt van het solaulne (zie
aldaar) en wordt nit de zure oplossing door ammonia in kristallijne vlokken neergeslagen. Uit zijne alkoholische oplossing schiet het in kleurlooze
kristallen aan. Het solanidine is eene sterke base, die zich met zoutzuur vereenigt tot eene verbinding, welke in kleurlooze , sterk glarizende naalden
kristalliseert en ook met platinumchloride een dubbelzout vormt.
South() (C8.117.NO„) komt voor in de bessen van Solanum nigrum , alsmede in de geheele plant van Solanum dulcamara , verder in de bessen
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en vooral in de loten van in den kelder bewaarde aardappels enz. Uit deze
laatste wordt het verkregen door ze klein gemaakt met zoutzuurhoudend
water uit te trekken , met kalkmelk te oververzadigen en het gevormde prae,cipitaat 24 uren te laten staan , dan uit te wasschen , te droogen en met
wijngeest uit te koken. Uit deze oplossing schiet het solanine bid bekoeling
voor een deel in kristallen aan , terwip een ander gedeelte zich bij verdamping als amorphe massa afscheidt. Het solanine kristalliseert in kleurlooze
zuiltjes , smaakt zwak bitter en veroorzaakt in de keel eene lang aanhoudende
scherpte. Het is in koud water , alkohol en aether moeijelijk , daarentegen
in heet water en vette olièn gemakkelijk oplosbaar. Het is eene zeer zwakke
base en heeft slechts eene geringe alkalische reactie. Het smelt boven 100°. —
Het is vergiftig. Bij het koken met verdunde zuren wordt het reeds bij
50° gesplitst in solanidine en druivensuiker.
Over den aard en de zamenstelling van het solanine is men lang in twijfel
geweest. Vroeger gaf men het de formule : C e4 H 68NO28 , en rekende het tot
de organische basen. Later meende men , dat het geen stikstof bevatte en
beantwoordde aan de formule : (.140H 32 0 14 , hetwelk , in verband met zijne
splitsing door zuren in solanidine en suiker, aanleiding gaf, om het bij de
glucosiden te rangschikken. Zwenger en Kind hebben echter in 1861 de zaak
nader onderzocht en bevonden , dat het solanine wel degelijk stikstof bevat
en moet voorgesteld worden door de formule : C3611.,0NO32 , en dat het wegens
zijne zamenstelling en zijne at is het dan ook zwakke toch onmiskenbare
basische eigenschappen, gevoegd bij de sterk basische eigenschappen van zijn
splitsingsprodukt , zeer zeker tot de alkaloiden behoort , maar tevens een
glucoside is. Het Levert dus een zeldzaam voorbeeld op van een g 1 u c oalkalo i d e. De splitsing van het solanine (volgens de laatste formule)
heeft op de volgende wijze plaats :
C8GH70NO32 + 6H0 C50H40 14 02 + 3(C121112012)
solanidine
druivensuiker
solanine
Soldeersel, zie bij solderen.
Soldeerwater is eene oplossing van soldeerzout en wordt verkregen door
1 deel zink in geconcentreerd zoutzuur op te lossen en hierbij 1 deel salmiak
te voegen.
Soldeerzout is Zinkohloride-ammonium.
Solderen (When , — soudure, — souder). Hieronder verstaat men eene
bewerking , waardoor twee stukken metaal met elkander verbonden worden.
Men noemt tot dat einde legeringen uit tin en lood en noemt ze snel- ,
week- of tins oldee r se 1. Zij bestaan uit
2 deelen tin en (Smeltpunt 1700)
1 deel lood
of nit
1 deel tin en I (Smeltpunt 253°)
2 deelen lood
De verbinding geschiedt het best met het soldeerijzer, hetwelk nit een prismatisch stuk ijzer met een handvat bestaat.
Om ijzer , koper en geelkoper te solderen, bezigt men het zoogenaamde
slagsoldeersel , hetwelk
2-3 deelen geelkoperplaat en
1 deel sink
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of nit
7 deelen geelkoperplaat en
'1 deel zink
bestaat.
Zilver wordt gesoldeerd met eene legering nit
4 deelen fijn zilver en
3 deelen geelkoper.
Soolen (Zoutsoolen) noemt men de zoutbronnen, die door oplossing van
bet steenzout ontstaan. Verder worden met dezen naam ook kunstmatige
geconcentreerde oplossingen van keukenzout aangeduid.
Sorbiet of Sorbine (C12H12012 of C611606 ) is eene zelfstandigheid , die
nit het gegiste sap der vruchten van Sorbus aucupuria (Lijsterbessen) verkregen wordt. De eerst bruine kristallen worden door omkristalliseren
kleurloos verkregen , knersen tusschen de tanden en zijn zoet van smaak ,
gemakkelijk oplosbaar in water en reduceren het koperoxyde. De oplossing
draait het polarisatievlak links , doch gnat na bijvoeging van ferment niet
in gisting over. Het behoort dus tot de onechte suikersoorten.
Sorbinezuur (C3,111805) ontstaat, wanneer sorbiet gedurende eenigen tijd
tot 50° verhit wordt. Er blijft dan eene donkerroode stof terug, die in potassaloog opgelost , gefiltreerd en met zoutzuur oververzadigd , donkerroode
vlokken laat vallen , welke afgewasschen en bij 140° gedroogd, roodzwart voorkomen , in alkohol , water en zwakke zuren onoplosbaar zijn, door alkalien
echter met eene zwartbruine kleur worden opgelost.
Spaansch groen = Groenspaan , zie Azijazuur koperoxyde, tweebasisa.
Spaansch wit (Paarlwit), is basisch bismuthchloride (zie aldaar).
Spaansch zwart is kool van perzikpitten en dergelijke.
Spaatjjzersteen is natuurlijk gekristalliseerd koolzu ur Ozeroxydule.
Spaniolitmin,e (van anclocog , zeldzaam) is een lichtrood , 'in water oplosbaar ligchaam , hetwelk zich in het lakmoes bevindt.
Spartemne (C15 H13N) is een olieachtig alkaloide , hetwelk benevens de
bitter- of liever kleurstof scoparine in Spartium (Genista) scoparium gevonden wordt.
Specifiek gewigt , zie bij Gewigt.
Spectraal-analyse. Deze analyse (door Kirchhoff en Bunsen uitgevonden) berust op de eigenschap van vele zelfstandigheden , vooral van metalen , om na in
eene vlam gebragt te zijn , in het spectrum kenschetsende strepen voort te
brengen. Zulke strepen vertoonen zich zooveel te duidelijker, naarmate de
temperatuur hooger en de eigen lichtkracht der vlam geringer is: Het best
is daartoe geschikt het electrieke licht , maar vooral de vlam eener lamp
van Bunsen (zie Lampen), omdat deze door gemis aan vaste deeltjes geen
eigen spectrum heeft. — Voor spectraal-analytische onderzoekingen brengt
men eene geringe hoeveelheid der zelfstandigheid aan een platinumdraad
kort voor den spectroscoop en neemt dan door middel van dit werktuig het
ontstane spectrum waar. — Men is door middel der spectraal-analyse in
staat, zelfs de kleinste hoeveelheden eener stof aan te wijzen en zoo heeft
zip aanleiding gegeven tot het ontdekken van 4 nieuwe metalen, caesium ,
rubidium, thallium, iridium. De meeste stoffen geven meerdere gekleurde
strepen in het spectrum ; het sodium geeft slechts eerie intensief gele , het
thallium eene groene streep. De spectraal-analyse is vooral belangrijk tot
het herkennen van de metalen der alkalien en der aardachtige alkalien.
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Spectrometer of Spectroscoop is een werktuig, voor de spectraal-analytische onderzoekingen benoodigd. Op eene ijzeren plaat vindt men in het
hidden een prisms en verder 3 buizen ; de eene voorzien met eene spleet,
om het te onderzoeken Licht te doen doorgaan , de tweede om het spectrum
waar te nemen , de derde bevat de photographische afbeelding eener millirneterschaal.
Speeksel is een mengsel van de afscheidingen der speekselklieren en
van het mondslijm. In den normalen staat vertoont zich het speeksel als
eene kleurlooze , weinig troebele , zwak alkalische , taaije, reuk- en smakelooze vloeistof,, die een ferment , ptyaline , benevens een weinig eener rhodaanverbinding bevat, zoodat het de ijzeroxydezouten rood kleurt.
Speekselstof = Ptyaline.
Speiskobalt = Kobaltspeis.
Speksteen zie bij Magnesiumoxyde, kiezelzuur.
Spermaceti = Walschot.
Spiauter is eene oude benaming voor Zink.
Spiegelbekleeding of Spiegelfoelie noemt men een amalgama van 70 deelen
tin en 30 deelen kwikzilver.
Spiegelmetaal, zie onder Brous.
Spiegelijzer wordt de koolstofrijkste soort van ruw ijzer geheeten, die
zilverwitte, grootbladerig-kristallijne breukvlakten doet waarnemen.
Spiervezelstof (Spierfibrine) = Syntonine.
Spiesglans = Antimoonsulphureet.
Spiesglansasch = Antimoonasch.
Spiesglansboter = Antimoonchloride.
Spiesglansglas (Vitrum antimonii) is , met kiezelzuur en ijzer verontreinigd , antimoonoxyde.
Spiesglanslever = Antimoonlever.
Spiesglansmetaal = Antimoon.
Spiesglanssaffraan (Crocus antimonii). is eene verbinding van antimoonoxyde met zwavelantimoon , die in de natuur onder den naam van roodspiesglanserts gevonden wordt en kunstmatig als een bruin poeder wordt
verkregen , o, a. door gelijke deelen zwavelantimoon en koolzure potassa
zamen te koken en het terugblijvende poeder met water uit te wasschen.
Spinel is eene natuurlijk voorkomende verbinding van aluinaarde met.
magnesia, die in regelmatige octaöders kristalliseert.
Spiraeaolie is de olie van Spiraea ulmaria , die uit natuurlijk gevormd
salicyligzuur (zie aldaar) bestaat.
Salicyligzuur.
Spirigzuur
Spiritus noemde men vroeger in het algemeen vlugtige kleurlooze produkten bij destillatie verkregen ; vandaar de benamingen : s pi r i tus fumans
Beguini voor ammoniumsulphureet ; spiritus fumans Libavii voor
tinchloride ; spiritus Mindereri voor azijnzure ammonia ; spiritus nitri fumans voor salpeterzuur ; spiritus salis of spiritus salis aci&us voor chloorwaterstotzuur of zoutzuur ; spiritus salis ammoniaci
voor ammoniakvloeistof (ammonia liquida); spiritus vitrioli voor v erdun d zwavelzuur en meer andere. Thans is het woord Dspiritus"synoniem
met wiJngeest.
Spiritus nitri dulcis is een bekend praeparaat in de apotheken, dat bereid wordt door .1 deel salpeterzuur met 30 deelen alkohol over te halen.
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Hij bevat , behalve onontleden alkohol , salpeteraether,, benevens aldehyd.
y ersch bereid , heeft hij eene geelachtige kleur en maakt de guajactinctuur
blaauw; aan het Licht wordt hij kleurloos en verliest de werking op de guajactinctuur. Door zijn gehalte aan aldehyd is het aan eene gedurige oxydatie
blootgesteld en reageert bijna altijd zuurachtig.
Spiritus salts dulcis (Spiritus chloro-aethereus) = z w a r e zoutaeth er,
zie bij Chlooraethyl.
Spirol = Carbolzuur,
Spiroylwaterstof, Spiroylzuur = Salicyligzuur.
Spoersteen , zie bij Koper, pag. 443 en 444. .
Spongine is eene stof, die overeenkomt met het fibreine. Zip komt voor
in de sponzen en geeft bij behandeling met zwavelzuur glycocoll en leucine.
Sproedelsteenen pleegt men de opeenhoopingen (concreties) te noemen ,
die zich in bronnen in de golvende beweging vormen, doordien in zandkorreltjes of andere kleine deeltjes afzetsels van koolzuren kalk ontstaan.
Staal , zie IJzer.
Staalwateren zijn minerale wateren , die ijzer in den staat van koolzuur
ijzeroxydule bevatten.
Stalactieten heeten de kegels van koolzuren kalk in grotten , die van
boven naar beneden afhangen. Stalagmieten zijn de kegels , die van den
grond naar boven aangroeijen (zie Dropsteen).
Stamkernen , zie lierntheorie.
Stannaethyl = Tinaethyl , zie bij Tinaethylverbindingen.
Stanniol is zeer dun uitgeslagen tin (zie Tin).
Stannum = Tin.
Stannylhydraat = Metatinzuur.
Staphisagrine (C48 /1 35 N04) is een in aether onoplosbaar alkaloide , dat
met delphinine voorkomt in het staverzaad (semen staphydis agriae).
Status nascens noemt men den toestand van vrij worden of de wordingsstaat van ligchamen uit hunne verbindingen , waarbij zij de meeste scheikundige kracht openbaren ; voornamelijk is dit het geval bij de waterstof. Deze
kan b. v. niet door onmiddellijke vereeniging met zwavel en arsenik verbonden worden , maar zijn deze in eene oplossing aanwezig, waaruit waterstof
onmiddellijk vrijgemaakt wordt , dan geschiedt de verbinding dadelijk. Op deze
wijze heeft ook de intreding van waterstof als substituerend ligchaam in scheikundige verbindingen plaats , bijv. in nitrobenzol, waardoor het aniline ontstaat.
Stearine is het stearinezuur-glyceride, hetwelk zich in de vetten van
harde consistentie of in den talk bevindt.
Er bestaan 3 glycer]den van het stearinezuur met glyceryloxyde , namelijk
een monoste ar in e (C 4a11008 ) , een distearine (C78117601 ,,) en een
triste arine ( C11411110012)•
Het m on o s t e a r i n e ontstaat bij het verhitten van gelijke deelen stearinezuur en glycerine bij 200° en vormt witte naaldgroepen , die bij 61"
smelten.
Het distearine worth verkregen door gelijke deelen stearinezuur en glycerine zeer lang op 4000 te verhitten. Het komt voor in blaadjes , die bij
58° smelten.
Het triste ar in e (ook wel in het algemeen stearine geheeten) maakt
het hoofdbestanddeel uit der vetten van harde consistentie of van den talk.
Het is moeijelijker dan oleine en palmltine in aether en vooral in kouden aether

Stearinekaarsen

Stearoptenen.

695,

oplosbaar en kan daardoor hiervan worden afgezonderd. Kunstmatig verkrijgt
men het door monostearine met het achttienvoudige gewigt aan stearinezuur
drie wren lang tot 270° te verhitten. — Het komt voor in kleurlooze, paarlemoerglanzende schubben , is in kouden alkohol evenals in kouden aether
rnoeijelijk oplosbaar , maar wordt door deze vloeistoflen , vooral door aether,
bij koking in eene aanzienlijke hoeveelheid opgenomen. Het vertoont drie
smettpunten , namelijk bij 53 , 63 en 66°.
Stearinekaarsen bestaan uit een mengsel van stearinezuur en palmitinezuur. Voor hare bereiding wordt vaste talk met kalkhydraat benevens eene
geringe hoeveelheid water gekookt en de in water onoplosbare , daarbij gevormde stearinezure en palmitinezure kalk uitgewasschen en met waterhoudend zwavelzuur ontleed waarbij de vetzuren zich op de oppervlakte afscheiden. Deze worden vervolgens weggenomen en door persing met behulp van
warmte van het vloeibare oliezuur gezuiverd , totdat er eene massa verkregen
is , die eerst bij 56° smelt. Deze massa is grof kristallijn en neemt ook na
het smeltpunt deze textuur wetter aan. — Buitendien kunnen de vetzuren ook
door destillatie nit de neutrale vetten worden afgescheiden. Tot dat einde
worden de vetten met waterdamp gewasschen en met geconcentreerd zwavelzuur verzeept en eindelijk aan de destillatie onderworpen. De op de eene of
andere wijze verkregen vetzuren worden nu , om ze eene vastere consistentie te
verleenen , _met eenige procenten was gesmolten en eindelijk in vormen gegoten.
De pitten voor de stearinekaarsen worden in eene verdunde oplossing van
boorzuur gedompeld (zie bij Boorzuur). Gewoonlijk neemt men op l00 deelen
water 3 deelen boorzuur en 5 deelen zwavelzuur.
Stearinezuur (Talkzuur : C3611,604 ) komt met het palmitinezuur aan
glyceryloxyde verbonden in de talksoorten voor. Uit zijne verbindingen
afgezonderd , is het eene kleur- en reukelooze massa, die in blaadjes kristalliseert , onoplosbaar in water , weinig oplosbaar in kouden alkohol,
daarentegen in heeten alkohol en in aether gernakkelijk oplosbaar is. Het
smeltpunt van het stearinezuur ligt bij 69,2°, dus hooger dan van het palmitinezuur (62°). Fen mengsel van stearinezuur en palmitinezuur heeft derhalve een lager smeltpunt dan zuiver stearinezuur, ja , dit smeltpunt kan
zelfs lager worden dan dat van bet palmitinezuur. (Fen mengsel van 2 deelen palmitinezuur en 1 deel stearinezuur smelt reeds bij 55°). — Men kan
het stearinezuur op zich zelf verkregen door schapentalk met het 3 de gedeelte van zijn gewigt aan potassahydraat te verzeepen, de zeep met kokend
zoutzuur te ontleden en het afgescheiden stearinezuur met water of te wasschen , in een weinig heeten alkohol op te lossen , en herhaaldelijk uit alkohol
om te kristalliseren , totdat bet smeltpunt bij 69,2° ligt. Bij voorzigtige
destillatie kan het stearinezuur voor een gedeelte onontleed overgehaald,
worden , een ander gedeelte vormt koolzuur,, water en stearon , terwijI uit
een derde ,gedeelte vetzuren en koolwaterstoffen ontstaan.
Stearon (C35 H35O) is een ontledingsprodukt van het stearinezuur, hetwelk
bij verhitting verkregen wordt.
Stearoptenen noemt men de vaste bestanddeelen in a e th eris oh e olien„,
die zich hid lage ternperatuur afscheiden , zooals bij anijsolie , fenkelolie, rozenolie. Sommige vlugtige beginsels in de planten bestaan enkel uit deze
stearoptenft , zooals de kamfer, het coumarine ; verder de zelfstandigheden
die den scherpen smaak geven bij de Ranuneulacan , Aroideen , Asarum,
europaeum, den alantswortel enz.
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Steenkolen — Stibmethyl.

Steenkolen, zie bij Brandstoffen 4).
Steenkolengas , zie bij Gasverlichting.
Steenolie = Petroleum.
Steenzout , zie Sodiumchlorure.
Steinbtihlergroen bestaat uit chroomzure baryt.
Stereochromie noemt Men eene methode van beschilderen der wanden,
namelijk door middel van waterglas vermengd met metaalkleuren.
Sterrometaal is eene' harde legering van koper, zink en ijzer, die in uurwerkfabrieken en voor fijne mechanische werkzaamheden wordt gebezigd.
Stibaethyl (Stibtriaetliyl : C1121115Sb = [C,H,] 3 Sb) is een radikaal , hetwelk verkregen worth door antimoonpotassium (bereid door braakwijnsteen
in een bedekten kroes te gloeijen) met joodaethyl in eene atmospheer van
koolzuur te destilleren. Het is eene waterheldere, dunne , sterk lichtbrekend vermogen bezittende vloeistof van een onaangenamen , knoflookachtigen reuk ; aan de lucht blootgesteld vormt het eerst een witten rook en vat
dan vuur, waarbij het met eene lichtgevende clam verbrandt. Het heeft
een spec. gewigt van 1,324 en kookt bij 158°. Het is onoplosbaar in water,
maar gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether. In alkoholische oplossing aan
de lucht blootgesteld, wordt het geoxydeerd en er ontstaat s t i b a e t h ylbioxyde (C 4H 5) 3Sb02 , eene taaije , waterheldere massa , die niet kristalliseert en in water en wijngeest gemakkelijk , in aether minder oplosbaar
is. Dit stibaethyloxyde kan zich met zuren verbinden , bijv. met salpeterzuur,, tot een enkelvoudig- en dubbel-salpeterzuur zout. Door behandeling
van stibaethyl met een der zoutvormers chloor,, broom , jood , of van het stibaeibylox yde met de waterstofzuren dezer zoutvormers ontstaan s t i b a e t h y 1bichloriire, — bibromure, — bijodure. Het stibaethylbichlorur e : (C41-15 ) 3 Sb. C1 2 is eene kleurlooze vloeistof van 1,54 spec. gewigt, een
bitteren smaak en een reuk mar terpentijn , niet oplosbaar in water , maar
gemakkelijk in alkohol en aether. Het stibaethylbibromure (C,H5)3Sb.
Br2 , is eene kleurlooze vloeistof, die bij — 10° vast wordt. Het s tib a ethylbijodure: (C4H5) 3Sb. 3, , komt voor in kristallen, die bij 70° smelten. —
Eindelijk bestaan er ook nog verbindingen , waarin slechts 1 aeq. zuurstof
door een zoutvormer is verplaatst , zooals s t i b a ethyloxy oh I o ru r e: (C,
H,)3 Sb.C1O, en het overeenkomstige ox ybromure en o x yj o du r e.
Stibaethylium (Antimoontetraethyl) komt voor als j o o d s t i b a e th yIi u m : (C411 5) 4Sb. J, uit Welke verbinding door middel van zilveroxyde het
s t i b aethyliumoxyde: (C41-15) 4SbO, HO , als eene stroopachtige vloeistof
wordt afgescheiden.
Stibamyl (Antimoontriatnyl: [C, 011„] 3Sb) ontstaat op gelijksoortige wijze
als het stibaethyl , namelijk bij de inwerking van amyljodure op antimoonpotassium. Het is eene doorschijnende geelachtige vloeistof van 4,433 spec.
gewigt, die aan de lucht rookt zonder te ontbranden. Bij destillatie verkrijgt men echter een gas , dat aan de lucht ontbrandt.
Stibium (afkomstig van de Grieksche benaming: Tii3t) Antimoon.
Stibmethyl (Antimoontrimethyl : C 6H9Sb = [C2 113] 3Sb) wordt op gelijksoortige wijze als het stibaethyl verkregen door behandeling van methyljodure
met antimoonpotassium (en kwartszand). Het is eene kleurlooze zware vloeistof, die niet in water, moeijelijk in wijngeest, gemakkelijk in aether oplosbaar is. Zijne verbindingen komen in vele opzigten met die van het stibGr

aethyl overeen.

=

Stibmethylium — Stikstofkoper.
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Stibmethylium (Antimoontetramethyl : [Mid ,Sb) kornt voor in het j o o dstibmethylium : (C 2H 3),Sb. J, waaruit het stibmethyliumoxyde : (C2113),
SbO, HO, onder den vorm eener kristalmassa als eerie sterke base wordt
afgescheiden. Men kent ook een stibm e thyliumchlorure, — bromure,— cyanure, alsmedeeen stibmethyliumsulphureet:(C,H,),Sb.S,
een groen poeder, waarvan de oplossing nog meer zwavel kan opnemen. Het
stibmethylium is analoog met het ammonium en kan ook niet op zich zelf
verkregen worden.
Stibniet = Antimoonsulphureet.
Stikstof (Nitrogenium : N; de Franschen geven haar ingevolge den naam
Mote het teeken Az.). Dit gasvormig , reuk- , kleur- en smakeloos element
wordt in eene aanzienlijke hoeveelheid in de dampkringslucht aangetroffen,
en maakt verder een wezenlijk bestanddeel uit der dierlijke en plantaardige
ligchamen ; daarentegen is het in delfstoffelijke zelfstandigheden minder voorhanden. in de dampkringslucht is het in 77 gewigtsprocenten of 79 volumenprocenten, vermengd met 23 gewigtsprocenten of 21 volumenprocenten
zuurstof, bevat. De stikstof is ligter dan de zuurstof, het spec. gewigt bedraagt namelijk 0,972 of, wanneer men de waterstof als eenheid aanneemt ,
dan is het spec. gewigt der stikstof gelijk aan zijn aequivalentgewigt , namelijk 14.
Om de stikstof uit de dampkringslucht of te scheiden , kan men in eene
afgeslotene ruimte lucht een gemakkelijk oxydeerbaar ligchaam , zooals phosphorus , verbranden , hoewel het gas op deze wijze niet zuiver,, maar verontreinigd met koolzuur,, verkregen wordt. Zuiver verkrijgt men stikstofgas door chloorgas in vloeibare ammonia te leiden (3C1 + 4NH 3 = 3NH4CI
+ N) , waarbij men echter de voorzorg moet gebruiken , dat steeds ammonia in overmaat aanwezig is, daar zich het instroomende chloorgas anders
met de stikstof op het oogenblik van Naar vrij worden zou verbinden tot
de zeer ontplofbare chloorstikstof. Zeer zuivere stikstof wordt verkregen
door verhitting van s a l p e t e r i g z u u r ammoniumoxyde (zie aldaar).
De stikstof is weinig oplosbaar in water, zij kan de verhranding en ademhaling niet onderhouden en is zelve niet brandbaar. Over het algemeen is
bare neiging tot andere ligchamen gering , zoodat hare verbindingen ligt
ontleding ondergaan.
De stikstof gaat met de zuurstof 5 verbindingen aan tot stikstofoxydule ,
stikstofoxyde , salpeterigzuur,, ondersalpeterzuur (stikstofhyperoxyde) en
salpeterzuur. Met de waterstof geeft zij ammonlak, met de koolstof cyaan ,
terwiji zij bovendien met vele metaalaardige elementen verbindingen aangaat.
Stikstofboor = Boorstikstof.
Stikstofchroom (Cr2N) is een bruinzwart poeder , hetwelk ontstaat , wanneer chroomchloride in een stroom ammoniakgas in eene glazen buis verhit wordt.
Stikstofbyperoxyde is de eigenlijke naam van het ondersalpeterzuur (zie
aldaar).
Stikstofkool = Dierljjke kool.
Stikstof koper (C6N) wordt als een zwartgroen poeder verkregen door
over koperoxyde , tot 250° C verhit , voortdurend ammoniakgas te leiden. Bij
verhitting tot 300° wordt het onder een vuurverschijnsel ontleed in koper
seri stikstof.
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Stikstofkwikzilver — Stikstoftitaan.

Stikstofkwikzilver (HO) is een bruin, zeer ontplofbaar poeder, dat verkregen wordt door droog ammoniakgas over kwikzilveroxyde bij 100° C. te leiden.
Stikstofoxyde (NO2 ) is een niet condenseerbaar gas , hetwelk echter in
aanraking met zuurstof of dampkringslucht , bruine dampen geeft , die bij
eene voldoende hoeveelheid zuurstof uit ondersalpeterzuur (stikstofhyperoxyde) ,
bij eene mindere hoeveelheid aanwezige zuurstof uit salpeterigzuur bestaan.
Het stikstofoxyde heeft een spec. gewigt van 1,039 (15 maal zwaarder
dan waterstof) , is hoogst ongeschikt voor de ademhaling en kan ook de verbranding niet onderhouden , tenzij de ligchamen zeer sterk verhit zijn. Sterk
gloeijende kool en brandende phosphorus in dit gas gebragt , verbranden er
met even sterken glans in als in zuurstofgas. Het stikstofoxyde is verder
gekenmerkt door de zwartbruine kleur,, die het bij absorptie in ijzeroxydulezouten voortbrengt , terwijI het bij koking grootendeels onveranderd wordt
uitgedreven. — Het stikstofoxyde wordt verkregen door koper of kwikzilver
in salpeterzuur op te lossen (3Cu 4N0 5 = 3 [CuO,N0 5] + NO2) , ook en zeer
zuiver door salpeter met eene oplossing van enkelvoudig-chloorijzer in overvloedig chloorwaterstofzuur te verhitten (2 [KO,N05) + 12FeC1+ 8HCI = 2KCI
6Fe2C1 3 + 8110 + 2NO2).
Stikstofoxydule (NO) is een kleurloos gas van een zwakken reuk , dat vrij
oplosbaar is in water en alkohol en bij eene drukking van 30 atmospheren bij 0° C. tot eene vloeistof verdigt wordt , die bij 88° kookt en bij
— 900° vast wordt. Het gas is zeif niet brandbaar, maar kan de verbranding even goed als zuurstof en met gelijken glans onderhouden. Het verschilt echter van zuurstof, doordien het niet stikstofoxyde geene bruine
dampen geeft. Gedurende korten tijd is het niet nadeelig voor de ademhaling, doch veroorzaakt bedwelming ; van daar zijn naam lustgas of vrolijkmakend gas (zie aldaar). Bij langdurige inademing veroorzaakt het echter de
verschijnsels van verstikking. -- Het stikstofoxydule wordt verkregen door
zink in zeer verdund salpeterzuur op te lossen ; ook door reductie van stikstofoxyde door middel van zwavellever, zwaveligzure zouten , vochtig ijzervijlsel enz.; het zuiverst echter door verhitting van salpeterzure ammonia (zie
ammoniumoxyde s a 1 pe t erzuu r). In den vloeibaren staat verkrijgt men
het door het gas in een sterk metalen vat, dat met smeltend ijs omgeven
is door middel eener perspomp zamen te persen. Aan het metalen vat
bevindt zich eene kraan ; wordt deze geopend , dan ontwijkt het stikstofoxydule gedeeltelijk gasvormig , terwijI een ander gedeelte als witte sneeuwachtige vlokken vast wordt. Ook onder de klok eener luchtpornp wordt het vloeibare stikstofoxydule vast. Kwikzilver wordt in vloeibaar stikstofoxydule vast.
Stikstofpotassiuni (K,N) en Stikstofsodium (NO) zijn zwarte massa's ,
die ontstaan bij verhitting van ,potassiumamide en sodiumamide.
Stikstoftitaan, De stikstof verbindt zich met bet titaan in verschillende
verhoudingen. Leidt men bijv. over sterk gloeijend titaanzuur een stroom
ammoniakgas en laat dit daarin na langdurige inwerking bekoelen , dan verkrijgt men stikstoftitaan van de formule TiN als een donkerviolet poeder. —
Chloortitaan verbindt zich met ammoniak tot een bruinrood ligchaam , hetwelk in een stroom ammoniakgas eene koperroode verbinding teruglaat
'overeenkomende met TO,. Leidt men hierover onder verwarmin droog
waterstofgas, dan ontstaat er ammoniak , die ontwijkt , en eene verbinding
in sterk metaalglanzende blaadjes , die de formule heeft. Al deze verbindingen verbranden bij verhitting onder hevige vuurverschijnsels.

Stilben

Strontium chlorure.

699

Stilben (Pikramyl: C2.11„) is eene koolwaterstof, uit de bitteramandelolie verkregen , die in kleurlooze, paarlemoerglanzende tafelen kristalliseert,
in aether gemakkelijk oplosbaar is , bij omstreeks '11° smelt , bij 292° kookt
en een kleurloos gas vormt.
Stilbiet is een mineraal , gelijk aan den veldspaat, maar met eene andere verhouding tusschen kiezelzuur en metaaloxyden.
Stiichiometrie (van vrocxerov , grondstof, element en pteT pie.) ik meet)
of scheikundige wiskunst noemt men de leer der verbindingsgewigten of
aequivalenten en sluit in zich de berekeningen der hoeveelheden van de
scheikundige ligchamen , die met elkander in verbinding treden, gegrond op
de vaste bepaalde verhoudingen , waarin zich de ligchamen vereenigen.
Stremsel = Goagulum.
Stookinrigtingen , zie Ovens.
Storax = Styrax.
Straalkies is natuurlijk voorkomend dubbel-zwavelijzer, zie bij IJzer.
Stras is eene glasmassa (zie bij Glas) , die tot nabootsing van edelgesteenten wordt gebruikt en waarbij dikwijls metaaloxyden tot kleuring
worden gevoegd.
Strontiaan en Strontiaanaarde = Strontiumoxyde.
Strontiaanhydraat (S t r o n t i u m o x y d e h y d r a a t) en Strontiaanzouten
(Strontiumoxydezouten), zie beide bij Strontiumoxyde.
Strontianiet is natuurlijk voorkomende koolzure strontiaan zie bij
Strontium.
Strontium (Sr). Dit element wordt in de nataur voornamelijk als zwavelzure strontiaan of coelestine en als koolzure strontiaan of strontianiet
gevonden. De naam is afkomstig van het landschap ))Strontian" in Schotland,
alwaar het in eene aanzienlijke hoeveelheid gevonden wordt. Om het strontium geisoleerd te verkregen , verhit men in een kleinen kroes in eene
zich daarin bevindende poreuse cel watervrij chloorstrontium, vermengd met
eenig chloorammonium , en wel zoodanig , dat de gesmolten massa in de
poreuse cel hooger staat dan in den kroes. De poreuse cel is omgeven van
een ijzeren cilinder, die als positief pooleinde eener batterij dient en in de
poreuse cel bevindt zich een korte en zeer dunne ijzerdraad , die aan een
dikkeren bevestigd is. Wordt nu de temperatuur zoodanig geregeld , dat
de massa in de poreuse cel eene vaste oppervlakte vormt , dan scheidt zich
het strontium in stukken tot. van 0,5 gram gewigt daaronder af, zonder met
de zijwanden in aanraking te komen. Het strontium is een goudgeel metaal
met een specifiek gewigt van 2,54; het blijft in drooge lucht onveranderd,
maar wordt in eene vochtige lucht spoedig met eene grijze buid overdekt
het smelt in de roodgloeihitte en verbrandt aan de lucht met een sterk Licht.
Het ontleedt het water bij de gewone temperatuur, dock zonder te smelten.
Strontiumchlorure (Chloorstrontium : SrCI) wordt verkregen, door ontleding van het zwavelstrontium door middel van zoutzuur , door op de
eerste verbinding 3-4 deelen kokend water te gieten en vervolgens zooveel zoutzuur bij te voegen , totdat blaauw lakmoespapier zwakrood wordt.
Alsdan wordt een weinig teruggehouden zwavelstrontium bijgevoegd ,•totdat
de oplossing curcumapapier bruin kleurt. Vervolgens wordt zij zeer ver ingedampt , het overblijvende met kokend water uitgetrok4en en de oplossing
tot het punt van kristallisatie verdampt. Het chloorstrontium kristalliseert
in dunne naalden of blaadjes, die aan de lucht vochtig worden, in 3/4 deel
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Strontium oxyde.

koud water , veel beter in kokend water en zeer gemakkelijk in alkohol oplosbaar zijn. Vooral dit zout kleurt de alkoholvlam fraai rood.
Strontiumoxyde (Strontiaan : Sr0) wordt verkregen door salpeterzure
strontiaan in een porseleinen of zilveren kroes te gloeijen , totdat zich geen
gas weer ontwikkelt of door koolzure strontiaan met kool en olie in een porseleinen kroes sterk te gloeijen. Het strontiumoxyde komt in den watervrijen
staat voor als een niet kristallijn poeder, hetwelk met water in aanraking
gebragt , sterke verhitting geeft en in str on ti um o x ydeh y dr aa t (strontiaanhydraat) overgaat. Dit hydraat lost bij 20° C. in 130 deelen water (st r o ntiaa n w a t e r) op ; uit de warm verzadigde oplossing scheiden zich bij bekoeling kristallen af van de formule : SrO,HO + 8110. Deze kristallen verliezen bij zachte verhitting de 8 aeq, kristalwater en er blijft strontiaanhydraat : SrO,H0 over. — De s t r on t i a a n z out en komen in zeer vele opzigten met de barytzouten overeen. Zij verschillen echter daarin , dat zij door
zwavelzuur niet zoo sterk en niet zoo onmiddellijk worden gepraecipiteerd
als de barytzouten , omdat de zwavelzure strontiaan (zie Strontiumoxyde ,
z wa velzu ur) niet geheel onoplosbaar in water is, dat zij door kiezelfluoorwaterstofzuur en door dubbehchroomzure potassa niet worden gepraecipiteerd , en dat zij aan de vlam eene purperroode kleur mededeelen.
Strontiumoxyde , a r s e n i g z u ur (Arsenigzure strontiaan : SrO, 2H0, As03
-I-- 2110) wordt door wederzijdsche ontleding der oplossingen van strontiaanzouten en van arsenigzure ammonia als een vlokkige neersiag verkregen ,
die in water tamelijk gemakkelijk oplosbaar is en zich uit de oplossing bij
verdamping als een zuur kristallijn poeder afscheidt.
Strontiumoxyde , a r s e n i k z u u r (Arsenikzure strontiaan: 2SrO,HO, As
0 5 + 3H0) ontstaat , indien men bij eene oplossing van chloorstrontium
eene oplossing van arsenikzure soda voegt.
Strontiumoxyde , chlo or zuur (Chloorzure strontiaan : SrO,C10 5) kan
verkregen worden door koolzure strontiaan in chloorzuur op te lossen en de
loog te verdampen. Het zout schiet in groote pyramidale kristallen aan.
Strontiumoxyde , chro om zuur (Chroomzure strontiaan : SrO, Cr03).
Deze verbinding wordt verkregen door zeer geconcentreerde oplossingen van
strontiaanzouten door middel van chroomzure potassa te ontleden.
Strontiumoxyde , j o o d z u u r (Joodzure strontiaan : SrO, J0 5) kan verkregen worden , door podium in strontiaanwater te brengen of door oplossingen
van chloorstrontium en joodzure soda te vermengen. Uit heete oplossingen
scheidt het zich als poeder met 1 aeq. water af , uit koude oplossingen in
vlokken , die in kristallen overgaan en 6 aeq. water bevatten.
Strontiumoxyde, k o o 1 z u u r (Koolzure strontiaan : SrO,C00 wordt in de
natuur als strontianiet gevonden , maar kan ook verkregen worden door
eene oplossing van eene oplosbare strontiaanverbinding bij de oplossing van
een koolzuur alkali te voegen.
Strontiumoxyde , m et a p h o sp h o r z u u r (Metaphosphorzure strontiaan: Sr0,P0 5) wordt verkregen door koolzure strontiaan in overvloedig phosphorzuur op te lossen , te verdampen en tot 316° te verhitten. Er scheidt
zich metaphosphorzure strontiaan als een wit poeder af.
Strontiumoxyde , on der z wa v eligzuur (Onderzwaveligzure strontiaan:
Sr0,8202 ) wordt verkregen door ontleding van een oplosbaar strontiaanzout
door middel van onderzwaveligzure soda. Het geeft na langdurige gloeijing
een lichtdrager.

Strontiumoxyde — Strychnine.
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Strontiumoxyde , ph o s p h o r z u u r (Phosphorzure strontiaan : 3SrO,P05)
ontstaat bij het vermengen der oplossingen van chloorstrontium en gewone
phosphorzure soda als een schubbig-kristallijne neerslag.
Strontiumoxyde , salpeterigzuur (Salpeterigzure strontiaan : SrO,
NO,) kristalliseert in fijne vervloeijende kristallen en wordt verkregen , wanneer men ondersalpeterzure dampen in eene oplossing van strontiaan leidt ,
de tevens gevormde salpeterzure strontiaan zal het eerst uitkristalliseren.
Strontiumoxyde , salpeterzuur (Salpeterzure strontiaan : Sr0,N05)
wordt door behandeling der koolzure strontiaan met salpeterzuur verkregen
en kristalliseert nit eene heete oplossing in watervrije octaeders , bij eene
lage temperatuur uit eene verdunde oplossing in monoklinometrische kristallen met 5 aeq. water. Het zout is gemakkelijk oplosbaar in water. Het
wordt voornamelijk bij vuurwerken gebruikt voor het verkrijgen eener roode
vlam en maakt dus een voornaam bestanddeel uit der mengsels, bekend onder
den naam van Bengaalsch vuur (zie aldaar). Het waterbevattend zout wordt
daartoe eerst van zijn kristalwater bevrijd , door het bij verhitting daarin te
smelten en alsdan tot droogwordens te verdampen.
Strontiumoxyde , w o 1 fr a a m z u u r (Wolfraamzure strontiaan: SrO,W03)
wordt door wederzijdsche ontleding als een witte neerslag verkregen.
Strontiumoxyde , z w a v e l i g z u u r (Zwaveligzure strontiaan : Sr0,S02)
wordt als een poedervormige neerslag verkregen door wederzijdsche ontleding van chloorstrontium en zwaveligzure soda.
Strontiumoxyde, z w a v e 1 z u ur (Zwavelzure strontiaan : SrO,S0 3) komt
in de natuur voor en is wegens eene blaauwe modificatie onder den naam
van coelestine bekend. Het komt deels digt , deels kristallijn-bladachtig van
het witte in het blaauwe overgaande , ook wel groenachtig, geel of rood van
kleur voor , bij v. op Sicilie , in Zwitserland , bij Jena enz. Langs den kunstmatigen weg wordt de zwavelzure strontiaan als een wit , reuk- en smaakloos poeder verkregen , indien men de oplossing van een strontiaanzout met
de oplossing van een zwavelzuur zout zamenbrengt. De daardoor verkregen
neerslag van zwavelzure strontiaan is zeer weinig oplosbaar in water; zip
behoeft bij 1.4° C. 6900 deelen water. Dewiil de zwavelzure strontiaan echter
betel' oplosbaar is dan de bijna onoplosbare zwavelzure baryt , wordt eene
verzadigde oplossing van zwavelzure strontiaan als reagens tot herkenning
van baryt in oplossingen gebezigd.
Strontiumoxydehydraat (Strontiaanhydraat) en Strontiumoxydezouten (Strontiaanzouten) , zie bij Strontiumoxyde.
Strontiumperoxyde (Sr02 ) wordt in kristallijne blaadjes verkregen door
eene oplossing van strontiaanhydraat met waterstofperoxyde zamen te
brengen.
Strontiumsulphureet (Zwavelstrontium : SrS) komt in bereidingswijze en
eigenschappen met het baryumsulphureet overeen.
Stroop , zie bij Sulker.
Struviot is een mineraal , dat uit phosphorzure ammonia-magnesia bestaat.
Strychnine (C42 1-122N20 4 ) wordt uit de zoogenaamde kraanoogen of
braaknoten (zaden van Strychnos nux vomica) , de ignatiusboonen enz.
verkregen en is een der hevigste , vergiften , zoodat men het wet eens de
arsenik van het plantenrijk heeft geheeten. Het veroorzaakt , zelfs in eene
geringe hoeveelheid, tetanus of stijfkramp. Het kristalliseert in kleurlooze
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vierzijdige zullen of in octaèders , die , niettegenstaande zij hoogst moeijelijk
zelfs in kokend water oplosbaar zijn , een zeer bitteren smaak hebben. Ook
watervrije alkohol of aether lossen het moeijelijk op. Beter is het oplosbaar
in amylalkohol , benzol en chloroform. 100 Deelen aether lossen slechts
0,08 deelen ,100 deelen amylalkohol 0,55 deelen ,100 deelen benzine 0,617
deelen strychnine op. Volgens Dragendorfi wordt het strychnine niet uit
zure , maar uit alkalische oplossingen geheel in deze oplosmiddelen opgenomen
en blijft na verdamping kristallijn terug. (Deze eigenschap van het strychnine geeft aanleiding om het bij geregtelijk-scheikundige onderzoekingen uit
verbindingen of te scheiden , ten einde het verder op zijne kenmerken te
onderzoeken).
Om het strychnine te verkrijgen , bezigt men gewoonlijk de braaknoten,
behandelt ze eerst met kokenden alkohol om ze van het vet te bevrijden ,
en kookt ze vervolgens herhaaldelijk met alkohol uit , waardoor strychnine
en het tevens in de braaknoten aanwezige alkaloide brucine (zie aldaar) worden opgelost. Men voegt bij de alkoholische oplossingen aziinzuur loodoxyde,
waarbij kleurstof en plantenzuren met het loodoxyde praecipiteren. De vloeistof , van het praecipitaat afgescheiden , wordt ingedampt , en blijft alsdan ,
nadat er magnesia onder gemengd is , eenige dagen staan. De neerslag
wordt met water goed uitgewasschen en alsdan met kouden alkohol uitgetrokken, waardoor het grootste gedeelte brucine wordt opgenomen. Het
terugblijvende wordt met kokenden alkohol behandeld en nadat deze voor
het grootste gedeelte is afgedestilleerd , kristalliseert het strychnine uit,
terwip het nog mede opgenomen brucine blijft opgelost. — Het strychnine
vormt met de zuren kristalliseerbare zouten , waarvan vooral belangrijk zijn :
salpeterzu ur stry ch n in e: C 42H 22 1•1204,N05 + HO ; witte paarlemoerglanzende naalden; chloorwaterstofzuur strychnine: C42H„N204,HCI+
3110, blinkende kristalwratten; rhodaanwaterstofzuur strychnine:
C„HuNzO„RhH, stervormig gegroepeerde kristallen ; az ij n z u u r s t r y c hnine: C42 1122N204,C4H303 + HO, een wit poeder.
Als hoogst gevoelige reactie oni strychnine err strychninezouten to herkennen , client de dubbel-chroomzure potassa en zwavelzuur. Daardoor toch
wordt het strychnine fraai violetblaauw gekleurd, welke kleur spoedig in
rood en in geel overgaat. Indien men een kristalletje van strychnine in een
mengsel van dubbel-chroomzure potassa en zwavelzuur brengt , zullen zich
van het strychnine zeer spoedig violetblaauwe strepen verspreiden. In plaats
van dubbel-chroomzure potassa kan of ferridcyaanpotassium of ook loodhyperoxyde worden aangewend. Met dubbel-chroomzure potassa alleen behandeld , geeft strychnine een gelen kristallijnen neerslag.
Het strychnine behoort tot de tertiaire diaminebasen of nitrilen. Met
1 aeq. aethyljodure of amyijodure verkrijgt men a e t h y 1 s t r y c h n i n ejodure of amylstrychninejodure (jodiden vanammoniumbasen).
Strychninezuur = Oxypikrinezuur.
Stucco, Stukadoorwerk is een mengsel van gips en lijm Welk laatste
aan het gips een marmerachtig voorkomen geeft (gipsmarmer). Om dit te
maken , worth fijn poeder van gebrand gips aangemengd met lijmwater,
waarbij een weinig oplossing van zinkvitriool is gevoegd. Voor gekleurd
stukadoorwerk voegt men bij de massa metaaloxyden, zooals jizeroxydule ,
koperoxydule , mangaanoxyde , menie enz. , ook wel eene oplossing van mangaanzure potassa.
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Stilfselpap , het belangrijkste reagens op vrij jood (zie Jood, pag. 383) ,
waarmede het eene donker violetblaauwe kletw geeft , wordt verkregen door
koking van zetmeel met water (zie Zetmeel).
Styphninezuur = Oxypikrinezuur.
Styracine (Kaneelzure-kaneelaether : C 181190,C16H 7 03 = C381-1 16 04) wordt uit
den styrax verkregen, door dezen met koolzure soda uit te koken , de tern;
blijvende hars met kouden alkohol of te wasschen en het terugblijvende uit
een mengsel van alkohol ' en aether herhaaldelijk om te kristalliseren. De
verkregen kristallen zijn kleur-, reuk- en smaakloos, zip smelten bij 50 ® C.,
zijn onoplosbaar in water , moeijelijk oplosbaar in kouden alkohol, gemakkelijk in kokenden alkohol en aether. Door koking met potassaloog wordt
het styracine gesplitst in kaneelzuur en in kaneel-alkohol.
Styrax (Storax) is een natuurlijke balsem , afkomstig van Liquidambar
orientale , Mill. een boom in Klein-Azie. Hid is meer of min vast van consistentie en bestaat hoofdzakelijk uit eene vlugtige koolwaterstof, styrol nit
een kristalliseerbaar neutraal ligchaam , styracine, en uit kaneelzuur.
Styrol = Cinnamol.
Styron = Kaneel-alkohol.
Suberinezuur = Kurkzuur.
Suberon (C8 117) is eene aangenaam riekende vloeistof , die door destillatie van den kurkzuren kalk verkregen wordt.
Suboxyden , zie bij Nomenclatuur en Zuurstof.
Sublimaat heet in het algemeen het produkt der bewerking van sublirneren (zie Sublimatie). Onder den naam van obijtend sublimaat" of ook
wel enkel »sublimaat", verstaat men in het bijzonder het kwikzilverchloride.
Sublimatie (Opheffing) is eene bewerking overeenkomstig met destillatie,
doch daarin verschillende , dat men bij de sublimatie drooge ligchamen in
dampen overbrengt , om deze weder te condenseren. Gewoonlijk geschiedt
zulks in bijzondere toestellen , sub limeer vat en geheeten. Het sublimaat
vertoont zich zeer dikwijls kristallijn.
Substitutieleer (Metalepsie). Onder substitutie (vervanging, verplaatsing)
verstaat men in het algemeen de wijze, waarop zoowel de enkelvoudige radikalen of elementen als de zamengestelde radikalen elkander in verbindingen verplaatsen meer in het. bijzonder echter eene zoodanige inwerking
van een element of van eene anorganische verbinding op eene organische
verbinding , waarbij het een of ander element der organische verbinding ,
uitgenomen de koolstof,, geheel of gedeeltelijk wordt weggenomen , terwijl
het element , dat de afscheiding bewerkt, de plaats van het uitgetreden element in de verbinding inneemt. Zoo kunnen b. v. de zoutvormers chloor ,
broom , jood aan organische verbindingen een gedeelte of al de waterstof
ontnemen en in overeenkomstige aequivalentische hoeveelheden in de plaats
daarvan treden , waarbij zich de merkwaardige bijzonderheid voordoet , dat,
niettegenstaande de waterstof door een zoo geheel verschillend en electrochemisch tegenovergesteld element wordt verplaatst, geene wezenlijke verandering in de scheikundige eigenschappen plaats grijpt. Zure verbindingen
behouden den zuren , basische verbindingen den basischen aard , bijv. azijnzuur (C411,00 , indien het door de inwerking van chloor in monochloorazQnzuur (C4 H3C104) of verder in trichloorazijnzuur (C,}1C1 304) wordt overgebragt ; zoo ook wordt aethyl (CA) door chloor overgebragt in monochlooraethyl (C,1-1 4C1) , bichlooraethyl (CJI,C1 2), trichlooraethyl (C41-12C13) enz.
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De door substitutie nieuw gevormde radikalen , heeten s e c u n d a i r e r adikalen.
Behalve de zoutvormers zijn het vooral ondersalpeterzuur en zwaveligzuur, die substituerend op de organische ligchamen inwerken. Door substitutie van H door NO, ontstaan b. v. de nitroverbindingen (zie aldaar).
Volgens de verklaring van Dumas bestaan de organische verbindingen uit
eene reeks van oorspronkelijke groepen van grondstoffen, waarin elk element
een voor een uittreden en door een ander of door zekere verbindingen kan
worden vervangen , zonder dat de groepen in haren typus eene wezenlijke verandering ondergaan. In haar meest uitgebreiden zin is de substitntieleer de
leer der scheikundige typen of de typentheorie (zie aldaar).
Succinamide (C8 118N2 04) komt voor in kleurlooze kristallen, die zich bij
het schudden van b a r n s t een z u r en a e t h e r met waterhoudende ammonia afzonderen , weinig in aether, wijngeest en koud water, beter in kokend water oplosbaar zijn. Bij verhitting vervalt het in ammonia en succinimide.
11,
41
Succinaminezuur (C81-17N06= N. C.H40
H 0 2 ) is in den vrijen toestand
niet bekend , dewijl het dan dadelijk in ammonia en succinamide overgaat.
Alleen het zilverzout van dit zuur is bekend en wordt verkregen, door succinimide-zilver (zie bij Succinimide) met zeer verdunde ammonia te koken.
O
C8H,,
Succinanil (Phenylsuccinimide : C„II 9NO, = C, 2 11, N) komt in den zuiveren staat voor in lange naalden en kan verkregen worden door tot poeder gebragt barnsteenzuur in eene kolf met watervrij aniline te verhitten.
'Het mengsel smelt langzamerhand , terwij1 water en overvloedig toegevoegd
aniline ontwijken. Nadat de massa 8—'10 minuten gesmolten is gehouden ,
wordt zij bit] bekoeling vast tot kogelvormig gegroepeerde naalden. Behandelt men alsdan dit produkt met veel kokend water , dan wordt het grootste
gedeelte daarvan opgelost , zich na bekoeling het succinanil daaruit
in kristallen afscheidt. De kristallen smelten bij '155`) en kunnen zonder ontIeding gedestilleerd worden.
Succinanilzuur of Succinanilidzuur (Phenylsuccinaminezuur : C20 H 11 N0 6 =-HN. C12 H5. CJI,O,
H 100 wordt in lange glanzende blaadjes verkregen door
succinanil in verdunde kokende ammonia op te lossen , waarbij een weinig
alkohol en tot neutralisatie gebragt salpeterzuur is gevoegd.
..04
Succinimide (C.H,NO, = C11.
"FT N) ontstaat bij verhitting van zure barnsteenzure ammonia en ook van succinamide en komt voor in ideurlooze rhombische tafelen , die in water en alkohol gemakkelijk oplosbaar zijn en bij 210°
smelten en dan loodoxyde in oplossing en verbinding kunnen nemen. Met zilveroxyde vormt het eene kristallijne verbinding, succinimide-zilver
(C.H,AgNO, = C8 H2O, N) , hetwelk in ammonia oplosbaar is, uit welke
Ag
40 4
Cg H
oplossing bij verdamping succinimide-zilverammonium ( I-1 3 N. A g N)
kristalliseert. Door behandeling van het succinimide-zilver met succinylchloride , in aether opgelost , verkrijgt men trisuccinami de : (C8H404)3No
dat in kleurlooze prismen kristalliseert, die bij 83° smelten.

Succinylchloride
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Succinylchloride (C.11404C12) is eene rookende kleurlooze vloeistof van een
prikkelenden reuk , die een spec. gewigt van 1,39 heeft, bij 0° vast wordt en
bij 190° kookt. Het, wordt verkregen door behandeling van watervrij barnsteenzuur met phosphorsuperchloride.
Succinylzuur = Barnsteenzuur.
Suiker. Men verstaat in het algemeen onder den naam van suiker, zelfstandigheden , die een zoeten smaak hebben. In scheikundigen zin rekent
men echter een ligchaam eerst tot de echte suikersoorten te behooren , dat
in water oplosbaar is , onmiddellijk of middellijk in staat is in de geestrijke
gisting te geraken en koperoxydule uit eene alkalische koperoplossing afscheidt.
De belangrijkste suikersoorten zijn de rietsuiker en de k o r r e 1- of
drui v en suiker (in den ongekristalliseerden staat vrucht su ik e r geheeten) en de melk sulker. (Over druivensuiker, melksuiker en vruchtsuiker
zie men deze artikelen). Wij behandelen hier enkel de rietsuiker.
De rietsuiker (ahornsuiker : C 12 H 11011 + HO) bevindt zich in het sap
van het suikerriet (Saccharum officinarum), den beetwortel (van Beta
cycla en Beta vulgaris) , de ahornsoorten, voornamelijk de suikerahorn
(ulcer saccharinum) , den althaeawortel , de mais , de pompoenen , kastanjes enz. Zij kristalliseert in groote rhombische prismen, komt echter
meestal voor als een aggregaat van witte kristallen, in welken staat zij als
zoogenaamde broodsuiker in den handel is , terwijl zij in den goed gekristalliseerden vorm de witte of gele kandij levert. De rietsuiker is luchtbestendig en de zoetste van alle suikersoorten. Zij is oplosbaar in 14 deel
koud water, nog in veel geringer hoeveelheid kokend water, weinig in alkohol , niet in aether, smelt bij 160° en gaat bij t80° in de zoogenaamde
g e r s t e n s u i k e r over, eene glasachtige massa, die eerst na langen tijd
weder in kristallijne suiker verandert. Bil210-220° neemt de suiker eene
bruine kleur aan , blaast op en verandert onder verlies van 2 aeq. water in
caramel, die tot zarnenstelling heeft : C 12H.09 , niet meer geschikt voor
gisting en ook niet meer kristalliseerbaar is. — Bij het koken met alkalièn
wordt de rietsuiker niet gekleurd , daarentegen door koking met zuren en
ook door langdurige koking zonder zuren in niet kristalliseerbare of gemnverteerde suiker (vruchtsuiker) veratiderd. Zoo wordt eene bij 110° verzadigde suikeroplossing (s troop geheeten) bij bekoeling tot eene kristallijne massa vast door langdurige koking verliest de suikeroplossing deze
eigenschap en nog spoediger,, indien men 11„ deel zuringzuur, citroenzuur
of appelzuur bij de stroop voegt.
Ten opzigte harer scheikundige verhouding moet verder opgemerkt worden , dat de rietsuiker zich met basen , bijv. met kalk , tot zoogenaamde
s a c c h a r a t e n verbindt. Zoo neemt bijv. hare oplossing in water aanzienlijke
hoeveelheden kalk op , waaruit dan door alkohol een witte neerslag van kalksaccharaat (CaO, C12[111011) wordt afgescheiden, die gemakkelijk oplosbaar
is. Bij verhitting Scheidt zich uit de oplossing een basiech kalksaccharaat
(3CaO, C12H11 01i) af. Met baryt vormt de rietsuiker eene moeilijk oplosbare
verbinding (BaO, die evenals de kalkverbinding door koolzuur
gemakkelijk kan ontleed worden. De alkalische suikeroplossing lost vele
metaaloxyden op, zoodat deze door alkaliên bij tegenwoordigheid van suiker
niet gepraecipiteerd worden. Eene verbinding van suiker met loodoxyde,
als kristallijne neerslag verkregen door eene suikeroplossing met azijnzuur
45
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loodoxyde en ammonia te praecipiteren, heeft tot zamenstelling: 2PbO, HO,
C12H 11 0 11 . Met keukenzout vormt de rietsuiker eene moeilijk kristalliserende
verbinding van de formule : 2(C 12 H 11 0 11 ),NaCl. De suiker werkt reducerend
op vele metaaloplossingen. Zij scheidt goad en zilver nit hunne oplossingen
of en reduceert, doch eerst bij koking en na toevoeging van potassa, het
koperoxyde tot koperoxydule.
Door geconcentreerd zwavelzuur wordt de suiker bruin gekleurd, bij
geringe verhooging der temperatuur wordt de massa zwart, en er ontwikkelt
zich mierenzuur, koolzuur en zwaveligzuur; bij verhitting wordt de suiker
veric oold. Bij het vermengen van gelijke volumen suikerstroop en zwavelzuur-hydraat ontstaat er een gepaard zuur, waarvan de oplossing in water
sterk fluoresceert. Door salpeterzuur wordt de suiker in suikerzuur, zuringzuur en koolzuur ontleed. Chloor en chloorkalk ontleden de suiker. Een
mengsel van chloorkalk, sulker en water blaast na korten tijd sterk op onder
ontwikkeling van prikkelende dampen van mierenzuur en chloor. Eene
suiker oplossing gaat na bijvoeging van gist eerst over in vruchtsuiker en
ondergaat verder de alkoholische gisting. (Zie Gisting en Alkohol).
Bij aanwezigheid van kaas, kalfsleb, een dierlijk membraan enz., geeft
rietsuiker, vermengd met krijt of koolzure soda, melkzuur.
Bij sterke verhitting ontstaan de gewone producten der drooge destillatie.
Bij drooge overhaling met kalk ontstaan koolzuur, aceton en metaceton.
Reeds in het midden der 15de eeuw heeft men het sap van het suikerriet
ingedampt, maar de kunst, om de suiker te zuiveren, is veel later in Venetie
bekend geworden.
Het suikerriet (Saccharum officinarurn), dat tot de familie der Gramineen behoort en eene hoogte van omstreeks 3-6 el bereikt, bevat omstreeks 90% van een aan suiker rijk sap, waarvan echter slechts 50 0J door
uitpersen verkregen wordt. Als hoofdsoorten van het suikerriet werden aan
de Europeers ten tijde der kruistogten het suikerriet van Otahaiti, hetwelk
voornamelijk in Zuid-Amerika en West-Indio verbouwd werd, het Kreoolsche
nit Indict en het Javaansche bekend. Versch suikerriet van Guadeloupe werd
zamengesteld gevonden uit
17,8% suiker,
9,8» houtvezel,
0,4» zouten en
72,0» water,
terwij1 een suikerriet van Martinique uit
'18,0% suiker,
9,9» houtvezel en
72,1 » water
bleek te bestaan. Het suikergehalte bedraagt dikwerf 22-24%, doch gemiddeld kan men een gehalte van 18% aannemen, hoewel van deze hoeveelheid slechts omtrent 12% opgeleverd wordt en 6 06 in de zoogenaamde
.
b a g a s s e, het uitgeperste suikerriet , verloren gaan.
Het suikerriet wordt voor het uitpersen in den niet geheel rijpen staat in
de pers gebragt, maar het sap niet altijd onmiddellijk bewerkt, waardoor
verlies wordt geleden, dewitil het sap bij het staan gedeeltelijk verandering ondergaat.
De perstoestel bestond bij de Indianen oorspronkelijk nit een stootmortier;
later echter zijn ook persen met staande en liggende rollen of walsen inge-
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voerd , hoewel nog steeds het uitpersen onvolkomen geschiedt , zoodat men
heeft voorgeslagen , bet uitgeperste riet in warm water te weeken en ten
tweede male uit te persen.
Nadat het suikerriet is uitgeperst , wordt het als rietstroo, bagasse,
gedroogd als brandstof gebezigd. Van 100 deelen suikerriet worden 59,5
deel sap op 40,5 deel bagasse verkregen.
Het uitgeperste sap wordt , om de daarin bevatte eiwitachtige zelfstandigheid te verwijderen, met 1/,®e van zijn gewigt gebluschten kalk bijna tot
kokens verhit, waarbij zich de kalk met de zure en slijmige deelen seer
snel verbindt en dan op de oppervlakte met gestremde eiwitachtige ligchamen
als slijm afscheidt, die door middel van een schuimlepel worden weggenomen. Het sap wordt in kleine kookpannen gebragt , in wier bodems zich
openingen bevinden , die met stukken suikerriet verstopt zijn. Is nu na verloop
van 24 uren de massa korrelig geworden , dan moet zip omgeroerd worden ,
opdat bet niet gekristalliseerde gedeelte of de stroop door de beneden aangebragte opening afvloeije. Deze stroop, m e 1 a s s e geheeten, wordt in ondergeplaatste vaten opgevangen.
i bet afdruipen geeindigd en de bruine vochNa verloop van 5— 6 weken is
tige massa , die in de kuip terugblijft, draagt den naam van »ruwe suiker",
welke eene verdere zuivering behoeft , die geheel overeenkomt met de bieronder te beschrijven zuivering der beetwortelsuiker. De asch afkomstig van
kle verbranding der bagasse wordt als meststof voor het suikerriet gebruikt.
Voor het verkrijgen der suiker uit de beet w o r t e 1 s worden in het
algemeen 4 soorten gebezigd:
1 0 De Sib er isch e beet wor t el, die uit Groot-Rusland afkomstig is.
2° De groote v eldbe et w or t el (disette), die inwendig wit, soms
ook rozerood is. Deze beetwortel heeft soms eene zwaarte van 17 kilo.
3° De Zweedsche v eld beet wor t el, een 'witte beetwortel, somtijds met eenige rozeroode ringen voorzien. Deze bevat de meeste suiker.
4° De g e l e b e e t w o r t el (biet), middelmatig van omvang en geel van
substantie , die minder diep in de aarde gaat dan de andere soorten en eene
bordvormige gedaante bezit.
De beetwortels bevatten volgens Peligot:
10,5 deel suiker,
83,5 » water,
0,8 D houtvezel,
4,5 » stikstofhoudende, eiwitachtige ligchamen,
3,7 D pectine , pm, vet , appelzuur en anorganische bestanddeelen.
Het suikergehalte der beetwortels bedraagt gemiddeld 40 % , waarvan
echter slechts 7,5 % verkregen worden , dewiji 0,75 70 in de uitgeperste beetwortels en 1,5 % in de melasse terugblijven , terwijl omstreeks i/2-4 70
gedurende de bewerking verloren gaat.
De afscheiding der suiker nit de beetwortels vereischt verschillende mechanische en scheikundige bewerkingen , die hoofdzakelijk kunnen gebragt
worden tot het verkrijgen van het sap en verder van de suiker uit het sap.
Eerst worden de nit de aarde gegraven beetwortels in afwaschtrommels
gewasschen , op bijzondere rijfmachines fijn gemaakt of gewreven en dan
door middel eener hydraulische pers uitgeperst. Ook worden de beetwortels
in dunne schijven gesneden en dan in vaten met water geweekt, hetwelk
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door middel van stoom tot op 100° moet worden verwarmd. Het verkregen
sap neemt bij blootstelling aan de lucht eene bruine tot zwarte kleur aan
en moet nu voor de afscheiding der suiker aan verschillende scheikundige
bewerkingen onderworpen worden. Voor alles moeten de stikstofhoudende
stollen verwijderd worden. Het best gaat men daartoe op de volgende wijze
te werk. Het uitgeperste sap wordt in een koperen ketel door middel van
stoom tot 60° a 70° verhit en dan in den zuiveringsketel gebragt , die met
een dubbelen bodem , verschillende openingen en kranen voorzien is. Heeft
het sap de temperatuur van 75° bereikt , dan wordt er kalkmelk bijgevoegd
en het mengsel tot kokens verhit , vervolgens de temperatuur door toelating
der dampkringslucht verminderd en gelegenheid gegeven , dat de inhoud van
den ketel bezinkt. Zoodra dan eene uitgenomen proef eene wijngele kleur
vertoont , is de bereiding van het sap geeindigd. Er wordt natuurlijk altijd
een overvloed van kalk aangewend en vandaar bezit de vloeistof kalk als
suikerkalk , die tegenwoordig meestal door ammoniakaluin verwijderd wordt.
Ook wordt wel baryt in plaats van kalk gebezigd. Het gezuiverde sap behoeft tot verdere bewerking eene ontkleuring , die op verschillend ingerigte
filtrums door dierlijke kool (beenderenkool of beenzwart) wordt bereikt.
Wanneer het gekleurde suikersap beet door de kool is gepasseerd , wordt
het kleurloos verkregen , zoodat het in kookpannen kan worden verdampt ,
waartoe men alweder pannen met gespannen stoom en gewone luchtdrukking of v a c u u m p a n n e n bezigt. De eerste zijn opene , vlakke , ovate
pannen , waarin boven het vrije vuur of door stoom de vloeistof gekookt
wordt. Al ligt kan hierbij echter door te hooge temperatuur eene ontleding
en vermindering der suiker plaats hebben. Veel doelmatiger is dus de verdamping in de vacuumpannen in eene luchtledige ruimte , omdat op deze
wijze de ontleding der suiker wordt voorkomen.
De genoegzaam verkookte stroop wordt nu afgekoeld , door haar in eene
koperen pan te laten afloopen, dan omgeroerd , en na behoorlijke afkoeling in
vormen verdeeld , waarin de eigenlijke kristallisatie geschiedt. Deze vormen bestaan uit onverglaasde klei of verglaasd plaatijzer, hebben eene kegelvormige gedaante en in de naar beneden gerigte punt eene opening , die
met eene linnen prop gesloten is. Zij worden Of op ondergeplaatste vaten
gestoken, waarin de afloopende massa zich verzamelt Of op toestellen, waaronder zich een afdruipvat van zink bevindt, waaruit de melasse in bijzondere
vaten afloopt. Zoodra nu de vormen gevuld zijn , wordt de inhoud met een
houten spate]. omgeroerd, om de suiker korrelig te maken en te verhinderen,
dat zij zich aan de warden der vaten vasthecht.
De kristallisatie in de vormen is na 2-3 dagen geeindigd. Om de stroop, die
zich tusschen de kristallen bevindt, te doen afscheiden, verwijdert men de prop
uit de spits van den vorm en laat de stroop gedurende eenige dagen afvloeijen.
Alsdan wordt de suiker uitgewasschen door op de oppervlakte eene ongeveer 21/2 duim hooge laag van leem te brengen, waarvan het water met eenige
suiker zuivere suikerstroop vormt, die de melasse verdringt en naar beneden
drijft. Deze bewerking wordt zoolang herhaald, totdat ten laatste eene bijna
kleurlooze stroop afvloeit. Is alle stroop uit den bodem verwijderd, dan
wordt de suiker uit de vormen losgemaakt , zuiver afgeschaafd en bij 25—
30° gedroogd. Deze bewerking bestempelt men gewoonlijk met de uitdrukking Ddekken"; zij is echter kostbaar en omslagtig. Men heeft , om haar te
vermijden, eerie andere methode ingevoerd , die daarin bestaat , dat men de
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ingedampte oplossing niet in vormen maar in pannen onder vlijtig omroeren
laat kristalliseren en de kristallijne massa in blikken bakken brengt, waar-van de bodem uit fijn metaaldraad bestaat , door welks openingen de suiker
afdruipt. De melasse , die zich tusschen de suikerkristallen bevindt, wordt
door de zuivere suikeroplossing verdrongen en alsdan de vochtige suiker
in de vormen gebragt. Tot bevordering van het dekken en het verdampen
zijn in den laatsten tijd centrifugaalmachines ingevoerd.
Voor de raffinatie van de suiker, uit de kolonien naar Europa overgebragt,
die witte aardachtige en zanderige bestanddeelen , melasse , voor rotting vatbare stoffen, vrij zuur enz. bevat, wordt zij in een half deel water opgelost, been-,
derenkool , 1 70 eiwit of kleefstof bijgevoegd en hetzij boven het vrije vuur
of in met stoom verwarmde pannen tot het stollen van bet eiwit verhit en
dan gefiltreerd , waarna de afloopende vloeistof kleurloos te voorschijn
treedt en grootendeels van vreemde zelfstandigheden bevrijd is.
Hoe zorgvuldiger de bewerkingen geweest zijn, des te fijner zijn de suikersoorten , die naar den graad harer fijnheid heeten . raffinade en c a n ari esuik e r, waarop volgen melis en ten laatste lompe n- en f a r inasuike r. Voor de bereiding der k a n d ij suiker wordt de geconcentreerde suikeroplossing in koperen vaten gebragt , waarin zich draden bevinden. Zij blijft 8 dagen lang in zeer warme kamers staan , waarna de
kristallen zijn aangeschoten.
De rietsuiker is van de druivensuiker voornamelijk onderscbeiden , doordien de eerste zoeter van smaak is; verder dat zij het polarisatievlak veel
'neer regts draait, de alkalische koperoplossing slechts bij langdurige kookhitte reduceert , door alkalien niet, door zwavelzuur daarentegen wel met
eene bruine kleur wordt opgelost.
Suiker, g e i n v e r t e e r d e (Invertsuiker) beet de bet polarisatievlak links
draaijende suiker, die bij langdurige koking eener suikeroplossing bij aanwezigheid van zuren spoedig uit de rietsuiker ontstaat en grootendeels uit
vruchtsuiker bestaat.
Suikerzuur (2110, C12H801 ) wordt nit de verschillende suikersoorten,
met uitzondering der melksuiker, verkregen , door behandeling met niet te
sterk salpeterzuur, namelijk door 1 deel suiker met 3 deelen gewoon salpeterzuur te behandelen , en , nadat de eerste hevige inwerking beeft plaats
gehad , de oplossing langen tijd bij eene temperatuur van 50° te houden. Het
vormt in den zuiveren staat eene kleurlooze , in water en wijngeest gemakkelijk oplosbare , amorphe , harde massa , die sterk zuur en niet vlugtig is.
Zijne alkalizouten bevatten meestal overvloedig zuur en zijn gemakkelijk
in water oplosbaar ; de neutrale zijn onoplosbaar Aan de lucht gaat zijne
oplossing bij verwarming gemakkelijk in eene soort van humus over.
Suiker-zwavelzuur, zie bij Druivensuiker.
Sulfaat-ammoniak = Sulfaminzure ammoniak (Zie bij Sulfaminzuur).
Sulfaldehyd=Acetylmercaptan.
Sulfaminzuur is niet op zich zelf,, maar in verbinding met ammoniak als
sulfaminzure ammoniak (Sulfaatammon) (NH 3S03) (vroeger watervrije
z w a v e 1 z u r e ammonia geheeten) bekend. Deze verbinding ontstaat ,
door ammoniakgas door dampen van zwavelzuur-anhydnid (watervrij zwavelzuur) te doen absorberen. Er ontstaat alsdan een wit, luchtbestendig
poeder, hetwelk in 9 deelen water oplosbaar is, maar daarin weldra tot
zwavelzuur ammoniumoxyde . NH 40, S03, overgaat.
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Sulfammonzuur is niet op zich zelf,, maar in verbinding met potassa als
sulfammonzure potassa (4K0, S3N113022-}-3H0) bekend. Dit zout ontstaat, indien
men oplossingen van salpeterigzure en zwaveligzure potassa met elkander
vermengt, waarbij het zich dadelijk in fraaije , zijdeglanzende naalden uitscheidt. Om grootere hoeveelheden te verkrijgen, verdunt men eene oplossing van salpeterigzure potassa met zooveel water, dat de sulfazinzure en
sulfazotinzure potassa, die bij het inleiden van het zwaveligzuurgas ontstaan,
opgelost blijven , waarna de vioeistof eene rijkelijke hoeveelheid sulfammonzure potassa afzet. Daar het bijna niet oplosbaar is in koud water, kan het
daarmede herhaaldelijk worden afgewasschen. Na sterk persen en droogen
in vaten komt het voor in fijne witglanzende naalden, die gelijken op gips,
dat uit zwavelzuur gekristalliseerd is.
Sulfanilzuur (C121-17NS206 ) ontstaat, wanneer cyaananiline in zwavelzuur
wordt opgelost na bekoeling der oplossing. Er ontstaat tevens zwavelzuur
ammoniumoxyde.
Sulfanisylzuur (2H0, C16 11604, 2S0 3) is een gepaard zuur van zwavelzuur
en anisylzuur.
Sulfantimoniaten zijn verbindingen van autimoonpersulfide (zie aldaar)
met sulphureten, die sulfobasen zijn. De verkregen sulfozouten bevatten in
den regel op 3 aeq. sulphureet 1 aeq. sulfide. Om zulke sulfantimoniaten te
bereiden , kan men antimoonsulfide oplossen in oplossingen der sulphureten
of sulfhydraten , of het sulfide behandelen met de oplossingen van de hydraten der alkalien en alkalische aarden , in welk laatste geval tegelijkertijd
een antimoonzuur zout ontstaat. Ook langs den droogen weg kunnen zij op
gelijke wijze bereid worden door drievoudig-zwavelantimoon, zwavel en alkalien
of koolzure alkalien te nemen. De onoplosbare sulfantimoniaten worden door
wederzijdsche ontleding verkregen, waartoe men het best een metaalzout
voegt bij eene oplossing van sodiumsulfantimoniaat. De oplosbare sulfantimoniaten, namelijk die der alkalimetaal-sulphureten en der aardmetaal-sulphureten , zijn kleurloos en bezitten voor een deel de eigenschap om te
kristalliseren. Zij worden door de zwakste zuren , zelfs door koolzuur, onder
afscheiding van het sulfide ontleed. Zoo praecipiteert door de inwerking der
lucht uit hunne oplossing langzamerhand het sulfide , terwijl koolzure en
onderzwaveligzure zouten ontstaan.
Sulfautimonigzuur = lintimoonsulphureet.
Sulfantimoonzuur = Antimoonpersulfide.
Sulfarseniaten heeft men de verbindingen van arseniksupersulfide met
sulfobasen geheeten. Wordt bijv. eene oplossing van zwavelsodium met
arseniksupersulfide of met arseniksulfide en zooveel zwavel , dat zich arseniksupersulfide kan vormen , gedigereerd, dan verkrijgt men bij bekoeling der
ingedampte oplossing groote , kleurlooze of geelachtige , rhombische prismen
van sodiumsulfarseniaat (3NaS, AsS5 +151-10), die aan de lucht geene verandering ondergaan. Ook zal men oplossingen van sulfarseniaten verkrijgen
door oplossingen der arsenikzure alkalien met zwavelwaterstofgas te behandelen.
Sulfarsenliten heeten de sulfosoorten , ontstaan door arseniksulfide in zwa--velalkalimetalen op te lossen.
Sulfarsenigzuur = irsenikelfide of Arsenigsulfide.
Sulfarsentkzuur = Asseniksupersulfide.
Sulfate heette men vroeger de zwavelzure zouten, even als men de phos-
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phorzure zouten p h o s p h a t en, de koolzure zouten ca r bona t en heette
enz. Vie Nomenclatuur,)
Sulfauraat (Sulphur auratum) = Antimoonpersulfide of Antimoonsulfide.
Sulfazidinzuur (HO, S,NH,07 ) ontstaat, wanneer eene oplossing van neutrale
sulfazilinezure potassa bij het koken zuur is geworden, in verbinding met
potassa , benevens zwavelzure potassa. Voor zijne bereiding slant men den
volgenden weg in. Bij de door eenige minuten koking zuur geworden oplossing der sulfazilinezure potassa wordt tot verzadiging toe ammonia liquida
gevoegd; het gevormde zwavelzuur wordt door chloorbaryum (hetwelk op
het zuur van het nieuw gevormde zout niet werkt) neergeslagen en vervolgens barytwater bijgevoegd , waardoor dadelijk een kristallijn praecipitaat
van sulfazidinezure baryt (Ba0, S,N11 307 ) ontstaat, die in koud
water onoplosbaar is en daarmede herhaaldelijk wordt afgewasschen. Uit
dit barytzout wordt het zuur in den waterhoudenden staat door middel van
zwavelzuur afgescheiden. Het zuur heeft een zeer zuren smaak , maakt
blaauw lakmoespapier zeer rood , maar is niet kristalliseerbaar. Bij het koken
zijner oplossing ontwijkt zuurstof en er ontstaat zure zwaveligzure ammonia.
Sulfazilinzuur ontstaat in verbinding met potassa , wanneer zilveroxyde
in de koude met eene oplossing van salpeterzure potassa behandeld wordt.
Er volgt dan onder zwakke verwarming reductie van het oxyde en de vloeistof wordt prachtig violet gekleurd. Giet men haar van het zilver at, dan
geschiedt spoedig, onder ontkleuring, eene rijkelijke kristallisatie van gele
suifazilinzure potassa (2KO,S4NHO„
), Dit zout kristalliseert in
fraaije gele naalden , is zeer weinig oplosbaar in koud, gemakkelijk oplosbaar
in warm water, gevende daarmede eene violette oplossing, die bij bekoeling
weder gele naalden afzet. Het is niet oplosbaar in alkohol. Het is evenals
de mangaanzure en ijzerzure potassa een zeer onbestendig zout. Bij verwarming wordt het met eene soort van ontploffing ontleed in zure zwavelzure
potassa en amrnoniakgas , dat ontwijkt. Vrij e alkalien maken het zout bestendiger , organische ligchamen daarentegen ontleden het en ontkleuren het
spoedig.
Sulfazinzuur komt in verbinding met potassa als sulfazinzure potassa
(3KO, S,NH 3014) voor door zwavelzuur in salpeterigzure potassa to leiden
(waarbij tevens sulfammonzure en sulfazotinzure potassa ontstaan).
Sulfazotinzuur. Bij verdamping eener oplossing van sulfazinzure potassa,
schiet basisch-sulfazotinzure potassa in groote rhombische kristallen aan.
Grootere hoeveelheden van dit zout worden op de volgende wijze verkregen.
Men leidt in eene geconcentreerde en sterk alkalische oplossing van sal, dat
zij
sulfazotinzure
potassa afpeterigzure
potassa
zooveel
zwaveligzuur'
scheidt voegt dan zooveel water bij als tot hare oplossing vereischt wordt
en leidt dan op nieuw zwaveligzuur in , zorg dragende , dat de vloeistof sterk
alkalisch blijft. Zij wordt onder sterke verhitting spoedig zeer troebel en
levert dan sterk glanzende kristallen van het zout in eene aanmerkelijke
hoeveelheid. Het zout is wit, oplosbaar in water, onoplosbaar in alkohol en
aether,, smaakt zwak bijtend en reageert alkalisch.
Sulfazjjnzuur = Azijnzwavelzuur.
Sulfcarbonilide of Sulfocarbonilide (C, 311,NS) wordt door directe inwerking van zwavelkoolstof op aniline verkregen , waarbij zwavelwaterstof ont-
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wikkeld wordt. Verder kan dit ligchaam bereid worden door destillatie van
een mengsel van aniline, zwavelcyaanpotassium en zwavelzuur, waarbij
sulfcarbonilide overgaat en zwavelzure ammonia gevormd wordt.
Sulfèsatyde (C 16 116NO2 S2) is isatyde (zie aldaar), waarin 2 aeq. 0 door
2 S zijn verplaatst. Het wordt verkregen door in eene kokend verzadigde
oplossing van isatine zwavelwaterstofgas te leiden en de bekoelde en van de
afgescheiden zwavel afgefiltreerde vloeistof in water uit te gieten. Het slaat
dan als eerie geelbruine massa neder. Door behandeling met potassa ontstaat iodine, volgens de vergelijking :
2(C, 6H6NO2S2) + 2K0 = C3211 10N20 4 4- 2110 ± 2KS2
..........................................

indine.
sulfesatyde
Sulfhydraten heeft men verbindingen geheeten, die de zwavelwaterstof,
als sulfozuur beschouwd, met de sulfobasen of sulphureten aangaat en die
met de oxydehydraten corresponderen , dat wil zeggen , die zich als hydraten gedragen , waarin de zuurstof door zwavel verplaatst is. Zulke sulfhydraten zijn bijv.:
ammoniumsulf hydraat (NH 4 S, HS), verbinding van zwavelammonium
(NH 4S) met zwavelwaterstof (HS),
(CaS, HS), verbinding van zwavelcalcium (CaS)
calciumsulfhydraat
met zwavelwaterstof (11S) ,
(KS, HS) , verbinding van zwavelpotassium (KS)
potassiumsulfhydraat
met zwavelwaterstof (HS).
Zij ontstaan door zwavelwaterstof te leiden in de oplossingen der alkali8n en
alkalische aarden. Met verdund zwavelzuur of zoutzuur behandeld , ontwikkelen zij zwavelwaterstof en scheiden zwavel af.
Sulfiden noemt men de sulfozuren, welke met de zuurstofzuren overeenstemmen en dus volgens de electro-chemische theorie de electro-negatieve bestanddeelen der sulfozouten uitmaken. Zoo bijv. correspondeert
antimoonsulfide : SbS,
met antimoonzuur : Sb05
en is dus te beschouwen als een sulfantimoonzuur.
Sulfobarnsteenzuur (Barnsteenzwavelzuur : 3H0, C811305, 2503) een gepaard
zuur, dat bereid wordt door barnsteenzuur in rookend zwavelzuur op te
lossen en wratvormige kristallen vormt.
Sulfobasen (Sulphureten) zijn analoog met de zuurstofbasen; zij vormen
namelijk met de sulfozuren of sulfiden de sulfozouten (zie aldaar) en maken
er het electropositief bestanddeel van uit.
Sulfobenzamide (Cii.H.N.S206= Cit.H4(S204)02} N2) kan verkregen worK.
den door kleine hoeveelheden geconcentreerde waterhoudende ammonia bij
sulfobenzoylchlorure te voegen , totdat geene verhitting meer waar te nemen
is. Het kristalliseert in kleine als glas glanzende kristallen, die bij 170°zonder ontleding smelten, loch bij eene hoogere temperatuur ontleed worden.
Het is bij verwarming zoowel in water als in alkohol oplosbaar. — Ook
wordt onder den naam van sulfobenzamide een ligchaam verstaan van de
formule C141-171\TS2 , omdat het beschouwd kan worden als benzamide (C14H,NO2),
waarin de 2 aeq. C door S zijn vervangen. Dit ligchaam ontstaat door vereeniging van zwavelwaterstof met benzonitril (C, 41-15N -f 211S = C„1-171sIS2) en
kristalliseert in zwavelgele kristallen.
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NH "C"H4 (S204)02
Sulfobenzaminezuur (014II,NS208 =
H 1 Oa) wordt gevormd bij het verwarmen van sulfobenzamide met potassaloog en , na door
zoutzuur te zijn afgescheiden , in kleurlooze kristallen verkregen, die niet in
water, maar gemakkelijk in alkohol oplosbaar zijn.
C14H4(S204)021
(C421102 N)
Sulfobenzanilide (Phenylsulfobenzamide:C 2.1116N2S20, =
' 112
ontstaat nit aniline en sulfobenzoylchloride en is een kristallijn , in heeten
wijngeest gemakkelijk oplosbaar ligchaam.
Sulfobenzide (Sulfobenzol : C74H 1,,S20 4) is volgens Gerhardt te beschouwen als eene verbinding van sulfophenyl met phenyl (C„ 2H,S20„C
H =
+ —12-5
C2411 10S20 4)• Gerhardt verkreeg het in kleine Witte zijdeglanzende rhombische tafelen , die bij 115° C. smelten en dan tot eene straalvormige kristallijne massa vast worden. Het ontstaat bij de inwerking van watervrij zwavelzuur op benzol, benevens sulfophenylzuur,, alsmede bij de ontleding van
dit laatste.
C1 „H402, 5204 00
Sulfobenzoezuur (Benzazwavelzuur : 2110, C14114S208 =
H2
is een tweebasisch en gepaard zuur, dat ontstaat door de inwerking van
zwavelzuur op benzazuur. Het mengsel dozer beide zuren wordt met koolzure baryt verzadigd en nit het barytzout door middel van zwavelzuur het
gepaard zuur afgescheiden , dat in vervloeijende kristallen kan worden verkregen. Door behandeling met salpeterzuur verkrijgt men uit het sulfobenzazuur een kristalliseerbaar
nitrosulfobenzoezuur: C14 113(N04) 02 , S2040
H2 4
Sulfobenzol = Sulfobenzide.
Sulfobenzolzuur = Sulfophenylzuur.
Sulfobenzoylchlorure (Sul fobenzoylbichlori d e : C i4H402, S204, Cl 2) ontstaat,
wanneer men 1 aeq. volkomen droog sulfobenzokuur met 2 aeq. phosphorchloride tot 170° C. verhit. Het verschijnt dan als eene olieachtige geelbruine vloeistof, die langzaam door koud, maar schielijk door kokend water
in sulfobenzazuur en zoutzuur wordt ontleed. — Indien men slechts 'I aeq.
phosphorchloride bijvoegt, dan wordt er in het residu, na afdestillering van
het gevormde phosphoroxychloride, door water een wit, in aether oplosbaar,
kristallijn poeder afgescheiden van de formule:, C, 411,02, S20•* 0 hetwelk
HCI
3,
als sulfob en zoyl ch loride kan worden beschouwd.
Sulfoboterzuur (Boterzwavelzuur : 2110, C 81-1602, 2S03 ) een gepaard zuur
van zwavelzuur en boterzuur, verkregen door boterzuur in rookend zwavelzuur op te lossen.
.
N112, C202 1
H c S2) is eene olieachtige
Sulfocarbaminezuur (C 211 3 NS 2 0, =
vloeistof, zwaarder dan water , van een eigenaardigen reak. Het wordt nit
het sulfocarbaminezuur ammoniumoxyde door verdund zwavelzuur afgescheiden. — Dit sulfocarbaminezuur ammoniumoxyde, hetwelk
in lange, gele, vervloeijende naalden voorkomt, ontstaat door inwerking van
zwavelkoolstof op eene alkoholische ammoniakverbinding. Zeer waarschijnlijk
zijn deze verbindingen identisch met rhodaanverbindingen,
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Sulfocarbonaten zijn verbindingen , waarin de zwavelkoolstof de rol van
een sulfozuur speelt en met eene sulfobase tot een sulfozout verbonden is.
Deze klasse van zouten correspondeert met de koolzure zouten of carbonaten.
Denkt men zich bijv. in de koolzure potassa KO, CO 2 , de zuurstof door
zwavel verplaatst , dan verkrijgt men de
sulfocarbonzure potassa
(potassiumsii Ifocarbonaat) KS, CS2.
De sulfocarbonaten der alkalimetalen en van de metalen der alkalische
aarden zijn in water oplosbaar en kunnen direct door het zamenbrengen van
zwavelkoolstof met de oplossingen van de sulfobasen (zwavelpotassium ,
zwavelcalcium , enz.) verkregen worden.
Sulfocarbonilide = Sulfcarbonilide.
Sulfocumolzuur (C18H12S20e) wordt verkregen door behandeling van CUAla met rookend zwavelzuur.
Sulfocyaan = Rhodaan. Sulfocyaanwaterstofzuur = Rho,daanwaterstofUM

Sulfoglycolzuur (Aethylen-aether-zwavelzuur : HO, C4I-1503, 2S03) ontstaat
bij verwarming van aethylen-alkohol met geconcentreerd zwavelzuur.
Sulfokaneelzuur (Kaneelzwavelzuur : 2H0, C1811602, 2S03 ) , eene gepaarde
verbinding van kaneelzuur en zwavelzuur, die uit de watervrije oplossing als
eene amorphe massa , uit de alkoholische oplossing in kristallen verkregen
wordt. Men bereidt het zuur door kaneelzuur in rookend zwavelzuur op te
lossen , eerst aan baryt te binden en hiervan door zwavelzuur vrij te maker).
Sulfomolybdaten zijn verbindingen , waarin het molybdeensulfide (MoS3)
de rol van een zuur vervult.
Sulfonaphtalidamzuur is waarschijnlijk identisch met naphtionzuur.
Sulfonaphtalinezuur. Bij oplossing van naphtaline in geconcentreerd zwavelzuur ontstaat na eenige dagen eene kristalrnassa , die een mengsel is van
twee zuren, het d i su 1 fonaphtalinezuur: 2110, C29HG , S40,„, en het s ulfo n a p h t a l i n e z Liu r: HO, C 2.11„ 5205 . Deze twee zuren worden van elkander gescheiden door behandeling met loodoxyde en alkohol. Het disulfonaphtalinezuur loodoxyde is namelijk onoplosbaar, het sulfonaphtalinezuur
loodoxyde is oplosbaar in alkohol. — Verder kent men op gelijke wijze gevormde sulfoverbindingen van de substitutieprodukten van het naphtaline
(zie aldaar), bijv. een sulfochloornaphtalinezuur : HO,C20H6
C1,S205 ; een disulfochloornaphtalinezuur: 2H0,C20 1I5C1 2,S4010 enz.;
eindelijk een sulfonitronaphtalinezuur : HO, C20H6(NO4),S205.
Het laatste kan ook verkregen worden door sulfonaphtalinezuur met salpeterzuur te behandelen , waarbij tevens disulfonitronaphtalinezuur :
2H0, C20 H 5 (N0 4 ) z, S 4 0, 0 ontstaat.
Sulfophenylamid (C 12 1-1 7 NS 2 0, = C" H" S2O4 N) komt voor in paarleH2
moerglanzende kristalletjes en wordt verkregen door sulfophenylchlorure met
koolzure ammonia te behandelen. — Door behandeling zijner alkoholische
oplossing met ammonia en salpeterzuur zilveroxyde verkrijgt men een wit
kristallijn praecipitaat van zilv er-s u 1 fo ph eny lam ide: Ci2H6AgNS204.—
Door sutfophenylamide met phosphorchloride te behandelen, ontstaat in volumineuse prismen sulfophen ylamidy 1 c hlorur e: C,21-16NS202C1.
Sulfophenylchlorure (Ci2H5, 2502, C1) is eene kleurlooze olieachtige vloeistof van 1,378 spec. gewigt, met een kookpunt bij 454 0 C., oplosbaar in al-
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kohol , niet in water. Het ontstaat bij de destillatie van een sulfophenylzuur
zout met phosphoroxychloride.
Sulfophenylzuur (Sulfobenzolzuur, Phenylzwaveligzuur : HO, C12H5, S20,)
ontstaat , benevens sulfobenzide , bij het verwarmen van benzol met rookend
of geconcentreerd zwavelzuur. Het mengsel wordt, na verdunning met water, met baryt verzadigd en uit dit barytzout door middel van zwavelzuur
het sulfophenylzuur afgescheiden , dat na verdamping in kristallen verkregen wordt.
Sulfophosphorzuur (3110, P0 3 S 2 ) ontstaat door phosphorsulfochloride met
sodaloog te koken als sulfophosphorzure soda (3NaO,P0 3 S,), waarnit het door voorzigtige ontleding met een ander zuur kan vrijgemaakt
worden.
Sulfopropionzuur (2H0, C6 H4 02, 2S0 3 ) is eene gepaarde verbinding van
propionzuur en zwavelzuur, verkregen door propionzuur met rookend zwavelzuur te behandelen.
Sulfosalicylzuur (2H0, C 14 1-1 4 O 4 , 2S0 3 ) wordt op overeenkomstige wijze
als het sulfopropionzuur uit salicylzuur en zwavelzuur verkregen.
Sulfostannaten zijn verbindingen , die ontstaan , wanneer tinsulfide door
alkalische sulfureten wordt opgelost.
Sulfotelluriden ontstaan , wanneer telluursupersulfide in een sulfhydraat
wordt opgelost.
Sulfothymolzuur (C24 H 14 S2 0e) ontstaat door behandeling van thymol met
geconcentreerd zwavelzuur.
Sulfotoluolzuur (C14H8S2 0.) ontstaat op gelijksoortige wijze als het sulfothymolzuur uit toluol en zwavelzuur.
Sulfovanadaten zijn verbindingen , waarin het vanadiumsupersulfide de
rol van een sulfozuur vervult.
Sulfowolframiaten zijn verbindingen met wolfraamsulfide als sulfozuur.
Sulfoxylolzuur ( C16 ll 10 S20 8) ontstaat op gelijksoortige wijze als het sulfothymolzuur uit xylol en zwavelzuur.
Sulfozouten of Zwavelzouten zijn atnphidezouten, die corresponderen met
de zuurstofzouten , waarin namelijk eene electronegatieve zwavelverbinding
als zuur (sulfozuur) en eene electropositieve zwavelverbinding als base (sulfobase) optreedt. Zie het nadere bij Zouten.

Sulfozuren (Sulfiden) zijn de electronegatieve bestanddeelen der sulfozouten.
Sulphur is de latijnsche benaming van Zwavel.
Sulphur auratum , Sulphur auratum antimonii (Goudzwavel , Goudzwavel
van antimoon) = Antimoonpersulfide.
Sulphureten heeten de sulfobases of electropositieve bestanddeelen der
sulfozouten.
Super = Per.
Sylvinezuur = Silvinezuur (Het ontstaat volgens Maly door de werking
van zwavelzuur op abietinezuur).
Sympathetische inkt noemt men een geschrift, dat eerst door het aanwenden van bijzondere middelen zigtbaar wordt. Er bestaan verschillende
voorschriften voor sympathetischen inkt, bijv. eene oplossing van kobaltchlorure (zie aldaar) '• verder eene oplossing van loodsuiker, die door zwavelalkaliên bruinzwart worth; eene oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxydule,
die door ammoniakdampen zwart wordt ; eene zeer verdunde kleurlooze op-
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lossing -van nikkelchlorure , die bij verhitting geel wordt , welke kleur na
verloop van eenigen tijd door het aantrekken van water weder verdwijnt.
Synantherine = Inuline.
Synaptase = Emulsine.
Synthese beet in tegenoverstelling van analyse, het zamenstellen van
scheikundige verbindingen. Het is vooral in den laatsten tijd, dat de synthese eene groote beteekenis heeft verkregen in de organische scheikunde ,
door de bemoeijingen van Berthelot , die een tal organische ligchamen uit
anorganische ligchamen langs den synthetischen weg heeft bereid.
Syntonine (Spiervezelstof, Spierfibrine) is het wezenlijk bestanddeel van
de spiervezels en vormt in den vochtigen staat eene zamenhangende , elastieke , sneeuwwitte massa, gemakkelijk oplosbaar in kalkwater,, welke oplossing bij koking als eiwit coaguleert. Het wordt verkregen door vetvrij
vleesch eerst met zuiver water en het overblijfsel met zoutzuurhoudend water te behandelen en de zure vloeistof met een alkali te neutraliseren. Langzamerhand zet zich het syntonine uit de gevormde gelei in witte vlokken
neder.

T.
Tafelspaat is natuurlijk voorkomende kiezelzure kalk (CaO, SiO 3). Hij
is een bestanddeel van vele mineralen en wordt kunstmatig gevormd door
een mengsel van poeder van marmer en kwarts tot witgloeijens te verhitten. Hij wordt gebruikt in de glasfabrieken.
Talcium = Magnesium.
Talk is k i e z el z u u r magnesiumoxyde (zie aldaar). — Onder den naam
van t a 1 k of t a 1 g wordt ook verstaan het veel stearinehoudende vet van
zoogdieren, vooral van schapen en runderen.
Talkaarde = Magnesiumoxyde.
Talkzuur of Talgzuur = Stearinezuur.
Tamarinde is de zure pulpa uit de vruchten van Tamarindus indica ,
die hoofdzakelijk wijnsteenzuur en tevens eenig citroenzuur bevat.
Tanden zijn op dezelfde wijze als de beenderen zamengesteld en van de
zelfstandigheden van den tand is bet cement gelijk de beenderen gebouwd en
zamengesteld ; het tandbeen bevat daarentegen chondrinegevend kraakbeen
en de beenderenaarde in eenigzins grootere verhouding dan de compacte
beenderen. Het glazuur der tanden is onderscheiden door het buitengewoon
voorheerschen der phosphorzure kalkaarde. Volgens van Bibra zijn er 5-6
pct. organische stof in aanwezig.
Tannins = Looizuur.
Tanningenamzuur,, zie bij Looizuur.
Tanningenzuur = Oatechine.
Tantaalchloride (TaCl 2 ?) is eene gele massa, die bij 221° tot eene gele
vloeistof smelt en reeds bij 144° kristallijn sublimeert. Het wordt verkregen
door tantaalzuur door verkoling met suiker of zetmeel te ontleden, de verkoolde massa in een stroom koolzuur te gloeijen en te laten bekoelen en
dan met chloorgas te behandelen.
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Tantaaloxyde (Ta0 ?) zal verkregen worden door reductie van het tantaalzuur door middel van koolstof.
Tantaalzuur (TaO2 of Ta2 03) is een wit, retk- en smakeloos poeder,
hetwelk met water een wit hydraat en met basen tantaalzure zouten levert.
Het zuur wordt het best verkregen uit het Siberische t ant alie t, door het
in den tot fijn poeder gebragten staat met de zes- tot achtvoudige hoeveelveelheid zwavelzure potassa in een platinakroes tot smelting te brengen, de
massa met water uit te loogen, het terugblijvende onzuivere zuur met
zwavelammonium te behandelen en vervolgens met zoutzuur te overgieten.
Het aldus verkregen zuur bevat gewoonlijk echter nog sporen van wolfraamzuur en tinoxyde, waarvan het gemakkelijk kan bevrijd worden door het in
een mengsel,van koolzure soda en zwavel te smelten en de gesmolten massa
met water, het onopgelost zuur echter met verdund zwavelammonium te bqhandelen. Het op deze wijze verkregen zuur bevat eenige soda, waarvan bet
door smelting met zwavelzure potassa bevrijd kan worden. Een t a n t a a 1zuurhydraat (Ta203 -I- 3H0) wordt door koking van zwavelzuur met
tantaalzuur als een wit poeder verkregen. Gekristalliseerd tantaalzuur wordt
verkregen, door tantaalzuur met phosphorzout zamen te smelten.
Tantaliet , zie bij Tantalium.
Tantalium (Ta). Dit zeldzaam metaal wordt in de natuur gevonden in
het t ant aliet, een mengsel van tantaalzuur en tinzuur mangaan- en
ijzeroxydule; verder in het columbiet , samerskiet, yttrotantaliet , enz. Het
metaal tantalium kan verkregen worden uit eerie verbinding van het fluoortantaal met fluoorsodium , door 3 deelen hiervan met 1 deel sodium in
een goed bedekten ijzeren kroes te verhitten. Het zwarte poeder, als product verkregen , dat onoplosbaar in zoutzuur en salpeterzuur, alsmede in
koningswater, onder bijvoeging van salpeterzuur echter oplosbaar in vloeispaatzuur is, vertoont na gloeijing in waterstofgas een spec. gewigt van
40,78. Het verbrandt aan de lucht tot tantaalzuur.
Tapiocca is een zetmeel uit de knollen van Manihot utilissima en M.
Aipi Pohl.
Taraxacine is eene kristalliseerbare bitterstof, die in den wortel van
Taraxacum Dens Leonis, Desf. (Leontodon taraxacum L.) gevonden wordt
en daaruit door uitkoking, verdamping van het afkooksel en behandeling
van het residu met wijngeest verkregen wordt.
Tartarus is eene oude benaming voor den wijnsteen (zure wijnsteenzure
potassa). Van daar dat ook vele andere bereidingen, waarbij wijnsteen gebezigd wordt, den naam van tartarus dragen, zooals tartarus boraxatas (boraxwijnsteen) , tartarus emotions (braakwijnsteen) , tartarus ferratus (ijzerwijnsteen) , tartarus natronatus (sodawijnsteen), tartarus tartarisatus (neutrale
wijnsteenzure potassa), tartarus vitriolatus (zwavelzure potassa, wegens eene
oude bereidingswijze). — De naam Dtartarus (onderwereld)" voor den wijnsteen, is volgens Paracelsus daarvan afkomstig, dat hid bij verbranding olie,
water, tinctuur en zout voortbrengt, die den lijder verbranden evenals de
hel. Tartarus crudus , ruber of albus zijn benamingen voor den nog ongezuiverden wijnsteen.
2N C H 0
Tartraminezuur (Calt,NO,„ = H , 8 4HI 02) wordt gevormd bij de
inwerking van ammonia op wijnsteenzuur-anhydrid en kristalliseert in fraaije
rhombische prismen.
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Tartrelzuur en Tartrilzuur zijn zuren , die opvolgende bij verhitting van
het wijnsteenzuur ontstaan (Zie bij Wjjnsteenzuur).
Tartronzuur (2H0, C6H20.) ontstaat, wanneer eene oplossing van nitrowlinsteenzuur (zie aldaar) in water tot 25 a 30 ® verhit wordt, waarbij stikstofoxyde en koolzuur ontwijken. Het kristalliseert in groote zuilen, die bij
175* smelten en bij 180° water en koolzuur ontwikkelen, terwijl er een
glasachtig ligchaamhet glycolide , terugblijft.
enzuur.
Tartrylzuur = ininste
Taurine (Galasparagine : C41.1 7NOGS0 ontstaat bij de ontleding der gal
door gisting of door koking met zuren en sluit dan het geheele zwavelgehalte der gal in. Het best wordt het verkregen door de van slam bevrijde
ossengal met sterk zoutzuur te koken , waarbij zich het dyslysine als eene
bruine harsachtige zelfstandigheid afscheidt. Door de zure vloeistof in te
dampen , worden kristallen van taurine en van keukenzout verkregen , die
mechanisch van elkander gescheiden en door omkristalliseren gezuiverd
kunnen worden. Het taurine komt voor- in groote,, kleurlooze doorzigtige ,
vier- tot zeszijdige zuilen, die tusschen de tanden knarsen, reukeloos zijn ,
een weinig verkoelenden smaak bezitten en in 16 deelen water, doch niet
in alkohol oplosbaar zijn. — Het taurine is ook aangetroffen in de bijnieren
der ossen , verder in het longweefsel, alsook in de spieren der mollusken
en kan ook kunstmatig verkregen worden door verhitting van isaethionzure
ammonia (Zie bij lsaethionzuur).
Taurocholzuur = Choleinezuur.
Taurylzuur (C1 1802) bevindt zich in de urine van menschen en andere
zoogdieren en verschilt van het daarop gelijkend phenylzuur slechts door
een hooger kookpunt en doordat het met geconcentreerd zwavelzuur eene
vaste verbinding aangaat.
Teekenkrijt, zwar t, wordt gemaakt uit zwartsel, krijt, klei en gom of
lijmwater.
Teekens , sch eikundige, noemt men de eerste letters van den Latijnschen naam, waarmede de elementen worden aangeduid, die vereenigd tot
formulen worden (Zie bij Formulen , s ch ei k un d i ge).
Teer noemt men de voor verdigting vatbare produkten, die bij de drooge
destillatie der steenkolen, van het hout, der bruinkolen , in het algemeen
van aardharshoudende zelfstandigheden verkregen worden en zoowel verschillende koolwaterstoffen, alsook organische basen in zich bevatten , die
naar den aard van het verkregen teer (houtteer, steenkolenteer, enz.) verschillen. Van het houtteer maakt kreosoot, van het steenkolenteer het carbolzuur een voornaam bestanddeel uit.
Teerkleurstoffen. Uit de produkten der drooge destillatie van steenkolen,
die zich bij de gasfabrikatie in het teer afscheiden, zijn in de laatste jaren
een tal van fraaije en hoogst belangrijke kleurstoffen verkregen. Zij worden
hoofdzakelijk geleverd door het benzol , nadat dit in nitrobenzol en later in
aniline is overgegaan. (Men zie bij deze artikelen).
De meest verschillende scheikundige middelen zijn aangewend , om dit aniline
in de bedoelde kleurstoffen om te zetten. De belangrijkste dezer kleurstoffen zijn :
Anilineviolet, naar zijne nuances mauve, indisine, violine, rosolan , tyraline, anileine, phenameine geheeten. De gewone bereidingen zijn
behandeling van aniline met dubbel-chroomzure potassa, chloorkalk of
chloorkoper. (Zie ook het artikel Rosaniline).
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A n i 1 i nerood, onder de namen fuchsine, azaleine , magenta , sulferino, roseine (Men zie over de base dezer roode anilinekleurstoffen het
artikel Rosaniline).
Anilinegeel (chrysaniline) , uit eene harsachtige zelfstandigheid verkregen, die zich bij de bereiding der roode kleurstoffen uit aniline afscheidt;
ook door aniline met antimoonzuur en tinzuurhydraat te behandelen.
Anilinebla au w. Bij behandeling van rosaniline met aniline verkrijgt
men het Bleu de Paris of Bleu de Lyon. Door 1 deel anilineblaauw met
8-10 deelen Engelsch zwavelzuur langen tijd bij eene temperatuur van 130°
C. te houden, in eene groote hoeveelheid water uit te gieten, te filtreren,
de blaauwe kleurstof uit de oplossing door verzadiging van het zuur met
soda of te scheiden en keukenzout bij te voegen, verkrijgt men het Bleu soluble.
Nog beter verkrijgt men volgens de laatste mededeelingen van Zinssman
in water oplosbare anilinekleurstof door lijrn in gewoon azijnzuur op te lossen, bij de stroopdikke massa de tot fijn poeder gebragte anilinekleur te
brengen, alles zamen te wrijven, den verkregen brij in een verglaasden
ketel te brengen, en in een waterbad onder gedurig omroeren of doorkneden
te verhitten, totdat bij proefneming blijkt, dat alles oplosbaar geworden is,
waarna eindelijk de vloeistof gefiltreerd en uitgedroogd wordt. — Bleu de
Mulhouse wordt verkregen door rosaniline met aldehyde of met ruwen
houtgeest of met eene alkalische oplossing van schellak te behandelen (Men
zie verder Rosaniline).
Anilinegro en (emeralcine) , verkregen door de indigoblaauwe kleurstof,
welke aniline door behandeling met waterstofsuperoxyde of met ijzerchloride
en rood bloedloogzout, of met salpeterzuur ijzeroxyde en zoutzuur, of met
ehloorzure potassa en zoutzuur aanneernt, met zuren in aanraking te brengen.
An i l i n e z w a r t, verkregen door behandeling van zuringzure aniline met
dubbel-chroomzure potassa en een ijzeroxydezout of zwavelzuur koperoxyde.
Anil in e b r u in (Havannabruin), verkregen door een mengsel van anilineviolet met zoutzuur aniline tot 240° C. te verhitten.
Nog telkens vermeerdert het aantal scheikundige zelfstandigheden, door
middel waarvan men eigenaardige schakeringen dezer teerkletirstoffen verkrijgt.
Ook uit het zoo overvloedig in de steenkolenteer-olie voorkomend carbolzuur (phenylzuur) heeft men kleurstoffen bereid, namelijk eene roode kleurstof (paeonine, coralline), door carbolzuur, zwavelzuur en zuringzuur of
door phenylzuur met zwavelzuur te verhitten, eene blaauwe kleurstof
(azurine) , door carbolzuur met chloorkalk of door phenylzwavelzuur met
stikstofoxyde te behandelen, en eene violette kleurstof, door phenylzuur of
phenylzuurhoudenden houtazijn met ijzerzouten in aanraking te brengen.
Teerolie wordt bij destillatie van teer met water verkregen, terwiji het
zoogenaamde scheepspik in den destilleerketel terugblijft. Naar den aard der
aangewende teer, houtteer of steenkolenteer, zal het verschillende bestanddeelen bevatten.
Tegels , zie bij Porselein en Aardewerk , pag. 619. Ligte tegels, die op
bet water drijven, worden nit eene soort van zeer ligt magnesiet bereid.
Tegelthee (Theesteen) is thee, die door eenige nomadische volken van
Middel-Azie, met bloedwater van ossen of schapen vermengd en tot koeken
gevormd, als voedingsmiddel wordt gebruikt.
Tekoretine (nC„11,) is eene gekristalliseerde koolwaterstof, die, met het
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phylloretine , het xyloretine (zie aldaar) vergezelt. Het tekoretine vormt
groote prismen, die bij 45° smelten gemakkelijk in aether, minder in
alkohol oplosbaar zijn ; en bij omstreeks' 360° zonder ontleding vervlugtigen.
Tellureten zijn verbindingen van telluur met metalen, die met de s u 1phuret en overeenkomen en als tel1urobasen kunnen beschouwd
warden, welke met de tellurozuren of telluriden de tellur o zout en
(overeenkomstig met de s u1f o z o u t e n) vormen.
Telluriden zijn verbindingen van het telluur, die met de sulfiden overeenkomen en als t e 11 u r oz u r en kunnen beschouwd worden , welke met de
t el lu robasen of tellureten de t el 1 ur ozouten leveren. Zoo is bijv. de
telluurwaterstof als waterstOftelluride te beschouwen.
Tellurigzuur (Te02) komt watervrij voor als eene witte, kristallijne
massa, die zeer weinig oplosbaar in water is, verhitting voorbijgaande
geel wordt en tot eene gele vloeistof smelt , vugtig en in zuren weinig oplosbaar is ; als hydraat (2H0, Te02) insgelijks weinig oplosbaar in water,
maar van een scherpen metaalaardigen smaak. Wordt de oplossing boven
40° C. verwarmd, dan scheidt zich een korrelig zuur af, hetwelk ook bij
het droogen het geval is. Het is oplosbaar in zuren, bijtende ammonia en
koolzure alkalien.
Het watervrije zuur ontstaat bij verbranding van het telluur en kan door
droogen van het waterhoudende, alsmede door verwarming der watervrije
oplossing tot 40° verkregen worden. Ook uit de oplossing van het waterhoudend zuur met salpeterzuur scheidt zich het watervrije zuur zeer spoedig en vooral bij verwarming af.
Het waterhoudend zuur of hydraat wordt verkregen door telluur in salpeterzuur op te lossen. Giet men deze oplossing in water, dan scheidt zich
het hydraat van het zuur als witte vlokken af.
Het tellurigzuur vormt met de basen tellurigzure zouten. De metaalzouten
ontstaan door wederzijdsche ontleding. Zoo wordt bijv. tellurigzuur cadmiumoxyde door ontleding eener oplossing van neutraal salpeterzuur cadmiumoxyde met neutrale tellurigzure soda als een witte geleiachtige neerslag
verkregen.
Tellurigzuur-sulfide (Tellurig supersulfuur : TeS 2) wordt als een bruine
neerslag verkregen, indien men door eene oplossing van tellurigzuur , zwavelwaterstof leidt.
Tellurobasen Tellurozouten Tellurozuren zie bij Tellureten en Telluriden.
Telluur (Te) wordt in de natuur soms gedegen en wel in zeszijdige
prismen aangetroffen, tinwit en metaalglanzend, verder als bladerts , telluurzilver, telluurlood of witte telluurerts , enz. , telluurbismuth met good
of antimoon verbonden, enz.
Het telluur werd in 1782 ontdekt, zijne eigenschappen zijn in 1798 door
Klaproth onderzocht (Zijn naam is afgeleid van tellus, de aarde). Het
wordt uit het telluurbismuth verkregen door den erts met koolzure soda
en olie vermengd, tot witgloeijens te verhitten. Het bismuth scheidt zich
in den metaalstaat af, terwijl telluursodium en zwavelsodium ontstaan. Be
bekoelde massa wordt met water uitgetrokken en de vloeistof aan de lucht
blootgesteld, waarbij zich het telluur afscheidt. flit het telluurzilver kan
men het telluur verkrijgen door den erts in salpeterzuur op te lossen , het
zilver door zoutzuur neer te slaan, de vloeistof tot droogwordens in te dam-

Telluuraethyl---Telluursulfide.

721

pen, het overblijvende in zoutzuur en water op te lossen en de verkregen
oplossing met zwaveligzure potassa neer te slaan. -- Op gelijke wijze kan
het telluur uit het telluurlood worden afgescheiden , waarbij men het lood
uit de salpeterzure oplossing door zwavelzuur neerslaat. Volgens Rose is
het zwaveligzuur het beste praecipiteermiddel voor het telluur uit de niet te
weinig zoutzuur bevattende oplossingen van het tellurigzuur. — Het telluur
heeft de physische eigenschappen van een metaal , doch in scheikundig opzigt gelijkt bet evenals het seleen op de zwavel (Zie bijv. Tellureten en Telluriden). Het heeft eene zilverwitte kleur,, is glanzend en broos. Spec. gewigt
6,25. Srneltpunt 500° C. Het kan in een stroom waterstofgas gesublimeerd
worden. Aan de lucht verbit, verbrandt het met eene blaauwe vlam tot
tellurigzuur; ook door salpeterzuur wordt bet tot tellurigzuur geoxydeerd.
Telluuraethyl (C4H5Te of [C4I4 5], Tee) wordt verkregen door telluurpotassium met aetherzwavelzure baryt of potassa aan eene destillatie te onderwerpen. Men verkrijgt alsdan eene donkerroode vloeistof van een onaangenamen reek , waarvan het oxyde (t el 1 u u r a ethyloxy de: C 4H5Te0) eene
kristalliseerbare base en bet chlorure (t e 11 u u r a e t h y Ic h 1 o r u r e: C4H5
TeC1) eene kleurlooze dikke olie is.
Het o x y c h l o r i d e (C 4H 5Te0 + C,H,TeCI), verkregen door het chloride in
ammonia op te lossen, komt voor in kleurlooze, glanzende, zeszijdige prismen.
Men kent nog een t elluur a eth y lj od i de (C4H 5TeJ) als eene gele kristalmassa en een t el lu ur a et bylbro rn i d e (C 4H5 TeBr) als eene gele zware olie.
Telluuraluminium wordt door zamensmelting van aluminium en telluur
als eene zamengepakte , metaalglanzende , zwarte massa verkregen , die, in
water geworpen , telluurwaterstof ontwikkelt.
Telluurbromure (TeBr) wordt evenals het Telluurchlorure verkregen.
Telluurcadmium (CdTe) wordt bij matige verhitting van tellurigzuur en
telluurzuur cadmiumoxyde in een stroom waterstofgas als een zwart poeder
verkregen.

Telluurchlorure (TeC1) komt voor als eene zwarte , aardachtige , ligt
smeltbare massa , die bij verhitting van een mengsel van gelijke deelen
telluursuperchlorure en tot fun poeder gebragt telluur in eene retort verkregen wordt.
Telluurjodure (TeJ) komt voor als eene glinsterend zwarte , in kristallijne vlokken sublimeerbare massa, indien jodium en telluur zeer zacht verhit worden.
Telluurmethyl (C2 H3Te) wordt verkregen door destillatie van het telluurpotassium met methylaetherzwavelzure baryt en komt voor als eene
bijna kleurlooze olie.
Telluuroxyde is synoniem met tellurigzuur.
Telluurpotassium. Potassium en telluur verbinden zich onder een vuurverschijnsel. Door verhitting van tellurigzuur met kool en potassa wordt
een potassiumquatertellureet (KTe 4) gevormd. Een potassiumtellur eet (KTe) verkrijgt men door eene zuurstof base met telluurwater,
stof te verzadigen.
Telluursodium wordt op dezelfde wijze als het telluurpotassium verkregen.
Telluursulfide (TeSo scheidt zich in eenigzins grijze , metaalglanzende
vlokken af, indien eene oplossing van telluurzuur, met zwavelwaterstofgas
verzadigd , gedurende langen tijd in eene gesloten flesch op eene warme
plaats gesteld wordt.
46
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Telluursuperbromure—Telluurzuur.

Telluursuperbromure (Telluurbromide TeBr2 ) wordt verkregen door tot
fijn poeder gebragt telluur in afgekoeld broom te brengen en het overvloedige broom in bet waterbad te verdampen. Het is vast , bruingeel en smelt
tot eene donkerroode vloeistof, die bij bekoeling kristalliseert.
Telluursuperchlorure (Telluurchloride : TeCl 2) wordt verkregen door
zachte verhitting van telluur in een stroom chloorgas, totdat er eene donkergele heldere vloeistof is ontstaan. Bij bekoeling wordt het lichtgeel en op
den oogenblik van het koud worden, kristalliseert het tot eene witte massa.
Telluursuperfluorure (Telluurfluoride : TeF2) is in de oplossing van bet
tellurigzuur in fluoorwaterstofzuur aanwezig.
TeIluursuperjodure (Telluurjodide : TOO wordt verkregen door tot fijn
poeder gebragt tellurigzuur met joodwaterstofzuur te digereren en komt in
kleine zwarte korrels voor.
Telluursupersulfide is synoniem met telluursulfide.
Telluursupersulphureet is synoniem met tellarig-sulfide.
Telluurtin en Telluurzink wordt verkregen door de grondstoffen zamen
te smelten.
Telluurwaterstof (HTe) is een kleurloos gas, dat evenals zwavelwaterstof riekt , lakmoes rood maakt, door water wordt geabsorbeerd , aangestoken , met eene blaauwe vlam tot water en tellurigzuur verbrandt. Stelt
men de oplossing in water aan de Iucht bloot , dan wordt zij door afgescheiden telluur blaauw gekleurd. Het gas wordt verkregen door telluursodium, telluurtin of telluurzink in zoutzuur op te lossen.
Telluurijzer wordt verkregen door tellurigzuur ijzeroxyde in waterstofgas
te verhitten.
Telluarzink , zie bij telluurtin.
Telluurzuur (Te03 ) vormt in den waterhoudenden staat groote zeszijdige
kristallen , die 23,5 procent of 2 aeq. water bevatten. Deze kristallen lossen
langzaam in water op , maken lakmoespapier rood en worden verkregen
door verdamping der oplossing van het zuur in water. Bij verwarming tot
160(' verliezen zij 1 aeq. water , bij zwakke gloeihitte gaan zij in watervrij
telluurzuur over, hetwelk als eene oranjegele massa voorkomt , die in -water, potassaloog, koud en heet zoutzuur oplosbaar is, bij verhitting zuurstof
loslaat en in tellurigzuur overgaat. Volgens Offenheim scheiden zich nit de
oplossing van bet telluurzuur bij verdamping kristallen met 3 aeq. kristalwater af. — Het telluurzuur wordt verkregen, door het tellurigzuur met salpeter of nog beter met een mengsel van 1, aeq. chloorzure baryt en 1 aeq.
potassahydraat zamen te smelten , de oplossing met chloorbaryum neer te
slaan en de telluurzure baryt door zwavelzuur te ontleden. Het telluurzuur,
dat in het zwavelzuur blijft opgelost, wordt door alkohol gepraecipiteerd en
door omkristalliseren zuiver verkregen. Het telluurzuur vormt met de
zouten basen. Zoo verkrijgt men telluurzuur cadmiumoxyde,
door salpeterzuur cadmiumoxyde door middel van telluurzure potassa te ontleden, als een wit poeder ; door bijvoeging , van telluurzuur bij salpeterzuur
zilveroxyde verkrijgt men een kleurloozen kristallijnen neerslag, die telluurzuur en salpeterzuur met zilveroxyde bevat. —Telluurzure bar y t, n e ut r a 1 e, wordt als een volumineuse neerslag van de formule : BaO, Teo. + 3110
verkregen en is genoegzaam in water oplosbaar, om niet uit de verdunde
oplossingen neer te slaan. Het t wee v o u di g-z u r e z ou t (ook met 3 aeq. water)
vormt eene volumineuse vlokkige massa, die beter in water oplosbaar is.

Terbinaarde—Terebinzuur.
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Bet vier v o u d i g-z u r e zout is nog meer volumineus en beter oplosbaar,
wordt bij verhitting geel , bij bekoeling weder wit. — Telluuezure
s trontia an en k a I k vormen onoplosbare witte praecipilaten. — T elluurzure ammonia, potassa en soda zie men onder Ammoniumtxyde , Potassiumoxyde en Sodiumoxyde.
Terbinaarde = Terbiumoxyde.
Terbium (Tr) behoort tot de zeldzame metalen der aarden en werd beneliens yttrium en erbium in den gadoliniet, yttrotantaliet en orthiet gevonden. De naam is afkomstig van Ytterby, de plaats , waar het gadoliniet
.gevonden is. — Het metaal is een aardachtig grijs poeder.
Terbiumoxyde (Terbinaarde : TrO). Als zoodanig wordt het terbium in
den gadoliniet gevonden. Het terbiumoxyde kan slechts met moeite van de
bet vergezellende ytteraarde en erbinaarde gescheiden worden en komt ,
zooveel men weet , voor als een kleurloos poeder.
Terbiumoxyde , s a 1p e t e r z u u r (TrO, NO 5) is eene bleekroode oplossing,
{lie na verdamping eene straalvormig-kristallijne massa levert , welke aan de
lucht niet verandert.
Tereben (Ditereben : C40113,) is eene olie, die met colophen ontstaat, indien men , onder voortdurende afkoeling, bij terpentijnolie y„ van haar gewigt geconcentreerd zwavelzuur voegt en het mengsel eenigen tijd laat
-staan. Op eene zwarte zure vloeistof drijft dan eene dun vloeibare olie, die
bij afgieting en destillatie het tereben levert. Het is polymeer met de terpentijnolie , maar heeft een reek naar thym , werkt niet op het gepolari'seerde licht , heeft een spec. gewigt van 0,872 en het kookpunt bij 171°. Het
vormt met chloorwaterstofzuur eene vloeibare verbinding van de formule :
C401-1 32, I1CI.
Terebenten is eene koolwaterstof , verkregen uit de olie van Pinus maritivna , die na behandeling der gekristalliseerde verbinding, die zij . met
chloorwaterstof vormt, met drooge zeep bij 220° ,t e r e c a m p h e n levert.
Op gelijke wijze ontstaat uit australen, eene koolwaterstof in Minus
,australis, een a u s t r a c a m p h e n. Beide hebben tot formule : C 201116. Zij
zijn onderscbeiden , doordien de terecamphen het gepolariseerde licht regts,
de austracamphen links roteert.
Terebentilzuur (C16 1-1 16 04 ) is een oxydatieproduct der terpentijnolie, verkregen bij de behandeling met salpeterzuur. Het is eene talkachtige, eigenaardig riekende massa, die bij 90° smelt en bij 250° destilleert. Het zuur
staat in eigenschappen tusschen het caprylzuur en het toloylzuur.
Terebilen (C,„H„) is evenals het camphilen eene verbinding, isorneer
met de terpentijnolie. Bij het verzadigen der terpentijnolie met chloorwaterstofzuur worth het grootste deel vast , loch een gedeelte vormt eene
vloeibare verbinding. Indien nu deze vloeibare verbinding van terpentijnolie met chloorwaterstofzuur in dampvorm over verhitten kalk wordt geleid,
dan , komt het ter'ebilen over. Het werkt niet op het gepolariseerde licht en
-.geeft met chloorwaterstofzuur steeds eene vloeibare verbinding.
Terebilittini (Ci4H, 00.) is een oxydatieproduct der terpentijnolie , hetivelk bij behandeling dezer olie met salpeterzuur, to gelijk met zuring4uur
terugblijft, terwill met de waterdampen azijnzuur, boterzuur en propioniuur
,ontwijken. Het is eene kristallijne massa, die in koud water moeijelijk, in
alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar is. Bij verhitting wordt het op tJeed in pyroterebinzuur en koolzuur.
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Terephtalzuur—Terpentijnoliehydraat.

Terephtalzuur (C,,EL4 06 2H0) ontstaat , benevens verscheidene andere
nog niet napuwkeurig onderzochte zuren, als een wit poeder bij de inwer
king van salpeterzuur op terpentijnolie, verder op cymol , het best echter
bij behandeling der komijnolie met chroomzuur. Het zuur verbindt zich met
aethyl , methyl enz., en vormt met amrnoniak het te re ph talylamid (C,GH.
1■ 2O4), eene witte onoplosbare zelfstandigheid.
Terobiammon heeft men een ontledingsproduct van het narcotine genoemd , bij de inwerking van zeer verdund salpeterzuur.
Terpentjjn is een balsem , die uit insnijdingen van verschillende pijnboomen vloeit. Door destillatie wordt er eene aetherische olie (terpentijnolie)
uit verkregen ,en er blijft eene hars terug , die verschillende zuren , het pininezuur, sylvinezuur,, pimaarzuur enz. bevat. De g e k o o k t e terpentijn,
verkregen door terpentijn met water te koken en dan te verdampen, bestaat
hoofdzakelijk uit deze harsen.
Terpentijnkamfer (Kunstmatige kamfer: C2011, 6 , HC1) noemt men de kris
tallen , die ontstaan , wanneer men zoutzuurgas door terpentijnolie laat absorberen. De kristallen smelten bij 450° en koken bij 170 0, waarbij zij gedeeltelijk ontleed worden. Zij zijn onoplosbaar in water , oplosbaar in alkohot
en aether , zonder reactie op lakmoespapier. Door de verbinding in dampvorm
over kalk te leiden, destilleert eene koolwaterstof over , het camphilen (zie
aldaar).
Terpentijnolie is de olie , die verkregen wordt, wanneer de hars , die in
de maanden Februarij tot October uit insnijdingen in den bast van verschillende soorten van Pinus en Abies vloeit, aan eene destillatie wordt onderworpen. Door rectificatie wordt zij van aanhangende harsen en zuren bevrijd. Zij komt voor als eene kleurlooze vloeistof van een eigenaardigen
sterken reuk en brandenden smaak , die een specifiek gewigt van 0,864 bij
45° C. heeft. (Dampdigtheid 4,698). Bij het staan aan de lucht wordt bars en
mierenzuur gevormd , waardoor de olie eene zure reactie verkrijgt. Zij is bijna
geheel onoplosbaar in water, maar deelt daaraan Karen reuk merle, is weinig
oplosbaar in waterhoudenden alkohol , gemakkelijk in geconcentreerd azijnzuur en in elke evenredigheid te vermengen met absoluten alkohol , aether
en vette oliön. Zij is zelve een oplosmiddel voor ligchamen , die in water
en alkohol onoplosbaar zijn , bij v. phosphorus. (Eene oplossing van was in terpentijnolie is een bekend wrijfmiddel). De terpentijnolie werkt op het gepolariseerde licht , doch deze werking is verschillend , naar gelang van hareafkomst. Zoo draait de Fransche terpentijnolie (van Pinus maritima) de polarisatievlakte links , de Engelsche (van Pinus australis) daarentegen regts..
Teriientijnolie y chloorwaterstofzure = Terpentijnkamfer.
TerpentOnoliehydraat, Terpin (C„HiG 6H0 = C- 20H2206) wordt gevormd„,
wanneer terpentijnolie gedurende langen tijd met water in aanraking blijft,
maar kan in eene aanzienlijke hoeveelheid en met gemak worden verkregen,
door 8 deelen terpentijnolie, 2 deelen salpeterzuur van 1,25 spec. gewigt en.
4 deel wijngeest gedurende langen tijd met elkander in aanraking te laten.
Het scheidt zich dan of (vooral aan het zonlicht) in groote kleurlooze en
doorzigtige rhombische kristallen , die weinig in koud, beter in kokend water,
in alkohol en aether oplosbaar zijn. Bij verhitting verliezen (We kristallen 2
aeq. kristalwater. Laat men gasvormig broomwaterstofzuur terpin inwerken , dan ontstaat er eene kristallijne verbinding, het terpilen-dibroomhydraat van de formule : C„Hie , 2HBr.

Terpinol—Tetrathionzuur.
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Terpinol (C2011. „0 of C4o113402) scheidt zich in fijne droppels van een
aangenamen reuk , spec. gewigt van 0,852 en met een kookpunt bij 468° af,
door bij eene geconcentreerde oplossing van terpin in water eene geringe
boeveelheid chloorwaterstofzuur te voegen en tot koken te verhitten.
Terra-di-Sienna is eene kleurstof, ook als bruine bolus bekend , die uit
-aluinaarde , kiezelaarde , ijzeroxyde , kalk en water bestaat.
Tetrachlooraceton (C,H2C1402) ontstaat bij de behandeling van methylalkohol met chloorgas en is , evenals de overige gechloorde substitutieprodukten van het aceton , eene kleurlooze vloeistof.
Tetrachlooraethylchlorure 5 zie Aether anaestheticus en Chlooraethyl.
Tetrachloorbenzol (C, 2H2C1 4) , Tetrachloorchinon (Ci2HC1 304), Tetrachloorsaphtalin (C20H 4C1 4) zijn minder of meerder onderzochte substitutieprodukten , verkregen bij de inwerking van chloor op de oorspronkelijke verbindingen.
Tetraethylammoniumjodide (C 12H 15N + CUM = [ C 4 115] 41 NJ = C, 611,,, NJ)
ontstaat door verwarming van een mengsel van triaethylamine en joodaethyl
in het waterbad. Na een oogenblik hevige werking wordt de verbinding vast
tot eene witte massa, die in water en alkohol oplosbaar is en na verdamping dezer oplossingen in groote kristallen aanschiet. Het tetraethylammoniumjodide verbindt zich nog met 2 aeq. jodium tot t e t r a e t h y l a mmoniumtrij o d i d e (C„1-1 2.1•1J3 ). — Het tetraethylammoniumjodide ontstaat ook door inwerking van joodaethyl op wit praecipitaat als eene dubbelverbinding (kwikzilverjodide-joodtetraethylammonium) in gele kristallen,
-die met de formic: (C 32 1-1 39N2HgBJ9) , overeenkomen.
Tetraethylammoniumoxydehydraat ( [C 41-15] 4 NO + HO) ontstaat door het
tetraethylammoniumjodide met zilver te behandelen , waarbij zich joodzilver
afscheidt. Het tetraethylammoniumoxydebydraat wordt door verdamping der
soplossing in haarfljne , zeer vervloeijende kristallen verkregen , die een zeer
bitteren smaak hebben. De verbinding gedraagt zich bijna geheel als een
alkali , verzeept vetten en tast de huid aan.
Tetraethylphosphoriumjodide = Phosphaethyliumjodure.
Tetramethylammoniumjodide en Tetramylammoniumjodide zijn verbindingen,
-overeenkomstig het tetraethylammoniumjodide bereid en geconstitueerd , al.
leen daarin verschillende , dat in plaats van bet radikaal aethyl (C4115)
aldaar de alkoholradikalen m ethyl (C2 11 3) en a m y I (C, 01-1 11 ) voorkomen.
Zij leveren ook overeenkomstige oxydehydraten.
Tetranitroform (C2 {N04] 4 ) ontstaat door behandeling van nitrocholzuur
(trinitroform) met rookend salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuur.
Tetrathionzuur (S405 ) ontstaat in verbinding met de base, wanneer joklium bij een onderzwaveligzuur zout wordt gevoegd (Zie over de toepassing
fler werking van jodium op onderzwaveligzure soda bij Sodiumoxyde, o n d e rzwaveligzuur, en bij Maatanalyse).
Om het op zich zelf te verkregen, brengt men jodium bij onderzwaveligzure baryt, waarbij joodbaryum en tetrathionzure baryt gevormd worden.
+
BaO,S40,
BaJ
J + 2(BaO, 5202)
=
.........00011■V■Ili............

•••••■•■■••••■••

tetrathionzure
joodbaryum.
onderzwaveligzure
baryt.
baryt.
De tetrathionzure baryt kristalliseert nit, wordt door behandeling met altohol van joodbaryum en vrij jodium gezuiverd en eindelijk door middel
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Tetryl—Thalliumchlorure.

van zwavelzuur ontleed. Het afgescheiden tetrathionzuur (behoorende tot
de poiythionzuren) kan alleen in waterige oplossing eenigen tied bewaard en
deze oplossing in het luchtledige boven zwavelzuur geconcentreerd worden.
Tetryl = Butyl.
Thallichlor is een naam voor het mosgroen gekozen.
Thallium (TI) is een der 4 metalen door de spectraalanalyse ontdekt „
hetwelk zijn naam (van thallus , een groene tak) verkregen heeft wegens de.
helder groene streep, die het in het spectrum vertoont. Het is in 1861
door Crookes en bijna te gelijkertijd door Lamy ontdekt en wordt gevonden in het seleenslib en in de vliegstof der pijpen , die de zwaveligzure
dampen in de looden kamers Leiden. Men heeft het ook in zand aangetroffen. —
Men verkrijgt het door dit slib of deze vloeistof of ook zwavelkies tot fijn
poeder te brengen , met het gelijk gewigt drooge koolzure soda en het half
gewigt salpeter te vermengen, het mengsel bij gedeelten in een gloeijenden
kroes te werpen , totdat de massa rustig vloeit en op eene plaat, uit te gieten. De bekoelde en tot poeder gebragte massa wordt met heet water uitgeloogd , gefiltreerd, de vloeistof in overvloedige ammonia en zwavelammonium gekookt , gefiltreerd , het overblijvende met eene heete oplossing,
van cyaanpotassium uitgetrokken, het terugblijvende goed afgewasschen, in koningswater opgelost en de verdunde oplossing met ammonia en zuring
zure ammonia gekookt. Wordt het filtraat nu met steeds in overvloed gehouden ammonia en zwavelammonium gekookt , dan ziet men een bruinen
neerslag ontstaan , die , goed uitgewasschen , het thallium levert. Gunning
heeft met goed gevolg phosphorzuur (of een mengsel van beenaarde met
zwavelzuur) gebezigd voor de uittrekking van het thallium en brengt bet
nit deze oplossing door middel van zoutzuur over in chloorthallium. Dit
chloorthallium wordt door middel van koolzure soda en een stroom chloorgas
overgebragt in thalliumperox-yde, waaruit door middel van zwaveligzuur het
metaal wordt afgescheiden.
Het thallium is een metaal , dat in uiterlijk voorkomen zeer veel op het
lood gelijkt. Het is zeer vlugtig en zeer vergiftig. Zijn spec. gewigt bedraagt
12; zijn smeltpunt ligt bij 290°. Het behoort wegens zijne physische eigenschappen tot de zware metalen , wegens zijne scheikundige eigenschappen
tot de ligte metalen. Het wordt niet door de alkalWn of koolzure alkalien
nit zijne verbindingen afgescheiden. Het sluit het naast aan de alkalimetalen en vormt bijv. evenals deze een aluin , thallium-ijzeraluin , kan de plaats
van potassa in het glas (t halliumgla s) vervangen enz.
Het thallium vormt met de zuurstof 2 oxydatietrappen , het thalliu moxyde (de base der thalliumzouten) en het thalliu rn perox y de of
thallium t r i o x yd e. De thalliumverbindingen deelen aan de vlam
eene intensief groene kleur mede.
Thalliumalkohol is eene merkwaardige verbinding, die ontstaat bij het
verwarmen van absoluten alkohol met thalliumoxyde. Hij komt voor als,
eene heldere olie van een bijtenden smack en zeer s t e r k straalbrekend
vermogen. Spec. gewigt 3,50. Hij is weinig oplosbaar in absoluten alkohol ;
in aanraking met water wordt hij ontleed en levert eene gele massa van
thalliumoxyde.
Thallitunchlorure. (Enkelvoudig-chloorthaIlium: FeCl)wordt
neergeslagen, door chloorwaterstofzuur of een chloormetaal bij zwavelzuur
of zwavelzuur thalliumoxyde te brengen. Het is weinig oplosbaar in water,.

Thalliumcyanure—Thalliumoxyde.
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wit van kleur , in uiterlijk voorkomen gelijkende op chloorzilver , doch weini oplosbaar in ammonia en aan het Licht onveranderlijk. — A. n d e r hat f-v oudig-chloort hal1ium (T1 2C1 3) wordt verkregen door chloorgas op
thallium te laten werken en komt voor in fraaije gele doorschijnende plaatjes , die in zuiver water slechts gedeeltelijk , in zuurbevattend water gemakkelijk oplosbaar zijn. Het smelt bij 400° tot een bruin vocht en is vlugtig. —
Er kunnen door opname van meer chloor nog hoogere , doch weinig standvastige chloorverbindingen gevormd worden.
Thalliumcyanure (Cyaanthallium : T1Cy) komt voor als een kristallijn
praecipitaat door eene oplossing van cyaanpotassium in eene verzadigde optossing van koolzuur thalliumoxyde te gieten Of door thalliumoxyde met
cyaanwaterstofzuur te verzadigen. Het is oplosbaar in water en alkohol.
Thalliumferrocyanure (Ferrocyaanthallium : TI 2Cfy) wordt in kleine gele
kristallen verkregen door eene oplossing van geel bloedloogzout bij eene
verzadigde oplossing van koolzuur thalliumoxyde te voegen. De kristallen
zi)n oplosbaar in eene overmaat van het gele bloedloogzout.
Thalliumjodure (Joodthallium : TIJ) komt voor als een geelrood poeder,
door joodpotassium voorzigtig bij thalliumoplossingen te brengen. Het is
oplosbaar in eene overmaat van joodpotassium tot eene kleurlooze vloeistof.
Thalliumoxyde (T10) is in den watervrijen staat zwart , als h y d r a a t
gdel en Levert eene bijtende kleurlooze oplossing, die lia verdamping in het
luchtledige lange bundels van gele prismatische naalden afzet.
Thalliumoxyde , a z ij n z u u r (T10, Ac) is een zeer vervloeijend zout,
dat moeijelijk kristalliseert , met behulp van warmte oplosbaar is in alkohol
en zich bij bekoeling in zijdeachtige , wratvormige kristallen afscheidt.
Thalliumoxyde , c h r o o m z u u r (TIO, Cr0 3 ) is een bleekgeel praecipitaat , verkregen door chroomzure potassa bij een thalliumzout te brengen.
Het is oplosbaar in zuren, doch wordt uit deze oplossing door ammonia
neergeslagen.
Thalliumoxyde, cyaanzuur (TIO, COO wordt in kleine blinkende
kristallen verkregen door in eene alkoholische oplossing van cyaanzure potassa eene oplossing van azijnzuur thalliumoxyde te gieten.
Thalliumoxyde, koolzuur (TIO, CO2) wordt verkregen door een koolzuur alkali bij de oplossing van thalliumchlorure te voegen. Het is tamelijk
oplosbaar in eene overmaat van koolzure ammonia , gemakkelijk oplosbaar
in cyaanpotassium - (onderscheid van lood en bismuth).
Thalliumoxyde , phosphor zuur (3T10, P0 5) is een witte neerslag,
die weinig in azijnzuur, gemakkelijk in mineraalzuren oplosbaar is.
Thalliumoxyde 7 s a l p e t e r z u n r (TIO, wordt verkregen door
thallium door middel van salpeterzuur te oxyderen. Het is het meest oplosbare der thalliumzouten , en komt voor in witte vervloeijende kristallen,
die door water ontleed worden en een gelen neerslag, waarschijnlijk een basisch tout, leveren.
Thalliumoxyde , AV ij nsteenzuur (T10, Ta). Het neutrale zout is vervloeijend en kristalliseert moeijelijk. Het wordt door de werking der lucht
langzamerhand zwart gekleurd. Het z u r e zout is veel minder oplosbaar
en kristalliseert gemakkelijk. Verwarmt men antimoonoxyde met eene oplossing van zuur wijnsteenzuur thalliumoxyde, dan verkrint men eene soort
van thallium-braakwijnsteen , die tamelijk .oplosbaar is in water en in naalden
kristalliseert.
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Thalliumoxyde, zuringzuur (TIO, C203) komt voor in regelmatige
kristallen , die vrij oplosbaar in water , onoplosbaar in alkohol en aether zijn.
Het zure zout is minder oplosbaar.
Thalliumoxyde zwavelzuur (TIO, SO3) , verkregen door thallium in
zwavelzuur op te lossen of door eene zoutzure of salpeterzure oplossing van
thallium met zwavelzuur in te dampen , is wit, kristallijn (scheeve prisma's
met ruitvormige basis) en gemakkelijk oplosbaar in water, doch iets minder dan het koolzure zout.
Thalliumperoxyde (Thalliumtrioxyde: T10 3) wordt verkregen door thallium
volkomen in zuurstof te verbranden. Het is onoplosbaar in water en zonder
invloed op de plantenkleuren. Het is een sterk oxyderend ligchaam. Een
mengsel van 3 deelen thalliumperoxyde en 1 deel vijfvoudig-zwavelantimoon
is gebezigd voor Lucifers tot vervanging van den phosphorus , omdat het,
evenals deze , door wrijving ontbrandt. — Het peroxyde , als hydr a .a t,
verkregen door bij eene oplossing van anderhalfvoudig-chloorthallium een alkali te voegen , is bruin en eveneens onoplosbaar.
Thalliumrhodanure (Thalliumsulfocyanure, Rhodaanthallium : T1Rh) wordt
verkregen door rhodaanpotassium bij een thalliumzout te brengen.
Tballiumsulphureet. Eene zure oplossing van thalliumoxyde wordt door
zwavelwaterstof niet neergeslagen. In alcalische oplossingen brengt zwavelwaterstof en zwavelammonium een mart praecipitaat van z w a v e 1 t h a 1I i u in (T1S) voort , dat in een overvloed van zwavelammonium oplosbaar
is. Er ontstaat -wel eens een roodbruin praecipitaat , dat door sommige gehouden wordt voor een hoogeren zwavelingstrap van het thallium. Gunning
heeft daarentegen aangewezen, dat de thalliumverbindingen moeijelijk vrij
van arsenik te verkregen zijn en dat bet verkregen roodbruine praecipitaat
eene verbinding is van zwavelthallium met zwavelarsenik van de formule
T1S, AsS3.
Thalliumtrioxyde = Thalliumperoxyde.
Thebamne (C38 H 3,N06) wordt in bet opium gevonden en uit het opiumaftreksel door kalkhydraat neergeslagen. De neerslag wordt goed uitgewasschen , aan een zuur gebonden , dan door ammonia neergeslagen en uit aether
omgekristalliseerd. Het komt voor in kleurlooze , zilverglanzende blaadjes ,
die niet in water en alkali6n , daarentegen wel in alkohol en aether oplosbaar zijn.
Thebolactinezuur is door T. en H. Smith in alle soorren van opium, die
zij onderzochten , aangetroffen. Het wordt door hen verkregen door uit de
moederloogen van de morphine-bereiding de nog aanwezige alkaloiden neer
te slaan en de geconcentreerde oplossing bij 60° C. met loodglid te digereren. De verdunde en gefiltreerde vloeistof wordt dan tot eene dikke consistentie uitgedampt en met veel wijngeest vermengd. Uit de. gefiltreerde
oplossing wordt het lood door voorzigtig bijgieten van zwavelzuur gepraecipiteerd , de vloeistof gefiltreerd en het filtraat met kalkmelk geneutraliseerd.
Na verdamping of afdestilleren en rustig staan , schiet de thebolactinezure
kalk in kristallen aan.
Thane = Caffeine.
Thenard's blaauw = Kobaltultramarbn.
Theobromine (C, 41-1 8N,0,) wordt uit de cacaoboonen (van Theobroma
cacao) verkregen , door deze met water uit te koken , bij het afkooksel loodazijn te voegen, het lood door zwavelwaterstof te verwijderen en het filtraat
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in te dampen. Men verkrijgt het dan als een kristallijn poeder, dat zeer
weinig zelfs in kokend water en nog minder in alkohol en aether oplosbaar
is. Het is daarentegen beter oplosbaar in ammonia. Bet vormt met de zuren fraai gekristalliseerde zouten en kan gesublimeerd worden. Door salpeterzuur zilveroxyde bij de ammoniakale oplossing te voegen, verkrijgt men
een praecipitaat van theobromine-zilver (C14 H,AgN404 ), dat, met methyljodide
in toegesmolten buizen verhit, gesplitst wordt in caffeine (zie aldaar) en
joodzilver :
C14H7 AgN404 + C2H3J
C,611,0N404
AgJ
theobrominezilver joodmethyl

caffeine

joodzilver

Theorien s c h e i k u n d i g e. De theorien , waardoor men zich de scheikundige processen heeft zoeken te verklaren, zijn hoofdzakelijk : de ph 1 ogistische theorie van Stahl (zie Phlogiston) , de antiphlogistische
theorie van L a v o i s i e r (zie Antiphlogistisch stelsel) , de electrochemische
theorie van B e r z el i u s (zie aldaar) , de kerntheorie van Gm eli n (zie aldaar), de substitutietheorie van Dumas (zie Substitutieleer), de a t o m i st s c h e of mole cul a i r t h e o r i e of de leer der scheikundige valentien (zie
bij Valentien , scheikundige) en de typentheorie van Laurent en Gerhardt (zie aldaar).
Thermen noemt men heete zoutbronnen.
Thermometers noemt men werktuigen , om den warmtegraad te bepalen.
Zij zijn gegrond op de uitzetting van kwikzilver (k wik therm om eters),
van wijngeest (wijngeestthermometers) of van lucht (luchtthermom eters) door de warmte. Men onderscheidt aan een thermometer 2 vaste
punten , bet kookpunt en het vriespunt (zie aldaar). Er zijn voornamelijk 3
thermometerschalen in gebruik : van Celsius, van Reaumur en van Fahrenheit.
Bij de thermometerschaal
is bet vriespunt door 0, het kookpunt door 100 aangeduid.
van Celsius
0, »
»
» Reaumur »
80
»
» 32, »
» 212
»
D Fahrenheit » »
5 Graden Celsius zijn dus gelijk aan 4 graden Reaumur en aan 9 graden
Fahrenheit , terwijl er bij de reducties tot of van deze laatste thermometerschaal 32 moeten worden bijgeteld of afgetrokken. (Nadere bijzonderheden
zie men in Leerboeken over Natuurkunde).
Thiaceetzuur (C,H 302S,HS) ontstaat bij behandeling van azijnzuur met
vijfvoudig .zwavelphosphorus; ook van zwavelpotassium met acetylchloride.
Het is eene kleurlooze, naar azijnzuur en zwavelwaterstof riekende, vloeistof van 1,074 spec. gewigt , die bij 93° kookt en oplosbaar is in water.
Thiacetonine (C18II15NS4) ontstaat door gelijktijdige inwerking van arnmoniak en zwavelwaterstof op aceton in gele rhomboeders, die alkalisch
reageren , in water tamelijk moeijelijk, in zuren, alkohol , aether en aceton
gemakkelijk oplosbaar zijn;
Thialdine (C 12 H 13 NS4) komt voor in op gips gelijkende kristallen van een
aromatischen, doch onaangenamen , aanhoudenden reuk , die aan de lucht
langzaam verdampen, bij 42° C. smelten, spoedig sublimeren, zeer weinig
oplosbaar in water, daarentegen gemakkelijk oplosbaar in alkohol en aether
zijn. Het vormt met de zuren kristalliseerbare zouten. Het ontstaat door de
inwerking van zwavelwaterstof op aldehyd-ammoniak volgens de vergelijking:
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3(C„11,0„ NH 3 ) + 6HS = C 12 14 13 NS, 2NH,S

6H0

aldehyd-ammozwavelthialdine
niak
ammonium
Thialolie heethet drievoudig-zwavelaethyl (QUO, eenezeer
dikke olieachtige kleurlooze vloeistof, die bij de inwerking van zwavelwaterstof op aethylverbindingen gevormd wordt.
Thiobenzol (Phenylsulfhydraat : HS, C13 II 5 S) komt voor als eene kleurlooze olie van 1,08 spec. gewigt , die bij 165° kookt, een onaangenamen reuk
heeft, onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in wijngeest , aether en
zwavelkoolstof is. Het ontstaat door reductie uit het sulfophenylzuur. Het
'wordt door oxydatie , onder verlies van 1 aeq. H, overgebragt in p hen y 1b
fi d e (C 13 11 6 S,), witte kristalnaalden.
Thiocinnol (C, 8 H 3 S0 is cinnamyl-aldehyd (cinnamylwaterstof) , waarin de
waterstof door S verplaatst is. Het ontstaat door behandeling eener wijngeestige oplossing van kaneelolie met zwavelamtnonium.
Thiocyaanwaterstofzuur (gevarieerde naam van sulfocyaanwaterstofzuur),
heeft men eene problematische zelfsundigheid geheeten, die zich bij verhitting van het overzwaveloyaanwaterstofzuur zal afscheiden.
Thioftufol of Thiofurfarol (C,,,E1 4 0 2 S 2 ) ontstaat door inwerking van zwavelwaterstof op farfurol en komt voor als een kristallijn wit poeder.
Thionaphtamzuur (C 2o H 3 NS,0 3 ) ontstaat, gelijktijdig met naphtionzunr, bij
het koken eener alkoholische oplossing van nitronaphtaline met zwaveligzure
ammonia. Het kan echter niet in den vrijen staat worden verkregen, dewijh
het bij afscheiding uit zijne zouten in zwavelzuur en naphtalidine vervalt.
Zijne zouten zijn alle oplosbaar en kristalliseerbaar.
Thionuurzuur (2110, C 3 11 3 N.3 0 6 , 2502 = C 3 11 5 N3 0 13S2 ) wordt gevormd, wanneer zwaveligzure ammonia met een overvloed aan base bij eene oplossing
van alloxan wordt gevoegd en het mengsel eenige minuten of zoolang gekookt wordt , totdat er kristallen in de heete vloeistof verschijnen. Bij bekoeling ontstaat er eene halfvaste massa , ten gevolge der afscheiding eener
groote hoeveelheid thionuurzure ammonia in zilverglanzende kristallen, die met
koud water uitgewasschen en op een steen gedroogd worden. Uit deze zouten wordt thionuurzuur loodoxyde bereid, waaruit door middel van zwavelzuur
het thionuurzuur gemakkelijk kan worden afgescheiden. Het zuur is kristalliseerbaar en zeer gemakkelijk oplosbaar; het vertoont een tweebasischen
card en bevat de elementen van 1 aeq. alloxan, 1 aeq. ammoniak en 2 aeq.
zwaveligzuur.
Thiosinnamine (C 8 H 8 NZ S 2 ) wordt verkregen door 4 deel aetherische mostaardolie met 4 deelen ammonia liquida in aanraking to brengen , volgens
de vergelijking :
C8115NS2 + NH3 = C3H3N2S,

aeth. mostaardolie.
thiosinnamine.
lang staan van een mengsel dezer twee ligchamen in gesloten vaten
wordt het thiosinnamine als glanzende , kleurlooze zuilen verkregen, die

reukeloos zijn , een bitteren smaak hebben , bij 700 smelten , bij eene hoogere temperatuur ontleed worden , in heel water beter clan in koud en in
alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar zijn.
non (Thou) *is de Duitsche benaming voor de verbinding van kiezel-
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zuur met aluinaarde , die deem" genoemd wordt , hoewel onder thon" door
velen ook »klei" verstaan wordt.
Aluinaarde.
Thoonaarde
Thooraarde = Thoriumoxyde.
Thorium (Th). Dit element, naar de oude Zweedsche Godheid Thor
gebeeten , werd in een, op obsidiaan gelijkend, zwart mineraal ontdekt. Berzelius vond het daarin als thoraarde of thoriumoxyde. Het thorium kan
uit het thoriumchloride met behulp van potassium of sodium worden gereduceerd op gelijke wijze als zulks het geval is met het aluminium
uit aluminiumchloride. Het is een zwaar, donker loodgrijs poeder, hetwelk door drukking metaalglans aanneemt zeer veel op het aluminium
gelijkt en evenmin in koud als in warm water wordt geoxydeerd. Aan de
lucht verhit , verbrandt het met veel glans tot thoriumoxyde. Zoutzuur en
zwavelzuur werken er slechts langzaam op in, doch bij verwarming neemt
zoutzuur het onder ontwikkeling van waterstof op.
Thoriumchlorure (Chloorthorium : ThC1) wordt verkregen door thoriumoxydehydraat met kool, onder inwerking van chloorgas te gloeijen. Er ontstaat
een half gesmolten kristallijn sublimaat, hetwelk bij het omsublimeren, glanzende kristallen oplevert. Aan de lucht vervloeit het en in water lost het
onder sterke verhitting op. De oplossing wordt bij koking niet troebel, geeft
bij verdamping zoutzuur af en er blijft thoraarde terug. Door thoriumoxydehydraat in overvloedig zoutzuur op te lossen en deze oplossing te verdampen
blijft er eene straalsgewijs gekristalliseerde massa van een waterhoudenckout
terug.
Thoriumbromure (Broomthorium : ThBr) is eene gomachtige massa , die
verkregen wordt door thoriumoxydehydraat in broomwaterstofzuur op te lossen.
Thoriumflucrure (Fluoorthorium : ThF) kan verkregen worden , door
thoriumoxydehydraat met vloeispaatzuur te overgieten en komt voor als een
poeder, dat in water en vloeispaatzuur onoplosbaar is en door gloeijing niet
ontleed wordt.
Thorinmoxyde (Thooraarde : ThO) wordt , behalve in den thoriet , gevonden in den pyrochloor en in den monaziet. De thoriet bevat 19 pet. kiezelzuur , 58 pct. thooraarde , 40 pct. potassa , mangaanoxyde , ijzeroxyde,
uraanoxyde en geringe hoeveelheden loodoxyde , tinoxyde , potassa , soda en
10 pct. water. Men kan er het thoriumoxyde uit verkrijgen , door het tot
poeder gebragte mineraal met zoutzuur te digereren , de geleiachtige massa
in het waterbad in te dampen, het overblijvende met zuurgemaakt water
te behandelen , te filtreren (om het kiezelzuur af te scheiden) en door de
vloeistof zwavelwaterstof te leiden, ten einde lood en tin te praecipiteren, vervolgens op ateuw te filtreren en het filtraat door ammonia neer te slaan. De
neerslag wordt nog vochtig in verdund zwavelzuur opgelost en de oplossing
in de warmte verdampt , totdat slechts weinig vloeistof over is. Gedurende
het verdampen scheidt zich eene witte losse massa in eene tamelijke hoeveelheid af. Zij bestaat uit neutraal zwavelzuur thoriumoxyde met een bepaald watergehalte. IJzer, mangaan en uranium , die zich in den oorspronkelijken neerslag bevonden, blijven nu opgelost. Wordt de zure vloeistof van
het afgescheiden bezinksel afgegoten , dan wordt het laatste op een filtrum
afgewasschen , gedroogd en gegloeid , waarbij zuiver thoriumoxyde terugblijft. Het is wit en heeft een spec. gewigt van 9,402.
De thooraarde heeft veel overeenkomst met de ytteraarde, maar is daar-
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van onderscheiden, dat het zwavelzure zout in kokend water zeer weinig
oplosbaar is en dat dit zout met zwavelzure potassa een dubbelzout vormt.
Van de aluinaarde en berylaarde is zij onderscheiden door de onoplosbaarheid van haar hydraat in potassa.
Volgens NordenskiOld kan de thooraarde door zamensmelten met verglaasden borax en met boraxzuur gekristalliseerd verkregen worden.
Thoriumoxyde , k o o l z u u F. Koolzure alkalien slaan uit oplossingen van
thooraarde-zouten , onder ontwikkeling van koolzuur,, een basisch zout neder,
dat niet in koolzunrhoudend water, maar wel in overmaat van het praecipiteermiddel oplosbaar is.
Thoriumoxyde , zwavelzuur (Zwavelzure thooraarde : ThO, S03) kristalliseert in rhomboedrische kristallen met 5 aeq. kristalwater,, indien men
bij eene oplossing van thoriumoxyde in zwavelzuur (zie bij thoriumoxyde)
eenig vrij zuur voegt en dan beneden + 15° C. laat verdampen. Bij eene
hoogere temperatuur worden de kristallen melkwit , doordien zij 3 aeq. water
verliezen. Met 2 aeq, water is het zout zeer weinig in water oplosbaar.
Het dubbelzout , hetwelk de zwavelzure thooraarde met zwavelzure potassa
vormt (zwavelzure potassa-thooraarde), wordt het best verkregen, door eene
kristalkorst van zwavelzure potassa in eene oplossing van zwavelzure thooraarde te hangen. De vloeistof worth langzamerhand troebel en het dubbel.
zout scheidt zich als een kristallen poeder aan de wanden van het vat afHet dubbelzout bevat 4,4 pct. water en is in water oplosbaar.
''hymen (C,,,H, G) is eene koolwaterstof in de thymolie.
Thymol (Thymzuur: C20H1602) is bet zuurstofhoudend stearopten der
thymolie, hetwelk oak in de monardaolie wordt aangetroffen. Om het thymol op zich zelf te verkrijgen , behandelt men thymolie met potassa- of sodaloog , waarbij zich het thymol als thymzuur met het alkali verbindt. Het
thymzuur alkali wordt door middel van een zuur ontleed, het afgewasschen
thymzuur door afwassching gezuiverd, gedroogd en eindelijk gedestilleerd. —
Ook kan men het thymol verkrijgen door thymolie aan eene langdurige afkoeling bloot te stellen. Het vertoont zich dan in eene kristallijne modificatie , terwijl hetgeen uit de potassaverbinding is afgescheiden, niet vast kan
verkregen worden.
Het kristallijne thymol smelt bij 44° C. en kookt bij 230°. Eens gesmolten,
kan het zelden weder tot den vasten staat gebragt worden. Het heeft een
zwakken , aangenamen reuk naar thym en een peperachtigen smaak , is weinig
oplosbaar in water , daarentegen oplosbaar in alkohol, aether en vette olièn.
Het is een antiseptisch middel , dat zich met de dierlijke huiden en weefsets verbindt en ze voor rotting bewaart. Het vormt met de alkalien oplosbare zouten.
Thymolie is de olie, die verkregen wordt door destillatie van Thymus
vulgaris met water. Zij bevat eene zuurstofvrije olie of campheen (het thymen) en een zuurstofhoudend stearopten (het thymol).
Thymoyl ontstaat uit het thymol door behandeling met bruinsteen en
zwavelzuur en gelijkt veel op het chinon.
Thymuur = Thymol.
Tin (Sn) komt in de natuur nooit gedegen voor, maar geoxydeerd als
tinsteen en met zwavel verbonden als ti nkies. Het metallisch tin is
zilverwit en zeer pletbaar, zoodat het in zeer [dunne blaadjes kan worden uitgeslagen (t infoelie, s t a n n i o I). Deze pletbaarheid is het grootst bij
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4000 C. , want bij 200° is het tin zoo broos , dat het tot poeder kan gebragt
worden (Stannurn pulverisatum). Het bezit weinig vastheid , zoodat een
draad van 2 m. m. dikte reeds bij eene belasting van 24 kilo breekt. Bij het
buigen geeft het tin een eigenaardig geluid, het geschreeuw (g eschrei)
of k n a r s e n van het tin geheeten , hetwelk ontstaat door het verbreken der
kristallijne structuur van het tin. Het spec. gewigt van het tin bedraagt
7,28. Het tin wordt aan de lucht en in het water bijna in het geheel niet
geoxydeerd , het smelt bij 280°, waarbij het met eene graauwe huid van
tinoxydule en tinoxyde wordt overdekt , terwij1 het bij langduriger en sterker
verhitting geheel in wit tinoxyde (t in a s ch) wordt overgebragt ; bij eene zeer
hooge temperatuur gaat het in dampen over.
Het tin wordt door verdund zwavelzuur bij koken langzaam onder ontwikkeling van waterstofgas , door geconcentreerd zwavelzuur in de warmte
onder ontwikkeling van zwaveligzuur opgenomen. Door geconcentreerd chloorwaterstofzuur worth het bij de gewone temperatuur opgelost , onder ontwikkeling van waterstof; salpeterzuur oefent er eene hevige werking op uit
en oxydeert het onder ontwikkeling van stikstofhyperoxyde; in koningswater is het tin gemakkelijk oplosbaar. Ook door sterke alkalien wordt het
opgenomen. Het tin kan na smelting in kristallen worden verkregen. Over
den gekristalliseerden staat van het tin op de oppervlakte van blik , zie
Moire metallique. Het Malakka- of Banka-tin behoort tot de beste tinsoorten , terwijl vele soorten , uit Silezie afkomstig , arsenik bevatten.
Volkomen zuiver tin wordt uit het tinoxyde verkregen , door dit in een koolkroes of door bijvoeging van kool te reduceren. In het groot wordt het
tin langs den metallurgischen weg uit den tinsteen of tinerts door reductie in
schacht- of vlamovens verkregen. Eerst worden de ertsen mechanisch door
slibben en wasschen gezuiverd , dan geroosterd , om de vreemde metalen te
vervlugtigen of in specifiek ligtere en wrijfbare oxyden over te brengen , die
dan grootendeels door afwasschen van den tinsteen kunnen gescheiden worden. Alsdan worden de ertsen in de genoemde ovens zamengesmolten en
het verkregen doch nog tamelijk onzuiver tin in vormen gegoten. Het ruw tin
wordt in aan eene loutering of raffinatie onderworpen , door het nogmaals n den vlamoven te smelten en bij eene zoo laag mogelijke temperatuur
in een gietijzeren ketel , die zich aan de zijde van den smeltoven bevindt ,
bij eene bepaalde hitte of te schuimen.
Te Altenberg in het Saksische 'ertsgebergte bevindt zich een . tinsteen , vergezeld van zwavel- en arsenikkies , wolfraam en ijzerglans, die den naam van
tinbastaard (zinnzwitter) draagt. Deze erts wordt eerst nat bewerkt , nadat
vooraf zeer harde stukken zijn murw gemaakt , door ze in vrije hoopen
te branden. De stukken worden voor eene tweede bewerking in den vlamoven,
met gifttorens verbonden , geschikt gemaakt, om het arsenigzuur, dat zich nit
de arsenikkies ontwikkelt , te verwijderen. Het tinoxyde blijft onveranderd,
maar een groot gedeelte der bijgemengde kiezen en andere mineralen worden
losgemaakt en geoxydeerd. Ten einde de arsenikzure zouten geheel te ontleden, pleegt men op het einde der bewerking kool bij te voegen. De aldus verkregen ertsstukken worden nu nogmaals in slibgroeven afgewasschen en dan
met een gehalte van omstreeks 70 pct. tin gesmolten. Om alle andere zelfstandigheden zooveel mogelijk te verwijderen , trekt men de ertsen met verdund zoutzuur uit, door ze in houten kuipen met het verdunde zuur tot een
Brij aan te mengen , gedurende eenige uren te digereren en dan met water uit
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te loogen. De smelting der toebereide en gereinigde stukken wordt , nadat
zij op een haard , die zich boven den rooster bevindt, gedroogd zijn, in ornstreeks 3 el hooge spoerovens , met vliegstofkamers voorzien , ondernomen.
Tin en slakken vloeijen onafgebroken af in een voorkroes. De rijke slakken ,
die nog tin mgesloten houden, worden dadelijk weder in den oven gebragt ; de
armere daarentegen worden door. begieting met koud water verschrokken
weggenomen en bij het eerstvolgende smeltsel gevoegd. Is de kroes met An
gevuld, dan vloeit het vloeibare metaal door een, kanaal in een steekkroes
(abstichtiegel) of kookhaard. Dit tin wordt dan aan eene uitsmelting (pauschen)
door middel van gloeijende kolen op den zoogenaamden »pauschhaard" onderworpen. Deze bestaat uit een met koolpoeder bedekten, nit ijzerplaat vervaardigden haardgrond , waarop gloeijende kolen worden uitgespreid , waardoor men het vloeibare tin van de hoogste plaats af laat . doorvloeijen , hetwelk zich in een dieper gelegen kroes verzamelt. Deze bewerking wordt
eenige malen herhaald en het tin op eene koperen plaat uitgegoten, in welken
vorm (plaatvorm) het meestal in den handel komt. De overblijfsels bij het doorvloeijen van het tin worden met den hamer geklopt en dragen den naam
van »d o o rn en." Minder zuiver tin komt in den handel onder den naam
van bloktin voor.
Laat men gesmolten tin van eene aanmerkelijke hoogte afvloeijen, dan verkrijgt men het gek orr eld tin, dat ook in den handel onder dezen naam
voork8mt.
Het tin wordt op zich zelf gebruikt , maar dient verder hoofdzakelijk tot
legeringen , tot bet overdekken van andere metalen of vertinnen enz.
Tinaethylirerbindingen (Stannaethylverbindingen). Van deze zijn er voornamelijk 3 bekend: tindiaethyl of stannaethyl: (C,H 5) 2Sn2 of (C,HOSn,
tintriaethyl: (C,11 5),Sn2 enhet tintetraethyl: (C 4115),Sn 2 .—Het tintliae th y 1 wordt verkregen door aethyljodide met tinsodium (4 deelen tin opil
deel sodium) te verwarmen. Er ontstaat hierbij een mengsel van tindiaethyl en
tintriaethyl , Welke van elkander worden gescheiden door wijngeest, waarin
tintriaethyl bijna onoplosbaar, het tindiaethyl gemakkelijk oplosbaar is. Het
tindiaethyl is eene kleurlooze dikke ON van 1,558 spec. gewigt. Het verbindt
zich met zuurstof, chloor, broom en jood tot tindiaethyloxyde: (C41-15)z
8n2 0„ tindiaethylchloride: (C,H,)3 Sn 2C1„ tindiaethylbromide:
(C,H 5) 2 S-03r2 en ti nd i a et hyljodide: Sn2J„ Door verhitting gaat
bet , onder afscheiding van . tin , over in tintetraethyl.
Tinasch wordt de gripe huid geheeten , die op gesmolten tin ontstaat
en bij voortgezette verhitting in tinoxyde overgaat (Zie tin).
Tinbisulphureet is synoniem met tinsulfide of dubbel-zwaveltin.
Tinbotfir is eene kristallijne massa , die ontstaat , wanneer tinchloride
met ongeveer een derde van zijn gewigt aan water wordt vermengd.
Tinbromide- (Dubbel-broomtin SnBr 2) wordt verkregen door bet zamenbrengen van tinbromure met broom en komt voor als eene vaste
witte , kristallijne massa, die gemakkelijk smelt , in naalden sublimeert en
aan dlucht nevels vormt.
Tinbromure (Enkelvoudig-broomtin : SnBr) wordt verkregen door tin te
verhitten in broomwaterstofgas of door tin met kwikzilverchloride te verhitten. Het komt voor als eene grijswitte kristallijne massa , die, aan de lucht
Nerhit tinbromide levert , terwiji tinoxyde terugblijft.
Tinchloride (Dubbel-chloortin : &CIO is eene zeer dunvloeibare, kleur-
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!ooze, aan de lucht sterk rookende, bijtende vloeistof van 2,28 spec. gewigt
(kookpunt 115° C.) , die watervrij verkregen wordt , door over verhit tinchlorure of over verdeeld tin chloorgas te leiden. Eenvoudiger verkrijgt men
bet door een innig mengsel van I deel tinvijlsel met 4-5 deelen kwikzilver,chloride aan eene destillatie te onderwerpen. Als zoodanig is het reeds tang
under den naam van Libav's rookende vloeistof (Spiritus fumans Libekend geweest. Misschien aanwezig ijzerchloride verwijdert men ,
door nogrnaals met zwavelzuur te destilleren. Wil men het als dusgenaamd
tinchloridehydraat (SnCl, + 2110) verkrijgen , dan lost men tin in
koningswater op of men behandelt eene oplossing van tinchlorure met chloorgas in overmaat, totdat zij sterk naar chloor riekt.
De tin solutie of tine om po sit ie, die in de verwerij wordt gebezigd
voor de vervaardiging der zoogenaamde »physiekbaden" , besthat uit eene
oplossing van tinchloride, die men vervaardigt door tin in 2 deelen zoutzuur en 1 deel salpeterzuur op te lossen.
Tinchloride-ammonium (Pinkzout: SnCI, + WI) wordt verkregen door
4 deel salmiak op te lossen in 2 deelen eener oplossing van tinchloride
(van 50° B.), welke oplossing bereid is door behandeling van tinchlorure
?met chloor.
Tinchloride-hydraat , zie bij tinchloride.
Tinchlorure (Enkelvoudig-chloortin, Chloortin , Tinzout : SnCI) wordt
watervilj verkregen door tin in zoutzuurgas te verhitten of door een mengsel van gelijke deelen tinvijlsel en kwikzilverchloride in eene retort tot roodgloeijens te verhit ten , waarbij het in een aangelegden ontvanger overkomt. —
Als hydraat (SnC1 + 2110) verkrijgt men het door 4 deel zoo fijn mogelijk
geraspt tin met 4 deelen zoutzuur van 4,30 spec. gewigt te koken en de oplossing te verdampen. — Om eene oplossing van tinchlorure voor het • overgaan in tinoxydulehydraat en tinchloride te bewaren, doet men daarin vrij
zoutzuur en metallisch tin.
Het tinchlorure wordt gebezigd tot de vervaardiging van het gondpurper
van Cassius , als bijtmiddel in de verwerij (zie aldaar) , in de zijdefabrieken
tot het vervaardigen van een fijn ponceau uit cochenille enz., en is in de scheikunde belangrijk als reagens op kwikzilverzouten, daar het door zijne neiging om
in tinchloride over te gaan , sterk desoxyderend werkt, zoodat het kwikzilver
als bolletjes wordt afgescheiden.
Tincturen noemt men in de pharmacie alkoholische aftreksels van plantaardige of dierlijke zelfstandigheden.
Tinerts , zie tinsteen,
Tinfoelie = Stanniol , zie bij tin.
Tinjodide (Dubbel-joodtin : SO,) komt voor als een oranjerood sublimaat in
glanzende naalden, wanneer 2 deelen tin en 1 deel jodium zamen verhit worden.
Tinjodure (Enkelvoudig-joodlin : SO) schiet in fraaije, geelroode, naaldvormige kristallen aan , indien bij eene warme geconcentreerde oplossing van
tinchlorure eene geconcentreerde oplossing van joodpotassium in geringe
overmaat wordt gevoegd.
Tinkal, zie bij Sodiumoxyde , boorzuur.
Tinkles bevat omstreeks x-20 pct. tin , 30 pet. koper met 30 pct. zway e! , benevens ijzer en zink in afwisselende verhoudingen. Wegens zijn
zwavelgehalte wordt hij minder voor de afscheiding van het tin dan voor
die van het koper gebezigd.
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, Tinkuip. Het beste reductiemiddel van den indigo is volgens Runge de
tinoxydule-potassa, die daarin verve het zwavelzuur ijzeroxydule, den kalk en de
potasch overtreft en zelfs den indigo , die zich in verbinding met de plantaardige en dierlijke vezel bevindt , met gemak oplost.
Men bereidt voor dit Joel de tinoxydule-potassa , door eene oplossing van
tinchlorure bij eene potassaloog te voegen. De neerslag , die in den beginne ontstaat, is tinoxydule en verdwijnt steeds weder, , zoolang nog potassa tot oplossing aanwezig is. Blijft dus iets onopgelost terug , dan eindigt men
met het bijvoegen.
Tinlegeringen.. Wij vermelden daarvan hier voornamelijk die met zink,
antimoon en lood. (De legeringen met koper, zooals brons, kanonnenmetaal,
enz. zie onder Brons).
De belangrijkste tinlegering met antimoon is het Brittannia-metaal (zie aldaar). Onder den naam van ash b e r r i um is door Ashberry onlangs eene
nieuwe compositie voor brittannia-metaal aangegeven, bestaande uit 80 deelen tin, 1.4 deelen antimoon , 2 deelen koper , 2 deelen nikkel , 1 deel aluminium en 4 deel zink.
Een ander , métal a r g e n t i n , bestaat uit 85,5 tin en '14,5 antimoon ;
plate Pewter bevat bovendien nog koper en bismuth (Zie Pewter).
Zoogenaamd c o m p o s i t i e m e t a a l bestaat uit 8 deelen koper , 2 deelen tin , I deel lood , die gezamenlijk onder borax gesmolten worden.
Over soldeersel met tin, zie Solderers.
Eene legering van 20 deelen tin , 400 deelen lood , 30 deelen antimoon , 8
deelen nikkel , 5 deelen kobatt , 8 deelen koper en '2 deelen bismuth onderscheidt zich door hare hardheid , taaiheid en duurzaamheid en is diensvolgens als lettermetaal veel in gebruik.
Legeringen van tin met ijzer zijn tot heden weinig aangewend , eene legering
uit 6 deelen tin en 4 deel ijzer wordt opgegeven tot versiersels geschikt te zijn.
Tinoxychlorure (SnCl, SnO -1- 2H0) scheidt zich als een melkwit ligt poeder af,, indien bij eene oplossing van tinchlorure eene groote hoeveelheid water gevoegd wordt.
Tinoxyde (Tinzuur : SnO,). Hiervan komen 2 modificaties voor , het
gewone tinoxyde of tinzuur(a.tinoxyde)enhet metatinoxyde
of m eta t i n z u u.r (b. tinoxyde). Men zie verder bij tinzuur.
Tinoxyde , chroomzuur, ontstaat door wederzijdsche ontleding van
tinchloride en chroomzure potassa als een citroengele nederslag , die bij het
droogen doorschijnend bruingeel wordt.
Tinoxyde, phosphorigzuur, ontstaat als een witte neerslag ,
die tot eene glasachtige massa indroogt , indien tinchloride en phosphorigzure ammonia bijeengebragt worden.
Tinoxyde , ph o s p h or zuur, ontstaat bij het vermengen eener oplossing van tinchloride met phosphorzure soda.
Tinoxyde , salpeterzuur, scheidt zich in zijdeglanzende schubben
uit eene oplossing van tinoxydehydraat in geconcentreerd salpeterzuur af..
Tinoxydehydraat , zie bij tinzuur.
Tinoxyde-potassa = Tinzure-potassa , zie Potassiumoxyde , t i n z u u r.
Tinoxyde-soda -_-7_ Tinzure-soda , zie Sodiumoxyde , t i n z u u r.
Tinoxydule (SnO) wordt langs den droogen weg verkregen door tin tot
smelting te verhitten en langen tijd bij deze temperatuur te houden ; het wordt
alsdan bedekt met een aschgraauw huidje van tinoxydule. Langs den natten
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weg verkrijgt men het door tin in zoutzuur op te lossen waarbij water' tin zich met het chloor tot tinchlorure verbindt
stof ont-sqkt , terwiji het
Slaat men deze oplossing met koolzure alkalien neder,, dan verkrijgt men
wit tin o x y du 1 e h y d r a a t , hetwelk , met luchtvrij water uitgewasschen,
bij eene temperatuur van 80° C gedroogd en in eene retort verhit , waardoor
men koolzuur leidt een donkerbruin , bijna zwart oxydule levert.
Tinoxydule , c h room zuur (SnO, Cr0 3). Wordt eene oplossing van
tinchlorure in eene oplossing van neutrale chroomzure potassa gegoten , dan
scheidt zich deze verbinding in bruine vlokken af. Gaat men omgekeerd te
iverk, dan wordt het chroomzuur door het tinchlorure gedesoxydeerd en er
ontstaat een groene neerslag.
Tinoxydule, j 0 o d z u u r (SnO, JO5) wordt als een witte neerslag verkregen door wederzijdsche ontleding van tinchlorure en joodzure soda.
Tinoxydule , m et a t i n z u u r. Wordt wit tinoxydehydraat (metatinzuur) met eene oplossing van tinchlorure overgoten , dan neemt het dadelijk
een oranjegele kleur aan , de vloeistof wordt sterk zuur door gevormd zoutzuur
en , indien het metatinoxydehydraat in overvloed aanwezig is , vindt men in
de vloeistof' geen tin meer aanwezig. Het gevormde ligchaam is metatinzuur
tinoxyde , hetwe'k met de formule SnO, Sn 5 010 + 4H0 overeenkomt. De verbinding is onoplosbaar in water , verliest bij 140 0 C. zijn watergehalte en
wordt bruinzwart.
Tinoxydule , p h o s p h o ri g z u u r (2SnO, HO, P0 3) ontstaat door wederzijdsche ontleding van tinchlorure en phosphorigzure ammonia als een witte
neerslag.
Tinoxydule , ph osphorzuur (3SnO, P0 5) wordt gevormd , wanneer
tinchlorure met eene oplossing van phosphorzure soda wordt neergeslagen.
Tinoxydule , salpeterzuur (SnO, N0 5 ) wordt in oplossing verkregen ,
door tinoxydule of tinoxydulehydraat bij zachte verwarming in zeer verdund
koud salpeterzuur op te lossen. Bij bekoeling wordt echter de oplossing zeer
spoedig ontleed en tinoxydehydraat afgescheiden.
Tinoxydule, zwaveligzuur (SnO, SOO ontstaat , onder gelijktijdige afscheiding van zwaveltin , indien tin met waterhoudend zwaveligzuur behandeld
wordt.
Tinoxydule , zwavelzuur (SnO, SO 3) ontstaat bij het verwarmen van
tin met geconcentreerd of een weinig verdund zwavelzuur , en kan ook bereid worden door tinoxydulehydraat met zwavelzuur te verzadigen. Het
scheidt zich af in kleine kristallijne blaadjes , is gemakkelijk oplosbaar in
koud water, maar de oplossing wordt bij kookhitte ontleed en zet een basisch zout af.
Tinoxydulehydraat , zie Tinoxydule.
Tinoxydule-potassa (KO, SnO) wordt gebruikt voor schilder- of kastenblaauw. ,Men vermengt voor dit Joel indigo, tinchlorure en eene behoorlijke
hoeveelheid potassa , bedekt het mengsel en drukt met een metaalgaas.
Tinsesquichlorure (Sn2C1 3) zal ontstaan , wanneer tinsesquioxydule in zoutzuur wordt opgelost ; ook bij het staan eener oplossing van tinchlorure aan
de lucht.
Tinsesquioxydule (Sn203 ) wordt verkregen door in eene oplossing van
tinchlorure, die geen vrij zoutzuur bevat , versch gepraecipiteerd ijzeroxydehydraat te brengen en alsdan tot kokens te verhitten. Er geschiedt hierbij
eene dubbele ontleding , waarbij zich tinsesquioxydule afscheidt en ijzerchlo47
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rure in de vloeistof blijft. Of men brengt eene oplossing van iizerchloride ,
waarbij men zooveel ammoniak heeft gevoegd , totdat er een neerslag begint
te ontstaan , bij eene met ammonia verzadigde oplossing van tinchlorure en
digereert alles bij 50-60° C.
Tinsesquisulphureet (Anderhalf-zwaveltin : Sn 2S3 1 wordt verkregen door
tinsulphureet met V, van zijn gewigt zwavel te vermengen en het mengsel
in eene retort bij directe roodgloeihitte zoolang te houden , totdat er geen
zwavel meer overgaat. Ook wordt het verkregen bij sterke verhitting van
tinsulfide. Het vormt eene grijsgele metaalglanzende massa.
Tinsolutie , zie onder Tinchloride.
Tinsteen komt als gewone tinsteen of tinspaat en als vezelige tinerts of
houttin in de natuur voor. De gewone tinsteen heeft eene zwartachtige kleur en
wordt meestal in het ertsgebergte, Boheme, Silezie, Engeland, Oost-India (Banka
en Malacca) , enz. aangetroiren. De vezelige tinerts bezit eene lichtere kleur en
wordt met kwarts en tourmalijn in Cornwallis en in Mexico gevonden. De
tinsteen bestaat uit tinoxyde , ijzeroxyde en kiezelaarde in afwisselende verhoudingen.
Tinsulfide (Dubbel-zwaveltin : SnS2) komt als een gele neerslag te voorschijn , indien eene oplossing van tinchloride met zwavelwaterstofgas behandeld worth. In goudgele schubben verkrijgt men bet door den damp van
tinchloride tegelijk met zwavelwaterstofgas door eene gloeijende buis te laten
strijken. Deze goudgele kristallen warden ook op eene andere wijze verkregen
en dragen dan den naam van musief good (Zie aldaar).
Tinsulphureet (Enkelvoudig-zwaveltin: SnS) wordt verkregen door tin
met zwavel te smelten. Het vormt dan eene loodgrijze , kleverige, kristallijne
massa. Ms bruine nederslag van hydratisch tinsulphureet wordt het verkregen door zwavelwaterstofgas in oplossingen van tinoxydulezouten of van
tinchlorure te leiden.
Tinzout is eene gewone benaming voor het tinchlorure.
Tinzuur is de naam , die aan de hoogste verbinding van het tin met
de zuurstof veeleer toekomt , dan die van tinoxyde. Er bestaan twee modificaties dezer verbinding, : het a. of g e w o o n tin z u u r en het b. of m et atinzu ur.
Het a of gewo on tinzuur (tinoxydehydraat : Sn0 2 ,2H0) wordt verkregen
door eene oplossing van tinchloride door middel van ammonia of koolzure
potassa neer te slaan en komt dan voor als een witte geleiachtige neerslag,
die na drooging amorphe doorschijnende stukken levert. Het bevat dan nog
4 aeq. water, die het bij droogen in het luchtledige of boven 100" gedeeltelijk verliest. Bij te sterke verhitting echter gaat het in metatinzuur
over. — Het gewone tinzuur is o pl osba ar in salpeterzuur en onmiddellijk
in zoutzuur, welke oplossing door zwavelzuur niet gepraecipiteerd wordt.
Na bilvoeging van wijnsteenzuur geeft het met ammonia geen neerslag (On.
derscheidingen van m et atin zuur). Het verbindt zich met de alkalihydraten en met de koolzure alkalien (bij de laatste onder ontwikkeling van koolzuur) tot tinzure alkalien,
Het metatinzuur (metatinoxydehydraat : Sn 306 -1- 6H0) ontstaat door
oxydatie van tin door middel van salpeterzuur. Men brengt in een mengsel
van 12 deelen zuiver salpeterzuur en 12 deelen water bij gedeelten 5 deelen
geraspt tin. Nadat al het tin opgenomen en de hevige werking voorbij is ,
verwarmt men alles in een zandbad onder omroeren , giet dan de brijachtige
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rnassa in een vat, dat omstreeks 400 deelen laauwwarm water bevat, roert
laat bezinken, verwijdert het water en giet weder versa bij. Hiermede
gaat men zoolang voort, totdat een ingedompeld lakmoespapier niet meer
roodgemaakt wordt , waarna men den neerslag droogt. Ook ontstaat het bij
sterke verhitting van het gewoon tinzuur. — Het metatinzuur is een wit poeder,
onoplosbaar in salpeterzuur en eerst oplosbaar bij koking onder bijvoeging van
water in chloorwaterstofzuur, uit welke oplossing het weder door zwavelzuur wordt gepraecipiteerd , alsmede na bijvoeging van wijnsteenzuur door
ammonia (Onderscheidingen van gewoon tinzuur). Het metatinzuur is wel
oplosbaar in alkalien , maar niet in koolzure alkalien. De zouten verschillen
van die van het gewoon tinzuur.
Tinzuur-anhydrid (Watervrij tinzuur : Sn0 2) is een wit poeder, dat bij
gloeijing van de beide tinzuren , alsook door verhitting van tin (tinasch)
ontstaat en in de natuur voorkomt als tinsteen. Het is geheel onoplosbaar
in zuren.
Titaan (Titanium : Ti) is een tamelijk zeldzaam metaal , hetwelk in de
natuur niet gedegen, maar slechts in verbinding met zuurstof, , als titaanoxyde of titaanzuur en verder met ijzer, kalk , cerium enz. verbonden gevonden wordt. De belangrijkste titaanhoudende mineralen zijn : rutiel,
anatas, t i t a n i e t of sphen en het titaanijzer, hetwelk onder verschillende benamingen (illmeniet, menakan, iresin en nigrin) voorkomt.
Het rutiel of schoerl wordt in den grondvorm van het quadratische systeem , digt , naaldvormig ingesloten , met eene bloedroode in het hyacinthroode , gele en bruine overgaande kleur , metaalglanzend , doorschijnend tot
ondoorzigtig , van 4,21 tot 4,29 spec. gewigt gevonden in gangen van oergebergte in het Salzburgsche , Innsbruck , aan den Gotthard , in de Pfaltz,
Carinthia , Stiermarken, enz. — De zamenstelling van bet r u t i el is : titaanzuur
(zie aldaar) met eenig ijzeroxyde , mangaanoxyde en kiezelaarde. Ni grin of
jjzertitaan is vermengd met ijzeroxyde en mangaanoxydule. Anatas met
den grondvorm van den spitsen quadratischen octaeder van eene kruidnagelbruine , gele of roodbruine kleur wordt deels in korrels , deels in afzonderlijke 4ristallen van 3,82 spec. gewigt in gneis , glimmerlei , graniet , groensteen , enz. gevonden. De ti t a n i et of sphen van eene bruine, hyacinthroode , gele of groene kleur, met den grondvorm van het scheef-rhombische
prisma, wordt voornamelijk in het oer- en overgangsgebergte aan den Gotthard , in Tyrol , in het Salzburgsche , enz. aangetroffen. De zamenstelling
van het sphen aan den Gotthard is :
33,3 titaanzuur,
28,0 kiezelzuur en
32,2 kalk.
Het ti taanij z e r is eene pikzwarte , metaalglanzende zelfstandigheid in
kristallijne en digte massa's, die in het Salzburgsche in oergebergte, in Schotland enz. voorkomt. Eene analyse van het titaanijzer leverde o. a. de volgende resultaten
14,16,
titaanzuur
75,00,
ijzeroxyde
10,04,
ijzeroxydule
niangaanoxydule 0,80.
Het titaan kan in den metaalstaat door reductie van het titaanzuur door
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middel van koolpoeder verkregen worden , zuiverder echter door fluoortitaanpotassium met potassium in een bedekten kroes te verhitten. De bekoelde
massa wordt met veel water overgoten, waarna de ligtere titaanzuurhoudende
deelen met water worden afgeslibd. — Het is een donkergrijs, niet kristal.
lijn poeder, hetwelk, aan de lucht verhit, met buitengemeenen glans verbrandt. Het titaan vertoont groote neiging tot de stikstof (Zie Stikstoftitaan).
Volgens Wailer en Deville gaat het titaan met het aluminium eene kristallijne verbinding aan, die met de formule Al,Ti overeenkomt.
Titaanbichloride , zie Titaanchloride.
Titaanbromide (TiBr2) wordt als eene barnsteengele , fraai kristallijne
massa verkregen , door broom met titaan in aanraking te brengen.
Titaanchloride (Titaanbichloride, Titaansuperchloride : TiCl a ) kan verkregen worden door een innig mengsel van titaanzuur en kool in een stroom
droog chloorgas te verhitten. Men vermengt tot dat einde 4 deelen titaanzuur met 1 deel zwartsel , vormt uit het mengsel met olie een deegonaakt
daaruit ballen ter grootte eener hazelnoot, bepoedert die met koolpoeder en gloeit
tot ontleding der olie in een bedekten kroes. De ballen worden dan in eene verglaasde porseleinen buis of in eene retort aan de inwerking van droog chloorgasblootgesteld. Het titaanchloride wordt in een koud gehouden ontvanger opgevangen en vertoont zich als eene gele vloeistof, waaraan men door schudden met koper of kwikzilver het te veel geabsorbeerde chloor onttrekt en
die men vervolgens rectificeert. Bezigt men voor de bereiding van het titaanchloride , in plaats van het zuiver titaanzuur , het natuurlijk ijzerhoudend
zuur of den rutiel , dan ontstaat er te gelijker tijd ijzerchloride, waarvan
het titaanchloride gemakkelijk door afgieten en rectificeren kan worden gescheiden. — Het titaanchloride is kleurloos en heelt bij 0° C. een spec.
gewigt van 1,76. Het kookt bij 436° en wordt bij — 25° nog niet vast. Aan
de lucht rookt het bij de gewone temperatuur buitengewoon sterk , trekt
langzamerhand vochtigheid aan en wordt vast tot waterhoudend chloride,
hetwelk in eene groote hoeveelheid water oplosbaar is. Brent men water
bij het watervrije chloride , dan geschiedt de scheikundige vereeniging onder
zeer sterke ontwikkeling van warmte.
Titaanchloride-ammoniak (TiCl 2 4- 2NH3) is eene bruinroode verbinding,
die verkregen worth door titaanchloride volkomen met ammoniakgas te verzadigen.
Titaanfluoride (TiF2) wordt als eene kleurlooze rookende vloeistof verkregen, door een mengsel van vloeispaat en titaanzuur met rookend zwavelzuur te destilleeren , waartoe men zich van een platinavat bedient.
Titaangroen is een ferrocyaantitaan , dat verkregen wordt door titaanzuur met ferrocyaanpotassium te praecipiteren. Tot dat einde wordt het
titaanzuur, nit den rutiel van iserine verkregen, tweemaal met zoutzuur
gedigereerd en de zure vloeistof na bijvoeging eener oplossing van geel
bloedloogzout snel tot kokens verhit, waarbij een fraaije donkergroene neerslag,
te voorschijn treedt. Ook kan men het verkrijgen door den rutiel met koolzure potassa zamen te smelten , de gesmolten massa met kokend water week
te maken, in salpeterzuur op te lossen , de oplossing helder of te gieten en
met geel bloedloogzout neer te slaan.
Titaanoxyde , zie Titaansesquioxydule.
Titaansesquichlorure (Ti,C1 3) komt in donker violette schubben van een
sterken glans voor, die aan de lucht vervioeijen en langzaam onder vorming
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van titaanzuur ontleed worden. Deze verbinding ontstaat, indien waterstofgas met dampen -van titaanchloride door eene gloeijende buis geleid
wordt.
Titaansesquioxydule (Titaanoxyde : Ti 2 03 ) wordt waarschijnlijk in het
titaanijzer gevonden en als hydraat neergeslagen , indien men eene oplossing
van titaanzuur in zoutzuur met metallisch koper bij 40 tot 50° digereert en
de violetblaauwe oplossing in ammonia liquida uitgiet. Het gevormde koperchloride blijft opgelost, terwijl het hydraat met begeerte zuurstof aantrekt en het water ontleedt.
Titaansulfide (Titaansulphureet , Titaansupersulphureet : TiS 2) komt in
zamenstelling overeen met het titaanzuur en wordt door wederzijdsche ontleding van titaanchloride en zwavelwaterstof bij eene hooge temperatuur verkregen. Het werd het eerst door H. Rose bereid, door dampen van zwavelkoolstof over titaanzuur onder hevige gloeihitte te leiden. Het komt voor
in groote rnetaalglanzende schubben met de kleur van geel koper. Op de
huid gestreken , geeft het eene glanzende streep.
Titaansuperchloride , zie Titaanchloride1
Titaansupersulfide , zie Titaansulf ide.
Titaanijzer , zie onder Titaan.
Titaanzuur (Ti02 ) wordt in de natuur als rutiel, brookiet , anatas gevonden en kan zoowel nit den rutiel als uit het titaanijzer bereid worden.
Tot dat einde wordt tot fijn poeder gebragte rutiel met het dubbele gewigt
koolzure potassa zamengesmolten, waardoor als produkt een mengsel van
koolzure en titaanzure potassa met ijzeroxyde verschijnt , hetwelk in vloeispaatzuur opgelost wordt , waardoor eene moeijelijke oplosbare verbinding
van fluoortitaan en fluoorpotassium met fluoorijzer ontstaat. Deze wordt
meermalen uit kokend water omgekristalliseerd, waarbij het fluoorijzer grootendeels in de moederloog blijft. Uit eene warm bereide oplossing van het
fluoordubbelzout scheidt ammonia , titaanzuur ammoniumoxyde af, hetwelk
na gloeijing watervrij titaanzuur teruglaat. Voegt men zoutzuur bij eene optossing van titaanzure potassa, dan verkrijgt men titaanzuurhydraat. Uit het
titaanijzer kan men het zuur eveneens afscheiden , door den erts met koolzure potassa zamen te smelten en de gesmolten massa met vloeispaatzuur te
behandelen , waarbij bet meeste ijzeroxyde zonder titaan terugblijft. Nadat
de grootste hoeveelheid fluoortitaanpoiessium is uitgekristalliseerd , voegt
men chloorwater of een onderchlorigzuur alkali bij de oplossing, om het
ijzer hooger te oxyderen en scheidt dan het ijzeroxyde door middel van
ammoniak af. Indien men verder geslibd titaanijzer in eene porseleinen buis
gloeit , hierover zwavelwaterstofgas leidt en de massa met geconcentreerd
zoutzuur digereert , dan lost het gevormde zwavelijzer op, terwijl titaanzuur
onopgelost terugblijft. Zeer zuiver verkrijgt men het titaanzuur, door titaan
aan de lucht te verbranden.
Het t i t a a n z u u r h yd r a at (3TiO2 , 5H0), uit zijne oplossing in zuren door
bijvoeging van alkalien of koolzure alkalien afgescheiden , komt in den versch
gepraecipiteerden toestand als eene geleiachtige massa voor, die in verdunde
zuren oplost , wanneer elke temperatuursverhooging vermeden wordt. Bij
verhitting tot 440° C. verliest het 2 aeq. water. Bij gloeijing wordt het in
watervrij zuur veranderd , dat als een wit, moeijelijk smeltbaar, , bij verhitting voorbijgaand geel poeder voorkomt , hetwelk evenmin in water als
in zuren, met uitzondering van het geconcentreerd zwavelzuur, oplosbaar is.
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Door het amorphe titaanzuur in chloorwaterstofgas te gloeijen , wordt het
in quadratische kristallen verkregen.
Wordt rutiel met de drievoudige hoeveelheid koolzure soda zamengesmolten , de gesmolten massa met water uitgetrokken , de terugblijvende,
ijzerhoudende , titaanzure soda in koud water opgelost , bij de oplossing allengskens ammonia tot ligte oververzadiging gevoegd, de neerslag van
ijzeroxydehoudend titaanznur geschud , met zwavelammonium-houdend water
uitgewasschen, uit de massa , die vochtig titaanzuurhydraat en zwavelijzer
bevat , het laatste door waterhoudend zwaveligzuur uitgetrokken , het terugblijvende titaanzuurhydraat met koud water uitgewasschen en boven zwavelzuur gedroogd , dan verkrijgt men een titaanzuurhydraat , hetwelk met de
formule TiO2 ÷ 2110 overeenkomt.
Titreermethode = Maatanalyse.
Tobbe , p ne,um a t i s c h e (Trps;'(42 , van ryico , ademen , blazen) , ook wel
1 u chtwaterb ak geheeten , is een bak , die dient tot het opvangen van
gassen. Men heeft ze in verschillende vormen van glas , porselein , blik of
bout. Zij is voorzien van een brag of dwarsplank met openingen , die dient
om daarop cilinders of klokken te plaatsen, waarin het gas wordt opgevangen.
Toeslag heeten slakkenvormende zelfstandigheden , die bij de ijzerprtsen
v6Or de reductie in de hoogovens gebragt worden. Bij ertsen van een gering kiezelzuurgehalte dient als toeslag kwarts , nand bij ertsen, die rijk.
aan kiezelzuur zijn , dienen kalksteen , vloeispaat en klei.
Tolen (C201116) is eene vlugtige olie in den tolubalsem , die overkomt
wanneer men dezen balsem met water destilleert. Het tolen is kleurloos
heeft een spec. gewigt van 0,858 en het kookpunt bij 154 tot 160° C.
Tolubalsem zie Balsem de tolu.
Toluenyl
Benzyl.
Toluglycinezuur = Toluurzuur.
Toluldine (C14H9N) ontstaat uit het nitrotoluol door behandeling met
reductiemiddelen z. a. zwavelwaterstof of waterstof in den wordingsstaat.
Het vormt kleurlooze kristallen , die bij 40° C. smelten en bij 198° koken,
heeft een aromatieken reuk en brandenden smaak , is in water weinig oplosbaar,, maar deelt het eene alkalische reactie merle. Alkohol en aether
lossen het gemakkelijk op. Ilet toluidine is eene organische base, die met
de zuren kleurlooze, gemakkelijk kristalliseerbare zouten vormt. Het ch 10 o rwa terstof toluldine (C,,H,N, HC1) vormt kleurlooze , in water gemakkelijk oplosbare schubben en met dubbel-chloorplatinum oranjegele kristalleijes van de formule : C„H„N , HC1 PtC1 2 . — Het toluldine wordt altijd
gevonden in aniline van den handel en ook alleen wanneer het toluidine
daarin voorkomt , kan men op de gewone #wijze de roode anilinekleurstoffen
verkrijgen , zie bij Fuchsine en Rosaniline.
Toluol (Methyl-benzol : C 14I19 ) is het eerst gevonden als produkt der drooge
destillatie van tolubalseni, maar later ontdekt in de produkten der drooge destillatie van vele organische ligchamen, zooals van drakenbloed, hars, steenkolen
(in de laatste te gelijk met benzol). Synthetisch verkrijgt men het uit een
mengsel van monobroombenzol en methyljodide met sodium. Ook ontstaat
het nit benzaalkohol of uit bitteramandelolie door de inwerking van eene
geconcentreerde alkoholische potassa-oplossing. Gewoonlijk wordt het bereid uit
de ligte steenkolenteerolie door gefractioneerde destillatie. — Het toluol komt
voor als eene waterheldere olie van een eigenaardigen reuk en een spec. gewigt

Toluurzuur—Topaas.
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Nan 0,881 bij 5° C. Het kookt bij 111° en wordt zelfs bij —20° niet vast. — Er zijn
vele substitutieprodukten van het toluol bekend. Door de inwerking van chloorgas op toluol bij de gewone temperatuur ontstaat m o n o c h 1 o o r t o 1 u o 1,
(C14H 7C1 3 = C12 H4G1 , G 2 1-1 3)• Komt dampvormig toluol met chloorgas zamen ,
dan wordt er gevormd benzol-chloormethyl: (C„H„ C 2112C1.) Bij verdere inwerking van chloor op monochloortoluol ontstaat eene verbinding met
2 aeq. Cl (C14116 012) , verder met 3 CI (t r i ch loor toluol: C14H 5 C1 3) , eindelijk met 6 Cl (h ex a ch loor toluol : C4 41-1 2C1 6). Door de inwerking van
salpeterzuur ontstaat n i t I. otoluol, door de inwerking van salpeterzwavelzuur dinitrotoluol (zie beide bij Nitrotoluol) , eindelijk trinitrot olu o 1: C1411.5 (N00 3 . — Het toluol lost in zwavelzuur op tot sulfotoluolzuur.
Door reductiemiddelen ontstaat uit het toluol het toluldine.
Toluurzuur (Toluglycinezuur : C20 H„N0 6 ) wordt in het dierlijk organisme
uit het toluylzuur gevormd. Neemt men toluylzuur in , dan wordt in de
urine toluurzuur aangetroffen , hetwelk nit de door indamping tot stroopsdikte gebragte urine door uittrekking met alkohol verkregen wordt. Het
aftreksel wordt met zuringzuur verdampt en dan met alkoholhoudenden
aether behandeld , die na verdamping het toluurzuur, verontreinigd met zuringzuur, teruglaat. Men zuivert het, door het met koolzuren 'calk te koken
en het kalkzout om te kristalliseren. — Het zuur komt voor in rhombische ,
glasglanzende , reukelooze kristallen , die eene gipskleur bezitten en in alkohol
en heet water gemakkelijk oplosbaar zijn. Het smelt bij 162° C. , wordt bij
sterkere verhitting onder het verspreiden van aromatieke dampen ontleed
en 'evert met sodakalk ammoniak. Het brengt met koolzure alkalien gemakkelijk oplosbare zouten voort.
Toluylalkohol (Methylbenzylalkohol : C 16 1-1 10 02 ) is eene olieachtige vloeistof, die in scheikundige eigenschappen met den benzylalkohol overeenkomt.
Toluylzuur (C, 61-1 804) is een zuur (homoloog met bet benzazuur), hetwelk verkregen wordt door oxydatie van het cymen (zie aldaar) met salpeterzuur. Ook ontstaat het uit het xyloi door behandeling met tamelijk
verdund salpeterzuur. Het komt voor in fijne witte reuk- en srnakelooze naalden , is gemakkelijk oplosbaar in heet water , in alkohol en aether , smelt
bij 176° en sublimeert zonder verandering te ondergaan. Over zijn overgang
in toluurzuur , zie aldaar.
Tombak is eene bijzondere soort van geelkoper of messing , die van
het gewone onderscheiden is , dewijl zij eene grootere hoeveelheid koper
bevat en derhalve roode messing genoemd worth. De tombak heeft een op
goud gelijkend voorkomen en wordt voor zoodanige voorwerpen gebezigd ,
die het goud moeten nabootsen. De tombak van den handel bevat 84,5 pet.
koper en 15 pct. zink. Er worden voor zijne bereiding echter ook wel andere verhoudingen genomen:
Tot zeer dunne blaadjes uitgeslagen , vormt de tombak het o n ech t bladgoud of het goudschuim , dat op gelijke wijze als het good wordt uitgeslagen.
Legeringen , op het tombak gelijkende , zijn verder Mannheimer goud (zie
aldaar) , het prinsmetaal, dat uit 2-3 deelen koper en 1 deel zink is
zamengesteld ; en het pin chbek uit 2 deelen koper en 1 deel messing.
Tonkakamfer en Tonkazuur = Coumarine.
Topaas is een edelgesteente , bestaande nit fluooraluminium met kiezelzure aluinaarde.
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Tourmalijnsteen bevat kiezelzure aluinaarde , ijzeroxyde ,- kalk , magnesia
enpotassa , benevens fluooraluminium.
Tournesol in lapjes wordt nit Crozophora tinctoria bereid. Het sap dezer plant is bij het leven der plant kleurloos , maar neemt reeds gedurende
het afsterven ten gevolge der inwerking van de zuurstof der lucht eene
blaauwe kleur aan. De blaauwe kleurstof wordt door zuren rood en alsdan
door alkalien niet meer blaauw,, maar groen een wezenlijk onderscheid van
'
gewoon lakmoes. De tournesollapjes worden hoofdzakelijk
in het Zuiden van
Frankrijk vervaardigd. Men dompelt tot dat einde stukken zaklinnen in het sap,
droogt ze en stelt ze dan aan de dampen van ammoniak bloot , die zich uit
mest ontwikkelen , dompelt ze nogmaals in het sap , dat met urine vermengd
wordt, en droogt ze. Ook worden de tournesollapjes wel met behulp van een
door zuren roodgekleurd aftreksel van lakmoes bereid. De tournesollapjes worden tot het kleuren van kaas en confituren gebezigd.
Toxicodendronzuur is volgens Maisch het vergiftige bestanddeel der bladen van Rhus toxicodendron. Om het zuur of to scheiden, worden de
kleingemaakte bladen met 6 pct. van hun gewigt aan gebluschten kalk en
genoegzaam water getrokken. Men maakt de uitgeperste vloeistof z uur met
zwavelzuur en onderwerpt haar aan de destillatie. Het destillaat geeft met
azijnzilur loodoxyde een zwaren witten neerslag , die slechts weinig in kokend water oplosbaar is , en waaruit het vrije zuur door een sterker zuur
wordt afgescheiden.
Traan. Deze vloeibare vetsoort wordt deels uit de spekhuid der walvisschen en robben gesmolten , deels uit de holten der beenderen na het
afsnijden der spermaceti , deels echter door het uilpersen van vischlevers
verkregen. De walgelijke reuk der meeste traansoorten, alsmede hare vaak
zoo donkere kleur, is gewoonlijk afkomstig van in ontleding verkeerende
dierlijke inmengsels , vooral galbestanddeelen en van vlugtige vetzuren ,
welke laatste waarschijnlijk oxydatieprodukten van het oliezuur zijn. — Tot
het zuiveren der gewone traan bezigt men looistof of metaalzouten , die met
de bijgemengde overige stoffen onoplosbare verbindingen aangaan. De reuk
wordt door chloorkalk , chloorzink enz. verwijderd.
Over de traan, die veelvuldig als artsenijmiddel wordt gebruikt , zie men
het artikel Levertraan.
Met een droppel zwavelzuur geven alle uit de lever verkregen ober', eene
violette kleur, die spoedig roodbruin wordt. De oorzaak dezer kleuring ligt
eveneens in galbestanddeelen.
Door ammoniak wordt de levertraan slechts weinig aangetast ; er ontstaat
eene geringe hoeveelheid eener, bij 93° smeltende , bij 91° vastwordende ,
amidverbinding met 75,7 pct. koolstof, 13,0 pct. waterstof en 4,3 pct. stikstof. Robbentraan wordt daarentegen door ammoniak zeer gemakkelijk aangetast en er ontstaat eene aanzienlijke hoeveelheid eener kristallijne verbinding, die bij 82° smelt. Volgens Winkler zal de levertraan bij de verzeeping
door middel van potassa in oliezuur, palmitinezuur, stearinezuur en in
propyloxyde , door loodoxyde in oliezuur, palmitinezuur, stearinezuur en
propylzuur vervallen. Bij beide methoden wordt echter ook glycerine afgescheiden. Verder levert de levertraan , bij de destillatie met potassa en water, propylen. Riegel heeft in 1000 deelen blanke levertraan de volgende
bestanddeelen gevonden :

Tragacanth—Tribroomaniline.
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0,200,
zwavel
0,205,
phosphorus
0,327,
jodium
0,046,
broom
1,120
chloor
0,640,
zwavelzuur
phosphorzuur 0,710.
Tragacanth vloeit of .van zelf of door insnijdingen nit eene plant in
Klein-Azie en Noordelijk Perzie Astragalus verus, als een dik sap, dat aan
de lucht spoedig droogt. Het komt
'
voor in Witte, geelachtige, buigzame ,
harde , doorschijnende , reukelooze, slijmig smakende stukken, die moeijelijk
tot poeder zijn te brengen. Het voornaamste bestanddeel is b a s s o r i n e
(Zie bij Gom).
Tras, een natuurlijk cement (zie aldaar), is eene aardachtige , vuilgele ,
in het graauwe en bruine overgaande , poreuse of digte massa.
Trechters zijn werktuigen , die bij het filtreren (zie aldaar) gebezigd
worden , om er bet filtrum in te plaatsen. Vooral oefent de' vorm van den
trechter invloed uit op zijne geschiktheid om vloeistoffen gemakkelijk te filtreren. Voor vloeistoffen , die warm moeten gefiltreerd worden , heeft men
trechters , omgeven van eene blikken bekleeding voor het ingieten van warm
water, dusgenaamde opodeldochtrechters.
Trehalose = Mycose.
Triaethylamine (C12H15N) ontstaat door het vermengen van diaethylamine met broomaethyl , waarbij de massa na eene korte koking vast wordt.
Door deze kristallen met potassa te destilleren , gaat het triaethylamine als
eene kleurlooze, ligte , sterk alkalische vloeistof over, die nog zeer vlugtig
en brandbaar , maar in water moeijelijker oplosbaar is dan het diaethylamine. Kookpunt 90° C. Het triaethylamine is eene nitrilbase , waarvan de
zoutzure vérbinding met platinumchloride een dubbelzout vormt in prachtige roode , rhombische kristallen.
'Triaethylphosphine ( C 12H15 P) wordt verkregen door in eene met koolzuurgas gevulde retort eene aetherische oplossing van zinkaethyl te brengen
en droppelsgewijze phosphorchlorure bij te voegen. Nadat de hevige inwerking geeindigd is , wordt er potassahydraat en langzaam water bijgevoegd ,
waarbij het triaethylphosphine met de waterdampen overgaat en als
eene laag boven het water drijft. — Het komt voor als eene kleurlooze,
ligt bewegelijke, sterk lichtbrekende vloeistof van 0,812 spec. gewigt en
het kookpunt bij 127,5°, is onoplosbaar in water, maar kan elke evenredigheid met alkohol en aether vermengd worden. Het neemt aan de lucht
zuurstof op en wordt daarbij zoo sterk verhit, dat het soms ontbrandt. Het
is eene base , die zich met zuren tot zouten verbindt_, doch zelve geene reactie
op de plantenkleuren vertoont. Met joodaethyl vormt het phosphaethyliumjodure.
Triaethylrosaniline , zie bij Rosaniline.
Triamiden zijn verbindingen afgeleid van 3 aeq. ammoniak. Zij zijn
weinig bekend. Onder hen komt' bijv. voor het citramide.
Triamylen (C3oH30) :maakt met diamylen (C201-12„,) en t e t r am ylen
(C401140) polymere verbindingen uit van het amylen , die te gelijk met dit
laatste ontstaan en overkomen.
Tribroomaniline , Tribroomazijnzuur, Tribroomhydrine (Drievoudig-brOomwaterstofzure glycerineaether) , Tribroomnaphtaline , Tribroomnitroform, Tri-
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broomsalicylzuur en andere tribroomverbindingen zijn substitutieprodukten ,
waarin 4 aeq. H • der oorspronkelijke verbinding door 3 aeq. Br zijn verplaatst (Men zie de genoemde oorspronkelijke verbindingen).
Tributyrine , zie bij Butyrine.
Trichlooraceton , Trichlooraethylen , Trichlooraniline , Trichloorazijnzuur ,
Trichloorbenzol , Trichloorchinon , Trichloorhydrine (Drievoudig-zoutzure glycerineaether) , Trichloormethyl , Trichloornaphtaline , Trichloornitroform , Trickloorphenol , Trichloorsantonine , TrichloortoluoI enz. zijn substitutieprodukten der oorspronkelijke verbindingen , waarin al door 3C1 zijn verplaatst ; ---zoo ook Trijoodbenzol , Trijoodphenol enz. , waarin de substitutie der 3H door
3J heeft plaats gehad.
Trigeenzuur (C8N3 H,03 + HO) ontstaat, wanneer men cyaanzuurhydraat
op acetaldehyd laat inwerken. Zoodra de damp van het cyaanzuurhydraat in
aanraking komt met het acetaldehyd , hetwelk in een vat met ijs omgeven ,
gebragt is, dan condenseert het in het aldehyd , zonder daarop te werken.
Wordt echter het vat uit het ijs genomen , dan begint te gelijk met de verhooging der temperatuur eene ontwikkeling van koolzuur, , die, evenals in
eene gistende vloeistof , lang kan aanhouden , en er ontstaat eene taaije , half
vast geworden massa of eene stroopdikke gele vloeistof, waarin zich langzamerhand kristalkorsten vormen. De massa bevat , behalve t r i g e e n z u u v,
ook cyamelide , aldehyd-ammoniak en misschien nog andere bijprodukten.
Zij worth in tamelijk sterk zoutzuur opgelost , waarna de oplossing aan de
kook gehouden wordt, zoolang er nog aldehyd-damp ontwijkt , waarna zij
beet gefiltreerd wordt. Bij bekoeling kristalliseert het grootste deel van het
trigeenzuur in kleine prismen uit ; de volkomene afscheiding vereischt echter
'anger tijd. De gele kleur kan door dierlijke kool worden weggenomen.
Trimargarine , zie bij Palmitine.
Trimethylamine (C6 H9N = [C 2 H3] 3N) wordt gevonden in den haringpekel , loch waarschijnlijk zijn de baser. , die uit codeine en narcotine door
behandeling met potassahydraat ontstaan , eveneens trimethylamine. Verder
is het aangewezen in den stinkenden ganzenvoet ( Chenopodium vulvaria),
welks bladen bet bij dag en nacht uitademen , in de bloemen van .Pyres
communis, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha en Sorbus a.ucupuria, in het sap van den beetwortel , eindelijk ook in het destillaat van
het moederkoorn met potassa. Het is eene kleurlooze , zeer vlugtige , sterk
alkalische vloeistof, die naar haringpekel riekt en , in water opgelost , een
bitteren smaak heeft. Het kookt bij 9,3° ; zijn damp wordt door water en
wijngeest even sterk als arnmoniakgas geabsorbeerd. Met gelijke deelen water vermengd , is het nog brandbaar. Het vormt met zoutzuur een zout, dat
in naalden kristalliseert. Met het methylamine is isomeer het propylamine
(zie aldaar), waarmede het vaak verwisseld wordt.
Trimethylarsin (Arseentrimethyl : C 6119 As = [C2 1-13] 3 As) ontstaat bij de
inwerking van zinkmethyl op drievoudig-chloorarsenik en komt voor als eene
kleurlooze , ligt bewegelijke vloeistof, die beneden '100° kookt.
Trimethylphosphin (C6H9P = [C2 11 3 ],P) , eene phosphorhoudende organische base, die bij de behandeling van phosphorchlorure met eene aetherische
oplossing van zinkmethyl onder hevige inwerking ontstaat. Het is eene kleurlooze vloeistof van een ondragelijken reek, onoplosbaar in water en aan de
lucht ontbrandende.

Trimethylrosaniline —Trithionzuur.
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C 12 H4
Trimethylrosaniline (C„11 31 N, = (C„1-1 6) 3NO is een rosaniline (zie
(C2H2)3
aldaar) , waarin 3 aeq. H door 3 aeq. methyl zijn vervangen. Het is violetblaauw van kleur en ontstaat bij verhitting van rosaniline met methyljodide.
Trinitroacetonitril zie bij Nitrocholzuur.
Trinitranisol , zie bij Nitranisol.
Trinitroform of Trinitromethylwaterstof = Nitrocholzuur.
Trinitronaphtaline (C201-1 5N3012 = C20 1.1 5 [N0d 3) is een der vele substitutieprOdukten van het naphtalidine (zie aldaar) , hetwelk ontstaat , wanneer
salpeterzuur dagen lang met naphtaline wordt gekookt. Het vormt witte,
in wijngeest en aether weinig oplosbare kristallen , die bij 214° smelten.
Trinitrophenol of Trinitrophenylzuur = Pikrinzuur.
Trinitrotoluol (G14 H0041 3 ) ontstaat , wanneer toluol gedurende eenige
dagen met salpeterzuur en zwavelzuur wordt gekookt. Het komt voor in
witte naalden , die bij 82° smelten.
Trioleine , zie bij Mane.
Trioxymercurazotin (3Hg0, 2110) heeft Hirzel eene verbinding geheeten , die benevens eenige andere verbindingen door inwerking van kokende oplossingen van ammoniakzouten op geel kwikzilveroxyde wordt gevormd.
Tripalmitine zie bij Palmitine.
Triphenylrosaniline , zie bij Rosaniline.
Tristearine , zie bij Stearine.
Trisuccinamide, zie bij Succinimide.
Trithionzuur (Gezwaveld onderzwavelzuur,, Zwavelonderzwavelzuur,, Neder- of Laagzwavelzuur : S2 03) werd in 1842 door Langlois ontdekt en onderscheidt zich van het onderzwaveligzuur,, waarmede het oorspronkelijk
verwisseld werd, doordat het, door een sterk zuur uit zijne zouten afgescheiden , in den waterhoudenden staat korten tijd bestaan kan. Het potassazout dezer verbinding wordt eerst door het digereren eener geconcentreerde
oplossing van dubbel-zwaveligzure potassa (zooals zij verkregen wordt door
zwaveligzuurgas in eene geconcentreerde oplossing van koolzure potassa te leiden, totdat de vloeistof naar zwaveligzuur riekt) met zwavelbloemen , bij eene
temperatuur beneden het kookpunt, het best bij 50-60° C. gehouden, zoolang,
totdat de gele kleur , die de vloeistof eerst aanneemt , geheel 4der Nerdwenen is. Dit laatste teeken geeft aan , dat het nieuwe zout gevormd is.
Bij bekoeling der warm gefiltreerde oplossing worden, onder afscheiding van
zwavel, kristallen van het zout afgescheiden , vermengd met een weinig
zwavelzure potassa.
Door deze kristallen in de kleinst mogelijke hoeveelheid warm water op
te lossen , de oplossing te filtreren en op nieuw te kristalliseren, wordt het
zout in den zuiveren staat verkregen. De vorming van het trithionzuur zal
plaats hebben naar het schema :
3(KO, 2S02) + 2S = 2(KO, 53 03)
KO, S202
dubbel-zwatrithionzure
onderzwaveligveligzure potassa.
potassa.
zure potassa.
De vorming van zwavelzure potassa is het gevolg van secundaire werking. — Later is bewezen , dat de trithionzure potassa ook kan ontstaan bij
tie inwerking van zwaveligzuurgas op eene oplossing van onderzwaveligzure
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potassa. — De t r i t h i o n z u r e p o t a s s a kristalliseert in vierzijdige, met
twee vlakken toegespitste prismen , die scherp zoutig en bitter smaken en gemakkelijk in water, maar niet in wijngeest oplosbaar zijn. Bij verhitting
barer oplossing ontwijkt zwaveligzuur , er wordt zwavel gepraecipiteerd en
de oplossing bevat nu zwavelzure potassa. Dezelfde ontleding ondergaat ook
het drooge zout , wanneer het boven '125° C. wordt verhit. Geconcentreerd
zwavelzuur werkt zeer sterk op het zout ; hierbij wordt insgelijks zwavel
afgescheiden en zwaveligzuur ontwikkeld. Bij het koken van het droog zout
met zoutzuur, heeft men de ontwikkeling van zwavelwaterstof waargenomen.
Ook salpeterzuur werkt er zeer hevig op in.
Tritoluenylamine (C„H„N) is door Kuhn eerie base gebeeten , die gevormd wordt , wanneer hydrobenzamide , met chloorwaterstofgas verzadigd ,
tot 160 a 230° C. in een oliebad verhit , met het dubbele volume eener geconcentreerde alkoholische oplossing van ammoniak gedurende korten tijd
tot 100° verhit wordt. Er ontstaat alsdan een kristalbrij , die benevens verschillende bijmengsels de bovengenoemde base in blaadjes bevat. Deze worden door destillatie in het waterbad van den wijngeest bevrijd. Vervolgens
wordt de terugblijvende base tot verwijdering van al het chloor met zilveroxyde verwarmd. Het filtreat levert na het inleiden van een weinig zwavelwaterstof de base afgezonderd.
Trityl-alkohol = Propyl-alkohol.
Tritylen = Propylen.
Trona. Met dezen naam wordt de anderhalf-koolzure soda ,bestempeld ,
die aan de oevers der sodaze8n in Egypte voorkomt. (Zie Sodiumoxyde ,
koolzu u r). Deze natuurlijke anderhalf-koolzure soda bevat nog zwavelzure
soda , chloorsodium , phosphorzure soda , kiezelzuur enz.
Tropazuur (C1811, 006 ) ontstaat te gelijk met tropine (Zie aldaar). Het
vormt fijne kristallen , die in water , alkohol en aether oplosbaar zijn. Het
smelt bij 117°, maar wordt ontleed , wanneer men het wil vervlugtigen.
Door het aanhoudend met barythydraat te koken, verliest het 2 aeq. water
en gaat over in een nieuw zuur,, a tro pazuur (C1eH304) geheeten, hetwelk
kristallen vormt, die moeijelijk in water oplosbaar zijn en bij oxydatie met
chroomzuur, benzazuur leveren.
Tropine (C16H15NO2 ) ontstaat te gelijk met tropazuur bij de behandeling
van atropine met sterke zuren of barythydraat. De omzetting geschiedt op
de volgende wijze :
C 34 t123N06 ± 2H0 = Ci6H 15N O2 4- C18111006
— — —
atropine.
tropazuur.
tropine.
Het tropine vormt kleurlooze tafelen , die bij 61° smelten en in water ,
alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar zijn.
Tschigam = Kumis.
Tufsteen , zie bij Cement.
Tungsteen is wolfraamzure kalk (Zie bij Wolframium).
Tungsteenmetaal = Wolframium.
Tungsteenznur = Wolfraamzuur.
Tunicine (C1:H1oO,®) is eene zelfstandigheid (veel gelijkende op cellulose
en door sommige scheikundigen voor identisch daarmede gehouden) , die in
de buitenste bekleeding van dieren , tot de laagste klasse behoorende, wordt
gevonden. Men verkrijgt het nit den mantel van Ascidiên door langdurig
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koken met geconcentreerd zoutzuur,, vervolgens met potassaloog. Het weerstoat zeer lang de inwerking van scheikundige agentien , maar gaat na oplossing in koud geconcentreerd zwavelzuur bij verdunning met kokend
water in glucose over.
Turkis is een mineraal van de formule : 2Al 2 03, P05 + 5110, door koperoxyde blaauw. gekleurd , hetwelk als bijouterie wordt gebruikt.
Turf, zie bij Brandstoffen , pag. '114. Turfkool wordt op gelijke wijze
als houtskool verkregen.
Turksch rood noemt men eene kleurstof, die met behulp van het alizarine verkregen wordt , door dit namelijk op katoen te laten inwerken , dat
met olie en aluin gebeten is. Deze kleurstof onderscheidt zich vooral door
hare duurzaamheid.
TurnbulPs blaauw, eene soort van Berlijnsch blaauw, bestaat uit ferridcyaangzer (Zie aldaar en bij Berlijnsch blaauw).
Turners-geel. Dezen naam heeft men aan eene gele verfstof gegeven , die
op het Casseisch geel gelijkt. Men verkrijgt het, door zeer fijn gemalen
loodglid met eene oplossing van 1/4- 14 deel keukenzout te behandelen ,
waarbij chloorlood en eene geringe hoeveelheid bijtende soda ontstaan.
Turpethum minerale is basisch zwavelzuur kwikzilveroxyde (Zie Kwikzilveroxyde , zwavelzuur). De naam is afkOmstig van de overeenkomst
in werking met den wortel van Convolvulus Turpethum.
Tutenag noemt men eene soort van argentaan , hetwelk uit 8 deelen
koper,, 6'/2 deel zink en 3 deelen nikkel is zamengesteld.
Typentheorie. De typentheorie is de substitutietheorie (zie aldaar) in
haar meest uitgebreiden zin. Wij hebben haar voornamelijk aan Gerhardt te
danken. Naar de typentheorie stelt men zich de zamenstelling van alle
ligchamen volgens 4 eenvoudige verbindingen voor,, namelijk het chloorwaterstofzuur (HO), het water (2 x HO) , de ammoniak (NH 3) en het moerasgas
of ligt koolwaterstofgas (02114). Deze verbindingen bevatten opvolgend een
univalent (C1) , een bivalent (0), een trivalent (N) en een quadrivalent (C) element (Zie Valentien , scheikundige). De typische
schrijfwijze dezer verbindingen is de navolgende :
H
H
H
C,
H
H N
Hi0
H
H
H 1 2
Cl
H
,..............■.•

ammoniak.
water.
chloorwaterstof.
moerasgas.
(Als eerste type werd vroeger i molecule of 2 atomen waterstof hi gesteld , thans meer algemeen de chloorwaterstof).
Wanneer men nu de verschillende elementen der typen door enkelvoudige
of zamengestelde radicalen vervangt , kan men , zoowel anorganische als organische , verbindingen naar eene dezer 4 typen geconstitueerd denken.
H)
of H
GI
Naar de type H
worden bijv. beschouwd :
H
ci i
joodwaterstof : HJ = j ; chloorsodium : NaCl= Na
CH (
C H3 I
broomaethyl : C4H, Br= l' 13 , 1 ; zinkmethyl : CJI,Zn = 2Zn I
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Tyrosine.
H
Naar de type H
i 0, zijn geconstitueerd:

salpeterzuur : HO, NO, = N(4
1: 02 , salpeterzure potassa : KO, NO, = Ne4
K°01
= C4H3k7; 0,,
azijnzuur : HOC,B 303 = C41133f 02 ; azijnzure soda : Na
aethylalkohol : C411602 = C4H5 02 ; rnethylalkohol : C211 ‘02 = 9-113
°2

Naar de type H N zijn zamengesteld :
H
C12H5
HN
kwikzilveramide : H,HgN = H N; aniline : C 12 H7N
Hg
C2H3
C2 H,
dimethylamine : C4117N = C2 H3 j; methylaethylamylamine: C i ,H19 N= C 4 H 5 N
H

H
Naar de type H

C2

H

H
H
is zam engesteld kiezelwaterstof : II,Si = H i Si
H1
enz.
Verder kan men zich deze (prim a ire) typen verdubbeld (s ecu n d air)
of verdrievoudigd (t e r t i air) voorstellen :
H2 1 n
H, 1
H21
C1 2 3
II, N2
2
H2
II , ,
II2
ul 03
.3
CI
N3
H3
De typische formulen zijn vooral belangrijk tot een juist begrip van zuren
bases en zouten (zie aldaar). De typische theorie krijgt echter eerst hare
ware beteekenis , indien men Naar in verband beschouwt met de valentien
of atomisticiteiten der radicalen , zooals reeds uit het bovenstaande blijkbaar is.
Tyrosine (C1 81-11i N06) van Tu pal , kaas , is eene zwakke base , een produkt der ontleding van de meeste dierlijke stoffen , zooals de eiwitachtige
ligchamen , vederen , Karen , hoorn , maar wordt ook uit soortgelijke plantenstoffen verkregen.
Het komt soms in het dierlijke organisme gevormd voor , zooals in zieke
lever, milt en in het pancreas. Ook maakt het een bestanddeel der cochenille uit. Men bereidt bet tyrosine het best, door hoornen spaanders gedurende
48 uren met verdund zwavelzuur te koken, te verzadigen met kalkmelk ,
het filtraat lang met kalk te koken en langdurig koolzuur in de bijna kokende vloeistof te leiden. Ook kan men de gefiltreerde oplossing concentreren
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en met azijnzuur neutraliseren , waarbij het tyrosine worth afgescheiden ,
terwijI het tevens aanwezige leucine blijft opgelost. Het tyrosine onderscheidt zich van het leucine , waarmede het vroeger voor identisch gehouden
-werd , doordat het moeijelijk oplosbaar in water (in 150 deelen kokend
en in 1900 deelen koud water) en niet sublimeerbaar is , maar in glanzende
tot bundels vereenigde naalden kristalliseert. Het is bijna onoplosbaar in
alkohol , in bet geheel niet in aether. Het wordt bij verhitting ontleed en
verspreidt daarbij den reuk naar gebrand hoorn.
Het is oplosbaar in sterke zuren en alkalien. Bij behandeling met warm
verzadigd barytwater ontstaat er t y r o sine- b a r y t (C 1B H9Ba2N06 + 4 HO)
in dikke kristalnaalden. Door behandeling met salpeterzuur ontstaat sal p et e r z u u r n i t r o t yr o sin e, waaruit door amtnoniak nitrotyrosine (zie
aldaar) in zwavelgele kristallen wordt afgescheiden. Bij behandeling van
tyrosine met geconcentreerd zwavelzuur bij verwarming ontstaan zuren,
die alien ijzerchloride in eene verdunde oplossing violet kleuren. Pit dient
dan ook als reactie op tyrosine. Verder client daartoe eene oplossing van
salpeterzuur kwikzilveroxydule , die bij verwarming met eene oplossing van
tyrosine deze rood kleurt , terwiil er een roodbruine neerslag verschijnt.

U.
Uchatiusstaal beet een staal , dat uit ruw ijzer is verkregen , door dit in
den zeer fijn verdeelden staat met tot poeder gebragten spaatijzersteen en
bruinsteen zamen te vermengen en het mengsel in een kroes zamen te
gloeijen.
Intdampen of Verdampen (abdampf en, abdunsten— evaporare— evaporerevaporate) is eene scheikundige bewerking, waardoor de vlugtiger deelen
eener vloeistof , hetzij aan de open lucht , zoowel bij de gewone temperatuur als door middel van kunstmatige verwarming, of in eene afgesloten
ruimte , met of zonder toetreding der lucht , van de minder vlugtige gescheiden worden , waarbij de vlugtiger deelen , zonder dat de vloeistof kookt ,
in damp overgaan , die vrij in de lucht of in eene afgesloten ruimte ontwijkt , doch niet , zooals bij de destillatie , door kunstmatige afkoeling verdigt
en opgevangen wordt. Geschiedt de uitdamping met vloeistoffen , om de
daarin bevatte , weinig of in het geheel niet vlugtige stoffen in den vasten
of dikvloeibaren staat te verkrijgen , dan beet de bewerking ook wel : vu itdroogen of verdikk en (in dikk en)". Is het echter de bedoeling om
het oplosmiddel te verminderen , ten einde de daarin bevatte stoffen te doen
kristalliseren of te praecipiteren , dan heet de bewerking indarnp en ,
co n cen trer en (abrauchen). Wordt de vloeistof zoo ver verhit, dat er
uit het binnenste gedeelte gasbellen ontwijken of dat zij kookt , dan heet
de bewerking v e r k o k en , in k o k e n. De verdamping aan de open lucht
bij de gewone temperatuur of de zoogenaamde v r ij w i I 1 i g e v e r d a mpin g geschiedt tot afscheiding der bij eene hooge temperatuur ontleedbare stoffen uit hare oplosmiddelen , maar ook tot het verkrijgen van regelmatige kristallen , die bij eene snellere verdamping als verwarde massa's
verschijnen zouden. Daartoe wordt de vloeistof , welke men verdampen wil ,
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in wijde , vlakke vaten , wel bedekt , op eene drooge , matig warme plaats
gezet en blijft aldaar een genoegzamen tijd rustig staan.
Gewoonlijk geschiedt de uitdamping echter aan de vrije lucht met behulp
van kunstmatige verwarming; in het klein of voor mikrochemische doeleinden boven eene wijngeest- of gasvlam , op een water- of zandbad in schalen ,
kroezen of bekerglazen. De uitdampschalen worden met filtreerpapier, over
den rand heengebogen , bedekt , om de verdampende vloeistof tegen stof enz.
te beschutten.
In het groot geschiedt de verdamping boven het vrije vuur of door middel
van waterdampen of verhitte vloeistoffen , in pannen of ketels.
Het uitdampen in eene a fge slot en e r u i rn t e heeft hoofdzakelijk in het
klein plaats , om vervloeibare zouten in goedgevormde kristallen te verkrijgen. Men zet tot dat einde de schaal met de te verdampen vloeistof in of
door middel eener onderlaag , op eene grootere , bijna tot op de heeft met
zwavelzuur gevulde schaal en overdekt alles met eene glazen klok. Ook
wordt tot dit doel vaak eene schaal met chloorcalcium onder de klok geplaatst.
De verdamping in het luchtledige, eene methode , het eerst door Leslie
in praktijk gebragt , onderscheidt zich van de bovenvermelde slechts daardoor,, dat met behulp eener luchtpomp de lucht uit den toestel verwijderd
wordt of nog beter,, dat de beide genoemde schalen (met de vloeistof en
het zwavelzuur) onder den recipient eener luchtpomp worden geplaatst. De
rand der klok moet vast aan de onderlaag sluiten , zoodat hij goed geslepen
en met vet of met een mengsel van vet , was en terpentijn moet bestreken
zijn. In de laatste jaren wordt dit verdampen in bet luchtledige tot technische doeleinden gebezigd, vooral tot bet indampen der suikerstroop in de
dusgenaamde v a c u u m p a n n e n (zie bij Sulker).
De to es t el 1 e n , die men bij scheikundige , voornamelijk , analytische onderzoekingen bezigt , zijn of open vlakke schalen (ui t dam p sch a len) met
gewelfden of platten bodem of k r o e z en of b e k ergl a z e n, van gla s,
porselein of metaal, voornamelijk platin a of zilver. Lood, tin en
ko p er worden als pannen en ketels slechts tot pharmaceutische of technische doeleinden gebezigd.
Uitdroogen heeft ten doel , of om zelfstandigheden van aanhangend vocht
te bevrijden Of om• het daarin gebonden water bij eene bepaalde temperatuur
te verwijderen. Zie verder bij Uitdampen.
Uitloogen , zie bij Afwasschen.
Uitpersen noemt men de bewerking , waarbij door sterke drukking ,
hoofdzakelijk in bepaald daartoe ingerigte toestellen , p ers en geheeten ,
vloeistoffen uit vaste deelen verwijderd worden.
Uitslaan (auswittern, ausbluthen) noemt men het kristalliseren van zouten
op de oppervlakte van vaste ligchamen. Zoo slaat salpeter uit den grond ,
muren enz.
Uitloogen en Uitzoeten , zie bij Afwasschen.
Uitzetting (Expansie) noemt men de eigenschap van alle ligchamen,
om door warmte in omvang te vermeerderen. (Bid het joodzilver heeft men
in den laatsten tijd eene afwijking van dezen regel opgemerkt). Vooral is
de regelmatige uitzetting of de uitzettingscafficient der gassen (zie aldaar)
merkwaardig en strekt tot grondslag der theorie, dat in een gelijk volumen
der gassen een gelijk aantal atomen aanwezig is (zie ValentiOn , scheikundige en Volumentheorie).
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Uitiilgen noemt men een proces , hetwelk in het groot worth toegepast,
om zilver van koper te scheiden.
Ulmine ( C40 H 16 0 14) is eene indifferente humusstof (Zie bij Humus) , die in
water , wijngeest en alle alkalien onoplosbaar is , aan de lucht bruin of zwart
wordt en door water , als ook door waterhoudende alkalien, van de zure humusstoffen gescheiden wordt. Door behandeling met zeer sterke zuren of alkalien wordt het ulmine veranderd ; met de alkalien geeft het bij langdurige
inwerking in de warmte oplosbare humuszure zouten. Door salpeterzuur
wordt uit het ulmine zuringzuur , mierenzuur,, benevens kwelafzetselzure
ammonia voortgebragt. Met chloor ontstaat, benevens zuringzuur en mierenzuur,, het chloorhummezuur. — Het ulmine wordt als zoodanig gevormd
aangetroffen in de dammeraarde , in vergane boomen , alsmede in turf en
bruinkolenbeddingen.
Ulminezuur,, zie bij Humus.
Ultramarijn. Deze fraaije kleurstof wend vroeger verkregen door den
lazuursteen (zie aldaar) fijn te malen. Nadat men de zamenstelling van cht
mineraal qualitatief en quantitatief bepaald had , is het gelukt dezelfde kleurstof in het groot kunstmatig te vervaardigen. Vroeger tegen good opgewogen , is het ultramarijn thans als verfstof algemeen in gebruik en heeft
het smalt of blaauwsel voor een groot deel verdrongen.
Men heeft voor de bereiding van het ultramarijn verschillende wegen ingeslagen. In het algemeen bestaat deze bereiding in 5 bewerkingen , narnelijk :
de voorbereiding der ruwe grondstoffen , de bereiding van het onzuivere ultramarijn, het uitloogen en wasschen , het blaauwbranden en fijnmalen , het
slibben en droogen.
Als grondstoften dienen klei, :zwavelzure soda (ook koolzure soda), zwavel en
kool. Als klei wordt voornamelijk die gebruikt , welke voor de vervaardiging
van porselein geschikt is. De porseleinaarde wordt fijn geslibd. Voor de zwavel
wordt pijpzwavel gebezigd. Voor de kool, die totreductie dient, kiest men zoo
zuiver mogelijke , voornamelijk van zwavelkies vrije, fijn gemalen steenkolen.

De verhouding der bestanddeelen wordt zeer verschillend opgegeven, bijv.
40-50 pcl. klei , 40-70 pd. zwavelzure soda , 15-20 pd. steenkolen , die
met elkander vermengd en in dezen vermengden staat door eene haren zeef
geslagen moeten worden.
Het gezuiverde poeder wordt in chamotten kroezen vastgedrukt en wel op
6-8 kroezen verdeeld. Nadat zij met deksels bedekt en met leem digtgesmeerd zijn , worden zij in een gloeioven in den beginne Iangzaam , later
sterk verhit , totdat geene vlammen meer nit de kroezen opstijgen. Alsdan
bluscht men het vuur en laat den oven bekoelen.
De fraaije blaauwe rnassa , welke zich in de kroezen bevindt , wordt tot
grof pueder gebragt en onder omroeren bij matige toetreding der lucht in
een roetoven onder gloeihitte geroost.
Het gerooste ruwe ultramarijn wordt in houten kuipen met beet water
uitgeloogd en aisdan nog nat fijn gemalen. Het fijne poeder wordt herhaaldelijk met water uitgekookt, om het overvloedige zwavelsodium en
eenige kooldeeltjes te verwijderen. Het poeder, uit de vloeistof bezonken ,
wordt afgescheiden en gedroogd en aisdan met 4-3 pd. zwavelpoeder vermengd en in de blaauwbrandersbuis , bij zeer spaarzame toetreding, der lucht,
gedurende langen tijd gegloeid. Het wordt aisdan nogmaals gemalen en met
water uitgekookt. De opbrengst van ultramarijn bedraagt dare 40 pd.
48

754

Ultramarijn.

Ook kan men volgens een ander voorschrift nit 100 deelen watervrije
zwavelzure soda , 45 deelen koolpoeder en 10 deelen aan 'de lucht vervallen
kalk op den haard van een vlamoven zwavelsodium bereiden , waarbij men
het mengsel met eene laag kalkmeel ter hoogte van 4-10 ned. duimen bedekt. Het zwavelsodium wordt alsdan in het vijfvoudige van zijn gewigt
water opgelost , de oplossing ter bezinking genet en de heldere vloeistof met
zwavel gekookt , om een hoogeren zwaveltrap van het sodium te vormen. Op
400 deelen zwavelsodium worden 40-50 deelen zwavel vereischt. De alsdan
nogmaals helder gemaakte loog wordt tot 25° B. ingedampt , wanneer 4
deelen daarvan met 1 deel droog zwavelsodium overeenkomen. Van deze
heldere loog worden '100 pd. tot de consistentie van stroop ingedampi en
lei enmogelijke
eene oplossing van
'
25 , pd. geslibde zoo zuiver
k h' pd. gekristalliseerd zuiver ijzervitriool bijgevoegd. De massa wordt dan onder zorgvuldig omroeren droog gemaakt, uit den ketel geslagen en tot een fijn
poeder gebragt.
De ultramariinmassa op deze wijze verkregen , wordt in moffels als eene
laag van 7 ned. duimen hoogte , onder gedurig omroeren , 3/4-1 uur Jana
rood gegloeid. Zij verkrijgt eerst eene leverbruine kleur , wordt dan rood!
achtig , groen en blaauw. Zij wordt alsdan in eene kuip volledig uitgeloogd,
om alle oplosbare zouten te verwijderen , gedroogd gewreven , gezift en
'
nogmaals in moffels bij eene matige roodgloeihitte gegloeid
, totdat zij eene
blaauwe kleur heeft aangenomen. Eindelijk wordt het produkt op een molen
gepraepareerd en geslibd , om de verschillende soorten der kleurstof te verkrijgen.
Het aantal voorschriften voor de vervaardiging van ultramarijn is buitengemeen groot, maar de hoofdzaak is gelegen in de juiste temperatuur bij
de bereiding.
Als norm voor de bereiding van ultramarijn kan bijv. het volgende mengsel
dienen :
kaolijn of watervrije porseleinaarde '100 deelen
D
44
gecalcineerd glauberzout
41
D
gecalcineerde soda
17 »
kool
13 D
zwavel
Hieromtrent is op te merken , dat
100 deelen gecalcineerde soda door
gecalcineerd glauberzout en
80 »
van bet laatste door
400 »
droog zwavelsodium
60 »
vervangen kunnen worden.
Het gloeijen van een mengsel in de opgegeven verhoudingen kan , in
plaats van in een moffel , in kroesvormige vaten of in kapsels , waarvan de
inrigting op die der kleine porseleinovens gelijkt , plaats grijpen. Het mengsel,
hetwelk men gloeijen wil , wordt met kleine schoppen in de genoemde vaten
gebragt en dan met geschikte houten stampers vastgedrukt. De temperatuur mag slechts het begin der witgloeihitte bereiken. De duur der gloeijing
is omstreeks 7-8 uren, waarna men den oven gesloten laat bekoelen. De
inhoud van den kroes vertoont zich als eene massa van een groen of geelgroen voorkomen. Deze wordt meermalen met water bebandeld , waarna
het gevormde ultramarijn als eene losse spongieuse massa verschijnt, die
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op molens fijn gemalen , gedroogd , nogmaals droog gewreven en zoodanig
als groen ultramarijn verkocht of in blaauw kan worden overgebragt. Volgens Genkele is de groene kleur van den ultramarijn afkomstig van eene
verbinding van enkelvoudig-zvvavelpotassium met zwavelmangaan en zwavelijzer.
Om het groene ultramarijn in een blaauw over te brengen , roost men
het met zwavel bij eene lage temperatuur en onder toetreding der lucht in
kleine ijzeren cilintlers , waarvan de achterbodem vast en met eene opening
voorzien is , waarin de as van een vliegrad kan gestoken worden , dat van
tijd tot tijd , nadat de cilinder met ultramarijn gevuld is, gedraaid kan worden.
Ook bezigt men , bijv. in Frankrijk , eene soort van gemetselde moffelovens , waarbij de vlam niet naar binnen kan slaan.
Bij de eerste methode worden de cilinders met omstreeks 12-15 kilo ultramarijn gevuld. Bij de laatste wordt eene laag van 4-10 ned. duimen
hoogte gelijkmatig uitgebreid en zoolang met gesloten deur verhit , totdat
zwavel op de massa geworpen, dadelijk begint te branden. Er wordt eene
schep zwavelpoeder opgeworpen en men laat dit onder omroeren verbranden , eene bewerking , die zoolang herhaald moet worden , totdat de nuance
en intensite:t der blaauwe kleur niet meer toeneemt.
Het volgende schema , bevattende de resultaten van eenige analysen, diene
om de zamen,Lelling dezer hoogst belangrijke kleurstof te leeren kennen.
I
II
1II
20,
23,27
20,80
aluinaarde
29,5
'1,07
1,0
1,26
ijzeroxyde
18,45
17,04
soda
23,0
_
1,17
0,73
kalk
4,0
12,08
10,59
zwavel
40,0
36,74
3144
kiezelzuur
zwavelzuur

3,5

4,49

'1,32

_
overblijfsel
4,73
17,57
Bij behandeling met zoutzuur wordt het ultramarijn ontleed , het verliest
zijne kleur en men bespeurt de ontwikkeling van zwavelwaterstofgas. Deze
reactie client tevens om het ultramarijn van blaauwsel te onderscheiden.
Umbelliferon (C 18 11606 , of volgens anderen C 121-1404 , isomeer met het
chinon) is een bestanddeel van den garoubast (van Daphne mezereum) en tevens een ontledingsprodukt van vele gomharsen , zooals galbanum , asafoetida , sagapoenum en van de harsen uit Radix sumbuli en angelieae bij
drooge destillatie. Het komt voor in kleurlooze rhombische prismen , die
bij 240° snielten en reeds bij eene lage temperatuur sublimeren. Het is
weinig oplosbaar in koud , gemakkelijk in kokend water , alsmede in wijngeest en aether. De oplossing in water fluoresceert sterk.
Umbellzuur (C 18 11 10 08) ontstaat bij verwarming eener oplossing van umbelliferon met sodiumamalgama. Het komt voor in kleurlooze kristallen ,
die in koud water weinig , in wijngeest en aether gemakkelijk oplosbaar
zijn , ijzerchloride groen kleuren en eene alkalische koperoplossing bij verwarming reduceren.
Unitaire formulen , zie Formulen , unitaire.
Uraan = Uranium.
Uraanbioxychloride (U2C1 3 ,21J20,) of basisch uraanchloride,
uraanbiacichloride, uranylchloride (Ziebij Uranyl) ontstaatdoor
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verhitting van uraanoxydule in chloorgas , is geel , kristallijn, ligt smeltbaar,
weinig vlugtig , vervloeit en is met eerie gele kleur oplosbaar in water , ook
in wijngeest en aether. De oplossing van het uraanoxyde in zoutzuur bevat
hetzelfde oxychloride en geeft bij verdamping eene gele stroop , die tot eene
vervloeibare zoutmassa indroogt , waaruit echter, hoewel moeijelijk , tafelvormige kristallen kunnen verkregen worden.
Met chloorpotassium verbindt zich het uraanoxychloride tot 3KC1 + U2C13,
+ 6110. Deze verbinding wordt in groote , groengele , gemakkelijk
oplosbare , rhombische tafelen verkregen door uraanoxyde-potassa in zoutzuur
op te lossen , deze oplossing met chloorpotassium te vermengen en te verdampen.
Uraanbioxycyanide (U2 Cy3 , 2U203 ) ontstaat, wanneer men in eene oplossing
van cyaanpotassium een weinig uraanoxydeoplossing brengt. Er ontstaat
alsdan eene gele oplossing en bij eene meerdere toevoeging een gele neerslag , die voor een oxycyanide gehouden wordt.
Uraanbioxyfluoride (U2F2, '2U,03) komt na indrooging der gele oplossing
van het oxydehydraat in fluoorwaterstofzuur voor als een bijna wit, in water
oplosbaar , poeder.
Uraanbromure (UBr) komt met 4 aeq. HO verbonden voor als eene
vervloeibare zoutmassa , door uraanoxydulehydraat in broomwaterstofzuur op
te lossen en deze oplossing boven zwavelzuur in te droogen. Er bestaat
ook een watervrij uraanbromure , eene bruine, poedervormige massa , die
spoedig tot eene donke y smaragdgroene vloeistof vervloeit. Het ontstaat
door gekristalliseerd uraanoxydule met het zesvoudige van zijn gewigt aan
zetmeel te vermengen en over het gegloeide mengsel broomdampen te leiden.
Uraanchloride , b a s i s c h = Uraanoxychloride.
Uraanchlorure (Chlooruraan : UC1) wordt verkregen door een mengsel
van uraanoxydule of uraanoxyduleoxyde met 14 kool in eene glazen buis in
een stroom chloorgas te verhitten. Het chlooruraan verzamelt zich dan in
zwartgroene , metaalglanzende octaeders onder het mengsel. Het is zeer
vervloeibaar en moet dus in goed nitgedroogde vaten bewaard worden.
Uraancyanure zal ontstaan, wanneer cyaanpotassium bij eene oplossing
van uraanchlorure gevoegd wordt.
Uraanfluoride (U2 F3 ) is een groen poeder , hetwelk zich uit eene oplossing van uraanoxydule of uraanoxyduleoxyde in waterhoudend vloeispaatzuur
afscheidt.
Uraangeel (Uraanoxyde-soda : U203 , Na0) wordt verkregen door tot fijn
poeder gebragten uraanpikerts met omstreeks 14 pct. vervallen kalk innig
te vermengen en het mengsel in een vlamoven te calcineren. Deze roosting
duurt omstreeks 5 uren , om het arsenikgehalte zooveel mogelijk te verwiideren , hetgeen door bijvoeging van kool nog bevorderd wordt. De gerooste
erts wordt in houten kuipen met water aangemengd en geconcentreerd zwavelzuur hierbij gevoegd. Dewijl echter meestal bet uraanoxydule niet volledig in oxyde wordt omgezet , zoo voegt men er meestal nog eenig salpeterzuur bij. Na eenigen tijd rust wordt de vloeistof afgefiltreerd en bet
overblijfsel met heel water uitgewasschen. Men verzadigt de gefiltreerde
oplossing dan in kuipen met koolzure soda, waarbij het uraanoxyde , beney ens alle andere oxyden , neergeslagen en door overvloedige koolzure soda
als koolzure uraanoxyde-soda volledig weder wordt opgelost , terwijl de overige metaaloxyden in den neerslag blijven. De fraaije goudgele oplossing
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wordt dan met zwavelzuur geneutraliseerd en in een koperen ketel onder
voorzigtige bijvoeging van verdund zwavelzuur gekookt , awaarbij zich de
uraanoxyde-soda als een gele neerslag (uraangeel) . afscheidt , die dan uitgewasschen en gedroogd wordt. Men kan eene gekristalliseerde uraanoxyde-soda verkrijgen door zwavelzuur uraanoxyde met chloorsodium zamen
te smelten. Zij komt voor in gele kristalblaadjes , die zich onder het mikrtscoop als rhombische tafelen vertoonen.
Uraanglimmer,, Uraangroen (Uranochalciet), zie onder Uranium.
Uraanjodure (UJ) is eene zwarte kristallijne massa die ontstaat , wan'
neer de groene oplossing van uraanoxvdulehydraat in joodwaterstofzuur
wordt
ingedampt , nog beter,, wanneer jeoddampen met uraanoxydule zamengebragt
worden.
Uraanoker,, zie onder Uranium.
Uraanoxyde (152 03 ) vertoont zich behalve in den uraanoker als aanslag
op de pikblende. Het is in den watervrijen staat steenrood en als h y d r a a t
(HO, U203) eigeel. Men verkrijgt het watervrij door salpeterzuur uraanoxyde
hij zachte warmte te ontleden , in den hydratischen staat door eene oplossing
van salpeterzuur uraanoxyde met sterken alkohol te verhitten. Ontleedt men
salpeterzuur uraanoxyde met potassa dan wordt er u r a an oxyde-potassa
'
met ammonia , uraanoxy d e(KO, U203) gepraecipiteerd , bij ontleding
a (U2 03 , NH = ). Bij sterkere verhitting wordt het uraanoxyde ontleed in uraanoxydule-oxyde.
Uraanoxyde , arsenikzuur, ontstaat als zuur zout , wanneer uraanoxyde of salpeterzuur of azijnzuur uraanoxyde, met overvloedig arsenikzuur
wordt ingedampt , en schiet in klein gegroepeerde , gele kristallen aan , die
met de formule : U203 , 2H0, As0 5 + 3110 overeenkomen. Een dusgenaamd
neutraal zout kan bij v. verkregen worden uit den bleekgelen neerslag, die
ontstaat, wanneer men bij eene oplossing van azijnzuur uraanoxyde eene oplossing van arsenigzuur pet. Pit zout komt overeen met de formule : 211203,
HO, AsO, + 8110.
Uraanoxyde , a z ij n z u u r (U 203, C411 3 03) kan nit eene vloeistof verkregen worden , die uraanoxyde en vrij azijnzuur bevat. Het zout schiet in fraaije
kristallen aan , die , beneden 40° C. gevornid , 3 aeq. water , doch bij ongeveer 20° C. ontstaan , slechts 2 aeq. water bevatten.
Uraanoxyde, boor zuur, kan verkregen worden door eene oplossing
van uraanoxyde met eene oplossing van boorzuur zamen te brengen. Het
scheidt zich dan als een ligtgele neerslag af.
Uraanoxyde , k o o I z u u r. In de oplossingen der uraanoxydezouten brengen koolzure alkalien gele praecipitaten voort , die uraanoxyde , alkali en
koolzuur bevatten en in overmaat van het praecipiteermiddel , vooral van
koolzure ammonia en enkelvoudig-koolzure potassa , tot oplosbare dubbelzouten oplossen. Dusdanige dubbelzouten ziin : koolzuur uraanoxyd eammoniumoxyde: U2 03,CO3 4. 2(NH 2O,CO2) , koolzuur uraanoxyde-potassiumoxyde: U208 CO,+ 2(KO, CO 2) en koolzuur
uraanoxyde-sodiumoxyde:11203,CO2+2(NaO,CO2).
Eerstgenoemde verbinding wordt -verkregen , indien men den neerslag,
door ammonia of koolzure ammonia in uraanoxydeoplossingen gevormd, bij
zeer matige warmte in eene tamelijk geconcentreerde oplossing van koolzure
ammonia oplost en de oplossing in rust laat staan. Het dubbelzout kristalliseert in zwavelgele , glanzende kristallen ; uit eene zeer geconcentreerde
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oplossing scheidt het zich als een kristallijn poeder af. Dit zout blijft slechts
in gesloten eaten onveranderd ; aan de lucht laat het koolzure ammonia
los en neemt dan eene donkergele kleur aan. Bij 200-250° C. wordt
het snel ontleed, levert dan water , koolzuur en ammoniak en wordt oranjekleurig.
Het koolzuur uraanoxyde-potassiumoxyde wordt in fraaije gele kristalkorsten verkregen , wanneer men de uraanoxyde-potassa , die uit eene oplossing
van salpeterzuur uraanoxyde door middel van potassa is neergeslagen , na‘
uitzoeting in eene oplossing van dubbel-koolzure potassa brengt en deze
oplossing bij zachte warmte verdampt. Het vormt eene in koud water moeijelijk , in warm water beter oplosbare verbinding , loch wordt door kokend
water alsmede door sterke verdunning ontleed. Bevat het water echter eenige
koolzure potassa , dan wordt het niet ontleed. Het is geheel onoplosbaar
in alkohol. Potassa scheidt uit de oplossing in water het uraanoxyde geheel
als uraanoxyde-potassa neder.
Met de koolzure soda gaat het koolzuur uraanoxyde eene gelijksoortige verbinding aan.
Uraanoxyde, pho sphorzuu r. Wordt uraanoxyde met weinig phosphorzuur overgoten , dan ontstaat er eene lichtgele zoutmassa , die bij het
koken met water gedeeltelijk wordt opgelost , gedeeltelijk onopgelost blijft.
De oplossing Levert, tot de behoorlijke consistentie verdampt en boven zwavelzuur gedroogd, een citroengeel zout in tamelijk duidelijke kristallen , die
met de formule : 10 3 , 2HO,P0, + 3H0 , overeenkomen. Dit zout verliest bij
zachte warmte een gedeelte van het water ; maar zijn laatste water gaat eerst
bij de roodgloeihitte weg , waarbij het zout , zonder te smelten , opblaast.
Deze verbinding kan dus als een tweevoudig -zuur zout beschouwd
worden.
Het e n k e 1 v o u di g -zuur zout (211 203, HO, P0 5) kan op verschillende
wijze en met een verschillend gehalte aan kristalwater verkregen worden.
De massa , die bij de bereiding van het zure zout terugblijft, is een onoplosbaar zout van de formule : 2U 20 3, HO, P05 -F 3H0. Het laat het eene
aequivalent hydraatwater eerst boven 170°C los. Brengt men verder phosphorzuur bij eene oplossing van azijnzuur uraanoxyde , dan verkrijgt men
een duidelijk kristallijnen neerslag , die luchtdroog tot formule heeft :
2U203, HO, P0 5 + 8110. Bij 60° gedroogd gaan er 2 aeq. water weg.
Het n e u t r ale zout (313 203 , P05) is niet gelsoleerd verkregen , want indien men bij eene oplossing van salpeterzuur uraanoxyde eene oplossing van
neutrale phosphorzure soda (3Na0, P0 5) voegt , dan ontstaat er een donkergele, zamengepakte neerslag , die in overmaat van het sodazout oplosbaar is.
(0mtrent de namen tweevoudig-zuur, enkelvoudig-zuur en neutraal zout
geldt dezelfde opmerking als bij Sodiumoxyde phosphorzuur (zie aldaar). Het eerste wordt ook zuur, het tweede n e u t r a a het derde
b a sisch zout geheeten).
Uraanoxyde , sal p e ter zuur (13203, NO5) kan nit den uraanpikerts of
de pikblende verkregen worden, door dezen erts na slibbing met salpeterzuur
te behandelen , de daarbij verkregen oplossing tot droogwordens te verdampen
en het residu met water te overgieten, waarbij een steenrood mengsel van zwavelzuur ijzeroxyde, ijzeroxyde en arsenikzuur loodoxyde , terugblijft. Worth
de hiervan afgefiltreerde groengele oplossing zoover ingedampt, dat zij
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bij bekoeling tot eene kristallijne massa vast wordt , dan heeft men een
zuiver salpeterzuur uraanoxyde , hetwelk door afwassching met water , oplossing in aether en verdamping van den aether in fraaije, groote, gele kristallen met een groenen weerschijn voorkomt van de formule: U2 03 , NO, + 6H0.
Uraanoxyde , s e l e n i g z u u r (U 203 , Se0 2 ) is een citroengeel poeder, dat
in eene overmaat van het ,zuur tot een zuur zout oplost.
Uraanoxyde , zwaveligzuur (U203j SO2 ). Leidt men zwaveligzuurgas
door water, waarin uraanoxydehydraat verdeeld is dan wordt het oxyde
opgelost. Stelt men de gele oplossing aan eene vrijwillige
verdamping bloot,
'
dan scheidt zich een zout in gele prismen af, die 4 aeq. kristalwater bevatten. Het is bij de gewone temperatuur bestendig , maar geeft bij verwarming
zwaveligzuur af.
Uraanoxyde , z wavelzuur (U203j SO3 ). Wordt uraanoxydule-oxyde
met zwavelzuur onder bijvoeging van salpeterzuur behandeld, of salpeterzuur uraanoxyde door. zwavelzuur ontleed en door indamping het overvloedige zuur verwijderd , dan verkrijgt men eene oplossing , die , tot stroopsdikte
verdampt , na een lang tijdsverloop citroengele kristallen van zwavelzuur
uraanoxyde afzet , welke 3 1/2 aeq. water bevatten. Deze kristallen verweeren
langzaam aan de lucht en laten, in een stroom drooge lucht aanhoudend
verhit , het water tot op 1 aeq. (bij 300 0 C.) ontwijken. Zij zijn zeer oplosbaar in water en worden ook door alkohol opgelost. De alkoholische oplossing zet in het zonlicht oxydezout af. Volgens Berzelius zal nit eene zure
oplossing van het zout een zout van de zamenstelling : U 2 03 , 2S0 3 , in kristallen verkregen worden.
Uraanoxydehydraat (U2O3 , HO) ontstaat als een oranjekleurige neerslag ,
wanneer bijv. salpeterzuur uraanoxyde in watervrijen alkohol opgelost , de
oplossing beneden de kookhitte verdampt en eindelijk de oranjekleurige opgeblazene massa met water behandeld wordt.
Men kan het uraanoxydehydraat niet verkrijgen door de uraanoxydezouten

door middel van alkalien neer to slaan , want er ontstaan alsdan verbindingen van het uraanoxyde met de alkalien , bijv. uraanoxyde-potassa , uraanoxyde-soda. Zie bij Uraanoxyde.
Uraanoxyde-soda = Uraangeel.
Uraanoxydezouten zijn geel van kleur,, worden niet door zwavelwaterstof
in de zure oplossing , maar door zwavelammonium uit de alkahsche oplossing
vuilgeel , roodbruin of bloedrood neergeslagen. Over de verhouding tegenover
de koolzure alkalien , zie bij Uraanoxyde , koolzuur. Ferrocyaanpotassium
staat ze roodbruin neder. Over hunne bijzondere constitutie zie men Uranyl.
Uraanoxydule (U0) is een zwart, een weinig in het bruine . en groene
overgaande poeder, dat op verschillende wijzen kan bereid worden , bijv.
door gloeijing van zuringzuur uraanoxyde of van met kool vermengd uraanoxydule-oxyde; verder door behandeling van de verhitte hoogere oxydatietrappen , als ook van het zuringzuur uraanoxydule door middel van waterstofgas. Zeer goed kan men het verkrijgen , wanneer men bij de oplossing
van uraanoxyde-ammoniak in zoutzuur een mengsel van sahniak en keukenzout in overvloed voegt , tot droogwordens verdampt en de massa in een
bedekten kroes verhit , totdat eindelijk het keukenzout smelt. Bij behandeling der massa met water blijft het uraanoxydule als een zwart kristalpoeder terug.
Het uraanoxydule neemt in den fijn verdeelden staat gretig zuurstof uit
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de lucht op. Hetgeen uit het zuringzure zout verkregen wordt, is zelfs van
zelfontbrandbaar. Bij verhitting aan de lucht gloeit het tot groen oxyduleoxyde. Met water vormt het een hydraat (UO, [10). Het uraanoxydule
levert eene fijne zwarte schilderverf en wordt , vuurbestendig zijnde , voornamelijk als kleurstof bij de porseleinschilderkunst onder het glazuur gebezigd.
Uraanoxydule , arsenikzuur , komt zoowel in den neutralen (3U0, As05)
als in den zuren staat (2U0, HO, As0 5) als een groene neerslag voor.
Uraanoxydule , boorzuu r. In de oplossing van het uraanchlorure brengt
eene oplossing van borax een grijsgroenen neerslag voort , die echter hoofdzakelijk uit oxydulehydraat bestaat.
Uraanoxydule ch I oorzuur (UO, CI0 5). Uraanoxydulehydraat levert
met chloorzuur eene groene oplossing , die bij verwarming chloor ontwikkelt , uraanchloride vormt en geel van kleur -wordt.
Uraanoxydule , ph osphorzuur. wordt uit de oplossing van het uraanchlorure door middel, van phosphorzure soda neergeslagen , waarbij de vloeistof kleurloos wordt en een geleiachtige groene neerslag ontstaat , die met
de formule : 2U0, HO, PO, + 2H0 , overeenkomt.
Uraanoxydule , zuri ngzuur (UO, C 4 0, + 3110) is een moeijelijk oplosbaar zout , hetwelk met zuringzure potassa en ammonia dubbelzouten vortnt.
Uraanoxydule zw a v eligzuu r. Wordt bij eene oplossing van uraanchlorure, zwaveligzure soda gevoegd , dan ontstaat er , under het vrij worden van zwaveligzuur , een grijsgroen basisch zout van de formule: 2U0,
SO2 -+ 2110.
Uraanoxydule , zwavelzuur (UO, SOO worth in de natuur in kleine ,
haarvormige , grasgroene kristallen als uraanvitriool, voornamelijk in
Saksen en Bohemen gevonden. Het wordt verkregen door uraanoxydule in
beet geconcentreerd zwavelzuur op to lossen. De oplossing is groen en geeft
hij verdamping , wanneer eene aanmerkelijke overmaat van zuur aanwezig
is , prismatische kristallen van bet neutrale zout. — Giet men zwavelzuur
in eene oplossing van uraanclilorure , dan wordt de vloeistof vast , hij verwarming ontwijkt een deel van het zwavelzuur en er blijft een residu , dat
in water oplosbaar is. Deze oplossing levert Haar de hoeveelheid van het
voorhanden vrije zuur , tamelijk moeijelijk oplosbare kristallen van basischzwavelzuur uraanoxydule, of regthoekige prismen met toegespitste, verticale
kanten van het neutrale zout.
Het zwavelzuur uraanoxydule geeft met zwavelzure alkalien donkergroene
dubhelzouten , die bij verdamping der vermengde oplossing van de zouten
In den vasten staat verkregen worden. Het pot assa-du bb el zout (z w av e1zureuraanoxydule-potassa) komt voor als moeijelijk oplosbare
kristalkorsten en is zamengesteld volgens de formule : KO, SO 3 + 2(UO, SO3).
Het ammonia-dubbelzout (zwavelzure uraanoxydule-ammonia) vormt
gemakkelijk oplosbare kristallen van de formule : N11 40, SO, UO, SO,.
Uraanoxydulehydraat wordt uit de oplossing van uraanchlorure en van
de uraanoxydulezouten door ammonia roodbruin neergeslagen. Bij koking
wordt het zwart en levert na het uitwasschen met luchtvrij water en droogen in het luchtledige zwarte klompen.
Uraanoxydule-oxyde (Groen uraanoxyde : U0,13 201 ) wordt in de natuur
al-s uraanpikerts gevonden en daaruit op de volgende wijze zuiver verkregen.
25 Deelen uraanpikerts worden met 32 deelen salpefer hij eene langzaam ver-
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meerderde hitte in een kroes zamengesmolten , de gesmolten massa met water
uitgezoet , de oplossing tot droogwordens verdampt , alsdan de drooge massa
weder opgelost en met koolzure ammonia hehandeld , waardoor uraanoxyde,
benevens kalk ijzeroxyde en loodoxyde neergeslagen worden , waarvan het
eerste door ,de ammoniakale vloeistof weder wordt opgelost. De neerslag wordt
verder nogmaals met koolzure ammonia uttgewasschen om al het uraanoxyde op te lossen. Worden nu de gefiltreerde vloeistoffen verdampt , dan
scheidt zich koolzuur uraanoxyde of , hetwelk afgewasschen , gedroogd en
gegloeid , uraanoxydule-oxyde levert. Volgens Anthon kan men deze verbinding verkrijgen door vooraf gerooste , tot fijn poeder gebragte pikblende
met koningswater te behandelen, de scherp uitgedroogde massa met water
uit te trekken en het uittreksel met overvloedige soda te behandelen. De
damloor verkregen koolzure uraanoxyde-soda wordt weder opgelost en door
chloorammonium of zwavelzure ammonia in uraanoxyde-ammoniak overgebragt , die na gloeijing zuiver uraanoxydule-oxyde teruglaat. Het uraanoxydule-oxyde komt voor als een donkergroen poeder , bijna Diet in zoutzuur
en zwavelzuur, maar gemakkelijk in salpeterzuur oplosbaar. Het wordt door
waterstof tot oxydule gereduceerd.
Uraanoxydule-oxyde , zwavelzuur (UO, SO, + 13203 , SO3) kan verkregen worden door het oxydule-oxyde met geconcenireerd zwavelzuur te verhitten en de overmaat van zuur in een platinumkroes te verdampen. Het
vertoont zich als eene lichtgroene in water oplosbare zoutmassa , die bij
sterkere verhitting onder het afgeven van zwaveligzuur in een gee] oplosbaar oxydezout overgaat.
Uraanpikerts is onzuiver uraanoxydule-oxyde , zie bij Uranium.
Uraanrhodanuur (URh). Uraanoxydulehydraat lost in rhodaanwaterstofzuur met eene groene kleur op. De oplossing levert na verdamping eene
gekristalliseerde zoutmassa , die rhodanuur en oxydule-oxyde bevat.
Uraanvitriool = Uraanoxydule , zwavelzuur. (Zie alclaar en bij Uranium).
Uraanijzercyanure (Ferrocyaanuraan : U 2Cfy) is de roodbruine neerslag ,
die bij het praecipiteren van oplossingen van uraanoxydulezouten door ferrocyaanpotassium ontstaat.
Uraniet, zie onder Uranium.
Uranium (U) is een metaal , dat in de natuur vrij zeldzaam wordt aangetroffen , hoofdzakelijk in den uraanoker,, den uraanpikerts, den uraanglimmer,, den uraniet , den johanniet of uraanvitriool, den uranochalciet of uraangroen.
De u ra an ok e r is aardachtig, week , digt , zwavelgeel tot oranjegeel. Hij
bestaat uit uraanoxydehydraat en komt voornamelijk in Bohemen en Saksen voor.
De uraanpikerts of pikblende is de belangrijkste uraanerts, die niervormig , digt , ingesloten , bruinrood en grijszwart , in het groene overgaande,
vai' 6,46 spec. gewigt , voorkomt in de gangen van oergebergte , voornamelijk
in het ertsgebergte bij Schneeberg, Annaberg, Joachimsthal in Bohemen,
ook in Cornwallis. De erts bestaat hoofdzakelijk uit uraanoxydule-oxyde
en bevat hovendien loodglans , arsenikkies , fahlerts , nikkelertsen , bismuth
enz. De analyse van een uraanpikerts uit Noorwegen leverde :
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Uranyl.
uraanoxydule-oxyde
mangaanoxyde
kiezelzuur en
loodoxyde
water
verlies en aardachtige bestanddeelen

76,6
1,0
15,6
4,1
2,7

100,0
De uraanglimmer kristalliseert met den grondvorm van den quadratischen octaeder,, bezit paarlemoerglans , vertoont eene geel- tot grasgroene,
smaragd- tot sijsgroene kleur en heeft een specif. gewigt van 34-3,3. Hij
bestaat hoofdzakelijk uit phosphorzuur uraanoxyde en phosphorzuur koperoxyde.
De urani et is sijsgroen tot zwavelgeel en kan beschouwd worden als
een uraanglimmPr,, waarin het koperoxyde door kalk is verplaatst ; dus als
eene verbinding van phosphorzuur uraanoxyde met phosphorzuren kalk.
De u r a a n v i t r i o o 1 of johanniet wordt in haarvormige , srnaragdtot appelgroene kristallen seer zeldzaam in Saksen gevonden en is zwavelzuur
uraanoxydule met een weinig zwavelzuur koperoxyde.
De uranochalciet of het uraangroen wordt in kleinkorrelige korsten , naaldvormig-kristallijn met eerie grasgroene tot appelgroene kleur gevonden en bestaat wezenlijk uit uraanoxydule-oxyde , zwavelzuur koperoxyde
en zwavelzuren kalk , zoodat het tot formule heeft : U0,11,0 3 + CuO, SO, +
2 (CaO, S0 3 ) + 18H0.
Men verkrijgt het uranium in den metaalstaat door een mengsel van 2
deelen uraanchlorure en 4 deel potassium in een platinumkroes to verhitten,
waarbij het als een zwart poeder verschijnt. Het kan ook in metaalbolletjes
verkregen worden, wanneer men sodium in een verglaasden porseleinen
kroes met droog chloorpotassium overdekt en daarover chlooruraan met
chloorpotassium vermengd , brengt. De porseleinen kroes wordt dan in een,
met koolpoeder bekleeden en gesloten, aarden kroes verhit , totdat de inwerking aanvangt , die zich door een geruisch openbaart. Alsdan wordt de
kroes dadelijk in een blaasoven 45-20 minuten lang tot halfroodgloeijens
verhit. Na bekoeling van den kroes vindt men daarin een slak , die bolletjes van uranium bevat , Welke eenigzins hamerbaar, , hard en door staal
splijtbaar zijn. De kleur komt overeen met die van het nikkel of ijzer ; het
loopt echter spoedig geel aan , en wordt , aan de gloeihitte blootgesteld, onder levendig gloeijen geoxydeerd. Het heeft een spec. gewigt van 18,4.
Uranyl (U202 ) is een hypothetisch radicaal , hetwelk men aanneemt, dat
de grondslag der uraanoxydezouten uitmaakt en waardoor alleen de vreemdsoortige verhouding dezer zouten kan verklaard worden. Deze toch gedragen zich tegenover zuren , alsof zij slechts 66nbasisch zijn , niettegenstaande
de 3 aeq. 0, die zij bevatten , zouden doen vermoeden , dat ziA3 aeq. zuur ter
vervanging van 3H0 zouden behoeven. Het z w a v etzu u r uraanoxyde
heeft tot formule U2 03 , SO„ terwijl men zou meenen , dat (evenals bij aluminiumoxyde , ijzeroxyde ens.) de zamenstelling moest zijn U 203, 3S03. Door
het aannemen van een radikaal u r a nyl (U 20,) in deze verbindingen wordt de
zaak normaal , want het uraanoxydehydraat : U2 03 , HO wordt dan u r a n y 1ox y d eh y d r a a t, voorgesteld door de formule : (U 2 02 )0, HO; het uraanoxyde: U,0„ wordt dan urany lox yde: (U 2 02)0. Het zwavelzuur uraan-
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oxyde wordt dan voorgesteld door de formule : (U202)0, SO 3 en beet z w avelzuur uranyloxyde; de formule van het salpeterzuur uraanoxyde of salpeterzuur uranyloxyde wordt: (U2000,NO 5,enz. Wij
behoeven alsdan bet uraanbioxychloride van de formule : U,C1 3, 2U203 , niet
meer to beschouwen als b a s i s c h uraanchloride , maar het wordt u r any 1chloride met de formule: (1.1202)C1.
Urao wordt in Mexico de anderhalf-koolzure soda geheeten , die aldaar
aan de oev6rs der soda-zeeen voorkomt (Zie bij Sodiumoxyde , k o o 1 z u u r
pag. 687).
Urara of Urare = Curara , zie bij Ourarine1
Urata noemt men de poudrette of menschelijke excrementen , die met
ijzervitriool en gips ingedroogd eene voortreffelijke meststof opleveren.
substitutieverbindingen van het ureum,
'
Urec, zam en g e s t el d e, heeten
waarin , 2, 3 soms 4 aeq. H door alkoholradikalen zijn verplaatst, bijv.
aethylureum , amylureum , methylureurn (C 4 1-1 61•12 02), diaethy1ureum (G20H12NO2), dimethylureum (616 1-1 8N2 02), methylaethylureum (C3 ll10N202) , a eth y la m y lur eu rn (C16 1118N 2 02 ). Deze verbindingen gelijken in hare verhouding op het ureum ; zij geven met salpeterzuur moeijelijk oplosbare zouten en worden bij koking met potassahydraat,
even als het s ureum , ontleed in koolzuur en 2 aeq. base.
Ureencarbaminezuur wordt door Berzelius het allophaanzuur g,eheeten.
Ureenoxyde (C2 1-1NO,y werd door Berzelius als een hypothetisch radtkaal
aangenomen , hetwelk hij meende, dat met ammoniak gepaard het ure—n
vormde.
Urerythrine = Urinerood.
Urethaan (C6 H,N0 4 ) kan beschouwd worden als c a r b am in e z u u r
aethyloxyde of carbaminezure-aethylaether:

11, N. 2°2 02

G.H5
(zie bij Garbaminezuur). Het kan verkregen worden door behandeling van
alkohol met chloorcyaan of met cyaanzuur ; alsook door ontleding van den
koolzuren-aethylaether met ammonial;. Het vormt kleurlooze , op spermaceti
gelijkende kristalmassa's , die reeds beneden 100 0 smelten , bij '180° koken
maar reeds bid 1000 sublimeren. Het is gemakkelijk oplosbaar in water, alkohol en aether. De naam »urethaan" is aan deze verbinding gegeven, omdat bij verdubbeling der formule daarin ureum en koolzure-aethylaether
kunnen worden aangenomen. — Men kent nog meerdere zulke u r e t h a n e D,
namelijk een amylurethaan of carbaminezuur amy1oxyde (carbaH2N•C 20 2
02 ; en een methylminezure-am ylaether) : C,211i3N0,=
urethaan of carbaminezuur methyloxyde (carbaminezure2
1-1N.C202
02. Zij ontstaan bij behandeling
m e thylae the r) :
2 11 3
van koolzuren-amylaether en koolzuren-methylaether op gelijksoortige wijze
als het a e t h y 1 u r e t h a an , dat gewoonlijk slechts den algemeenen naam
van »Urethaar" draagt.
Urethanen zijn verbindingen van carbaminezuur met aethers , zie bij
Urethaan.
Ureum (C2H4N202) is het belangrijkste bestanddeel van de urine der
zoogdieren , maar wordt ook gevonden in het bloed , in het vruchtwater en
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in andere deelen in ziekelijke toestanden. Ook wordt het gevonden in de
afscheidsels der nieren van lagere dieren.
Het ureum is isomeer met de cyaanzure ammonia (zie bij Gyaanzuur) en
lean daaruit door zachte verhitting kunstmatig verkregen worden. Ook kan
men het verkrijgen bij het verhitten van urethaan met ammoniak in gesloten buizen , alsook bij de inwerking van chloorkooloxyde op ammoniak. Verder ontstaat het uit kreatine en allantoine door inwerking der alkalièn , uit
urinezuur,, guanine en xanthine door oxydatie enz.
Het ureum wordt uit de menschelijke urine bereid , door bierbij eene alkoholische oplossing van zuringzuur te voegen , waardoor zuringzuur ureum
ontstaat , dat men door water en koolzuren kalk of koolzure baryt ontleedt.
Ook kart men tot dit Joel salpeterzuur aanwenden. Uit de van den kalk of
de baryt afgefiltreerde en ingedampte massa trekt men met alkohol het ureum
nit, behandelt nog tot ontkleuring met bloedkool en verdampt eindelijk tot
kristalschieting. Volgens de Lucca ontkleurt eene oplossing van salpeterzuur
koperoxyde-ammoniak de urine volledig, doordien de eiwitachtige en kleurende bestanddeelen der urine praecipiteren. Het kleurlooze filtraat is leer
geschikt tot afscheiding van het ureum.
Op eene grootere schaal echter wordt het ureum kunstmatig bereid door
8 deelen goed gedroogd geel bloedloogzout (ferrocyaanpotassium) en 3 deelen koolzure potassa zamen te smelten , waarna de kroes van het vuur genomen wordt en in de nog vloeibare massa langzamerhand '15 deelen menie
gebragt worden. Hierbij wordt het in den beginne gevormde cyaanpotassium
tot cyaanzure potassa geoxydeerd. De massa wordt , nadat alles is bijgevoegd,
nogmaals gesmolten en dan zoolang met koud water uitgeloogd , totdat het
laatste water, tot uitlooging gebezigd , na bijvoeging van een zuur geene
opbruising meer veroorzaakt. Men lost alsdan in de laatste loogvochten 8
deelen zwavelzure ammonia op , vermengt deze oplossing met de oplossing
der cyaanzure potassa dampt in het waterbad in en laat de oplossing eenige
malen bekoelen , om de
' zwavelzure potassa te doen uitkristalliseren en verdampt eindelijk de oplossing van het ureum tot droogwordens, waarna
men met. wijngeest uittrekt. Mogt soms nog eenig bloedloogzout zijn bikemengd , dan verwijdert men dit door bijvoeging van oxydehoudend ijzervitriool. Men verkriigt op deze wijze uit 8 deelen watervrij bloedloogzout
4-5 deelen zuiver ureum. De bewerking is gegrond op de vorming van
cyaanzure ammonia uit de cyaanzure potassa met de zwavelzure ammonia
(waarbij tevens zwavelzure potassa ontstaat) en op het overbrengen van deze
cyaanzure ammonia bij zachte verwarming in het daarmede isomere ureum.
Het ureurn kristalliseert in lange , kleurlooze , vierzijdige zuilen , is reukeloos , heeft een even verkoelenden smaak als salpeter,, lost gemakkelijk in
water en wijngeest , doch niet in aether op. De oplossingen reageren neutraal. Het verbindt zich met de zuren tot zoutachtige ligchamen ; verder
verbindt het zich ook met basen en met zouten.
Het ureum staat op de grens tusschen de organische basen en de indifferente,
en voornamelijk de amidachtige, ligchamen. Om [het ureum quantitatief
te bepalen , voegt men bij de ureumhoudende vloeistof eene oplossing van salpeterigzuur kwikzikeroxydule in salpeterzuur, waardoor bet ureum in koolzuur
en ammoniak vervalt. Het koolzuur wordt dan in een gewogen kali-apparaat
opgevangen en geeft , met 1,371 vermenigvuldigd, de hoeveelheid ureum aan.
Ook kan men voor eene gelijksoortige bepaling de verhouding van ureum
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bij verhitting in toegesmolten buizen bezigen , orndat het alsdan eveneens
in koolzuur en ammoniak wordt ontleed. Men bindt het koolzuur alsdan
aan baryt.
Voor eene snelle bepaling van het ureurn , Wendt men de titreermethode
aan. Men voegt tot dat einde bij de oplossing van het ureum , langzamerhand eene verclunde en getitreerde oplossing van salpeterzuur kwikzilreroxyde en neutraliseert het vrije zuur van het mengsel van tijd tot tijd met
eene verdunde oplossing van koolzure soda. Men verkrijgt op deze wijze een
sneeuwwitten neerslag , die in water onoplosbaar is en op I aeq. ureum 4
aeq. kwikzilveroxyde, dat is op de 10 deelen ureum 77 deelen kwikzilveroxyde bev at. De verbinding is namelijk : salpeterzuur kwikzilveroxyde-ureum
(411g0, C,H,N,0„ HO, NW Gaat men met de langzame bijvoeging der oplossingen van salpeterzuur kwikzilveroxyde en koolzure soda afwisselend
voort , zoolang er nog een wit praecipitaat ontstaat , dan komt er een punt,
waarbij door de laatste bijvoeging van koolzure soda de neerslag geel wordt
alsdan is al bet ureum gepraecipiteerd. Heeft men nu vooraf onderzocht ,
hoeveel C. C. der getitreerde oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxyde
noodig Is , one eene gegeven hoeveelheid zuiver ureum neer te slaan , dan
kan men nit de bij de proef verbruikte C. C. de hoeveelheid aanwezig ureum
berekenen. Is het urine , die men op haar ureumgehalte wil onderzoeken ,
dan moet men vooraf het phosphorzuur door barythydraat en salpeterzure
baryt verwijderen.
De verbindingen van het ureum met de zuren zijn zouten. wij leerden
reeds boven bij de bereiding van het ureum , het salpeterzuur ureum en het
zuringzuur ureum kennen.
Het salpeterzuur ureum (C 21-14N202, HO, N05) komt voor in glanzende
schubben , die vrij gemakkelijk in water, maar moeijelijk in alkohol oplosbaar zijn. Salpeterzure zouten van ureum met eene tweede base komen
veelvuldig voor, zooals met soda, kalk , magnesia enz. Vooral belangrijk
is het salpeterzuur zilveroxyde-ureum (C 2 H,N202,AgO,N05) , dat
in groote rhombische kristallen wordt afgescheiden bij het vermengen van
oplossingen van ureum en salpeterzuur zilveroxyde ; aismede het salpete rz uur k wikzilveroxyde-ureum , dat wij boven bij het titreren van het
ureum hebben opgenoemd.
Zu r in gz uur ureum (2 [C,H,N,0 2, HO] , C,0 6 +4110) komt voor in dunne
lange naalden , die moeijelijk door koud water en alkohol, gemakkelijk door
kokend water worden opgelost.
Als voorbeelden van verbindingen van basen met ureum kunnen dienen :
het ureum-kwikzilveroxyde (4HgO, C 2H4N202) , een glanzend
witte , bijna geheel onoplosbare neerslag, die verkregen wordt door bij eene
oplossing van ureum , met potassa alkalisch gemaakt , salpeterzuur kwikzilveroxyde te voegen ;
het u r eum-zil v e r o x y de (3AgO, C21-1,N2 00 , eene grijze kristallijne
massa , die ontstaat , wanneer vochtig zilveroxyde in eene oplossing van
ureum wordt gebi'agt.
Het ureum vormt met chloorsodium eene verbinding(C2II4N202-1-NaCl-1-2H0),
die zich in glanzende , rhombische prismen afscheidt bij verdunning der
vermengde oplossingen van ureum en chloorsodium. Dit zout wordt ook in
groote gekleurde kristallen verkregen bij het indampen van menschenurine.
Het ureum levert door verschillende inwerkingen een tal van ontledings-
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produkten; bij verhitting cyanuurzuur,, ammelid en biureet. Bij behandeling
met geconcentreerd zwavelzuur, bij verhittingbij potassahydraat, of in'
aanraking met rottende stoffen , zelfs langzaam by koking met water , worth
het onder het opnemen van 2 aeq. water ontleed in koolzuur en ammoniak.
Urigzuur = Xanthine.
Urine is een afscheidingsprodukt der nieren, hoofdzakelijk bestemd om
water, stikstofverbindingen en oplosbare zouten uit het organisme te verwijderen , wanneer deze zelfstandigheden verbruikt en niet meer voor het organisme dienstbaar zijn. Terw iji de longen voornamelijk de koolstof, die bij
de stofwisseling gediend heeft, onder den vorm van koolzuur afscheiden,
alsmede waterstaf onder den vorm van water , zoo scheiden de nieren hoofdzakelijk stikstofrijke ligchamen af.
De urine van menschen en van vleeschetende dieren vertoont in normalen
toestand groote overeenkomst , doch verschilt zeer van die der planteneters.
De urine der vleescheters is , versch geloosd , meestal znur , fielder , geelachtig, zwak van reuk , , rijk aan ureurn en phosphorzure zouten en bevat
eene duidelijk aan te wijzen hoeveelheid urinezuur, al is deze in vergelijking
met de hoeveelheid ureum , zeer gering. De urine der planteneters daarentegen is troebel , sterk alkalisch , meestal zeer onaangenaam van reuk ; dikwijis worden er ook tamelijk aanzienlijke hoeveelheden ureum in aangetroffen ; het urinezuur staat hier echter geheel op den achtergrond, het is somtijds in het geheel niet aanwezig , terwyl daarentegen een ander zuur , het
hippuurzuur,, (zie aldaar) in zooveel grootere hoeveelheid voorkomt ; zij is
eindelijk rijk aan koolzure , arm aan phosphorzure alkalièn.
Volgens Liebig is de zure reactie der urine daarvan afkomstig, dat het
urinezuur aan de gewone phosphorzure soda de alkalische reactie ontneemt ,
waarbij zij zich met een deel der base verbindt , ten gevolge waarvan zure
zouten ontstaan. De normale menschenurine bestaat volgens Berzelius in
1000 deelen uit:
933,00 water en
67,00 vaste bestanddeelen, namelijk :
30,10 ureum,
1,00 urinezuur ,
17,14 extractiefstoffen ,
0,32 shim,
18,44 zouten.
De afzonderlijke zouten zullen op de volgende wijze daarin aanwezig zijn:
zwavelzure potassa
3,71
zwavelzure soda
3,16
phosphorzure soda
2,49
.
phosphorzure ammonia
1,65
ch 1 oorsodium
4,45
chloorammonium
1,50
phosphorzure magnesia en kalk 1,00
kiezelzuur
0,03.
Het watergehalte der urine verschilt zeer en hangt van de hoeveelheid
gedronken vocht, de meer of mindere transpiratie enz. af. Het spec. gewigt der urine bedraagt in den normalen staat 1,005 tot 1,030. De hoeveelheid
ureum bedraagt bij een gezond mensch meer dan V, , soms wel de helft van
alle vaste bestanddeelen der urine en wardt door ligchamelijke beweging
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vermeerderd. De hoeveelheid urinezuur is in verhouding daarvan hoogst gering. De extractiefstoffen zijn steeds een mengsel van velerlei zelfstandigheden , die het niet mogelijk is geheel van elkander te scheiden ; er zijn in
den laatsten tijd kristalliseerhare bestanddeelen der spiervloeistof in gevonden. Volgens Schramm zullen zich in de urine aanzienlijke hoeveelheden
melkzure zouten bevinden ; Liebig heeft echter niet bevestigd gevonden, dat
zij als normale bestanddeelen der urine voorkomen.
' De hoeveelheid en hoedanigheid der anorganische zouten in de urine wisselt of naar de hoedanigheid en de mate der stofwisseling en van een aantal
individuele en bijzondere toestanden. Bij eenige ziekten bevat de urine zelfstandigheden , die in den normalen staat slechts in eene zeer geringe hoeveelheid of in het geheel niet voorkomen , zooals hippunrzuur,, zuringzuur,
galbestanddeelen , cystine, xanthine , suiker, eiwit enz. (Zie de afzonderlijke
artikelen , maar vooral het artikel Urine-analyse). Onderscheidene ingenomen
stoffen worden in de urine teruggevonden , zooals jood- en broomverbindingen , arsenik ; vender organische kleurstoffen , santonine ; ook rielistoffen ,
zooals het vlugtige beginsel van den copaIvabalsem.
Bij het staan aan de lucht ondergaat de urine een rottingsproces , eene
soort van alkaltsche gisting , waarvan het resultaat hoofdzakelijk de worming
is van koolzure ammonia.
Urine-analyse. Om de bestanddeelen der urine aan te wijzen en quantitatief te bepalen , begint men als gewoonlijk met de qualitatieve analyse.
Indien sedimenten aanwezig zijn , dan moeten deze in het bijzonder worden
onderzocht. Bovendien moet men zich overtuigen , of niet eenige (aan het
einde van het artikel urine aangewezene) abnormale bestanddeelen (vooral
suiker , gal- en bloedstoffen) zijn bijgemengd.
Men neemt voor de analyse 3-4 gedeelten. Bij het eerste gedeelte, ten
bedrage van 40 gram , bepaalt men eerst door zorgvuldig droogen bij 120°C.
de geheele hoeveelheid van bet terugblijvende en ook tevens de hoeveelheid
van bet verlies (water). Door bet terugblijvende tot asch te brengen , y enkrijgt men de hoeveelheid vaste zouten en tevens de organische stoffen (uit
het verlies). Het tweede gedeelte (omstreeks 200 gram) wordt bijna tot
stroopsdikte ingedampt , met zoutzuur oververzadigd en 24 uren in rust gelaten. Het afgescheiden , steeds gekleurde urinezuur wordt op een gedroogd
en gewogen filtrum verzameld, goed afgewasschen , gedroogd en gewogen.
Het derde gedeelte, omstreeks 30 gram , wordt op het waterbad verdampt,
met alkohol volkomen uitgetrokken , de alkoholische oplossing geffitreerd en
hierbij eene oplossing van zuringzuur in alkohol in groote overmaat gevoegd.
Het zuringzuur ureum , hetwelk zich na 24 uren heeft afgescheiden (zie
Ureum) , wordt eveneens op een filtrum verzameld , met sterken alkohol afge-wasschen , gedroogd en gewogen. Naauwkeuriger en sneller geschiedt eehter de bepaling van het ureum door de titreermethode volgens Liebig (zie
Ureum).

Bevat de urine druivensuiker of eiwit, zoo kunnen deze bestanddeelen in
een vierde gedeelte worden bepaald en wel de hoeveelheid druivensuiker
door bij de urine gist te voegen en de hoeveelheid ontwikkeld koolzuur te
bepalen , of wel men bepaalt de druivensuiker door Fehling's proefvocht
(zie Saceharometrie). Het eiwit wordt aangewezen door het troebel worden
der zure of zuurgemaakte urine bij koking of bij behandeling met salpeterzuur. Het afgescheiden coagulum kan na drooging door het gewigt bepaald
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worden. Bijgemengde galkleurstoffen worden aan de eigenaardige reactie
herkend. (Zie Galkleurstoffen.)
De urinesedimenten en eveneens de blaassteenen inoeten eerst onder het
mikroscoop worden onderzocht , of zij kristallijn dan wel amorph zijn. Is
dit laatste het geval, dan kookt men ze met water. Indien zij alsdan oplossen , dan wijst dit op urinezure zouten en na bijvoeging van zoutzuur
scheidt zich alsdan het urinezuur in rhombische tafelen af. Eene roode
kleuring na bijvoeging van salpeterzuur bevestigt de aanwezigheid van het
urinezuur. Indien het sediment niet door heet water , maar door azijnzuur
wordt opgelost (zonder opbruisen) , dan is waarschijnlijk phosphorzure kalk
aanwezig. Lost bet sediment ook niet in azijnzuur , maar na gloeijing in
zoutzuur op , dan was zuringzure kalk aanwezig , die echter meestal duidelijk gekristailiseerd is. — Is het sediment kristallijn , dan wijzen quadraatoctaeders op zuringzuren kalk , rhombische door urinerood sterk gekleurde
tafelen op urinezuur. Kristallen van het rhombische systeem, voornamelijk
van de zoogenaamde grafzerkvormige gedaante, die in salpeterzuur oplosbaar zijn en bij het indampen een wit residu geven , verder bij verhitting
smelten en ammoniak ontwikkelen , bestaan uit phosphorzure magnesia-ammonia. Regelmatige zeszijdige tafelen , die in zoutzuur en ammoniak oplosbaar zijn , bij verhitting verkolen en verbranden en met eene oplossing van
loodoxyde in potassa gekookt eene bruinzwarte kleur voortbrengen ten gevolge van gevormd zwavellood , bestaan uit cystine. Dunne rhombische tafelen, die in water , zuren en alkalièn onoplosbaar, maar in heeten alkohol
en aether oplosbaar zijn en gemakkelijk met eene lichtende vlam verbranden , duiden op de aanwezigheid van cholesterine.
Vormen zich wit-geelachtige schijfjes, die door azijnzuur gedeeltelijk worden
opgelost, dan kan men de aanwezigheid van bloedligchaampjes aannemen.
Ongekleurde bolletjes, waarin door azijnzuur geene ligchaampjes herkenbaar
worden , duiden op otter, hetwelk bij aanwezigheid van vet nog waarschijnlijker wordt. Grootere bleeke cellen zijn meestal epitheliumcellen enz.
Urinekleurstof, zie Urinerood en Urocyanine.
Urineoxyde = Xantbine.
Urinerood (Urerythrine). Deze roode kleurstof wordt in de menschenurine gevonden, doch in zoo geringe hoeveelheid, dat zij aldaar als geel
verschijnt. Om haar to verkrijgen , verdampt men eene groote hoeveelheid
menschenurine tot stroopsdikte en trekt de massa dan met alkohol uit. Bij
den alkohol wordt bij kookhitte kalkmelk gevoegd, totdat ontkleuring gevolgd
is. De neerslag (eene verbinding der kleurstof met kalk) wordt met water,
dan met aether goed uitgewasschen , gedroogd en met zoutzuur en alkohol
behandeld. Men voegt bij deze oplossing aether en laat eenige dagen staan.
Door water kan de aether als eene sterk gekleurde , bovenste laag worden afgescheiden. Zij laat bij verdamping eene donkerroode zelfstandigheid
terug , die door alkohol en aether met eene prachtige roode kleur weder
wordt opgenomen.
De op deze wijze gezuiverde roode kleurstof is niet in koud , en slechts
voor een gedeelte in warm water oplosbaar. In warme versche urine is zij
met eene hooggele kleur oplosbaar. Zij is verder oplosbaar in alkohol ,
aether, chloroform , doch onoplosbaar in mineraalzuren en vele zoutoplossingen.
Men houdt het urinerood, omdat het ook ijzerhoudend is, voor een ge-
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modificeerd bloedrood (haematine) en noemt het daarom ook wel u r o h a ematine.
Er zijn volgens Harley nog drie andere kleurstoffen in de urine aanwezig,
waarvan twee in aether onoplosbaar zijn. Scheerer meent , dat de urinekleurstoffen niet van constante zamenstelling zijn , maar ligchamen in eene
voortdurende oxydatie verkeerende. Hij vond ook de roode urinekleurstoffen
in den staat van gezondheid armer aan koolstof en waterstof, dan in toestanden , waarbij lever , huid of longen geene normale afscheidingen geven. De
urinekleurstof bevat minder kleurstof en waterstof dan de galkleurstof. Scheerer heeft de volgende drie analysen van deze kleurstoffen gemaakt , waaruit
hare betrekking tot elkander blijkt :
Urinekleurstof.
Bloedkleurstof.
Gal k leurstof.
58,43
68,19
koolstof 70,49 pct.
5,16
7,47
waterstof 5,76
8,83
7,07
stikstof 11,16
27,58
17,26
zuurstof 12,59
Urinesedimenten, zie bij Blaassteenen en Urineanalyse.
Urinezuur (Litheenzuur : C, 0 11 4N406) is een tweebasisch zuur, hetwelk
zich benevens ureum , in de urine van geheele dierklassen bevindt en zelfs
bij de lagere dieren voorkomt. Bij de planten-etende dieren wordt het echter
in het algemeen slechts in eene zeer geringe hoeveelheid gevonden en is aldaar voornamelijk door hippuurzuur vervangen.
Vooral komt het urinezuur in eene opvallende hoeveelheid in de excrementen van vogelen voor, waarvan de guano (zie aldaar) het bewijs oplevert. Verder bevat de urine der amphibien , der slakken en insekten zeer
veel urinezuur. Behalve in de urine , heeft men het urinezuur ook in het
bloed en vleesch van den alligator , ia de milt , in het longweefsel en in de
lever der ossen enz. gevonden. In ziekelijke toestanden, zooals bij jicht ,
vindt men het ook tusschen de geledingen afgezet.
Het urinezuur komt in den zuiveren staat voor als witte, reuk- en smaaklooze schubben of ook in kleine vierzijdige zuilen , die bij langzame vorming
somtijds 4 aeq. kristalwater bevatten. Het is oplosbaar in 14,000 deelen koud
en omstreeks 1800 deelen kokend water, en maakt lakmoes rood. Het 'evert
onder de inwerking van verschillende agentien en reagentien , een zeer groot
aantal belangrijke ontledingsprodukten. Zoo ontstaan bijv. door oxyderende
middelen alloxan en parabanzuur,, die weder aan een aantal nieuwe vet-bindingen het aanzijn geven.
Bijzonder kenmerkend voor het urinezuur en de urinezure zouten is het
rood residu, dat na verdamping der oplossingen in salpeterzuur terug blijft
en door ammoniak fraai morgenrood (m ur ex i d -r eactie, zie Murexide) en
door potassa prachtig violet gekleurd wordt.
Om het urinezuur te verkrijgen , kiest men zeer voordeelig als materiaal
de guano , die voor dit Joel met potasch , kalk en eene genoegzame hoeveelheid water gedurende longen tied gekookt en daarna afgefiltreerd wordt.
Indien men alsdan het filtraat zoo ver indampt , totdat het als een dikke
brij vast is geworden en den brij uitperst, verkrijgt men na het bijvoegen
van zoutzuur (om de urinezure ammonia te ontleden , die de guano bevat),
onzuiver urinezuur, hetwelk in verdunde potassaloog opgelost of tot een brit
ingedampt en uitgeperst wordt. Be daardoor verkregen urinezure potassa
wordt met haar dubbel volumen water onder bestendig omroeren gekookt,
49
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snot uitgeperst en dit meermalen herhaald. Is zij op deze wijze geheel kleurloos geworden , dan worth zij door koking met overvloedige potassaloog (1
deA potassahydraat in 20 deelen water opgelost) en door middel van zoutzuur ontleed. 100 Kilo guano leveren op deze wijze 2 1/4 kilo zuiver urinezuur. Ook behandelt men de guano direct met zoutzuur , wascht het terugblijvende nit , behandelt het met eene oplossing van bijtende soda, verhit
het mengsel. onder goed omroeren tot koken , hetwelk 1 uur aanhoudt, voegt
dan kalkbrij van 2-3 gewigtsdeelen levenden kalk bij , roert goed om, laat
nog uur koken , neemt dan -van bet vuur en that de vloeistof door rust
bezinken. Na 3-4 urea wordt bet vloeibare gedeelte afgescheiden en het
urinezuur daaruit door middel van zoutzuur gepraecipiteerd goed uitgewasschen en gedroogd. — Uit de slangen-excrementen kan het urinezuur eveneens verkregen worden , door deze met een gelijk gewigt potassahydraat
en het 14voudig gewigt water tot kokens te verhitten en in een mengsel
van 1 deel zwavelzuur en 8 deelen water te filtreren.
Het urinezuur gedraagt zich tegenover basen als een zwak zuur , zoodat
zijne neutrale zouten reeds door koolzuur ontleed worden. Het werkt echter
ook, dock moeijelijk ontledend op de koolzure zouten der alkalien , waprbij
dul*el-koolzure en dubbel-urinezure zouten ontstaan. Met alkali& vormt het
urinezuur neutrale en zure zouten , waarvan de eerste alkalisch reageren en
door aanbouden,d koken met water of door het opnemen van koolzuur gemakkelijk een gedeelte der base verliezen. Bijna alle zure zouten zijn zeer
moeijelijk oplosbaar,, aardachtig, poedervormig , smaakloos en in verbinding
met eene ongekleurde base kleurloos. Verbindingen van het urinezuur met
zware metaaloxyden zijn slechts weinig bekend.
Onder de urinezure zou ten zijn vooral merkwaardig :
Z u r e urinezure ammonia (NH 2O,HO, Cioll2N 404) kan verkregen worden door urinezuur met ammonia liquida te overgieten of door, urinezure
potassa door middel van cbloorammonium te ontleden. Het maakt ook het
hoofdbestanddeel nit der slangenexcrementen en scheidt zich vaak als bezinksel nit de urine af. Het komt voor in fijne naaldvormige kristallen, die
gedroogd een zeer ligt wit poeder opleveren.
Urinezure baryt is bekend als n eu tr a a 1 (2Ba0, C„H,N 404) en als,
zuur tout (BaO, HO, C i0H2N4 04 ). De neutrale verbinding wordt verkregen,
door chloorbaryum door middel van neutrale urinezure potassa te ontleden
of door eene kokende oplossing van barythydraat met zooveel in water verdeeld urinezuur te vermengen , dat de base de overhand heeft. Het zout
scheidt zich als een zware korrelige neerslag af. Het zure zout wordt verkregen door eene heete oplossing van zure urinezure potassa met chloorbaryum te vermengen. Het slaat dan als een wit amorph poeder neder.
Urinezure kalk , neutrale (2CaO, C, 011,N404) kan verkregen worden
door eene kokende oplossing van chloorcalcium met neutrale urinezure potassa te vermengen , totdat de neerslag, die in den beginne ontstaat, blijvend
begint te worden. Hij zet zich dan nog tijdens het koken der oplossmg zwpar
en korrelig af. — Zure urinezure kalk (CaO, HO, C i0H2N404) scheidt zich
bij het vermengen eener oplossing van chloorcalcium met eene oplossing van
zure urinezure potassa als een witte amorphe neerslag af.
Urinezuur koperoxyde (2CuO, CoH 2N404) vertoont zich als een.groene
neerslag , dig bij koking met water een dee) van het urinezuur verliest en bruin
worth, terwij1
bij bet droogen boven zwavelzuur eene violette kleur aanneernt.

Urocyanine

Urokyanine.
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Ur in e z u u r I o o d o x yd e (2,Pb0, C 10H,N404) ontstaat als een witte amorphe
neerslag , indien men eene oplossing van neutrale urinezure potassa in eene
verdunde kokende oplossing van salpeterzuur loodoxyde droppelt. Er ontstaat in den beginne een gele neerslag , die langzamerha-nd geheel kleurloos
wordt. Deze verbinding is neutraal, maar waarschijnlijk niet geheel zuiver.—
uur urinezuur loodoxyde (Pb0, HO, C, 0 1-1,N 40 4 ) wordt verkregen door
eene verzadigde oplossing van zure urinezure potassa met overmaat van neutraal azijnzuur loodoxyde te vermengen. Het ontstaat daarbij als een kleurloos zwaar praecipitaat.
Urinezure magnesia ontstaat als zuur zout (Mg0, HO, Cie,H,N404)i'
indien men eene verzadigde oplossing van zure urinezure kalk met zwavelzure magnesia vermengt. Na verloop van eenige uren scheiden zich wratvormig gegroepeerde , zijdeglanzende kristallen af , nit Wier oplossing in kokend water de zure Urinezure magnesia bij bekoeling in kleine naalden
aanschiet.
Urinezure pot assa is bekend als neutraal en als zuur zout.
Men verkrijgt het neutraal zout (21(0, C, 0 11,N 4.0 4 ) door urinezuur te brengen in eene verdunde oplossing .van koolzuurhoudende potassaloog , zoolang
het nog zonder warmte wordt opgelost en de oplossing te verdampen , de
toetreding der lucht zooveel rnogelijk vermijdende. Bi d eene bepaalde concentratie begint het zout zich in fijne naalden af te scheiden ; men laat dan
een weinig bekotlen , giet de Moog van de kristallen af en wascht deze eerst
Zure urinezure pomet verdunden , later met sterken alkohol af.
t a s s a (KO, HO, C10 H 2N404) Scheidt zich als een korrelige neerslag af, wanneer koolzuur in eerie oplossing van het neutrale zout of van urinezuur in
potassa geleid wordt.
Urinezure soda ontstaat als neutraal (2Na0, Ci oll,N 4 0,4 ) en als
zuur zout (NaO, HO, , op gelijke wijze als de urinezure
potassa.
Uri n e z u r e s t r o n t i a a n (2Sr0, C i0H2N404) is als neutrale verbinding
bekend en wordt op dezelfde wijze als het overeenkomstige barytzout verkregen.
U r i n e z u u r z i I v e r oxy de (2AgO, C10112N404) wordt bij vermenging
eener oplossing van zure urinezure potassa met eene overmaat van salpeter, zuur zilveroxyde als een geleiachtige witte neerslag verkregen , die na korten
tijd zwart wordt.
Urocyanine. Somtijds komen zoowel in versche als in rottende urine

blaauwe of violette pigmenten voor, echter in eene zeer geringe hoeveelheid.
Zij scheiden zich in den worm van sedimenten af , of kunnen ook wel door
zuren worden neergeslagen. Zij hebben een op indigo gelijkenden koperglans , zijn in alkohol met eene purperblaauwe kleur oplosbaar en subli-

meerbaar. Men heeft deze blaauwe kleurstoffen de namen urocyanine, cy-

anurine, uroglaucine g egeven. Soros zijn zij gebleken werkelijk uit
indigo te bestaan. Parise] heeft eene blaauwe kleurstof in de urine van
choleralijders waargenomen. Hij meent , dat zij bier afkomstig is van een
eigenaardig gistingsproces, werkende op de ammonia en het carbolzuur, , hetwelk de urine altijd in eene zeer geringe hoeveelheid bevat.

Uroglancine = Urocyanine.
Urohaematine , zie bij Urinerood.
Urokyanine = Urocyanine.
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Uroxanzuur (C,„H.N40,2). Verhit men urinezuur eenige dagen tang met
geconcentreerde potassaloog tot bij het kookpunt, het verdampende water gedurig vervangende of last men urinezure potassa met overvloedig potassahydraat langen tijd' aan de lucht staan, dan ontstaat er een zuur, ur o x a nz u u r geheeten , hetwelk in kleurlooze tetraklers kristalliseert en weinig in
koud mar rijkelijk in kokend water oplosbaar is (echter onder gedeeltelijke
ontleding en ontwikkeling van koolzuur). Het is onoplosbaar in alkohol. Het
lost zeer langzaam in heet salpeterzuur op , zonder gasontwikkeling , en bij
bekoeling ontstaan goed gevormde , kleurlooze kristallen, waarschijnlijk een
oxydatieproduct.
De u r o x a n z u r e potassa (21(0,C 10HaN4010 ) kristalliseert in groote vierzijdige tafelen , die reeds in koud water tamelijk oplosbaar zijn.
Uroxil is eene gele kristallijne massa , die bij verhitting van het uroxanzuur tot 130° C. ontstaat.
Urson (C20 111202 ) is eene kristallijne stof, die zich in het alkoholisch
aftreksel der beerendruifbladen (van Aretostaphylos uva ursi) bevindt en
ook direct met aether uit de genoemde bladen kan getrokken worden. Deze
zelfstandigheid komt voor in kleurlooze naalden , die niet in water en evenmin in verdunde zuren en alkali6n oplosbaar zijn , ook moeijelijk door alkohol worden opgenomen en reuk noch smaak bezitten. Zij smelten bij 200°
en schijnen zonder ontleding te vervlugtigen. Bij toetreding der lucht verbranden zij met eene roetgevende vlam. Het urson zal tdt de glucosiden
behooren.
Usnine of Usninezuur (C36 E1 180, 4). Deze zelfstandigheid wordt uit onderscheidene korstmossen , die tot de geslachten Usnea, Cladonia, Evernia,
Parmelia, enz. behooren , bereid , hetzij door de korstmossen door middel
van aether uit te trekken, of beter door middel van ammoniakhoudenden wijngeest en de ammonia door azijnzuur te neutraliseren. Bij deze laatste methode mag de korstmos echter niet langer dan 10-15 minuten met den
ammoniakhoudenden wijngeest in aanraking zijn , dewip er anders te veel
bestanddeelen merle worden uitgetrokken, die het usnine verontreinigen. Ook
kan men de korstmossen met kalkmelk uittrekken en met zoutzuur neutraliseren.
Na de neutralisatie met het zuur verschijnen er dadelijk gele, bijna goudglanzende , naaldvormige kristallen , die reuk- en smaakloos zijn bij 290°
tot eene zwavelgele vloeistof smelten en later sublimeren, onder gedeeltelijke
ontleding, waarbij hoestverwekkende dampen ontstaan. Het usnine is onoplosbaar in water en zelfs weinig oplosbaar in warmen alkohol. Het vormt
met de alkalien en aardalkalien oplosbare zouten , die aan de lucht eene
roode kleur aannemen. Met de meeste aarden en zware metaaloxyden vormt
het onoplosbare verbindingen. Het gedraagt zich dus als een zuur, van
daar de naam u sn i ne zuu r. Het is in koud zwavelzuur oplosbaar
wordt daaruit door water weder geel neergeslagen.
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V.
Vaccinezuur (Boter-capronzuur = C29 II2008 , d. i. eene verbinding der
bestanddeelen van boterzuur : C e l-LO,. + die van capronzuur : C1211 1204) zal
somtilds in de boter gevonden worden.
Vacuumpannen , zie bij Sulker, pag. 708.
Valaldehyd (Valeral : 010 11100 2) is het aldehyd van het valeriaanzuur, dat ontstaat , wanneer aan den amylalkohol (foeselolie) 2 aeq. waterstof onttrokken worden , hetwelk het best geschiedt door de inwerking van
dubbel-chroomzure potassa met zwavelzuur. Men neemt daartoe 5 deelen
dubbel-chroomzure potassa , lost ze op in 50 deelen water en voegt er 6,5
deel geconcentreerd zwavelzuur bij. Men verhit dit mengsel in eene getubuleerde retort tot omstreeks 90° en voegt er langzamerhand amylalkohol
bij , totdat geene werking meer plaats heeft. Het destillaat is een mengsel
van valaldehyd , valeriaanzuur , amylaether, benevens onontleden amylalkohol
en water. Men verzadigt het valeriaanzuur door middel van potassa- of
sodaloog en schudt de bovendrijvende olie met eene geconcentreerde oplossing van dubbel-zwaveligzure soda. Er ontstaat nu eene kristallijne verbinding van valaldehyd met de dubbel-zwaveligzure soda, die men door uitpersen
van de overige stoffen bevrijdt. Door de kristallen met eene geconcentreerde
oplossing van koolzure soda te vermengen en alsdan te destilleren, verkrijgt
men het valaldehyd drijvende op het destillaat als olieachtige droppels , die
door droogen over chloorcalcium en rectificatie gezuiverd worden.
Het valaldehyd is eene kleurlooze , ooftachtig en tevens verstikkend riekende , scherp smakende vloeistof van een spec. gewigt van 0,805 bij '17° C.
Kookpunt 101 0 . Het is onoplosbaar in water, zeer gemakkelijk oplosbaar in
alkohol en aether. Aan de lucht gaat het over in valeriaanzuur. Met ammoniak Levert het eene kristallijne verbinding van valaldehyd -ammonia k (C11014, 002 -1- NH 3). Met potassahydraat gesmolten, ontwikkelt het waterstof, terwijl er valeriaanzure potassa wordt gevormd.
Het valaldehyd ontstaat ook bij de oxydatie der kleefstof (gluten) door
middel van bruinsteen en zwavelzuur, zoo ook bij oxydatie van eenige °lien.
Valentien , s ch eikun di ge (Scheikundige waarden) der elementen, ook
wel hunne a tomisticiteiten of affinitei ten geheeten, noemt men in
de nieuwere scheikunde de verhouding , waarin zich de atomen der ligchamen met elkander verbinden , afgeleid van het aantal volumen waterstof,
dat zich met 1 volumen van het ligchaam in gasvormigen staat verbindt.
Zoo noemt men de scheikundige waarde of valentie van het chloor g en , of
met andere woorden , men beet het chloor een univalent (eenwaardig) element , omdat 4 volume chloor zich met 'I volume waterstof verbindt, waaruit men afleidt , dat I atoom chloor zich met 1 atoom waterstof vereenigt
(Zie Volumentheorie). De zuurstof is een bivalent element, omdat 1 volumen
zuurstof zich met 2 volumen waterstof vereenigt; de stikstof heet een trivalent element., omdat 1 volumen stikstof met 3 volumen waterstof ammoniak
vormt , de koolstof is een quadrivalent element , omdat zij zich met 4 vole
men waterstof vereenigt enz. Indien de ligchamen niet in den gasvormigen
staat kunnen bepaald worden, leidt men hunne valentie of van de wijze der
verbinding dezer ligchamen met andere, waarvan men de valentie in den
gasvormigen staat heeft kunnen vinden. Zoo is het potassium een univalent
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element, omdat het zich met eene hoeveelheid chloor verbindt , die juist
het gewigt van 1 atoom chloor uitdrukt, terwij1 het slechts de heeft van
het gewigt van een atoom zuurstof vereischt. Zoo is het lood een bivalent
element, omdat het tot verbinding eene hoeveelheid chloor vereischt, die
juist het gewigt van 2 atomen van het univalente chloor uitmaakt, terwiji het
zijne verbinding met de zuurstof de hoeveelheid van 1 atoOm van de bivalente zuurstof noodig heeft. In enkele gevallen leeft men de valentie van,
de isomorphie en van de getalleii der specifieke warmte (zie Warmte) (bijv.
bij kwikzilver) afgeleid. Men kent uni-, bi-, tri-, quater-, quinque-, sex-,
septem.valente (een-, twee-, drie-, vier-, vijf-, zes-, zevenwaardige) elementen
en drukt de valentie dikwijls uit door een aantal streepjes boven de teekens,
VI
V
IV
/II
II
I
bijv. H, 0, N, C, Ta, Mo. — Bij de bepaling , dat het atoomgewigt van
een enkelvoudig ligchaam gelijk is aan het specifiek gewigt van dit ligchaam
in den gasvOrmigen staat (Zie Formulen, s c h e i k u n di g e en ktoomgewlgten , in het Aanhangsel), is het atoomgetal der elementen in onderscheidene gevallen het dubbele geworden van het aequivalentgetal. Terwijl wij
bij de alphabetische rangschikking der elementen (zie het artikel Elementen)
het aequivalentgetal achter elk hebben bijgevoegd, zullen wij thans bij het
vermelden der elementen naar hunne valentie, de nieuwe atoomgewigten
opgeven. Die elementen , waarbij het atoomgetal van het aequivalentgetal
verschilt, zijn met een * aangeduid. (Somtijds wordt zulks wel door een
streep door het teeken aangeduid, zie Formula, s c h eikun dige).
Univalente elementen.
Waterstof: H=1.
Lithium : Li = 7
Fluoor: F =19
Sodium: Na = 23
Chloor: CI = 35,5
Potassium : K = 39
Broom: Br = 80
Rubidium : Rb = 85,5
Jood: J = 127
Caesium : Cs = 133
Zilver: Ag = 108
Bivalente elementen.
*Uranium: U
120
*Zuurstof: 0 = 16
*Chroom : Cr = 52
*Zwavel : S = 32
*Mangaan: Mn = 55
*Seleen: Se = 80
*Aluminium : •Al = 27,3
*Telluur: Te = 128
*Glycium (Beryllium) G of Be = 9,33
*Kwikzilver : Hg = 200
63,2
*Cerium: Ce = 92
*Koper : Cu
*Lanthanium : La = 92
*Zink : Zn = 65
*Didymum: D = 96
*Cadmium: Cd = 112
*Magnesium: Mg = 24
*Lood: Pb 7— 207
*Calcium : Ca = 40
*Hzer: Fe = 5t
*Strontiurri: Sr = 88
*Kobalt: Co = 59
*Baryum: Ba = 437
*Nikkei : Ni = 58
Trivalente elementen.
Antimoon: Sb = 420 (122)
Boor: B = 41
Bismuth: Bi = 208
14
Stikstof : N
Goud: Au = 196
Phosphor: P = 31
Arsenik : As = 75
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Quatervalente elementen.
*Koolstof: C = 12
*Platinum; Pt = 198
*Kiezel : Si = 28
*Palladium: Pd = 106
*Titaan: Ti = 50
*Iridium : Ir = 198
*Zirkonium : Zr = 90
*Rhodium: Rh = 104
*Thorium : Th = 230 (?)
*Osmium : Os = 199
*Tin : Sn = 118
*Ruthenium : Ru = 404
Quinquevalente elementen.
Tantaal : Ta
Niobium : Nb.
Sexvalente elementen.
*Molybdeen : Mo = 92
*Vanadium : V = 137
*Wolframium : W = 184
Ook de zamengeslelde radikalen zijn uni-, bi-, tri-, enz. valent. De valentie is hier in sommige gevallen -afhankelijk van -de verzadiging der atomisticiteiten , in andere gevallen niet.
Zoo zijn de zamengestelde radikalen der êënbasische zuren en ëenzurige
basen univalent , van de tweebasische bivalent, van de driebasische trivalent,
enz. Het zamengestelde radikaal ammonium is univalent.
Onder de organische radikalen zijn univalent : Cyaan; de (hypothetische)
radikalen van de zuren uit de reeks der vetzuren : Formyl , Acetyl , Propionyl , Butyryl , enz. (Zie Vetzuren) ; de radikalen der 6enatomige alkoholen :
Methyl , Aethyl , Amyl, Propyl (Zie Alkoholen in het Aanhangsel).
Bivalent zijn : het (hypothetisch) Tartryl , Oxalyl ; de radikalen der tweeatomige alkoholen : Aethyleen , Amyleen , enz.
Trivalent zijn : het (hypothetische) Citryl , Glyceryl , enz.
Bij het rangschikken der elementen naar hunne valentien, hebben vele
formulen aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Het water, als zamengesteld
uit 2 atomen van het univalente element H met 1 atoom van het bivalente
element 0, krijgt tot formule H 20 ; het potassiumoxyde , bestaande uit '2
atomen van het univalente element K met 1 atoom 0, wordt K 20. Bij anderen blijft de formule dezelfde : bijv. bij ammoniak , zijnde eene verbinding
van 3 atomen van het univalente element H met 1 atoom van het trivalente
element. N, dus NH3; loodoxyde eene verbinding van 1 atoom van het bivalente element Pb met 1 atoom van het bivalente element 0, blijft als vroeger, PbO.
De , typische voorstelling (zie Typentheorie) der verbindingen verkrijgt
vooral hare waarde bij deze valentien der elementen. flit de typen leert
men nu het aantal atomen kennen, zooals uit het opschrijven der typen met
de valentien barer bestanddeelen blijft :
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H

A

III

N
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De univalente elementen in deze typen (de H en CI) kennen elk op zilch
zelf slechts door univalente elementen vervangen worden , tenzij 2H's door
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4 atoom van een bivalent en 311's door 4 atoom van een trivalent element
worden verplaatst. Het bivalente element 0 kan slechts door een bivalent element of door 2 univalente elementen, het trivalente element N door een
trivalent element of door 3 nnivalente elementen of door 1 bivalent + 1
univalent element worden verplaatst enz.
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in H N eerie H door K : H N , of 211's door Hg :
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H
H III
Hg 1 iv , of 3H's door 3 eónatomige alkoholradikalen :
H

C,,,H5
III
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III

aethyl , amyl , methyl : CH,11„ N; of de N door P: H P
il
C2113
enz.
Het is vooral bij zuren , basen en zouten , dat de typische zienswijze , in
verband met de leer der valentien , de meest verklaarbare voorstelling der
verbindingen geeft (Men zie vooral bij Zouten).
Valeracetonitril ontstaat, benevens Valeronitril , bij de oxydatie van het
eiwit met chroomzuur, kookt bij 68 0 en vervalt door zwavelzuur in ammoniak , azijnzuur en valeriaanzuur.
Valeral of Valeraldehyd = Valaldehyd.
Valeral-ammoniak , Valaidehyd-ammoniak , zie onder Valaldehyd.
Valeraldine (C 30 H,,NS 4 ) is eene dikvloeibare olie , die ontstaat door de
inwerking van zwavelwaterstof op valaldehyd-ammoniak.
Valeramine = Amylamine.
Valeraminezuur (Valerylamidozuur : C 10 H„N0„) is tot nog toe slechts
eenmaal in het weefsel der buikspeekselklier van den os gevonden.
• Valeranilid (C 22 H 15 NO 2 ) komt voor in tafelvormige kristallen , die weinig
in heet water , gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn , bij 125° C.
smelten en bij 210° grootendeels onontleed overgaan.
Valeren = Amylen.
Valeriaanzuur ( C 10 H100, = HO, C 10 H9 0 3 ) is eene kleurlooze olieaclitige
vloeistof van een doordringenden , eenigzins op rotte kaas gelijkenden reuk ,
een zeer zuren smaak en in den geconcentreerden staat bijtend op de slijmhuiden werkend. Het heeft een spec. gewigt van 0,94, wordt bij — 20° nog
niet vast en kookt bij 475°. Het vormt met water nog een tweede hydraat
en is in 30 deelen water oplosbaar.
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Pit zuur komt voor in den valeriaanwortel , verder in den angelicawortel
(van Archangelica officinalis) en in de bessen van Viburnum opulus. Ook
worth het in het vet van Delphinus globiceps aangetroffen. Het ontstaat
verder bij oxydatie van de aardappel-foeselolie en van eiwitachtige ligchamen,
bijna bij elke rotting van organische ligchamen. Men kan het valeriaanzuur
uit den valeriaanwortel bereiden , door dezen met koolzure soda uit te koken
of met water te destilleren en het destillaat met koolzure soda te neutraliseren,
in Welke beide gevallen valeriaanzure soda ontstaat, die met verdund zwavelzuur wordt gedestilleerd , waarbij het vrije valeriaanzuur overgaat. In grootere hoeveelheid wordt echter bet valeriaanzuur verkregen , door aardappelfoeselolie (amylalkoholl met eene oplossing van dubbel-chroomzure potassa
en zwavelzuur te destilleren. De overgekomen olie wordt verzameld , met
chloorcalcium behandeld, om haar van water te bevrijden en eindelijk door
destillatie gezuiverd. (Het valeriaanzuur echter, uit de foeselolie verkregen
is gebleken steeds boterzuur te bevatten). — Het valeriaanzuur kan ook
in den watervrijen staat verkregen worden door de inwerking van
phosphoroxychloride op valeriaanzure soda. Dit valeriaanzuur- a n h ydrid (C10 1-1,0 3 ) is eene neutrale olie, ligter dan water, van een aangenamen reuk naar appelen. Het kookt bij 250° C. , waarbij het gedeeltelijk
ontleed wordt. Het wordt door water langzaam , door potassahydraat spoedig in valeriaanzuur omgezet.
Het valeriaanzuur , met een alkali verbonden , gaat door middel van
overmangaanzure potassa over in boterzuur, propionzuur en azijnzuur. Bij
destillatie met zwavelzuur en bruinsteen ontstaat o. a, methylalkohol. Leidt
men door eene oplossing van valeriaanzure potassa in water een krachtigen
galvanischen stroom , dan wordt er aan den negatieven pool waterstof ontwikkeld , terwijl zich aan den positieven pool , benevens koolzuur en een
brandbaar gas , oliedroppels afscheiden , bestaande uit eene koolwaterstof
met de formule : C81-19 . Deze olie kan als een paarling worden beschouwd,
die met C203 en HO het valeriaanzuur oplevert (C8 149 + 0203 + HO=
C 10 I13.004). De olie is het butyl of radikaal van den b u tylalk oh ol en wordt
wegens zijne vorming uit bet valeriaanzuur, ook valyl geheelen.
Bet valeriaanzuur is een 66nbasisch zuur, dat dus slechts eerie klasse van
zouten vormt. De valeriaanzure zouten zijn vettig op het gevoel, verspreiden
in den vochtigen staat den walgelijken reuk van het valeriaanzuur en zijn
gemakkelijk in water oplosbaar. — V a ler iaanzur e baryt (Ba0, C10H903
2H0) kristalliseert in glanzende zuilen en is gemakkelijk oplosbaar in
water. — Valeriaanzure chinine , zie bij Chininezouten. Valer
a a n z u u r ij z e r ox y de (Fe 2 03 , 3 [C10H903]) wordt verkregen , door valeriaanzure soda met zwavelzuur ijzeroxyde te ontleden en is een zeer vervloeijend zout. — Valeriaanzuur zilvero xy de (AgO,C, 011903) ontstaat bij
ontleding eener zilveroplossing door middel van een valeriaanzuur alkali alseen
harsacbtig praecipitaat , dat bij bet staan in de vloeistof na eenigen tijd
kristallijn wordt. V a I eriaanzu ur zinkoxyde (ZnO, C, 0 11903) , verkregen door zinkoxydehydraat in valeriaanzuur op te lossen of bij wederzijdsche
ontleding van zwavelzuur zinkoxyde en valeriaanzure soda , kristalliseert in
witte , als paarlen glanzende schubben en is in 50 deelen koud water en in 60
deelen kouden wijngeest oplosbaar. In warm water en warmen wijngeest is
bet minder oplosbaar , zoodat de koud verzadigde oplossingen bij verwarming
troebel worden.
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Valeron (C1811 18 02) is het keton (zie bij Ketonen) van het valeriaanzuur,
dat bij drooge destillatie van een valeriaanzuur alkali (met valaldehyd) overgaat, terwiji koolzuur alkali terugblijft.
Valeronitril (C,,,H,N) ontstaat bij oxydatie van eiwitachtige ligchamen ,
voornamelijk bij behandeling van leucine met loodhyperoxyde , verder door
drooge destillatie van valeriaanzure ammonia en door destillatie van het valeramid met watervrij phosphorzuur. Het is eene waierheldere, zeer dtinne,
sterk lichtbrekende vloeistof van 0,81 spec. gewigt bij 125° kokende. Het
heeft een reuk naar bitteramandelolie en een specerijachtig bitteren sinaak.
Het brengt op papier een voorbijgaanden vetvlek voort en brandt, aangestoken zijnde , met eene witte vlam. Het is in 4 deelen water oplosbaar, in alkohol en aether in alle verhoudingen.
Valerylen (C10 H8) is eene koolwaterstof (een tweeatomig alkohOlradikaal)', verkregen door de broomverbinding van het amylen (amylenbromure:
C„HioBrO met eene verzadigde alkoholische potassa-oplossing gedurende
eenige uren in gesloten vaten bij 140° C. te verhitten. Het gevormde valerylen wordt verder door destillatie afgescheiden en komt voor als eene zeer
bewegelijke kleurlooze vloeistof van een doordringenden walgelijken reek ,
ligter dan water en hierin bijna geheel onoplosbaar. Het heeft een spec. gewigt
van 0,7 en het kookpunt bij 42° G.
Valonia (Oostersche of natuurlijke galappels) heeten de vruchtbekers van
den galeik (Quercus Aegilops) , die op de Grieksche eilanden groeit. Zij
worden of op zich zelven of in verbinding met eikenbast in de looijetij
aangewend.
Valyl = Butyl (zie ook bij Valeriaanzuur).
Vanaadoxyde , Vanaadzuur enz. = Vanadiumoxyde Vanadiumzuur enz.
Vanadigzure zouten zie bij Vanadiumoxyde.
Vanadigzuur is synoniem met Vanadiumoxyde.
Vanadin of Vanadium (V). Dit metaal heeft zijti naam verkregen 'van'
Vanadis , eene Scandinavische godheid , en werd eerst in 1801 door del Rio
en in 1830 op nieuw door SefstrOm ontdekt in de Taberger ertsen. Ook is
in den uraanpikerts somtijds vanadium aangetroffen.
Roscoe heeft het onlangs in eene aanzienlijke hoeveelheid in een zandsteen
bij Alderley Head in Cheshire ontdekt. Volgens hem is hetgeen door Berzelius voor Vanadium werd gehouden , een vanadiumoxydule en'het aequivalent
van het vanadium niet 68,5 (zie bij Elementen) maar 61,2. DeVvij{ de vanadiumverbindingen fraaije kleurstoffen geven , die vooral voor de porseleinschilderkunst geschikt zijn , tracht hij eene goedkoopere bereidingswijze te
vinden dan tot heden gebruikelijk is , om het uit zijtie ertsen of te cheiden.
Er zijn voor de afscheiding van het vanadium Verschillende voorschriften
opgegeven.
Zoo kan men den tot fijn poeder gebragten vanadiumhoudenden erts , zoo
als vanadiumhoudenden bruinijzersteen kleiijzersteen of vanadiumhoudenden kleierts enz. met 11, van zijn gewigt' salpeter vermengen en het rnengtel
in een kroes gedurende een uur aan eene zwakke gloeihitte blootstellen.
Na bekoeling wordt de massa gewreven en met weinig water uitgekookt.
De afgefiltreerde oplossing is geel en bevat : vanadiumzure , chroomzure ,
arsenikzure, phosphorzure , kiezelzure en salpeterigzure potassa benevens
aluinaarde. Zij wordt onder sterk omroeren met salpeterzuur zoo ver geneutraliseerd, dat zij nog zwak alkalisch blijft en geen salpeterigzatt vrij
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wordt , hetwelk het vanadiumzuur en het chroomzuur desoxyderen zou.
De neerslag van aluinaarde en kiezelzuur wordt door filtreren afgescheiden.
Men voegt bij het filtraat eene oplossing van chloorbaryum en wel zoolang
er nog een neerslag ontstaat. Deze neerslag moet verzameld en met verdund zwavelzuur behandeld worden , om de baryt als zwavelzuur zout neer
te slaan. De hiervan afgefiltreerde roodgele zure oplossing worth met ammonia geneutraliseerd en door verdamping geconcentreerd. Alsdan wordt
er een stuk salmiak ingezet , hetwelk groot genoeg is, om niet volledig te
worden opgelost. Naar gelang de vloeistof met salmiak verzadigd wordt,
scheidt zich vanadiumzuur ammoniumoxyde als een wit of geel kristallijn
poeder of , hetwelk na volkomen afscheiding verzameld en Met eerie verzadigde oplossing van salmiak , eindelijk met wijngeest moet worden uitgewasschen. — Bij langzame verhitting onder voile toetreding der lucht blijft
er een zwartrood vanadiumzuur terug , hetwelk tot eene roode vloeistof smelt
en bij bekoeling kristallijn wordt.
Om uit dit vanadiumzuur het vanadium te verkrijgen , wordt het in een
potloodkroes hevig gegloeid, of men brengt stukken potassium met vanadiumzuur in een porseleinen kroes laagsgewijze boven elkander, verhit en
scheidt de vanadiumzure potassa door middel van water van het verkregen
vanadium.
Wil men vanadiumzuur loodoxyde aanwenden , om vanadiumzuur te verkrijgeu , dan lost men dezen erts in salpeterzuur op, behandelt de verdunde
oplossing met zwavelwaterstofgas , verdampt de gevormde blaauwe oplossing
van vanadiumoxyde tot droogwordens en verhit het overblijvende met eene
verzadigde oplossing van koolzuren ammoniak. Na bekoeling zal dan vanadiumzure ammonia uitkristalliseren , die door omkristalliseren kan gezuiverd
worden. Ook kan men bij de salpeterzure oplossing , nadat zij ammoniakaal
gemaakt is , zwavelammonium in overmaat voegen en nit de van het zwavellood afgefiltreerde oplossing door middel van een zuur zwavelvanadium
neerslaan , hetwelk door roosten en zamensmelten met salpeter, in vanadiumzure potassa wordt veranderd , waaruit vanadiumzure ammonia kan bereid
worden , die, gegloeid zijnde, vanadiumzuur !evert , hetwelk voor de afscheiding
van het vanadium op de boven aangegeven wijze behandeld wordt.
Het metallisch vanadium is zilverwit, broos en wordt aan de lucht bij de
gewone temperatuur,, alsmede in water, niet geoxydeerd ; aan de lucht verhit , wordt het in een zwart oxyde overgebragt. Het is alleen in salpeterzuur en koningswater oplosbaar, Welke oplossingen blaauw van kleur zijn.
Vanadiumbromure (VBr, of V2,13r3 ) ontstaat, wanneer vanadiumoxyde in
broomwaterstofzuur wordt opgelost.
Vanadiumchloride (Vanadiumsuperchloride : Drievoudig-chloorvanadium :
VC1 3) wordt verkregen door fijngewreven vanadium met zwartsel eerst
in een stroom waterstof, dan in een stroom koolzuur te gloeijen en eindelijk
in een stroom chloorgas in te dampen. Na rectificatie boven kwikzilver verkrijgt
men eene heldere, ligt bewegelijke vloeistof, die bij 427° C. kookt en door water
in vanadiumzuur en zoutzuur ontleed wordt.
Vanadiumchlorure (Dubbel-chloorvanadium : VCI„ of volgens latere onderzoekingen, Anderhalfvoudig-chloorvanaditim : V,Cl a) is eene verbinding, die
correspondeert met het vanadiumoxyde en als eene fraai blaauwe oplossing
wordt verkregen , door vanadiumzuur met zoutzuur bij verwarming te behandelen. De vorming geschiedt langzamerhand onder ontwikkeling van
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chloor , zij wordt door bijvoeging van een weinig alkohol zeer bevorderd.
Vanadiumfluoride (Vanadiumsuperfluoride : VF3) ontstaat bij oplossing van
vanadiumzuur in verwarmd fluoorwaterstofzuur en vormt eene witte massa.
Vanadiumfluorure (VF, of V,F 3) komt voor in groenachtige kristallen en
wordt verkregen door vanadiumoxyde in fluoorwaterstofzuur op te lossen
en de daarbij ontstane blaauwe oplossing aan vrijwillige verdamping over
te laten.
Vanadiumjodure (V.I. , of MO. De oplossing van het vanadiumoxyde in
joodwaterstofzuur is blaauw, maar wordt door de vorming van vanadiumzuur spoedig groen.
Vanadiumkopererts wordt in Heine bundelvormige prismen gekristaltiseerd en met een spec. gewigt van 3,55 gevonden te Syssark bij Miask en
bij Friedrichrode in Thuringen. Op laatstgenoemde plaats worden twee verschillende ertsen , een groene en een grijze , gevonden. De eerste bestaat uit
85,81 koperoxyde ,
13,16 kalkaarde ,
47,39 vanadium ,
3,64 water.
Vanadiumlooderts wordt in den grondvorm van het zeszijelige prisma gekristalliseerd en als kristallijne huid , geelachtig tot donkerbruin in het groene,
helder glanzend , met een spec. gewigt van 6,83 gevonden bij Zimapan in
Mexico , te Berisow aan het Uralgebergte en te Wanlockhead in Schotland
De Mexicaansche erts bestaat nit
24,00 basisch vanadiumzuur loodoxyde ,
35,55 chloorlood
0,67 ijzeroxydehydraat.
Vanadiumoxyde (VO, of volgens de laatste onderzoekingen V 203 , synoDiem met V an a d i g z u u r) is zwart en niet smeltbaar en wordt door water
niet opgelost dan na lang daarmede in aanraking geweest te zijn , waarbij
het aan het water eene groene kleur mededeelt.
Het vanadiumoxyde wordt langs den droogen weg verkregen door 19 deelen vanadiumoxydule met 13 deelen vanadiumzuur te vermengen en het mengsel in eene atmospheer van koolzuur te verhitten. Uit de blaauwe oplossing van een vanadiumoxydezout , hetwelk men , om elk spoor van vanadiumzuur tot vanadiumoxyde te reduceren met wijngeest of suiker of met zwavelwaterstofgas behandeld heeft , slaat' koolzure potassa of soda een grijswit
v an a dium ox ydeh ydra a t seder, hetwelk bij afsluiting der lucht gefiltreerd en gedroogd moet worden , daar het aan de lucht zeer spoedig hooger geoxydeerd wordt. Door dit hydraat bij afsluiting der lucht te verhitten, verkrijgt men het watervrije oxyde.
Het vanadiumoxyde verbindt zich zoowel met z u r en als met base n.
In den watervrijen staat na verhitting verkregen , wordt het slechts moeijelijk door zur en opgenomen , maar als hydraat wordt het gemakkelijk opgelost. De oplossing van de op deze wijze ontstane v an a d i u m o x y d ez o u t en is blaauw , welke kleur ook de waterbevattende zouten bevatten ,
terwiji de watervrije zouten gewoonlijk bruin , soms eater ook groen zijn.
De blaauwe oplossingen worden door galnoten-aftreksel donkerblaauw gekleurd , door geel bloedloogzout geel neergeslagen, de neerslag wordt aan
de lucht groen. Ammonia geeft een bruinen neersiag , potassa en koolzure
potassa (of soda) veroorzaken een grijswitten neerslag , die in overmaat
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van het praecipiteermiddel oplosbaar is ; dubbel-koolzure alkalien slaan eveneens een grijswit hydraat neder. Zwavelwaterstof geeft geen , zwavelammonium een zwartbruin praecipitaat. In phosphorzout of borax lossen de
verbindingen van het vanadium in de binnenste vlam met eene smaragdgroene , in de buitenste met eene gele vlam op. — Onder de vanadiumoxydezouten zijn vooral belangrijk
Phosphorzuur vanadiumoxyde, voorkomendeinkleineblaauwe
kristallen , welke in phospliorzuur oplosbaar zijn. Deze kristallen laten bij
verhitting een wit , watervrij zout terug , als eene Witte opgeblazen massa,
die in de lucht tot eene blaauwe stroop vervloeit.
Salpeterzuur vanadiumoxyde ontstaat hij het oplossen van vanadium , vanadiumoxydule of vanadiumoxyde in salpeterzuur. De blaauwe
oplossing kan gekookt worden , zonder kleursverandering te ondergaan, Tot
een zekeren graad van concentratie verdampt , wordt zij echter groen en bij
volkomen indroogen wordt het zout ontleed.
Zwavelzuur vanadiumoxyde‘ komt voor in donkerblaauwe kristallen met 4 aeq. kristalwater. Om deze verbinding te verkrijgen , lost men
vanadiumzuur of vanadiumoxyde , bij verhitting van vanadiumzure ammonia
teruggebleven , op in zwavelzuur, hetwelk met zijn gelijk gewigt water
verdund is , voegt bij de oplossing onder verhitting eenig zuringzuur ,
om het vanadiumzuur tot oxyde te desoxyderen of leidt tot hetzelfde doel
zwavelwaterstofgas door de oplossing. Bij verdamping schieten dan uit de
oplossing vuilblaauwe kristallen , die , herhaaldelijk met water afgewasschen,
in een neutraal hemelblaauw zout vervallen , dat boven zwavelzuur moet
worden gedroogd. Het wordt in dezen staat door koud water slechts in
eene geringe hoeveelheid opgenomen , terwij1 het door heet water gemakkelijk wordt opgelost. Aan de lucht vervloeit het allengskens en deze vloeistof levert , wanneer men ze eenige weken laat staan , de bovengenoemde
kristallen, die met het blaauwe poedervormige zout in zamenstelling overeenkomen.
De verbindingen van bet vanadiumoxyde met sterke b a se n kunnen als
v a n a d i g z u r e zout en beschouwd worden. Brengt men bij v. potassa
in eene geringe overmaat bij eene heete oplossing van zwavelzuur vanadiumoxyde of van het overeenkomstige chlorure en laat men het mengsel in een
gesloten vat bekoelen , dan ontstaat eene afscheiding van bruine , glanzende
kristalschubben , die nit vanadigzure potassa bestaan. Zij moeten
met potassahoudend water, verder met wijngeest afgewasschen , vervolgens
uitgeperst en eindelijk in eene luchtledige ruimte gedroogd worden. — V anadigzure ammonia wordt op gelijke wijze als een bruin kristalpoeder verkregen. De onoplosbare vanadigzure zouten kunnen verkregen worden
door wederzijdsche ontleding van de vanadigzure potassa of vanadigzure
ammonia met andere zouten.
Vanadiumoxydehydraat en Vanadiumoxydezoutela , zie bij Vanadiumoxyde.
Vanadiumoxydule (VO, ook Yana di umsuboxyde geheeten) is een
zwart , bijna metaalglanzend poeder, hetwelk verkregen wordt door reductie
van bet gesmolten vanadiumzuur door middel van waterstofgas. Het is voornamelijk gekenmerkt, doordat het de electriciteit geleidt , wanneer het door
drukking tot eene cohaerente massa vereenigd is. Aan de lucht oxydeert het
bij de gewone temperatuur en zooveel te sneller, naar gelang de temperatuur lager was, waarbij men het door middel van waterstofgas uit het vanadium-
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zuur beeft bereid. Aan de lucht verhit , ontbrandt het en verbrandt tot eene
zwarte massa van oxyde.
Vanadiumsuboxyde 7 zie bij Vanadiumoxydule.
Vanadiumsulfide (Vanadiumsupersulfide : VS,) bezit in den droogen staat
eene zwarte kleur , die bij het tot poeder brengen bruin wordt. Het wordt
verkregen . door vanadiumzuur in een alkalisch sulfhydraat op te lossen of
door de oplossing van een vanadiumzuur alkali met een sulfhydraat in overmaat
te vermengen.
Vanadiumsulphureet (Vanadig sulfide : VS, of V S;) komt met eene zwarte
= vanadiumoxyde wordt
kleur voor, wanneer zwavelwaterstofgas over gloeijend
geleid.
Vanadiumsuperchioride = Vanadiumthloride.
Vanadtumsuperfluorlde = Vanadiumfluoride.
Vanadiuuizuur (V03). Over het verkrijgen van dit zuur in verbinding
met ammonia , zie men Vanadium. Bij verhitting der vanadiumzure ammonia
in een open platinumkroes , verkrijgt men het vanadiumzuur vrij.
Het op deze wijze verkregen kristallijne poeder van vanadiumzuur, betwelk tot het rhomhische systeem behoort , smelt gemakkelijk en wordt tot
eene roodgele kristallijne massa vast. Het is niet vlugtig , smakeloos, maakt
lakmoespapier rood, is weinig oplosbaar in water , daarentegen gemakkelijk in
sterke zuren tot gele of roode vloeistoffen en wordt door vele organische
zelfstandigheden ontleed. Het vormt met basen meestal gele zouten , hoewel eenige zoowel. geel als kleurloos kunnen verkregen worden. De neutrale zouten kunnen bij gelijke zamenstelling eene verschillende kleur vertoonen.
De neutrale vanadiumzure potassa (KO,V0 3) droogt in tot eene
witte massa, die in koud water, voornamelijk in potassahoudend water, moeijelijk oplosbaar is. Voegt men bij de geconcentreerde oplossing van het neuirate zout eene grootere hoeveelheid azijnzuur, dan tot verzadiging van de
belft der daarin bevatte base noodig is, en vervolgens alkohol, dan scheidt
zich een tweevoudig-vanadiumzuur zout (KO, 2V0 3 + 3H0) af, hetwelk met alkohol uitgewasschen en uit kokend water kan worden omgekristalliseerd. Het kristalliseert in breede oranjegele blaadjes, is weinig oplosbaar in koud, beter in beet water.
De neutrale v a n a d i um z u r e so d a (NaO, V0 3) gelijkt op het potassazout ; de tweevoudig-zure soda is beter oplosbaar dan het overeenkomstige potassazout.
De vanadiumzure ammonia (NH 40, V03 ) is belangrijk , omdat hare
vorming dient tot het afscheiden van het vanadiumzuur uit vanadiumhoudepth) zelfstandigheden. Men kan bet verkrijgen door stukken salmiak in
oplossingen van het potassa- of sodazout op te lossen. Het scheidt zich in
kristallijne korrels af en de oplossing houdt slechts weinig daarvan terug ,
wanneer zij met salmiak volkomen verzadigd is. Het overige kan ook door
alkohol worden uitgepraecipiteerd. — De t sw et voudi g-v a na d i u m z u r e
a m rn o n i a (NH 4O, 2V03) kan even als het potassazout verkregen worden
en scheidt zich in oranjeroode kristallen af. — Eene d rievoudi g-v an adium zure ammonia (N11 40, 3V0, 4- 6H0) kristalliseert in prachtige
roode kristallen , die verkregen worden , wanneer men de loogen van gerooste
uraanertsen met looizuur en soda neerslaat , den verkregen neerslag gloeit ,
met salpeter smelt, met kokend water uittrekt , alsdan eene overmaat van
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chloorammonium bijvoegt en de daardoor neergeslagen vanadiumzure ammonia uit azijnzuurhoudend water omkristalliseert.
Vanadiumzure bar y t scheidt zich als neutrale verbinding (BaO,
V08) of bij het vermengen der oplossingen van een barytzout en van een
neutraal vanadiumzuur alkali en komt dan voor als een gele bydratische
neerslag , die bij de gewone temperatuur langzaam, bij verwarming dadelijk
praecipiteert. De dubbel -v a na dium zure bar y t (Ba0,2V03 ) kan op
dezelfde wijze door het aanwenden van een dubbel-vanadiumzuur alkali verkregen en door wijngeest gepraecipiteerd worden. Het komt voor als een
gee) poeder , uit kristalschubben bestaande.
Een drievoudig-vanadiumzure strontiaan (Sr0,3V03
1410) komt voor in gele kristallen, die verkregen worden door bij eene
oplossing van dubhel-vanadiun3zure soda eene oplossing van chloorstrontium
te voegen , te verhitten en den daardoor verkregen stroogelen kristallijnen
neerslag uit beet water met eenig vrii azijnzuur om te kristalliseren.
Ook met het loodoxyde, ijzeroxydule, kobaltoxydule enz.
gaat het vanadiumzuur verbindingen aan. Een neutraal v a n a diumzuur loodoxyde worth bij v. evenals bet overeenkomstige barytzout verkregen en een dubbel -vanadiumzuur loodoxyde wordt verkre-.
gen , wanneer de oplossingen van salpeterzuur loodoxyde en dubbel-vanadiunnure potassa met elkander vermengd worden. (Men zie nog den Vanadiumlooderts).
Het vanadiumzuur gaat niet alleen met basen, maar ook met meerdere
zuren verbindingen aan, zooals met het z w a v el z u ur , kiezelzuur en
phosphorzuu r.
Door langzame hoogere oxydatie van het vanadiumoxyde aan de lucht ontstaan zoogenaamde intermediaire oxyden van het vanadium of verbindingen
van bet vanadiumoxyde met vanadiumzuur, die met water groene, purperkleurige of gele oplossingen geven. Dergelijke verbindingen ontstaan ook
door de oplossingen van neutrale vanadiumoxydezouten met eene oplossing
van neutrale of dubbel-vanadiumzure potassa te vermengen.
Het vanadiumzuur en zijne zouten deelen aan de phosphorzout- en boraxparel in de binnenste vlam eene groene , in de buitenste vlam eerie gele kleur
merle; zwavelammoniutn slaat uit de zure oplossingen een bruin praecipitaat
Deder en galnotenaftreksel praecipiteert ze zwart. Eene oplossing in chloorwaterstofzuur bezit eene oranjeroode kleur ; later ontstaat vanadiumchlorure (Zie
aldaar). Volgens Hester kunnen zelfs zeer kleine hoeveelheden vanadiumzuur, al is het met veel chroomzuur vermengd , door waterstofhyperoxyde-houdenden aether herkend worden. Eene zuurgemaakte oplossing wordt
bij schudding met dezen aether rood.
Vanadiumizercyanure = Ferrocyaanvanadium.
Vanillazuur (C34H„040) is volgens Stokkebye een eigenaardig vlugtig aromatiek zuur, de oorzaak van den aangenamen reuk en smaak der vanielje
(de vrucht van Vanilla planifolia Andr.). Het slaat dikwijls kristallijn op de
vanielje aan. Gobley heeft de riekstof der vanielje v a n i 1 lin e met de formule
C20 116 04 geheeten. Hij verkreeg deze stof door een wijngeestig aftreksel van
vanielje tot. stroopsdikte verdampt, met aether te schudden en het bruine,
sterk riekende residu der aetherische oplossing met kokend water te behandelen. Na verdamping van het water verkrijgt men eene kristalmassa , die
door omkristalliseren en door middel van dierlijke kool kan worden gezui-
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verd en dan kleurlooze , vierzijdige naalden van een sterken vanieljereuk en
heeten smaak oplevert , die bid 76° smelten en bij 150° sublimeren.
Vanilline zie bij Vanillazuur.
Varec. Varec-soda heet de zoutmassa in Normandid , die verkregen
wordt bij het tot arch brengen van zeeplanten (Zie Sodiumoxyde , k o o 1z u u r.)
Vasculose = Cellulose.
Vaste lucht was in den ouden tijd de naam van het koolzuur.
Vederaluin = Pluimaluin.
Vederen der vogels zijn mikroscopische cellen , die veel kiezelzuur bevatten.
Veldspaat, Met dezen naam duidt men dubbelverbindingen aan van
kiezelzure aluinaarde met een kiezelzuur alkali of eene kiezelzure alkalische aarde. Men ondersclieidt namelijk g e w o n e of p o t ass av eld sp a a t (orthoklas) , eene verbinding van kiezelzure aluinaarde met kieKO
zelzure potassa : Al203
16SiO2. (Men zie ook bij Graniet en bij Potassium) ;
s o d a- veld sp a a t (albiet) , eene verbinding van kiezelzure aluinaarde met
kiezelzure soda : Na 0 6SiO, (Zie ook bij Sodium); kalk- veldspaat (laAL03
brador) , eene verbinding van kiezelzure aluinaarde met kiezelzuren kalk :
Ca0 6Si0 .
A1,03
Veldsteen noemt men digten veldspaat.
Venetiaansch wit bestaat uit gelijke deelen loodwit en zwaarspaat.
Vensterglas , zie bij Glas.
Veratrine (C8411020,0 wordt gevonden in het sabadillezaad (van Veratrum Sabadillae) en in den witten nieswortel. Het kristalliseert in kleurlooze zuilen, die aan de lucht porseleinachtig worden (verweeren), gemakkelijk in wijngeest, aether en chloroform , loch niet in water , zelfs niet in
kokend water oplosbaar zijn. Het bezit een brandend scherpen , maar geen
bitteren smaak , en verwekt door zijn fijn stof eene hevige prikkeling tot
niezen. Het reageert alkalisch en smelt bij 415°. Door geconcentreerd zwavelzuur wordt het eerst geel , dan rood gekleurd. Met eene overmaat van
geconcentreerd zoutzuur verkrijgt men eene violette oplossing met kleine oliedroppels op de oppervlakte. — Het veratrine kan het best uit het sabadillezaad
op de volgende wijze verkregen worden. Het sabadillezaad wordt met wijngeest
uitgetrokken en bet ingedampte wijngeestige aftreksel in verdund zwavelzuur
opgelost, de oplossing door koking met dierlijke kool ontkleurd en uit de heldere
oplossing het veratrine door een alkali neergeslagen. Dewijl het nu nog niet
zuiver is , moet het op nieuw in verdund zwavelzuur opgelost en bij de oplossing
zoolang salpeterzuur gevoegd worden, als nog een neerslag ontstaat. De vloeistof, van den pikachtigen neerslag afgefiltreerd , wordt met eene zwakke potassaloog gepraecipiteerd en de daarbij verkregen neerslag uitgewasschen , gedroogd en in watervrijen wijngeest opgelost. De oplossing wordt verdampt
en de terugblijvende geelachtige, harsachtige massa met water uitgekookt ,
hetwelk het veratrine nog niet geheel zuiver teruglaat. Dit overblijfsel wordt
met aether behandeld , die het veratrine oplost en waaruit het na verdamping kristalliseert. — Volgens Delondre wordt het tot poeder gebragte sabadillezaad in een deplaceertoestel met koud water, hetwelk met een weinig
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2outzuur is zuur gemaakt , volledig uitgetrokken en bij het aftreksel eene

geringe overmaat van potassaloog gevoegd. De daarbij gevormde grijze neerslag wordt uitgewasschen , gedroogd en in eene sluitbare fiesch gedurende
4 urea eerst met het dubbele , ten laatste met het gelijke gewigt aether behandeld. Het aftreksel laat na vrijwillige verdamping van den aether in
platte porseleinen schalen het veratrine terug, hetwelk in het dampbad gedroogd wordt.
Het veratrine vormt met de zuren zouten , die gemakkelijk kristalliseren
en een zeer scherpen smaak hebben.
Veratrinezuur . ( G1814100 8) komt voor in kleurlooze, vierzijdige zuilen ,
die in kokend water en alkohol, maar niet in aether oplosbaar zijn. Het
zuur wordt als hydraat verkregen, wanneer men sabadilleza ad met zwavelzuur-houdenden wijngeest uittrekt , bij de verkregen tinctuur potassahydraat
voegt en van de gefiltreerde vloeistof den wijngeest afdestilleert. De terugblijvende vloeistof wordt van het afgescheiden veratrine afgedestilleerd en
met zwavelzuur oververzadigd. Na eenige uren kristalliseert het veratrinezuur uit de behoorlijk geconcentreerde vloeistof. De kristallen worden door
herhaalde uitwassching met koud water, oplossing in kokenden wijngeest en
behandeling met dierlijke kool gezuiverd. Volgens Merck worth nit eene
oplossing van veratrinezuur in sterk salpeterzuur door water een gee( kristallijn nitrov er a t r in e z uur (C, 811 9 [N0 4] 08) afgescheiden.
Veratrol (C1011, 00 4) ontstaat bij langzame verhitting van veratrinezuur
met 3 deelen baryt als eene kleurlooze, specerijachtig riekende olie van 1,086
spec. gewigt bij 15°. Deze olie kookt tusschen 202 en 205° en wordt bij
— 15° vast. Zij wordt door alkalien en zuren niet aangetast.
Verbindingen, scheikundig e. Het -vvoord »scheikundige verbinding"
heeft eene tweeledige beteekenis. Men verstaat daaronder zoowel de scheikundige
werking , die er tusschen twee ligchamen plaats heeft, als het resultaat dier
werking. De scheikundige kracht of het scheikundig arbeidsvermogen , dat
tusschen heterogene ligchamen werkt , is verschillend en zoo ook zijn de
ontstane scheikundige verbindingen van verschillenden acrd. Algemeene
kenmerken van scheikundige verbindingen zijn echter : 1° dat de eigenschappen van het nieuw gevormde ligchaam wezenlijk af'wijken van die
der zamenstellende deelen, 2° dat de bestanddeelen in bepaalde , eenvoudige of veelvoudige (multiple) gewigtsverhoudingen , mengingsgewigten of
aequivalenten , met elkander verbonden zijn. Bit laatste kenmerk is op erkende bepaalde wetten gegrond , voornamelijk op de wet d er bepaalde
proportidn, volgens welke zich , zooals gezegd is , de ligchamen in bepaalde gewigtsverhoudingen met elkander vereenigen , en op de wet der
multiple pr oporti en. Volgens deze beide wetten verbindt zich een
aequivalent van een element met 6611, twee, drie of meerdere aequivalenten
van een ander element; verder kunnen zich twee aequivalenten van een element met drie of vijf of zeven aequivalenten van een element verbinden en
eindelijk vereenigen zich vele elementen niet slechts in eene enkele, door de met
aequivalentgetallen uitgedrukte verhouding, maar in twee, drie, vier, zelfs
vijf verhoudingen. Is dit echter het geval , dat wil zeggen, verbinden zich
twee elementen met elkander in meer verhoudingen, dan kunnen deze
verhoudingen steeds in getallen worden uitgedrukt, welke men uit die der
laagste verbindingstrappen verkrijgt, wanneer men hetzij 66n , hetzij ook
beide bestanddeelen in getallen verveelvuldigt, die in de eerste leden van
50

786

Verbindingen.

de reeks der natuurlijke getallen liggen. De gasvormige ligchamen verbinden zich bovendien in bepaalde en eenvoudige verhoudingen hunner volumen.
(zie Volumentheorie.)
Als voorbeelden van scheikundige verbindingen , die bovenstaande wetten
duidelijk maken , dienen de volgende:
1 Aequivalent mangaan met 1 aequiv. zuurstof tot mangaanoxydule (Mn 0)
»
»
1
» 2 a
» mangaanhyperoxyde (Mn02)
a
»
»
2
» 3 »
))
» mangaanoxyde (Mn203)
»
3
»
) 4 ))
D mang.oxydeoxydule (Mn304)
0
D
»
»
» 3 a
» mangaanzuur (Mn 03)
1
»
a
»
a 7 a
» overmangaanzuur (Mn 2 07)
2
1 Aequivalent zwavel met 2 aeq. zuurstof tot zwaveligzuur ( 02)
»
1
»
a
D zwavelzuur tS08)
» 3 a
»
a
D 2 a
2 Aequivalenten
0 onderzwaveligzuur (S202)
»
D 5 D
2
a
a onderzwavelzuur (S205)
a
»
» 5 ))
»
D
3
a trithionzuur (S205)
»
a 5 »
4
))
»
)) tetrathionzuur (S405)
»
a 5 D
a
5
a
D pentathionzuur (S505)
1 Aequivalent koolstof met 1 aeq. zuurstof tot kooloxydegas (CO)
D
» 2 »
»
D
D koolzuur (CO2)
1
»
2 Aequivalenten
D
» 3 »
C203)
of
a zuringzuur
of
»
D
»
a 6 »
4
0406
»
u5»
»
»
3
D rhodizonzuur (C805):
»
» 6 a
»
»
a honigsteenzuur (C806)
8
»
D
» 8 »
»
10
D krokonzuur (C3008)
8 Aequivalenten koolstof met 4 aeq. waterstof en 10 aeq. zuurstof tot
wijnsteenzuur (C8114018)
12 Aeq. koolstof met 11 aeq. waterstof en 11 aeq. zuurstof tot rietsuiker
(C331-1011)
42 Aeq. koolstof met 22 aeq. waterstof, 2 aeq. stikstof en 4 aeq. zuurstof
tot strychnine (C42}1221•1204)
40 Aeq. koolstof met 2 aeq. waterstof, 4 aeq. stikstof en 4 aeq. zuurstof tot
urinezuur (C10H2N404)
4 Aeq. koolstof met 7 aeq. waterstof, 1 aeq. stikstof, 6 aeq. zuurstof, en
2 aeq. zwavel tot taurine (C41-17NO8S2)
216 Aeq. koolstof met 27 aeq. stikstof ,169 aeq. waterstof, 68 aeq. zuurstof en 2 aeq. zwavel
of volgens anderen
144 Aeq. koolstof met 18 aeq. stikstof, 112 aeq. waterstof, 44 aeq. zuurstof en 2 aeq, zwavel tot eiwit (C2161427 H, 88068S2 of C,44Ni8H112044S2)
2 Volumen waterstofgas vereenigen zich met 1 volume zuurstofgas tot 2
volumen watergas of waterdamp.
3 Volumen waterstofgas met 1 volume stikstofgas tot 2 volumen ammoniakgas.
1 Volume stikstofgas met 1 volume zuurstofgas tot 2 volumen stikstofoxydegas.
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Uit deze voorbeelden blijkt tevens, dat met betrekking tot het aantal elementen, die in de scheikundige verbindingen vereenigd zijn, laatstgenoemde kunnen
-onderscheiden wordenin binaire, ternaire, quaternaire enquinaire
verbindingen , of met andere woorden, dat de verbindingen uit twee , Brie ,
vier en vijf elementen kunnen bestaan. Deze elementen zijn als de v e rw ij derde bestanddeelen der verbindingen to beschouwen , die naar de
rangschikking der aequivalenten zich tot nadere bestanddeelen vereenigen.
Als voorbeelden der nadere bestanddeelen kunnen worden aangevoerd :
ijzeroxyde (Fe203)
aethyloxyde (C4HSO)
amyloxyde (C1°11110)
salpeterzuur (N05)
azijnzuur
(C411303)
Men heeft de scheikundige verbindingen in vier orden ingedeeld.
Verbindingen der eerste orde zijn de zoodanige, welke uit een
enkelvoudig ligchaam (element) met een ander element zijn zamengesteld, bijv.
chloorwaterstof . (chloor + waterstof)
potassa
(potassium + zuurstof)
Hierbij behooren ook de haloIdzouten , bijv.
chloorpotassium (chloor + potassium)
broommagnesium (broom + magnesium) enz.
Verder ook zulke verbindingen, waarin zamengestelde ligchamen de rol
van enkelvoudige vervullen of hunne plaats innemen , bijv.
aethyloxyde (aethyl + zuurstof) ,
zuurstof).
methyloxyde(methyl
Als verbindingen der tweede orde komen dezulke in aanmerking , welke ontstaan , *lien verbindingen der eerste orde zich met een
derde enkelvoudig ligchaam verbinden of zich onder elkander verbinden , bijv.
zwavelzure soda ,
koolzure potassa
chroomzuur loodoxyde ,
wolfraamzuur ijzeroxydule ,
zwavelwaterstof-zwavelammonium enz.
Hierbij behooren in het algemeen zulke verbindingen, welke uit Brie elernenten zijn zamengesteld; dus alle zuurstofzouten en sulfozouten. (Zie bij
Zonten).

De verbindingen der der de orde omvatten de zoodanige, welke
uit vereeniging der verbindingen van de tweede orde ontstaan zijn, bijv.
alle amphide-dubbelzouten, zooals de pot assa-aluin , die uit zwavelzure potassa en zwavelzure aluinaarde is zamengesteld.
Verbindingen van de vierde orde bevatten de zoodanige, die
nit twee verbindingen der derde orde zijn gevormd.
Bovenstaande indeeling der verbindingen in orden is lang heerschende geweest en staat in verband met het aannemen der dualistische formulen
(Zie Formulen scheikundige en dualistische). Thans is zij met
betrekking tot zuren , basen en zouten door de meesten verlaten (Zie bij
Zuren en Zouten).
Voor het tot stand kamen eener scheikundige verbinding is een eerste
vereischte , dat de ligchamen, welke zich verbinden zullen , in den zoo fijn
mogelijk verdeelden staat met elkander in aanraking komen dewijl zonder
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innige aanraking eene echte scheikundige verbinding niet tot stand komt ,
zoodat de ligchamen in den vloeibaren , nog meer in den gasvormigen staat
zich veel beter en sneller met elkander verbinden dan in den vasten staat ,
zelfs al zijn zij nog zoo klein gemaakt. De oude regel: »Corpora non agent
nisi fluida (De ligchamen verbinden zich met elkander niet dan in den vloeibaren staat)" gaat echter niet algemeen door.
Eene reeks van scheikundige verbindingen wordt in tegenoverstelling van
zuren en basen indifferente verbindingen geheeten , dewijl zij
geen neiging in zich hebben , om verdere verbindingen aan te gaan, althans
om zich met zuren of met basen te vereenigen. Het woord »indifferent" is
echter niet in den strengsten zin op te vasten, dewijl vele der zoogenaamde
indifferente verbindingen onder omstandigheden de rol van zuur of base
kunnen vervullen. Het kenmerk van zuur of bas . is bij de zoogenaamde
indifferente verbindingen echter niet zoo bepaald uitgedrukt , als bij die verbindingen , welke als werkelijke zuren en basen worden aangeduid.
Over organische verbindingen zie men : Organische stollen.
Verbindingsgewigten = Aequivalenten.
Verbindingskracht = Verwantschap , scheikundige = Scheikundige kracht.
Verbranding, Onder verbranding verstaat men in den eigenlijken zin
de verbinding van twee of meer ligchamen onder ontwikkeling van licht en
warmte. De vuurverschijnsels bij scheikundige processen hebben steeds de
aandacht der scheikundigen tot zich getrokken en verschillend zijn de theorien of verklaringen, die in den loop der tijden omtrent verbranding zijn
gegeven. Onder deze theoriên zijn vooral merkwaardig de p h 1 o g i s t ische theorie van Stahl(Zie Phlogiston) ; de antiphlogistische theorie
van Lavoisier, de electrochemische theorie van Berzelius en de b e w e g i n gsth e o r i e van Faraday.
Terwijl wij voor nadere bijzonderheden naar de aangeduide artikelen zelven
verwijzen , geven wij hier een kort overzigt van de geschiedenis der theorien over de verbranding. Stahl nam aan , dat er bij verbranding der ligchamen een vuurgeest of phlogiston ontweek. Lavoisier bewees , dat er bij
verbranding niets ontweek , maar dat de ligchamen zuurstof opnamen ; volgens zijne meening was elke verbranding eene verbinding der ligchamen met
de zuurstof. Berzelius wees aan , dat er ook verbrandingen zonder zuurstof
kunnen plaats hebben , bijv. die van antimoon of arsenik in chloorgas; volgens zijne electrochemische theorie wordt de verbranding beschouwd als
eene neutralisatie der twee electriciteiten , waarbij het licht en de warmte
den electrieken vonk vertegenwoordigen. Faraday beschouwt het licht en de
warmte, bij scheikundige verbindingen geboren, als het gevolg van de be-,
weging der atomen en van de scheiding der moleculen in atomen, tusschen
welke wezenlijk de scheikundige verbinding geschiedt.
De zoogenaamde langzame verbranding onderscheidt zich, doordat er slechts
eene geringe of bijna onmerkbare temperatuursverhooging of lichtontwikkeling
plaats vindt , hoewel de processen dezelfde zijn als bij de eigenlijke verbranding.
Verbrandingsbuis en Verbrandingsoven , zie bij Analyse , organische.
Verdampen z---,- Uitdampen.
Vergeelkopering (Vermessung). Het overdekken van metalen of legeringen met geelkoper kan seer eenvoudig worden uitgevoerd , door de metalen voorwerpen , bijv. ijzer,, aan zinkdampen bloot te stellen en alsdan met
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eene vloeistof te behandeien , die tot verkoperen gebezigd wordt. Verder
kan ijzer ook door indompeling in gesmolten geelkoper met deze legering
overdekt worden , wanneer het ijzer vooraf met eene huid van gesmolten
zinkchloride , met keukenzout vermengd , voorzien wordt.
Wordt gebeten ijzer met gewoon geelkopersoldeersel (snelsoldeersel), met
behulp van borax , in een tamelijk verhitten oven gebragt , dan kan men
eveneens een vasten zamenhang van het ijzer met het geelkoper verkrijgen.
Wil men kleine voorwerpen , bijv. nagels , met geelkoper overdekken , dan
smelt men 2 deelen geelkoper en 1 deel zink onder bijvoeging van borax als vloedmiddel , in een smeltkroes en brengt de voorwerpen , welke men overdekken wil , in de gesmolten legering , waarbij men ook een vast overdek verkrijgt.
Voorwerpen van zink kunnen met geelkoper overdekt worden , door ze in
eene vloeistof te leggen , bereid door 1 deel kopervitriool en 1 deel gezuiverden wijnsteen in 24 deelen water te koken en bij de vloeistof, van het
vuur genomen , 24 deelen soda- of potassaloog van 28° Beaume (voor de
sodaloog 1 deel bijtende soda in 3 deelen water) te voegen en eindelijk nog
met 48 deelen eener oplossing van neutrale wijnsteenzure potassa te vermengen. Deze vloeistof levert een krachtig overdek van geelkoper.
Wil men voorwerpen van zink door wiping met geelkoper overdekken,
dan kan men eene oplossing van 4 deel kopervitriool , 1 deel wijnsteen en 12
deelen neutrale wijnsteenzure potassa in 12 deelen water en 12 deelen potassaloog met nand en krijt tot een Brij aanmengen , waardoor eene tombakkleur ontstaat. Worden 12 deelen loog meer genomen , dan verkrijgt men
eene geelkoperen bedekking.
Voor eene latere vergulding of verzilvering (langs den natten weg) kan
men voorwerpen van zink door bloote indompeling met geelkoper overdekken,
wanneer eene oplossing van gelijke deelen kopervitriool en zinkvitriool bij
zooveel oplossing van cyaanpotassium wordt gevoegd , totdat de eerst ontstane neerslag weder oplost en dan voor yio tot y5 van bet volume der
tweede vloeistof ammonia liquida wordt bijgedaan , waarna met zooveel water verdund wordt, dat de vloeistof eene digtheid Nan 8° Beaum6 heeft.
Langs den galvanischen weg kunnen metalen voorwerpen door geelkoper
overdekt worden met behulp van een mengsel der oplossingen van :
1 deel kopervitriool in 4 deelen beet water,
8 deelen zinkvitriool in 16 deelen water en
18 deelen cyaanpotassium in 36 deelen water.
Bij dit mengsel wordt zooveel cyaanpotassium gevoegd , dat de ontstane
neerslag oplost en er in bet geheel 250 deelen water zijn bijgedaan.
Door deze vloeistof te ontleden met behulp van twee Bunsensche cellen
met sterk salpeterzuur en verdund zwavelzuur (1 deel zwavelzuur op 10
deelen water) kan een geelkoperen overdek op koper,, tin, zink, brittanniametaal , het moeijelijkst op ijzer, worden verkregen.
Tot dat einde moet bet voorwerp door middel van een koperdraad met
bet eene element der batterij verbonden zijn, die als kathode dient, terwiji
men als anode eene geelkoperen plaat , door middel van een geelkoperen
draad met het andere element verbonden, bezigt. De vloeistof , welke men
ontleden wil , moet tot kokens verhit worden. — gal de neerslag ontstaan ,
dan moet zich aan de kathode waterstof onder opbruising ontwikkelen. —
Na het vervullen van al deze voorwaarden , geschiedt de afzetting van geelkoper binnen eenige minuten.
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Volgens eene andere methode geschiedt het overdekken met geelkoper langs
den galvanischen weg , door 1/2 kilo cyaanpotassium en 12 kilo koolzure
ammonia in 5 liter water op te lossen , alsdan 6 looden cyaankoper en 3
looden cyaanzink bij te voegen , de geheele vloeistof tot 65° C. te verwarmen
en eene groote anode van geelkoper , benevens eene sterke batterij , aan tewenden.
Om de hoeveelheid koper in den neerslag te vermeerderen, moet de temperatuur der vloeistof verhoogd of cyaanpotassium worden bijgevoegd. Om
daarentegen het zinkgehalte te vermeerderen, moet de temperatuur verlaagd
of meer koolzure ammonia worden bijgevoegd.
Verder kunnen ook 50 deelen potasch , 25 deelen salpeterzure ammonia ,
2 deelen koperchloride en 4 deelen zinkvitriool , in water opgelost , eene
vloeistof leveren , die , door den galvanischen stroom ontleed , op metalen
bijv. op ijzer,, een neerslag van geelkoper voortbrengt.
Vergulding. De kunst , om verschillende voorwerpen met goud te overdekken , kan in Brie klassen worden verdeeld , namelijk :
P. in de m e c h a n i s c h e vergulding door middel van bladgoud;
2°. in de scheikundige vergulding , die zoowel langs den natten weg
als door aanwending van warmte (v u u r v e r g u l d i n g) wordt nitgevoerd
3°, in de gal v anische vergulding.
De eerst e soort van vergulding vereischt vooreerst de vervaardiging
van het daartoe benoodigde bladgoud. (Men zie Bladgoud). Wil men voorwerpen van hout , leder en dergelijke met bladgoud overdekken, dan bestrijkt
men deze voorwerpen gewoonlijk met een mengsel van loodwit en vernis
of van lijm en krijt, eene bewerking , die naar ornstandigheden eenige malen herhaald moet worden , waarbij echter natuurlijk op het verkrijgen eener
gladde oppervlakte moet gelet worden. Men bewerkstelligt dit door schuren
met schuurriet (Equisetum hyemale) en fijn glaspapier.
Is de bedoeling voorwerpen te vergulden , waarbij versiersels moeten opgelijmd worden, dan wordt het geheele voorwerp volkomen gegrondeerd
geschuurd en vervolgens de uit geslibd krijt en lijm in vormen geperste versiering vastgekleefd.
Het op deze wijze vervaardigde houten voorwerp wordt met een zoogenaamd poliment van verschillende ‘zamenstelling , bestaande bijv. nit 50 deelen roode bolus , 6 deelen wijnsteen en 6 deelen potlood , overdekt. De deelen van het mengsel worden tot dit doel elk afzonderlijk met water fijn
gewreven , alsdan met boomolie vermengd , op nieuw gewreven en eindelijk
met dunne heldere perkamentlijm aangemengd. Het goud wordt, nadat het
voorwerp met water is bevochtigd , in strooken gesneden , door middel van
een fijn penseel van dassenharen opgelegd, dan gedroogd en later door middel
van een geslepen vuursteen of achaat glad gemaakt. De deelen echter, welke
zich mat moeten voordoen , worden niet op die wijze gepolijst , maar na het
droogen met zwak lijmwater overstreken en met zachte boomwol afgewischt.
Voorwerpen , welke niet versierd behoeven te warden , overstrijkt men
eerst met zachten lijmgrond , dat wil zeggen , met lijmwater, geslibd krijt en
eenige pijpaarde.
Vervolgens wordt de uit gekookte lijnolie en oker bestaande goudgrond
opgebragt en na het droogen het goud opgelegd, doch bij deze olievergulding mogen de deelen, welke men vergulden wil, niet bevochtigd zijn.
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Somtijds wordt ook wel in het geheel geen lijmgrond opgebragt , maar het
/lout wordt met loodwit , in lijnolie gewreven en door terpentijnolie geheel
vloeibaar gemaakt , herhaaldelijk bestreken, gedroogd en afgeschuurd. Vervolgens wordt de grond met een vernis van 4 deelen schellak , 2 deelen
sandarak , 1 deel mastik en 3 deelen wijngeest overdekt , geschuurd en met
geslibden tripel , water en wollen goed gepolijst.
Eindelijk geschiedt het vergulden in eene warme , stofvrije kamer, , waarbij
men het bladgoud door aandrukken met behulp van boomwol of door opstrijken
met eene penseel oplegt. — Om aan de vergulding glans te geven , brengt
men over bet vergulde voorwerp eene laag vernis , verkregen door bij v.
2 deelen korrellak , 2 deelen mastik en 1 deel guttegom in 14 deelen wijngeest
op te lossen. Op dit overdek brengt men eindelijk copallak , hetwelk ten
laatste met tripel wordt gepolijst.
Veel duurzamer is de t w e e d e s o o r t van vergulding , namelijk de
scheikundige vergulding. Deze geschiedt hetzij door het goud in den vorm
Nan een amalgama op te brengen (vuurvergulding) of door tangs den natten
-vveg het goud in den opgelosten staat op de voorwerpen te brengen , opdat
het goud op het metaal , hetwelk men vergulden wil , wordt neergeslagen.
De vuurvergulding , die thans echter op den achtergrond getreden is, wordt
vooral bij bronzen ,, geelkoperen en zilveren voorwerpen aangewend , waarbij
men een goudamalgama bezigt , hetwelk nit '2 deelen goud en '1 deel kwikzilver bestaat en verkregen wordt door goud in een kroes tot roodgloeijens
.te verhitten , 6-8 deelen kwikzilver bij te voegen , het amalgama , onder
omroeren verkregen, in koud water te gieten en het overvloedige kwikzilver
door kneden en uitdrukken te verwijderen , zoodat 'een amalgama terugblijft,
hetwelk bovenstaande zamenstelling heeft. De voorwerpen , welke men vergulden wil , worden met dit amalgama overdekt en na het opbrengen wordt
het voorwerp tot het verdampen van het kwikzilver verhit, waarna zij voorkomen als met eene matte goudlaag bedekt , waaraan men , des verkiezend ,
door middel van bet polijststaal glans aanbrengt.
Bronzen voorwerpen worden na het uitgloeijen en afkoelen met zeer verdund zwavelzuur behandeld , om het ôxyde op te lossen , dan met een krasborstel afgeborsteld , in salpeterzuur van 36° Beaum6 gedompeld en met een
penseel afgewreven. Op de aldus gezuiverde voorwerpen drukt men nu , nadat
zij vooraf met een geelkoperen krasborstel , in eene verdunde oplossing van
kwikzilver in salpeterzuur (kwikwater) gedompeld, afgewreven zijn geworden , het amalgama op nieuw door middel van een krasborstel , opdat lets
daarvan blijft aanhangen. Na het opbrengen van het amalgama spoelt men
met water na, om het gevormde salpeterzuur koperoxyde te verwijderen ,
droogt en gloeit de voorwerpen op gloeijende kolen , waarbij de voorzorg
moet worden gebruikt, dat de ontwijkende kwikzilverdampen den werkman
niet benadeelen.
Wil men aan de vergulde oppervlakte glans geven, dan wordt zij met
azijn afgewasschen en gepolijst. Verlangt men echter voor een gedeelte een
mat aanzien , dan bedekt men de plaatsen , die glanzend zullen blijven , met
een Brij van gom , sulker, krijt en water, laat dezen droogen en verhit dan
zoover , totdat het mengsel zwart wordt. De plaatsen , die mat moeten
worden , bestrijkt men met een gesmolten mengsel van 8 deelen salpeter, , 5 deelen aluin .en 7 deelen keukenzout en verhit vervolgens tot smelting, terwij1 de
vloeibare kristalkorst door indompeling in heet water weder verwijderd wordt.
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Om de gele kleur van het goud te verhoogen, bedient men zich van het
zoogenaamde gloeiwas (zie aldaar). Men dompelt het voorwerp in dit mengsel na het verdampen van het kwikzilver,, en laat nu boven een levendig
kolenvuur genoegzaam, afbranden, waarna het voorwerp nog heet in water
gedompeld en met azijn afgeborsteld moet worden. Bij deze behandeling
met gloeiwas gaat een gedeelte koper met het goud eene legering aan,
waardoor het meer rood gekleurd wordt.
De verhouding der ingreditinten voor gloeiwas is 22 deelen geel was, 3
deelen bolus , 2 deelen groenspaan en 2 deelen alum. Ook kan men een
mengsel van 6 deelen salpeter,, 2 deelen ijzervitriool, 1 deel zinkvitriool en
1 deel alum aanwenden , waarbij men het mengsel met water aangewreven
opbrengt , tot zwartwordens verhit en het voorwerp in water afwascht.
Moet de kleur in het roodachtige spelen, dan voegt men er eenig kopervitriool bij. Men brengt het zoutmengsel met water aangemengd op , verhit
totdat het zwart wordt en bluscht het voorwerp in water.
Even als brons kunnen ook koper en zilver in het vuur verguld worden.
Is echter het zilver 12 loodig (zie bij Zilver), dan mag men tot het verkwikzilveren niet de kwikzilveroplossing aanwenden, dewiji zich op het zilver
het amalgama van zelf gemakkelijk uitspreidt.
Om staal , smeedijzer, gegoten ijzer langs den gewonen weg te vergulden,
is voor het verkwikzilveren eene bijzondere methode noodig. Hiertoe brengt
men in een porseleinen vat 12 deelen kwikzilver,, 1 deel zink , 2 deelen
ijzervitriool , 12 deelen water en 1 1/2 deel zoutzuur van '1,2 spec. gewigt,
legt de voorwerpen , welke men verkwikzilveren wil in dit mengsel en verhit tot koken. De oppervlakte der voorwerpen wordt alsdan binnen korten
tijd met eene glanzende kwikzilverlaag bedekt , waarop het goudamalgama
moet worden aangebragt.
De scheikundige vergulding langs den natten weg, voornamelijk op zilver
en geelkoper , kan op de volgende wijze worden bewerkstelligd. Er worden
5 deelen fijn goud in koningswater, onder toevoeging van 1 deel zuiver koper,
opgelost. Met deze vloeistof wordt linnen doortrokken , dit gedroogd en.
verbrand , zoodat eene asch (de zoogenaamde goudbrander) wordt verkregen.
Doze goudbrander bevat fijn verdeeld goud en kool , die door middel eener
kurk , in zout water gedompeld , op de vooraf gezuiverde en gepolijste oppervlakte van het geelkoper of zilver , hetwelk men vergulden wil , worden
gebragt. Hiertoe is bijzonder geschikt eene oplossing van goudchloride in.
cyaanpotassium , die met geslibd krijt dik gemaakt is. De daardoor verkregen brig wordt door middel van een penseel of van een stukje wit leder
opgebragt.
Het nieest geschiedt de scheikundige vergulding langs den natten weg,
door de voorwerpen, welke men vergulden wil , in eene verdunde oplossing
van chloorgoud met eene oplossing van koolzure soda of potassa te dompelen.
Om de eerste methode nit te voeren , worden '15 looden fijn goud in een
mengsel van 63 looden salpeterzuur van 1,45 spec. gewigt en 42 looden
zoutzuur van 1,25 spec. "gewigt opgelost, en de vloeistof zoolang aan de
kook gehouden , totdat geene bruine dampen verschijnen , of nog beter,, zij
wordt in het waterbad tot droogwordens verdampt. Bet terugblijvende wordt
in water opgelost , van een weinig afgescheiden chloorzilver afgefiltreerd en
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zoover met water verdund, dat men 20 kilo oplossing verkriigt , die men
met 10 kilo koolzure potassa vermengt en gedurende 2 uren kookt.
Volgens de tweede methode lost men chloorgoud in het 130voudig gewigt
van het aangewende goud, gedestilleerd water op, voegt een zevenvoudig gewigt
tweevoudig-koolzure soda bij en handelt , zooals te voren is aangegeven.
Nadat men de vloeistof eenige uren gekookt heeft , wordt hare gele kleur
in een groene omgezet en alsdan kan zij tot vergulden gebezigd worden. —
De voorwerpen , welke men vergulden wil , worden aan een geelkoperen
draad bevestigd en in de goudoplossing gehangen. Zij kunnen reeds na
eenige seconden volkomen verguld er uitgenomen worden. Op deze wijze
kan men voorwerpen van koper, geelkoper,, tombak , brons , nieuwzilver,
tin , zink , zilver vergulden , maar ijzer en staal moeten vooraf verkoperd
worden , door ze eene halve minuut in eene verdunde , een weinig zuurgemaakte oplossing van kopervitriool te dompelen. Men droogt ze alsdan , zonder
ze of te wasschen , op een zandbad en zij worden vervolgens verguld. Verder kunnen zij ook met salpeterzuur gebeten en dan met eene oplossing van
schloorgoud in aether bestreken en verhit worden. Voorwerpen van platinum,
zilver of nieuwzilver worden v6Or het indompelen aan een zinkdraad bevestigd.
In plaats van dit goudkooksel kan men ook eene koude goudoplossing tot
vergulden aanwenden, door chloorgoud in zoo weinig mogelijk gedestilleerd
water op te lossen , de oplossing in een scheitrechter te brengen en 3 volumen zwavelzuur bij te voegen , echter zoodanig , dat beide vloeistoffen
twee lagen vormen en niet met elkander vermengd worden. Nadat de beide
vloeistoffen een dag lang rustig gestaan hebben, laat men de benedenste
zware, waterachtige vloeistof afloopen ; de aetherische daarentegen worth
teruggehouden en tot vergulden gebezigd.
Als eene zeer gebruikelijke methode tot vergulding langs den natten weg
kan de d er d e wij ze , namelijk de galvanische vergulding, dienen. Deze
methode heeft de andere geheel verdrongen.
De oplossingen der vloeistoffen , die tot vergulding dienen , bestaan gewoonlijk uit cyaangoud, goudoxyde, knalgoud of goudchloride in cyaanpotassium opgelost.
Het hiertoe vereischte goudchloride wordt verkregen, door fijn goud in
koningswater op te lossen en de gefiltreerde oplossing in het waterbad te
verdampen. 4 Gram ducatengoud leveren omstreeks 6 gram goudchloride. — Aan den anderen kant lost men 15 gram cyaanpotassium in 1
liter koud regenwater op en giet in deze oplossing de goudoplossing. Mogt
de gevormde bruirie neerslag van cyaangoud niet volkomen bij omroeren worden opgelost , dan moet nog zooveel cyaanpotassium worden bijgevoegd, als tot oplossing vereischt wordt. Heeft men dan de oplossing bijna
helder en gee] verkregen, dan moet zij gekookt en na bekoeling gefiltreerd
worden, waardoor men dan eindelijk eene licht goudgele vergulding 1,T erkrijgt.
Verder laat men ook de oplossing van 4 deel goud in koningswater tot
droogwordens verdampen , overgiet het terugblijvende met eene oplossing van
4 deel potassahydraat, voegt bij dit mengsel eene oplossing van 2'4 deel
cyaanpotassium en I deel potassahydraat, verwarmt zacht en filtreert. De
fraaiste vergulding wordt verkregen, wanneer de oplossing in het liter 2,5
tot 10 gram goud bevat.
Volgens een ander voorschrift lost men gewoon goud in koningswater op,
verdunt de oplossing, om het gevormde chloorzilver of te scheiden , filtreert,
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verdampt het filtraat, nadat men op 3 deelen van het goud 10 deelen kenkenzout heeft gevoegd, tot. droogwordens, lost het overblijvende in water
op, voegt bij de oplossing ammonia liquida in overmaat, wascht den neerslag uit en lost hem in eene voldoende hoeveelheid oplossing van cyaanpotassium op.
Zeer aan te bevelen is ook eene verguldingsvloeistof uit bloedloogzout
bereid. Voor deze bereiding heeft men 12 food geel bloedloogzout en 114
food gekristalliseerde koolzure soda in 1 1/4 liter regenwater opgelost en deze
oplossing in eene porseleinen schaal aan de kook gebragt. Men voegt hierbij
de oplossing van een dukaat in koningswater. Het ontstaan van een bruinen
neersla a , die uit de heldere goudgele vloeistof wordt afgescheiden, vertoont
het tiAtip , waarop het vat moet worden van het vuur genomen. De vloeistof kan alsdan gefiltreerd en het filtraat gebruikt worden.
Om eene sterke vergulding te verkrijgen , moeten de voorwerpen dikwijls
uit de verguldingsvloeistof genomen en met wijnsteen afgewreven worden.
Zijn de voorwerpen gepolijst, dan vertoonen zij ook na de vergulding glans,
terwij1 mat bewerkte voorwerpen mat verguld worden. Zelfs gegoten ijzer,
staal en tin kunnen , zonder voorafgegane verkopering , verguld worden , hoewel gegoten ijzer beter uitvalt , indien het vooraf verzilverd wordt. Ook
wordt de vergulding op staal en tin fraaijer, wanneer zij vooraf verkoperd zijn.
Gewoonlijk bezigt men voor zulke metaalaardige neerslagen eene galvanische batterij van Daniell of van Grove , ook dikwijls eene batterij van
Bunsen. Als ontledings-cellen bedient men zich van porseleinen schalen en
geemailleerde gietijzeren vaten , waariri de ontledingsvloeistof gegoten wordt.
— De voorwerpen , welke men vergulden wil , worden aan een draad gehangen , die met den positieven pool in verbinding staat; met den negatieven pool wordt een tweede draad verbonden , die in de ontledingscel in eene
vastgesoldeerde platinaplaat of goudplaat als anode eindigt.
Om glas le vergulden , bezigt men bijv. eene oplossing van sodiumgoudchloride , die op 1 gram 0,292 gram keukenzout bevat en wel zoodanig verdund , dat in 100 cubiekcentimeters zich 1 gram goud bevindt. Bij 10 cubiekcentimeters dezer oplossing voegt men 20 c, c. sodaloog van 1,055 spec.
gewigt en 300 c. c. water , kookt en verdampt tot 250 c. c. Van eene goudoplossing zonder soda vermengt men andere 50 c. c. met 20 c. c. derzelfde
sodaloog, benevens 230 c. c. water en plaatst het vat gedurende een uur in
kokend water. Na het vermengen van beide oplossingen kan men ze tot
vergulden bezigen.
In elk vat , dat men vergulden wil, wordt voor 111© van zijn inheud
een mengsel van 2 deelen wijngeest en 4 deel aether met de nog heete
verguldingsvloeistof gebragt. Het vat wordt alsdan in water van 80° C. geplaatst en binnen korten tijd is de wand met goud overdekt.
Men kan ook tot ditzelfde doel 2 aeq. goudchloride en 1 aeq. citroenzure
ammonia aanwenden. Men neemt namelijk 3 ned. louden goudchloride en
lost deze in 3/4 liter gedestilleerd water op , voegt dan bij de gefiltreerde
oplossing 42 gram citroenzuur,, die in de vijfvoudige hoeveelheid water opgelost en waarbij .22 gram ammonia liquida zijn gevoegd. De goudoplossing
moet eerst kort voor het gebruik bereid worden.
De vergulding van het porselein geschiedt met behulp van goudpoeder ,
uit eene goudoplossing door ijzervitriool neergeslagen , door het met '/,® tot
VI , basisch salpeterzuur bismuthoxyde als vloedmiddel , en gewoonlijk om

Verknappen—Verkopering.

795

het uit te breiden , met eenig gegloeid zwartsel te vermengen. Dit mengsel
worth dan door middel van terpentijnolie even als andere verwen opgebragt
en in den moflel ingebrand. Het goud vertoont zich nu echter zonder glans,
welke daaraan wordt medegedeeld door polijsten met een polijststeen uit
achaat of bloedsteen , ten laatste met tinasch.
Het p 1 at ter en van verschillende metaled met goud is zeer op den achtergrond getreden , maar kan geschieden door de zorgvulrlig gereinigde oppervlakte van het metaal , bijv. van het koper , met eene oplossing van goudchloride te overdekken en op de daarop verkregen goudlaag eene zilverplaat
te brengen , beide te gloeijen en dan onder walsen uit te strekken.
Verknappen (decrepiteren , — decrepitatio, decrepitation, — ahknisteren) is een verschijnsel , hetwelk men waarneemt , wanneer sommige
zouten , bijv. keukenzout , door verhitting van het mechanisch gebonden
water (moederloogwater) bevrijd worden. De kristallen springen dan met
een eigenaardig geluid uit elkander.
Verkopering (Verkoperen). Het bedekken van andere rnetalen met koper
kan op verschillende wijzen geschieden , namelijk zoowel door indompeling
en aanwrijven als ook Tangs den galvanischen weg.
Wil men bijv. voorwerpen van zink overdekken met koper , dan bijt men
ze met eene verzadigde oplossing van wijnsteen in ammonia liquida of met
behulp van een mengsel , bestaande uit 2 deelen scheiwater,, 1 deel zwavelzuur en 3 deelen water en legt ze dan in eene verkoperingsvloeistof , die
uit eene oplossing van wijiwteenzuur koperoxyde in wijnsteenzure potassa
bestaat. Men bereidt deze oplossing door 12 deelen gezuiverden en tot poeder gebragten wijnsteen met 1 deel koolzuur koperoxyde en 24 deelen water
tot ongeveer 45° te verhitten , totdat zich geene opbruising rneer vertoont.
Alsdan worden nog 3 312 deel geslibd krijt bijgevoegd en vervolgens wordt
de donkerblauwe vloeistof gefiltreerd. De te verkoperen voorwerpen worden
in de vloeistof gelegd, zoodat zij daardoor bedekt worden. Alsdan zal zich,
ten gevolge van den dadelijk gevormden neerslag , de koperkleur in de
meest mogelijke zuiverheid vertoonen.
Met dezelfde vloeistof kan men ook ijzer verkoperen. Alsdan echter moet
aan de ijzeren voorwerpen bier en daar een zinkplaatje bevestigd worden.
Om voorwerpen door aanwrijven te verkoperen, mengt men de vermeldo vloeistof tot verkopering bestemd , met geslibd krijt of k lei tot een brij , strijkt deze
op en wrijft de voorwerpen met een borstel. Het fraaist worden echter de
voorwerpen verkoperd, door ze vooraf met eene dunne zinklaag te overdekken of door 20-301,, verkoperingsvloeistof te vermengen met eene vloeistof,
welke nit 2 deelen gezuiverden wijnsteen , 1 deel tinchloride en 4-5 deelen
water bestaat , tot 75° verhit en met het viervoudig volumen water verdund
is. Het geheele mengsel wordt meerrnalen met het tienvoudige van zijn gewigt water verdund, waarna de voorwerpen er in gelegd kunnen worden.
Zij molten echter niet te lang in de vloeistof blij ven liggen , dewij1 antlers
de verkopering weder worth opgelost. IJzeren voorwerpen kunnen door aanwrijven verkoperd worden, door bij den brij , met geslibd krijt aangemengd,
zinkspaanders te voegen. Ilzer kan echter ook verkoperd worden , door de
voorwerpen in eene oplossing van kopervitriool te leggen , die, met drie
volumen water verdund, geconcentreerd zoutzuur bevat , waardoor eene gelijkvormige vaste praecipitatie van koper wordt verkregen. — Eene oplossing
van kopervitriool geeft op zich zelve alleen ook eene koperlaag op vooraf

796

Verkoling— Verk wikzilvering.

gebeten ijzer , maar deze hecht slechts los aan. Ook gelukt de verkopering
van gebeten ijzer , door het in vloeibaar koper te dompelen.
Voor de verkopering langs den galvanischen weg kan men zich van de
bekende batterijen van Bunsen , Daniell of Grove en van op verschillende
wijze bereide ontledingsvloeistoffen bedienen. Men bereidt bijv. zulk eene
vloeistof door koperoxydule in eene oplossing van cyaanpotassium op te lossen , waartoe men eerst eene oplossing van kopervitriool met een weinig
potassa en druivensuiker verbit , totdat er een rood bezinksel van koperoxydule gevormd is , hetwelk men op een filtrum met gedestilleerd water nitwascht en in eene oplossing van cyaanpotassium oplost. .0ok kan men bij
eene oplossing van kopervitriool zooveel oplossing van cyaanpotassium voegen , totdat de oorspronkelijk gevormde neerslag van cyaankoper weder is
opgelost. Zoo bereidt men eene geschikte ontledingsvloeistof door het gepraecipiteerde cyaankoper uit te wasschen en langzaam te droogen. 100
Gram dezer gedroogde stof lost men door zachte verwarming op in eene
oplossing van 500 gram cyaanpotassium in 3 liters water , voegt dan nog 2
liters water bij , kookt de vloeistof in een geemailleerd ijzeren vat gedurende
een kwartier,, laat dan fielder worden en filtreert eindelijk van de troebeling
af. Daarna moet de vloeistof met hare dubbele hoeveelheid regenwater verdund worden , waarna de goed schoongemaakte voorwerpen van zink , tin ,
lood , ijzer of staal dadelijk in de vloeistof gebragt worden. Zij worden dan
met den zinkpool eener batterij verbonden , terwijl met den koperpool een
stuk gegloeide koperplaat in aanraking gebragt wordt. Eene matte verkopering wordt verkregen , door de vloeistof voor tin en zink bij eene temperatuur van 20-25°, voor ijzer en staal van 40-50° te houden.
Glas en porselein kunnen slechts dan verkoperd worden , wanneer hunne
oppervlakte vooraf geleidend gemaakt is. Men verkrijgt deze geleiding aan
de oppervlakte door haar met een dikken brij van vloeispaat en zwavelzuur
te bestrijken, dezen na 24 uren af te wasschen en de ruw geworden oppervlakte met zeer fijn poeder van potlood te bestrijken. Ook kan men de
plaatsen , waarop geen koper mag worden neergeslagen , met was overdekken
en op de plaatsen , welke men verkoperen wil , fluoorwaterstofzuur laten
inwerken.
Verder kan elk glazen voorwerp ook zonder behulp van de genoemde galvanische batterijen verkoperd worden , door in een vat van steengoed , betwelk met eene oplossing van kopervitriool is gevuld , een poreuse aarden
pot of een afgesprongen glazen cilinder , over welks benedenste gedeelte
een blaas gebonden is, te plaatsen. In dezen pot of deze cilinder bevinden
zich zwavelzuurhoudend water en een zinken cilinder. Brengt men alsdan
den inhoud van de poreuse aarden pot of van den glazen cilinder door middel van een geleidingsdraad in verbinding met het te verkoperen voorwerp,
hetwelk zich in de oplossing van kopervitriool bevindt , dan zal de neerslag
ontstaan. Men kan hierbij nog de voorzorg gebruiken , den koperdraad , die
in de oplossing van kopervitriool gedompeld is, met gutta percha te overdekken en aan den anderen kant de oplossing van kopervitriool door middel
van een zakje , met kristallen van kopervitriool gevuld , verzadigd te houden.
Verkoling , zie bij Dol.
Verkwikzilvering =-- Amalgamatie. Het verkwikzilveren van ijzer kan
niet langs den gewonen weg geschieden (Zie ook Vergulding, pag. 792).
Om dit te bewerkstelligen, dompelt men het met zoutzuur goed geschuurde
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ijzer vooraf in eene zeer verdunde , met eenig zoutzuur vermengde , oplossing van kopervitriool, waarbij het ijzer met eene niet vast aanhangende
koperlaag wordt overdekt, waarvan men het door borstelen of door wrijven
met ruw papier en afwasschen weder zuivert , en het vervolgens in eene
zeer verdunde, met eenige droppels zoutzuur vermengde oplossing van k wikzilverchloride brengt. Het wordt nu volkomen met eene kwikzilverlaag
overdekt, die zelfs door ruwe ligchamen niet verwijderd kan worden.
Deze kwikzilverlaag beschut het ijzer tegen roest , voornamelijk , wanneer
men het na het amalgameren met ammonia liquida heeft afgewasschen.
Vermoddering , zie bij Verwezing.
Vernissen. Men heeft dezen naam gegeven aan vloeistoffen van olie- en
harsachtigen aard , die , in dunne lagers opgebragt , tot glanzende , doorzigtige , harde , in water onoplosbare bedekkingen of huiden aan de lucht uitdroogen. Zij verhinderen gedeeltelijk de inwerking van vochtige lucht op
zekere voorwerpen , maar hebben gedeeltelijk slechts eene verfraaijing door
glans en gladheid ten doel. Men onderscheidt , naar de wijze van bereiding
en de bestanddeelen , verschillende soorten vat! vernissen:
1) AT et te of olievernis sen , die vooral uit lijnolie en andere uitdroogende alien bereid worden.
2). L a k v e r n i s s en , die wezenlijk uit oplossingen van harsen in wijngeest ,
terpentijnolie of in vette uitdroogende olien bestaan, zoodat men bij de lakvernissen weder wijngeest-lakvernissen of wijngeest-vernissen , terpentijnolielakvernissen, of terpentijnolie-vernissen en vette lakvernissen te onderscheiden heeft.
Wat de oli e v ernis s en betreft , zoo is , gelijk reeds vermeld werd , de
lijnolie diegene , welke het meest daartoe wordt aangewend. Zij bezit de
eigenschap aan de lucht tot eene taaije doorzigtige massa in te droogen,
hoewel dit uitdroogen zeer langzaam geschiedt. Is zij daarentegen vooraf
onder bijvoeging van sommige oxyderende ligchamen (loodglid, zinkoxyde ,
bruinsteen , salpeterzuur enz.) aan eene hoogere temperatuur blootgesteld
geweest , dan droogt zij veel beter en sneller uit.
Het vermogen der lijnolie om uit te droogen wordt bijna altijd verhoogd
door vermenging met loodwit of bijgevoegd zinkwit. Is echter het mengsel
niet genoegzaam opdroogend , dan moet men het door eene bijvoeging (een
siccatief), hetwelk nit loodglid of bruinsteen bestaan kan , daartoe geschikt
waken.
Vooral biedt het boorzuur mangaanoxydule een voortreffelijk middel aan
de hand, om het droogen van het lijnolievernis te bevorderen. Het boorzuur mangaanoxydule wordt verkregen door bij chloormangaan in de koude
zoolang eene oplossing van borax te voegen , als er nog een praecipitaat
ontstaat. Van dit boorzuur mangaanoxydule wordt 0,1 tot 0,45% bij de lijnolie gevoegd. Ook mangaanoxydulehydraat is daartoe geschikt. Worden bijv.
2-5 deelen mangaanoxydulehydraat in 100 deelen lijnolie verdeeld en wordt
het mengsel aan de lucht blootgesteld, dan zal. zoowel de olie als de genoemde verbinding worden geoxydeerd en meestal de kleur eener gekookte
olie aannemen. Het mangaanoxydehydraat door de inwerking der lucht
ontstaan , zet zich in de olie ten bodem en wordt later daarvan afgezonderd.
Een goed vernis wordt verder verkregen, wanneer men lijnoliezuur loodoxyde bereidt door loodglid met lijnolie te koken en hiervan 2-5 deelen
of meer in 1000 deelen lijnolie opgelost. Men verhit dit mengsel, totdat al
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het water verwijderd is , waarna men na eenige rust een doorzigtig , barnsteenkleurig vernis verkrijgt , dat zeer goed droogt.
Om een zeer lichtgekleurd vernis te verkrijgen , vermengt men 4 kilo Iiinolie
met 3 lood fijngewreven loodglid , voegt dan 6 lood loodazijn bij en schudt sterk
om. Na verloop van eenigen tijd zal zich het loodglid met den loodazijn
afzetten en een gemakkelijk droogend vernis met eene witte kleur verkregen
-worden. Er bestaan bovendien nog vele andere voorschriften voor het bereiden 'Van olievernissen.
Voor de oliel akve rn is s en , die met behulp van vette °lien bereid worden , dienen voornamelijk barnsteen of copal , die in een ketel boven een
gloeijend kolenvuur gesmolten worden.
Is de hars gesmolten, dan giet men de noodige hoeveelheid kokend lijnolievernis in den ketel , die echter slechts voor 3/4 gevuld mag zijn en laat
het mengsel omstreeks 40 minuten koken. Na de verhitting laat men den
ketel , van het vuur genornen , tot 40° afkoelen en voegt dan de vereischte hoeveelheid terpentijnolie bij. Op '10 deelen copal of barnsteen neemt
men liefst 20-30 deelen olievernis en 20 –30 deelen terpentijnolie.
De wij ng eestv erniss en, die uit oplossingen van harsen in wijngeest
bestaan , dienen vooral , om eenige voorwerpen een helder glanzend voorkomen te verleenen.
De t er p en tij n o 1 ie v erni ss en, die eenvoudig bereid worden door het
oplossen van harsen (colophonium, dammerhars , copal) in terpentijnolie,
droogen een weinig langzamer dan de wijngeestvernissen , doch geven meer
ktevende en duurzame lakkeringen.
Verplatinering. Het overdekken van andere metalen met platinum kan
zoowel door platteren als door het kooksel en fangs den galvanischen weg
geschieden , hoewel beide laatste methoden slechts eene dunne , niet zeer duurzame laag leveren. — Het platteren geschiedt op dezelfde wijze als bij het
zilver voor dit metaal is opgegeven. Om door het kooksel eene verplatinering te verkrijgen , kookt men bijv. 4 deel chloorplatinum met 8 deelen
keukenzout in 100 deelen water met de goed schoongemaakte voorwerpen
en poetst dan de platinumlaag met krijt. — Voor de galvanische verplatinering bezigt men bijv. '100 deelen platinum in koningswater opgelost, voegt
400 deelen bijtende potassa bij , overgiet den daardoor ontstanen neerslag
met eene oplossing van 200 deelen zuringzuur en voegt alsdan nog na het
verhitten en filtreren 300 deelen potassaloog bij.
Verstalen noemt men eene bewerking , waardoor het metaal bij ijzeren
gereedschappen en werktuigen aan de oppervlakte in staal veranderd wordt.
Hiertoe worden de voorwerpen , na ze eerst door middel van smirgel gezuiverd te hebben , met een koolhoudend cementpoeder laagsgewijze in ijzeren
bakken gegloeid en dan snel gebluscht. Volgens eene andere methode wordt
ijzer aan de oppervlakte verstaald , door het in den gegloeiden staat met
uitgedroogd poeder van bloedloogzout te hestrooijen , nogmaals te gloeijen
en in eene hardingsvloeistof (zie Staal bij IJzer) te dompelen.
Verstijven (Vast worden) noemt men het overgaan van een vloeibaar
ligchaam in den vasten staat, hetwelk bij de verschillende vloeistoffen bij
verschillende temperaturen geschiedt. Deze temperatuur wordt het punt
v an vast worden geheeten , in tegenoverstelling van het smeltpunt.
Vert de Guignet is eene soort van chromaatgroen.
Vert virginal = Pelletier's groen.

Vertinning.

79q

Vertinning. Het overdekken van andere metalen , voornamelijk van het
ijzer en van gereedschappen en vaatwerk met tin , is zeer veel in gebruik
en hoogst belangrijk.
Het vertinnen van plaatijzer of zoogenaamd dun ijzer geschiedt door de
platen eerst van het oxyde te bevrijden , waartoe men ze met roggenschrotmout bijt , vervolgens schuurt of eenige minuten in verdund zwavelzuur
of zoutzuur dompelt, daarna in den gloeioven tot roodgloeijens verhit , tusschen goed gepolijste walzen laat gaan , dan in zuur geworden zemelwater
dompelt en eindelijk weder in verdund zwavelzuur bijt , met zuiver water
afspoelt , droogt en eindelijk met zemelen afwrijft.
Na deze voorbereidende werkzaamheden worden de platen in groote bakken
gedompeld, waarin zich gesmolten talg bevindt , die de oxydatie velhindert.
Alsdan wordt zij in een bak gebragt , die gesmolten tin bevat , waarin men
ze 1.',/, uur laat, waardoor dan de eerste vertinning of het zoogenaatnd binbranden" wordt bewerkt. De platen worden dan afzonderlijk uitgenomen en
op een traliewerk te droogen gezet. Dan worden zij in eerie tweede pan gebragt,
die eveneens gesmolten tin bevat , en in twee vakken is afgedeeld. Zij blijven
in het eene vak slechts zoolang , totdat het aanhangend tin is afgesmolten ,
dan elk afzonderlijk afgenomen , met een handvol werk (vlas) afgewreven
en nogmaals in het kleine vak der pan gedompeld , om na het uitnemen in
eene talgpan geplaatst te worden. In plaats van het afwrijven met werk
pleegt men oak wel het overvloedige tin door borstelen te verwijderen.
Eindelijk wordt de aanhangende taig door middel van zaagsel of zemelen
afgewreven. De aldus bereide platen heeten blik (zie aldaar).
Tot het vertinnen van koperen , geelkoperen , ijzeren vaten enz. verhit men
de voorwerpen tot bet smeltpunt van het tin , giet er gesmolten tin over
en verdeelt het gesmolten tin , door middel van een bos vlas of werk , die
met salmiak bestrooid is , over de binnenvlakte der vaten. Geelkoperen
voorwerpen worden in een vertinnen ketel met Link o o k s e l of w i t k o o ks el en met eene oplossing van cremortart gedurende eenige uren gekookt.
De vertinde voorwerpen worden dan met zemelen of zaagsel afgewreven.
Om ijzeren haken en oogen , nagels enz. te vertinnen, worden deze kleine
voorwerpen eerst in een kokend bad van 20 deelen water , '1 deel ammoniakaluin en 7„ deel tinzout gebeten. Na het bijvoegen van tinspaanders wordt
het tin op de metalen neergeslagen.
Tot het vertinnen van gietijzeren keukengereedschap kan de volgende methode
dienen. De voorwerpen worden eerst , om ze te ontkolen , in vuurvaste
aarden bakken geplaatst, met ijzerpoeder.. hamerslag , bruinsteen en zinkoxyde omgeven en , met een steen bedekt , 4-6 uren lang roodgloeijend gehouden. Na afkoeling worden de voorwerpen weggenomen en met verdund
zoutzuur (van 8-100 B.) gebeten. Zij blijven omstreeks een uur met het
zuur in aanraking , worden er vervolgens uitgenomen en met zand blank
geschuurd, alsdan nog eenige minuten in verdund zoutzuur gelegd , waarna
zij tot vertinning gereed zijn. Deze geschiedt door de voorwerpen te dompelen in een bad van gesmolten tin, hetwelk met gesmolten chloorzink bedekt is. Is de vertinning goed gelukt , dan wascht men na bekoeling met
water en droogt met zaagsel af.
Volgens eene andere methode worden de gietijzeren gereedschappen door
gloeijing met rood ijzeroxyde ontkoold en met bebulp van vloeibaar tin
vertind.
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Tot het vertinnen van ijzerdraad kan de gebeten draad in gesmolten tin
gedompeld en in het algemeen zoo behandeld worden als zulks bij het verzinken geschiedt (zie aldaar).
Tot het vertinnen van zinken voorwerpen wordt een mengsel uit 2 deelen
gezuiverden wijnsteen , 1 deel tinchloride en 4-5 deelen water tot 75° C.
verhit. De voorwerpen worden dan eenige seconden in de vloeistof gelegd
en met fijn zand , waarbij men eenige klei gevoegd heeft, zoo tang afgewreven
totdat zij zich volkomen glanzend vertoonen. Indien men het vertinnen door
aanwrijven wil bewerkstelligen dan wordt bij de vloeistof zooveel fijn zand
gevoegd , dat zij een vloeibaren brij vormt , waarmede de voorwerpen gewreven en geborsteld worden.
Voor de galvanische vertinnin a heeft men een bad van 21 deelen water,.
40 deelen phosphorzure soda en 4 deelen gesmolten tinchloride aanbevolen.
De positieve pool is een tin-anode.
Vervloeijende zouten noemt men die , welke door hunne groote hygroscopiciteit (zie Hygroscopisch) in eene vochtige lucht tot vloeistof overgaan.,
Verwantschap , of Verwantschapskracht , s c h e i k u n d i g e (Affiniteit).
Met den naam Ds ch eik un dige verwantschap" heeft men de kracht
aangeduid , die als de oorzaak der innige verbinding van ongelijksoortige
ligchamen te beschouwen is. Men geeft aan deze kracht ook wel den naam
van aantrekkingskracht , hoewel deze laatste uitdrukking van veel ruimer
beteekenis is.
Als juiste definitie der scheikundige verwantschap kan de volgende dienen : Scheikundige verwantschap is eene kracht , waardoor de kleinste deeltjes
van ongelijksoortige ligchamen wederzijds
aan''.etrokken worden en op zoodanige wijze verandering ondergaan , dat door deze vereeniging nieuwe ligchamen ontstaan , die in hunne eigenschappen afwijken van de bestanddeelen,
welke hen zamenstellen.
Het woord averwantschap" is afkomstig van eene oude beschouwing , die
het eerst van Hippocrates uitging, omdat hij meende, dat slechts gelijk zich
met gelijk vereenigde en daarbij een beginsel aannam , hetwelk gemeenschappelijk in de zich vereenigende ligchamen woonachtig zou zijn. Barchusen in 1666 en Albertus Magnus 400 jaren vroeger bezigden reeds het
woord verwantschap.
Het woord wordt Miter zeer oneigenlijk gebezigd voor de kracht , die
men daarmede wil aanduiden. Het heeft namelijk in de scheikunde een zin , die
geheel tegenovergesteld is aan de beteekenis in het dagelijksche leven. In het dagelijksche leven toch worden zaken en verschijnsels verwant geheeten , die
eene groote overeenkomst met elkander vertoonen. in de scheikunde daarentegen noemt men de stoffen verwant , die eene neiging openbaren , om zich
met elkander te vereenigen, en nu vertoonen juist die stoffen , welke in aard
en eigenschappen het verst van elkander verwijderd zijn , de sterkste neiging tot verbinding. Zoo bijv. verbinden zich potassium en zuurstof, antimoonen chloor onder een vuurverschijnsel met elkander, terwijI het metallisch
potassium van de gasvormige zuurstof en het vast antimoon van het chloorgas
in eigenschappen zeer veel verschilt.
Thans zijn de woorden verwantschap en verwantschapskracht dan ook
onbruik geraakt in de scheikunde en vervangen door s c h e i k u n d i g e kracht
of scheikundig arbeidsvermogen.
Men onderscheidde bij de dusgenaamde scheikundige verwantschap nog de-
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eenvoudige verwantschap, de keurverwantschap en de prae
disponerende verwantschap.
De eenvoudige verwantschap openbaart zich, wanneer zich twee enkelvoudige ligchamen, zooals
potassium en zuurstof tot potassiumoxyde ,
chloor en sodium tot chloorsodium,
waterstof en zuurstof tot waterstofoxyde of water enz. ,
of ook wanneer twee zamengestelde ligchamen, zooals
potassiumoxyde en zwavelzuur tot zwavelzuur potassiumoxyde,
water
en salpeterzuur tot salpeterzuurhydraat enz.
vereenigen.
De keurverwantschap werd beschouwd als de oorzaak van de ontledingen der ligchamen, dewijl men meende , dat een ligchaam zich bij voorkeur met het een of antler ligchaam verbindt.
De keurverwantschap werd onderscheiden in enkeIvoudige en
du bb e 1 e keurverwantschap.
De enkelvoudige keurverwantschap (affinitas electiva simplex)
werd gesteld zich te openbaren, wanneer 2 ligchamen A en B met elkander verbonden zijn en hierbij een derde C komt, die een van beiden
uitkiest, om zich daarmede te vereenigen, terwiejl het andere wordt afgescheiden (AB + C = AC + B of = BC + A) ; bijv. de ontleding der verbinding
van koolzuur en kalk (koolzure kalk) , waarbij door bijvoeging van zwavelzuur zwavelzure kalk ontstaat, terwijI koolzuur onder opbruising ontwijkt
(CaO, CO2 -F SO3 = CaO, SO, + CO 2), of de ontleding van zwavelwaterstof door
chloor , waarbij chloorwaterstof gevorrnd en zwavel afgescheiden wordt (HS
+ CI .= HCI + S).
De dubbele keur verwantschap (affinitas electiva duplex) werd
gesteld zich te openbaren, wanneer twee verbindingen hare bestanddeelen ,
bijv. twee zonten hunne zuren en basen , tegen elkander uitwisselen (AB +
CD = AD ± BC) , bijv. :
Zwavelzuur ijzeroxydule en koolzure soda leveren
koolzuur ijzeroxydule en zwavelzure soda :
(FeO, SO3 + NaO, CO, = FeO, CO 2 + NaO, SO,) .
Chloorbaryum en zwavelzure potassa geven
zwavelzure baryt en chloorpotassium :
(BaCI + KO, SO 3 = BaO, SO 3 + KCI).
Door sommigen werd ook nog eene v eel v oudige keur verwan tSchap aangenomen , bijv, bij de werking van koolzure potassa op zwavelzure potassa-aluinaarde , waarbij zwavelzure potassa ontstaat, aluinaarde worth
neergeslagen en koolzuur ontwijkt (3 [KO, COO -+ [KO, SO, + Al, 0 3} 3 SO3]
= 4 [KO, SO3] + Al 203 + 3 COO. De gevallen echter, hierbi gerekend, lionden alien tot de dubbele keurverwantschap worden teruggebragt.
De voorbeschikkende of praedisponerende verwantschap
werd gesteld zich te openbaren , wanneer een ligchaam verwantschap nit°dent op een ander,, dat eerst tijdens de werking gevormd wordt.Zoo
stelde men zich de werking van zwavelzuur op zink en water op de volgende
wijze voor. Het zwavelzuur kan zich niet met het zink verbinden en evenmin
het zink met het water; komt echter zwavelzuur bij zink en water, dan wordt
door de neiging van het zwavelzuur tot zinkoxyde het water ontleed ; de
zuurstof van het water brengt het zink over in zinkoxyde, dat met het
51
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zwavelzuur, zwavelzuur zinkoxyde vormt , terwijl de waterstof ontwijkt (Zn
+ HO + SO, = ZnO, SO3 + H). Phosphorus kan bij geene temperatuur
aan het koolzuur al de zuurstof onttrekken en de koolstof afscheiden ; integendeel wordt door kool aan het phosphorzuur de zuurstof ontnomen en
phosphorus vrij gemaakt. Neemt men echter koolzure soda , brengt men
deze in eene buis tot de gloeihitte en voert men er phosphorusdamp over,
alsdan ontstaat er een mengsel van phosphorzure soda en kool. Men stelde
nu, dat het de voorbeschikkende verwantschap was van de soda tot het
phosphorzuur , die de vorming van dit zuur teweegbrengt.
Nog werd door sommigen eene t o eëi gen end e verwantschap aangenomen , dat namelijk twee ligchamen zich niet met elkander kunnen verbinden, tenzij er een derde bijkomt. Zoo werd bijv. de zeepvorming op die
wijze verklaard, dat olie en water zich met zamen kunnen verbinden, maar
dat deze verbinding door het bijvoegen van potassa of soda geschiedt.
De leer der keurverwantschappen, door Bergman verkondigd, werd reeds
dadelijk na haar ontstaan op scherpzinnige wijze wederlegd door Berthollet,
die aannam , dat tusschen alle ligchamen dezelfde graad van verwantschap
bestaat , dock door omstandigheden gewijzigd wordt.
Thans wordt de leer der keurverwantschap niet meer gevolgd , daar zij op
te veel tegenstrijdigheden stuit. Men spreekt thans van substituties, terwijl als
oorzaken der ontleding van scheikundige verbindingen worden aangemerkt:
P. de neiging der ligchamen om onoplosbaar te worden. Zwavelzuur ontleedt bijv. wijnsteenzuren kalk , maar wijnsteenzuur is in staat zwavelzure
potassa te ontleden, omdat bet daarmede den moeijelijk oplosbaren wijnsteen
(zure wijnsteenzure potassa) vormt. De zouten der zware metalen worden
door alkaliên ontleed , omdat de afgescheiden metaaloxydehydraten onoplosbaar zijn. De werking van zwavelwaterstof op zouten van zware metalen
berust op betzelfde beginsel enz.
2°. de neiging, om vlugtig te worden , bijv. bet ontwijken van koolzuur en
waterstof uit hunne verbindingen , wanneer er andere ligchamen bijkomen ,
die hunne plaats kunnen innemen (substitueren). Zwavelzuur ontleedt de phosphorzure en boorzure zouten bij de gewone temperatuur , maar bij gloeihitte
worden • zwavelzure zouten door phosphorzuur en boorzuur ontleed, omdat
bet zwavelzuur alsdan in twee gasvormige stollen (zwaveligzuur en zuurstof)
0 vergaat.
3.. de werking der massa. Daardoor geschiedt de ontleding van water door
gloeijend ijzer en omgekeerd de ontleding van gloeijend ijzeroxyde door waterstof.
Verder bevordert in den regel eene matige warmte de scheikundige verbinding, eene sterke warmte werkt ontledend. Kwikzilver vormt bij kookhitte met de zuurstof der lucht kwikzilveroxyde. Kwikzilveroxyde vervalt
bij hoogere temperatuur in kwikzilver en zuurstof. De ontleding der organische ligchamen door verbranding enz.
De electriciteit wekt nu eens de scheikundige verbindingskracht op, bijv.
de electrieke vonk doet waterstof zich met zuurstof verbinden. Dan weder
werkt de electriciteit ontledend op verbindingen ; bijv. de ontledingen in den
galvanischen stroom.
Zoo ook doet bet licht nu eens de ligchamen zich vereenigen, bijv. chloor
en waterstof; dan weder worden verbindingen door het licht ontleed (gereduceerd) , bijv. de zilverzouten in aanraking met organische ligchamen , het
koolzuur in de groene plantendeelen tot koolstof en zuurstof.
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Eindelijk wijzen wij nog 'op den status nascens of wordingsstaat (zie aldaar)
.en op de Katalytische kracht of verwantschap door contact
(zie bij Katalyse).
Verweéren (vervallen , verwittern , fatisceeren) noemt men de eigenschap van onderscheidene kristallen , ow aan eene drooge lucht hun glans
en gedeeltelijk of soms al het kristalwater te verliezen en tot poeder te
ver vallen.
Door velen wordt het woord »verweeren" als synoniem gebruikt van De ffl o•
reseer en." De Nederduitsche benaming van effloresceren : »opbloemen" wijst
reeds aan , dat het eigenlijk lets anders heteekent. Berzelius beschrijft onder
»effloresceren" de eigenschap van sommige zouten , om hover ' hunne oplossing
aan de bovenste randen der vaten , waarin zij bewaard worden , als korrelige
uitwassen aan te schieten. De zouten , welke deze eigenschap het meest
openbaren, zijn zure zwavelzure soda , benzazure ammonia , koolzure soda,
zwavelzuur zinkoxyde. Deze efflorescentien ontstaan op die wijze , dat de
oplossing aan de wanden van het vat verdampt en hier eene kleine zoutkorrel
aanschiet; tusschen deze korrel en het vat wordt dan een weinig van de
oplossing ingezogen , die op nieuw verdampt en eene nieuwe korrel naast de
eerste aanzet. Tusschen deze trekt steeds meer van de oplossing in de hoogte
en er ontstaan telkens nieuwe afzetsels, zoodat de uitwassende efflorescentie
hare eigen zwaarte dragen kan. Men kan de efflorescentie gemakkelijk en
fraai verkrijgen, door in eene geconcentreerde oplossing van zure zwavelzure
potassa een staafje pijnboomen- of dennenhout te plaatsen. De vloeistof
wordt dan in de overlangs loopende vezels van het bout opgezogen en begint
binnen een kort tijdsverloop aan zijn bovenste einde eene zeer fraaije vegetatie te vormen. Zoo vindt men ook dikwijls aan oude muren koolzure soda
in de gedaante eener vertakte zwam uitgeslagen.
Verwerij (Verfkunst) omvat die bewerkingen , waarvan de bedoeling is kleuren , namelijk kleurstoffen, op vezelstoffen, voornamelijk op wol, zijde, katoen,
linnen en de daaruit geweven kleedingstukken te bevestigen. Deze kunst
berust gedeeltelijk op scheikundige wetten , gedeeltelijk is ook het proces der
verwerij van mechanischen aard en van de werkingen der adhaesie afhankelijk. Overigens is de theorie der verfkunst nog niet altijd even goed te
stellen en het onderwerp van veelvuldigen strijd geweest. Volgens de scheikundige theorie bevat de organische vezel eene werkelijke verwantschap of
neiging tot verbinding met de kleurstoffen, die echter in de meeste gevallen
zoo zwak is , dat zij reeds door groote hoeveelheden water kan overwonnen
\vorden en zich slechts dan op kraclitige wijze openbaart , wanneer hoar
tevens werkingen der cohaesie ter zijde staan. Deze theorie poogt verder een
steun te verkrijgen in de bijzonderheid, dat vele mengsels van kleurstoffen en
zouten, die zich in oplossing bevinden , op zich zelven geen neerslag of laic
vormen, wel echter, indien een organische vezel met de oplossing in aanraking komt. Eindelijk kan nog ten gunste der scheikundige theorie worden
aangevoerd, dat de organische vezels in vele zoutoplossingen gedompeld in
staat zijn deze te ontleden , doordien zij nu eens het zuur,, dan de base daaraan onttrekken. Ook zou men eene bevestiging der stelling kunnen vinden
in het feit , dat de weefsels in hunne verbinding met de kleurstoffen produkten voortbrengen , die naar den aard der vezel bij gelijke pigmenten in
eigenschappen van elkander afwijken. Beschouwt men echter aan den anderen
leant de gronden , die de mechanische theorie ondersteunen , dan is het Diet
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te ontkennen , dat deze veel talrijker zijn clan die, welke voor de scheikundige theorie spreken. Men moet echter niet aannemen , dat de gewone adhaesieverschijnselen het verwen bepalen , maar eene eigenaardige , door poreusiteit en bijzondere aggregatie der moleculen bedongen adhaesie op den
voorgrond stellen , werkingen , overeenkomstig met die , welke kool en vele
andere poreuse ligchamen op krachtige en opvallende wijze openbaren.
Vooral is tegen de scheikundige theorie nog aan te voeren,'clat zoowel de
vezels der wol als die der plantencellenstof bij de kleuring hunne specifieke
organisatie behouden , zoodat uit de gekleurde stoffen de vezel door verwijdering van het pigment met behulp van scheikundige middelen weder in zijn
oorspronkelijken georganiseerden vorm kan verkregen worden. In het algemeen
mist men bij elke fixering van kleurstoffen eene reeks van werkelijke affiniteitsverschijnsels, die anders de scheikundige werkzaamheid plegen te vergezellen.
De verwerij moet van het gewone schilderen en aanstrijken onderscheiden
worden , alhoewel in beide kunsten vaak dezelfde kleurstoffen gebezigd worden. Bij het schilderen en aanstrijken wordt slechts de oppervlakte van het
ligchaam met de kleurstof bedekt. De strekking der verwerij daarentegen
is organische vezels met het pigment in den opgelosten staat zoodanig te
doortrekken, dat dit in den vezel in een onoplosbaren staat wordt overgebragt.
De pigmenten of kleurstoffen , die bij de verwerij gebruikt warden, zijn
deels van plantaardige , deels van dierlijke afkomst.
Het doel der verwerij, namelijk de vorming eener onoplosbare verbinding
der kleurstof met den vezel, kan op verschillende wijze bereikt worden.
Vooreerst, door het oplosmiddel te verwijderen, zooals zulks bijv. bij eene
oplossing van het koperoxyde in ammonia liquida geschiedt door eene langzame verdamping van den ammoniak. Verder kan de onoplosbare verbinding
door oxydatie worden voortgebragt, gelijk, zulks onder anderen bij zwavelzuur ijzeroxydule en mangaanoxydule en bij de looizuurhoudende plantenstoffen het geval is. Ook kan de onoplosbare verbinding door wederzijdsche ontleding worden voortgebragt , zooals men dit bijv. het duidelijkst
waarneemt bij het te voorschijn roepen eener blaauwe kleur uit het ferrocyaanpotassium door middel van een ijzerzout.
De belangrijkste en meest gebruikelijke methode bij de verwerij is echter
het anbijten of bijten, hetwelk daarin bestaat, dat men zekere ligchamen,
'die op zich zelven geene kleurstoffen zijn, zoogenaamde to s sc h en midd eI en of bijtmiddelen (mordants) aanwendt, waarmede men beoogt, dat de
kleurstof inniger aan de organische vezelstof vasthecht , maar die ook dienen
kunnen , om in de reeds vooraf met aard- of metaalzouten doortrokken stoffen, eene zoodanige verandering voort te brengen, dat de daarmede voorziene plaatsen bij het uitnemen uit de verfkuip wit te voorschijn treden.
Deze laatste soort van bijten noemt men in onderscheiding der eerste, on tk 1 eur end bij ten. De eischen, die men aan een doelmatig bijtmiddel in
den engeren zin kan stellen, zijn ten eerste, dat het eene echt scheikundige ,
in water onoplosbare verbinding met de kleurstof aangaat en ten andere,
dat deze verbinding op den oogenblik van Naar ontstaan innig aan de vezelstof vasthecht. De meest gewone bijtmiddelen zijn: aluin, zwavelzure of
azijnzure aluinaarde, azijnzuur ijzeroxyde, tinchlorure, vet, looizuur, verschillende oliên, caseIne enz.
De verwerij houdt zich, zooals wij reeds vermeldden, voornamelijk bezig
met wollen, zijden, katoenen en linnen stoffen.
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De wol wordt of als vlokwol ongesponnen of gesponnen , als garen, als
weefsel of als doek en goed geverfd. Indien de kleur, welke men wil voortbrengen , echt zal worden, dan is bet noodzakelijk de wollen stoffen, welke
men verwen wil, vooraf to bijten , hetwelk door koking der wol in eene
oplossing van alum en wijnsteen of van wijnsteen en tinzout of van wijnsteen en ijzervitriool geschiedt.
Voor vele kleuren bezigt men ook de tincompositie (tinchloride, zie aldaar)
of het zoogenaamde pinkzout (zie aldaar). Het belangrijkste deel der wolverwerij is de blaauwverwerij , die het meest door middel van indigo geschiedt
(Zie Indigokuip).
Het blaauwverwen der wol door middel van Berlijnsch blaauw geschiedt
op tweeerlei wijze , namelijk in de eerste plaats door de wol met eene oplossing van ijzervitriool te doortrekken en dan door eene oplossing van geel
bloedloogzout (ferrocyaanpotassium) , die met zwavelzuur zuur gemaakt is ,
te halen , en in de tweede plaats door de stoffen in eene oplossing van geel
bloedloogzout, zwavelzuur en alum in water te dompelen en ze dan aan de
dampkringslucht bloot te stellen. Eene betere methode bestaat daarin , dat
men de wol in eene oplossing van rood bloedloogzout (ferridcyaanpotassium),
tinchloride, wijnsteenzuur en zuringzuur verhit.
Om met campechehout en koperzouten blaauw te verwen, maakt men een
bad van campechehout, alum, wijnsteen en zwavelzuur koperoxyde, waarin
men de wol laat koken. Na het verwen worden de wollen stoffen door seen
kooksel van campechehout, tinchlorure , alum en wijnsteen opgefrischt.
Bet geelverwen der wol geschiedt met wouw (Reseda luteola) , geelhout
of fisethout , het roodverwen door middel van meekrap of van cochenille.
Groen wordt voortgebragt door de verbinding van blaauw met geel, zwart
meestal door eene verbinding van het ijzeroxyde met looizuur en galluszuur,, ook met behulp van chroomzure potassa en wijnsteen, blaauwhout enz.
Zijde wordt gewoonlijk in den ruwen staat geverfd, nadat zij ontschaald,
gebleekt of gezwaveld is, en wel zwart met behulp van blaauwhout en ijzerzouten of door middel van galnoten, in het algemeen van looizuurhoudende
ligchamen en ijzerzouten , blaauw door middel van indigo of Berlijnsch
blaauw, rood door middel van saffloer of van cochenille, geel door middel
van wouw , lila door orseille of blaauwhout en tinchloride enz.
Katoen wordt als garen of als stof , het meest echter als garen geverfd en
wel blaauw door Berlijnsch blaauw of campechehout en ijzervitriool of door
eene oplossing van koperoxyde in ammonia , geel door wouw , geelhout ,
quercitronbast, orlean , groen door de vitrioolkuip en quercitron, bruin door
ijzerzouten, quercitron en meekrap, of ook door mangaanoxydehydraat,
zwart door eene blaauwe gronding in de vitrioolkuip en een later nabijten
met houtazijnzuur ijzeroxydule en naverwen in een bad van galnoten en
blaauwhout.
Voor het roodverwen van bet katoen is vooral de meekrap zeer belangrijk en
men onderscheidt in dit opzigt ordinair rood en Turksch rood (zie aldaar);
bet laatste wordt op garen of weefsel gebragt , die vooraf met oliebijtmiddelen behandeld zijn , terwij1 bet eerste op ongeOlieden grond de kleuring
bewerkt.
Om bet turksch rood op te brengen, moeten de stoffen aan vier hewerkingen onderworpen worden , namelijk ten eerste bet b ij t e n van het garen
[tournautolie]
in een mestbad (een mengsel van eigenaardig-znre
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met potasch, schapenexcrementen en water) en het nabijten in een mengsel
val.), tournautolie, potasch en water ; ten tweede het g a l l e r e n (smakken ,
sumakken) , hetwelk met een afkooksel van galnoten of sumak geschiedt ;
ten derde wordt het katoen in eene met koolzure soda geneutraliseerde oplossing van alum doorgewerkt , gedroogd en nogmaals met alum behandeld;
ten laatste volgt het wezenlijk v e r wen met een at kooksel van meekrap ,
het o p fr isschen en ros er en, hetwelk in verhitting met zeepoplossing,
tinchlorure en salpeterzuur bestaat , om het garen eene scharlakenroode
nuance te geven. De linnen goederen worden op gelijke wijze als de katoenen stoffen geverfd, hoewel de verwantschap van den linnen vezel tot de
kleurstoffen veel geringer is.
Van de grootste beteekenis in de verwerij zijn in den laatsten tijd de
aniline- of teerkleurstoffen geworden (Zie Aniline en Teerkleurstoffen).
De anilinekleurstoffen gedragen zich tegenover z ij d e en w o 1 als substantieve pigmenten , dat wil zeggen , als zoo-danige , welke de eigenschap
bezitten , zich onmiddellijk op den dierlijken vezel te hechten (fixeren) , die dus
door geen bijtmiddel behoeven geholpen te worden. Tegenover den plantenvezel , zooals linnen en katoen, zijn zij adjectieve pigmenten , dat wil
zeggen, zij kunnen niet aan den plantenvezel gehecht worden zonder medewerking van een bijtmiddel , hetwelk met de kleurstof eene onoplosbare verbinding aangaat. Under alle bijtmiddeien , die hiervoor tot heden zijn voorgeslagen , is het meest voldoende bevonden eene oplossing van looizuur in
alkohol.
De anilinekleurstoffen worden voor het verwen in wijngeest opgelost en de
oplossing bij het verwarmde waterbad , waarin de al of niet gebeten stoffen
goed worden rond bewogen , droppelsgewijze gevoegd , totdat de verlangde
kleurschakering bereikt is. Up gelijke wijze als zijde en wol kunnen vederen , haren , wol enz. onmiddellijk geverfd worden.
Verwezing , Vergaan , ook Eremacausie (zie aldaar) geheeten , is eene langzame oxydatie van een brandbaar ligchaarn met behulp van een zoogenaarnden gistingopwekker.
De voorwaarden voor het doen ontstaan en voortgaan eener verwezing zijn:
zuurstof , eene stof, die in verwezing kan overgaan , water of althans een
vochtige toestand der in verwezing overgaande stof, eene zekere temperatuur
en een opwekker der verwezing , als hoedanig gewoonlijk zulke stoffen dienen , welke door het opnemen van zuurstof uit de lucht eene verandering
ondergaan en alzoo zich eerst tot fermenten vormen. De opwekkers der
verwezing zijn dus rneestal eiwitachtige ligchamen, die in den vochtigen staat
aan de lucht liggen.
Bovendien vervullen ook contactstoffen , zooals platinum , of onder zekere
omstandigheden alkalien of poreuse stoffen van verschillenden aard de rol
van opwekkers der verwezing.
Hoewel de stoffen , die in verwezing geraken , van verschillenden aard zijn
en men zelfs de waterstof als element daarbij rekenen kan , dewijI zij in
aanraking met platinumspons zich reeds bij de gewone temperatuur met
zuurstof tot water verbindt , zoo zijn het hoofdzakelijk toch organische zeifstandigheden , die bij het verwezingsproces gewoonlijk eerst hare waterstof
afgeven en later voor de uitgetreden waterstof, zuurstof opnemen. Gaat
echter de oxydatie nog verder , dan wordt de koolstof tot koolzuur geoxydeerd.
De verwezing gaat evenals elke oxydatie met eene zekere ontwikkeling van

Verzadiging.

807

warmte vergezeld , die echter meestal naauwelijks merkbaar is , omdat de
oxydatie zeer langzaatn geschiedt.
Als voorbeelden van verwezingsprocessen kunnen de azijnvorming, de vermolming van het bout enz. dienen.
Zeer belangrijk zijn vooral de verschijnsels der verwezing bij stikstofhoudende ligchamen. De ammoniak gaat in tegenwoordigheid van zoutbasen
en toetreding van lucht in salpeterzuur over (NH, + 8 0 = NO, + 3110). Bij
de verwezing van stikstofhoudende organische zelfstandigheden ontwikkelt
zich de stikstof deels als zoodanig , deels als ammoniak , die dan sorntijds
spoedig als salpeterzure ammonia optreedt. Sointijds zal ook het ltcht tot
de verwezing van organische stoffen bijdragen.
Als eene soort van verwezing is de v e r ni o d d e r i n g te beschouwen.
Hierbij staan echter aan de toetreding der lucht veel bezwaren in den weg.
Gewoonlijk bezigt men de uitdrukking » vermoddering" hoofdzakelijk voor het
vergaan van den houtvezel in vochtigen grond.
Ook bij dit proces -wordt dus voor alle dingen toetreding der lucht of liever
van zuurstof en vochtigheid vereischt , eene zekere ternperatuur en een opwekker , namelijk een ligchaam , dat zeif reeds zuurstof uit de lucht, heeft
opgenomen en daardoor eene verandering ondergaat.
De verwezing of liever vermoddering van het hout heeft ten gevolge ,
dat het onigezet wordt in een donkerbruin poeder , ulmine geheeten. Volgens
de Saussure absorbeert het hout zuurstof, waardoor een gelijk volurnen koolzuur en water uit de koolstof en waterstof van het hout wordt gevormd ,
terwiji. ulmine terugbhjft. Het is evenwel gebleken , dat in tegenwoordigheid van waterstof, de koolstof zich niet bij de gewone temperatuur met de
zuurstof verbindt , daar de verbindingsneiging der zuurstof grooter is tot de
waterstof dan tot de koolstof. Bovendien is bij de verwezing van het bout de
verhouding der koolstof in het residu grooter dan zij in het hout was. Er
zijn zelfs voorbeelden bekend , waaruit blijkt , dat het procentisch gehalte
der koolstof bij de verschillende stadien der verwezing, in bet residu (het
ulmine) gestadig toeneemt gelijk dit uit de trapswijze voortgaande koolvorming (vorming der bruinkolen en steenkolen) blijkt. Het eindresultaat der
verwezing moet dus koolstof zijn, en hiervoor pleit dan ook het voorkomen
van den anthraciet. Misschien is hierdoor ook het ontbtaan van den diamant
te verklaren , hoewel de noodige voorwaarden daartoe ons onbekend zijn.
Verwezing vermoddering enz. verschillen hoofdzakelijk daarin van verrotting en gisting, dat bij deze laatste de produkten der ontbinding , die te
voorschijn treden uit het aantal der elementen van het oorspronkelijk
chaam bestaan , in de meeste gevallen onder opneming van water , terwiji
bij verwezing enz. de opgenomen zuurstof een integrerend bestanddeel der
produkten uitmaakt.
Verzadiging noemt men het zooveel mogelijk doen opnemen van een
oplosbaar ligchaam in eene vloeistof of oplosmiddel. Men bereikt dit doel
door de vloeistof met eene overinaat van het oplosbaar ligchaam gedurende
eenigen tijd in aanraking te laten. Dergelijke oplossingen noemt men v e rzadigde oplossingen (zie ook bij Oplossing) , en het punt, waarbij
zooveel mogelijk van het oplosbare ligchaam is opgenomen, noemt men het
v e r z a d i g i n g s p u n t. Oneigenlijk wordt het woord »verzadiging" ook
gebezigd bij zuren en basen in den zin van neutralisatie. V e r z a d i g d e
v erbindingen noemt men dezulke , waarin alle valentien gebonden zijn.
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Verzilvering. Het bedekken van andere metalen met zilver gescbiedt door
middel van bet vuur, verder langs den kouden , langs den natten, langs den
galvanischen weg en door platteren.
Het verzilveren door middel van het v u u r wordt bewerkstelligd,
hetzij door middel van een zilveramalgama hetzij met bebulp van een mengsel
van 1 deel neergeslagen zilver , 4 deelen salmiak , 4 deelen keukenzout en 1/4
deel kwikzilverchloride. Pit mengsel wordt op de zorgvuldig gezuiverde
oppervlakte van bet voorwerp gewreven. Uit het overdekte zilveramalgama
wordt het kwikzilver door gloeijing verwijderd.
De verzilvering langs den kouden weg kan op verschillende wijze
verkregen worden. Men neemt bijv. gelijke deelen chloorzilver en keukenzout , vermengt deze zelfstandigheden met 3 deelen potasch en1 deel geslibd
krijt , of men vermengt 1 deel neergeslagen zilver met 6 deelen keukenzout,
6 deelen gezuiverden wijnsteen en 1 1/3 deel aluin , wrijft dit mengsel met
eenig zoutzuur op de behoorlijk gezuiverde oppervlakte met den vinger,,
totdat de verlangde zilverkleur is te voorschjjn gebragt , en overdekt de goed
afgespoelde oppervlakte met een kleurloos lak.
Ook kan men verder 1 deel salpeterzuur zilveroxyde met 3 deelen cyaanpotassium zamenwrijven en zooveel water bijvoegen , dat er een dikke brij
ontstaat , lien men met een wollen doek snel en gelijkvormig opwrijft. Om
ijzer te verzilveren , moet bet vooraf verkoperd worden.
L a n gs den natt en w eg of door middel van het zoogenaarnd zilverkooksel
bewerkt men de verzilvering , door de met zoutzuur gebeten metalen of
legeringen met de oplossing van een mengsel, bestaande uit 1 deel cbloorzilver , '16 deelen keukenzout en 46 deelen gezuiverden wijnsteen, ongeveer
V, uur tang in een aarden of geemailleerden gietijzeren vat te koken.
door het bekleeden van spiegels door middel van zilver bezigt men eene
oplossing van 6 lood salpeterzuur zilveroxyde in een mengsel van 3 lood
salmiakgeest , 9 lood wiingeest en 9 lood water. Na verloop van eenige uren
wordt de oplossing gefiltreerd en er dan eene gefiltreerde oplossing van 8
gram druivensuiker in V, kilo van een mengsel uit gelijke deelen water en
Nvijn ge est bijgevoegd. Het mengsel wordt op schoongemaakte glazen oppervlakten of eaten gegoten en tot omstreeks 72° verwarmd , waardoor de
oppervlakten volkomen verzilverd worden.
Een ander voorschrift voor de verzilvering van glas is , dat men '100 deelen
gesrpolten salpeterzuur zilveroxyde in 200 C. C. water oplost. Om eene heldere vloeistof te verkrijgen , wordt ammonia liquida bijgevoegd en vervolgens
450 C. C. eener sodaloog van 1,035 spec. gewigt bijgevoegd. De waardoor
gevormde neerslag wordt door bijvoeging van ammonia liquida weder opgelost en bet volumen van bet mengsel tot '1450 C. C. gebragt. Vervolgens
wordt zooveel der oplossing van salpeterzuur zilveroxyde bijgevoegd, dat er
een blijvende grijze neerslag ontstaat , waarna eindelijk met water tot '1500
C. C. moet worden verdund. Alvorens de vloeistof gebruikt wordt, moet
zij verdund worden met 1/6 tot Vs van Naar volumen oplossing van melksuiker, die op 10 deelen water 4 deel melksuiker bevat. Het glas, dat men
verzilveren wil , wordt nu in de verzilveringsvloeistof zwevend gehouden.
Spoedig na de vermenging met de oplossing van melksuiker zal de reductie
volgen. Het glas is in den beginne zwart , maar wordt spoedig spiegelend
verkregen.
Als reductiemiddel tot bet vervaardigen van zilverspiegels wordt ook de
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koperoxydule-ammoniak aangewend. Eerie oplossing dezer verbinding wordt
in het groot het voordeeligst bereid door gelijke aequivalenten (of bijna gelijke gewigtsdeelen) kopervitriool en onderzwaveligzure soda te vermengen,
met bijtende soda neer te slaan , den gelen neerslag af te wasschen en hem in
ammonia op te lossen.
De nieuwste reducerende vloeistof voor het zilver is eene geconcentreerde
oplossing van seignettezout , die men bij eene oplossing van salpeterzuur
zilveroxyde bij sterke kookhitte brengt.
De verzilvering Ian g s den gal v a n i s c h e n w e g geschiedt onder
aanwending der galvanische batterijen van Daniell , Grove enz. en van eene
geschikte zilverhoudende vloeistof in porseleinen of geemailleerde gietijzeren
ontledingscellen.
De te verzilveren voorwerpen worden aan een draad gehangen , die met
den positieven pool der batterij in verbinding staat. Met den negatieven
pool daarentegen wordt een tweede draad verbonden , die in de ontledingseel in een aangeklonken platinumblik als anode eindigt, hoewel men het
doelmatigst eene zilverplaat hiervoor bezigt.
Als voorschriften voor vloeistoffen tot verzilvering noemen wij de volgende.
Men [lost 2 deelen salpeterzuur zilveroxyde in het dubbele gewigt water op
en voegt °V, deel salpeterzure ammonia , 12 deelen 86 procentigen wijngeest
en 15% van bet geheel volumen harshoudenden wijngeest (1 deel galbanum
op 5 deelen wijngeest) bij , filtreert de vloeistof na bezinking , waarna zij
met bare 6 voudige hoeveeiheid wijngeest en 8 deelen ammonia liquida moet
worden vermengd. Eindelijk voegt men nog zooveel wijngeest bij , als het
geheel volumen der vloeistof bedraagt. De oplossing bevat alsdan 5 deelen
zilverzout op '1000 deelen vloeistof.
Ook kan men als verzilverings-vloeistof of zilverbad bezigen eene oplossing
van chloorzilver in eene oplossing van cyaanpotassium (400 gram op 4 liter
-water) , of eene oplossing van I. deel cyaanpotassium-zilver in '100 deelen
water.
Verder is het volgende voorschrift zeer geschikt. 3 Deelen salpeterzuur
zilveroxyde worden in eene oplossing van 7,5 deel gesrnolten bloedloogzout
in 200 deelen regenwater gekookt , alsdan 500 deelen water bijgevoegd en
nogmaals opgekookt en gefiltreerd. Het hangt van de sterkte van het zilverbad af , of de verzilvering glanzend dan wel mat verkregen wordt. Is het
zilverbad geconcentreerd, dan geeft bet eene matte verzilvering , is het verdund,
eene glanzende. Eene oplossing van '15 gram salpeterzuur zilveroxyde in 1/2
tot 4 liter water met de noodige hoeveelheid cyaanpotassium levert bijv. eene
matte verzilvering , terwij1 bij aanwending van 1'/4 tot 2 liter water eene
glanzende verzilvering verkregen wordt. Mat verzilverde voorwerpen kunnen
gepolijst worden en men kan daarop met bet polijststaal teekeningen voortbrengen of bijzondere plaatsen daarmede polijsten. Voor alles is het nooclig,
dat de voorwerpen welke men verzilveren wil , zorgvuldig schoon gemaakt
worden. Tot dat einde worden zij met fijn zand of glaspapier afgewreven
en met poeder van puimsteen gepolijst, of beter in eene loog gekookt, die op
400 liter water 1 kilo bijtende potassa of soda bevat, alsdan met water afgespoeld , daarna snel in verdund salpeterzuur gedompeld, met het *sic
zand geschuurd en met water afgewasschen en eindelijk aan een koperdraad
bevestigd , in salpeterzuur gedompeld, hetwelk omstreeks 12°4 zwavelzuur
bevat. Ook kan men eene bijtende vloeistof aanwenden , die nit 64 deelen
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zwavelzuur 64 deelen water , 32 deelen salpeterzuur en 1 deel zoutzuur is
zamengesteld. Zoodra de voorwerpen uit zulk een bijtmiddel zijn verwijderd
moeten zij met gedestilleerd water afgespoeld en in eene oplossing van salpeterzuur kwikzilveroxyde gebragt worden , waarin zij zoo lang blijven, totdat
de oppervlakte zich volkomen wit vertoont. Na uit deze oplossing genomen
te zijn, kunnen zij tot verzilvering in een zilverbad gebragt en met de zinkpool eener zeer krachtige batterij verbonden worden.
De zoogenaamde verzilveringsvloeistoffen of zilverbaden zijn zoowel geschikt
voor nieuwzilver , geelkoper , brons , alsook voor platinum. Tin en zink
moeten vooraf verkoperd worden ; evenzoo worden ook staal en ijzer het best
vooraf galvanisch verkoperd , waartoe eene oplossing van potassiurnkopercyanure , dat is van cyaankoper in eene oplossing van cyaanpotassium (zie de
bereiding dezer oplossing bij het artikel Verkopering , pag. 796) , uiterst
dienstig is.
De eenvoudigste gal vanische verzilvering is de zoogenaamde verzilvering
door contact , waarbij de te verzilveren metalen in het zilverbad met zink in
aanraking gebragt worden.
WA men de voorwerpen slechts gedeeltelijk verzilveren , dan moeten de
plaatsen , die niet verzilverd zullen worden , met een grond overdekt worden, waartoe een zamengesmolten mengsel van 2 deelen asphalt en 1 dee!
poeder van mastik kan dienen.
Om bij de galvanische verzilvering te vermijden , dat door de op- en nederwaarts gaande stroomen strepen op de oppervlakte der voorwerpen ontstaan ,
wordt in de groote electrogalvanische inrigting van Elkington te Londen
het zilverbad door middel van een mechanisme voortdurend langzaam in
beweging gehouden. Om aan de zilverlaag glans te verleenen , wordt bij het
zilverbad eene kleine hoeveelheid zwavelkoolstof gevoegd.
Voor de verzilvering van glas en porselein is geschikt zure citroenzure magnesia , waarbij ammonia en zilveroxyde is gevoegd. Hiertoe worden 6,90
gram citroenzuur in water opgelost en met 3,20 gram kalk geneutraliseerd
waarna men bij den gevormden neerslag 2,94 gram zwavelzure magnesia „
in het dubbele gewigt water opgelost , voegt. De daardoor gevorrnde oplossing van zure citroenzure magnesia wordt na filtratie in eene porseleinen
schaal tot op van het oorspronkelijk volumen verdampt. Eenvoudiger is
het echter de opgegeven hoeveelheden citroenzuur in twee gelijke deelen
verdeelen , de eene helft in de warmte met koolzure magnesia te neutraliseren en dan de andere helft van het zuur bij te voegen. Bij de bekoelde
vloeistof (zure citroenzure magnesia) wordt ammonia gevoegd , totdat er eene
alkalische reactie ontstaat , zoodat daarin zilveroxyde kan worden opgelost.
De vloeistof wordt goed gesloten bewaard. Het zilverbad wordt gemaakt ,
door 100 gram versch bereid zilveroxyde in 1 kilo van het citroenzure
dubbelzout van magnesia en ammonia op te lossen ; 3 liters water bij te voegen, vervolgens bij zachte warmte te digereren , om de overvloedige ammonia te verwijderen en de vloeistof neutraal te maken. Na bijvoeging van het
tweede volumen water kan de vloeistof dadelijk, beter echter na 24 uren
gebruikt worden. De goed gezuiverde voorwerpen worden in deze vloeistof
n verbinding met eene Voltasche batterij dadelijk verzilverd.
Verzinking. Het overdekken van metaal met zink heeft geene groote
beteekenis , behalve bij ijzer, alwaar het als behoedmiddel tegen het roesten.
zeer nuttig is.
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Het verzinken langs den natten weg geschiedt in het algemeen gelijk het vertinnen (zie aldaar). De voorwerpen worden met verdund zwavelzuur gebeten , in zuiver water afgespoeld en tot verdere bewerking onder zuiver water
of onder water , waarbij men eenigen bijtenden kalk gevoegd heeft, bewaard.
Kleine voorwerpen laat men , in plaats van ze te schuren, tijd in
zuur zemelenwater liggen en spoelt ze slechts af. Het zin wordt in een
en , ore
gietijzeren vat , dat met klei bekleed is , gesmolten,
oxydatie te verhinderen , met poeder van salmiak bedekt. De gezuiverde
stukken ijzer worden nu opvolgend in eene oplossing van salmiak gebragt , in
eene verhitte ruimte gedroogd , nog heet gedompeld in het zinkbad , hetwelk
aanmerkelijk boven het smeltpunt verhit is , daarin rondbewogen , langzaam
er uitgenomen , in water gelegd , met een borstel afgewreven en eindelijk
in zemelen of zaagsel gedroogd. Kleine voorwerpen worden bundelsgewijze
in het gesmolten tin geworpen , na omstreeks eene mirmut door middel van
een ijzeren schuimlepel er uitgehaald en eindelijk , orn het overvloedige zink
af te smelten , in een vlamoven met stukken houtskool bedekt en onder ornroeren gedurende een kwartier uur rood gegloeid.
Voor het verzinken van ijzerdraad kan men op de volgende wijze te werk
gaan. Men laat den draad door een nieuwen gietijzeren kroes gaan , waarin
zich naar gelang van de sterkte van den draad 20-50 kilo gesmolten zink
bevinden en ontneemt er, door middel van doortrekken door een trekijzer, het
overvloedige zink aan. De draad wordt vooraf met verdund zwavelzuur
uitgebeten , dan door een zoutzuurbad gehaald en in het gesmolten zink gebragt , hetwelk onbedekt blijft. Het halen door het zoutzuurbad geschiedt
door middel van haspels , die door eene stoomrnachine gedreven worden. De
draad wordt door het gesmolten zink getrokken met behulp van een work
en van eene tang. Alsdan leidt men hem op eene schijf en windt hem aldaar
op. Op deze wijze kan men zelfs draden van slechts 1/ middelrip zeer gelijkmatig verzinken.
Het verzinken fangs den natten weg kan op verschillende wijze geschieden.
Bijv. kleine waren van geelkoper of koper kunnen voor dit doel met gekorreld zink te zamen in eene oplossing van chloorzink gedurende eenige minuten
gekookt worden of men overgiet gekorreld zink in een vat met eene verzadigde oplossing van salmiak , verhit tot kokens, brengt de gebeten voorwerpen in de vloeistof en laat het koken nog eenigen tijd voortduren.
Vestaan is natuurlijk voorkomend kiezelzuur (watervrij) , gekristalliseerd
in het triklinometrisch systeem.
Vetbase of grondslag der vetten , zie Glycerine.
Vetten zijn zoowel in het dieren- als plantenrijk zeer verspreid. Men kan
Wienvaste
, v e t t e). In de
ze verdeelen in vaste vetten en in vette olien (Zie,
vetten hebben stearine en palmitine de overhand in de vette olien daarentegen het oleine (zie bij deze artikelen en verder bij Glyceriden.)
Tot de vaste plantaardige vetten behooren hoofdzakelijk de palmolie ; de
galamboter (smeltende reeds hij '20-21° C.) de muskaatboter ; de c o c o snoot b o t e r of c o c o s t a l k, die uit de kern der cocosnoten (van Cocos
nucifera of Cocos butyracea) door uitkoking verkregen wordt, eene witte
kleur heeft, zalfachtig van consistentie is, zoet maakt , bij 40° smelt en bij
18° vast wordt, spoedig rans wordt en met soda gemakkelijk eene zeep
vormt , die een onaangenamen smaak heeft. (Zij is een mengsel van een
het eerste
eigenaardig, vast vet , het cocine, en van het vloeibare
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levert bij verzeeping het c o c i n e z u u r) ; de cacaoboter, de laurierolie , enz.
Als de voornaamste dierlijke vaste vetten noemen wij : rundervet , schapenvet , hertenvet , menschenvet , ganzenvet, dassenvet , vossenvet , kalfsvet , enz.
Tot de vloeibare dierlijke vetten behooren voornamelijk etierofie , vischtraan,
levertraan, dolfijnvet enz.
Omtrent de v et v o r m i n g bij de planten is weinig bekend. Leer waarschijnlijk ontstaat het vet uit koolhydraten , want de oliegevende zaden bevatten , voordat zij rijp zijn , zetmeel en er bestaat zeer waarschijnlijk een naauw
verband tusschen dit en het bladgroen. Verder bestaan er onderscheidene gronden voor de stelling, dat de vetten gedeeltelijk uit eiwitachtige stollen ontstaan.
In het dierenrijk bevinden zich de vetten in alle vaste en vloeibare deelen
van bet dierlijk organisme , in alle weefsels en eindelijk oak met eiwitachtige
ligchamen gemengd ; verder in het zenuwmerg , in de lever , de melk enz.
Hoewel het dier bij zijne voeding het vet als zoodanig verkrijgt , zoo is het
toch aan Been twijfel onderbevig , dat in het dierlijk ligchaam uit koolhydraten vet kan gevormd worden.
Vetzuren noemt men in engeren zin de zuren, die met het glyceryloxyde
de vetten vormen. In algemeenen zin zijn de vetzuren 66nbasische organische zuren , die 4 aeq. zuurstof bevatten en eene reeks vormen , waarin het
kool- en waterstofgehalte met C2H2 opklimt. Men kan ze onderscheiden in v l o e ib e en in vaste vetzuren. Tot de vloeibare behooren ook wegens hunne constitutie zuren , die men bier anders niet op hunne plaats zou rekenen, zooals
mierenzuur en azijnzuur. Deze zijn namelijk niet zooals de andere vetzuren
vettig op bet gevoel. De vloeibare vetzuren zijn alien oplosbaar in water,
zoo ook hunne zouten ; verder zijn zij oplosbaar in alkohol. De vaste vetzuren zijn onoplosbaar in water , oplosbaar in alkohol en aether. De vloeibare
vetzuren zijn bij 30° vloeibaar en destilleren onveranderd over. De vaste
vetzuren zijn tot op 30° vaste ligchamen en vervlugtigen wel bij verhitting
zonder ontleed te worden , maar hun kookpunt ligt reeds zoo hoog, dat eene
gedeeltelijke ontleding alleen door destillatie in bet luchtledige kan worden
vermeden. De vetzuren hebben tot algerneene formule C 2i, Hen 04 en
verschillen van de :oliezuren waarvan de algemeene formule is Ci,„ 11%1_2 04
en van de aromatische zuren met de algemeene formule C2. H 2n-8 04.
De radikalen der vetzuren zijn nog niet afgezonderd verkregen ; zij worden thans
aangenomen alien zuurstof te bevatten (vroeger nam men ze zuurstofvrij aan).
Poor behandeling der drooge alkalizouten van de vetzuren met de chloriden
der zuurradikalen (vooral vijfvoudig-chloorphosphorus en phosphoroxychloride)
worden uit de vetzuren hunne anhydriden afgescheiden. De vetzuren ontstaan nit
de alkoholen en evenzoo is het in den laatsten tijd gelukt uit vetzuren alkoholente
verkrijgen (namelijk door behandeling van bet anhydrid met sodium-amalgama).
Vetzure-reeks. De reeks der vetzuren met de algemeene formule C2. Hs. 04
klimt met C2112 op. De constitutie staat in naauw verband met de physische
eigenschappen. Zoo is het kookpunt bij elken term der reeks '19 graders
hooger,, terwijl het smeltpunt der vaste vetzuren voor elke C 2H2 , die zij
meer bevatten , 3_4° stijgt.
De afzonderlijke termen van de reeks der vetzuren zijn :
Vloeibare vetzuren.
Mierenzuur C211204
Azijnzuur C411404
Propionzuur :
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Boterzuur : C811004
Valeriaanzuur : C01-11004
Capronzuur : C12H1204
Oenanthylzuur : C141-1140,
Caprylzuur : C161-11604
Pelargonzuur : C181-11804
Caprinezuur : C20112004
Vaste vetzuren.
Laurostearinezuur : C24112404
Myristicinezuur C28H2804
Palmitinezuur: C32113204
Stearinezuur : C36[1360,
Arachinezuur : C40114004
Behenzuur C44H4404
Hyaenazuur : C50f15004
Cerotinezuur : C51,t5404
Melissinezuur :
Vetzuur 172 Brandig-oliezuur.
Vezelstof = Fibrine.
Vinegas , zie Vinylgas.
Vinetine
Berbine.
Vinylgas, Vinegas zijn uitdrukkingen , synoniem met Elaylgas of Aethyleen
dat is , Zwaar koolwaterstofgas.
Viridine I is synoniem met Chlorophyl of bladgroen.
Viridine 11 (C2414i9N) is eene base, die bij de destillatie der steenkolen .
teer,, benevens vele andere basen , verkregen wordt. Het komt voor als eene
gele olie , die bij opvallend Licht eene zwak groenachtige kleur vertoont en
van daar, alsmede wegens de groenbruine kleur van het platinum-dubbelzout,
bovenstaanden naam (van viridus, groen) verkregen heeft. Het is zwaarder
dan water en wordt zelfs bij 17° niet vast. Om het to verkregen , wordt
het destillaat van steenkolenteer bevrijd van ammoniakwater,, naphtaline en
hars , herhaaldelijk met zwavelzuur geschud en sodaloog bijgevoegd. Uit
de alkalische moederloog worden door rectificatie de nog daarin bevatto
basen verkregen , terwiji het water door digereren met vaste bijtende potassa wordt afgescheiden. Dan wordt de olie, die daarbij eene donkerbruine
kleur aanneemt , gerectificeerd, waarbij eerst eene sterk riekende vloeistof,
vervolgens eene donker gekleurde olie overgaat; in de retort blijft een bruin,
in alkohol oplosbaar residu. De waterige vloeistof scheidt na bijvoeging van
potassahydraat eene lichtgele olie af, die met de overige °lien vermengd wordt.
De verschillende basen worden door gefractioneerde destillatie gescheiden.
Tusschen 112 en 250° worden acht verschillende destillaten verkregen , die
na herhaalde rectificatie alle, met uitzondering van het viridine , waterheldere vloeistoffen van geen onaangenamen reuk zijn, namelijk :
Kookpunt Spec. gewigt
115°
0,924
1) Pyridine
134
0,933
2) Picoline
154
3) Lutidine
945
0,
170
4) Collidine
0,953
188
0,966
5) Parvoline
211
6) Coridine
0,984
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Kookpunt Spec. gewigt
7) Rubidine
230
1,017
8) Viridine
251
1,024
Viridinezuur = Groenzuur en lioffijzuur (zie alwaar).
Viridinezwavelzuur zal door inwerking van het directe zonlicht op indigozwavelzuur of door verwarming van dit zuur met bijtende potassa ontstaan.
Vischlijm , zie bij Lijm.
Vischtraan 7 zie Traan.
Viscine is eene waterheldere kleverige stof , die zich in de bessen en
den schors van vogellijm (Viscum album) , alsmede in de groene takken van
Ficus elastica bevindt. Het is onoplosbaar in water en alkohol , maar oplosbaar in aether, ook in aetherische olièn , alsmede in warme oplossingen
van alkali gn. Het viscine kan verkregen worden door de bessen door middel
van aether uit te trekken of kan ook nit bet uitgeperste sap der bessen door
water worden afgescheiden.
Vitelline is eene eiwitachtige stof in den eidoijer (zie bij Eigeel).
Vitriolen noemt men de zouten van het zwavelzuur. Men onderscheidt
voornamelijk blaauw vitriool(zwavelzuur koperoxyde), groen vitriool
(zwavelzuur ijzeroxydule) , wit NT itriool (zwavelzuur zinkoxyde) , I o o dv i tri ool (zwavelzuur loodoxyde) enz.
Vitriool of Vitrioololie is eene oude benaming voor zwavelzuur , eigenlijk
voor het Nordh5user zwavelzuur (zie Zwavelzuur).
Vlam is een gewoon verschijnsel bij de verbranding , hetwelk echter dan
alleen ontstaat , wanneer de ligchamen gasvormig zijn , gasvormig worden of
gasvormige produkten leveren. Het verbranden van vaste ligchamen zonder viam noemt men g 1 o e i j e n , waarbij men roodgloeihitte en witgloeihitte onderscheidt. De viam heeft eene hitte boven de witgloeihitte. De
gloeijende gassen bezitten wegens hunne geringe massa slechts een zeer zwak
lichtgevend vermogen. Brengt men echter eenig vast ligchaam in de gas-clam, dan wordt daardoor de lichtkracht zeer sterk verhoogd. Als hiertoe
geschikte vaste ligchamen noemen wij voornamelijk platinum , kool en kalk ,
van wier lichtgevend vermogen men zich gemakkelijk overtuigen kan door
platinumdraad of een koolsplinter in eene waterstofgasvlam te brengen of
de punt eener knalgasvlam op gebranden kalk te leiden (Drummond's licht).
Bij de gewone kaars- en olievlam , alsmede bij de viam van het lichtgas
is bet vooral de koolstof in den gloeijenden staat , die de licht-intensiteit
hewerkt. Zulk eene viam bestaat uit Brie deelen of kolommen. In bet midden
der viam neemt men een begrensd eenigzins donker , maar toch doorzigtig
gedeelte waar,, hetwelk de gas- en dampvormige koolwaterstofrijke ontledingsprodukten (of destillatieprodukten) van de lichtstof (bij de kaars- en olievlarn
door de pit opgezogen) bevat en alwaar de buitenlucht niet kan toetreden.
In de kolom of spheer om den donkerblaauwen kegel of kern der viam heeft
eerie gedeeltelijke verbranding en oritleding van bet zwaar koolwaterstofgas
in ligt koolwaterstofgas of in waterstofgas en in kool plants. Dit gedeelte
der viam is bet eigenlijk lichtgevend gedeelte te noemen , dewijl zich daarin
de afgescheidene koolstof in den gloeijenden staat bevindt , die in de buitenste
omgeving op eerie genoegzame hoeveelheid zuurstof stoot , om alsdan volledig
te verbranden. (Volgens de laatste onderzoekingen van Frankland heeft bij
bet branden de reductie van het koolwaterstofgas niet plants tot kool, mar
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tot zeer mare koolwaterstoffen met een groot koolstofgehalte en zijn deze laatste als de oorzaak van het liehtgevend vermogen der vlam te beschouwen). De
grootste warmte-intensiteit of veeleer de heetste plaats der vlam wordt in de punt
of het uiterste deel der vlam gevonden en dit is wegens zijn overvloed aan
zuurstof vooral geschikt tot bet aansteken van andere brandende ligehamen,
alsmede tot het oxyderen van metalen. Men onderscheidt dan ook bij blaasbuisproeven eerie oxydatievlam en eene reductiev la m. De eerste
naam geldt voor het lichteride deel der vlam , de laatste voor het niet lichtende gedeelte. Brengt men bijv. in het buitenste of lichtende gedeelte der
vlam een stukje lood , dan zal dit zeer spoedig geoxydeerd worden , dewiji
het metaal door de vlam verhit wordt en daarvan tevens de noodige zuurstof ontvangt. Brengt men daarentegen in het binnenste der vlam een
ehaam , hetwelk met zuurstof verbonden is, bijv. een metaaloxyde , dat de
zuurstof niet al te sterk gebonden boudt , dan zal het metaal spoedig tot
den metaalstaat teruggebragt worden, terwijl de zuurstof van het oxyde zich
met de koolstof tot kooloxyde verbindt , hetwelk gasvormig ontwijkt. (Zie
ook Blaasbuis).
Vlamoven wordt elke oven genoemd , waarin de brandstof niet in aanraking is met de zelfstandigheid , die men verhitten *wil , maar door eene
zoogenaamde vuurbrug gescheiden is , waarover de op de stookplaats geormde en door een luchtstroom doelmatig geleide vlam strijkt en alzoo de
verhitting der zelfstandigheid bewerkstelligt. De vlamovens worden dan ook
overal aangewend , alwaar de aanraking der brandstof met de te verhitten ,
voornarnelijk te smelten , zelfstandigheid nadeelig is , zooals bij het gebruik
van steenkolen tot zuivering van het ruw ijzer of tot bereiding van het
staafijzer uit ruw ijzer , oindat de steenkolen wegens Naar zwavelgehalte niet
met het ijzer in aanraking mogen komen. De ovens , voor dit doe! gebezigd ,
lieeten p u d d e l o y ens (zie verder bij IJzer en bij Ovens).
Vias is de tot spinnen besternde vezel van Linurn usitatissirnum.
Vleesch. Het vleesch of de spierzelfstandigheid van het dierlijke ligehaani
is een zamengesteld weefsel, hetwelk nit mikroscopisch kleine vezels bestaat,
die onder elkander tot bundels vereenigd en met lagen van celweefsel omgeven
zijn. Tusschen de vezels bevinden zich zenuw- en bloedvaten vertakt. De,
inhoud der laatste is de oorzaak der roode kleur van het vleesch der boogore dieren.
De vleeschsoorten der werveldieren versehillen niet ten opzigte barer hoedanigheid , maar de hoeveelheid der afzonderlijke bestanddeelen is niet altijd
gelijk. Gerniddeld kan men 23% vaste bestanddeelen en 77% water in het
vleesch aannemen. Het ossenvleesch bestaat bijv. nit 17,5% vezel met eelweefsel , eaten en zenuwen , 2,2% eiwit en bloedrood , 4,5% door alkohol
uit te trekken stollen en 77% water.
De eigenlijke spiervezels bevatten eene in water onoplosbare stof, die zeer
veel gelijkt op de vezelstof van het bloed , maar claarmede tadh niet volkomen
identisch is. Doze stof beet syntonine of spiervezelstof (zie aldaar). Zij onderseheidt zich voornamelijk van de bloedvezelstof, doordien zij in water, dat
'10% zoutzuur bevat , zamenkrimpt zonder daarin op to lessen , terwij1 spiervezelstof in zulk zuurgemaakt water bijna volkomen oplost.
Verder bevinden zich in het vleesch de organische basen kreatine, kreatinine
en sarkine (zie aldaar).
Wordt het vleesch in water gekookt , dan zal natuurlijk, naar gelang van
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den duur van het koken , eene meer of min volledige scheiding der oplosbare
van de onoplosbare bestanddeelen plaats vinden. De oplosbare phosphorzure
zouten, alsmede het eiwit , worden van uit de gelethtof opgelost en vormen
de voedzame vleeschsoep, terwijl na lang koken de moeijelijk verteerbare
spiermassa terugblijft. Wil men het vleesch zelf als zoodanig gebruiken ,
dan verdient het de voorkeur , het in kokend water te brengen en zooveel
koud water bij te voegen, dat de temperatuur eenige uren op 70° blijft. Op
deze wijze stremt het eiwit weldra op den vezel, vormt er eene laag omheen
en verhindert , dat het inwendige van den vleeschvezel wordt uitgeloogd. Het
vleesch wordt gaar en blijft op deze wijze krachtig en smakelijk. In dit geval
heeft echter de vleeschsoep weinig waarde. Eene zeer voortreffelijke methode
is het vleesch in gietijzeren potten, die volgens de methode van Papin gesloten zijn , te koken , dewijl alzoo een krachtiger vleesch verkregen en voor
elke vervlugtiging der voedzame produkten zorg gedragen worth.
Het braden van het vleesch is een koken in zijne eigene vloeistoffen , die
daarbij op geenerlei wijze verloren gaan ; tegelijk smelt het vet en biedt met de
geheele gerooste vleeschoppervlakte eene bescherming aan tegen eene hooger
stijgende temperatuur in het inwendige van het vleesch , zoodat het meer sappig
blijft. Vooral is het braden aan het spit aan te bevelen , echter op die
wijze , dat het spit van het directe vuur afgesloten , in een braadoven met
goed circulerende vuurkanalen omgeven , draaibaar boven eene pan bevestigd. is.
Vleeschextraot (Extracturn carnis Liehigii). Reeds voor jaren wend door
von Liebig een voorschrift gegeven , om de werkzame bestanddeelen van bet
vleesch in eene beknopte ruimte zamen te vatten en een dusgenaamd vleeschextract te bereiden. Het vleeschextract wordt volgens dit voorschrift bereid
door omstreeks 5 deelen mager en van beenderen bevrijd rundvleesch klein
te maken , de grof- brijachtige massa in een goed vertinden ketel met de
dubbele hoeveelheid water te overgieten , in het dampbad onder gedurig omroeren een uur lang te verwarmen en vervolgens , nadat al het eiwit gestremd
is , door te zijgen en uit te persen. Het overblijvende wordt op nieuw met eene
gelijke hoeveelheid heet water aangemengd en weder uitgeperst, waarna de vermengde vloeistoffen tot op deel ingedampt en tot bekoeling weggezet worden.
Het vet , dat op de oppervlakte drijft , wordt door coleren verwijderd en de
heldere vloeistof in het dampbad onder gedurig omroeren tot extractdikte
verdampt. Van 5 kilo vleesch verkrijgt men 18 food extract, dat tegen het
licht gehouden zich doorschijnend 'vertoont en eene lichtbruine kleur heeft.
In het vleeschextract is dus noch fibrine , noch albumine aanwezig , evenmin
lijmstof en vet , welke beide laatste stoffen opzettelijk verwijderd zijn , om
bederf en rans worden te vermijden. Het vleeschextract bevat enkel kreatitie ,
kreatinine, sarkine (die uitsluitend in het vleesch voorkomen) , verder organische , niet kristalliseerbare ligchamen (melkzure of vleeschmelkzure zouten) en zouten van anorganische zuren , zooals phosphorzure alkalièn en
aardalkalien , chloorpotassium enz.
In den laatsten tijd heeft vooral opgang gemaakt een vleeschextract, door
een gewezen leerling van Liebig, Giebert uit Hamburg, in den staat Uruguay
in Z.-Amerika bereid uit het vleesch der buffets en schapen, die aldaar in eene
groote menigte voorkomen en waarvan tot heden al Teen de huiden en het vet
voor de nijverheid belangrijk waren. Eene Engelsch-Belgische maatschappij
drijft deze zaak in het groot. Ook uit Australia wordt vleeschextract verzonden.
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Vieeschfibrine =--- Syntonine.
Vleeschmelkzuur (Paramelkzuur : C 6H,06), isomeer met het gewone melkzuur (zie aldaar) , wordt in den vrijen staat gevonden in de spieren na volkomen afsterven , zoo ook in de gal. Het vertoont voornamelijk in zijne
zouten eenig verschil met het gewone melkzuur.
De v 1 e e s c h m elk z u r e kalk bevat minder kristalwater dan de gewone
melkzure kalk en is in water moeijelijker oplosbaar , terwijl het v 1 e e s c hmelkzuur z i n k o x y de veel gemakkelijker oplosbaar is in water en alkohol dan het melkzuur zinkoxyde.
Vlekkenwater,, zie Eau de Javelle en Eau de Labarraque. Ook kan als
zoodanig dienen verdunde ammonia liquida (1 deel ammonia op 10 deelen
water of op 8 deelen water en 2 deelen wijngeest) enz. In den laatsten tijd
is tot het wegnemen van vlekken voornamelijk het benzol in gebruik.
Vliegensteen , zie bij Arsenik.
Vloeden noen4 men in de scheikundige technologie reductiemiddelen ,
hoofdzakelijk bestaande nit wijnsteen en salpeter. De zoogenaamde z w art e
vloed wordt verkregen door 2 deelen wijnsteen en 1 deel salpeter te gloeijen,
waardoor een mengsel van kool en koolzure potassa ontstaat. Smelt men
dezen zoogenaamden zwarten vloed met metaaloxyden , bijv. ijzeroxyde of koperoxyde , dan bewerkt de aanwezige kool de reductie.
De zoogenaamde wit te vloed wordt verkregen door ontploffing -van salpeter met wijnsteen en is dus zuivere koolzure potassa. Echter moet zorg
gedragen worden , dat er steeds genoegzaam salpeter aanwezig is , opdat alle
kool in koolzuur wordt overgebragt.
De uitdrukking Dr u w e v l o e d" wordt gebezigd voor een nog niet oatploffend mengsel van wijnsteen en salpeter. De snelle vloed is uit een
mengsel van 3 deelen salpeter, 1 deel zwavel en 1 deel fijn zaagsel zamengesteld.
Vloedmiddelen noemt men die zelfstandigheden , welke een mengsel, dat
gesmolten zal worden, ligt smeltbaar maken en bovendien ook eene meerdere zuiverheid van het educt , dat door de smelting verkregen wordt , bewerken.
Men heeft ze zoowel noodig bij smeltingen in het scheikundig laboratorium,
als bij metallurgische processen. Vele vloedmiddelen werken op het smeltend mengsel niet wezenlijk in , maar geven slechts aanleiding tot meerdere
vloeibaarheid en verdunning. Daartoe behooren vloeispaat , borax , keukenzout , verschillende soorten van slakken , glas enz. Andere vloedmiddelen
dienen tegelijkertijd tot reductie , waartoe voornamelijk de zwarte vloed beboort. Bovendien bezitten nog vele vloedmiddelen de eigenschap , dat zij de
smeltende zelfstandigheid niet alleen ligt vloeibaar maken , maar dat zij hetzij
basen , hetzij zuren absorberen , waartoe kiezelzuur,, boorzuur,, kalk enz.
behooren.
Vloeispaat of Vloeispaath is natuurlijk voorkomend fluoorcalcium (zie aldaar).
Vloeispaatzuur, Vloeizuur (FlusssAure) = Fluoorwaterstoftuur,, hoewel
de namen vloeispaatzuur en vloeizuur meer bepaald slaan op het waterhoudende
zuur.
Vlugtig is eene uitdrukking, die zeer dikwijls als gelijk van beteekenis
met gasvormig en dampvormig wordt gebezigd. Bij voorkeur duidt men daarmede aan zoodanige vaste en vloeibare stoffen , die wader ontleding in dampvorm kunnen worden overgebragt.
Vlugtigheid is de eigenschap van een ligchaam , om te kunnen vervlugtigd worden.
52
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Vochtweger--Volumentheorie.

Vochtweger = A r e o m e t e r (zie bij Alcoholometer).
Vogesennur is synoniem met druivenzunr.
Vogellijm. Deze lijm , op de lijnen tot het vangen der vogels gestreken , wordt bereid door de bessen van Viscum album uit te persen , bij het
sap water te voegen (waardoor zich de viscine afscheidt) en de verdampte
vloeistof met schoenmakerspek te vermengen. Ook kan men vogellijm vervaardigen door eene zoo sterk mogelijke lijmoplossing met chloorzink te vermengen.
Vollen van het goed , zie bij Vollersaarde.
Vollersaarde , eene soort van klei , is eene weeke , wrijfbare massy van
eene grijze , groenachtige en roode kleur,, die de eigenschap heeft , om zich
in water fijn en schielijk te verdeelen en in dezen staat vette en olieachtige
deelen op te nemen. Zij dient om wollen stoffen van vet te bevrijden (v oi1 en van het doe k). Ook dient zij , als zoogenaarnde vetkogels , om , met
water of brandewijn aangemengd , vetvlekken uit papier kleedingstukken
enz. weg te nemen.
Volumentheorie. De ligchamen vereenigen zich niet alleen in vaste
onveranderlijke gewigtsverhoudingen met elkander , maar het is ook gebleken , dat , wanneer de ligchamen zich in gasvormigen toestand met
elkander verbinden , zulks altijd in vaste onveranderlijke ruimten of volumen
geschiedt. Dit is het eerst bewezen door Gay-Lussac , zoodat de wet van
de verbinding der gasvormige ligchamen in vaste bepaalde volumen de wet
van Gay-Lussac heet.
Zoo verbinden zich altijd :
1 volume waterstof met 1 volume chloor tot chloorwaterstof,
2 volumen waterstof met 1 volume zuurstof tot water,
3 volumen waterstof met 1 volume stikstof tot ammoniak ,
2 volumen stikstof met 1 volume zuurstof tot stikstofoxydule ,
i volume stikstof met 1 volume zuurstof tot stikstofoxyde , era.
Heeft de verbinding in gelijke volumen plaats, dan is het volume van
het gasvormig resultaat der verbinding gelijk aan de som der verbonden volumen. Geschiedt de verbinding in ongelijke volumen , dan heeft er verdigting plaats.
Zoo verbinden zich :
1 volume waterstof met 1 volume chloor tot 2 volumen chloorwaterstofgas.
t volume stikstof met 1 volume zuurstof tot 2 volumen stikstofoxydegas.
Daarentegen verbinden zich :
2 volumen waterstof met 1 volume zuurstof tot 2 volumen watergas ,
2 volumen stikstof met 1 volume zuurstof tot 2 volumen stikstofoxydulegas,
3 volumen waterstof met 1 volume stikstof tot 2 volumen ammoniakgas.
Op de ontdekking van Gay-Lussac omtrent de vaste bepaalde verhoudingen,
waarin zich de gasvormige ligchamen in hunne volumen met elkander vereenigen, in verband met de gelijke verhouding , welke de gassen bij volumeverandering door warmte of drukking vertoonen , is de stelling van
Avogrado gegrond , dat in een gelijk volumen van alle gassen en dampen
onder dezelfde omstandigheden een even groot aantal moleculen aanwezig is.
Hieruit volgt , dat het specifiek gewigt van een enkelvoudig gasvormig ligchaam tevens zijn atoomgewigt is, wanneer bij beiden de waterstof als eenheid wordt aangenomen.
Bij v. een liter zuurstof weegt 16 maal meer dan een liter waterstof. Bevat
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nu 1 liter waterstof evenveel moleculen als 1 liter waterstof, dan is elk
molecule en dus ook elk atome zuurstof 16 maal zwaarder dan elk atome
waterstof. 1 Liter chloorgas weegt 35.5 maal zwaarder dan 1 liter waterstof, dus is het atoomgewigt van het chloor 35,5. Bij zamengestelde gassen is het specifiek gewigt gelijk aan de helft van het moleculairgewigt,
indien bij beide de waterstof als eenheid wordt aangenomen.
Bijv. 66n volume waterstof verbindt zich met 1 volume chloor tot 2
volumen chloorwaterstof.
1,
1 volume waterstof weegt
35,5
a
1 volume chloor
2 volumen chloorwaterstof wegen 36,5
2
18,25
bedraagt voor elk volume
of met andere woorden : chloorwaterstofgas is 18,25 maal zwaarder dan waterstofgas. Het molecuul of 2 volumen chloorwaterstofgas, bestaande uit 1 atoom
waterstof en 1 atoom chloor, bedraagt bet dubbele van dit getal, namelijk 36,5.
2 Volumen waterstof verbinden zich met 1 volume zuurstof tot 2 volumen waterdamp.
2
2 volumen waterstof wegen
16
1 volume zuurstof weegt
18
2 volumen waterdamp wegen
2
bedraagt voor elk volume waterdamp 9
Waterdamp is 9 maal zwaarder dan waterstof. Het molecuul of 2 volumen waterdamp, bestaande uit 2 atomen waterstof en 1 atome zuurstof, is het
dubbele van dit getal = 18.
Het molecuul van een zamengesteld gasvormig ligchaam , bedragende steeds
2 volumen , is gelijk aan 2 volumen of 2 atomen waterstof.
Dit verband tusschen het specifiek gewigt der gassen en hunne atoom- en
naoleculairgewigten heeft groote zekerheid voor de vaststelling dezer laatste
gegeven en ten grondslag gediend der meeste nieuwere atoomgewigten. (Zie bij
Valentien).

Met deze beschouwing is men in staat uit de formule eener gasvormige
verbinding tevens het specifiek gewigt dezer verbinding te vinden , zooals
ons de boven opgegeven voorbeelden reeds aantoonden, en tevens te berekenen,
hoeveel een bepaald volumen , bijv. een liter van een gas, weegt. Men vermenigvuldigt eenvoudig het specifiek gewigt met bet gewigt van 1 liter
waterstof = 0,0896 gram.
Bijv. het spec. gewigt van den waterdamp bedraagt volgens bovenstaande
berekening 9 (waterstof als eenheid aangenomen). 1 Liter waterdamp weegt
,dus 9 X 0,0896 = 0,8064 gram.
Het spec. gewigt van chloorwaterstof bedraagt 48,25. 1 Liter HCI weegt
1,6352 gram. enz.
dus 18,25 X 0,0896
Wil men het spec. gewigt van het gas terugbrengen tot de dampkringslucht als eenheid , dan deelt men het door 14,43 (het spec. gewigt der dampkringslucht tegenover de waterstof als eenheid). Het spec. gewigt van wa. 9
= 0,623 ; van
terdamp tegenover de dampkringslucht als eenheid Is
14,43
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18,25 = 1,27 enz.
14,43
Ook heeft men door de volumentheorie de theoretische dampdigtheid kunnen bepalen van.ligehamen , die op zich zelf niet in den gasvormigen staat
kunnen gebragt worden , maar in gasvormige verbindingen voorkomen, bijv.
van de koolstof. Bij verbranding van koolstof en zuurstof tot koolzuurgas
wordt het volumen niet veranderd. Er moet dus verdigting hebben plaats
gehad. Uit het specifiek gewigt van het koolzuur blijkt , hoeveel koolstof
in de gasvormige verbinding is opgenomen. Het specifiek gewigt van het
koolzuur is 22 (waterstof als eenheid) , dat der zuurstof is 16 , er blijft dus
over voor de koolstof 6. Dewijl er verdigting heeft plaats gehad, volgt hieruit dat
1 volume koolzuur uit 1 volume zuurstof en 1/2 volume koolstof is gevormd , zoodat het specifiek gewigt van 1 volume kool (theoretisch als damp
gedacht) 12 bedraagt.
l Volume ijzerchloride heeft het spec. gewigt '162,5. Trekt men hiervan
het gewigt van 3 volumen chloor (35,5 X 3 = 106,5) of , dan blijft 56 (het
nieuwe atoomgetal van het ijzer , zie Valentien) als het spec. gewigt van het
ijzer in die dampvormige verbinding.
Voluumgewigt = S p e c i f i e k gewigt, zie bij Gewigt.
Vormen. Onder het .zoogenaamd svormen" verstaat men eene mechanische kunst , orn met plastische of ook met vaste zelfstandigheden eene ruimte
van voorgeschreven omtrek te begrenzen (een vorm) , die later door het ingieten van een gesmolten of spoedig daarna vast wordend metaal --somwijlen ook van andere , zich op soortgelijke wijze gedragende massa's — wordt
opgevuld en aldus tot het ontstaan van een vast ligchaam in eene bepaalde
gedaante aanleiding geeft.
Bij de ijzergieterij bezigt men gewoonlijk voor de vormen eene massa,
die nit een mengsel van zand en klei in verschillende verhoudingen is zamengesteld. Naar gelang het materiaal voor de vormen bijna geheel uit
zand bestaat of eene aanzienlijke hoeveelheid leem bevat , onderscheidt men
vormzand, massa . en leem en diensvolgens ook z a n d-, mass a- en 1 e e m v o rm en. De zandvormerij wordt weder in twee verschillende soorten onderscheiden , namelijk in haar d- en bak v or mer ij.
Bij de haar d-v or mer ij wordt het te bezigen zand op den bodem der
smelthutten uitgespreid en het model daarin afgedrukt. Bij de voorwerpen,
die op deze wijze gegoten worden , wordt de omtrek natuurlijk slechts van
de benedenste vlakte en van den rand door den vorm bepaald , terwijl de
bovenste vlakte door het niveau van het metaal in den vloeibaren staat wordt
gevOrmd. Er bestaat echter ook eene soort van haardvormerij , de zoogenaamde bedekte , waarbij de vorm ook boven aan , meestal door met roet
bekleede ijzeren platen wordt begrensd. De bakvormerij wordt aangewend,
wanneer men voorwerpen wil gieten , die geene plaatvormige gedaante bezitten. De daarvoor gebezigde bakken zijn of van hout Of van metaal en aan
beide zijden open, dus eigenlijk staande ramen , die somtijds weder loodregt
verdeeld zijn.
De mass a-v or m er ij wordt gewoonlijk in die gevallen aangewend, waarbij,
eene groote vastheid van de vormen vereischt wordt. De vormen moeten
dus gedroogd worden, om eene groote massa van vastheid te verkrijgen. De
vormbakken worden steeds van ijzer vervaardigd.
Van de le e m-v ormer ij bedient men zich gewoonlijk, wanneer het aanchloorwaterstof
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schaffen van een model moet worden bespaard. Vooral groote gietijzeren
stukken , holle cilinders , schalen en klokken enz. worden in leem gegoten.
Eerst wordt de zoogenaamde kern van muursteenen gemetseld en met een
mengsel van leem en paardemest bestreken ; in plaats van laatstgenoemde
stof pleegt men ook wel koeharen te bezigen. Met behulp van eene schaaf
verkrijgt dit overdek eene gedaante , zooals zij met den inwendigen karat van
het gegoten stuk overeenkomt. De gladgemaakte overdekking van leem wordt
alsdan geascht , dat wil zeggen , met een waterigen brij van houtasch bestreken. Vervolgens wordt het bindmiddel van het metaal op de kern gebragt.
Men wikkelt er namelijk stroobanden om, naaakt alles glad met leem en bestrijkt weder met asch. Hierover brengt men nu den mortel , namelijk een
skelet van ijzeren tangen en ringen , waarvan de tusschenruimten eveneens
met leem op gelijke wijze zijn gevuld. Deze mortel wordt alsdan, zoodra hij
gereed is , weder opgeligt en vervolgens de strookransen afgewikkeld, mortel en kern scherp gedrOogd en dan gebrand. Plaatst men alsdan den gebranden mortel over den gebranden kern , dan blijft tusschen beiden eene
ruimte , die met de vormen van bet te gieten stuk overeenkomt.
Yriespunt noemt men op den thermometer het punt , waarop ijs begint
te smelten.
Vrolijkmakend gas = Stikstofoxydule (Zie aldaar).
Vrouwenijs is zwavelzuur calciumoxyde.
Vruchtaethers of Vruchtessencen noemt men aangename, op vruchten gelijkende geuren , die in den handel voorkomen en in de parfumerie , bij het
bereiden van bonbons en drops , als ook tot het aromatiseren van likeuren
veelvuldige toepassing vinden. De verbindingen , die daartoe het meest worden aangewend , zijn zamengestelde aethers , namelijk verbindingen van azijnzuur en valeriaanzuur met den aether der foeselolie (amylaether) en van boterzuur met gewonen aether. Zij leveren de volgende vruchtessencen :
ananasolie: boterzure-aether (met een weinig citroen- en oranjeschillenolie) ;
app elo 1 i e : eene alcoholische oplossing van valeriaanzuren-amylaether ;
perenolie: azijnzure-amylaether ;
fr am boz en: tinctuur van violenwortel (radix iridis floreniini) met een
spoor boterzuren-aether ;
k w e e 8n : een mengsel van boterzuren- en valeriaanzuren-aether ;
a a r d b eziën: een mengsel van perenolie met valeriaanzuren-aether ;
r o o d e aalbessen: tinctuur van frambozen , perenolie en citroenolie ;
c o gn ac-ess en c e : pelargonzure-aether , tinctuur van vanille, bitteramandelolie en spiritus nitri dulcis ;
j am al ca-rum: mierenzure-aether, boterzure-aether , neroli en bergarnotolie ;
n e c t a r : perenolie , bitteramandelolie en tinctuur van frambozen ;
b anan e n: perenolie en valeriaanzure-aether.
Vulkaan van Lemery wordt geheeten een mengsel van zwavel en
ijzer,, onder vochtig land vermengd , waarbij de verbinding dezer elementen
onder zeer hevige werking plaats heeft , zoodat het nand in de hoogte geworpen wordt.
Vulkaanolie is eene petroleum , op de eene of andere wijze mechanisch
gezuiverd , die 10-15 proc. vette olie (Amerikaansch varkensvet) bevat en
als smeersel gebezigd wordt.
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Vulkaniseren van het caoutchouk, zie Caoutchouk, g e vulcaniseer d.
Vulpinezuur (033 1114010) is in eene aanzienlijke hoeveelheid in den vrijen
staat bevat in het wolfmos (Cetraria vulpina). Het kan door uittrekking
met chloroform daaruit verkregen worden en kristalliseert bij verdamping
in citroengele dikke prismen. Ook door kalkwater kan het zuur uit het mos
worden uitgetrokken en dan door zoutzuur gepraecipiteerd. De alkali- en
aardalkalizouten van dit zuur zijn geel of orange. Bij koking met barytwater
worth het vulpinezuur gesplitst in alphatoluylzuur, zuringzuur en methylalkohol:
0 38 11 14 010 ,-+- 8110 = 2 C1611804 + 041120. + 0211402
----.....—
—.-----•
vulpinezuur

L...........,,.......r
alphatoluylzuur • zuringzuur

methylalkohol.

Bij koking met potassa daarentegen worden 6110 opgenomen en er ontstaan
als splitsingsproducten : oxatolylzuur (C32H 16 06)koolzuur en methylalcohol.
ijnsels bij verbranVuur is de gewone uitdrukking voor de fichtversch
ding (zie aldaar).
Vuurbestendig noemt men zoodanige ligchamen , die bij verhitting niet
ontleed worden.
Vuurlucht is eene verouderde uitdrukking voor zuurstof.
Vuurvast noemt men die ligchamen , welke bij eene zeer hooge temperatuur niet smelten of vervlugtigen.
Vuurvergulding , zie bij Vergulding , pag. 791.
Vuurverzilvering , zie bij Verzilvering , pag. 808.
Vuurwerk , B e n g a a 1 s c h, zie Bengaalsch vuur.

W.
Waarden , s c h e i k u n d i g e = Valentien , scheikundige.
Wad is natuurlijk voorkomend mangaanhyperoxydehydraat. Het wordt
ook geheeten mangaanschuim.
Walschot (Sperma ceti) wordt het vaste vet geheeten , hetwelk in de
holten der schedelbeenderen van verschillende walvischachtige dieren (Physeter- en Delphinus , soorten) in oleine opgelost voorkomt en bij het uitvloeijen uit deze oplossing kristalliseert. Door uitpersen en smelten in heet
water wordt deze vaste massa gezuiverd en komt dan in groote glanzend witte massa's met een grootbladigen kristallijnen breuk in den handel.
De walschot is oplosbaar in 40 deelen wijngeest ; beter in aether en absoluten alkohol ; zij geeft bij verhitting geen brandig-oliezuur. De walschot
bestaat grootendeels uit cetine (zie aldaar) , hetwelk bij behandeling met potassa den cetylalcohol of het aethal levert (Zie Aethal).
Warmte is de kracht , waardoor de ligchamen worden uitgezet. Het
tegenovergestelde van warmte heet koud e. Bij elke scheikundige verbinding wordt warmte ontwikkeld en de warmte heeft een zeer beteekenenden
invloed op de vorming en ontleding van scheikundige verbindingen.
De verschijnsels der warmte zijn het gevolg van bewegingsverschijnsels. —
Latent e of gebonden warmte heet de warmte, die een smeltend
ligchaam wordt toegevoerd en voor het gevoel en voor den thermometer niet
waarneembaar is. (Zie bij liOudmengsels).
Warmte, specifiek e. Men verstaat onder specifieke of soortelijke
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warmte de hoeveelheid warmte , die noodig is , om de temperatuur van een
ligchaam 1° C. te verhoogen. Er bestaat een naauw verband tusschen de getallen der specifieke warmte en de atoomgewigten. De belangrijke onderzoekingen van Dulong en Petit hebben bewezen, dat de specifieke warmte der vaste
elementen in eene omgekeerde evenredigheid staat tot hunne atoomgewigten.
Het produkt van het atoomgewigt, vermenigvuldigd met het getal van de
specifieke warmte, is gemiddeld 6,3. Men noemt dit produkt de a t o o mw a r m t e. Indien er eenig verschil bestaat , is dit waarschijnlijk afkomstig
van mindere naauwkeurigheid bij het bepalen van de specifieke warmte.
Dit merkwaardig verband tusschen atoomgewigt en specifieke warmte heeft in
sommige gevallen gediend , om het atoomgewigt , door andere omstandigheden
aangegeven , te bevestigen , in andere gevallen tot het bepaalde vaststellen
van het atoomgewigt. Kwikzilver is bijv. als damp '100 maal zwaarder dan de
waterstof. Bit zou aanleiding geven om het atoomgewigt van het kwikzilver op '100 te stellen. Vermenigvuldigt men echter de specifieke warmte van
het kwikzilver met 100 , dan verkrijgt men als produkt 3,3 (omstreeks de
heeft van het gemiddeld getal 6,3) , zoodat men in de nieuwere scheikunde
het atoom kwikzilver op 200 gesteld heeft. Zoo ook bij het Cadmium.
Ten bewijze van bovenstaande wet dient de volgende tafel (Men zie de
atoomgewigten bij Valentien) :
Specif. warmte
Atoomgewigt
Produkt
80
0,084
Broom (vast)
6,74
127
0,0546,88
Jodium
32
0,2026
Zwavel
6,48
80
0,076
Seleen
6,08
'128
0,0515
Telluur
6,60
31
0,1887
Phosphorus
5,8Fi
75
0,0814
Arsenik
6,10
120
0,0508
6,20
Antimoon
208
0,0308
6,40
Bismuth
118
0,0562
6,63
Tin
92
0,0722
Molybdeen
6,64
184
0,0334
Wolframium
6,14
198
0,0324
6,42
Platina
0,0324
6,35
Goud
196
200
0,0333
6,66
Kwikzilver
63,4
0,095
Koper
6,02
207
0,0314
Load
6,50
112
0,0567
Cadmium
6,36
65
0,0955
Zink
6,20
56
0,1138
IJzer
6,38
55
Mangaan
0,1217
6,56
6,24
Nikkel
0,1075
58
6,33
59
0,1073
Kobalt
5,91
Aluminium
0,2143
27,6
0,25
Magnesium
6,0
24
6,58
0,9408
Lithium
7
6,75
23
0,2934
Sodium
6,61
39
0,1695
Potassium
gemiddeld 6,33
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Wart—Waskaarsen.

Koolstof , boor en kiezel toonen eene afwijking van deze wet.
Volgens onderzoekingen van Neumann, Regnault en Kopp is de specifieke
warmte der verbindingen gelijk aan de som der specifieke warmte van de
atomen , die in het molecuul vereenigd zijn.
Wart of wort, zie bij Bier pag. 91.
Was , een produkt van het dieren- en plantenrijk, sluit aan de vetten. De
belangrijkste wassoort is het zoogenaamde b ij en was, hetwelk slechts door
de bijen geleverd wordt, terwijl het lang onbeslist is gebleven , of de insekten, die het was leveren , het uit de planten in zijn gewonen staat als een
deel hunner voeding verzamelen en het dan weder onveranderd uitwerpen
of dat zij het door de werkzaamheid hunner spijsverterings- en andere organen voortbrengen. intusschen hebben nieuwere onderzoekingen geleerd ,
dat hiervoor een zeker orgaan werkzaam is , hetwelk een gedeelte der kleine
zakjes vormt , die zich aan de wanden der middellijn van de buikholte der
bijen bevinden. Alle bijen , met uitzondering der mannelijke en de koningin,
zijn met zulke zakjes voorzien , en de bijen , die met suiker gevoed worden , bewerken eene aanzienlijke hoeveelheid was.
Om het was van de vreemde stoffen te bevrijden , wordt het door middel
van beet water of stoom in een koperen of tinnen vat gesmolten. en de bovenstaande olieachtige vloeistof in een langwerpig vat gebragt , hetwelk een
doorboorden bodem heeft , om het vloeibare materiaal over horizontale houten cilinders te verdeelen , die, half in water gedompeld , been en weer gewalst worden. Het vloeibare was wordt door deze methode snel in dunne
plaatjes verkregen , die later door inwerking van lucht , licht en vochtigheid,
oak wel door chloor gebleekt worden.
De bestanddeelen van het bijenwas kunnen door alkohol gescheiden worden. Een gedeelte is in alkohol oplosbaar en heette vroeger cerine , maar is later
bevonden bijna geheel uit cerotinezuur (zie aldaar) te bestaan. Een gedeelte
is in alkohol onplosbaar, heette vroeger msricine , maar is later gebleken te
zijn palmitinezuur melissyloxyde Vie Melissine)..
Het chin e e s c h was schijnt niet , zooals men vroeger aannam , van plantaardigen oorsprong te zijn en van Rhus-soorten of te stammen , maar door
insekten (Coccus ceriferus) geheel op dezelfde wijze als het bijenwas afgezonderd te worden. Dit was gelijkt op walschot , vertoont op de breuk
breede glanzende bladen , smelt bij 83° C. en is zelfs in heeten aether moeijelijk oplosbaar. Het bestaat uit cerotinezuur cero t yloxyde (Zie Gerotylalkohol en Cerotyloxyde).
Het zoogenaamde p a 1 m w a s is een mengsel van bars en eene waszelfstandigheid , geheel analoog met het bijenwas. Verder bevindt zich aan den
stam en de bladstelen van het suikerriet een eigenaardig was , het zoogenaamde cerosine (Zie aldaar).
Waskaarsen worden, zooals bekend is, uit gebleekt was vervaardigd ,
maar zijn in den laatsten tijd door stearinekaarsen en palmitinekaarsen verdrongen.
Om waskaarsen te vervaardigen , worden zij gewoonlijk getrokken , door
de pitten naast elkander op te hangers en daarover het vloeibare was te
gieten, totdat zij de behooriijke dikte hebben, waarna zij door rollen op eene
rolplank afgerond worden. De einden der pitten worden door eene kleine
tinnen buis of kapsel voor het was beschut. De pitten moeten veel dunner
zijn dan die voor stearinekaarsen. Meestal wordt daartoe ongebleekt Turksch
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katoen gebezigd, dewiji deze vezel het was , dat gedurende de verbranding
eene zeer hooge hitte bereikt , beter wederstand biedt , dan de gewone soorten. — De gevlochten pitten zijn in het algemeen niet zoo goed geschikt als
de eenvoudige , dewijl het vlechten de werking der capillariteit een weinig
vermindert en bet licht dan niet zoo fielder brandt.
riEen dikke pit maakt het licht donker en kronkelt zich ligtelijk spiraalvormig in de vlam , waardoor eene hoeveelheid roet verzameld wordt. Men
heeft derhalve verschillende middelen opgezocht , om dit ongemak te verhelpen , bijv. door de gevlochten pitten in eene oplossing van 4 deelen borax ,
2 deelen chloorbaryum , 2 deelen salpeter en 2 deelen salmiak te dompelen
en alsdan te droogen.
Wasschen , zie Afwasschen.
Water (HO). Bet water is eene verbinding van waterstof met zuurstof,
namelijk van 1 gewigtsdeel waterstof met 8 gewigtsdeelen zuurstof of van
2 volumen waterstof en 1 volume zuurstof. In den zuiveren staat is het
bij de gewone temperatuur eene reuk- en smakelooze vloeistof, in dunne
lagen ongekleurd , maar in dikke lagen blaauw van kleur. Het is 773 maal
zwaarder dan de dampkrin gslucht van 0°, bij 15,5° C. is het 814 maal zwaarder dan de lucht van dezelfde temperatuur. Het water bezit zijne grootste
digtheid bij 4° C. Zijn kookpunt ligt onder de gewone luchtdrukking bij
100° C., bij welke temperatuur het in stoom overgaat. Het water verdampt
overigens bij elke temperatuur. Bij eene meerdere luchtdrukking kookt het
boven de 400° C., bij eene gerin gere luchtdrukking , bijv. op hooge bergen,
beneden 100°. Bij 0° C. bevriest bet tot ijs. Het water kan dus in al de
Brie aggregatietoestanden optreden.
Het water kan worden verkregen (synthese van het water), door waterstof in de noodige verhouding met zuurstof in aanraking te brengen en het
mengsel door een vonk te ontsteken. Zoo wordt water gevormd bij verbranding van waterstof of van waterstofbevattende verbindingen in zuurstof
of in de lucht of door in eene afgesloten ruimte door een mengsel van
2 C. C. waterstof en 1 C. C. zuurstof een electrieken vonk te doen gaan.
Er ontstaan alsdan 2 C. C. waterdamp (zie bij Volumentheorie). Ook wordt
water verkregen door waterstof te laten strijken over eene zuurstofbevattende stof , die deze zuurstof gaarne afgeeft , bijv. door waterstof te laten strijken over gloeijend koperoxyde of ijzeroxyde.
Het water wordt ontleed (analyse van het water) in den galvanischen stroom,
door sodium of potassium bij de gewone temperatuur , door magnesium bij
kookhitte , door ijzer of zink bij gloeihitte. De ontwikkeling van waterstof
bij de bebandeling van ijzer of zink met verdund zwavelzuur geschiedt ten
gevolge der ontleding van het water , dat in het zwavelzuur gebonden is.
Het water is een oplosmiddel voor zeer vele ligchamen, vooral van zouten.
Een volstrekt onoplosbaar tout bestaat er niet. Het is verder in de ligchamen scheikundig verbonden als constitutiewater , als hydraatwater en als
kristalwater. (Zie deze artikelen).
M o e d e r 1 o o g w at er beet water, hetwelk zich mechanisch tusschen
de kristallen bevindt , zooals bij keukenzout. (Zie Moederloog en Sodiumchlorure).
Zuiver water wordt verkregen door gewoon water te destilleren. Men
werpt hierbij het eerste tiende gedeelte van bet destillaat , als gassers
en vlugtige stoffen bevattende , weg. De aanwezige zouten blijven in
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den ketel terug. De destillatie geschiedt het best in een zuiveren koperen
destilleerketel met tinnen helm en tinnen slang in het koelvat. (Bij het
destilleren van water in glazen toestellen wordt altijd een gedeelte van het
glas opgelost). Tot het geheel verwijderen der organische stoffen in het,
water zijn onderscheidene middelen voorgeslagen. Met goed gevolg zal daarvoor dienen de bijvoeging van een weinig kameleon in den destilleerketel.
Het water, zooals het in de natuur voorkomt , bevat steeds meer of minder stoffen opgelost. Men onderscheidt als zoodanig : z e e w a t e r, r i v i e rwater, bron- of welwater, regenwater en eindelijk de mi nerale wateren.
Het z e e w a t e r bevat de meeste zouten opgelost. Een water aan de kusten
bij Havre geschept , bevatte in '100 deelen 31'A deel aan vaste stoffen en
wel :
chloorsodium (keukenzout) 24,632
0,307
chloorpotassium
0,439
chloorcalcium
2,564
chloormagnesium
0,447
broommagnesium
1,097
zwavelzure kalk
2,146
zwavelzure magnesia
koolzure kalk
0,176
0,078
koolzure magnesia
31,586.
Ili vier w a ter (zoet water) is zooveel te rijker aan zouten , naarmate
het zijn oorsprong uit los gesteente ontleent, daarentegen armer aan dellstoffelijke bestanddeelen , voornamelijk aan kalkzouten , dan het bronwater ,
omdat in aanraking met eene hoogere temperatuur der lucht koolzuur ontwijkt en onoplosbare enkelvoudig-koolzure kalk , die vroeger als dubbelkoolzure kalk was opgelost , is afgezet. Bovendien bevat het rivierwater
steeds organische stoffen.
Het zuiverste . tot heden onderzochte rivierwater is dat van de Loka in
Noordelijk Zweden. Het rivierwater bevat doorgaans niet minder dan '200
milligram vreemde stoffen op de liter. De anorganische bestanddeelen zijn
hoofdzakelijk: koolzure , zwavelzure en salpeterzure kalk, koolzure magnesia,
chloorsodium , zwavelzure soda , zwavelzure potassa , kiezelzuur,, ijzer,, aluin,
ammoniakzouten.
In bijna al de rivieren van Nederland zijn sporen van jodium gevonden
(zie Jodium). Het zijn voornamelijk de organische stoffen , die het rivierwater ongeschikt maken voor drinkwater. Er zijn onderscheidene middelen
aanbevolen , om het rivierwater van deze stoffen te bevrijden en tot drinkwater geschikt te makers, zooals aluin , maar vooral (door Prof. Gunning)
ijzerchloride en dusgenaamd magnetisch ijzeroxyde , verkregen door ijzeroxyde met kool te gloeijen (Filtreermethode van Spencer).
B r o n- of w e 1 w a t e r bevat vrij koolzuur en daarin opgelost koolzure
kalk (als dubbel-koolzure kalk) , verder zwavelzure kalk , zwavelzure magnesia, chloorsodium , potassazouten,, naar den aard en oorsprong van het
water in verschillende hoeveelheid (gemiddeld 1 gram op de liter).
Onder miner a a 1 w a t e r en verstaat men zoodanige wateren , die van
het een of ander bestanddeel eene groote hoeveelheid bevatten , waardoor
aan hen bijzondere geneeskracht eigen is. Zoo kenmerken zich de zooge-
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naamde zuurlingen, zooals bijv. Sellers water, door een groot gehalte aan
koolzuurgas de s t a a 1 w a t e r en (Pyrmont , Dryburg) bevatten koolzuur
ijzeroxydule als het voornaamste werkzame bestanddeel de bitter w a t er e n (Pallna , Saidschtitz) houden bitterzout en glaubeezout de z w a v e 1 w at er en (Aken) onderscheiden zich door hun gehalte aan zwavelwaterstofgas,
hetwelk zich door zijn doordringenden reuk naar rotte eijeren te kunnen geeft.
Mineraalwateren met eene bijzonder hooge temperatuur worden thermea
geheeten. Zoodanige zijn bijv.
bij Karlsbad van 74° C.
Wiesbaden
709
Barêges
50°
Gastein en
Teplitz
48°
Vichy
45°
De hooge temperatuur dezer bronnen is afkomstig van de warmere (diepere) aardlagen , waaruit deze wateren te voorschijn treden.
Over de kunstmatige mineraalwateren zie men bij Koolzuur
pag. 441.
Men onderscheidt hard water en z a c h t water. Hard water is
dat, hetwelk veel kalk- (en magnesia) zouten bevat, z a c h t w a t e r, dat weinig zouten houdt opgelost. Om de hardheid van het water te bepalen, dient
eene gefiltreerde alkoholische oplossing van zeep (zie Hardheidsbepaling van
het water). Naarmate men van deze zeepoplossing eene geringere of grootere
hoeveelheid moet voegen bij een bepaald volume water , bevat het water
minder of meerder kalk- (en magnesia-)zouten. De vetzuren toch vormen
enkel met de alkalien oplosbare zeepen. In zuiver water geeft de zeep eene
heldere oplossing en dadelijk schuiming, omdat zij daarin onveranderd wordt opgenomen. Bevat het water kalk- en magnesiazouten , dan zullen deze ontledend werken op de zeep , er wordt onoplosbare vetzure kalk en magnesia
geboren en eerst wanneer al het kalk- en magnesiagehalte van het water gebonden is , zal de zeep onontleed worden opgenomen en schuim geven.
Het zeepwater is hierbij dus altijd troebel.
Hard water is niet alleen bij het gebruik van zeep nadeelig, maar ook bij
het bereiden van spijzen. In hard water kunnen bijv. boonen en erwten niet
gaar worden , omdat de kalkdeeltjes zich bij verdamping van het water en
bij ontwijking van het koolzuur,, dat tot hunne oplossing diende , tusschen de
porien der zaadschil hechten en alzoo verhinderen, dat het water tot het inwendige der zaden doordringt , om dit in een meer assimileerbaren staat te brengen.
In het groot geeft deze afscheiding der kalkdeeltjes aanleiding tot het vormen van den ketelsteen , tot welks vermijding een tal van middelen is en
nog voortdurend wordt aangeprezen (Zie het artikel Ketelsteen).
Waterdamp , zie bij Water. De digtheid van den waterdamp is 0,623.
Waterglas is kiezelzure potassa of kiezelzure soda. (Zie PotassiUmoxyde , kiezelzuur en Sodiumoxyde , kiezelzuur).
Het zoogenaamde d u b b e 1-w at e r g l a s wordt bereid door
100 deelen zand
28
»
gezuiverde potasch ,
22
a gecalcineerde soda en
6
b houtskoolpoeder
te smelten.
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Het waterglas heeft in de scheikunde veelvuldige en belangrijke toepassingen gevonden , namelijk om bout enz. te bestrrjken , ten einde het te beschutten tegen brand en de inwerking der lucht; verder om het op steenen aan
te brengen of om kunstmatige steenen te bereiden en tot de fabrikatie van
hydraulischen kalk. Het wordt verder gebruikt als bindmiddel of lijm voor
glas en porselein , tot solderers , in de verwerijen en drukkerijen van goed
tot appreteren enz.
F i x er end waterglas is een soda-waterglas , bereid door smelting van
3 deelen gecalcineerde soda met 2 deelen kwartspoeder en vermengd met
potassa-waterglas , hetwelk volkomen met kiezelzuur verzadigd is. Dit fixerend waterglas , met geschikte metaalkleuren vermengd , wordt gebezigd voor
de Stereochromie.
Waterkies (Straalkies , Vitrioolkies , Speerkies) komt gekristalliseerd in
rhombische zuilen in de natuur voor , niervormig en ingesloten , van eene
geelkoperen kleur en met betrekking tot zamenstelling overeenkomende met
zwavelkies of tweevoudig-zwavelijzer. Het mineraal wordt vaak gevonden
als bijvoegsel van vele bruin- en steenkolen , , doordien het in aanraking
met water en lucht gemakkelijk geoxydeerd wordt , is bet de oorzaak , dat
deze kolen ligt van zelf ontbranden.
Waterlooderts = Molybdeenglans.
Watermortel of Hydrauliscbe mortel, zie Cement.
Waterrenten is eene voorbereiding van het vlas voor de fabrikatie van
linnen door rotting en gescbiedt door de vlasstengels in een beek of staand
water te leggen en door het opleggen van zware ligchamen beneden de oppervlakte van bet water te houden , en wel zoolang , totdat eene soort van
rotting is ingetreden , dat wil zeggen, eene ontleding , die de stoffen ondergaan , Welke men verwijderen wil , waardoor de bast te voorschijn treedt.
Men kan deze bewerking in het warme jaargetijde ondernemen , dewijl eene
2ekere temperatuur voor het rottingsproces vereischt wordt. Doordien deze
bewerking door bet te voorschijn treden der gassen van de ontleding zeer
ongezond is en lucht en water bederft , heeft men in den laatsten tijd het beetwatersysteem of het warmwaterreuten ingevoerd. Men brengt tot dit einde
bet: vlas in kuipen , die met water van 25-32° gevuld zijn en houdtbet water op deze temperatuur door er stoom in te leiden. Het reuten is dan na
60 tot 90 uren ge8indigd. Hierbij ondergaat men 10°4 minder verlies dan
bij het reuten door rotting en men kan deze bewerking bovendien fabriekmatig uitvoeren , waardoor de kosten minder zijn, terwij1 nog een meer
gelijkmatig produkt verkregen wordt.
water , en yevvdeco , ik doe ontstaan :
Waterstof (Hydrogeniurn van
H) is in den zuiveren staat een kleur- , reuk- en smakeloos gas , hetwelk in
de natuur slechts in verbinding , voornamelijk als water (dat 41% van zijn
gewigt aan waterstof bevat), voorkomt. Het is het ligtste van alle gassoorten,
14,43 maal ligter dan de dampkringslucht , zoodat , indien de dampkringslucht als eenheid wordt aangenomen , het specifiek gewigt van de waterstof
0,0692 bedraagt. I Liter waterstof weegt dus 0,0896 gram. Het is ongeschikt
voor bet onderhouden van ademhaling en verbranding, een licht wordt er
in uitgedoofd. Zelve brandt zij echter met eene weinig licht- doch veel
warmtegevende blaauwachtige vlam. Het produkt der verbranding is water.
Over de eigenschap van platinumspons om de waterstof aan te steken, zie
men DObereiner lamp.
. 3COp ,
LC
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De waterstof is als eenheid aangenomen voor de aequivalent- en atoomgewigten en in den laatsten tijd voornamelijk ook voor de specifieke gewigten of voluumgewigten der gassen en dampen. (Zie Volutnentheorie).
De waterstof wordt op verschillende wijze in den vrijen staat verkregen
hoofdzakelijk door ontleding van water (zie aldaar) , hetzij door middel van
de metalen sodium en potassium . bij de gewone temperatuur,, hetzij door het
leiden van waterdamp over gloeijend ijzer. Bij de ontleding van water door
den galvanischen stroom scheidt zich waterstof aan den negatieven pool of
(geozoniseerde waterstof). In eene groote hoeveelheid bereidt men waterstof gewoonlijk door verdund zwavelzuur of zoutzuur op ijzer of zink te doen inwerken.
Zn 4- HO , SO3ZnO, SO3 + H
Zn HC1 = ZnC1 + H
Fe + HO, SO, = Fe0,S0 3 + H
Fe + HCI Feel + H
Het waterstofgas wordt echter bij doze bereidingen niet in den zuiveren
staat verkregen , het neemt steeds onzuiverheden van zink of ijzer mede.
Om het to zuiveren leidt men het door eerie afwaschflesch met potassaloog.
Ook kan men het zuiveren door het door houtskool to leiden.
Voor eene voortdurende bereiding van waterstof ontleedt men het water
door kooloxyde. Het kooloxyde wordt verkregen door koolzuur door eene
retort met gloeijende kolen te leiden (CO, 4- C 2C0). Dit kooloxyde wordt
tegelijk met oververhitten waterdamp door eene tweede roodgloeijende retort
geleid , waarin het kooloxyde en het water worden orngezet in koolzuur en
waterstof (CO + HO = CO. + H). Het verkregen koolzuur wordt tot hernieuwde omzetting in kooloxyde telkens weder in de eerste retort geleid.
Het waterstofgas is eon goede geleider der warmte en zijne geleidbaarheid
vermeerdert met de drukking. Deze natuurkundige eigenschap heeft reeds
vroeger onderscheidene scheikundigen aanleiding gegeven , om het als eon
metaal te beschouwen , hetwelk bevestigd wordt door zijne scheikundige verhouding in de zuren. De metaalaardige aard der waterstof is in den
laatsten tijd door Graham voldingend bewezen , doordien het hem gelukt is
onder den invloed van den galvanischen stroom eene legering to verkrijgen
van palladium en waterstof (Zie Waterstof-Palladium).
De waterstof gaat met de zuurstof 2 verbindingen aan , namelijk tot water
(w a t e r s t o f o x y d e) en tot waterstofperoxyde. Een mengsel van 2 volumen
waterstof en 1 volume zuurstof vormt het dusgenaamde knalgas (zie aldaar).
De vlam der waterstofvlam , aangeblazen door zuurstof, dient als knalgasblaasbalg (zie aldaar) , om eene sterke hitte voort te brengen. In den gewonen staat heeft doze vlam eon zeer goring lichtgevend vermogen. Eon
sterk licht wordt voortgebragt door in doze vlam vaste ligchamen , zooals
krijt , to gloeijen (het dusgenaamde Drummond's licht). Door Tessie du
Mothay zijn to Parijs proeven genomen om dat licht moor voor algemeen
gebruik in to rigten. Hid bezigt als vaste ligchamen cilinders van magnesia
(magnesiumoxyde), als de meest duurzame , stiften van zircoonaarde. Bij de
laatste onderzoekingen van Frankland omtrent de vlam (zie aldaar) is gebleken,
dat de knalgasvlam reeds op . zich zelf eon stork licht verspreidt , indien de
gassen aan sterke drukking zijn onderworpen.
Wegens de ligtheid van het waterstofgas bezigt men het tot het vullen
van luchtballons , alhoewel in den laatsten tijd hiervoor hoofdzakelijk lichtgas wordt gebezigd.
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Het waterstofgas heeft een sterk reducerend vermogen, voornamelijk in den
wordingsstaat (status nascens) en vindt als zoodanig in de scheikunde veelvuldige toepassing.
Bovendien wordt de waterstof in meteoorsteenen aangetroffen, terwij1 men
in den laatsten tijd heeft gevonden , dat de protuberanzen der zon hoofdzakelijk
nit waterstofgas bestaan.
Waterstofamalgama is wel eens het ammoniumamalgama (Zie Ammonium)
geheeten , waarbij men aannam, dat dit ammoniumamalgama een Waterstofamalgama met bijgemengd kwikzilveramide of misschien met eene bijgemengde verbinding van kwikzilveramide en sodiumchloride is. Onlangs
heeft Wetherill medegedeeld , dat de massa , die men voor waterstof- of
ammoniumamalgama hield , slechts metallisch kwikzilver is , door gasbellen
sponsachtig opgezwollen. Het metaal Ammonium zelf is gebleken eene blaauwe
vloeistof te zijn.
Waterstofhyperchloride (HCl 2) ontstaat , wanneer men in zoutzuur , door
een koudmengsel sterk afgekoeld , in kleine gedeelten loodsuperoxyde brengt.
Er ontstaat alsdan, volgens Muller , eene afscheiding van chloorlood, zonder
dat, zooals gewoonlijk, chloor ontwikkeld wordt. De verbinding kan echter
ook ontstaan , wanneer geconcentreerd zoutzuur bij 0° met chloorgas verzadigd wordt. (Zie ook bij Ohloorwaterstof).
Waterstofhyperoxyde (Waterstofperoxyde, Aqua oxygenata : H02) is eene
kleurlooze olieachtige vloeistof, van 1,45 spec. gewigt , die de huid hevig
aantast , 'een zamentrekkenden smaak en eigenaardigen reuk heeft , en bij
verwarming zeer hevig ontbonden wordt in water en zuurstof (van waar de
naam Aqua oxygenata , geoxydeerd water). Het wordt verkregen door
baryumperoxyde bij gedeelten bij koud verdund chloorwaterstofzuur te voegen;
ook door behandeling van baryumperoxyde met kiezelfluoorwaterstofzuur het
best door een zeer snellen stroom koolzuurgas to Leiden door water , waarin zeer fijn verdeeld baryumperoxyde bij gedeelten gebragt wordt.
Men neemt aan , dat in het waterstofhyperoxyde het eene aeq. zuurstof
in den gemodificeerden staat van antozon aanwezig is. Dit antozon vormt
met OZ011 (zie aldaar) gewone zuurstof, waardoor zich de eigenaardige verschijnsels laten verklaren , die het waterstofperoxyde in aanraking met andere ligchamen voortbrengt. Zoo brengt het het chroomzuur over in blaauw
overchroomzuur (zie aldaar) , terwip later onder ontwikkeling van zuurstof
groen chroomoxyde ontstaat. Zilveroxyde wordt door waterstofhyperoxyde
gereduceerd tot metallisch zilver.
Men heeft het waterstofhyperoxyde tot bleeken aangewend, alsmede , om
op oude zwart geworden schilderijen de vroegere kleur te herstellen , doordien het het gevormde bruinzwart zwavellood tot wit zwavelzuur loodoxyde
oxydeert.
Waterstofkobaltcyanide = Kobaltidcyaanwaterstofzuur.
Waterstofoxyde = Water.
Waterstofplatinocyanure = Platinocyaanwaterstofzuur, zie bij
Platinumcyanute.
Waterstof-palladium. Deze legering is verkregen door palladium als
electrode aan te wenden in eene kolom tot ontleding van water gebezigd.
Het palladium neemt daarbij 980 maal zijn eigen volume aan waterstof op
en vermeerdert zeer in omvang. Eerst kromt de plaat door oververzadiging
aan den eenen kant , later trekt zij weer regt door gelijkmatige opneming
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der waterstof. Verdrijft men de waterstof door verwarming, dan kort zich
het palladium tot zijn vroegeren omvang in.
Beschouwt men ze beiden in den vasten staat , dan vereenigen zij zich als
20 volumen palladium tot 4 volume waterstof. In deze legering heeft de
waterstof eene digtheid van 0,73 tegenover het water. De legering behoudt den gewonen metaalglans. De vastheid van het palladium is echter
verminderd van 400 tot 80. De geleiding van warmte en electriciteit is verminderd. Nog heeft Graham gevonden , dat de waterstof , die men voor
diamagnetisch houdt , in hare legering met palladium zeer magnetisch is
en in dit opzigt nadert tot het iizer.. nikkel , kobalt , chroom, mangaan , metalen , die even als de waterstof in de meteoorsteenen worden aangetroflen.
Waterstofperoxyde = Waterstofhyperoxyde.
Waterstofsupersulfide -7:: Waterstofsupersulfide.
Waterstofpotassium. Wordt potassium met waterstofgas verhit, dan vermengt zich met dit laatste potassiumdamp. Het verkrijgt alsdan de eigenschap , aan de lucht van zelf te ontbranden en onder het vormen van alkalische nevels te verbranden. Bij bekoeling zet zich het potassium uit het
gas vveder af.
Waterstofsulfide .--,--- Zwavelwaterstof.
Waterstofsulfocarbonzuur (HS, CS2) is het zuur der sulfocarbonaten , hetwelk daaruit wordt afgescheiden door een onoplosbaar sulfocarbonaat , bijv.
het loodzout , door middel van zwavelwaterstof te ontleden. Het scheidt
zich als eene olieachtige, bruine , brandbare , zuur reagerende vloeistof af,
die , met water in aanraking gekomen , zeer spoedig ontleed wordt. (Men
zie verder Zwavelkoolstof.)
Waterstofsuperchloride = Waterstofhyperchloride.
Waterstofsuperoxyde = Waterstofhyperoxyde.
Waterstofsupersulfide (Waterstofzwavel , Dubbelzwavelwaterstof : HS2)
is eene olieachtige vloeistof, van een zeer onaangenarnen reuk , die in aanraking met lucht en water spoedig ontleed wordt in zwavelwaterstofgas en
zwavel. Deze verbinding wordt verkregen door eene oplossing van dubbelzwavelpotassium of van dubbel-zwavelcalcium in chloorwaterstofzuur te gieten.
Waterstoflizercyanide en Waterstofftercyanure = Ferridcyaanwaterstofzuur en Ferrocyaanwaterstofzuur.
Waterstofzuren, zie bij Zuren.
Waterstofzwavel :=7: Waterstofsupersulfide.
Wedgewood , zie bij Porselein , pag. 618.
Weede. Hiermede duidt men de Incas tinctoria aan, waarvan de bladen
in de verwerij bij de indigokuip worden gevoegd. Men kan ook uit deze
bladen indigo bereiden , hoewel de opbrengst zeer gering is.
Weeken = Macereren.
Weekharsen = Balsems.
Weener groen is eene kleurstof, uit arsenigzuur koperoxyde bestaande.
(Zie Groen , pag. 326.)
Wei (Serum) is hetgeen er terugblijft , wanneer uit de melk het caseine
is afgescheiden. De wei is hoofdzakelijk eerie oplossing van melksuiker,, en
bevat verde'. vetten , kleine hoeveelheden melkzuur en anorganische zouten.
De wei beet z o e t, indien de kaasstof door leb is afgescheiden, z u u r, indien zulks door kleine hoeveelheden van een organisch zuur is geschied.
Weitenmeel , zie bij Neel.
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Welien of sm e de n noemt men het aan elkander hechten van metaalstukken in den gloeijenden toestand. De eigenschap om te kunnen worden
geweld of gesmeed, vindt men enkel bij het ijzer en het platinum (Zie lJzer).
Welter's bitter = Pikrinsalpeterzuur of Pikrinzuur.
Werklood is zilverhoudend lood , zie bij Lood , pag. 484.
Wetten , s c h e i k u n d i g e. De vaste regels , die de scheikundige verbindingen volgen met betrekking tot de verhouding in maat en massa heeten
de scheikundige wetten. Zij dragen de namen hunner ontdekkers. De voornaamste zijn :
De w et van Pro u s t of de wet der bepaalde onveranderlijke scheikundige
proporties , waarin zich de ligchamen met elkander verbinden.
De wet v an Dal ton of de wet der multiple proporties , namelijk dat
de verschillende hoeveelheden , waarin zich vaak de ligchamen met elkander tot verschillende verbindingen vereenigen , steeds tot elkander staan als
kleine geheele getallen.
De w et v a n G a y- L u s s a c, of de wet van de verbindingen der gassen
in bepaalde volumen (Vol um en- theori e).
De wet v an Fa r a day of de wet van de aequivalentische hoeveelheden
waarin de ligchamen in den galvanischen stroom afgescheiden worden.
De wet van Mi t scherlich of de wet van het verband tusschenj isomorphisms en scheikundige constitutie.
De wet v an Du 1 o n g en Pe ti t of de wet van het bepaalde verband
tusschen de atoomgetallen en de getallen der specifieke warmte (Zie Warmte ,
specifieke).
Whrigtine (Conessine) is eene harsachtige zelfstandigheid door Stenhouse
afgescheiden uit de zaden I van Whrigtia antidysenterica R. Brown , een
boom uit de famine der Apocyneen , in Indie en Ceylon te huis , waarvan de
bast (cortex conessi) tegen dysenterie , koorts enz. aldaar in gebruik is,
vroeger ook in Europa.
Wierook (Olibanum) is eene hars , die van Boswellia serrate (vaderland
Oost-Indie) verkregen wordt , en in twee soorten naar den graad van zuiverheid verschillende , in den handel voorkomt. Onder den naam van thus
komt eene soort van wierook in den handel voor,, afkomstig van verschillende planten en wel hoofdzakelijk van Juniperus Lycia en Juniperus thurifera.
Wintergroenolie = Gaultheria-olie.
Bismuth.
Wismuth
Witheriet is natuurlijk voorkotnende koolzur e baryt (Zie aldaar).
Wit blanketsel is basisch salpeterzuur bismuthoxyde (Zie aldaar).
Wit blik , zie bij Blik.
Wit gietsel is eene legering van 8 deelen tin, 2 deelen antimoon en I.
deel koper.
Wit kooksel , zie bij Vertinning.
Witlooderts is natuurlijk voorkomend neutraal k o olz u u r loodoxyde.
Witlooijert) , zie bij Looprij pag. 499.
Wit praecipitaat, zie Kwikzilverchloride-amide.
Witspiesglanserts is natuurlijk voorkomend antimoonoxyde (Zie aldaar).
Wit vuur , Ind iaa n sch, wordt bereid uit
24 deelen salpeter
a zwavel en
7
2
a
realgar.
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Dit mengsel wordt in een omhulsel van papier of karton of in eene houten loos gepakt en aangestoken , waarbij het met eene glanzend witte vlam
rustig afbrandt en derhalve tot signaallicht kan gebezigd worden. (Over w i t
Bengaalsch vuur, zie Bengaalsch vuur.)
Wol (Dierlijke wol) is de naam , dien men meer bepaald aan het gekrulde haar der schapen geeft. In scheikundig opzigt bestaat de wol hoofdzakelijk uit een veel zwavel bevattend , eiwitachtig ligchaam, in den staat ,
zooals het van de dieren komt , met zweet, stof enz. verontreinigd. De met
alkohol en aether uitgekookte wol bestaat uit
17,710 deelen stikstof
koolstof
50,653
D
D
waterstof
7,029
24,608
»
zuurstof
zwavel en andere bestanddeelen.
Onder het mikroscoop vertoont zich de vezel der wol cylindrisch, met een
gesprongen huid bedekt , die hem een schubachtig voorkomen geeft.
Wolfraam = Wolframium.
Wolfraamacibromide = Wolfraamoxybromide.
Wolfraamacichloride = Wolfraamoxychloride.
Wolfraamacifluoride = Wolfraamoxyfluoride.
Wolfraambiacisuperbromide is synoniem met wolfraamacibromide.
Wolthamblaauw is wolfraamzuur wolfraamoxyde, zie bij Wolfraamoxyde.
Wolfraambromide (WBr2) ontstaat , indien wolframium in een stroom
droogen en luchtvrijen broomdamp wordt verwarmd. Het metaal ontbrandt
en er ontstaat een zwaar, donker geelrood gas, hetwelk tot een ondoorzigijd verschijnt
ticr en zwarten aanslag in de buis verdigt wordt. Tegelijker
t
echter een minder vlugtig bromide , hetwelk na herhaald omkristalliseren
zwart maar met een zweem naar het blaauwe en violette is, en waarvan de dampen purperrood , ondoorzigtig zijn. Deze dampen verdigten tot eene compacte , kristallijne massa , waarin echter ook Lange glanzende prisma's voorkomen. Men kent ook een w 0 1 fr aampentabromide (WBr 5 ) als een
zwartachtig kristallijn ligchaam, ontstaande door de inwerking van het bromide op metallisch wolframium.
Wolfraambrons. De wolfraambronskleuren bestaan uit wolfraamzuur
wolfraamoxyde -potassa of -soda (Zie Wolfraamoxyde). Men verkrijgt
deze kleuren door wolfraamzure potassa of soda (Zie bij Wolfraamzuur) te
smelten , wolfraamzuur bij te voegen , totdat eene zure reactie ontstaat, alsdan tin bij te doen , totdat het tin weder geneutraliseerd is en de massa tot
poeder te brengen. Het potassazout geeft eene violette, het overeenkomstige
sodazout eene roodachtige bronskleur.
Wolfraamchloride (WOO ontstaat, indien overvloedig metallisch wolframium of wolfraamsulphureet in een stroom droog en luchtvrij chloorgas
verhit wordt. Het komt voor als een rood wollig sublimaat, hetwelk smeltbaar is en als een roodgele damp vervlugtigt. Bij mindere hoeveelheid metaal of op het laatst wordt grijsachtig rood w olfraamhexach lor id e
(WOO gevormd , en bij verhitting hiervan in waterstof ontstaat w o 1 fr a a mpentachloride (WC15).
Wolfraamerts , zie bij Wolframium.
Wolfraamnitrotamide (2WN, WH2N) zal verkregen worden, wanneer wol53
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fraamchloride (WC12) in eene glazen buis aan de inwerking van droog ammoniakgas, ten laatste onder verhitting , wordt blootgesteld. Het komt voor
als eene zwarte, aschachtige, licht metaalglanzende massa. Wohler verkreeg
een w o 1 fr a a m n i tr o t amide (3WN,W2H2N+2W03) door wolfraamzuur in
ammoniakgas te verhitten.
Wolfraamoxybromide (Wolfraamacibromide , Biacisuperbromide : WBrz,
2W03) ontstaat bij de bereiding van het bromide , wanneer daarbij de lucht
niet is afgesloten , en wordt ook verkregen, door broomdampen over blaauw
wolfraamoxyde of over een mengsel van wolfraamzuur en kool te leiden.
Het komt meestal in gele schubben en tafelen voor en is minder vlugtig
dan het bromide. Ook wordt een wolfraam-monoxybromide
(WOBr2) verkregen (even als het Wolfraamoxychloride), en bestaat er eveneens een wolfraambioxybromide (VVO23r2).
Wolfraamoxychloride (Wolfraamacichloride : WOCl 2 ) ontstaat , indien bij
de bereiding van het wolfraamchloride de lucht niet afgesloten wordt , of
wanneer men over een verhit mengsel van wolfraamzuur en kool chloorgas
leidt. Volgens Riche wordt dit roode oxychloride verkregen, door een vooraf
gegloeid mengsel van 2 deelen wolfraamzuur en 4 deel kool bij verhoogde
temperatuur aan een snellen stroom chloorgas bloot te stellen.
Wolfraamoxyde (W0z ) wordt verkregen door wolfraamzuur bij zwakke
roodgloeihitte met waterstofgas te behandelen en vertoont zich op deze wijze
als een bruin poeder met een zweem in het violette. Het kan echter ook
kristallijn verkregen worden , indien men gekristalliseerd wolfraamzuur aanwendt. Langs den natten weg wordt het verkregen, door wolfraamzuur
met verdund zoutzuur te overgieten en in de vloeistof zink te leggen. Het
aldus verkregen oxyde komt voor in koperroode kristallijne blaadjes. Het
oxyde , dat langs den droogen weg bereid is, blijft aan de lucht onveranderd,
het langs den natten weg verkregene wordt onder de vloeistof gemakkelijk
weder tot zuur geoxydeerd. Het eerste wordt bij gloeijing overgebragt in
wolfraamzuur. Het wordt overigens niet door zuren , zelfs niet door koningswater aangetast.
Een blaauw wolfraamzuur wolfraamoxyde (W205=W02,W03)
wordt verkregen door wolfraamzuren ammoniak bij afsluiting der lucht te
verhitten , ook bij de bewerkingen , waarbij gewoon wolfraamoxyde ontstaat,
indien de temperatuur laag is. Het wordt als schilderverf gebruikt en de
verbindingen met potassa en soda als wolfraambronskleuren, zie Wolfraambrons.
Wolfraamoxyfluoride (Wolfraamacifluoride : WOF2) zal als een wit poeder ontstaan , wanneer wolfraamzuur en fluoorwaterstofzuur gezamenlijk opgelost worden en de oplossing bij zachte warmte ingedroogd wordt.
Wolfraamsulfide (Drievoudig-zwavelwolfraam : WS,) wordt verkregen,
door in eene oplossing van wolfraamzure ammonia zwavelwaterstof tot verzadiging te leiden en dan bij de oplossing zoutzuur in overmaat te voegen
ook door wolfraamzuur in een sulfhydraat op te lossen en alsdan bij de oplossingen zoutzuur in overmaat te voegen. Er zal een leverkleurige
neerslag ontstaan , die gedroogd zwarte massa's vormt , fwelke bij wrijving
een bruin poeder opleveren. Het wolfraamsulfide is een sterk sulfozuur,,
hetwelk de oplosbare sulfhydraten en de koolzure alkalien ontleedt. Het
lost op in de oplossingen van de alkali-zwavelmetalen en van hunne gulfhydraten , waarbil oplosbare sulfozouten ontstaan , die meestal naar de formule : RS, WS,, zijn zamengesteld. Men verkrijgt ze het best, door de op-
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lossingen der wolfraamzure alkalien met zwavelwaterstof tot verzadiging te
behandelen.
Wolfraamsulphureet (WS3) wordt verkregen door verhitting van het wolfraamsulfide tot gloeijens bij afsluiting der lucht. Het ontstaat echter ook,
door metallisch wolframium met zwavel te gloeijen of door 4 deel wolfraamzuur
met 6 deelen cinnaber te verhitten; eindelijk ook door over wolfraamzuur,
in eene porseleinen Buis tot gloeijens verhit , zwavelwaterstofgas te leiden.
Het is een zwart of bruinzvvart , zacht poeder , hetwelk bij drukking metaalglans aanneemt.
Wolfraamzure zouten. De belangrijkste dezer zouten , zooals bijv. het
wolfraamzuur potassiumoxyde en het wolfraamzuur soditunoxyde zijn
reeds bij de genoemde basen behandeld. Eenige nadere bijzonderheden mogen
bier echter hare plaats vinden.
Wolfraamzure ammonia wordtals neutraal zout (NH40,W03)
opgelost verkregen door wolfraamzuur in ammonia liquida op te lossen. Wordt
deze oplossing ingedampt , dan verkrijgt men glasglanzende rhombische
prismen van een zuur zout (3NH 40,7W03 -FHO) , dat in 26 'deelen water
oplosbaar is , een zoeten en metaalachtigen smaak heeft , door verhitting in
ammonia , water en blaauw wolfraamoxyde (bij afsluiting der lucht) of, in
wolfraamzuur (bij toetreding der lucht) overgaat. Volgens Riche echter zal
uit eene ammoniakale oplossing van het wolfraamzuur steeds vier v oudi gwolfra amzure ammonia, al naar de temperatuur der kristallisatie,
met een verschillend watergehalte uitkristalliseren.
Wolfraamzure baryt (BaO,W0 3 ) en Wolfraamzure stront i a a n (SrO,W0 3 ) kunnen door wederzijdsche ontleding verkregen worden;
de eerste kristalliseert in kleurlooze octaèders.
Wolfraamzuur cadmiumoxyde (CdO,W03) wordt verkregen
door wolfraamzure soda , chloorcadmium en chloorsodium zamen te smelten
en komt voor in kleurlooze kristallen met een uitgebeten voorkomen.
W o lfr a a m z u r e k a 1 k (CaO,W03) wordt in de natuur gevonden , en
kan verkregen worden door wederzijdsche ontleding van een oplosbaar kalkzout en een neutraal wolfraamzuur zout.
Wolfraamzure magnesia (140,W0 3 ) kristalliseert in kleurlooze ,
-octaedrische en zuilvormige kristallen en wordt verkregen door water, koolzure magnesia en wolfraamzuur zamen te koken. Bij bekoeling scheiden
.
zich dan kristallen uit.
Wolfraamzuur mangaanoxydule (MnO,W03) wordt verkregen
door 4 deel wolfraamzure soda , 2 deelen chloormangaan en 2 deelen chloorsodium zamen te smelten en komt in fraaije lichtgranaatbruine, glanzende
kristallen van het orthorhombische systeem voor.
Wolfraamzure pot ass a. Volgens Riche wordt wolfraamzure potassa van de formule : KO,W0.+HO, verkregen door 45 deelen tot poeder
gebragt wolfraamzuur in eene oplossing van koolzure potassa van 45 graden
sterkte , die tot 60 a 80° verwarmd is , te brengen en te laten bekoelen.
Leidt men koolzuur in eene oplossing der enkelvoudig-wolfraamzure potassa, dan scheidt zich een moeijelijk oplosbaar zuur zout van de formule :
K0,2W0,+110, in parelmoerglanzende kristallen uit.
En k el v ou di g-w ol fr a a m zur e soda kristalliseert bij bekoeling
der heete oplossing van wolfraamzuur in bijtende sodaloog. Volgens Riche
hebben de kristallen de formule : NaO,W0,--1-2H0. Dit zout kan echter nog
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4 aeq. W03 opnemen of volgens Scheibler de formule verkregen : 3Na0,
7W03 -1-16H0. .
W olfraamzuur ij zeroxydule (Fe0,W0 3 ) kan op gelijke wijze in
ondoorzigtige , dikke , sterk glanzende kristallen verkregen worden.
W o 1 fr a amzu ur zi 1 v eroxydule (Ag2 0,W03 ) wordt als een zwar t
kristallijn glinsterend poeder verkregen door waterstofgas in eene ammoniakale oplossing van w ol. fr a a inz nur zits/ er o x y de (AgO,W0,) to
leiden.
W o l fr a a m zuur z i nk o xy de (ZnO,W0 3 ) wordt door zamensmelting
van wolfraamzure soda, chloorzink en chloorsodium in quadratische zuilen
met octaedervlakten verkregen.
Wolfraamzuur (W03) wordt vrij in de natuur gevonden als een aardachtig zwavelgeel overdek , maar meer in verbinding met verschillende basen. Langs den kunstmatigen weg verkrijgt men het meestal door verbr anding van het oxyde , het eenvoudigst door ontleding van den natuurlijken
wolfraamzuren kalk door middel van salpeterzuur , waarbij salpeterzure kalk
ontstaat, terwiji het wolfraamzuur als een zwavelgeel poeder wordt afgescheiden. Hetzelfde doel wordt bereikt door het mineraal tungsteen met zoutzuur
te. digereren , waarbij dan oplosbaar chloorcalcium ontstaat. Na het afwas .
schen worth het gele poeder met water en koolzure ammonia verwarmd ,
waardoor het laatste deel van misschien nog aanwezigen kalk als koolzuur
zout terugblijft , terwiji wolfraamzure ammonia in water opgelost blijft , uit
welke oplossing men het zuur door indamping en kristallisatie verkrijgt.
Om het zuur nit den wolfraamertste bereiden, kunnen bovendien yerschillende
methoden worden aangewend. Zoo kan men bijv. het mineraal in de warmte
met sterk chloorwaterstofzuur behandelen , de gevormde oplossing van het
chloorijzer en chloormangaan van tijd tot tijd afgieten en door zuiver zoutzuur, waarbij men eenig salpeterzuur heeft gemengd , vervangen , totdat het
bruine wolfraampoeder grootendeels in wolfraamzuur overgaat. Dit wordt
na het uitzoeten in ammonia liquida opgelost en de oplossing ingedampt ,
waardoor glanzende schubben van wolfraamzure ammonia ontstaan, die bij
verhitting zuiver wolfraamzuur leveren.
Verder kan 1 deel tot poeder gebragte wolfraamerts met 2 deelen koolzure potassa (of soda) zamengesmol ten en de gevormde wolfraamzure potassa
(of soda) door heet water worden uitgetrokken. Een gehalte van mangaanzuur-zout , hetwelk de oplossing groen kleurt , kan door bijvoeging van wijngeest verwijderd worden. — Wordt alsdan de zuivere oplossing door middel
van zoutzuur ontleed , dan verkrijgt men een wit poeder, hetwelk door koking met overvloedig zoutzuur in geel wolfraamzuur overgaat.
Het wolfraamzuur komt naar de wijze zijner bereiding nu eens lichter dan
donkerder geel Voor ; het specifiek gewigt is 6,3. Het is evenmin in water
als in zuren oplosbaar, unsmeltbaar en naauwelijks vlugtig. Met de alkaliên
vormt het oplosbare zouten. Er bestaat eene polymere modificatie van het
wolfraamzuur, een dusgenaamd met a w o 1 fr a a m z u u r , hetwelk in water
oplosbaar en hevig zuur is. Het wordt uit het barytzout door middel van
zwavelzuur afgescheiden , maar gaat door koking en ook bij behandeling met
basen in gewoon wolfraamzuur over.
Woiframium (Tungstenium : W) wordt in de natuur niet zeer verspreid
en nooit gedegen aangetroffen , maar als wolfraamzuur, voornamelijk in den
tungsteen als wolfraamzure kalk en in den wolfraamerts , die hoofdzakelijk
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uit wolfraamzuur ijzeroxydule en wolfraamzuur mangaanoxydule bestaat.
De tungsteen of wolfraamzure kalk , die in oorspronkelijke gesteenten
gevonden wordt, kristalliseert in den grondvorm van den quadratischen octaeder
met eene grijze , geelwitte , in het blaauwe overgaande kleur en een Platt
ten- schelpachtigen breuk , heeft een specifiek gewigt van 6,0 tot 6,1 en,komovereen met de formule : CaO,W0 3 . De procentische zamenstelling is
77,75 wolfraamzuur,
17,60 kalkaarde, en
3,00 kiezelaarde ;
volgens anderen 80,417 wolfraamzuur en
19,400 kalk.
De wolfraamerts heeft eene grijze tot ijzerzwarte kleur en metaalglans , is ondoorzigtig, bezit een spec. gewigt van 7,1 tot 7,4 , komt
digt gekristalliseerd voor bij Ehrenfriedersdorf en Ottenberg , Schlackenwalde ,
Straussberg en Neudorf aan den Harts , in Stiermarken, Engeland, Frankrijk,
Schotland enz.
Een wolfraamerts van het Zinnwald was zamengesteld uit
12,17 mangaanoxydule,
8,73 ijzeroxydule ,
2,77 kalkaarde,
75,62 wolfraamzuur,
1,89 titaanzuur.
Het wolframium-metaal wordt door reductie van het wolfraamzuur door
middel van waterstof als een digt grijs poeder verkregen. Het kan echter
op deze wijze ook als kristallijne korrels verkregen worden, die bij wrijving
rnetaalglans vertoonen. Uit wolfraamchloride door middel van waterstof
gereduceerd , vertoont het zich als een digte , glanzende metaalspiegel. Meer
glanzend wordt het verkregen door reductie van gekristalliseerde , dubbelwolfraamzure potassa door middel van waterstof. Ook kan men het wolframiummetaal uit het wolfraamzuur door reductie met kool afscheiden.
Het poedervormig wolframiurnmetaal heeft een specifiek gewigt van 18,26,
het metaalglanzende van 17,6. Het is grijs van kleur , broos , zeer hard ,
hoogst moeijelijk smeltbaar en onveranderlijk aan de lucht. Het wordt door
geene zuren aangetast, zelfs niet door koningswater,, ook niet door potassaloog , maar gemakkelijk opgelost , indien deze laatste met onderchlorigzure
soda is vermengd.
Het wolframium is in den laatsten tijd bij de fabrikatie van staal aangewend. Tot dat ein4e wordt wolframium in den bak van een cementstaaloven in stukken, ter grootte eener okkernoot , in afwisselende lagen ter hoogte
van 7-40 centimeters met kool Ivan bout, turf of bruinkolen) , naar de
,grootte van den cementbak van den oven , 12-16 uren sterk gegloeid. Het
wolframium , na gloeijing en bekoeling van de kool bevrijd , wordt alsdan
met spiegelijzer zamengesmolten en van deze legering worden op een ton
metallisch ijzer,, naar de hoedanigheid van het staal, dat men bereiden wil,
22-187 kilo genomen. Het wolframium geeft aan het staal eene aanmerkelijke hardheid , zonder op zijne overige eigenschappen invloed uit to oefenen.
Wolframiumoxyde Wolframiumzuur enz. = Wolfraamoxyde , Wolfraamnu/ enz.
Wollastoniet is een mineraal , bestaande nit kiezelzuren kalk.
Wood's ligt smeltbaar metaal , zie bij Bismutblegeringen.
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WOOtz is Indisch gietstaal. (Zie St a al bij ljzer).
Wormkruid 7 zie hatable.
Woudwol wordt uit de groene , volkomen uitgegroeide naalden van Pinus sylvestris bereid , door deze in water aan eene geringe gisting te onderwerpen en dan door eene reeks mechanische bewerkingen de elastieke vezels
van het buitenste broze celweefsel te scheiden.
Woulffsche toestel heet een volledige toestel tot het ontwikkelen en opvangen van gassen. In het geheel bestaat deze toestel uit eene getubuleerde
retort door middel van regthoekig gebogen buizen onderling verbonden met
Brie- ook tweehalzige flesschen (W o ul f fs c h e fl e s s c h e n). De tubulus
der retort en ook de middelste hats der driehalzige flesschen is met eene
veiligheidsbuis voorzien. De eerste flesch dient gewoonlijk als afwaschflesch.
De buis, die het gas in de flesch voert, staat met hare opening beneden de
vloeistof in de flesch ; ook de veiligheidsbuis is beneden het niveau geplaatst;
de opening der buis , die den gasstroom verder leidt , bevindt zich natuurlijk
boven de vloeistof.
Wouw is een naam voor Reseda luteola , eene plant , die in de spitsen
barer bloemen eene fraaije en duurzame gele kleurstof bevat.
Wijn. Met deze uitdrukking duidt men in engeren zin den druivenwijn
aan , verkregen door gisting van het druivensap. Om den wijn te bereiken,
moet in de eerste plaats zorg gedragen worden , dat de druiven de noodige
rijpheid hebben bereikt , dewijl zij in dezen staat het meeste suiker bevatten.
Behalve den invloed, dien de wijziging door cultuur van den wijnstok, zijn standpunt en zijne Jigging op de rijpheid uitoefenen , hangt deze van de temperatuur van den zomer en den herfst af. In de minder zuidelijk gelegen
streken van Duitschland bijv. bereiken de druiven bij een ongunstig jaargetijde dikwijls niet de behoorlijke rijpheid , om tot de bereiding van wijn te
worden gebezigd. In ons klimaat is zulks wet nooit het geval. Voornamelijk zijn voor de wijncultuur geschikt de Zuidelijke Europesche landen , als
Spanje , Italie , Zuidelijk Frankrijk enz.
Het sap uit de rijpe druiven door stooten en uitpersen verkregen , wordt
w ij n m o s t geheeten. Dit bevat als wezenlijke bestanddeelen druivensuiker,
plantenlijm , eiwitstof, wijnsteenzuur,, citroenzuur , wijnsteenzuren en appelzuren kalk , zure wijnsteenzure potassa (wijnsteen), zwavelzure potassa, chloorsodium , alkalizouten van het citroenzuur enz. De hoeveelheid van al deze
stoffen hangt van de varieteit van den wijnstok of van de druivensoort ,
verder van den bodem en het klimaat, af. De druivenschillen bevatten hoofdzakelijk pectine , cellulose , extractiefstof en de roode bovendien nog kleurstoffen en looizuur,, die in alkohol oplosbaar zijn. wit men rooden wijn,
maken , dan moet het sap met de roode schillen gisten.
Het uitgeperste sap of de most , waarvan het suikergehalte , al naar den
aard van den wijnstok, de rijpheid der druiven, het klimaat, tusschen de
10-30°/„ (bij Duitsche en Fransche soorten gemiddeld 19--20 06) bedraagt ,
gaat ten gevolge der omzetting van de daarin bevatte eiwitstoffen , bij eene
temperatuur van 10-12° C. van zelf in gisting over. De most wordt derhalve in vaten gebragt , welke in kelders van de genoemde temperatuur
liggen , of voeraf in groote kuipen (gistingkuipen) gedaan , om daarin de
eerste stormachtige gisting te doen plaats grijpen. Is de temperatuur in de
plaatsen , alwaar zich de kuipen bevinden , hooger dan 15° C., dan moet de
most zooveel mogelijk voor den invloed der lucht beschut worden, dewijl hare'
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zuurstof ligtelijk tot de vorming van azijnzuur aanleiding geeft. Gedurende
het uitpersen toch komt de lucht reeds voldoende met het sap in aanraking, om daaraan de kiemen voor de gisting mede te deelen. In warmere
streken verdienen zelfs gesloten vaten de voorkeur. Bij eene temperatuur
van 10-12° daarentegen schijnt eene toevoering van de zuurstof der lucht
eerder noodig te zijn , om eene volkomen verwijdering der stikstofhoudende
ligchamen te bewerken en op deze wijze het later dikwijls intredende zoogenaamde Dkamig worden" te verhinderen.
De eerste of hoofdgisting , die zich , onder verhooging van de temperatuur
der gistende vloeistof, door eene snelle ontwikkeling van koolzuur en het
opschuimen der gist te kennen geeft , begint reeds na eenige dagen en gaat
naar gelang de temperatuur lager of hooger is , rustiger of sneller voort.
Zoodra de gasontwikkeling ophoudt en de gegiste vloeistof begint helder te
worden , doordien de gist en eenige bijgemengde druivenschillen bezinken ,
-wordt zij in andere , van de lucht afgesloten , vaten afgetapt , waarin
onder bezinking der gist en langzame ontwikkeling van koolzuur , nog
eene nagisting volgt. Door de steeds vermeerderde hoeveelheid alkohol
scheidt zich ook de daarin onoplosbare zure wijnsteenzure potassa (wijnsteen) of , zoodat er een bezinksel hiervan en van de gist ontstaat , waarvan na eenige weken of maanden , wanneer de nagisting geeindigd is ,
de jonge wijn in gezwavelde vaten afgetapt wordt , waarin men hem laat liggen. Het zwavelen der vaten geschiedt , om door de neiging van het zwaveligzuur tot zuurstof de oxydatie van den alkohol en dus de vorming van
azijnzuur te verhinderen.
Bij het liggen van den wijn zet zich de nagisting dikwijls op onmerkbare
wijze voort en tevens komt nu het bovengenoemde bouquet of de bloem te
voorschijn , zoodat nu de wijn eerst zijn eigenlijk karakter verkrijgt. Om dit
te behouden , wordt hij eindelijk op flesschen gevuld , dewijI hij op deze wijze
bet best voor de inwerking der lucht is beschut. Zijn daarentegen de vaten ,
waarin zich de wijn bevindt , niet behoorlijk gevuld en is daarbij de temperatuur van den kelder te hoog , dan ontstaat door aanraking met de lucht ,
onder vorming van schimmelzwammen , een ontledingsprodukt van den wijn ,
de zoogenaamde kaam , waardoor de wijn zeer slecht worth en waarop gewoonlijk een zuurworden volgt. Men poogt dit nadeel , zooals wij reeds zeiden , door het zwavelen der vaten te vermijden. Dikwijls wordt de wijn ook
troebel , wanneer de gist bij de nagisting in de vloeistof blijft zweven ,
dat men door het zoogenaamde Dklaren" , hetwelk gewoonlijk met vischlijm
geschiedt , verhelpt , doordien deze lijm met het looizuur eene onoplosbare
verbinding aangaat, en daarin de gistdeelen opneemt , die alsdan mede ten
bodem gevoerd worden.
Voor eene goede bewaring is door Pasteur in den laatsten tijd aangeraden
den wijn, voordat hij geborgen wordt, tot 55 a 60° C. te verwarmen, dewip
bij deze temperatuur de zwam vernietigd wordt, die de oorzaak is der ziekte
van den wijn. Onderscheidene proefnemingen hebben zijn raad als doeltreffend leeren kennen.
Het alkoholgehalte der wijnen verschilt zeer naar het klimaat. Het is in
de wijnen van de zuidelijker gelegen Europesche landen , wegens het aanzienlijk suikergehalte , grooter dan bijv. in de Duitsche wijnen. Bij deze
laatste bedraagt het tusschen de 7 en 13'/° , bij de Zuidelijke bijv. de Spaansche wijnen gemiddeld 20-22°4 en bij de Fransche wijnen 45-18°A.
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De Duitsche wijnen en zelfs de Rijnwijnen van de beste soort bevatten
vrij wijnsteenzuur , hetwelk bij te lang liggen , wegens het herhaalde aanvullen en verdampen van den wijn steeds meer te voorschijn treedt.
Het vrije zuur der Rijnwijnen kan zonder schade door neutrale wijnsteenzure potassa worden weggenomen ; koolzure potassa of soda daarentegen moeten hierbij geheel vermeden worden.
De mousserende wijnen , zooals champagne , mousserende Rijnwijnen enz.
worden verkregen , doordien men het koolzuur , hetwelk zich bij de laatste
gisting ontwikkelt , met geweld terughoudt of door geschikte bijvoegsels ,
die suiker en ferment bevatten , bijv. rozijnenstelen , bij goeden wijn te voegen , daarin eene nieuwe gisting opwekt.
Op vele plaatsen is het gebruikelijk de uitgeperste druivenschillen met
water uit te trekken , hierbij druivensuiker te voegen en deze oplossing aan
eene nieuwe gisting te onderwerpen , am een grooteren voorraad van wijn
te verkrijgen. Men noemt dit het galliseren van den wijn , naar een
Duitschen scheikundige Dr. Ludwig Gall , die deze methode het eerst heeft
uitgevoerd.
Veelvuldig wordt ook een gegist en gekleurd mengsel als kunstmatige wijn
in den handel gebragt. Om te ontdekken of een wijn kunstmatig gekleurd
is, heeft Facer aanbevolen hem gedurende een kwartier met tot fijn poeder
gebragten bruinsteen te schudden en vervolgens te filtreren. Het filtraat
van echten wijn is licht en helder,, van kunstmatig gekleurden wijn min of
weer donker van kleur.
Behalve druiven zijn nog verschillende soorten van ooft , zooals appelen,
peren , aalbessen , kruisbezien , alsook honig en berkensap geschikt tot de
bereiding van wijn.
De v r u c h t e n w ij n e n worden verkregen door de daartoe te bezigen vruchten te stooten en uit te persen en het sap (vruchtenmost) te laten gisten. Dewijl
echter het sap veel vrij zuur (wijnsteenzuur , citroenzuur , appelzuur) en weinig suiker bevat , voegt men vOOr de gisting gewoonlijk suiker bij. Het is
derhalve nuttig zoo zoet mogelijke vruchten te kiezen.
Voor de bereiding van den aangenamen aalbessen- of kruisbezienwijn is
het raadzaam, het zuurgehalte door een acetometer te bepalen en alsdan, in
verhouding tot dit zuurgehalte , v6Or de gisting eene voldoende hoeveelheid
suiker en water bij te voegen. De methode van bereiding is overigens zeer
eenvoudig, dewij1 men het vocht na voldoende gisting slechts behoeft af te
tappen of den jongen wijn van de gist of het ferment af te scheiden. De
gisting is na omstreeks 8-10 weken geéindigd.
Onder w ij n b 1 o e m of b o u q u et van den w ij n verstaat men den eigenaardigengeur van de verschillende wijnsoorten, die bij de nagisting door
de werking van onderscheidene zuren op den gevormden alkohol ontstaat ,
hoofdzakelijk oenanthaether (zie aldaar) is, maar ook uit azijnzuren-, boterzurenen valeriaanzuren-aethylaether bestaat. Het bouquet kan kunstmatig worden
aangebragt , door bijv. Borsdorfer appelen of dergelijke vruchten bij den most
v6Or de gisting, of aetherachtige zelfstandigheden bij de vloeistof na de gisting
te voegen.
Een zoodanig bouquet kan ook verkregen worden door de bloemen van
den wijnstok te verzamelen , met wijn te overgieten , langen tijd met elkander in aanraking te laten en de aldus bereide essence (bouquetessence)
bij de wijnsoort te voegen. De bloemen , op eene drooge plaats bewaard ,
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worden ter hoeveelheid van V, kilo op 1/2 aam met het gedeeltelijk gegiste
druivensap zamengebragt , door de bloemen in een zakje van droog linnen
in den wijn te hangen. Daarna wordt de spon van het vat digtgemaakt en
met eene luchtdigt in het spongat passende buffs voorzien en de most in den
kelder aan de gisting overgelaten. — Bij het eerste aftappen worden- de
zakjes er uitgenomen en het vat , waaruit men den jongen wijn heeft afgetapt,
wordt met anderen jongen wijn gevuld. Na eene tweede aftapping kan deze
bouquet-essence als wijn tot aanvullen worden gebezigd.
Wjjnbrandewijn (Cognac , Fransche brandewijn). Deze geestrijke drank
door destillatie van den wijn en van het wijnmoer verkregen, is bleekgeel,
een weinig zuur en bezit een eigenaardigen zamentrekkenden smaak , welken
laatsten hij verkrijgt door de eiken vaten , waarin men hem uit Frankrijk
verzendt. Dikwijls wordt deze drank echter met ontfoeselden alkohol bereid , door er een weinig azijnaether benevens een alkoholisch aftreksel van
eikenbast bij te voegen en met gebrande suiker te kleuren. Men neemt bijv.
voor kunstmatigen cognac
34 kilo azijnaether ,
salpeteraetherwijngeest (spiritus nitri dulcis) ,
1/4
8 liter Franschen wijn,
1/2 liter tinctuur van eikenbast
(uit 1 kilo eikenbast en 4 liters spiritus vervaardigd)
en zooveel gezuiverden spiritus, dat het geheele mengsel 150 liter van 54%
bedraagt. Na lang gelegen te hebben is het mengsel bijna gelijk aan den
echten cognac.
Wijngeest (Spiritus vini , Spiritus, Sprit) beteekent eigenlijk het product
,der geestrijke gisting van druivensuiker,, door destillatie uit wijn verkregen.
Men verstaat onder wijngeest echter in het algemeen een alkoholisch vocht ,
sterker dan brandewijn en minder sterk dan absolute alkohol , zooals men
dan ook nog naar den graad der sterkte de benamingen heeft : g e r e c t ificeerde wijngeest (spiritus vini rectificatus) en hoogst gerectificeerde wijngeest (spiritus vini rectifleatissimus).
Wfingist is het ferment bij de alkoholische gisting (zie Gisting).
Wjjngisting = Alcoholische gisting (zie bij Gisting en Alkohol).
Wijnolie , zie Aetherol.
Wjjnproef, zie Hahnemann's wijnproef.
Wijnruitolie (Ruitolie) is de aetherische olie van Ruta graveolensL. Het
hoofdbestanddeel is methylcaprinal (zie aldaar) , vroeger verkeerd voor c aprinaldehyde gehouden.
Wijnsteen (Tartarus) =Wijnsteenzure potassa (zure).
Wijnsteenroom (Crernor tartan') is eene benaming voor gezuiverde fijne
zure wijnsteenzure potassa.
Wijnsteenzuur of Wijnzuur (Acidum tartarieum:Ta = C81140 10 + 2H0)
komt zeer zelden vrij , daarentegen gewoonlijk als zuur potassazout , soms
ook aan kalk gebonden , in de natuur voor en wel in verschillende planten,
bijv. tamarinde , ananas , vele knollen en wortelen , maar voornamelijk in
het sap der druiven. Het is ook verkregen uit de moederloog , die terugblijft na behandeling van melksuiker of gom met salpeterzuur tot het verkrijgen van slijmzuur , waarbij het ontstaat door eene vernieuwde werking
van het salpeterzuur op het gevormde slijmzuur.
Het wijnsteenzuur kan uit de zure wijnsteenzure potassa worden afge-
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scheiden door dit zout met koolzuren kalk te koken , waarbij koolzuur ontwijk,t , terwij1 wijnsteenzure kalk ten bodem valt en neutrale wijnsteenzure
potassa blijft opgelost :
(KO,HO,C. 11 40 10 ) + 2 (CaO,C00 = 2CaO,C 011,01„1- 2KO,C.H4Oio-1-2H0+2CO2
Om ook de neutrale wijnsteenzure potassa te ontleden , ten einde ook daaruit het wijnsteenzuur te kunnen afscheiden , wordt de oplossing met chloorcalcium ontleed, waardoor chloorpotassium en op nieuw wijnsteenzure kalk
wordt gevormd
2KO,C8114010 2CaC1= 2KC1+ 2CaO,C.H4010
De wijnsteenzure kalk, bij beide bewerkingen verkregen , wordt eindelijk
door zwavelzuur ontleed , waarbij vrij wijnsteenzuur en zwavelzure kalk
ontstaan :
2CaO,C.1140 10 2(HO,S03 ) = 2(CaO,S0 3) + C81140 10 + 2110.
De , na afgieting en filtratie helder verkregen oplossing , Levert bij verdamping het wijnsteenzuur in scheeve vierzijdige zuilen , vaak ook in tafelvormige , zeszijdige prisma's , die aan de lucht niet veranderd worden,
kleur- en reukeloos zijn en een zeer zuren smaak hebben.
Het wijnsteenzuur is oplosbaar in 'Ph deel water (deze oplossing wordt
spoedig onder schimmelvorming ontleed) , ook gemakkelijk in alkohol , maar
niet in aether. Het behoort tot de sterkste organische zuren en heeft eene
groote neiging zure zouten en dubbelzouten te vormen. Het deelt verder met
zijne zouten in de eigenschap , om in water opgelost den gepolariseerden
lichtstraal regts of te wenden , weshalve het ook den naam van d e x t r or a c e m z u u r ontvangen heeft. Over antiwtinsteenzuur en de splitsing van
druivenzuur, zie men de opgenoemde artikelen.
Door behandeling eener oplossing van b i b r o o m b a r n s t e e n z u u r
met zilveroxyde wordt een zuur geboren , overeenkomstig in zamenstelling
met wijnsteenzuur en druivenzuur. Het werkt echter niet op den gepolariseerden straal zooals het wijnsteenzuur , maar kan ook niet , zooals het
druivenzuur , geplitst worden.
Het wijnsteenzuur is niet vlugtig; het smelt tusschen de 170-180° C. en
gaat dan over in m e t a w ij nsteenzuur, hetwelk isomeer met het wijnsteenzuur , gomachtig en zeer vervloeibaar is ; zijne potassa- en ammoniazouten
zijn gemakkelijk oplosbaar en kristalliseerbaar.
Bij verdere smelting ontstaat volgens sommigen het is owijnst e en zuur
waarvan de neutrale zouten isomeer zijn met de zure wijnsteenzure zouten,
maar niet kristalliseren.
Volgens anderen ontstaat bij verhitting van het wijnsteenzuur tot 180 0 C.,
onder gedurige bijvoeging van het verloren water een onkristalliseerbaar zuur,
tartrilzuur of d i w ij nsteenzuur (C 16111°020 geheeten. Bij smelting
door eene spoedige verhitting zal het wijnsteenzuur 2 aeq. water verliezen en in
een vervloeijend zuur t a r t r e l z u u r van de formule HO,C 811309 overgaan.
Worth het wijnsteenzuur eerst verhit, totdat het opblaast en langen tijd bij eene
temperatuur van 180 0 gehouden, dan verkrijgt men water y r ij w ij n s t e e nzuur of w ij nsteenzuur-anhydrid (C 9 11400) als een wit poeder, dat
niet door koud water wordt opgelost. Bij koking met water of bij verwarming
met alkalische loog worden al deze zuren weder in gewoon wijnsteenzuur
omgezet. Bij verhitting van het wijnsteenzuur ontstaat brandig-druivenzuur
en brandig-wijnsteenzuur. Aan de lucht verhit , verkoolt het wijnsteenzuur,
waarbij het den reuk naar gebrande sulker verspreidt.
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De oplossing van wijnsteenzuur in water bezit de eigenschap de zouten
van het zilver , goud en platinum bij kookhitte te reduceren. (Zie Verzilvering).
Het wijnsteenzuur wordt in de katoendrukkerij gebezigd als bijtmiddel bij
gronden, die aluinaarde en ijzer, in het algemeen metaaloxyden, bevatten en tot
het ontkleuren van den indigo door middel van chroomzure potassa enz. Bovendien dient het als reagens op potassa , voor de bereiding van limonade, van
bruispoeder enz.
Het wijnsteenzuur is een tweebasisch zuur, dat twee reeksen van z out en
vormt , namelijk n e u t r a 1 e van de formule 2R0, C.H 40 10 en zure
van de formule RO,HO,C.H 2Oio. Het vormt gaarne dubbelzouten en wel twee
soorten , de eene die uit '2 verschillende basen met den 0 bestaan en uit basen , waarvan de eene is R 20„ zooals braakwijnsteen en ijzerwijnsteen.
Wijnsteenzuur a 1 umin i um oxy de (Wijnsteenzure aluinaarde:
2A1,03,3C.H4030) wordt verkregen door oplossing van aluinaardehydraat in
opgelost wijnsteenzuur en vormt eene zoetachtig-zure vloeistof, die bij verdamping eene dikke , gomachtige , niet vervloeijende , maar in water gemakkelijk oplosbare massa teruglaat.
Zuur wijnsteenzuur ammoniumoxyde (Zurewijnsteenzure ammonia : N1140,HO,C„H 40,0) is eene moeijelijk oplosbare verbinding , die bij
behandeling van ammonia of ammoniazouten met wijnsteenzuur ontstaat en
in rhombische kristallen voorkomt. Het zout is volkomen onoplosbaar in
absoluten alkohol en wordt wegens deze eigenschap wel gebezigd tot indirecte
bepaling der stikstof in organische verbindingen.
Wijnsteenzuur antimoonoxyde-potassiumoxyde = Braakwjjnsteen , zie aldaar en bij Antimoonzouten.
W ij nst eenzuur cal ciu moxyde (Wijnsteenzure kalk : 2CaO,C81-14010)
komt voor als een vlokkige kristallijne neerslag , die in koud water bijna
geheel onoplosbaar is. Door zuren wordt de wijnsteenzure kalk gemakkelijk
opgelost , maar door neutralisatie met ammonia niet weder gepraecipiteerd.
Ook door koude potassaloog wordt de wijnsteenzure kalk opgelost , maar
scheidt zich bij het koken als eene geleiachtige massa af.
Wijnsteenzuur koperoxyde-potassa (CuO,KO,C.E1 4010) wordt
uit wijnsteen en groenspaan bereid.
Wijnsteenzuur mangaanoxydule (2MnO,C 8 H 4010) is een in
water niet gemakkelijk oplosbaar wit zout , dat door kokend water in een
gemakkelijk oplosbaar zuur zout wordt omgezet.
Wijnsteenzuur potassiumoxyde(Wijnsteenzurepotassa).a.Neutrale wijnsteenzure potassa(Tartarustartarisatus : 2KO,C.H4010)
wordt verkregen door eene oplossing van zure wijnsteenzure potassa met
koolzure potassa te neutraliseren. Het kristalliseert in kleurlooze zuilen ,
heeft een bitteren zoutaclitigen smaak , wordt spoedig vochtig en is oplosbaar in 1/2 deel heet water.
b. Zure wijnsteenzure potassa . (Wijnsteen, Cremor tartari :
KO,HO,C81140, 0) wordt in het druivensap , in den zoogenaamden most gevonden en scheidt zich bij de wijngisting af ten gevolge zijner onoplosbaarheid
in den gevormden alkohol. Het zout hecht zich aan de gistingsvaten in dikke
kristallijne korsten , die eenige strepen dik zijn. Hebben de korsten een
te grooten omvang bereikt , dan worden zij door uitbreking weggenomen.
In dezen staat worth de wijnsteen r u w e w ij n s t e e n (tartarus crudus)
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geheeten. Heeft hij zich uit rooden most afgezet , dan beet hij r o ode
wijnsteen (tartarus ruber) , uit witten most witte wijnsteen (tartarus albus). —De ruwe wijnsteen bevat steeds zuren wijnsteenzuren kalk,
gist , overblijfsels van planten enz. waarvan hij gezuiverd moet worden.
Daartoe wordt hij onder verticaal staande molensteenen tot poeder gebragt
en in een koperen ketel , met kokend water gevuld , opgelost. Is dan de
oplossing verzadigd en kleurloos geworden , dan brengt men hem in kristalliseervaten en laat de kristallen aanschieten. De aldus verkregen kristalkorst
wordt op nieuw in kokend water opgelost en 4 tot 3% klei, die weinig koolzuren kalk bevat, bijgevoegd.
Vervolgens wordt de oplossing verdampt en de gezuiverde wijnsteen op
nieuw omgekristalliseerd , waarbij hij echter nog steeds een weinig wijnsteenzuren kalk blijft bevatten.
Om de kristallen nog witter te verkrijgenkan men ze aan de zon blootstellen. De bijgevoegde klei heeft ten doel , de kleurstof neer te slaan ,
die de ruwe wijnsteen bevat en door het gering gehalte aan koolzuren kalk
den zuren wijnsteenzuren kalk in neutralen over te brengen , die onoplosbaar is en zich afscheidt. Volkomen wordt het gehalte aan wijnsteenzuren
kalk door behandeling met chloorpotassium weggenomen.
De wijnsteen vormt in den gezuiverden staat kleurlooze , doorschijnende ,
harde , vierzijdige zuilen , die , tot poeder gebragt , w ij nsteenroom of
c r e m o r t art a r i genoemd worden. Het zout bezit geen reuk , maar een
zuren smaak , is bij 17° C. in 200 deelen , bij 85° in 20 deelen water oplosbaar , docb onoplosbaar in alkohol. Aan de drooge destillatie onderworpen , levert de wijnsteen brandig-wijnsteenzuur koolwaterstoffen enz. en er
blijft koolzure potassa met kool gemengd terug. (Zwarte vloed).
De zure wijnsteenzure potassa vormt met vele basen dubbelzouten, zooals
met soda, antimoonoxyde, ijzeroxyde.
Boraxtvijnsteen eTartarus boraxatus) is eene verbinding , die verkregen worth door zure wijnsteenzure potassa en boorzuur in gelijke aequivalenten in kokend water op te lossen. Hij vormt alsdan eene taaije massa,
die in water oplosbaar is. Hij wordt ook verkregen door borax en wijnsteen in kokend water op te lossen en de oplossing te verdampen , totdat
een uitgenomen gedeelte der draderige massa bij bekoeling tot poeder kan
gewreven worden.
Over de zamenstelling zie men het artikel Boraxwjnsteen. Waarschijnlijk
moet men zich in deze verbinding het wijnsteenzuur en het boorzuur .als gepaarde of gesubstitueerde verbinding voorstellen.
De wijnsteen worth voornamelijk gebezigd tot bereiding van zuivere koolzure potassa (van daar de benaming sal tartari voor dit laatstgenoemde praeparaat), van den zwarten en witten vloed, van het potassium, voor het blank koken
van zilveren en gouden waren en munten , in de hoedenfabrieken, verwerij enz.
Verder dient hij tot vertinnen en tot het verzilveren langs den natten en droogen weg. Eiudelijk wordt uit den wijnsteen het wijnsteenzuur bereid.
Wijnsteenzuur sodiumoxyde (Wijnsteenzure soda : 2NaO,C811,010
2H0) kristalliseert in kleurlooze , doorzigtige zuilen , is gemakkelijk oplosbaar in water, niet in alkohol. Het wordt verkregen door neutralisatie
van wijnsteenzuur met koolzure soda. Z u r e w ij n s t e e n z u r e soda
(NaO,HO,C.H 4010) wordt verkregen door bij de neutrale oplossing eene aequivalentische hoeveelheid wijnsteenzuur te voegen. Bij verdamping schiet het
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in kristallen aan, waarvan de oplossing als reagens op potassazouten wordt
gebezigd , hetwelk vooral in die gevallen dienstbaar is , wanneer zich bij het
te onderzoeken potassazout eene sodaverbinding bevindt.
Wijnsteenzuur sodiumoxyde-potassiumoxyde(Wijnsteenzure soda-potassa, Tartarus kalico-natricus , Tartarus natronatus, Seignettezout , Sal Seignetti : KO,NaO,CB EI4010) kristalliseert in groote doorzigtige ,
kleurlooze , luchtbestendige , vier- en zeszijdige zuilen , die in koud, beter in
beet water oplosbaar zijn. Het wordt verkregen door neutralisatie van den
wijnsteen met koolzure soda.
Wijnsteenzuur tinoxydule (2SnO,C9 H4010) wordt verkregen door
tin in eene oplossing van wijnsteenzuur op te lossen en de oplossing te verdampen. Het komt dan voor in witte , naaldvormige kristallen en ook als
wit poeder , hetwelk in water niet oplosbaar is en zich met wijnsteenzure
alkaliön tot dubbelzouten verbindt. Zoo verkrijgt men bijv. w ij n s t e e nzure tinoxydule-potassa (SnO,KO,C 3 H,010) door tin in water op
te lossen , dat wijnsteen bevat , of door bij tinchlorure wijnsteen te voegen.
W ij nsteenzuur ij zeroxyde (2Fe 203,3C8 11,010) is eene roodbruine
vloeistof, die door digereren van ijzeroxyde-hydraat met eene oplossing van
wijnsteenzuur verkregen wordt.
Wijnsteenzure ijzeroxyde-potassa =- Lizerwijnsteen (zie aldaar). Wijnsteen-zwavelzure ijzeroxyde-potassa wordt uit
eene oplossing van zwavelzuur ijzeroxyde , wijnsteen en zwavelzuur bereid.
Wijnsteenzuur ij zeroxydul e: (Fe0,C 8H 4O10) wordt zoowel door
oplossing van ijzer in eene oplossing van wijnsteenzuur (onder ontwikkeling
van waterstofgas) , als ook door ontleding van ijzervitriool door middel van
wijnsteenzuur verkregen. Het komt voor in poeder of in groene kristalblaadj es.
Wijnzunr = Wjjnsteenzuur.
Wijnzwavelznur . Aetherzwavehnur.

X.
Xanthaan (van i'xvebs, geel) werd door Berzelius het radikaal in het overzwaveloyaanwaterstofzunr (xanthaanwaterstofzuur) geheeten , omdat dit zuur
zelf, zoowel als zijne metaalverbindingen , fraai geel zijn.
Xanthaanwaterstofzuur is synoniem met Overzwavelcyaanwaterstofzuur.
Xanthamylzuur (Amylxanthogeenzuur,, Amylsulfokoolzuur : C1011110, HO,
2CS2 ) wordt door zoutzuur uit zijn potassazout afgescheiden , welk potassazout verkregen wordt door eene oplossing van potassahydraat in amylalkohol met zwavelkoolstof te behandelen. Het zuur is eene kleurlooze of eenigermate gele olie van een onaangenamen reuk. Aangestoken brandt het met
eene heldere vlam. Zijne zouten zijn gedeeltelijk kristalliseerbaar, gedeeltelijk amorph.
Xanthicoxyde (Urineoxyde , Urigzuur) = Xanthine.
Xanthindine is een bijzonder radikaal , door Berzelius aangenomen , hetwelk onder de ontledingsproducten van indigo voorkomt.
Xanthine (C,,H,N404) is eene stof , algemeen in het dierlijk organisme
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verspreid , die door de urine constant wordt afgescheiden. Het wordt door
omzetting van het guanine door middel van kokend sterk salpeterzuur verkregen, waarbij het zich na verdunning met water afscheidt, tegelijk met
eene nitroverbinding , die men door behandeling met ammonia en eene oplossing van ijzeroxydule reduceert en ontleedt.
Het xanthine komt voor als een kleurloos , amorph poeder,, dat in koud
water hoogst moeijelijk , doch in beet water iets beter oplosbaar is. Het is
daarentegen gemakkelijk oplosbaar in ammonia en potassaloog. De ammoniakale oplossing geeft met salpeterzuur zilveroxyde een geleiachtigen neerslag van de formule : C 1011242N404 + 2H0 , die niet oplosbaar in ammonia is.
Het xanthine vormt met de zuren kristalliseerbare zouten , die reeds door
water ontleed worden. Het z w a v el z u r e x ant h i n e : C10ll4N404+2(S03.H0),
komt voor in paarlemoerglanzende blaadjes. Het z ou t z u r e xanthine:
C 1 „H4N 4 04 -1-- HC1+ 2110 , vormt kogelvormige opeenhoopingen van rhombische kristallen.
Xanthogeenamide (Zwavelurethaan : C,OS,NH, + C411 50) is de aethylaether van het sulfocarbaminezuur, die bij de behandeling van den zwavelkoolstofzuren-aethyl-methylaether (CS,Ae0 + CS,Me0) met ammoniak , ben evens methylmercaptan , ontstaat. Het kristalliseert in kleurlooze zuilen ,
die bij 360 smelten , weinig in water , gemakkelijk in alkohol en aether oplosbaar zijn en bij drooge destillatie in cyaanzuur en aethylsulfhydraat vervallen.
Xanthogeenznur = Aethersulfokoolzuur. Het vrije zuur, door zwavelzuur
uit het potassazout afgescheiden , komt voor als eene kleurlooze olie van een
hoogst onaangenamen , knoflookachtigen reuk en scherpen smaak , maakt
lakmoes in den beginne rood , maar bleekt het later en verbrandt met eene
blaauwe vlam. — Jodium brengt in de xanthogeenzure potassa (KO,
C41-1.0, 2CS„ een zout in alkohol, doch beter in water oplosbaar) een oxydatieproduct voort van de zamenstelling : C4H,02, 2CS2 (aethylbioxysulfocarbonaat).
Het kristalliseert in kleurlooze zuilen , die als mostaard bijtend smaken, bij 28.
smelten en gemakkelijk in aether oplosbaar zijn. Wordt xanthogeenzure
potassa met watervrije zwavelzure potassa aan de destillatie onderworpen ,
dan verkrijgt men eene sterk aetherisch , maar onaangenaam riekende vloeistof van een suikerzoeten smaak en tot formule hebbende : 2CS, -I- C 41150 +
02H,0, d. i. zwavelkoolzuur-aethyloxyde en -methyloxyde.
Door bijvoeging eener koperoplossing bij xanthogeenzure potassa ontstaat
een gele Nlokkige neerslag van xanthogeenzuur koperoxydule
(CIO, C4H 2O, 2CS,).
Xanthopenzuur ontstaat als eene stikstofhoudende gele verbinding door
opiammon met potassa to verwarmen.
Xantbophyl = PhylIoxanthine.
Xanthoproteinezuur (van 4'0,1,0?); geel , en npeiToc, de eerste) zal benevens
suiker en zuringzuur ontstaan bij de inwerking van salpeterzuur op proteineligchamen , dat is , op eiwitachtige stollen.
Xanthoreahars is afkomstig van Xanthorea hostilis in Australia en merkwaardig , doordat zij bij behandeling met salpeterzuur eene groote hoeveelbeid picrinesalpeterznur levert. Aan de drooge destillatie onderworpen ,
geeft zij benevens eene ligte olie, die benzol en cinnameIne bevat , eene
Jeer rijkelijke hoeveelheid phenylzuur.
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Xanthorhamnine (C23 H 12 0„) wordt in de kleine donkere soorten der
geelbessen gevonden en kan daaruit door koking met water verkregen worden.
Het is oplosbaar in water met eene bruingroene kleur, loch niet in aether.
Xanthose is synoniem met Ilaematoldine.
Xyleen I= Xylol.
Xylidine (Xylylamine: C„Il ii N) is eene base , honioloog met toluldine.
Het wordt verkregen uit het nitroxylol door middel van zwavelwaterstof.
Het is olieachtig , kookt bij 214° , reageert alkalisch en verharst spoedig
aan de lucht. Zijn zwavelzuur zout reageert zuur, is moeijelijk oplosbaar
in koud water en kristalliseert nit beet water in lange maiden.
Xyllet (van z)Abl, , hout) wordt in den ruwen houtgeest gevonden en
kan bij de binding van den laatsten aan chloorcalcium , met behulp eener
destillatie verkregen worden. Volgens sommige scheikundigen is het eene
soort van alkohol, volgens Werdmann en Schweizer een zamengestelde
aether, volgens VOlkel een mengsel van azijnzuren-methylaether , aceton en
eene vloeistof isomeer met het aceton. Deze laatste vloeistof wordt door
VOIkel alleen xyliet geheeten. Het is dan eene kleurlooze dunne vloeistof
van een eigenaardigen doordringenden reuk en brandenden smaak , heeft
een spec. gewigt van 0,80, kookt bij 60° , kan met water en alkohol in elke
verhouding vermengd worden, maar wordt door chloorcalcium of een alkali
weder nit de watervrije oplossing afgescheiden. Volgens VOlkel is zijne zamenstelling : 012 111204. Het verandert langzaam door potassa in eene liars,
xylitaliet. Volgens Staedeler is het xyliet eene polymere modificatie
van het aceton.
Xylocholeinezuur is door Fordor de groene kleur geheeten, die flood of
reeds in den staat van vergaan verkeerend hout inwendig vertoont. Het is
niet identisch met chlorophyl en kan niet als dit in twee kleurstoffen gescheiden worden.
Xyloldine (Nitroamylum : C, 21-1 9 [N04]010) ontstaat door inwerking van
salpeterzuur op zetmeel en behandeling van het mengsel met water, waarbij
het xyloidine neerslaat. Het is onoplosbaar in aether en verdunde potassaloog maar oplosbaar in sterk en verdund salpeterzuur, azijnzuur en chloorwaterstofzuur. Het ontbrandt eerst bij 185° en verbrandt dan met levendigheid , waarbij kool terugblijft. Door reductiemiddelen NVordt het weder in
zetmeel overgebragt.
Xylol (Xyleen , Xylylvvaterstof: C1611 ,0) komt voor in de olie , die door
water uit den onzuiveren houtgeest wordt afgescheiden, daarenboven in de
ligte steenkolenteerolie , in het houtteer en in de aardolie van Burmah. Het
is eene olieachtige , sterk lichtbrekende vloeistof, die een aromatischen reuk
heeft en tusschen de '128 en 130° C. kookt. Met salpeterzuur behandeld, Levert het nitroxylol.
Xylon is synoniem met Cellulose.
Xyloretine (van i'u;thy, hout en f .irriv7) , hars : C40H„0,) wordt gevonden
in fosseel pijnhout van de veenen van Holtegaard in Denemarken. Het is
eene kristalliseerbare hars , die bij 165' smelt en door meerdere warmte
ontleed wordt. Zij wordt door uittrekking met alkohol uit het hout verkregen.
XylTlamlne = Xylidine.
Xylylwaterstof = Xylol.

848

Yellowmetaal—IJzer.

Y IJ.
Yellowmetaal is eene legering , bestaande uit 2 aeq. zink en 3 aeq. koper : Zn,Cu„ die tot het verkoperen der schepen gebruikt worth.
1Js is de vaste toestand van het water , voorkomende in hexagonale .kristallen. De digtheid van het ijs is 0,96. Er zijn in den laatsten tijd onderscheidene machines vervaardigd tot het maken van kunstmatig ijs. De voornaamste
zijn twee toestellen van Carre , de een gegrond op de koude , die ammoniakgas bij verdamping veroorzaakt , de tweede op de koude, die ontstaat ,
indien water in het luchtledige verdampt en de dampen door zwavelzuur
worden gecondenseerd — en de Italiaansche ijsmachine van Toselli, gegrond
op de koude , die bij het oplossen van zouten in geringe hoeveelheden water ontstaat.
IJsachtig phosphorzuur = Metaphosphorzuur,, door gloeijing van gewoon
phosphorzuur verkregen.
1.1sazijn , zie bij Azijnzuur pag. 68.
Ytteraarde = Yttriumoxyde.
Yttrium (Y) is het metaal der ytteraarde. De naam is afkomstig van
Ytterby , de plaats waar de ytterbiet of gadoliniet gevonden is. Het yttriummetaal is slechts vermengd met Erbium en Terbium (zie aldaar) als ijsgraauwe
schubben bekend.
Yttriumoxyde (Ytteraarde). In de bij Ytterby in Zweden gevonden zwarte
delfstof y t t e r b i e t, thans gadoliniet (hoofdzakelijk kiezelzuur yttriumoxyde en kiezelzuur ijzeroxydule) geheeten , erkende Gadolin in 1794 eene
nieuwe aarde, die aan den eenen kant veel op aluinaarde, aan den anderen
kant veel op kalkaarde geleek. Hij gaf aan deze nieuwe aarde den naam
ytteraarde. Bovendien is deze aarde in eenige andere mineralen , zooals
orthiet , yttrotantaliet enz. gevonden , echter nog niet naauwkeurig oriderscheiden van erbiumaarde en terbiumaarde. Zij wordt opgegeven een kleur.
en smaakloos , na gloeijing melkwit , poeder te zijn van 4,8 spec. gewigt ,
hetwelk met zuren in aanraking veel hitte geeft en alsdan daarin oplost.
IJzer (Ferrum, van fero, ik draag — Eisen — ter — iron : Fe) wordt
in de natuur zeer • verspreid gevonden en wel gedegen als meteoor ij z e r,
als ijzeroxydule-oxyde in den magneet ij zerstee n, als ijzeroxydehydraat
in den bruin ij z e r s t e en, als ijzeroxyde in den ij zerglans, als koolzuur ijzeroxydule in den s p a a t ij zersteen, als phosphorzuur ijzeroxydule in het r a s e n ij z e r, verder als zwavelkies (ij z e r p y r i e t), magneetkies enz.
Het zuivere ijzer , uit de ertsen verkregen , is bijna zilverwit , zeer taai en
week , zoodat het zonder te breken heen en weder kan bewogen worden.
In de roodgloeihitte wordt het zoo week , dat het door walsen of harneren
in verschillende vormen kan gebogen worden ; in de witgloeihitte wordt het
nog weeker. llewijI meerdere stukken bij deze temperatuur met elkander
kunnen vereenigd worden, is het smeedbaar. Zuiver ijzer kan slechts bij
eene zeer hooge temperatuur gesmolten worden en toont bij langzame bekoeling eene neiging tot kristalliseren. Het is het taaiste van alle metalen,
wordt door den magneet aangetrokken en kan":ook zelf magnetisch worden.
Het behoudt deze magnetische eigenschap het !angst , wanneer het koolhoudend is. Onder den invloed van koolzuurhoudende dampkringslucht roest
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het ijzer, er wordt eerst koolzuur ijzeroxydule , eindelijk ijzeroxydehydraat
gevormd. In luchtvrij water daarentegen kan het bewaard worden , zonder
verandering te ondergaan. Eveneens verandert het ijzer niet in eene drooge
lucht. Het ijzer kan verder roestvrij bewaard worden , indien men het met
eene geringe hoeveelheid zink bedekt , waarop het galvaniseren van het
ijzer herust. Het verbindt zich met de meeste niet metaalaardige elementen
en de verbinding gaat vaak met ontwikkeling van warmte en Licht vergezeld.
Met de zuurstof verbindt het zich tot Ozeroxydule , ijzeroxyde en iizerzuur.
Het is gemakkelijk oplosbaar in verdunde zuren; ook ontleedt het in den gloeijenden staat waterdamp, e,. wordt ijzeroxyde-oxydule gevormd cii waterstof vrij gemaakt (Zie Waterstof). In zeer sterke of geconcentreerde zuren is het moeijelijk
oplosbaar. Met zeer verdund salpeterzuur overgoten , ontwikkelt het stikstofoxydulegas , terwiji salpeterzuur ijzeroxydule wordt gevormd. In de koude
wordt geen gas ontwikkeld , 'mar ontstaat er salpeterzure ammonia. De
verhouding van het ijzer tot geconcentreerd salpeterzuur is zeer merk waardig.
Dompelt men nan-ielijk een stuk zuiver ijzerdraad in salpeterzuur van omstreeks 1,3 spec. gewigt , dan zal de draad onder ontwikkeling van stikstofoxydegas oplossen , terwiji salpeterzuur ijzeroxyde wordt gevormd. Daarentegen wordt het ijzer in een passieven staat gebragt , indien men het eene
einde van den draad in eene viam boudt en na bedoeling het geoxydeerde
deel vooraf in salpeterzuur dompelt. Op 'zoodanige wijze behandeld, kan het ijzer
scheikundige werkingen wederstaan , zooals dit ook het geval is , indien de
draad meermalen in salpeterzuur gedompeld en in water afgewasschen wordt.
Het verkrijgt zelfs dezen pa:sieven toestand , nadat het in zoutoplossingen
gedompeld is. (Deze passieve toestand is waarschijnlijk afkomstig van een
oxydelaag).
Scheikundig zuiver ijzer verkrijgt men door over verhit ijzeroxyde waterstofgas te leiden , waarbij water gevormd wordt en metallisch ijzer in den
fijn verdeelden staat terugblijft (Dit ijzer gedraagt zich meestal als pyrophoor
en ontbrandt dadelijk weder,, zoodra het met de lucht in aanraking komt.)
Voor de meeste scheikundige doeleinden kan het smeedijzer als zuiver ijzer
gebruikt worden (het zuiverste ijzer is dat van klavierdraden) en men yen.
krijgt het ook, indien men ijzerdraad gesneden en door verhitting aan de
lucht oppervlakkig geoxydeerd of gemengd met een weinig ijzeroxyde in een
hessischen kroes brengt, met groen glas bedekt , den kroes digt luteert en
in een blaasoven aan de sterkste gloeihitte blootstelt. Een ijzer op deze wijze
verkregen is bijna scheikundig zuiver.
Bij het afscheiden van het ijzer uit zijne ertsen , is het de bedoeling een
zoo veel mogelijk zuiver ijzer in den vorm van r u w of g i e t ij z e r en verder
als st a a f- of smeedij zer en als st a al te verkregen. Het proces, waardoor dit doel bereikt wordt , bestaat hoofdzakelijk in de reductie in den
zoogenaamden hoogoven en in de om zett in g van het daarbij verkregen
ruwijzer in staafijzer of staal door het frischproces.
Voor het afscheiden van het ijzer zijn alleen de geoxydeerde ertsen : bruinijzersteen , rnagneetijzersteen , spaatijzersteen , ijzerglans , roodijzersteen enz.
geschikt. De natuurlijk voorkomende zwavelverbindingen van het ijzer worden
voor zijne metallurgic niet gebezigd.
Om de geoxydeerde ertsen voor het smelten geschikt te makers , worden
zij eerst aan vier bewerkingen onderworpen : de v o or bereidin g, het br a 11den of roosten, het pochen of kleinmaken en het gatteren.
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De v o o r b e r e i d i n g der uit de mijn opgehaalde ertsen is zeer eenvoudig , daar gewoonlijk slechts zulke ertsen gebruikt worden, die voor eene
doelmatige bewerking geschikt te achten zijn. De ertsen worden namelijk
-van een gespheiden en, indien de steensoort van zoodanigen aard is , dat zij
door lang liggen aan de lucht broos wordt en zich van de ertsen afscheidt ,
dan laat men Naar eenigen tijd liggen , zooals zulks bij kleiijzersteen geschiedt, waarbij de kleilei gelled en al loslaat. Rasensteenen worden gewasschen , cloth niet de okerachtige en molmachtige , dewijl daardoor de
otter zou worden afgescheiden , die zich het best taut versmelten.
Nu volgt het branden of roost en, om den zamenhang der massa te
verminderen , vaste stukken tosser en broos te maken , water en koolzuur uit
te drijven en bij de ertsen, die zwavelkies ingesloten houden , de zwavel van
het ijzer te scheiden. Het roosten geschiedt Of in hoopen Of tusschen muren,
dat is in roostschuren , of in ovens. Voor het branden in schachtovens legt
men den erts op houtskolen of cokes en haalt hem door middel van zijdelingsche gangen aan den voet van de schacht uit.
Het pochen of k l e i n m a k en . bestaat in bet tot kleine stukken brengen
van de gerooste ertsen , om later de reductie gemakkelijker te maken. Deze
mechanische bewerking geschiedt door menschenhanden , meestal echter door
pochen door middel van stamphamers , stampstempels of stampwalsen (Pochhammer , Pochstempel Pochwalsen).
Het g a t t e r en, de vierde voorloopige bewerking, geschiedt op die wijze,
dat arme en rijke ertsen onder elkander vermengd worden. De gegatteerde
ertsen , die uit eene zuurstofverbinding van hot ijzer en gangaarde (kiezelzuur
of kalk) bestaan , worden nu met kalkhoudende zelfstandigheden, k warts enz.
vermengd. Deze als vloedrniddelen dienende stollen (t o e s l a g) veroorzaken ,
dat het door cokes of houtskool gereduceerde ijzer zamenvloeit en zij verbinden zich met de gangsoort tot eene gemakkelijk smeltbare s 1 a k, die aldus
de vreemde bestanddeelen der ertsen verwijdert , het zamenvloeijen der verschillende ijzerdeeltjes bevordert en het gevormde ruwijzer voor de oxyderende werking van de aangeblazen lucht beschut.
Voor de reductie der zuurstofverbinding is kool voldoende , doordien
zich deze met de zuurstof van het ijzeroxyde verhindt en kooloxyde vormt ,
terwij1 het ijzer in den metaalstaat vrij wordt , maar kool en ijzeroxyde zamengesmolten leveren slechts een ijzer in fijn verdeelden staat als eene sponsachtige metaalmassa ; van daar is de gemakkelijk smeltbare slak van de grootste
beteekenis en zelfs noodzakelijk. Er moeten van de vermelde vloedmiddelen,
naar den aard der ertsen, dat is , naar het gehalte der gangsoort, die den erts
vergezelt , in grootere of geringere mate worden toegevoegd.
Het mengsel van de gegatteerde ertsen met de toeslagen en vloeden of
liever slakkenvormende zelfstandigheden levert dan de beschikking voor
het hoogovenproces, die niet meer dan 50°J mag bevatten. De hoogoven
is een schacbtoven (zie aldaar) ter hoogte van 7-10 meters en bestaat hoofdzakeliik uit de schacht, de rant, het gestel en den haard , welke laatste tot het
verzamelen der gesmolten ijzermassa dient terwij1 in het gestel , eene vierkante of ronde ruimte , de verbranding plants heeft. De rast is daarentegen
de ruimte , waarin het mengsel gezamenlijk naar beneden trekt en voor de
smelting wordt voorbereid. De schacht, die naar boven zwak kegelvormig
toeloopt , eindigt in de gicht en het deel , dat aan hem sluit , wordt kolenzak geheeten. In het gestel worden weder twee tegenover elkander staande
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openingen met daarin geplaatstehalf cylindrische buizen aangetroffen, de vormen,
waarin de windstukken , de dusen of mondstukken der windgeleidingsbuizen , welke den hoogoven van lucht voorzien , intreden.
In zulk een oven wordt de beschikking (het mengsel van den ijzererts benevens de afwisselende koollagen) door eene hellende vlakte, de zoogenaamde
gichibrug, die van eene nabijzijnde belling tot de gicht geleidt, ingebragt. Vooraf
echter wordt op den haard van den oven bout aangestoken en dan andere
brandstof, houtskool of cokes ingebragt en zoo de geheele schacht met behulp
van den blaastoestel , die te gelijkertijd in werking komt , met gloeijende
kolen gevuld. Dan worden de kolen en de te bewerken erts ingebragt.
Naar gelang de kolen verbranden , ijzer en toeslag smelten , zinken de
lagen allengskens. De kiezelaarde smelt met de aanwezige aarden en oxyden
tot slakken zamen , die door een gehalte aan ijzeroxydule of ijzeroxyde gewoonlijk gekleurd voorkomen , terwijl het vroeger halfvloeibaar geworden
ijzer zich met de koolstof tot ligt smelthaar ruwijzer of gietijzer vereenigt.
Het gesmolten ijzer wordt dan door het steekgat (Abstichoeffnung) , nadat
de verstopping doorgestooten is , over goten afgelaten en door eenen vOOr den
oven geplaatsten toestel naar den norm geleid. Soms pleegt men ook wel
het ijzer in het geheel niet van binnen te Jaten afloopen , maar nit den voorhaard het ruwijzer met ijzeren, met klei overdekte, gietlepels uit te scheppen
en naar de vormen te dragen, gedurende welken tijd de blaastoestel in rust
geeft wordt.
Bij het vormen verkrijgt het ruwijzer de gedaante van prismatische stukken, die den naam »ganzen" dragen , of ook van bladen (plotten).
Urn de zoogenaamde ganzen te vervaardigen , laat men het ruwijzer afvloeijen in vormen, als hakken in het zand gemaakt , strooit tot 6-8/ lengte
op het boven vast geworden nog witgloeijend ijzer, koud zand op, waardoor
het op die plaatsen sneller bekoelt en broos wordt , zoodat het barst , wanneer men er met een zwaren hamer op slaat. Tot bladen wordt het ruwijzer
slechts zelden gevormd , en dan geschiedt zulks door het tegelijk met de
slakken in een diepen haard of te Mien loopen , waarin men het met water
besprenkelt. Hierdoor worden de slakken hard en weggeworpen, terwijl het
ijzer verdeeld (in bladen gescheurd) wordt.
Het geheele hoogovenproces kan op de volgende wijze beschouwd worden.
Het bovenste gedeelte van den hoogoven is eerie ruimte tot roosten, het middelste eene ruimte tot reduceren en het benedenste eene ruimte tot smelten,
waarbij men nog als onderafdeeling de streek tot koling en de streek tot
verbranding kan tellen. De kolingsstreek bevindt zich op de rast en de verbrandingsstreek daar, waar de lucht uit de dusen in den oven stroomt. In
bet bovenste gedeelte van de schacht , aldus in den roostoven , ook voorverwarmingsstreek geheeten, ondergaat de beschikking eene voorloopige verhitting en wordt volledig uitgedroogd. De erts geraakt flier tot zwakke
gloeijing. In de grootste ruimte, in de reductieruimte of reductiestreek en
voornamelijk in het benedenste gedeelte der schacht wordt het ijzer eerst tot
ijzeroxydule-oxyde en eindelijk tot metallisch ijzer gereduceerd, terwijl reducerende gassen , zooals kooloxydegas, koolwaterstof, cyaangas , welke gedurende de verbranding ontstaan , deze reductie bewerken. De lucht, die
door de dusen in den hoogoven treedt , geeft met de brandende kolen koolzuur, hetwelk echter bij het stroomen door de hooger liggende lagen kool
lot kooloxydegas wordt gereduceerd. De vorrning van het koolzuur heeft dus
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plaats , waar de verbrandingsstreek is aan te nemen. Behalve het koolzuur
ontstaan echter ook andere gassen, want de verbranding van de waterstof
in het materiaal veroorzaakt ook de vorming van water, hetwelk , beney ens de waterdamp , door de aangeblazen lucht aangevoerd , door de groote
hitte van het middelste gedeelte in zijne bestanddeelen , waterstof en zuurstof, wordt ontleed. De zuurstof vormt met de kool kooloxydegas , terwijl de waterstof met de kool koolwaterstof geeft. Bovendien ontstaat nog
door de stikstof der ingeblazen lucht , alsmede , indien steenkolen als brandstof worden gebezigd , door de daarin voorhanden stikstof met de kool cyaan
(cyaanwaterstofzuur en cyaanmetalen) en met waterstof ammoniak. De gassen ontmoeten de verhitte ertsen en bewerken de reductie der metaaloxyden , terwijl zij weder door de gicht ontwijken en daar gichtgassen heeten ,
die tot andere doeleinden kunnen gebezigd worden.
Op eene plaats der reductiestreek bevindt zich al het ijzer in den staat
van hamerbaar ijzer. Nog dieper in den oven , in de rast heeft de koling
van het ijzer plaats , waardoor het ijzer eerst in koolstofhoudend , staalachtig
ijzer overgaat. Deze ruimte noemt men de kolingsstreek, uit welke het ijzer dieper naar beneden geraakt , smelt en door de slakken gezuiverd wordt. Het
vindt in deze ruimte , die de smeltstreek genoemd wordt, gelegenheid met de
witgloeijende kolen of de witgloeijende reducerende gassen in aanraking te
komen , ore zich met de koolstof volkomen te verzadigen. In de smeltstreek
heeft dan ook tegelijkertijd het smelten der slakken plaats en , terwijl de
koolstof van het gekoolde ijzer en het ijzer zelf bij de hooge temperatuur
op het kiezelzuur van de vloeibare slakken werken , worth kiezelzuur tot
kiezel gereduceerd.
Eveneens zullen ook de reducerende gassen , de koolstof en het ijzer zelf,
wanneer de beschikking phosphorzure en zwavelzure zouten bevat , de vorming van phosphorijzer en zwavelijzer veroorzaken , die in het ijzer intreden,
hoewel door het aanwenden eener grootere hoeveelheid kalk als toeslag de
zwavel ten minste voor een gedeelte in de slakken wordt overgebragt. Behalve koolstof , kiezel , zwavel en phosphorus zijn echter ook natuurlijk verschillende andere metaalachtige elementen , die uit de bijmengsels der ertsen
door het hoogovenproces gereduceerd worden, bij het ijzer gemengd.
Het smeltbare maar niet smeedbare r u w- of g i e t ij z e r, hetwelk door
het hoogovenproces wordt voortgebragt, bevat , behalve het ijzer zelf ,
koolstof, kiezel , zwavel, phosphorus , en dikwijls ook eenig koper en
titanium , zoodat het naar den aard der gesmolten ijzerertsen als een meer
of minder zuiver mengsel van ijzer met andere gereduceerde elementen kan
beschouwd worden.
Men onderscheidt voornamelijk twee hoofdsoorten , namelijk wit en grijs
gietijzer , terwijl in de nijverheid van beide weder verschillende andere soorten onderscheiden worden. Het verschil bestaat voornamelijk in den aard
en de hoeveelheid, waarin de koolstof in het ruwijzer voorkomt. Het gehalte der koolstof bedraagt meestal 2,5-3°6 en bereikt zelden 5,5%. Zij is
deels scheikundig gebonden , deels als graphietblaadjes bijgemengd. In het
witte gietijzer is de daarin bevatte koolstof geheel of grootendeels gebonden,
terwijl in het grijze gietijzer een groot deel der koolstof mechanisch is bijgemengd.
De ondervinding heeft geleerd , dat de hoeveelheid koolstof geen invloed
heeft op de kleur van het ijzer, zooals men vroeger meende.
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Ilet witte gietijzer is zeer hard en broos , tin- tot zilverwit , sterkglanzend,
van eene straalvormig-bladerige tot eene digte fijnkorrelige structuur en een
spec. gewigt , dat met 7,5 tot 7,7 overeenkomt. Het smelt gemakkelijk,
vooral het ijzer, dat zeer rijk aan koolstof is.
Bij eene minder goede verhouding van den toeslag , bij ligte kolen en
sterke blaastoestellen wordt een wit korrelig gietijzer (schel ijzer) verkregen.
De soort , die het meeste koolstof bevat , vertoont op de breuk eene zilverwitte , grootbladerige , kristallijne oppervlakte en wordt s pie gel ij z e r
geheeten ,. hetwelk de eigenschap bezit , zeer geschikt voor de bereiding van
staal te min.
Is de structuur van het gietijzer straalvormig , vezelig en gaat zijne kleur
in het blaauwgrijze over , dan beet deze soort van spiegelijzer bloemig smeltsel. Verdwijnt de blaauwe kleur nog meer en beginnen de oppervlakten op
de breuk nog meer hakkig te worden , dan verkrijgt men een ijzer , dat tusschen het witte en grijze gietijzer in staat.
Het grijze gietijzer is week , zwartgrijs tot lichtgrijs, Ain- en grofkorrelig.
[let kan gemakkelijk gevijld, gebeiteld, geboord en afgedraaid worden. Het smelt
moeijelijker dan het witte gietijzer, wordt niet zoo spoedig vast als dit maar met
eene meer regelmatige oppervlakte , trekt zich vervolgens gelijkmatig te zamen en is dos zeer geschikt tot gietsel. Is wit en grijs gietijzer vermengd,
dan noemt men zulk een fabrikaat gehalveerd gietijzer. Heeft dan het grijze
gietijzer de overhand , dan wordt bet ijzer zwart gehalveerd , praedomineert
daarentegen het witte, sterk gehalveerd geheeten. Bevindt zich het witte
en grijze gietijzer in volkomen afgescheiden lagen , dan voegt men er den
naam van ))strepig" bij.
Het gietijzer is , zooals het van den hoogoven komt , na een voorafgaand
omsmelten, tot gieten of frisschen geschikt , om daaruit staal of hamerbaar
ijzer te maken , want men kan noch grijs noch wit gietijzer smeden of wellen.
Is ook het gebruik van het gietijzer tot gieten van buitengewone beteekenis , zoo heeft toch de bereiding van het sm eedbar e s ta a fij z er nit het
gietijzer eene even hooge, zoo niet hoogere waarde. Om bet gietijzer in een
week pletbaar ijzer te veranderen , zoodat men het kan smeden of wellen ,
moeten de verontreinigingen en de koolstof zooveel mogelijk verwijderd worden. Deze zuivering geschiedt door een oxyderend smelten. Wordt gietijzer
bij eene rijkelijke toetreding der lucht vloeibaar gemaakt, dan ondergaan zijne
bijmengsels eene oxydatie , waardoor de koolstof in koolzuur,, de zwavel in
zwaveligzuur,, de kiezel in kiezelzuur , de phosphorus in phosphorzuur wordt
overgebragt , terwijl tegelijkertijd ijzeroxydule-oxyde , hetwelk zich met het
kiezelzuur tot eene gemakkelijk smeltbare slak vereenigt , gevormd wordt.
Behalve de zuurstof der lucht , pleegt men ook andere oxydatiemiddelen aan
te wenden , zoo bijv. eene slak , die rijk is aan ijzeroxydule , de zoogenaamde
gaarslak, en harnerslag (ijzeroxydule-oxyde) , welke beide de ontkoling van
het gietijzer bewerken.
De bewerking der omzetting van het gietijzer wordt het fr i s sell en geheeten. DU geschiedt op haarden (h a a rd fr i s sch e n) of in vlamovens
(puddelproces of Engelsch frischproces).
De haarden voor de eerste methode zijn haardkuilen met plaatijzer bekleed , waarin bet gietijzer in 3-4 meters Lange, Vs meter breede en 5-7
duim dikke platen wordt gesmolten. Bij het begin van het frisschen wordt
de stookplaats met gloeijende houtskolen gevuld , de blaastoestel in werking
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gebragt en het gietijzer in ganzen op den haard gebragt , en in de verdie in van den haard geschoven , naar gelang het aan de voorzijde afsmelt. De inrigting van den haard is zeer verschillend, gewoonlijk echter
is zij vierkant en zijn de muren met 4 ijzerplaten bekleed. De bodern
(frischb od e m) is dikwijls eveneens uit gietijzer, soms echter ook uit
vuurvaste steenen , slakken en dergelijke gevormd. De wanden van den haard
neigen deels naar binnen , deels naar buiten. De platen, waaruit zij gevormd
worden, noemt men zakken. Sorntijds heeft men twee haarden onder een
mantel. die de gassen in een schoorsteen leidt.
Wordt de blaastoeste in werking gebragt , dan zal de lucht voortdurend koolstof uit het gietijzer in den haard tot koolzuur verbranden en het gietijzer
daardoor ontkolen en het kiezelzuur, gedeeltelijk door oxydatie van den kiezel
en het gietijzer ontstaan, maakt met het gevormde ijzeroxydule eene gemakkelijk smeitbare slak. Het ijzeroxydule is ontstaan door aanraking van het
ijzer met de zuurstof der lucht, waaraan bijgevoegde gaarslakken en hamerslag , zooals reeds gezegd is , helpen, doordien deze de oxydatie der overige
bestanddeelen van het gietijzer bewerken.
De ruwe slak (eene neutrale kiezelzure verbinding , die met de formule
3Fe0 -4-- SiO3 overeenkornt en zich als eene zwartgrijze , metaalglanzende massa
vertoont) drijft op het gesmolten ijzer en wordt van tijd tot tijd door het
slakkengat verwijderd. In deze slak is het ijzeroxydule zoo vast aan het kiezelzuur verbonden , dat hare zuurstof niet oR de koolstof van het gietijzer
werkt bij de temperatuur, waarbij het afdruipen van het gesmolten ijzer geschiedt. Zij kan dus niet ontkolend werken en hindert zelfs aan het ontkolingsproces, doordien zij het ijzer bedekt en de toetreding der lucht afsluit. Zij
vloeit zeer dunvloeibaar af en kan , met ijzerhamerslag vermengd , voor de
eerAvolgende smelting dienen , orn de ontkoling van het ijzer te bewerken
dewij1 zij door zulk eene toevoeging van ijzeroxydule-oxyde , rijk aan ijzer
en dus 'neer basisch wordt. Een basisch kiezelzuur ijzeroxydule toch geeft
zuurstof aan de koolstof van het gietijzer af, waardoor dan de slak weder in
eene neutrale verbinding wordt overgebragt. Zoo verleent dan eene toevoeging van gaarslakken , die basisch kiezelzuur ijzeroxydule bevatten, wezenlijke
diensten en werkt zooveel te beter naar gelang zij meer basisch , dat wit
zeggen , rijker aan ijzeroxydule is.
Is het afdruipen van het gesmolten ijzer geeindigd en heeft de blaastoestel nog
eenigen tijd gewerkt , dan wordt hij in rust gebragt en de eerste _bewerking
is als geeindigd te beschouwen , terwijl nu het eerste verzamelen begint.
Zijn de slakken verwijderd, dan bevrijdt men het gesmolten ijzer van de
kolen en smelt het wederom bij versterkte aanblazing druipvormig af. Deze
bewerking moet , wanneer het ijzer nog niet tot een klomp is verzameld,
en nog roodachtig wit er uitziet , wanneer nog roode of blaauwe vonken, die
op ruwe slakken duiden, en geene zilverwitte vonken van gaarslakken opstijgen , nog eenige malen herhaald worden.
De slak , die zich na de eerste bewerking en het afsmelten van het ijzer
vormt , is minder rijk aan kiezelzuur, maar bevat daarentegen zooveel te
raeer ijzeroxydule, naarmate het ijzer meer den staat van gaarheid nadert,
totdat zij eindelijk tot eene frisch- of gaarslak , dat wil zeggen , tot een bruikbaar basisch kiezelzuur ijzeroxydule wordt. Na de eerste bewerking van het
ijzer vindt men, zoodra het weder afgesmolten is, een mengsel van sterk
ontkoold ijzer, gaarslakken en kool in het vuur,, een mengsel, dat nog eenmaal
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moet bewerkt worden. De werkman maakt dan door middel van ijzeren haken
de bewerking ten einde en smelt bij versterkte toetreding van lucht het ijzer
nogmaals af, waarbij het halfvloeibaar wordt en eene verdere ontkoling ondergaat , waarna de scheiding der slakken van het gefrischte ijzer volgt.
Nadat het afsmelten geeindigd is, bevindt zich de ijzermassa op den bodem
van het vuur en vormt de zoogenaamde loeppe. Om deze te verkrijgen, wordt
de blaastoestel buiten werking gesteld , alle kleine stukken ijzer opgezocht
en op de van de grootere kolen ontbloote massa gebragt en aangesmeed.
De loeppe worth alsdan, nadat zij met water is afgekoeld , in de hoogte
geheven , naar de slakkenplaat getrokken en van de zamengebakken slakken gezuiverd. Deze zuivering is echter eerst dan volledig,wanneer men de loeppe onder
een framer brengi , die door eene spil en door schroeven in beweging gebragt
wordt , waardoor dan de deelen der slakken af reperst worden en de klomp
bijna de gedaante van een teerling verkrijgt. Deze handelwijze noernt men
het knijpen (zangen). Eindelijk wordt zij op de bovenste en benedenste oppervlakte glad gemaakt en door tniddel van een beitel in 4-6 stukken (schirbel) verdeeld of gehouwen , die aan de hoeken glad , alsdan witgloeijend
gemaakt en opvolgend onder den harrier uitgesrneed worden.
Deze geheele methode noernt men de Duitsche frisch metho de,
waarvan het sulusrneden, het eenrnalige srneltwerk , het wallonensrneden ,
het osemundesmeden, het magglafrisschen en het sintersmeden te onderscneiden
zijn, die wij hier enkel opnoemen. Wij stippen echter nog aan, dat het eenmalige
srneltwerk voortreffelijk staafijzer levert. Het wallonensmeden , dat voornamelijk in Zweden gebruikelijk is , neemt slechts eene geringe hoeveelheid ijzer
op eens in bewerking, doordien men slechts loeppen van '20-30 kilo voortbrengt en weinig slakken aanwendt. Bij het rnfigglafrischen , hetwelk voornamelijk in Carinthia en Frankrijk in gebruik is , bedient men zich van een
toeslag van zuiverende (garende) middelen, waarbij nog vloeibaar ijzer worth gernengd. Het zoogenaamde sulusrneden geli,jkt veel op de Duitsche frischniethode.
Het frisschen in de viarnovens of in de ovens met afgescheiden vuurhaard ,
waarbij de viarn slechts verhittend of srneltend werkt, geschiedt op zoodanige
wijze , dat de werklieden , nadat het gietijzer in den haard van den oven is
gesmolten, het rnetaalbad met behulp van haken onafgebroken doorwerken
en verdeelen. Deze rnethode is het p u d d e 1 e n (van puddling , het ornroeren , het dooreenrnengen of puddle , omroeren , dooreenmengen) geheeten.
Van daar draagt het frisschen in den vlainoven den naam van »puddelproces" , terwijl men de ovens, die voor dit doer zijn ingerigt, puddelovens pleegt te noemen. Zulk een puddeloven bevat een haard , die uit
ijzeren platen is zarnengesteld en den vorrn heeft van een vierkanten bak
of ovaal diep is, en eene vuurbrug , over Welke de vlam van het afgescheiden steenkolenvuur heenslaat , om het ijzer te verhitten en te smelten. De vlarn gaat alsdan door vuurkanalen (zoogenaamde fachsen) in den
schoorsteen.
Dikwijls bevat een vlamoven twee haarden , in welk geval de eene tot
eene eerste verhitting van het ijzer dient.
VOOr het inbrengen van het gietijzer wordt de smelthaard met een dek
van frischslakken, onder bijvoeging van hatnerslag of gloeispaanders, ter hoogte
van 7-10 duirn bedekt en tot witgloeijens verhit.
Gedurende het otnroeren werkt nu de koolstof van het ijzer op de zuurstof
van de gloeispaanders en van het ijzeroxydule der slakken , mar ook het toe-
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troomen der lucht bewerkt eene oxvdatie van het op den haard van den
vlamoven afgesmolten gietijzer, zoodat de zuurstof van het nieuw gevormde ijzeroxydule-oxyde , alsmede de zuurstof, die de slak en de hamerslag bevatten ,
met de koolstof van het gietijzer kooloxydegas vormt , hetwelk als blaauwe
vlammetjes ontwijkt. Naarmate nu de ontkoling voortgang maakt, wordt de
massa nioeijelijker smeltbaar en er ontstaan in haar binnenste gedeelte vaste
ligchamen van srneedijzer, die door middel der ijzeren haken opeengehoopt
en los aan elkander gesmeed worden. Daardoor scheidt zich het nog aan koolstof rijke ijzer af en wordt door voortdurend omroeren volledig ontkoold.
De voortgebragte slakken vloeijen voor in den oven van het ijzer af en men
laat ze van tij d tot tijd afloopen. Zoodra 'het frischproces is ingetreden , wordt de hitte versterkt en eindelijk het ijzer tot smeden gebragt.
Het puddelproces, in de theorie zeer eenvoudig, is zulks in de praktijk niet,
dewij1 het niet mogelijk is, al het ijzeroxydule-oxyde, door toetreding der
lucht gevormd , met het koolstofijzer in aanraking te brengen , zoodat er
ligtelijk oxyde in het ijzer blijft, waardoor de zamenhang der afzonderlijke
deelen wordt opgeheven. Zulk een overvloedig oxyde poogt men door bijvoeging van ruwe slakken te verwijderen , die dan in gaarslakken overgaan.
Door de afscheiding van het ijzeroxydule-oxyde ondergaat men een verlies
aan ijzer van 4-5 pros. ; verder is het gehalte van het gietijzer aan hoogovenslakken en mechanisch aangehechte kiezelaarde enz. nadeelig voor het
verkrijgen van een gewenscht produkt. Het vrije kiezelzuur toch vereenigt zich
met de hoogovenslakken en, indien nu tegen het einde van het frischproces de
gevormde, aan kiezelzuur rijke, slakken met het ijzeroxydule bij gebrek aan koolstof in aanraking komen, dan geven zij hun kiezelzuur gedeeltelijk aan het ijzeroxydule af en er ontstaan gaarslakken, die zich aan de wanden en aan den bodem
van den oven hechten , en moeijelijk smeltbare hoogovenslakken , die met het
ijzer verrnengd blijven. Deze slakken worden op de aangegeven wijze door
het puddelproces niet verwijderd. Er zijn derhalve onderscheidene verbeteringen voorgeslagen , waaronder voornamelijk vermelding verdient de
methocre , om stoom in het metaalbad te leiden. Komt toch het dampvormige water met het gloeijende ijzer in aanraking, dan wordt het in zijne
eleinenten ontleed , de zuurstof zal zich met de koolstof van het gietijzer,
alsrnede met de daarin bevatte zwavel, benevens andere oxydeerbare zelfstandigheden vereenigen , zoodat tengevolge daarvan kooloxyde , alsmede de
andere geoxydeerde zelfstandigheden in den gasvormigen staat ontwijken,
terwijl de waterstof zich met al de zwavel , die in den oven aanwezig is,
verbindt.
De methode, om stoom in het metaalbad te leiden, is de volgende. Zoodra
het gietijzer op de gewone wijze op den haard gesmolten is, brengt de puddeler de stoombuis in het vloeibare metaal, waarbij de opening beneden de
oppervlakte van het metaal blijft. Ook wordt de buis in het bad rondgevoerd , zoodat de stoom overal ontwijken kan. Is het ijzer voldoende ontkoold en deegachtig geworden , of wordt de stoombuis verwijderd, dan worden op de gewone wijze de loeppen gevormd. De duur voor het irileiden
van den stoom in het ijzer hangt van den acrd van het gietijzer af, dat men
verpuddelen wil.
Vooral merkwaardig is het zoogenaamde Bessemer proces, om ruw
ijzer in staal en staafijzer om te zetten , zonder puddelen. Dit proces bestaat hoofdzakelijk daarin, dat men het gesmolten ruw ijzer in een vooraf
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verwarmden oven laat vloeijen , waarin lucht onder sterke drukking stroomt.
De verwarmde oven is gewoonlijk een kleine kupeloven , waarin men gedurende het uitvloeijen van het ijzer met behulp van een cilindervormigen blaasbalg wind van 4-5 kilo drukking op den vierkanten Rijnl. duim kan voeren.
Voordat de oven wordt ingerigt, brengt men den blaasbalg in werking, opdat het vloeibare ruw ijzer niet te digt bij de duse , die zich aan den bodem
bevindt , kan indringen. Is de opvulling van den oven (die eene hoogte
heeft van 45 tot 60 centimeters boven de dusen) geschied , dan voegt een hevig opblazen -van het metaalbad en er verschijnen vlammen , terwij1 zich
vonken verspreiden , gedurende welken tijd de zuurstof der ingeblazen lucht
zich met de koolstof van het ruw ijzer verbindt , waardoor koolzuurgas gevormd wordt en een zeer hooge graad van hitte ontstaat , die zich door de
geheele massa verspreidt en waardoor wordt te weeg gebragt, dat de mechanisch bijgemengde koolstof geheel verteert en ook de scheikundig gebonden koolstof zich van het metaal begint te scheiden.
Het op deze wijze bereide staafijzer bezit in het algemeen de eigenschappen
van het ijzer , hetwelk door het haardfrisschen verkregen wordt, maar het
heeft niet de draagkracht van het frischijzer,, hoewel in den laatsten tijd met
veel beter gevolg proeven daarmede genomen zijn.
Een ijzer, rijker aan koolstof dan bet staafijzer , is het staal , hetwelk
gemiddeld 1-2 proc. koolstof bevat (Het staafijzer bevat gemiddeld 14 tot
3/4 procent koolstof).
Om het ijzer in staal over te brengen , wendt men in bet algemeen
twee methoden aan. De eene bestaat daarin , dat men aan koolstofrijk
ijzer (gietijzer) koolstof ontneemt , de andere , dat aan het staafijzer of
aan het koolstofarme ijzer koolstof wordt toegevoegd. Het staal, langs den
eersten weg verkregen, heet ruw staal of smeltstaal, dat volgens de
tweede methode bereid , cement- of brandstaa 1. Door beide staalsoorten om te smelten, verkrijgt men het gietstaal, ook gerbstaal of geraffineerd staal geheeten.
Het r u w- of fr i s ch staal (natuurlijk staal , smeltstaal , mok) wordt vervaardigd door gedeeltelijke ontkoling van het gietijzer en wel uit spiegelijzer,
dat uit spaatijzersteen is afgescheiden. De bewerking geschiedt door omfrisschen en onderscheidt zich van het gewone frisschen slechts, doordat
men het gaarworden van het gietijzer door eene langzame behandeling beneden de aangeblazen lucht zoekt te bewerken, terwijl het gietijzer bij het
gewone frisschen steeds voor of boven de aangeblazen lucht moet worden
gehouden. Door de meer langzame behandeling van bet gietijzer beneden
de aangeblazen lucht , zoodat deze niet het metaal maar slechts de kolen
raakt , verbrandt de koolstof van het ijzer langzamerhand en bij het tijdig
eindigen van dit oxydatieproces wordt staal verkregen.
Voor de staalbereiding wordt verder ook gaarsmeltend , weinig koolstof
bevattend wit ruw ijzer aangewend , hetwelk niet meer volkomen vloeibaar
wordt. Men heeft daartoe een zeer sterk vuur noodig en voegt ook wel bij zeer
dunvloeibaar ruw ijzer, om de massa meer brijachtig te verkrijgen , gare
toeslagen bij.
Het proces der bereiding van het ruw staal geschiedt op frischhaarden,
die gelijk zijn aan die, welke bij het frisschen van bet ruw of gietijzer worden
aangewend. Het ruw ijzer wordt in eene holte met kool en slakken voorzigtig verhit , zoodat de aangeblazen lucht niet het metaal, maar de kool
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treft. De bewerking mag niet te lang worden voortgezet, omdat anders alle
koolstof verbrandt en , in plaats van staal, staafijzer zou worden voortgebragt.
Bij het begin van de bewerking voor de staalvorming voegt men een wei. nig hamerslag bij en Wendt het gietijzer in stukken van 10-20 kilo aan.
Zoodra nu het eerste stuk geheel vloeibaar is, wordt de blaastoestel fangzaam in werking gebragt , eenige hamerslag opgestrooid en omgeroerd. Bij de
massa, die zich zeer spoedig vloeibaar voordoet , worden allengskens grootere stukken, gewoonlijk vijf,, ingesmolten ; terwijI men verder op gelijke wijze
voortgaat. Alsdan laat men den verkregen staalkoek in den haard bekoelen ,
heft er hem uit en verdeelt hem onder den hamer in 6-8 stukken. Deze
stukken worden meestal tot vierkante staven uitgerekt.
Evenals het staafijzer verkrijgt men thans het staal door het puddelproces. Daartoe eindigt men dit proces op den oogenblik, waarop aan het gietijzer de vereischte hoeveelheid koolstof onttrokken is. Het staalpuddelen geschiedt eveneens in viainovens, op dezelfde wijze als bij het staafijzer , maar
het proces rnoet, zooals gezegd is, vroeger worden geeindigd.
Ten einde bij het Bessemer-proces het juiste punt te treffen , waarop de
thassa een goed staal levert, heeft Lielegg gebruik gemaakt van de spectraal - analsse. Hij heeft door een tal van proefnerningen gevonden , dat het
spectrum van de Bessemer-vlam gedurende het frisschen eene reeks van veranderingen aantoont, die gelijken tred houden met de ontkoling der massa
en dus het beste en zekerste kenteeken voor den verloop van het geheele
proces opleveren. Lielegg heeft eene naauwkeurige teekening gegeven van al
de strepen , die in het spectrum der Bessemer-vlain voorkornen , met betrekking tot hare Jigging en kleur. Men kan dus met behuip van den spectroscoop zoowel het begin als bet einde van het ontkolingsproces naauwkeurig
bepalen. Gedurende de frischperiode schijnt een bijzonder proces in de massa
plaats te grijpen, dat zich in het spectrum openbaart door het te voorschijn
treden van vier blaauwe strepen en eene blaauwviolette streep. Men heeft
nog geen voldoende verklaring van dit verschijnsel kunnen geven, maar het
te voorschijn treden en verdwijnen dezer strepen is werkelijk het kenmerk,
dat de juiste graad bereikt en de ijzermassa In staal veranderd is.
Gewoonlijk worden , voornamelijk bij het spiegelijzer, ruwe slakken als
toeslag bijgevoegd. Hoe vloeibaarder de massa na het bijvoegen der slakken is , des te minder ontwijkt het kooloxydegas. Hoe meer daarentegen de
massa opblaast en hoe langer de beweging duurt, des te langzamer volgt de
ontkoling van het ruw ijzer en zoo veel te minder fijnkorrelig wordt het
staal. De slakken moeten bij de gewone temperatuur dunvloeibaar en bij
sterkere hitte slechts geelgloeijend worden; ook rnogen zij op de oppervlakte
van het smeltsel niet schuirnig zijn, want worden de slakken witgloeijend
dan geven zij zelden een hard staal, een nadeel, hetwelk alsdan niet meer
te verhelpen is.
In het begin vertoonen zich bij het opdrijven kleine kernen der staalmassa, die bij het verder roeren en gaarworden van het smeltsel steeds grooter
worden, totdat eindelijk al het ruwijzer in ruw staal is overgegaan. De slakken , die op de massa driiven, bakken steeds meer te zamen , naar gelang de
ontwikkeling van kooloxydegas vermindert , totdat eindelijk de staalmassa
tot voor de heeft van de slakken ontbloot op den haard ligt. Zoodra zich geene
korrels van de slakken op de oppervlakte meer vertoonen, wordt het
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vuur bedekt , opdat de lucht zooveel mogelijk wordt afgehouden , hetgeen
te noodzakelijker is , orndat een groot gedeelte der staalmassa niet door slakken tegen te sterke ontkoling is beschut. Zet zich nu de staalmassa grootendeels ten bodem en begint zij goed vast te worden, dan moet met de bewerking geeindigd worden.
Eene andere methode, om staal onmiddelijk uit gietijzer te vervaardigen ,
bestaat daarin, dat men het gietijzer in zeer kleine stukken verdeelt, hetwelk Tangs den zuiver mechanischen weg geschiedt , of door het gesmolten
ijzer in koud en hevig bewogen water te gieten. Het op de eene of andere
wijze verdeelde ijzer wordt vervolgens met zelfstandigheden vermengd , die
zuurstof en water bij de gewone temperatuur afgeven en daardoor het koolstofgehalte van het gietijzer veranderen en de verontreinigingen opnemen.
Men omgeeft het gietijzer in een kroes met 20 proc. poeder van spaatijzersteen
eni V, proc. bruinsteen en smelt het in een staaloven. Bij eene hooge temperatuur geven deze toevoegsels een deel van hunne zuurstof, van hun koolzuur en
van hun water af, die aan het gietijzer een deel zijner koolstof onttrekken.
Zij komen dan later in smelting , nemen de verontreinigingen van het ijzer op
en er blijft in den kroes een gelijkmatig, , taai en veerkrachtig staal terug.
Het verkregen staal wordt in geschikte vormen gegoten en de aldus verkregen staven worden uitgesmeed. Het nieuwe staal is sle .chts moeijelijk te
wellen maar kan gemakkelijk gebogen worden zonder te breken.
Eene der latere bereidingswijzen van staal , in Amerika toegepast , bestaat
daarin, dat men giet- of ruwijzer met koolzure potassa , koolzure soda of
koolzuren kalk aan de roodgloeihitte blootstelt , waarbij dan de kool van het
gietijzer zuurstof aan het koolzuur der koolzure zouten onttrekt en als kooloxyde ontwijkt.
Het c e m en t- of bra n d s t a a 1 wordt verkregen door in een cementeeroven uit vuurvaste steenen gernetseld over srneedijzer , met kool of koolhoudende zelfstandigheden verrnengd, gedurende langen tijd zand uit te storten, te
gloeijen en in den oven zelven een tot twee dagen te laten bekoelen. Het vervaardigen van dit staal uit staaf- of srneedijzer berust op de eigenschap van het
ijzer, urn bij het gloeijen met kool koolstof op te nemen en in staal over te
gaan , of liever op de eigenschap, dat het kooloxyde , door gloeijing der kool
gevorrnd, aan witgloeijend ijzer, onder vorming van koolzuur, koolstof afgeeft.
De ijzeren staven worden met de cementeermiddelen gelegd in bakken van
vuurvaste klei en tigchelsteenen (cementeerbakken). De bakken worden met
aarden platen bedekt en langzaam tot de witgloeihitte verhit , hetwelk, naar
gelang van de grootte der bakken, 4-12 dagen onderhouden wordt. De
cementeerbakken zijn 3, ook wel 4 meters fang, 65 tot 90 centimeters breed
en 70 tot 90 centimeters hoog. Hoe lager en smaller zij zijn , des te gelijkvormiger wordt de card van het staal. Als cementeerpoeder bedient men
zich van een poeder van kool van hard hout,voornamelijk van eikenhout. Ook
pleegt men asch en keukenzout bij te voegen; nog werkzamer is een bijvoegsel van dierlijke kool, hetzij van deze alleen, hetzij met ferrocyaanpotassium.
Een zeer goed cementeerpoeder bestaat uit 2 deelen roet, 2 deelen stof van kolen,
1 deel asch en V, deel keukenzout. — Ook door het aanwenden van 6 deelen
graphiet en 6 deelen kalksteen op 20 deelen ijzer kan een goed staal verkregen worden. — De gewone wijze , um het cementeerpoeder aan te brengen , bestaat daarin, dat men dit eenige duimen hoog over den bodem der
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bakken uitspreidt en de staven op de hooge kanten naast elkander, 2 1/2 duim
van den bak en 3/4 tot 'I duim van elkander verwijderd, daarop legt. Over deze
eerste laag staven schudt men eene laag cementpoeder van 1-1 1/4 duim
hoogte , legt weder staven op en gaat zoo voort , totdat slechts 15 duim
aan de geheele vulling ontbreken.
Deze ruimte wordt met onsmeltbaar vochtig zand gevuld. De staven
niogen elkander of de wanders der bakken niet aanraken. Ook moet elke
toetreding der lucht vermeden worden, dewijl antlers het ijzer slakken geeft.
De oven wordt langzamerhand aangestoken, maar mag eerst binnen 24
uren den voor het cementeren benoodigden warmtegraad bereiken , die
gelijkmatig moet worden gehouden. Er worden eenige proefstangen in
den bak gezet , die door bijzondere openingen kunnen worden getrokken ,
om na te zien , of al het ijzer in staal is overgegaan. De duur van een
brandsel rigt zich zoowel naar de grootte als naar de brandstof, den trek
van het vuur en de sterkte der staven. In kleine ovens is het proces in 5,
in grootere in 9-10 dagen geeindigd.
Het op deze wijze verkregen staal is met blazen bedekt , die voortgebragt
worden door het ontwikkelde kooloxydegas, hetwelk zich door inwerking der
kool op ongezuiverd oxyde of op slakken vormt (blazenstaal).
Door het cementeren neemt roestvrij staafijzer 0,22 tot 0,5 proc. in gewigt toe.
Voordat het ruw of cementstaal in den handel komt , wordt het eerst geraffineerd of gegerbt , om het gelijkmatig te maken , hoewel het aan hardheid
verliest , indien zulks dikwijls herhaald wordt. Het is in alien gevalle beter,
dat het staal reeds op zich zelf gelijkmatig is en bet gerben als overbodig
kan worden beschouwd , zoodat in het bijzonder is aan te raden , het beste
ijzer tot het bereiden van cementstaal te bezigen. Is bet echter noodig ,
dat er geraffineerd moet worden , dan worden de vierkante staven tot dunne
platte staven uitgerekt, in koud water hard gemaakt , telkens 6-8 staven boven
elkander gelegd en wel nu eene hardere , dan eene weekere. Men smeedt ze
alsdan tot eerie staaf bijeen , welke tot eene vierkante staaf wordt uitgerekt.
Men slaat de stang in het midden door, buigt haar om en smeedt beide einden
weder aaneen en gaat alzoo ten tweeden male te werk.
Bij het cementeren der ijzeren stangen nemen bij het gloeijen tusschen kolen eerst de ijzerdeeltjess , welke aan de oppervlakte liggen , koolstof op.
Aan deze gekoolde ijzerdeeltjes wordt door de daaronder liggende ijzerdeeltjes een gedeelte der koolstof onttrokken. Er N ol gt nu aan de oppervlakte
weder eene opneming van koolstof en zoo heeft er bij het steeds verder voorwaarts dringen eene koling plaats , die bij goed staal zich tot in bet midden
der ijzeren staven uitgerekt.
Omtrent de theorie der vorming van cementstaal zijn vele meeningen uitgebragt. Men meende vroeger, dat de koolstof direct in het ijzer binnentrad. Later
heeft men verkondigd , dat er uit de zuurstof der ingesloten lucht en der gloeijende kolen kooloxydegas ontstaat , hetwelk in het ijzer dringt en zooveel zijner
koolstof afgeeft , dat koolzuur terugblijft , hetwelk wederom door de gloeijende
kool in kooloxydegas veranderd wordt, maar deze theorie is gebleken niet
houdbaar te zijn , omdat proeven geleerd hebben , dat, wanneer men ijzerdraad
in gesmolten ijzer dompelt en dit nog langen tijd gloeijend houdt , de ijzerdraad eveneens in staal veranderd is.
Dompelt men verder eene staaf van smeedijzer in gesmolten gietijzer,, dan
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verstaalt dit eveneens aan de oppervlakte. Er vertoont zich dus een streven
om het evenwigt in bet koolstofgehalte van het ijzer te herstellen en men
zou kunnen aannemen , dat bij de omzetting van bet ijzer in staal door kooloxydegas de koling der aan de oppervlakte liggende ijzerdeeltjes onmiddellijk volgt door het opnemen van koolstof nit de gassen , die telkens meer
aan de inwendige deelen wordt medegedeeld. Op gelijke wijze werkt zeker
ook de koolstof van het steenkolengas op het staafijzer,, want proeven hebben geleerd , dat zich eveneens staal vormt, wanneer ijzeren staven in steenkolengas witgloeijend gehouden worden.
Wanneer men diensvolgens aanneemt , in de koolstof in den fijnverdeelden staat de staalvorming bewerkt en n het oog houdt , dat de dierlijke
kool als een werkzaam middel is te beschouwen , zoo laat zich ook wel aannemen, dat cyaan een overdrager der koolstof is, te meer de-wijt ook het
geel bloedloogzout de staalvorming bevordert. Het cyaan vormt met het
ijzer cyaanijzer,, hetwelk echter ontleed wordt in koolstofijzer of staal en in
stikstof, die ontwijkt. Ook hebben proeven geleerd , dat ijzerdraad door
gloeijing in eene attnospheer van cyaangas of door gloeijing met cyaanpotassium enz. in staal wordt overgebragt. Het zou derhalve aan te bevelen zijn,
in plaats van dierlijke en plantaardige kool, cyaanverbindingen voor de bereiding van bet cementstaal aan te wenden. Men zou althans bij bet aanwenden van cyaanverbindingen de koolstof in een zeer fijn verdeelden staat aan
het ijzer mededeelen en bovendien daarbij de noodige hoeveelheid koolstof
beter berekenen of bepalen kunnen , terwiil ontegenzeggelijk de methode,
om verschillende cementeerpoeders en voornamelijk onbepaalde hoeveelheden
dierlijke en plantaardige !cool aan te wenden , zeer ruw en onzeker is, zoodat het gelukken der cementatie altijd slechts van het juiste punt afhangt ,
waarop men de bewerking eindigt.
Wil men echter, hoe ook de bereidingswijze is, een gelijkvormig staal verkrijgen, dan is het altijd nuttig, het staal om te smelten tot gietstaal.
Het verstalen of de omzetting der oppervlakte van het ijzer in staal
wordt voornamelijk -aangewend bij grovere gereedschappen en werktuigen, die
slechts aan een gedeelte hard behoeven te zijn. Deze bewerking geschiedt
door de te verstalen voorwerpen op de oppervlakte door middel van amaril
schoon te maken , er eene laag koolhoudend cementpoeder op te brengen en
dan in een gewonen windoven zonder blaastoestel te gloeijen.
Het deel, hetwelk men wil harden, wordt in water (hardingswater) gebluscht
en de hitte, die nog in de massa blijft , ten nutte gemaakt , om de juiste
aanloopkleur voort te brengen, dat wil zeggen, het geharde ijzer te detremperen.
Hierbij komt het dikwijls voor, dat het geharde einde scheuren krijgt, een
nadeel, dat door eene eenvoudige methode kan verhinderd worden. Er wordt
namelijk aanbevolen, het voorwerp omgekeerd in het hardingswater te dompelen , zoodat het einde, hetwelk men harden wil , het laatst daardoor aangeraakt en daarmede overspoeld wordt.
Om ijzer aan de oppervlakte in staal om te zetten, wordt bet ook in den gloeijenden staat met poeder van geel bloedloogzout of van borax bestrooid, middelen , die reeds sinds langen tied voor dit doel zijn aangewend.
Om bet staal een gekleurd aanzien te geven , worth het aan het zoogenaamde detremperen onderworpen, hetwelk geschiedt, door het aan hitte bloot
te stellen. Dewijl het echter vrij moeijelijk is, het staal gelijkmatig te verhitten , zoo bedient men zich tot dit doel somtijds van metaalbaden, waartoe
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men onderseheidene legeringeri aanwendt, die men tot het smeltpunt verhit.
Het geharde staal wordt in het gesmolten metaal zoo Lang gedompeld, totdat
het de temperatuur van het metaalbad heeft aangenomen.
De aanloopkleuren van het staal zijn bij de verschillende temperaturen de
volgende
220° C. eene bleekgele kleur, bruikbaar voor lancetten en fijne snijdende
instrumenten ;
230° C. eene bleeke strookleur , bruikbaar voor fijne scheermessen;
240° G. eene goudgele kleur , bruikbaar voor gewone scheermessen en pennernessen ;
255° C. eene bruine kleur, bruikbaar voor scharen en beitels ;
265° C. purperkleurige vlakken , bruikbaar voor bijten , schaven , zakmessen
en sterkere beitels;
275° C. eene purperkleur,, bruikbaar voor tafelmessen en groote scharen ;
285° C. eene lichtblaauwe kleur , bruikbaar voor pennen , klingen en horlogieveeren ;
295° C. eene indigoblaauwe kleur, bruikbaar voor fijne zaagbladen , boren
en zeer veerkrachtige instrumenten;
315° C. eene donkerblaauwe kleur, bruikbaar voor groote zaagbladen , die
door vijlen scherp gemaakt worden.
Eene bijzondere soort van staal beet Damascenerstaal , hetwelk van de
andere soorten is onderscheiden , doordat daarop door bijten met verdunde
zuren schakeringen of ongelijkvormige aderen (damascering) van donkerder
en lichter kleur worden voortgebragt , eene eigenschap , die het staal ook door
omsmelting niet verliest en die van een ongelijksoortigen aard van het staal
afhangt , want hoe gelijkvormiger en weeker het is, des te minder komt
de damascering te voorschijn. Men heeft dit zoeken te verklaren door aan
te nemen, dat de koolstof met het ijzer op verschillende wijze verbonden is
en dat de verschillende koolstofverbindingen zich scheiden , naar gelang zij
weer of minder neiging hebben om te kristalliseren.
Vooral verdient vermelding het Oostindische W o o t.z, eene staalmassa ,
die in Oostindie bereid wordt , door ruw ijzer met verschillende plantaardige
zelfstandigheden zamen te smelten. Het mengsel wordt in smeltkroezen gehragt en dan met eerie Asclepias-soort bedekt. De kroezen worden met, vochtige klei gesloten en in een oven bij eene zoo laag mogelijke temperatuur
gedurende 2 112 uur verhit.
Een soort van Damascenerstaal wordt verkregen door gietstaal met eenige
edele metalen , zooals zilver, platinum, rhodium zamen te smelten.' ,
Over de constitutie van het staal hebben de gevoelens nog al uiteengeloopen. Voor eenigen tijd heeft Frèmy beweerd , dat , behalve koolstof en
ijzer, ook stikstof een wezenlijk bestanddeel van het staal uitmaakt , dat er
dus eene soort van cyaanverbinding aanwezig is. Caron daarentegen heeft
later de oude stel ling gehandhaafd , dat staal enkel besfaat nit ijzer en koolstof, terwijl zijne eigenschappen verschillen naar den staat , waarin zich de
koolstof daarin bevindt en naar den aard der verontreinigingen. Stikstof is
volgens hem slechts een toevallig bestanddeel van eenige staalsoorten.
Over de nuttigheid van het wolfrarnium bij de fabrikatie van staal, zie bij
Wolframium pag. 837.
De beste staalsoorten bevatten phosphorus, die gebleken is zeer nuttig, te
zijn voor de staalvorming.
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IJzeraarde = lizerblaanw,
IJzeraether is de oplossing van ijzerchloride in alkohol bevattenden aether,
die onder den naam van Tinctura nerving Bestuscheffii in de geneeskunst bekend
is. Zooals reeds de naam van den uitvincler aantoont , is dit praeparaat van
Russischen oorsprong. De bereiding were eerst geheim gehouden , maar
Catharina H, keizerin van Rusland, kocht het geheim van het voorschrift van
de erfgenamen van Bestuscheff voor 3000 roebels. Dit nude voorschrift bebelsde : 6 deelen zwavelkies met 12 deelen kwikzilversublirnaat 6 tot 8 maal
te sublimeren , het overbliivende sterk te gloeijen, aan de lucht te laten vervloeijen en met sterken brandewijn te vermengen. — De eerst bruine vloeistof wordt aan het zonlicht kleurloos , en daaraan onttrokken goudgeel van
kleur , van daar de naam gon d d r oppel s, aan dit praeparaat gegeven.
De ontkleuring der oplossing van ijzerchloride in alkoholbevattenden aether
aan het zonlicht geschiedt , doordien het ijzerchloride, gereduceerd wordende
tot ijzerchlorure, een gedeelte chloor afgeeft , het welk substituerend werkt
op den aether en dichlooraether (zie bij Monochlooraether) vormt. Tevens
ontstaat er aethylchloruur door middel van de gevormde chloorwaterstof.
Iheraluin zie lheroxyde-potassa , zwavelzuur en hij Alain.
Iherbicarbureet (Koolstofijzer : FeC2 ) ontstaat hij het smelten van geel
bloedloogzout en blijft na uitlooging terug.
IJzerbindmiddelen (1.1-zerlutums) om ijzer met ijzer of ijzer met steen te
verbinden , zie bij Bindmiddelen. Om ijzer in steen vast te maken , is door
Artus onlangs eene massa opgegeven , die binnen 48 uren volkomen hard
wordt. Zij bestaat uit een mengsel van 6 deelen portland-cement, 2 deelen
zand , 1 deel fijri poeder van gebranden (doch niet gehluschten kalk) en 'I deel
kalkbrij (met water gebluschte kalk). Eerst mengt men 5 deelen portlandcement met 1 deel van den fijnen gebranden kalk, voegt hierbij 2 deelen zand,
mengt deze met de eerste twee stoffen goed dooreen , voegt ten laatste nog
1 deel kalkbrij bij en eindelijk zooveei oplossing van waterglas (van 4,20
spec. gewigt) , dat er eene dikke brijachtige massa ontstaat , die dan op de
gewone wijze met het te bevestigen ijzer vast in de opening van den steen
met een troffel aangedrukt wordt, nadat men vooraf de plaatsen of openingen,
alsook een gedeelte van het ijzer, dat bevestigd zal worden, met eene oplossing van waterglas heeft vochtig gemaakt.
Iherbisulphureet (Dubbel-zwavelijzer : FeS 2 ) wordt in de natuur zeer verspreid aangetroffen, zoowel in de oudste als in de jongste formaties en wel
in kristallen, digt, niervormig, kogelvormig. De kristallen, waarin het dubbel-zwaveiijzer voorkomt , zijn deels teerlingen , pentagonaal-dodecaèders enz.
behoorende dus tot het regelmatig systeem. Deze dragen den naam van
z w a v elk i e s of ij z e r k i e s. Peels treft men kristallen van zwavelijzer
aan, die in regte rhombische zuilen voorkomen en dus tot het rhombische
systeem behooren. Deze worden w a t e r k i e s, s p e e r k i e s of straalkies
geheeten , zij komen echter veel minder voor dan de kristallen van het regelmatig systeem.
De zwavelkies is metaalglanzend, Licht- of matig donkergeel en zeer hard ,
zoodat hii met staal vonken geeft. Het spec. gewigt komt overeen met 4,9
tot 5,0. De wat erk i es is eveneens metaalglanzend en bezit eene gele, naar
het grijze of groene overhellende kleur en een weinig geringer spec.sgewigt,
namelijk 4,6-4,8. Hij vervalt aan de lucht meestal zeer spoedig en wordt
in aanraking met water en lucht zeer gemakkelijk geoxydeerd. Nen vindt
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den waterkies in vele bruin- en steenkolen , die door zijne aanwezigheid ligtelijk van zelf ontbranden.
Kunstmatig kan het dubbel-zwavelijzer verkregen worden door enkelvoudig-zwavelijzer, hetwelk door zamensrnelting van aequivalentische hoeveelheden ijzer en zwavel is bereid , met de heeft van zijn gewigt zwavel te vermengen en in eene retort te verhitten , totdat de overmaat van zwavel is
afgedestilleerd, waarbij eater de temperatuur niet tot de gloeihitte mag
worden gebragt. Er blijft een volumineus , geelachtig, metaalglanzend poeder terug, hetwelk een bisulphureet is.
Iherblaauw,, ook Glaukosideriet geheeten , is waarschijnlijk een meer of
minder verontreinigd aardachtig vivianiet , dat is een phosphorzuur ijzeroxyde-oxydule.
IJzerblaauwzuur = Ferrocyaanwaterstofzuur.
IJzerboom noemde men vroeger een verschijnsel , dat te voorschijn treedt,
wanneer men in eene oplossing van kiezelzure potassa of waterglas een stuk
van een ijzeroxydule- of oxydezout legt , waarbij deze laatste ontleed worde
en een geleiachtigen neerslag vormen, voornamelijk bestaande uit kiezelzu ur
ijzeroxydule- en oxyde , welke neerslag langzamerhand boomvormig in de
hoogte trekt. Men heeft in later dagen dit verschijnsel uitgebreid door niet
alleen ijzerzouten , maar ook tegelijkertijd mangaan- en zinkzouten in verdund
waterglas te brengen , waarbij eene verscheidenheid van kleuren ontstaat.
Men heeft dit verschijnsel genoemd de scheikundige plantengroei.
IJzerbromide (Fe2Bra ) wordt verkregen door overvloedige broomdampen
over gloeijend ijzer te leiden en kan door sublimatie in donkerroode kristallen verkregen worden die in water , alkohol en aether oplosbaar zijn.
' wordt verkregen door overvloedig ijzer met broomIJzerbromure (Fear)
dampen te behandelen of door broomdampen over zwak gloeijend ijzer te
leiden. Bovendien kan het ook worden bereid door overvloedig ijzervijlsel
met broom en water te digereren, door verhitting van broomammonium met
ijzervijlsel enz. Het komt geelachtig, bladerig kristallijn voor en is moeijelijk
smeltbaar.
IJzerbjjtmiddelen worden die ijzerzouten geheeten , welke in de verwerij
tot bijten gebezigd worden (zie Verwerij).. Van de oxydulezouten behooren
daartoe slechts het ijzervitriool en het azijnzuur ijzeroxydule, van de oxydezouten het neutraal zwavelzuur,, salpeterzuur en azijnzuur ijzeroxyde en de
ijzeraluin.
De werkzaamheid deter zouten berust op een zich vormend basisch oxydezout. Zoodra namelijk weefsels met een oplosbaar ijzeroxydezout bedekt
worden , volgt eene ontleding van het zout in een zuur en in een basisch
zout.
lherchloride (Fe2C13 ) komt voor in metaalglanzende , donkerviolette
blaadjes, die vlugtiger zijn dan het ijzerchlorure , reeds een weinig boven
1000 C. onveranderd kunnen gesublimeerd worden en aan de lucht spoedig
vervloeijen. De oplossing in water is roodgeel van kleur,, bij verdamping
vervlugtigt een gedeelte , terwiji een grooter deel in zoutzuur en ijzeroxyde
wordt ontleed.
Het ijzerchloride is oplosbaar in water, wijngeest en aether. Het wordt
verkregen, wanneer men ijzer in een stroom chloorgas verhit. Men legt
tot dat einde het best spiraalvormig gewonden ijzerdraad in eene glazen buis,
verhit deze matig sterk en leidt er chloorgas over, hetwelk men, om het
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te droogen , vooraf door sterk zwavelzuur laat strijken. Het ijzerchloride ,
dat onder eene aanzienlijke hitte gevormd wordt, vervlugtigt en zet zich
in het koudere gedeelte van den toestel of van ballons, die daarmede in verbinding gebragt zijn , als metaalglanzende schilfertjes af. Verder verkrtgt
men het ijzerchloride door ijzer in koningswater op te lossen en de oplossing
tot stroopsdikte te verdampen of door ijzeroxydehydraat in zoutzuur op te
lossen. Uit deze oplossing kan het ijzerchloride in verbinding met water
(Fe2C13 + 12110) gekristalliseerd worden verkregen als eene bruingele kristalmassa.
De oplossing, die veelvuldig tot de bereiding van andere ijzerverbindingen
wordt aangewend, kan tot dit Joel op de volgende -wijze bereid worden.
Men brengt ijzeren nagels in zoutzuur en stelt ten laatste met eene overmaat
van eerstgenoemdenaan warmte bloot. De ontstane oplossing wordt afgefiltreerd
en zoolang afgewasschen chloorgas er door geleid , totdat de oplossing naar
chloor riekt en met alkalien een bruinen neerslag geeft , waardoor wordt
aangetoond , dat het chlorure in chloride is omgezet. Ook kan men bloedsteen aanwenden , na dezen op het vrije vuur tusschen kolen tot gloeijens
verhit en vervolgens in water geworpen en tot poeder gebragt te hebben.
Men overgiet hem alsdan met salpeterzuur en stelt het terugblijvende herhaaldelijk met sterk zoutzuur aan de warmte bloot. Men laat de een weinig verdunde oplossing door bezinking helder worden , leidt er chloorgas door, om
al het chlorure in chloride over te brengen en verdampt eindelijk in het waterbad, om het overvloedig chloor te verwijderen.
Het ijzerchloride wordt zoowel op zich zelf, als in water of in aetherhoudenden
wijngeest (Zie IJzeraether) opgelost , verder met salmiak gemengd als ijzersalmiak, in de geneeskunst aangewend. De geconcentreerde oplossing komt voor
onder den naam van Liquor stypticus Looffli. Het gebruik van het ijzerchloride in de nijverheict bepaalt zich hoofdzakelijk tot de zijdeverwerij en
tot het bruineren der geweerloopen.
Het ijzerchloride vormt met ijzeroxyde een basisch zout , een ij zerox ychl or id e, hetwelk eveneens in water oplosbaar is en verkregen wordt door
eene oplossing van ijzerchloride met ijzeroxydehydraat te digereren.
IJzerchlorure (FeC1) komt in den watervrijen staat voor als eene witte
kristallijne massa van een metaalachtigen zamentrekkenden smaak , die in
water tot eene lichtgroene vloeistof oplost , waaruit het met 4 aeq. water
gekristalliseerd kan verkregen worden. — Men verkrijgt het in watervrijen
staat door over verhit ijzervijlsel droog zoutzuurgas te leiden.
In den waterhoudenden staat wordt het verkregen door smeedijzer (nagels
of draad) in zoutzuur op te lossen. De oplossing wordt dan ten laatste met
een overvloed van ijzer gedurende langen tijd aan de warmte blootgesteld ,
gekookt en kokend heet in eene flesch gefiltreerd , die met koud zoutzuur is uitgespoeld. De blaauwgroene kristallen, die bij bekoeling ontstaan,
moeten dan zeer snel tusschen vloeipapier aan de zomerwarmte blootgesteld
of bij eene temperatuur van 30° C. gedroogd worden. Ook wordt het verkregen als bijprodukt bij de bereiding van waterstof nit zoutzuur en ijzer.
Het ijzerchlorure wordt in de katoendrukkerij gebezigd voor de bereiding
van fayenceblaauw , om indigo door indompeling in de kalkkuip te desoxyderen , om roestgeel voort te brengen enz. Ook in de geneeskunst wordt het
gebruikt.
Ihercyaanwaterstofzuur = Ferrocyaanwaterstofzuur.
55
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IJzercyanide en IJzercyanure zijn slechts in verbindingen bekend en wel
als de radicalen Ferridcyaan en Ferrocyaan. (Zie aldaar).
IJzercyanure-cyanide = Berljjnsch blaauw.
IJzerertsen omvatten alle mineralen , die ijzer als een wezenlijk bestanddeel bevatten, hoewel men in de nijverheid daaronder slechts zulke ertsen
verstaat , waaruit ijzer met voordeel kan worden afgescheiden (zie bij IJzer).
IJzerfluoride (Fe2F3) wordt verkregen door ijzeroxyde in fluoorwaterstofzuur op te lossen. De kleurlooze oplossing levert bij verdamping een
bleekrood zout van een zoeten zamentrekkenden smaak.
IJzerfluorure (FeF) wordt bereid door ijzer in vloeispaatzuur op te lossen en kristalliseert uit de oplossing , naar gelang het zuur verzadigd wordt,
in kleurlooze bijna regthoekig vierkante tafelen , die gemakkelijker in zuurhoudend , dan in zuiver water oplosbaar zijn. In het laatste is het zelfs vrij
moeijelijk oplosbaar. Het bevat kristalwater, hetwelk de ontleding van het
zout bewerkt , indien het tot gloeijens verhit wordt. Is het daarentegen bij
eene zachte warmte van zijn kristalwater bevrijd , dan kan het zonder ontleding gegloeid worden. Aan de lucht worden de kristallen langzamerhand
met een bruin poeder bedekt.
IJzerglans is natuurlijk voorkomend gekristalliseerd ijzeroxyde , hetwelk
slechts zeldzaam verontreinigd wordt gevonden en waarvan de kristalvorm
een rhomboeder is.
Iherglimmer is slechts eene bladvormige varieteit van den ijzerglans.
Iherjodide (Fe 2 J3) ontstaat bij het leiden van jodiumdampen over verhit
ijzerdraad. De oplossing is bruinachtig. Het vormt met ijzeroxyde een basisch zout (ijzeroxyjodide), hetwelk bij verhitting jodium aan het water afgeeft en een magnetiseh residu (van iizeroxydule-oxyde) laat.
IJzerjodure (FeJ) ontstaat, wanneer overvloedig ijzervijlsel met jodium
en water wordt ondereengemengd. Menkan het uit deze oplossing door
verdamping verkrijgen in blaauwgroene kristallen met 5 aeq. water. In den
stroopvorm (ten einde de oxydatie van het ijzer tegen te gaan) wordt het in
de geneeskunst gebruikt als Syrupus jodeti ferrosi (Joodijzerstroop).
IJzerkies = Zwavelkies is IJzerbisulphureet (zie aldaar).
IhermeIlanide en IJzermellanure worden als een neerslag verkregen bij
wederzijdsche ontleding van mellonpotassium en van eene oplossing van ijzeroxydule of ijzeroxyde (Zie Mellonpotassium).
Ihermenie is een donkerbruin poeder , uit ijzeroxyde en 25 proc. klei
bestaande , dat in den laatsten tijd zeer is aanbevolen , orn de gewone menie
te vervangen als verf en tot het bewaren van metaaloppervlakten , voornamelijk van plaatijzer en smeedijzer.
IJzermolm (IJzermoor) heeft men een aardachtigen magneetijzersteen
gebeeten , die somtijds ook in digte massa's voorkomt. De ijzermoor komt
in de geneeskunst voor onder den naam van Aethiops martialis (zie aldaar).
IJzeroker. Men geeft dezen naam hoofdzakelijk aan het natuurlijk
voorkomende , meer of minder door velerlei zelfstandigheden verontreinigde,
aardachtige ijzeroxyde of ijzeroxydehydraat. Men onderscheidt rood en ,
b r u in en en g e 1 en ijzeroker , de eerste bevat watervrij ijzeroxyde, de tweede
ijzeroxydehydraat als kleurend bestanddeel , de gele is meestal met vele andere
zelfstandigheden vermengd.
IJzeroxychloride en Iheroxyjodide , zie bij IherchIoride en Iherjodide.
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IJzeroxyde (Ferrum oxydatum , Peroxyde defer , Eisenoxyd , Deutoxyd of iron : Fe,O, ,) wordt in de natuur in eene aanzienlijke hoeveelheid
aangetroffen , voornamelijk in den ijzerglans en den roodijzersteen , als
ijzeroxydehydraat in den bruinijzersteen , gekristalliseerd als ijzerglans
en roodijzersteen. Bovendien maakt het nog een bestanddeel van een groot
aantal mineralen uit , waarin het meestal met kiezelzuur verbonden is.
Gekristalliseerd komt het ijzeroxyde rhomboedrisch voor,, is ijzerzwart , in
dunne blaadjes met eene donkerroode kleur doorschijnend en levert vaak een
bloedrood poeder; het is niet magnetisch , onoplosbaar in water , oplosbaar
in verdunde zuren , maar onoplosbaar, wanneer het vooraf gegloeid is. Als
hydraat heeft het eene bruinroode roestkleur,, zooals dan ook ijzerroest nit
ijzeroxydehydraat bestaat (Zie bij IJzer).
Het ijzeroxyde wordt als bijprodukt verkregen bij de bereiding van het
Nordhauser zwavelzuur , bestaande in het gloeijen en destilleren van ijzervitriool. Het bevat dan echter meestal nog eene geringe hoeveelheid zwavelzuur en is als zoodanig in den handel bekend onder den naam van adoodekop" (Golcothar of Caput mortuum , wegens den eigenaardigen vorm , waarin
het in de retorten terug blijft). Men kan het bereiden door 2 deelen ijzervitriool met 1 deel chloorsodium te gloeijen , waarbij ijzeroxyde en zwavelzure soda ontstaan , terwij1 zoutzuur in dampen ontwijkt. Het residu moet
dan worden uitgewasschen , om bet glauberzout van bet ijzeroxyde te scheiden. Verder kan het verkregen worden door gloeijing van salpeterzuur ijzeroxyde.
Als ijzeroxydehydraat verkrijgt men het in den vorm van een bruinrood poeder door eene oplossing van een ijzeroxydezout neer te slaan door
middel van bijtende of ook van koolzure alkalien , het best door middel van
ammoniak. Ook kan men eene oplossing van ijzervitriool met koolzure soda
neerslaan en het gepraecipiteerde koolzuur ijzeroxydule door bijvoeging van
chloorzure potassa in oxydehydraat omzetten. Men lost tot dat erode '16,6
deelen ijzervitriool en aan den anderen kant 16 deelen gekristalliseerde koolzure soda in beet water op , vermengt beide oplossingen , verhit ze tot kokens
en Noegt er eene oplossing van 1,3 deel chloorzure potassa bij. Het ijzeroxydehydraat, versch gepraecipiteerd, heeft tot formule : Fe,0 3 ,3H0. Wordt
het geruimen tijd under water bewaard , dan wordt het kristalachtig en verkrijgt de formule : 2Fe 202,3H0. Bij 100° gedroogd , bevat het slechts 1 aeq
HO, dat het bij gloeijing geheel verliest en waarbij het in ijzeroxyde overgaat.

Het ijzeroxydehydraat is aangeprezen als tegengift bij arsenikvergiftiging, omdat er onoplosbaar arsenigzuur ijzeroxyde zal gevormd worden. Het moet daartoe
echter in den versch gepraecipiteerden staat worden aangewend en mag,
gepraecipiteerd zijnde door middel van een alkali, niets van dit alkali bevatten, dewij1 dit het arsenigzuur nog meer oplosbaar maken en dus in zijne
vergiftige werking versterken zou. Nu is het zeer moeijelijk de laatste sporen van alkali uit het praecipitaat te verwijderen en daarom heeft men in
den laatsten tijd een mengsel van ijzeroxydehydraat en magnesiahydraat
aangewend, verkregen door zwavelzuur ijzeroxyde of ijzerchloride met magnesiahydraat te praecipiteren. Dit mengsel wordt dadelijk in den versch
gepraecipiteerden staat aangewend. Overmaat van het praecipiteermiddel
schaadt bier niet , dewijl het magnesiahydraat zelf als tegengift tegen arse-
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Terwij1 wij bij het opnoemen der valentien van de elementen (pag. 774)
het ijzer als bivalent opgaven , vertoonen de 2 atomen Fe , die in het ijzeroxyde en de daarmede corresponderende verbindingen voorkomen , eene sexvalentie. De formule van het ijzeroxydehydraat is dan naar de nieuwere
Fe.2
1 06. Om deze verandering in de valentiön hij de
zienswijze H6Fe206 =H
twee verbondene atomen ijzer aan to toonen, wordt dit diatomige ijzer aengeduid door het teeken Fe met eene streep er doorgehaald (Fe).
Het ijzeroxyde vindt eene zeer uitgebreide toepassing, bijv. in de olie-, glas-,
porselein- , emailschilderkunst en de verwante takken. Het dient verder tot
het polijsten van staal , glas , harde steenen , goud , zilver enz.
Met' zuren vormt het ijzeroxyde de ij zeroxydezouten, die in den waterhoudenden staat meestal eene gele of geelroode kleur bezitten en deze
ook meestal aan hunne oplossing mededeelen. De oplosbare zouten reageren
sterk zuur tegenover lakmoespapier.
De ijzeroxydezouten kenmerken zich hoofdzakelijk door hunne verhouding
tegenover ferrocyaanpotassium , waarmede zij een blaauw praecipitaat van Berlijnsch blaauw , verder tegenover looizuur , waarmede zij een inktkleurig praecipitaat van looizuur ijzeroxyde , tegenover zwavelammonium , waarmede zij
een groenzwart praecipitaat van zwavelijzer geven. Zwavelwaterstof reduceert
de ijzeroxydezouten in hunne zure oplossingen tot ijzeroxydulezouten onder afscheiding van fijn verdeelde zwavel. Het gevoeligst reagens op de ijzeroxydezouten echter zijn de rhodaanverbindingen, die met de geringste hoeveelheid eene bloedroode kleur geven (Zie Rhodaanpotassium).
IJzeroxyde, a r s e n i g z u u r, wordt als een zeer basisch zout verkregen
bij behandeling van versch gepraecipiteerd ijzeroxydehydraat met arsenigzuur.
Iheroxyde , arsenikzuur, ontstaat , wanneer oplossingen van ijzeroxydezouten door oplossingen van arsenikzure alkalien worden neergeslagen.
De daarbij verkregen neerslagen zijn in sterke zuren oplosbaar, in zwakke
onoplosbaar. De witte neerslag, die verkregen wordt, wanneer ijzerchloride door
middel van arsenikzure soda wordt neergeslagen, zal met de formule : 2Fe203,
3H0,3AsO 5 + 9110 overeenkomen. De waterhoudende verbinding wordt in
de natuur gevonden als ij zer sinter (2Fe 203,As05,12H0), met arsenikzuur
ijzeroxydule als s k o r o d i e t (2 [Fe203,AsO5) -I- As05,2Fe0 , als w ii r f e 1er t s (As06,3Fe203 + As06,3Fe203 + 9110) , met zwavelzuur ijzeroxyde als
ij z e r p i k e r t s of ijzerresina (2 [Fe 203,As0 5] -1- Fe206,2S06 + 18H0).
theroxyde , boorzuur, (Fe203,B03 ) is een onoplosbaar geel poeder,
hetwelk bij eene hooge temperatuur tot een zuiver glas smelt.
Iheroxyde , b r o o m z u u r, (Fe203 ,3Br05) ontstaat , indien versch neergeslagen ijzeroxydehydraat in waterhoudend broomzuur wordt opgelost.
Iheroxyde, c h r o o m z u u r, (Fe206 ,3Cr06) ontstaat bij behandeling van
ijzeroxyde met eene oplossing van chroomzuur.
Iheroxyde , j o o d z u u r, ontstaat, indien eerie oplossing van ammoniakijzeraluin met joodzure soda wordt ontleed en komt overeen met de formule
Fe203,2J06 -I- 8U0.
lJzeroxyde , kiezelzuu r. Het ijzeroxyde verbindt zich met het kiezelzuur in onderscheidene verhoudingen en vormt met andere silicaten talrijke mineralen.
lheroxyde , metaphosphorzuur (Fe203,3P05) wordt door verhitting van ijzerchloride met waterhoudend phosphorzuur bij 316° C. verkregen
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en komt voor als een wit poeder, dat in water en verdunde zuren onoplosbaar , in geconcentreerd zwavelzuur oplosbaar is.
IJzeroxyde, molybdeenzuur (Fe 203,3Mo0 3) wordt verkregen door
vermenging van drievoudig-molybdeenzure potassa en ijzervitriool onder inleiding van chloorgas in de vloeistof; het komt voor als een bruine of citr9engele neerslag.
IJzeroxyde, o n d e r p h o s p h o r i g z u u r kFe 203,3H0,2P0) ontstaat, wanneer versch gepraecipiteerd ijzeroxydehydraat in waterhoudend onderphosphorigzuur wordt opgelost. Het is wit van kleur.
IJzeroxyde, o n d e r z w a v e 1 z u u r. Behandelt men versch gepraecipiteerd ijzeroxydehydraat met waterhoudend onderzwavelzuur, , dan lost iets
daarvan op. Het grootste gedeelte gaat echter in een bruin onoplosbaar
basisch zout over.
IJzeroxyde , overchloorzuu r, (Fe203 ,3C10,) ontstaat bij oplossing
van ijzeroxydehydraat in waterhoudend overchloorzuur.
IJzeroxyde, p a r a- of p y r o p h o s p h o r z u u r, (2Fe203,3P05) ontstaat,
als een wit of een weinig geelachtige neerslag, indien eene neutrale oplossing
van ijzerchloride door eene oplossing van paraphosphorzure soda wordt neergeslagen , die in eene oplossing van citroenzure ammonia tot eene groene vloeistof oplost , welke na verdamping op glasplaten in groene schubben voorkomt
en in deu laatsten tijd als belangrijk ijzerpraeparaat (Pyrophosphas ferricus
citrico-amrnoniacalis) in de geneeskunst is opgenomen.
IJzeroxyde p h o s p h o r i g z u u r, (Fe 303,3H0,2P03) ontstaat , wanneer
men ijzeraluin met phosphorigzure ammonia vermengt , als een witte
neerslag.
IJzeroxyde , phosphorzuur, (3H0,2141e203 ,3P05) wordt gevormd
door eene oplossing van ijzerchloride met phosphorzure soda neer te slaan.
Het komt dan voor als een witte neerslag, die in verwarmd verdund salpeterzuur oplosbaar is en bij sterke verhitting aan de lucht onder waterverlies
bruin wordt.
IJzeroxyde, paraphosIJzeroxyde, pyrophosphorzuur
phorzuur.
IJzeroxyde, s a l p e t e r z u u r, (Fe203,3N05 ) wordt in oplossing verkregen , wanneer men ijzer bij verwarming of ijzeroxydehydraat bij de gewone
temperatuur in salpeterzuur oplost. Eene roodbruine , in water en alkohol
oplosbare , zeer vervloeibare zoutmassa.
IJzeroxyde, seleenzuu r, (Fe203,3Se03) wordt verkregen door oplossing van ijzeroxyde in seleenzuur. Dubb el-s ekenzuur ij zeroxy d e
(Fe203,6Se03 ) komt voor in bladachtige groene kristallen; die zich afscheiden,
wanneer men ijzer, niet tot verzadiging, in een mengsel van selenigzuur en
salpeterzuur oplost.
IJzeroxyde, s e l e n i g z u ur, (Fe203 ,3Se0,) is in water oplosbaar en wordt
door wederzijdsche ontleding van oplosbare ijzeroxydezouten en selenigzure
zouten , waterhoudend als een wit poeder verkregen , dat bij het droogen
geel wordt.
IJzeroxyde z w a v e l i g z u u r, zal zich volgens Berzelius als een geelbruin basisch zout (2Fe 203 ,3S00 door middel van alkohol afscheiden uit
eene vloeistof, die verkregen wordt door ijzeroxydehydraat in waterhoudend
zwaveligzuur op te lossen.
lJzeroxyde , zwavelzuur (Fe203 ,3S03) wordt in de natuur in ver-
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schillende mineralen aangetroffen en verkregen door ijzeroxyde , bloedsteen
of Engelsch rood in sterk zwavelzuur , in gietijzeren ketels , met behulp van
eene matige warmte op te lossen. Men neemt gewoonlijk op 1 deel rood.
oxyde 1,5 deel zuur. Het kan echter ook bereid worden door bij eene kokend heete oplossing van ijzervitriool 18-20yo van het gewigt des vitriools,
sterk zwavelzuur en langzamerhand salpeterzuur te voegen , waardoor het
oxydule in oxyde wordt overgebragt. Door verdamping der oplossing verkrijgt men eene stroopdikke vloeistof, die tot eene geelwitte zoutmassa van
bovenstaande formule indroogt. In den watervrijen staat is het zwavelzuur
ijzeroxyde wit , van een zamentrekkenden smaak en lost in water zeer langzaam tot eene geelroode vloeistof op. Aan de roodgloeihitte blootgesteld,,
laat het zwavelzuur los en er blijft ijzeroxyde terug.
In Chili bevindt zich eene aanzienlijke bedding van zwavelzuur ijzeroxyde,
hetwelk met de zamenstelling Fe 203,3S03 + 9H0 overeenkomt.
Het gebruik van het zwavelzuur ijzeroxyde bepaalt zich tot de bereiding
van ijzeroxyde , ijzeroxydehydraat , iizeraluin , Berlijnsch blaauw, , azijnzuur
en houtazijnzuur ijzeroxyde , tot inktbereiding , in de verwerij en drukkerij.
— 1/3 ij zeroxyde (Fe 203,S03 + 3110) wordt als een roodgele neerslag verkregen door een basisch dubbelzout van potassa , ijzeroxyde
en zwavelzuur te verhitten. — 1/9 Zwavelzuur ij z er ox y de (3Fe,03,
SO 3 ) met 41/4 aeq. water , scheidt zich bij indamping eener oxydehoudende
oplossing van ijzervitriool in de kookhitte als een bruingeel bezinksel of ,
ook , indien eene oplossing van zwavelzuur ijzeroxyde in den verdunden
staat wordt verhit. — 2/3 Zwavelzuur ij zeroxyde (Fe2 03,2S03 -1- 3H0)
ontstaat, wanneer de oplossing van het neutraal zwavelzuur ijzeroxyde in
water met ijzeroxydehydraat wordt gedigereerd , waarbij eerst eene roode
vloeistof ontstaat , die deze verbinding zal bevatten. — 1 /6 Zwavelzuur
ij zeroxyde (2Fe203,S03 + 3H0) is een roestkleurige neerslag, die zich uit
oplossingen van ijzervitriool afscheidt , wanneer zij langen tijd aan de lucht
worden blootgesteld. — 1/„ Zwavelzuur ij z er oxyde (4Fe 203,S03 ) wordt
na verloop van eenigen tijd gevormd , wanneer azijnzure baryt met zwavelzuur ijzeroxyde wordt ontleed.
IJzeroxyde-ammoniumoxyde, zwavelzuur, (Ammoniak-ijzeraluin: NI140,
S03 + Fe203,3S03 + 24110) wordt verkregen door de oplossingen van zwavelzure ammonia en van zwavelzuur ijzeroxyde to vermengen en tot kristalschieting te brengen. Deze verbinding kristalliseert gemakkelijker dan het
overeenkomstige potassazout. Het wordt in het groot in de verwerij gebezigd:
Iheroxyde-potassiumoxyde , z w a v e1 zuur (Potassium-ijzeraluin : KO,
S03-1-Fe203,3S03 + 24110) wordt in kleurlooze octaeders verkregen uit eene vermengde oplossing van zwavelzuur ijzeroxyde met zwavelzure potassa. De
kristallen worden aan de lucht spoedig met een bruin poeder bedekt.
IJzeroxydehydraat , zie bij Iheroxyde.
IJzeroxydule (Oxydum ferrosum : Fe0) wordt in de natuur nooit zuiver,
maar met ijzeroxyde verbonden aangetroffen als magneetijzersteen, met koolzuur vermengd als spaatijzersteen en in verbinding met kiezelaarde en aluinaarde in eene groote reeks van mineralen. Het ontstaat bij het oplossen van
het ijzer in verdunde zuren , doch is in den zuiveren staat weinig bekend.
Watervrij kan men het het zuiverst als een zwart , reuk- en smakeloos poeder verkrijgen door zuiver ijzeroxyde bij eene temperatuur ver beneden het
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.s.meltpunt met waterstofgas te behandelen , ook door gloeijing van zuringzuur
ijzeroxydule. Lost men scheikundig zuiver zwavelzuur ijzeroxydule (iizervitriool). in luchtvrij water op en voegt men bij de oplossing eene luchtvrije
oplossing van potassahydraat , dan verkrijgt men een witten neerslag, die
uit ij z. er o x y d u l eh y d r a a t bestaat. Deze neerslag neemt aan de lucht eene
vuilgruze , later eene bruine kleur aan , doordien zich eerst oxyduleoxydehv.
d raat , later oxydehydraat vormt. Het ijzeroxydulehydraat is niet oplosbaar
in alkalin , maar het vormt met' de zuren de ij z e r o x y d u l e z o u t e n, die
in.. den watervrijen staat wit , in den waterbevattenden staat groen van kleur
zkin. Zij kenmerken zich door het blaauw praecipitaat van Turnbull's blaauw,
dat zij met ferridcyaanpotassium geven, ook door de bruinzwarte verbinding,
die zip in de koude met stikstofoxydegas aangaan. Zij vertoonen steeds groote
neiging , om tot ijzeroxydezouten over te gaan.
IJzeroxydule, arsenikzuur, ontstaat door wederzijdsche ontleding van
ijzervitriool en arsenikzure alkalien. Er ontstaat zoowel een basisch als een
neutraal zout (3Fe0,As0 s) , welke beiden als een witte neerslag verschijnen.
IJzeroxydule, boorzuur, (2Fe0,HO,B03) ontstaat door praecipitatie
van een ijzeroxydulezout door middel eener oplossing van borax.
IJzeroxydule, b r o o m z u u r, (Fe0,Br05 ) wordt volgens Berzelius in regelmatige octaeders verkregen , door koolzuur ijzeroxydule in broomzuur op
te lossen en de oplossing in het luchtledige te verdampen.
IJzeroxydule, chloorzu ur, (Fe0,C105 ) wordt door wederzijdsche ontleding van ijzervitriool en chloorzure baryt verkregen.
IJzeroxydule, k i e z e 1 z u u r, wordt evenals het kiezelzuur ijzeroxyde verschillend van zamenstelling in een aantal mineralen aangetroffen.
IJzeroxydule , k o o 1 z u u r (Fe0,CO 2) wordt in de natuur als spaatijzersteen of ijzerspaat gevonden meestal digt en ingesloten , vezelig, ook kogelvormig of niervorrnig , van eene witte , in het gele , bruine en zwarte overgaande kleur en een spec. gewigt van 3,6-3,9. De kogel- of niervormige spaatijzersteen heeft den naam van sph a er o s i d e r i e t verkregen. Ook komt het
koolzure ijzeroxydule in koolzuurhoudend water opgelost , dikwijls in mineraalbronnen, voor en maakt de staalwateren, die zich bijv. te Pyrmont, Karlsbad , Teplitz, Ems enz. bevinden.
Kunstmatig kan het koolzuur ijzeroxydule zeer‘ moeijelijk bereid worden ,
dewijl het oxydule gemakkelijk in oxyde overgaat , zooals bijv. het geval is,
wanneer men de verbinding door ontleding van zwavelzuur ijzeroxydule met
koolzure soda bereidt. Bij het bijeengieten der oplossingen van beide zouten
ontstaat er zwavelzure soda , die blijft opgelost en een vlokkige neerslag van
koolzuur ijzeroxydule , die bij afsluiting der lucht wit verkregen wordt , maar
aan de lucht zeer spoedig onder verlies van koolzuur in ijzeroxydehydraat
overgaat. Om de koolzure verbinding zoo zuiver mogelijk te verkrugen, voegt
men bij eene kokende oplossing van 53 looden gekristalliseerde koolzure soda
in 2 liters water, langzamerhand 30 looden ijzervitriool. Men brengt den witten
of groenachtigen neerslag in een linnen doorzijgdoek of zak , zoet hem snel
met kokend water uit, zoodat hij steeds door het water bedekt blijft , laat
hem afdruipen, drukt hem dan eerst met de hand uit en onderwerpt hem
vervolgens aan de pers, totdat er een vaste koek is ontstaan , die alsdan gedroogd wordt.
Als een goed middel om de oxydatie of verandering van het koolzuur
ijzeroxydule tegen te gaan , kan witte honig of suiker dienen. Er wordt
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daarom aanbevolen de massa na het uitpersen met suiker of gompoeder te
doorkneden en dan te droogen. Het suikerhoudende praeparaat is reeds vrij
bestendig grijsgroen van kleur en bruist met zuren op.
IJzeroxydule, onderph o s p h or i g z u u r, (Fe0,2110,P0) ontstaat bij het
oplossen van ijzer in onderphosphorigzuur.
IJzeroxydule , on d e r z w a v e l i g z u u r, (FeO,S202) ontstaat , indien metallisch ijzer met waterhoudend zwaveligzuur en de daardoor ontstane oplossing met alkohol behandeld en ingedampt wordt.
IJzeroxydule, o n d e r z w a v e 1 z u u r, (Fe0,S 205 ) wordt verkregen door wederzijdsche ontleding van ijzervitriool en onderzwavelzure baryt.
lheroxydule, phosphorigzuu r, (Fe0,2H0,P0 3) ontstaat, indien men bij
eene oplossing van ijzervitriool eene oplossing van phosphorigzure ammonia
voegt , zooals deze door oplossing van phosphorsuperchlorure in water en
neutralisatie met ammoniak verkregen wordt. Het phosphorigzuur ijzeroxydule ontstaat dan als een witte neerslag.
IJzeroxydule, ph o s p h o rzuur, (3Fe0,P0 8). Door vermenging eener oplossj„ng van ijzervitriool met eene oplossing van gewone phosphorzure soda
ontstaat een witte neerslag van bovenstaande formule , die echter aan de lucht
spoedig hooger geoxydeerd wordt en eene blaauwachtige kleur aanneemt.
IJzeroxydule-ammoniumoxyde, p h o s p h o r z u ur, (N11 40,2Fe0,P05 + 2H0)
wordt verkregen , door bij eene versch bereide heete oplossing van 14 deelen
ijzer in zoutzuur een weinig zwaveligzure ammonia of soda en vervolgens
eerie uitgekookte heete oplossing van 100 deelen gewone phosphorzure soda
te voegen.
Er ontstaat alsdan een neerslag van wit hydratisch phosphorzuur ijzeroxydule. Voegt men hierbij dadelijk ammonia liquida tot in eene geringe overmaat en maakt men nu de flesch , die geheel gevuld met het mengsel
moet zijn , digt, dan gaat meer of min spoedig de hydratische neerslag in
glanzende groenachtige blaadjes van het dubbelzout over , die snel ten budem
zinken en alsdan zonder verdere oxydatie te ondergaan , op een filtrum verzameld en uitgewasschen kunnen worden.
IJzeroxydule, salpeterzuu r, (Fe0,N0 5) , wordt verkregen door zwavelijzer in verdund koud salpeterzuur op te lossen , waarbij zwavelwaterstof
ontwijkt. Men verkrijgt eene blaauwgroene oplossing , die , in het luchtledige verdampt , evenzoo gekleurde kristallen levert, welke in water gemakkelijk oplosbaar zijn.
IJzeroxydule , seleenzuu r, (Fe0,Se0 3 ) wordt verkregen door ijzer in
verdund seleenzuur op te lossen.
IJzeroxydule, s e l e n i g z u u r, (Fe0,Se0 2) wordt als een witte neerslag
verkregen bij het vermengen van ijzeroxydule-oplossingen en van selenigzure
zouten en vertoont zich in den gedroogden staat met eene gele kleur.
IJzeroxydule, tetrath ion z uu r, (Fe0,8405) is het produkt der inwerking
van een ijzeroxydezout op onderzwaveligzuur ijzeroxydule.
IJzeroxydule, zwaveligzuur, (Fe0,S02) ontstaat, indien metallisch ijzer
met waterhoudend zwaveligzuur bij afsluiting der lucht behandeld wordt.
IJzeroxydule, z w a v el z u u r, (lJzervitriool , Groene vitriool , Koperwater,
Koperrood : Fe0,S03 , gekristalliseerd : Fe0,S03 ± 7110) komt voor in scheeve,
rhombische zuilen van eene grasgroene kleur, die een zamentrekkenden smaak
bezitten en aan de lucht tot een bruin poeder vervallen. Watervrij is het
een wit poeder. Het is gemakkelijk oplosbaar in water, niet in alkohol. De
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-waterige oplossing scheidt spoedig een bruin poeder van basisch zwavelzuur
ijzeroxyde af. Bij de] roodgloeihitte wordt het zout in zwaveligzuur, zwavelzuur
en ijzeroxyde ontleed. Door chloor, ondersalpeterzuur en salpeterzuur wordt het
in het oxydezout omgezet. Met het chloor geschiedt de oxydatie op die wijze, dat
het chloor zich met een deel ijzer tot ijzerchloride verbindt en de vrijgeworden
zuurstof bij het onontleed gebleven ijzeroxydule komt. Bij ondersalpeterzuur en
salpeterzuur geschiedt de oxydatie door ontleding dezer verbindingen onder
ontwikkeling van stikstofoxydegas, hetwelk eerst met een gedeelte van het ijzeroxydulezout eene bruinzwarte verbinding aangaat.
Het zwavelzuur ijzeroxydule wordt in den zuiveren staat bereid door ijzer
in verdund zwavelzuur op te lossen , waarbij waterstof ontwijkt (Fe + HO,
SO3 = Fe0,S03 + H). De oplossing wordt gefiltreerd en vervolgens tot kristalschieting verdampt.
Er zijn verschillende middelen aangegeven, om het zwavelzuur ijzeroxydule
te bewaren , zonder dat het hooger geoxydeerd wordt. Zoo wordt onder
anderen opgegeven de oplossing van het ijzer in het zwavelzuur bij het filtreren op te vangen in eene flesch , die een weinig zwavelzuur bevat. Al
verder kan men de oplossing van het ijzer in zwavelzuur praecipiteren met
alkohol , waarbij het zout als een lichtgroen kristallijn poeder neerslaat, dat
verzameld , met alkohol afgewasschen en goed gedroogd wordt. Zeer goed
leidt ook tot het doel de kristallen af te wasschen met alkohol en in eene
goed gesloten flesch te bewaren (met een stukje kamfer er boven).
In de natuur wordt het ijzervitriool in den onzuiveren staat als een produkt
van de nieuwste vorming gevonden , voornamelijk ten gevolge der ontleding
van waterkies of zwavelkies in oude en nieuwe mijnen , bijv. te Rammelsberg
aan den Harz , bij Meissenheim in Rijn-Beijeren , in het ertsgebergte , bij
Sterzing en Haring in Tyrol , in bruinkolenbeddingen enz. De zwavel- of
waterkiezen of de ertsen , die rijk aan deze verbindingen zijn , worden door
verweeren of roosten in zoogenaamde »vitrioolertsen" omgezet en dan op zoogenaamde uitloogbanen aan de verweering blootgesteld en van tijd tot tijd ,
naar gelang zich vitriool vormt , met water uitgeloogd. De uitloogbanen zijn
groote houten bakken , waarin de waterdigte , uit stee p of klei gevormde
bodem in het midden vernaauwd eene goot vormt , waardoor de afzijpelende
loog in groote vergaarbakken vloeijen kan. Ook pleegt men wel Bens aan den
hoop , die aan de verweering is blootgesteld, een eenigzins hellenden bodem te
geven , opdat de loog , die door middel van het opvallen van regen of het
begieten met water verkregen wordt , kan afloopen.
De door het roosten voorbereide ertsen leveren dadelijk na het eindigen
der roosting eene rijke loog, terwij1 die door verweering verkregen , zwakker is. De laatste wordt dan ook , deels om haar sterker te verkrijgen , deels
om als uitloogwater te dienen , herhaaldelijk op de ertsen gegoten.
Om de oxydatie te doers voortgaan , worden de verweerde ertsen van tijd
tot tijd omgeschoffeld. Men zet het uitloogen en verweeren voort , totdat de
ertsen al het oplosbare hebben afgegeven , en voegt van het uitgeloogde een
gedeelte bij versche ertsen, om de verweering daarvan te bevorderen. Het
oxydatieproces gaat meer of minder snel voort , somtijds zelfs zoodanig dat
de vrijwordende warmte de ertsen tot ontbranding kan brengen. Men begint
met nit te loogen , wanneer het zout aan de hoopen uitslaat.
De ruwe loog, door uitpersing verkregen, bevat gewoonlijk 7-87 ° vitriool. Zij wordt door verdamping in grooten looden pannen tot een gehalte
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van 20% gebragt. Deze bewerking heet het voorkoken (Vorsud). Hierbij
oxydeert een gedeelte van het tout tot zwavelzuur ijzeroxyde , waardoor
onoplosbare basische zouten worden afgescheiden , welke men in bakken ,
waarin de loog na het voorkoken gebragt wordt , laat bezinken en als roode
kleurstof bezigt. Om echter te verhinderen , dat er op nieuw oxydezout gedurende het helderworden gevormd wordt , brengt men metallisch ijzer in
de .zuiveringsbakken. Hierdoor wordt tevens het ijzeroxyde gereduceerd en
misschien aanwezig kopervitriool onder afscheiding van koper ontleed.
Zoodra de loog helder geworden en van het basisch-zwavelzuur ijzeroxyde
is afgescheiden , gaat men tot het gaarkoken (Garsud) over , waardoor eene
concentratie der loog tot een gehalte van 40% vitriool wordt bewerkt. Dit
koken wordt in looden pannen of uitdampove ns , zooals zij tegenwoordig bij
de aluinloogen gebezigd worden , 30 uren voortgezet. Hierna laat men weder
korten tijd bezinken en brengt de loog in kristalliseervaten, houten of gemetselde bakken. Men zoekt het kristalliseren te bevorderen door daarin
staven te plaatsen. De moederloog kan deels bij het gaarkoken , deels bij
het voorkoken bijgevoegd en eindelijk ook op de uitloogbanen worden teruggebragt. Ook client zij somtijds voor de bereiding van het Nordhduser
zwavelzuur , voor welk doel zij tot eene drooge massa verdampt , met onzuivere kristallen van vitriool of afval daarvan gecalcineerd wordt.
Is de zwavelkies vergezeld van kleihoudende mineralen, dan wordt dikwijls
in de moederloog zooveel zwavelzure aluinaarde gevonden , dat zij op alum
kan worden bewerkt , zoodat de bereiding van alum zeer dikwijls met die
van ijzervitriool zamengaat.
Somtijds kan het ijzervitriool uit mijnwater kunstmatig worden bereid. Een
dergelijke vitriool bevat echter vele vreemde zelfstandigheden , die zelfs voor
verschillende technische doeleinden schadelijk zijn , hoewel herhaald omkristalliseren de zuiverheid zeer bevordert.
Met zwavelzure potassa en zwavelzure ammonia vormt het zwavelzuur ijzeroxydule dubbelzouten , die 6 aeq. HO bevatten : KO,S0 3 + Fe0,S03 + 6H0
en NH4O,S03 + Fe0,S03 + 6H0. Ook met het zwavelzuur ijzeroxyde vormt
het zwavelzuur ijzeroxydule dubbelzouten in verschillende verhoudingen.
Het zwavelzuur ijzeroxydule van den handel is donkerder groen van kleur
dan het zuivere en vaak met een bruin poeder bedekt. Het wordt voornamelijk gebezigd voor de bereiding van inkt , voor zwart verwen en is in
den laatsten tijd als belangrijk desinfectiemiddel aangewend.
IJzeroxydulehydraat , zie bij Hzeroxydule.
IJzeroxydule-oxyde (Fe0,Fe203) wordt in de natuur gekristalliseerd als
m a gn e e t ij zerste en gevonden en ontstaat bij verbranding van ijzer in
zuurstof, of, wanneer waterdampen over gloeijend ijzer wordt geleid, of ook
bij het gloeijen van het ijzer in koolzuur door aangeblazen lucht. Het komt
voor als eene ijzerzwarte schubbige massa. De verbinding is magnetisch en
gaat, bij toetreding der lucht verhit , in ijzeroxyde over.
Als hydraat verkrijgt men het ijzeroxydule-oxyde , wanneer men ijzeroxydehydraat met ijzer in water kookt, of eene ijzeroxydule-oxyde oplossing met
potassa of ammonia neerslaat.
Iheroxydule-oxyde , phosphorzuu r, ontstaat, wanneer phosphorzuur
ijzeroxydule aan de lucht worth blootgesteld. Het heeft eene blaauwe
kleur.
Het wordt in de natuur gevonden als v i v i a n i e t, b l a a u w ij z er-
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a a r d e, Derblaauw, een mineraal, dat volgens Rammelsberg met de formule
(6 [Fe0,P05 + HO] + Fe2 03,2P05 + 8110) overeenkomt.
Iheroxydule. oxyde , zwavelzuu r, wordt in oplossing gevormd , indien men eene oplossing van ijzervitriool zoolang aan de lucht laat staan ,
als zich geen basisch oxydezout meer afscheidt.
IJzerplaat (Plaatijzer) is staafijzer,, tot platen van verschillende maar
steeds geringe dikte uitgeslagen vroeger door hamerwerk , tegenwoordig
meestal door walswerken. Voor alles is daartoe een week en pletbaar ijzer
noodig. Gewoonlijk scheidt men de fabrikatie van groote platen van die van
kleine , dewijl het natuurlijk gemakkelijk is platen van gelijke grootte te vervaardigen en dewijl de dunne platen meestal vertind worden. Men onderscheidt diensvolgens wit plaat ij z er (wit blik of het gewone blik) en z w ar t
plaat ij z er. Over het eerste zie men Bilk en Vertinning.
Het laatste wordt vervaardigd , door het geplette ijzer , zooals het uit de
walzen komt , met behulp eener plaatschaar in staven te snijden en
deze na verhitting in een vlamoven tusschen gladde walzen uit te rekken.
De platen worden dan in een mengsel van fijne klei , krijt en stof van kolen
met water gedompeld , gegloeid en 4-6 in getal in eens onder de walzen
gestoken en daardoor uitgerekt. Men laat ze viermaal door de walzen gaan,
waarbij na elk doorgaan de walzen enger zamengeschroefd worden. Voordat
echter de platen onder de walzen komen , moeten de gloeispaanders afgeslagen worden , opdat zij niet ingedrukt worden , dewijl zij anders moeijelijk
te verwijderen zijn.
Hoewel bet hameren thans weinig in gebruik is, geeft men toch aan het
gehamerde of geslagen plaatijzer voor vele werktuigen , bijv. voor stoomketels
de voorkeur.
Iherrhodanide (IJzersulfocyanide) = RhodaanDer.
IJzerrhodanure (Ihersulfocyanure : FeRh = FeC2NS2) wordt verkregen
door oplossing van ijzer in rhodaanwaterstofzuur en door wederzijdsche ontleding van zwavelzuur ijzeroxydule en rhodaanbaryum in oplossing. De op-

lossing is kleurloos of zwak blaauwachtig groen en gedraagt zich als eene oplossing van ijzervitriool. Het vormt met platinumchloride eene dubbelverbinding.
IJzersalmiak wordt verkregen , door eene oplossing van salmiak bij eene
oplossing van ijzerchloride te voegen en de vermengde oplossingen onder
omroeren tot droogwordens te verdampen. Slechts voor een klein gedeelte
kan men in het drooge zout aannemen, dat chloorammonium met ijzerchloride
tot een dubbelzout scheikundig verbonden is. Het grootste gedeelte is slechts
mechanisch vermengd. Sublimeert of kristalliseert men de massa, dan zal een
groot deel chloorammonium afzonderlijk sublimeren of kristalliseren en eerst op
het laatst verschijnt eene kleine hoeveelheid van het werkelijke gele dubbelzout.
Ihersau (Eisensau) is eene benaming in de metaalsmelterijen voor zoodanige
ijzermassa's , die zich bij verschillende smeltingsprocessen in het benedenste
gedeelte van den schachtoven tegen den wil en zin der werklieden afzonderen,
bijv. bij de Mansfelder kopersmelterij.
Iherschuim noemt men eene zamenhooping van graphietblaadjes, die
soms bij het hoogovenproces voorkomt,
IJzersesquisulphureet (Anderhalfvoudig-zwavelijzer : Fe 2 S3 ) wordt in de
natuur verbonden met kopersulphureet in den koperkies (Cu 2S ± Fe2S3) aangetroffen. Kunstmatig kan het worden verkregen door over droog of vochtig ijzeroxydehydraat bij de gewone of slechts weinig verhoogde temperatuur
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zwavelwaterstofgas te leiden of jook , door bij eene neutrale oplossing van
zwavelzuur ijzeroxyde droppelsgewijze eene oplossing van ammonium- of potassiumsulfhydraat te voegen.
In den vochtigen staat wordt de verbinding zeer spoedig in een mengsel van
ijzeroxyde en zwavel omgezet , maar volkomen gedroogd blijft zij onveranderd.
IJzerslakken noemt men bij bet hoogovenproces de glasachtige massa ,
die als een silicaat van verschillende basen is te beschouwen , waaronder
echter kalkaarde , aluinaarde en magnesia het menigvuldigst en in de grootste
hoeveelheid voorkomen , hoewel een klein gehalte aan ijzeroxydule (omstreeks
1-470 ) nooit ontbreekt. Zulke slakken (h o o g o v e n s I a k k e n) bevatten
gewoonlijk de basen in zulk eene verhouding tot het kiezelzuur , dat het
zuurstofgehalte dubbel zoo groot is. De metaalwerker noemt ze deswege
bisilicaten , hoewel zij in scheikundigen zin als tweederde silicaten moeten
beschouwd worden.
Gewoonlijk rekent men intusschen frischslakken, bij het frischproces verkregen , ook tot de ijzerslakken. Deze bevatten bijna enkel ijzeroxydule-silicaten
en eene vaak geringe hoeveelheid silicaten van mangaanoxydule , kalkaarde,
magnesia , aluinaarde en alkalien.
Men onderscheidt hoofdzakelijk twee soorten van frischslakken , namelijk
r u w e en g a r e frischslakken. De eerste zijn singulo-silicaten , waarin bet
zuurstofgehalte van het kiezelzuur even groot is als die van , het ijzeroxydule
(3Fe0,SiO3) , de gaarslakken daarentegen worden als sub-silicaten beschouwd,
dewijI zij in het kiezelzuur half zooveel zuurstof bevatten als zich in het
ijzeroxydule bevindt (6Fe0,SiO3).
IJzersulfocyanide en IJzersulfocyanure = Iherrhodanide en Jzerrhodanure.
lhersulphureet (Enkelvoudig-zwavelijzer: FeS) komt met anderhalfvoudigen dubbel-zwavelijzer vermengd in de natuur voor. Het kan kunstmatig verkregen worden , door eene tot witgloeijens verhitte ijzeren stang in gesmolten zwavel te dompelen of door aequivalentische hoeveelheden ijzer (7) en
zwavel (4) bij zooveel mogelijke afsluiting der lucht te gloeijen. Het ijzer
verbrandt onder eene hevige lichtontwikkeling tot zwavelijzer. Men verkrijgt
het verder langs den natten weg door de oplossing van' een ijzeroxydulezout
met zwavelammonium neer te slaan. Deze neerslag heeft eene donkergroenzwarte kleur,, terwijl het praeparaat langs den droogen weg verkregen, geelachtig metaalglanzend is en soms paauwenveerachtige nuances vertoont. Het
laatste is het geschiktste praeparaat voor de ontwikkeling van zwavelwaterstof door opgieting van verdunde zuren bijv. zwavelzuur of zoutzuur.
IJzervitriool = IJzeroxydule , z w a v e l z u u r.
IJzerwateren = Staalwateren.
Iherwijnsteen (Wijnsteenzure ijzeroxyde-potassa , Tartarus ferratus : KO,
Fe203 ,Cg H4010) wordt verkregen door ijzeroxydehydraat in water te verdeelen
en wijnsteen (zure wijnsteenzure potassa) bij te voegen. De oplossing tot
stroopsdikte verdampt en op glasplaten gedroogd , komt voor in bruine glinsterende schubben. Eene oplossing van dit tout in wijn is in de geneeskunde bekend onder den naam van Tincture martis aperiens.
Er bestaan verschillende voorschriften voor dit praeparaat. Zoo worden
de zoogenaamde ijzer- of staalkogels (Globuli martiales) verkregen, door 4
deel ijzervijlsel met 3 deelen zuiveren wijnsteen en water te digereren en tot
droogwordens te verdampen.
Even als bij den braakwijnsteen zal men in deze verbinding een radicaal
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Fe202 moeten aannemen , om rekenschap van bovenstaande formule te
kunnen geven , die dan zal worden KO,(Fe 2 02)0,C8H4010 . Het ijzer kan
in de neutrale oplossing van dit zout niet door de gewone reagentien worden
aangewezen.
IJzerzand is zoodanig nand , dat aanzienlijke deeltjes magneetijzersteen,
titaanijzer enz. bevat en daardoor gedeeltelijk magnetisch wordt.
IJzerzuur (Fe03 ) is tot heden in den vrijen staat nog niet verkregen. In
verbinding met potassa kan het echter op verschillende wijzen bereid worden. Wordt een innig mengsel van 'I deel hoogst fijn ijzervijlsel met 2 deelen gedroogden salpeter in een Izeren kroes gegloeid , dan zal na eene
hevige ontploffmg van het mengsel de zuurstof van het salpeterzuur het ijzer
tot ijzerzuur geoxydeerd hebben , hetwelk met de potassa van den salpeter
ijzerzure potassa (KO,Fe0 8 ) vormt. Wordt de massa met water uitgeloogd
dan verkrijgt men eene fraaije roode oplossing van dit zout. Bovendien
bereidt men de ijzerzure potassa door ijzeroxydehydraat in sterke potassaloog,
te verdeelen en in de vloeistof chloorgas te leaden. Ook door den electrischen
stroom kan de verbinding verkregen worden , indien men dezen door sterke
potassaloog leidt en gietijzer als positiven geleider aanwendt.

z.
Zaadmelk (Emu/sio , zie bij Emulsine.
Zaffer is een produkt der srnalt- of blaauwselfabrieken , waarin zuivere
kobaltertsen bewerkt worden. Het wordt verkregen door geroosten kobalterts
met kwartspoeder te vermengen en kan beschouwd worden als onzuiver kobaltoxydule, hetwelk na bijvoeging van potasch tot het kleuren van glasvloeden , het beschilderen van aardewerk, glazuren enz. dient. Het produkt
wordt tot dat einde op molens gemalen , gewasschen , geslibd , gedroogd en in,
vaten verpakt in den handel gebragt. Zaffer dient voornamelijk tot het vervaardigen van zuivere kobaltverbindingen.
Zand is meer of minder zuiver kiezelzunr.
Zeef is een werktuig, om grovere deelen van fijnere te scheiden ,
ook wel om vaste deelen van vloeibare af te zonderen. Zij bestaat gewoonlijk
uit een hoepel , waartusschen zijde of paardenhaar gespannen is (zijden en
haren zeven). Bij sommige vindt men ook wel fijn ijzerdraad.
De zeven worden voornamelijk bij het tot poeder brengen van zelfstandigheden gebezigd en leveren naar de meerdere of mindere digtheid der mazen
meer of minder fijn poeder. Zij zijn met een deksel voor het stuiven en met
een bak voor het opnemen van het poeder voorzien. De bewerking heet
ziften of doorzijgen.
Zeepbast, Zeepboombast = Quillajabast.
Zeepen zijn te beschouwen als zouten van vetzuren. Zij ontstaan , bij
behandeling van neutrale vetten met potassa of soda. De vetzuren verbinden
zich met het alcali en de base der vetten, het glyceryloxyde , scheidt zich
met water als, glycerine af. De bewerking van het zeepvormen beet z e epzieder ij. -- Men heeft twee verschillende soorten van zeepen , h a r de of
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het water , zie bij Water pag. 827) , zoo ook die met de oxyden der zware
metalen (pleisters).
In den laatsten tijd heeft men de onoplosbare gekleurde verbindingen der
vetzuren met metalen (metaalzeepen) tot eene eigenaardige soort van kleuring
gebezigd , s m ech o c h r o m a s i e geheeten (van aplixed smeren , en daarvan
afgeleid apt gibtoc of abtfix/40:, zeep en xpeil lAa, kleur). IJzerzeep is oranjebruin
chroomzeep groen in het violet spelende, koperzeep malachietgroen , nikkelzeep smaragdgroen , kobaltzeep lila , uraanzeep lichtgeel , mangaanzeep
rosé. Al deze zeepen zijn in gesmolten neutrale vetten , in paraffine en soortgelijke koolwaterstoffen genoegzaam oplosbaar om aan deze zelfstandigheden
heldere , lucht- en lichtbestendige , met edelgesteenten
'
overeenkomstige kleuren te geven. Zelfs is deze zeepkleuring op weefsels toegepast.
De deugdzaamheid eener zeep hangt of van bare oplosbaarheid in alkohol
(vetzeep geeft na oplossing in kokenden alkohol bij bekoeling eene geleiachtige massa) , verder dat zip geen vrij alkali en geen onverbonden vet bevat.
Het vrij alkali wordt gemakkelijk herkend door op de doorsnede der zeep een
weinig eener oplossing van kwikzilverchloride te brengen. Is geen vrij alkali
aanwezig, dan blijft de kleur der zeep onveranderd , bij aanwezigheid van
vrij alkali ontstaat eene gele kleur (van afgescheiden kwikzilveroxyde). Het
onverbonden vet wordt aangewezen door behandeling der zeep met aether of
met benzol , in Welke beide stollen zeep bijna niet , vet gemakkelijk oplosbaar
is. De aether of het benzol mag na behandeling met de zeep , na afgieting
en verdamping slechts zeer weinig teruglaten.
leephout = Zeepbast.
Zeepljjm , zie bij Zeep.
Zeepsteen = Speksteen.
Zeepwortel is de wortel van Saponaria officinalis , die bij behandeling
met water een zeepachtig aftreksel geeft wegens zijn gehalte aan sapontne
(zie aldaar).
potassaloog.
Zeepziedersloog =.. B"
Zeepziederij , zie bij Zeep.
Zeiodeliet is een steenhard mengsel van zwavel en glaspoeder , dat de
inwerking van lucht en zuren wederstaat en eerst bij 420° C. smelt. Men,
verkrijgt het door 19 deelen zwavel te smelten , daaronder 24 deelen glaspoeder te roeren en bet mengsel uit te gieten.
Zeiodelietplaten worden o. a. aangewend tot het bekleeden der zwavelzuurkamers , alsmede voor galvanische elementen.
Zelfontbranders = Pyrophoren.
Zemelen (Kleic) noemt men de buitenste cellen of het buitenste harde
deel van den graankorrel , dat bij het malen van het graan als bijprodukt afvalt. Zij bevatten deels onverteerbare cellulose, deels echter ook nog
veel zetmeel en kleefstof (plantenlijm).
Muller heeft bijv. in zemelen van fijn meel (bloem van meel) gevonden :
50% zetmeel
l4% kleefstof
4304 water
9% cellulose.
Zulke zemelen zijn natuurlijk niet behoorlijk uitgemaald , hetwelk voor de
bereiding van een fijn meel ook niet geschieden kan.
De zemelen, kleefstof en het zetmeel zijn in de rijpe graankorrels zoodanig
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verdeeld , dat het buitenste zaadomkleedsel slechts 3-4% , het binnenste
14-2070 kleefstof bevat.
Volgens Finsterberg bevatten roggezemelen in 100 deelen 53,50% meelzelfstandigheid , bestaande uit :
10,84 kleefstof,
1,64 eiwit ,
22,62 zetmeel,
5,28 gom ,
2,82 vet,
10,30 water ,
en 46,50"/,, omhulsel , bestaande uit :
43,98 organische zelfstandigheid ,
0,23 chloorpotassium
0,24 zwavelzure potassa
0,93 phosphorzure aluinaarde
0,37 koolzure kalk
0,75 kiezelzuur.
Zetmeel (Amyl= : C, 211,00, o) is in het plantenrijk zeer verspreid. Het
worth in de graanvruchten (tarwe , gierst) , peulvruchten (erwten , boonen ,
linzen) enz. in eene aanzienlijke hoeveelheid gevonden , verder in de aardappelen , den stam der gewone houtgewassen , het dusgenaamde merg der
palmen , in eenige schorsen , in vleezige vruchten enz. — Het bevindt zich
in de cellen der planten en bestaat uit kleine tusschen de vingers knappende korrels , die eene georganiseerde structuur hebben. Onder het mikroskoop vertoonen zij in het midden eene kern , die met concentrisch loopende korrels is omgeven. De grootte en gedaante der korrels verschilt
naar de verschillende zetmeelsoorten. Bij het aardappelzetmeel is de diameter
het grootst , namelijk 0,185 millimeter, bij de graansoorten is hij veel kleiner bijv. bij tarwemeel 0,05 milimeter; bij zetmeel uit beetwortels is de diameter slechts 0,004 milimeter.
Om het zetmeel uit de tarwe te verkrijgen , die omstreeks 60 tot 70% daarvan bevat, wordt het geschiktst tarwemeel gebezigd. Men kneedt het gedurende
korten tijd tot een deeg en stelt het vervolgens op fijne draadzeven , onder
bestendig doorkneden , aan fijne waterstralen bloot , die de zetmeelkorrels
door de zeef in ondergeplaatste vaten voeren, waarin zij bezinken. (De naam
net m e e 1" is afkomstig van de eigenschap om zich uit het water of te
zetten). Wordt dit eenigen tijd voortgezet , dan blijft eindelijk de kleefstof
als eene massa terug , die dadelijk , of gedroogd ook later in spijzen, tot
broodbakken , tot de bereiding van gist enz. kan worden gebezigd.
Eene andere methode is , dat men de graankorrels zoolang weekt , totdat
zij kunnen gekneusd worden en alsdan door middel van zuurdeeg in gisting
brengt , door wier produkten (azijnzuur enz.) de kleefstof wordt opgelost.
Het bezinksel wordt alsdan eveneens op eene zeef gebragt en het zetmeel uitgewasschen en gedroogd. Deze methode is echter minder doelmatig , omdat
hierbij de kleefstof verloren gaat.
Om het zetmeel uit de aardappelen te verkrijgen, behoeft men eveneens
slechts eenige mechanische bewerkingen uit te voeren. Men moet echter
zorg dragen , dat men zooveel mogelijk aardappelen uit een droogen zandigen
grond bezigt , dewijl deze rijker aan zetmeel zijn en minder water en kleefstof bevatten, dan die op een vochtigen bodem gecultiveerd zijn. Eveneens
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moeten ook zulke aardappelen vermeden worden , die reeds beginnen het
kierningsproces te ondergaan , dewijl gedurende de kieming het gehalte aan
zetmeel vermindert. De beste tijden , om de aardappelen voor het verkrijgen
-van zetmeel te bezigen , zijn November , December , Januarij en Februarij.
Volgens onlangs gedane proefnemingen is dan hun zetmeelgehalte het grootst.
De noodzakelijke mechanische bewerkingen voor het verkrijgen van het
aardappelmeel zijn eenvoudig deze , dat de aardappelen , vooraf afgewasschen,
door wrijven tot een brij gemaakt worden , welke brij op fijne draadzeven
uitgebreid en onder kneden aan een waterstraal wordt blootgesteld , waarbij
het zetmeel er doorgaat , terwijl de cellulose met een weinig zetmeel terugblijft.
Het bezonken zetmeel wordt op nieuw met water aangemengd , door eene
vernieuwde zifting van onzuiverheden gereinigd en eindelijk gedroogd.
Onlangs is als verbetering bij deze bewerking aanbevolen , dat men , om
het aankleven aan de mazen der zeef te voorkomen , de zeef met het zetmeel, hetwelk men zuiveren wil , in het water zelf brengt , in plaats van het
zetmeelhoudend water op het zeefdoek te laten loopen. Geeft men nu aan
de zeef door wenden en keeren van den wand eene gepaste beweging, dan
stroomt het water met zetmeelkorrels beladen naar boven , terwij1 de onzuiverheden op den bodem der zeef blijven liggen.
Het zetmeel is onoplosbaar in water ; bij behandeling met beet water zwelt
het op en vormt eene dikke massa , de stijfselpap. Kookt men deze stijfselpap gedurende langen tijd met eene groote hoeveelheid water, dan worden
de afzonderlijke deeltjes van het zetmeel zoo fijn verdeeld , dat zij door het
filtrum gaan. Door voortgezette koking worden zij volkomen oplosbaar en
de vloeistof wordt helder. Uit deze oplossing slaat alkohol een wit, amorph,
in water oplosbaar poeder neder (0 p l o s b a a r z e t m e e 1).
Stijfselpap is het gevoeligst reagens op jodium en omgekeerd (Lie Jood).
Bij verhitting tot 400 0 C. gaat het zetmeel over in zetmeelgom of dextrine.
Over den overgang van zetmeel in druivensuiker, , zie men Druivensuiker.
Over de werking van salpeterzuur op zetmeel , zie men Xyloldine.
Behalve als voedingsmiddel wordt het zetmeel in de nijverheid veelvuldig
gebruikt als stijfselpap , tot het appreteren , tot het stijven van katoenen goed
enz. in de wasch , tot het verdikken der verwen in de katoendrukkerij en de
behangselfabrieken , verder tot het gladmaken der kettingdraden in de weverij
(waarbij men om de pap een weinig vloeibaarder te maken , zwavelzuur zinkoxyde bijvoegt) en eindelijk voor de bereiding van glucose , dextrine , zuringzuur enz.
Zetmeelgom , zie bij Dextrine.

Zetmeelsuiker = Druivensuiker.
Zevenboomolie is de sterk riekende vlugtige olie , die in eene groote hoeveelheid in de bladen van Juniperus Sabina voorkomt.
Ziften , zie bij Zeef.
Zilver (Argentum : Ag) komt in de natuur deels gedegen, deels in legering met andere metalen , deels verbonden met zwavel , seleen , chloor enz.
voor. De belangrijkste zilverertsen zijn zilverglans , roodgultigerts , witgultigerts.
Het gedegen zilver wordt in de natuur in teerlingen en octaeders of in
deze beide vormen gecombineerd , meestal onvolledig gekristalliseerd , trosvormig , draad- en haarvormig enz., zilverwit , soms bont of zwartachtig aan-
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geloopen in gangen van oorspronkelijke en overgangsgesteenten aangetroffen.
Het heeft dan een hakkigen breuk en een spec. gewigt van 10,3 tot 10,8 en bevat sporen van goud , platinum , arsenik , antimoon en koper.
Het zilver wordt op verschillende wijzen uit zijne ertsen afgescheiden. Uit
het zilverhoudende loodglans wordt het door de afdrijfmethode verkregen ,
namelijk dat men door middel van de gloeihitte van een vlamoven (afdrijfoven)het lood in loodoxyde(loodglid) overbrengt, hetwelk deels in de haardmassa
trekt , hoofdzakelijk echter door eene loodglidgoot afloopt , terwiji het zilver
in den zuiveren staat als metaalkoning of regulus terugblijft en oxydevrij
te voorschijn tredende , het verschijnsel van den zoogenaamden »zilverblik"
oplevert (zie Afdrijven en Lood pag. 485).
Om uit ertsen , die arm aan zilver zijn , dit metaal met voordeel te verkrijgen , Wendt men veelvuldig de methode van Pattinson aan, welke daarin
bestaat , dat men eene legering van lood en zilver onder voortdurend omroeren langzaam laat bekoelen , waarbij loodkristallen gevormd worden en
het zilvergehalte in de gebezigde vaten terug blijft. Om deze bewerking uit
te voeren , wordt het werklood (zie bij Lood) in groote massa's in gietijzeren
ketels gesmolten , men laat vervolgens langzaam bekoelen en roert steeds
om , waardoor zich onvolkomen ontwikkelde kristallen afscheiden , die met
behulp van een verhitten schuimlepel worden weggenomen. Deze kristallen
bestaan uit een lood , veel armer aan zilver dan het te voren was , terwiji
bijna al bet zilver in het vloeibare metaalbad wordt gevonden , waaruit het
door afdrijven kan worden afgescheiden , waarbij echter een veil geringer
loodverlies plaats vindt , dewij1 veel minder load op den afdrijfhaard wordt
gebragt.
Verder wordt het zilver nit andere zilverertsen door load uitgetrokken ,
tot welk doel deze ertsen door afslaan en slibben van de gangsoort bevrijd
en met eene gelijke hoeveelheid lood zamengesmolten worden, waarbij het
zilver door het load wordt opgenomen en daarmede werklood vormt , hetwelk aan het afdrijfproces wordt onderworpen.
In Mexico en Zuid-Amerika wordt tot de afscheiding van het zilver de
am alga m a t i e m e t h ode gevolgd, deswegen oak wel Mexicaansche amalgamatiemethode geheeten. De zilverertsen, die gedegen zilver , chloorzilver of
zwavelzilver bevatten , worden fijngemalen , met water bevochtigd en met
keukenzout vermengd. Dan voegt men er dusgenaamd m a g i s t r a a 1 bij ,
namelijk gerooste koperkies, waarvan het eigenlijke werkzame bestanddeel
zwavelzuur koperoxyde is.
Het keukenzout en het zwavelzuur koperoxyde ontleden elkander hierbij wederkeerig en er ontstaan zwavelzure soda en enkelvoudig-chloorkoper (koperchloride), terwiji nu verder bet zilver met het enkelvoudig-chloorkoper in chloorzilver en half-chloorkoper (koperchlorure) wordt omgezet. Het half-chloorkoper werkt op het zwavelzilver en er ontstaat half-zwavelkoper (kopersulphureet) en op nieuw chloorzilver.
De dooreengewerkte massa wordt innig met kwikzilver vermengd , waarbij
bet kwikzilver bet chloorzilver ontleedt en overgaat in half-chloorkwikzilver,
terwiji het in den metaalstaat afgescheiden zilver zich met het overige kwikzilver tot een vast amalgama vereenigt , dat, door uitpersing van het overvloedige kwikzilver bevrijd, door destillatie in ijzeren pijpen of retorten ontleed wordt in kwikzilver, dat vervlugtigt , en in zilver, dat terugblijft.
Eene wijziging der Mexicaansche methode , is de Fr e i b e r g e r am a 1-
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g amat i e m et hod e. De zilverhoudende erts wordt met zwavelijzer of
zwavelkoper en keukenzout geroost , waarbij chloor vrij wordt , hetwelk zich
zoowel met het metallisch zilver der ertsen , als met het aan zwavel gebonden zilver , tot chloorzilver vereenigt.
De gerooste ertsen worden met water en ijzer innig gemengd in groote
vaten , die om eene as kunnen gedraaid worden , waarbij het chloorzilver
door het ijzer ontleed en zilver afgescheiden wordt , waarna bet verder met
kwikzilver geamalgameerd en dit amalgama door verhitting ontbonden wordt.
In den laatsten tijd pleegt men het zilver uit zijne ertsen nit te trekken,
door het in chloorzilver over te brengen en dit door middel eener sterk kokende oplossing van keukenzout nit te trekken , dewijl het chloorzilver daarin
oplosbaar is. In plaats van de oplossing van keukenzout kan ook eene
oplossing van onderzwaveligzure soda gebezigd worden. Het opgeloste chloorzilver worth dan door ijzer of zink ontleed.
Scheikundig zuiver zilver wordt verkregen uit koperhoudend zilver door
dit in salpeterzuur op te lossen en bet zilver uit de oplossing door middel
van keukenzout als chloorzilver neer te slaan. Het gevormde chloorzilver
wordt eindelijk gereduceerd. Deze reductie geschiedt, door het chloorzilver
in gesmolten koolzure potassa te brengen of door bet met colophonium en
potasch te gloeijen. Langs den natten weg kan het chloorzilver gereduceerd
worden door het met zeer verdund zoutzuur te overgieten en zoo zuiver mogelijk ijzer- of zinkplaat daarin te leggen ; er ontstaat naar den aard van
het aangewende materiaal ijzer- of zinkchlorure en het zilver wordt in den
fijn verdeelden staat afgescheiden. Ook kan men bet chloorzilver ontleden
door het met potassaloog en druivensuiker te koken ; verder door 5 deelen
chloorzilver met 4 deel versch gebranden kalk zamen te smelten. Uit deze
gesmolten massa kan de ontstane metaalkogel door slibben en afwasschen
zuiver verkregen worden.
Zuiver zilver heeft eene fraaije witte kleur en is in de hoogste mate geschikt tot polijsten. Het is na het goud het pletbaarste metaal. Het kan
tot zeer dunne blaadjes (bladzilve r) uitgeslagen en tot zeer fijne draden
worden uitgetrokkeu. Zijn specifiek gewigt bedraagt '10,5 en zijn smeltpunt
ligt bij omstreeks 1000 . C. Bij eene zeer hooge temperatuur (van de knalgasviam) is bet vlugtig en geeft een lichtbiaauwen damp.
• Door salpeterzuur wordt het zilver reeds bij de gewone temperatuur aangetast ; door geconcentreerd zwavelzuur bij kookhitte. Chloorwaterstofzuur
heeft in de koude geen werking op het zilver , meer bij kookhitte , wanneer
het zilver zich in den fijn verdeelden staat bevindt.
Bij behandeling van het zilver met koningswater blijft het als chloorzilver
onopgelost terug. In eene lucht , die zwavelwaterstof bevat, wordt het met
eene bruinzwarte buid van zwavelzilver bedekt.
Er zijn 3 oxyden van het zilver bekend , namelijk het z it versuboxyd e,
het zil v er ox y d e en bet zilv ersu peroxyd e. De zilverzouten zijn vooral
gekenmerkt door bet wit kaasachtig praecipitaat , dat hunne oplossingen met
chloorwaterstof of oplosbare chloormetalen geven, welk praecipitaat aan bet licht
violet wordt , oplosbaar in ammonia liquida , onoplosbaar in salpeterzuur is.
Het zilver wordt slechts zelden in den zuiveren staat bewerkt , omdat bet
daartoe te week is. Gewoonlijk wordt voor de zilveren voorwerpen eene legering van zilver met koper gebezigd , waardoor het zilver aanmerkelijk in
hardheid wint.
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De legeringen van het zilver met koper , die voor munten en zilveren
gereedschappen bestemd zijn , moeten een bepaald gehalte aan zilver bevatten , hetwelk in de verschillende landen onderscheiden is en bij de wet
geregeld wordt.
In Duitschland drukt men het gehalte der zilverlegeringen aan zuiver zilver uit , door de looden aan to geven , die in een mark = 16 lood bevat
zijn. Onder een fijn mark verstaat men 16 lood fijn zilver (scheikundig
zuiver zilver). Elk lood is in 18 greinen verdeeld, van welke er dus 288 op
een fijn mark gaan. Onder ruwe of beschikte mark verstaat men eene zilverlegering , die koper en zilver in afwisselende hoeveelheden bevat. Het
zilver is dus 15 loodig, wanneer in 16 looden ( = 4 mark der legering) 45,
looden zilver en Hood koper 12 loodig , wanneer in 16 looden der legering 12
looden zilver en 4 lood koper bevat zijn. Zoo wordt bijv. in Zuid-Duitschland
en Oostenrijk 13 loodig , in Pruissen 12 loodig zilver bewerkt. In Frankrijk moet het zilver, dat voor zilveren gereedschappen bewerkt wordt,
950/,,,00 zilver bevatten , waardoor de hoeveelheid zuiver zilver wordt a angegeven , die in 4000 deelen der legering bevat is. Eene zoodanige legering bevat dus in 1000 gewigtsdeelen 950 gewigtsdeelen zilver en 50 gewigtsdeelen
koper en komt dus bijna overeen met het Duitsche 15 loodig zilver. In Nederland zijn twee gehalten voor de zilveren gereedschappen voorgeschreven.
Men waarborgt deze door twee keuren op zoodanige wijze , dat het zilver
met de groote keur 93411000dat met de kleine keur 833,1000
/
zilver moet bevatten. Van het voorgeschreven gehalte is eene afwijking van 5/„0. geoorloofd.
Bij de zilveren munten wordt het gehalte aan zuiver zilver of het fijn gehalte de korrel crenaamd, en is in de verschillende landen eveneens door de
wet bepaald. Het fijngehalte der groote muntstukken bedraagt in Frankrijk
en Duitschland 91"h 0„0 (14 lood , 7,2 grein) , dat wil zeggen 1000 gewigtsdeelen der zilverlegering bevatten 900 gewigtsdeelen zilver en 100 gewigtsdeelen koper, de kleinere munten of pasmunten hebben daarentegen een geringer gehalte en zijn soms 3 of 5 loodig. In de verschillende staten van
Pruissen wordt, al naar dat de guldens- en thalersrekening is ingevoerd,
in thalers (thalervoet) of in guldens (guldenvoet) geslagen. De zoogenaamde
muntvoet is het fijngehalte der munten aan fijn zilver , door het aantal muntstukken uitgedrukt, hetwelk in een pond fijn zilver is bevat. Zoo komen
met 1 pond fijn zilver overeen 30 thaler naar den 30 thalervoet geslagen,
45 gulden in den 45 guldenvoet, 52y, gulden in den 52V2 guldenvoet. In
Nederland is het gehalte van het groote zilvergeld (12,50 tot en met 1 0,50>
945 00 , van het klein zilvergeld wh 000 . De wet staat echter eene afwijking
(remedie) toe van 2/, 00s voor het fijn gehalte der munten. Voor het gewigt
der Nederlandsche munten is bepaald , dat dit voor den rijksdaalder 25
voor den gulden '10, voor den halven gulden 5 grammen moet bedragen ,
zoodat 40 rijksdaalders, 100 guldens en 200 halve guldens een kilogram uitmaken. Er word(hierbij eene speling van 2,3 en 5 duizendste toegelaten. Verder moet een kwartje 3,375 gram , een dubbeltje 1,4 gram , een stuivertje
0,685 gram wegen met eene speling van 6,10 en 12 duizendste boven en beneden het wettig gewigt.
Het koper ,dat met zilver gelegeerd is, en de voorwerpen , die daaruit
vervaardigd zijn, hebben eene minder glanzend witte kleur dan zuiver zilver,
maar verkrijgen een hoogeren glans door het zoogenaamde witkoke n. Tot
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dat einde worden de voorwerpen tot roodgloeijens verhit, waarhij het koper
der legering aan de oppervlakte worth geoxydeerd en vervolgens in kokend
verdund salpeterzuur of zwavelzuur gedornpeld , waardoor het gevormde koperoxyde wordt opgelost en eene zuivere zilveroppervlakte blootgelegd , die
wel een mat voorkomen heeft , maar door polijsten glans aanneemt.
Om zilveren voorwerpen schoon te maken is aangeraden eene vloeistof,
bestaande uit wijngeest en keukenzout dooreengeschud , zoodat de wijngeest
behoorlijk met zout is verzadigd. De wijngeest vvordt van het onopgelost.
zout afgegoten en met eene gelijke hoeveelheid vloeibare ammonia vermengde
De zilveren voorwerpen worden gewreven met linnen lappen of zachte borstels , die met deze vloeistof sterk vochtig gemaakt zijn.
Bij bet uitgieten van het zilver voor bet vervaardigen van voorwerpen is
gebleken , dat men het zilver niet te beet moet uitgieten , namelijk niet eerder, voordat het metaal eerst eenigzins deegachtig is geworden en op de oppervlakte eene dunne vaste huid verkregen heeft. Daardoor wordt het gevaar vermeden , dat het zilver breekt en daarbij een aschachtigen breuk
verkrijgt.
Zilveramalgama wordt in de natuur gekristalliseerd aangetroffen en is ook
bij toeval in dien staat gevonden , nadat kwikzilver, dat zilver had opgenomen , geruimen tijd daarmede gestaan had (Zie verder over het amalgameren van zilver bij Zilver).
Zilverblik , zie bij Zilver en bij hood.
Zilverboom noemt men eene bladacbtig vertakte metaalafscheiding, die
ontstaat , indien men kwikzilver in eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde brengt. Het kwikzilver treedt hierbij in plaats van het zilver in de
verbinding en het zilver wordt afgescheiden, doch amalgameert zich dadelijk
bij bet vrijworden met een ander gedeelte kwikzilver en vormt daarmede de
bladachtige verbinding.
Zilverbromide , zie Broomzilver.
Zilverchlorure (Chloorzilver : AgCI) wordt in de natuur als hoornzilver
gevonden en komt kunstmatig en langs den flatten weg bereid voor in witte
kaasachtige vlokken , die bij 260° C. tot eene geelachtige vloeistof smelten ,
welke bij bekoeling tot eene hoornachtige massa vast wordt en met het mes
gesneden kan worden. Aan het licht wordt het Brij-sviolet , later zwart ,
doordien eenig chloor worth losgemaakt , terwijl flit' verdeeld zilver vrij
wordt. In water is het volkomen onoplosbaar , in ammonia , salmiak , cyaanpotassium en onderzwaveligzure soda is het gemakkelijk oplosbaar , in
eene geconcentreerde oplossing van keukenzout eenigzins oplosbaar (van daar
de kleine hoeveelheden chloorzilver , die in zeewater worden gevonden). Bet is
onoplosbaar in salpeterzuur , maar oplosbaar in chloorwaterstofzuur, uit welke
.oplossing het zich bij verdamping in kristallen afscheidt. Uit de oplossing in
ammonia scheidt het zich bij verdamping insgelijks in kristallen af. Ook
wordt bet uit deze oplossing door salpeterzuur neergeslagen.
Het chloorzilver wordt gemakkelijk bereid door de oplossing van een zilverzout met zoutzuur of met eene oplossing van keukenzout neer te slaan.
De kaasachtige neerslag wordt op een filtrum verzameld , en voor het licht
beschut bewaard.
Het gebruik van het chloorzilver bepaalt zich tot de bereiding van scheikundig zuiver zilver , verder tot het gebruik bij de scheikundige analyse,
bij de verzilvering en in de photographie. Op zijne vorming berust verder
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het zwartkleuren van zilveren voorwerpen (galvaniseren van het zilver) met
een bruine tint , door ze in eene oplossing van kopervitriool en salmiak te
dompelen. Eene oplossing van chloorzilver in ammonia dient tot het kleuren
van paarlemoer,, tot welk doe! men de voorwerpen eenige wren in de oplossing legt en hen dan op vloeipapier aan de zonnestralen blootstelt. De
verzadigde oplossing in ammonia is als zeer gevoelig reagens op zuren aangegeven , dewiji zij daardoor dadelijk troebe! wordt.
Zilvercyanonitraat (Salpeterzuur zilveroxyde-cyaanzilver) wordt verkregen
door cyaanzilver in eene tamelijk geconcentreerde oplossing van salpeterzuur
zilveroxyde op te lossen. Bij het bekoelen der vloeistof scheidt zich de verbinding in witte naalden af, die met de formule : AgO,N0 5 + 2AgCy, overeenkomen.
Zilvercyanure (Agcy) ontstaat als een witte kaasachtige neerslag, wanneer bij eene oplossing van een zilverzout blaauwzuur of een oplosbaar cyaanmetaal wordt gevoegd. Het is geheel onoplosbaar in water en bijna geheel onoplosbaar in verdund salpeterzuur. Door ammonia en door cyaanpotassium wordt het gemakkelijk opgelost. Bij verhitting wordt het ontleed
en er blijft metallisch zilver terug. De oplossing van het cyaanzilver in eene
oplossing van cyaanpotassium in water vormt een dubbelzout, cyaanzilv e r-p o t a s s i u m (KCy + AgCy), hetwelk bij verdamping der oplossing in zeszijdige naalden aanschiet. Dit dubbelzout dient voornamelijk bij de verzilvering langs den galvanischen weg (zie Verzilvering pag. 809). De vorming van
het dubbelzout dient tot bepaling van het gehalte aan cyaanwaterstoftuur
(Zie. aldaar).
Zilverglans is natuurlijk voorkomend zwavelzilver (Zie Zilversulphureet)
Zilverglid = Loodglid (Zie bij Loodoxyde en Lood).
Zilvergoudcyanide (Agcy ± AuCy 3 ) scheidt zich als een kaasachtige neerslag af, indien salpeterzuur zilveroxyde bij eene oplossing van potassiumgoudcyanide wordt gevoegd.
Zilverhyperoxyde = Zilversuperoxyde.
Zilverjodide (Joodzilver : AgJ) wordt in de natuur gekristalliseerd in
eenige zilverertsen aangetroffen. Het wordt kunstmatig bereid door eene
oplossing van salpeterzuur zilveroxyde met joodpotassium neer te slaan ,
waarbij het een geelachtigen neerslag vormt , die in water en verdund salpeterzuur onoplosbaar is. Ook is het bijna onoplosbaar in ammonia liquida
(Onderscheid van chloor- en broomzilver). Het is zeer gevoelig voor de inwerking van het licht , van waar zijn gebruik in de photographie.
Zilterkooksel, zie bij Verzilvering (pag. 808).
Zilverlegeringen. De belangrijkste legering van het zilver is die met koper.
Deze legering is wit , wanneer zij niet meer dan 1/8 koper bevat ; bij een
grooter kopergehalte is de kleur geelachtig of roodachtig (Zie verder bij
Zilver).
Het zilver vormt ook met andere metalen legeringen. Zoo is het harde
zilversoldeersel eene legering van 21 deelen koper, 9 deelen zink en 40 deelen zilver, het weeke zilversoldeersel eene legering van 28 deelen koper, '10
deelen zink en 84 deelen zilver. Eene legering van 49 deelen koper, 31 deelen nikkel en 20-40 deelen zilver geeft een op zilver gelijkend metaalmengset ; 1 deel zink en 4 deelen zilver leveren een spiegelmetaal ; eene legering
van 500 tot 980 deelen zilver, 15-30 deelen lood en 54-70 deelen cadmium
is geschikt tot juwelierwerk en vooral om draad te trekken.
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Zilveroxyde (AgO) wordt als een bruine neerslag verkregen , wanneer
men bijtende potassaloog bij salpeterzuur zilveroxyde voegt. Gedroogd komt
het voor als een donkerbruin tot zwart poeder, dat in zuiver water een
weinig oplosbaar is en met zuren de z i l v erzou ten vormt (Zie bij
Zilver).
Zilveroxyde , arsenigzuur, (3AgO,As0 3) ontstaat als een gele neerslag, wanneer bij de neutrale oplossing van salpeterzuur zilveroxyde eene
oplossing van arsenigzuur of van een arsenigzuur zout wordt gevoegd.
Zilveroxyde , a r s e n i k z u u r, (3AgO,As0 5) vormt een roodbruinen neerslag, wanneer bij eene neutrale oplossing van salpeterzuur zilveroxyde eene
oplossing van arsenikzuur of van een arsenikzuur zout wordt gevoegd.
Zilveroxyde , broomzuur, (AgO,Br0 5) ontstaat door wederzijdsche
ontleding van een broomzuur alkali en een oplosbaar zilverzout en Levert,
in ammonia liquida opgelost en vervolgens verdampt , kleurlooze kristallen
van broomzuur zilveroxyde-ammoniak (AgO,Br05+2NH3).
Zilveroxyde , chloorzuur, (AgO,C105 ) ontstaat zoowel door verzadiging van het zilveroxyde door chloorzuur of door wederzijdsche ontleding van
een chloorzuur alkali en een zilverzout , als door chloorgas door water te
leiden , waarin zilveroxyde is verdeeld. De oplossing levert bij verdamping
watervrije kristallen , die in 5 deelen koud water en in alkohol oplosbaar
zijn. Eene oplossing van chloorzuur zilveroxyde in ammonia liquida levert
bij verdamping chloorzuur zilveroxyde-ammoniak (AgO,C10,
+ 2NH3 ) in prismatische kristallen , die gemakkelijk in water en wijngeest
oplosbaar zijn.
Zilveroxyde, chlorigzuu r, (AgO,C10 3) kan verkregen worden , door bij
eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde , eene oplossing van chlorigzure
potassa te voegen , die eene geringe overmaat van alkali bevat. De neerslag
van chlorigzuur zilveroxyde wordt met water gekookt , waarbij zich het zout
in gele kristalschubben afscheidt.
Zilveroxyde , chroomzuur, wordt , als tweevoudig-chroomzuur zout
(Ag0,2Cr03 ) , in den vorm van een fraai , donkerrood , kristallijn poeder verkregen , door eene oplossing van dubbel-chroomzure potassa te vermengen
met eene, liefst zuur gemaakte , oplossing van salpeterzuur zilveroxyde. Zijn
ontstaan dient als indicator bij het bepalen van het chloorgehalte met behulp van salpeterzuur zilveroxyde. Men voegt namelijk eene kleine hoeveelheid dubbel-chroomzure potassa bij de chloorverbinding , die men onderzoeken wil. Eerst dan , wanneer al het chloor door het bijgevoegde zilverzout
tot chloorzilver is opgenomen , wordt door eene verdere bijvoeging van zilverzout het roode chroomzuur zilveroxyde gevormd.
Een neutraal zout (AgO,Cr03) komt voor als een groen kristallijn poeder, hetwelk gewreven zich rood vertoont , indien het dubbel-zure zout door kokend
water ontleed wordt. Een chroomzuur zilveroxyde-ammoniak
(AgO,Cr0 5 + 2NH3 ) scheidt zich of bij bekoeling eener warm bereide oplossing
van chroomzuur zilveroxyde in ammonia liquida.
Zilveroxyde , c y a a n z u u r, (AgO,Cy0) komt voor als een witte neerslag, wanneer salpeterzuur zilveroxyde met cyaanzure potassa of kalk vermengd wordt. Het is weinig oplosbaar in heet water en wordt bij verhitting
onder levcuidige gasontwikkeling ontleed.
Zilveroxyde, cyanuurzuur, scheidt zich als neutraal zout (3Ag0 ,
Cy303 ) in de gedaante van een kleurloos kristallijn poeder of , wanneer
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heete oplossingen van azijnzuur zilveroxyde en cyanuurzuur vermengd worden. Met cyanuurzure ammonia vormt het cyanuurzuur zilveroxyde een
dubbelzout.
Zilveroxyde , j o o d z u u r, (Ag0,J0 5 ) wordt als een witte neerslag, zelfs
in salpeterzuur weinig oplosbaar, verkregen bij wederzijdsche ontleding van
een joodzuur alkali met een zilverzout.
Zilveroxyde , k n a 1 z u u r, zie onder linalzuur.
Zilveroxyde, koolzuur, komt in den neutralen staat (AgO,CO 2) voor
als een bleekgeel poeder, wanneer eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde met eene oplossing van enkelvoudig- of dubbel-koolzuur alkali wordt
vermengd. Bij bet koken van dit mengsel met zeer overvloedige alkalizouten ontstaat een b a s i s c h zout (3Ag0,2CO2).
Zilveroxyde , metaphosphorzuur, komt in twee modificaties voor.
De eene van de formule : 3(Ag0,P05 ) + 2H0 , wordt verkregen door .wederzijdsche ontleding van gekristalliseerde metaphosphorzure soda en salpeterzuur zilveroxyde en kristalliseert in fraaije kristallen. De andere modificatie van de formule : AgO,P0„ wordt verkregen uit de glasachtige metaphosphorzure soda en het salpeterzuur zilveroxyde.
Zilveroxyde , o n d e r z w a v e l z u u r, (AgO,S 205 + 2110) worth in luchtbestendige kristallen verkregen uit de oplossing van het koolzuur zilveroxyde
in waterhoudend onderzwavelzuur.
Zilveroxyde , overmangaanzuur, (AgO,Mn 207 ) wordt bereid door
170 deelen salpeterzuur zilveroxyde en 158 deelen overmangaanzure potassa,
beide in water opgelost , met elkander to vermengen. Na bekoeling zet zich
het overmangaanzuur zilveroxyde in naaldvormige kristallen van eene bronze
kleur af. Deze kristallen zijn oplosbaar in '120 deelen water en vormen eene
purperkleurige oplossing. Deze oplossing is gebezigd tot zuivering van het
water voor photographisch gebruik.
Zilveroxyde , par a p h o s p h orzuur, (2Ag0,P0 5) scheidt zich als een
-witte neerslag af , wanneer de oplossingen van salpeterzuur zilveroxyde en
van paraphosphorzure soda vermengd worden.
Zilveroxyde , phosphorzuur, (3Ag0,P05 ) scheidt zich als een gele
neerslag af bij het vermengen der oplossingen van salpeterzuur zilveroxyde
en van gewone phosphorzure soda.
Zilveroxyde , pyrophosphorzuur = Zilveroxyde , paraphosphorzuur.
Zilveroxyde, salpeterigzuur, (AgO,NO 3) kan door wederzijdsche
ontleding der oplossingen van een salpeterigzuur alkali en van een zilverzout
verkregen worden. Het scheidt zich uit de koude oplossingen af als een
poeder uit kleine prisma's bestaande , terwijl daarentegen nit heete oplossingen zeer lange prisma's verkregen worden.
Zilveroxyde, salpeterzuur, (Zilversalpeter: AgO,N0 5) kristalliseert in kleurlooze tafelen , die in gelijke deelen water en ook in alkohol
oplosbaar zijn (in 4 deelen kokenden alkohol). De oplossing heeft een scherpen , metaalachtigen smaak , kleurt onder den invloed van het licht organische zelfstandigheden zwart en verhindert de rotting. Op zich zelf blijft
het zout onder den invloed van het licht onveranderd , doch in aanraking
met organische zelfstandigheden , zelfs in de geringste hoeveelheid , wordt
het , onder afscheiding van zilveroxyde, aan het licht zwart.
Men kan dit zout zeer gemakkelijk bereiden door zuiver zilver in matig
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geconcentreerd salpeterzuur op te lossen , totdat zelfs bij verwarming geene
werking meer plaats heeft , waarna de oplossing wordt ingedampt. Ook kan
men het bereiden door zilveroxyde in verdund salpeterzuur op te lossen. —
Wordt koperhoudend zilver voor de bereiding aangewend , dan kan men eerst
door zoutzuur het zilver als chloorzilver neerslaan , hieruit het zilver afscheiden en dit in salpeterzuur oplossen. Zeer geschikt kan men echter een volkomen kopervrij salpeterzuur zilveroxyde verkrijgen , indien men de oplossing van het koperhoudend zilver in salpeterzuur tot droogwordens verdampt
en vervolgens tot een zekeren graad verhit, waarbij het salpeterzuur koperoxyde lang voor het salpeterzuur zilveroxyde wordt ontbonden , zoodat koperoxyde wordt afgescheiden , hetwelk men door oplossen in water en flutreren terug houdt. Ook is aangeraden de oplossing van het koperhoudend
zilver in salpeterzuur tot de consistentie eener dikke olie in te dampen en
bij deze stroopdikke vloeistof zoo geconcentreerd mogelijk salpeterzuur (dat
volstrekt geen zoutzuur mag bevatten) te voegen. Hierbij zal al het zilverzout kristallijn worden afgescheiden , terwiji het koperzout blijft opgelost.
Men herhaalt deze afwassching met geconcentreerd salpeterzuur een paar
naalen , waarna het salpeterzuur zilveroxyde geheel kopervrij is.
Men herkent zoowel bij de smelting als bij deze laatste methode of het zout
vrij van koper is , door eene kleine hoeveelheid in water op te lossen
en hierbij ammonia te voegen. Er mag alsdan geen blaauwe kleur ontstaan.
In den gesmolten staat en in den vorm van stangetjes vormt het salpeterzuur zilveroxyde den zoogenaamden h e l s c h e n steen (Lapis infernalis).
Het smelten geschiedt in een kroes van zilver of porselein en de gesmolten
massa wordt in vormen van ijzer of serpentijnsteen , het best van verzilverd
brons of verzilverd geelkoper,, met tot poeder gewreven kalk uitgewreven ,
gegoten. Soms is de helsche steen grijs van kleur door zilveroxyde , tijdens
de smelting door ontleding van een gedeelte salpeterzuur zilveroxyde afgescheiden.
Het gebruik van het salpeterzuur zilveroxyde bepaalt zich hoofdzakelijk tot
de analytische scheikunde , vooral tot de photographie , aismede tot de bereiding van onuitwischbaren inkt. (Zie aldaar.)
Vlekken aan de huid of op goed voortgebragt door de oplossing van salpeterzuur zilveroxyde worden het best weggenomen door eene oplossing van cyaanpotassium of van joodpotassium.
Zilveroxyde , seleenzuur, (AgO,Se0 3) is isomorph en gelijkt overigens
ook bijna geheel op het zwavelzure zout.
Zilveroxyde , selenigzuur, (AgO,Se0 2) wordt door wederzijdsche ontleding van een selenigzuur alkali met een oplosbaar zilverzout verkrijgen.
Zilveroxyde , zwaveligzuur, (AgO,S02) vertoont zich als een Witte
neerslag , wanneer eene oplossing van salpeterzuur zilveroxyde met zwaveligzuur behandeld wordt.
Zilveroxyde, z:w avelzuu r, (AgO,S03) kristalliseert uit eene heet bereide oplossing, vooral eene salpeterzuurhoudende , in kleine, glanzende ,
rhombische, watervrije kristallen, die moeijelijk in water oplosbaar zijn. Het
wordt verkregen door geconcentreerd zwavelzuur met zilver te verhitten ,
waarbij zwaveligzuur ontwijkt (Ag + 2 [HO,S0 3] = AgO,S0 3 + SO, + 2110)
of door salpeterzuur zilveroxyde door middel van zwavelzure potassa te ontleden.
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Zilveroxydule (AO) wordt verkregen door citroenzuur zilveroxyde door
middel van bijtende potassa neer te slaan , waardoor een bruine , bij het
droogen zwart wordende neerslag ontstaat.
Zilverplattering wordt geheeten het aanbrengen eener dunne zilverplaat
op eene dikkere koperplaat. Tot dat einde wordt de oppervlakte eener koperplaat door afkrabben en borstelen volkomen zuiver gemaakt , alsdan koud
verzilverd en na het droogen eene zilverplaat opgedrukt.
Zilverproef. Hieronder verstaat men in het algemeen het beproeven
(essayeren) van het zilver of de bepaling van het zilvergehalte in zilveren
munten en zilveren gereedschappen. Het beproeven van het zilver voor het
fijn gehalte eener legering, bijv. van eene zilveren munt , geschiedt benaderend door den toetssteen (kiezelschiefer) en de toetsnaald. Tot dat einde
wordt eerst eene streep met de proef en met de toetsnaalden (legeringen van
een bekend gehalte aan fijn zilver) op den toetssteen gemaakt. Men besluit
tot het zilvergehalte der proef uit de overeenkomst met de streep der legering van het bekende gehalte.
Men bedenke hierbij echter wel , dat de oppervlakte van zilverlegeringen
door het witkoken dikwijls rijker aan zilver geworden is.
Naauwkeuriger geschiedt het essayeren van het zilver door afdrijven of de
zoogenaamde cupellatie. Dit afdrijven geschiedt door een afgewogen stukje
legering met lood zamen te smelten in een poreus potje , van beenderenasch
vervaardigd. Dit smelten geschiedt in bijzonder daartoe ingerigte ovens.
(Men zie het nadere bij AfdrOven.) Lood en koper worden geoxydeerd en
in den poreuzen kroes gezogen en men heeft dus slechts het overblijvende
zilver te wegen.
Dan kan men zich ook nog van de zoogenaamde hydrostatische proef bedienen, namelijk dat men het fijn gehalte eener koperzilverlegering door het spec.
gewigt bepaalt. Dewiji koper en zilver zich bij het legeren uitzetten , loch
eene legering zooveel te digter wordt, naar gelang zij aan mechanische drukking was onderworpen , zoo is deze proef uitsluitend bij geperst zilver
aan te wenden. De empirische regel voor de bepaling van het zilver door
de hydrostatische methode is de volgende. Men trekt van het gevonden spec.
gewigt der legering het getal 8,814 af, zet achter het verschil 2 nullen en
deelt dit getal , dat thans als een geheel geldt, door 579. Het quotient geeft
dan het fijn gehalte in greinen aan.
De thans bijna uitsluitend in gebruik zijnde methode tot de bepaling van
het zilvergehalte is de titreermethode , die bier tot eene groote volmaaktheid
is gebragt. Men lost 1 gram der proef in 4 a 6 grammen salpeterzuur op. Aan
den anderen kant vervaardigt men eene oplossing van keukenzout , van welke
100 C. C. juist I gram zilver praecipiteren. Deze oplossing wordt bereid
door 5,4146 gram zuiver keukenzout in water tot 1 liter vloeistof op te
lossen. Men laat vervolgens uit eene burette zooveel C. C. der keukenzoutoplossing droppelsgewijze afvloeijen , als er een praecipitaat ontstaat, en
schudt , wanneer men aan het einde der bewerking, zijnde de volledige
praecipitatie , geraakt , opdat het gevormde chloorzilver zich vereenige , terwijl de bovenstaande vloeistof helder wordt. Zeer naauwkeurig kan men het
punt waarnemen , waarbij een droppel der keukenzoutoplossing geene troebeling meer veroorzaakt , ten bewijze, dat al het zilver is neergeslagen. Het
aantal verbruikte C. C. der oplossing duidt het zilvergehalte der legering in
procenten aan.
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Tot het praecipiteren der laatste deeltjes zilver gebruikt men gewoonlijk
eene oplossing van keukenzout , welke tienmaal meer verdund is dan de
voorgaande en waarvan dus elke C. C. lho procent zilver aanwijst. Dit geschiedt het best in eigenaardige peervormige droppelfleschjes , en wordt bij
droppels afgelezen. Twintig droppels komen overeen met 1 C. C.
Zilversalpeter = Zilveroxyde , s a 1 p e t e r z u u r.
Zilversuboxyde = Zilveroxydule.
Zilversulphureet (Zwavelzilver : AgS) komt in de natuur als z i 1 v e r g I a n s
voor en wordt kunstmatig verkregen door zilver en zwavel zamen te smelters
of door de oplossing van een zilverzout door zwavelwaterstof neer te slaan. Het
zilversulphureet is bevat in het niello (zie aldaar).
Zilversuperoxyde (AgO2) is een zwart poeder , hetwelk ook in octaeders
kan worden verkregen. Het wordt bereid door ontleding eener oplossing van
salpeterzuur zilveroxyde in den galvanischen stroom.
Zilveriizercyanide = Ferridcyaanzilver (Ag3Cfdy) ontstaat als een oranjekleurige neerslag , indien rood bloedloogzout met oplossingen van zilverzouten wordt zamengebragt.
Zilverjjzercyanure = Ferrocyaanzilver (zie aldaar).
Zink (Spiauter : Zn) wordt nooit gedegen in de natuur aangetroffen ,
maar meestal gebonden aan zwavel als zinkblende en aan zuurstof met koolzuur,, kiezelzuur enz. als zinkspaat en kiezelgalmei.
Het zink worth meestal uit de kiezelgalmei en het zinkspaat verkregen ,
door de ertsen eerst te branden en dan met kool te reduceren. Hierbij wordt
water ontbonden en kooloxyde en dampvormig zink uitgedreven , welk laatste men in koude ruimten opvangt. De reductieovens , waarmede tegelijkertijd eene destillatie verbonden is , zijn verschillend ingerigt. Er zijn
hoofdzakelijk drie soorten : 40 een toestel bestaande uit horizontale aarden
buizen ; 20 moffelovens; 3 0 tegelovens.
De eerste soort wordt gebezigd aan den Altenberg bij Aken. Nadat de
ertsen geroost zijn , worden zij fijn gemalen en komen dan in den reductieoven , waarin aarden horizontaal liggende buizen als retorten dienen , waarvan tusschen de 48 en 54 in een oven liggen. De erts wordt niet op eens
ingebragt , maar langzamerhand vermeerderd , zoodat na eenige dagen de
oven volkomen in gang is. De beschikking bestaat uit 5 deelen gecalcineeerde
galmei en 2'6 deel drooge tot poeder gebragte steenkolen , die beide met
water aangemengd worden. Zijn de retorten hiermede beschikt , dan worden
zij met ontvangers , die als verdigters dienen , voorzien. In den beginne ontwijkt kooloxydegas , hetwelk aan de opening met eene blaauwe vlam verbrandt.
Wordt deze groenwit , dan begint de destillatie van het zink en nu moeten
de aarden aanzetbuizen worden voorgezet. In dezen verzamelt zich het vloeibare zink en wordt van tijd tot tijd met ijzeren lepels en krasijzers daaruit
weggenomen en na zuivering van stof en oxyde in ijzeren plaatvormen
uitgegoten.
In Boven-Silezie wendt men voor de destillatie van het zink moffels
aan, die uit vuurvaste klei bestaan. In den voorwand van den moffel bevinden zich twee openingen. De benedenste opening wordt gedurende de
bewerking met eene aarden plaat gesloten, en dient tot het wegnemen van
het overblijfsel. De bovenste opening is verbonden met den hals , die,
horizontaal ingebragt en regthoekig naar beneden voortgezet , als ontvanger
dient, terwijl het vertikale gedeelte als verdigtingstoestel wordt gebruikt.
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De oven , waarin de moffels verhit worden , gelijkt op een glasoven. De
hats , die als ontvanger client , reikt nit den oven. Uit den ontvanger droppelt het zink in een grooten vergaarbak en draagt dan den dikwijls in den
handel voorkomenden naam van droppelzink of werkzin k.
In Engeland bedient men zich van kroezen, in wier bodem eene buis is
gebragt , om de zinkdampen of te leiden. De kroezen worden met deksels
vast gesloten. In een oven worden eenige dezer kroezen geplaatst. De door-,
boorde bodem van den kroes is met een houten blok bedekt , dat bij verhitting spoedig verkoolt en de zinkdampen doorlaat , die in de aanzetbuis
verdigten en in met water gevulde vaten afdroppelen , waardoor eveneens
droppelzink verkregen wordt.
Zeer zelden wordt het zink uit de zinkblende (zwavelzink) verkregen, dewip het zwavelzink slechts onvolledig in zinkoxyde kan worden omgezet.
Het gebruik van het zink bepaalt zich tot dakbedekking , tot het verzinken (zie aldaar) vooral van ijzerwaren , verder voor badkuipen , watervaten,
scheikundige toestellen , legeringen (vooral met koper tot geelkoper) enz.
Het gebruik van het zink tot gegoten waren (z ink g i e t se 1) en het bronzen dezer voorwerpen wordt in den laatsten tijd veelvuldig aangetroffen.
De gegoten waren worden met zink overdekt en dan het brons er opgebragt,
door ze te bestrijken met een mengsel van 3 deelen ijzeroxyde , 2 deelen
graphiet en wijngeest. Na 24 uren vertoonen zij zich donker gebronst.
Het zink heeft een spec. gewigt van 6,8, na het hameren van 7,9, is
sterk metaalglanzend, blaauwwit, weinig buigzaam. Het smelt bij 412° C.
Bid 100° is het broos , bij 500° en toetreding van lucht verbrandt het
tot zinkoxyde. A an de lucht oxydeert het spoedig en wordt met eene grijze
huid overdekt, ten gevolge waarvan het binnenste gedeelte van het metaal
wordt beschut. Ook ontleedt het den waterdamp bij gloeihitte, maar door
de huid van zinkoxyde, die op de oppervlakte van het metaal verschijnt ,
strekt zich de werking niet tot het binnengedeelte uit en houdt dus spoedig
op. Het zink wordt door zwavelzuur en zoutzuur bij de gewone temperatuur opgenomen onder ontwikkeling van waterstofgas, door salpeterzuur
onder ontwikkeling van stikstofoxyde , bij zeer verdund salpeterzuur ontwijkt
stikstofoxydule, in de koude heeft geen gasontwikkeling plaats, maar wordt
er salpeterzure ammonia gevormd.
Het zink verbindt zich met de zuurstof tot zinkoxyde en zink super ox yd e. Men heeft ook een zinksuboxyde aangenomen. De zouten van het zinkoxyde kenmerken zich, doordat zij met ongekleurde zuren
verbonden kleurloos zijn , en met ongekleurde praecipiteermiddelen witte
praecipitaten geven. Door zwavelwaterstof worden zij in de zure oplossing
niet gepraecipiteerd, wel in de alkalische oplossing en door zwavelammonium.
Voor de blaasbuis geven zij met kobaltoplossing eene groene kleur (Rinnman's groen).
Zinkaethyl (C4B,Zn) is eene vlugtige onaangenaam riekende vloeistof,
die van zelf aan de lucht ontbrandt , waarbij zinkoxyde, koolzuur en water
ontstaan. Het heeft een spec. gewigt van 1,182 en kookt bij 118° C. Dampdigtheid 4,26. Het wordt steeds tegelijk met aethyl gevormd bij de ontleding
van joodaethyl door zink bij verwarming in gesloten glazen buizen. In
eene grootere hoeveelheid ontstaat het zinkaethyl , wanneer men joodaethyl
met watervrijen aether vermengt en dit mengsel met zink in gesloten vaten
tot 130 A 150° verhit. De ontleding van het joodaethyl door zink en
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de vorming van aethylzink ontstaat reeds bij eene lage temperatuur , indien
men eene legering van zink en sodium bezigt. Het zinkaethyl wordt door water
dadelijk in aethylwaterstof en zinkoxydehydraat ontleed.
Zinkamalgama wordt verkregen door gesmolten zink met kwikzilver te
vermengen.
Zinkamyl (Ci oH„Zn) is eene kleurlooze , aan de lucht rookende vloeistof.
Het wordt op gelijksoortige wijze gevormd als het zinkaethyl (zie aldaar) door
zink op joodamyl te laten inwerken en ook op gelijksoortige wijze door water
ontleed.
Zinkblende wordt in de natuur veelvuldig aangetroffen en is enkelvoudig-zwavelzink. Het komt voor in rhombische octaeders en hunne wijzigingen. De kleur hangt van vreemde bijmengsels at
Zinkbloemen (Flores zinci) is eene oude benaming voor Zinkoxyde (zie
aldaar).
Zinkbloesem (Zinkbliithe) vergezelt meestal het zinkblende en bestaat
hoofdzakelijk uit koolzuur zinkoxyde en zinkoxydehydraat. Het komt voor
in aardachtige en digte massa's van eene witte kleur.
Zinkboter,, zie bij Zinkchloride.
Zinkbromide (ZnBr) wordt verkregen door zinkoxyde met broomwaterstofzuur te behandelen. Het is vervloeibaar,, maar kan nit eene geconcentreerde oplossing gekristalliseerd verkregen worden. Het is ook oplosbaar
in alkohol en aether.
Zinkchloride of Zinkchlorure (ZnCI) vormt eene witte kristalmassa , die
bij 100° C. smelt en bij de roodgloeihitte vervlugtigt. Het is gemakkelijk
oplosbaar in water en vervloeit zelfs aan de lucht. Men verkrijgt het watervrij , door zink in chloorgas te verbranden , waarbij het zich in eene boterachtige consistentie vertoont (z i n k b o t e r). Zoo kan het ook verkregen
worden door sublimatie van zinkoxyde en salmiak. In den waterhoudenden
staat wordt het verkregen door zink met zoutzuur te behandelen en de oplossing te verdampen. Het wordt in de verwerij gebruikt , alsmede tot het
aanstrijken van het hout en tot zuivering der olie. Het vormt met chloorammonium eene verbinding , die tot solderen gebezigd wordt. (Zie Ammonium-zinkchlorure ) Het chloorzink is gemakkelijk oplosbaar in alkohol.
Een basisch chloorzink of liever een oxychloride van de formule : ZnCI,
3Zn0,2H0 wordt verkregen door eene oplossing van chloorzink met zinkspaanders te koken, en een nog rneer oxydebevattend zout door eene oplossing van chloorzink onvolledig met ammonia neer te slaan.
Zinkcyanure (ZnCy) is een wit , reuk- en smakeloos poeder,, onoplosbaar
in water en alkohol , oplosbaar in ammonia liquida. Het wordt verkregen
door azijnzuur zinkoxyde door cyaanwaterstofzuur neer te slaan.
Zinkrluoride (ZnF) is een in water zeer moeijelijk oplosbaar zout, dat
echter beter oplosbaar wordt, wanneer het watervrij fluoorwaterstofzuur bevat. Bij verdamping schiet het in kleine ondoorzigtige witte kristallen aan.
Het wordt verkregen door zink of zinkoxyde in fluoorwaterstofzuur op te
lossen.
Zinkgeel is Ghroomzuur zinkoxyde. (Zie aldaar.)
Zinkgietsel , zie bij Zink.
Zinkglas (3ZnO,SiO3 + 3H0) komt in lagen en gangen in oorspronkelijke
en overgangsgesteenten in Carinthia, Silezid , bij Aken enz. in bladachtige
kristallen voor.
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Zinkjodide (ZnJ) wordt verkregen door overvloedig zink met jodium en
water te digereren. Na filtrering en verdamping der oplossing verkrijgt men
eene vervloeibare zoutmassa , die aan de lucht verhit , in jodium en zinkoxyde wordt ontleed. De geconcentreerde oplossing van het joodzink kan
nog meer jodium opnemen en vormt dan eene donkerbruine oplossing van
dubbel-joodzink.
Zinkmethyl (C2H3 Zn) wordt op overeenkomstige wijze verkregen als het
Zinkaetbyl (zie aldaar).
Zinkoxyde (ZnO) ontstaat bij verbranding van zink als z i n k b l o e m e n
of zink wit, dat wil zeggen , als een zacht , los , wit , reuk- en smakeloos
poeder,, dat bij verwarming geel wordt , doch bij bekoeling weder zijne
kleurloosheid terugkrijgt. Met water gaat het eene verbinding aan tot wit
zinkoxydehydra at (ZnO,H0) , dat ook uit de oplossingen der zinkzouten door alkalien wordt afgescheiden, maar in overmaat van het alkali
oplost.
Het zinkoxyde , bij verbranding van het zink in kroezen ontstaan , heeft
een wollig voorkomen en van daar vroeger den naam van philosoph is c h e w o l verkregen. Bij de afscheiding van het zink uit zinkertsen of
bij het versmelten van zinkhoudende ertsen , zoo ook bij de bereiding van
geelkoper,, zet zich in het minder heete gedeelte van den oven eene groote
hoeveelheid onzuiver zinkoxyde of , hetwelk van tijd tot tijd worth losgemaakt en den naam t u t i a draagt.
Men verkrijgt het zinkoxyde als bijprodukt op de zinksmelterijen. In den
laatsten tijd wordt het in het groot verkregen door verbranding van zink,
en komt alsdan als zink wit in den handel. Het zink wordt tot dit einde
in den tafelvorm in retorten verbrand en ontwijkt als damp , die op eenigen
afstand een tot 300° verhitten luchtstroom aantreft , welke den zinkdamp tot
zinkoxyde overbrengt. Dit wordt door den sterken streom medegenomen
en in kamers geleid , waarin het zich verzamelt en tot technische doeleinden
geschikt kan worden aangewend...
t het zinkoxyde eenvoudig door zachte
Uit koolzuur zinkoxyde verkrijg
gloeijing , zoo lang totdat geen spoor koolzuur daarin terug is gebleven.
Zoo verkrijgt men het veelvuldig door eene oplossing van zinkvitriool (zwavelzuur zinkoxyde , door roosting van de zinkblende verkregen en door chloorkalk van ijzer bevrijd) met koolzure soda neer te slaan en bet praecipitaat
van koolzuur zinkoxyde te gloeijen. Zoo wordt bet ook zuiver verkregen,
door eene tot kokens verhitte oplossing van zuiver zwavelzuur zinkoxyde met
eene heete oplossing van zuivere koolzure soda in overmaat neer te slaan
(in de koude en bij aanwending eener te geringe hoeveelheid koolzure soda
wordt basisch zwavelzuur zinkoxyde gevormd en mede gepraecipiteerd) ,
den neerslag te droogen en te gloeijen.
Het zinkoxyde wordt in de verwerij veelvuldig gebruikt als aanstrijkverf
am het loodwit te vervangen , dewip bet niet zooals het laatstgenoemde door
eene lucht, die zwavelwaterstof bevat, gekleurd wordt aangeslagen. Het
dekt echter niet zoo goed als loodwit.
Zinkoxyde, a r s e n i k z u u r, komt zoowel in den basischen als in den
neutralen staat voor als een witte neerslag. Het zure zout is oplosbaar en
schiet uit de oplossing in kristallen aan.
Zinkoxyde, b o o r z u u r, (3ZnO,B0 3 ) ontstaat als een witte neerslag,
indien men eene oplossing van zinkvitriool bij eene oplossing van borax voegt
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Zinkoxyde , b r o o rn zunr, (ZnO,Br05). Dit zout komt voor in oetaeders , die door gelijke deelen water worden opgelost en boven zwavelzuur
in het luchtledige verweéren. Bij verhitting worden zij bij eene hooge ternperatuur ontleed in broom en murstof , terwijl zinkoxyde terugblijft. Het
zout wordt verkregen direct uit zinkoxyde en broornzuur of door wederzijdsche ontleding van een zinkzout en een broomzuur zout.
Zinkoxyde , ch1oorzuur, (ZnO,C10 5) wordt verkregen door wederzijdsche ontleding van chloorzure baryt en zinkvitriool en komt na verdamping der oplossing boven zwavelzuur voor als eene kristallijne, vervloeibare,
ook in wijngeest oplosbare zoutmassa , die 6 aeq. water bevat.
Zinkoxyde , chroomzunr, zie Chroomzuur zinkoxyde.
Zinkoxyde , joodznur, (Zn0,J0 5 ) HO als een moeijelijk oplosbaar
zout terug, wanneer eene oplossing van 1 aeq. joodzure soda met eene oplossing van 1 aeq. zinkvitriool wordt vermengd. De oplossing van het zout
in ammonia !evert bij verdamping of na biivoeging van alkohol opeengeschoy en zuilen of een kristallijn poeder van joodzuur zinkoxyde-amm on i a k met de formule : 3(Zn0,30 5) + 4N1-13.
Zinkoxyde , een derde-kiezelzuur, (2[ZnO,SiO 3] + 3110) wordt
als waterhoudende kiezeizinkerts of kiezelgalmei , deels ook watervrij aangetroffen.
Zinkoxyde, knalzuur (Knalzink), zie onder Knalzuur pag. 422.
Zinkoxyde , k o o 1z u u r a. n e u t r a a 1 (ZnO,CO 2) wordt in de natuur
als zinkspaat of edele galmei gevonden , en kan longs den kunstmatigen weg
verkregen worden door vrijwillige verdamping eener oplossing van hydratisch koolzuur zinkoxyde in koolzuurhoudend water ; b. b a s i s c h (ZnO,
CO, + 2 [ZnO,H0] + 110) wordt verkregen , door de oplossing van een zinkoxydezout met koolzure soda neer to slaan. Het komt voor als een wit
reek- en smakeloos poeder , dat bij verhitting koolzuur verliest en zinkoxyde
(zie aldaar) teruglaat.

Zinkoxyde, ondercli 1 o r i g z u u r, (ZnO,C10) ontstaat, wanneer chloorgas wordt geleid door water, waarin zinkoxyde is gesuspendeerd. Tegelijk
ontstaat chloorzink , hetwelk van het onderchlorigzuur zinkoxyde slechts
moeijelijk kan gescheiden worden.
Zinkoxyde , onderzwav eligzuur, (ZnO,S 2 02) ontstaat in oplossing
door wederzijdsche ontleding van zinkvitriool en onderzwaveligzure baryt.
Verder ontstaat dit zout benevens zwaveligzuur zinkoxyde bij het oplossen
van zink in zwaveligzuurbevattend water. Het zwaveligzuur zinkoxyde kristalliseert uit de oplossing en kan door alkohol volkomen verwijderd worden.
Zinkoxyde , o n d e r z w a v el zuur, (Zn0,8,0 6) komt voor in onduidelijke gemakkelijk oplosbare kristallen , die door wederzijdsche ontleding van
onderzwavelzure baryt en zinkvitriool in oplossing verkregen worden. Uit
eene oplossing van dit zout in geconcentreerde ammonia liquida schieten bij
bekoeling kleine zuilen van Zn0,8 205 + 2NH 3 aan , die door water ontleed
worden.
Zinkoxyde, o v e r c h 1 o o r z u u r, (ZnO,C10 7) is een vervloeibaar, moeijelijk kristalliseerbaar,, in wijngeest oplosbaar zout, hetwelk direct door behandeling van overchloorzuur met zinkoxyde of door wederzijdsche ontleding
van overchloorzure baryt en zinkvitriool verkregen wordt.
zinkoxyde, par aphosphorzuur, (2ZnO,P05) komt als een in water
onoplosbare witte neerslag voor door wederzijdsche ontleding van een op-
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losbaar zinkzout en paraphosphorzure soda. Het vormt met ammoniak eene
dubbelverbinding.
Zinkoxyde , phosphorigzuur, (2ZnO,HO,P03 --1- 5H0) is een moeijelijk oplosbaar zout , hetwelk verkregen wordt door eene met ammonia verzadigde oplossing van phosphorsuperchlorure met de oplossing van een
zinkzout te behandelen.
Zinkoxyde , phosphorzuur, (3ZnO,P0 5 + 2H0) ontstaat bij het vermengen van verdunde heete oplossingen van gewone phosphorzure soda en
zwavelzuur zinkoxyde in glanzende blaadjes.
Zinkoxyde, pyrophosphorzuur= Zinkoxyde, paraphosphorz u u r.
Zinkoxyde , salpeterzuur, (ZnO,N05) wordt verkregen door zink ,
zinkoxyde of koolzuur zinkoxyde in salpeterzuur op te lossen en de oplossing te verdampen. Het wordt in de katoendrukkerij gebruikt.
Zinkoxyde , s e I e n i g z u u r, (ZnO,Se0 2) komt in den neutralen staat voor
als een wit, in water onoplosbaar kristalmeel , hetwelk bij verhitting water
afgeeft , smelt en bij eene hoogere temperatuur selenigzuur loslaat , terwij1
een basisch zout terugblijft. In eene oplossing van selenigzuur in water lost
het tot een zuur zout op. Bij de inwerking van zink op selenigzuur ontstaat
seleenzink , waarvan de oplossing bij verdamping in het luchtledige na langen
tijd groote kristallen van een viervoudig-zuur zout (Zn0,4Se0 2 -I- 3110) oplevert.
Zinkoxyde , zwaveligzuur, (ZnO,S0 2) wordt als een moeijelijk oplosbaar kristalpoeder verkregen , wanneer men zinkoxyde in water verdeelt en
door de vloeistof zwaveligzuur leidt. De kleine kristallen gaan echter aan
de lucht in het zwavelzuur zout over.
Zinkoxyde , zwavelzuur, (ZnO,S0 3 + 7H0) wordt als bijprodukt bij
de ontwikkeling van waterstof door middel van zink en verdund zwavelzuur
verkregen. Ook op groote schaal kan het zinkvitriool op deze wijze bereid worden. Om het echter zuiver te verkrijgen , moet de zure oplossing voor de kristallisatie met chloorgas behandeld worden , om misschien
voorhanden ijzeroxydule in ijzeroxyde over te brengen , terwijl men dit door
digereren der vloeistof met koolzuur zinkoxyde (verkregen door een klein
gedeelte der oplossing na de doorstrooming van het chloorgas met koolzure
soda te praecipiteren) verwijdert.
Het in den handel voorkomend zinkvitriool wordt meestal als bijprodukt
verkregen bij het roosten der ertsen , die zinkblende bevatten. De gerooste
ertsen worden nog heet in met water gevulde uitloogkuipen gebragt , de
bog wordt , nadat zij door bezinken helder is geworden , nogmaals met heete
gerooste ertsen zamengebragt en vervolgens om haar weder helder te maken, in andere kuipen overgebragt , waarin zich de onzuivere slib afzet.
De heldere loog wordt alsdan in looden pannen verdampt en in houten vaten te kristalliseren gezet. Het zwavelzuur zinkoxyde kristalliseert in kleurlooze , witte naaldvormige kristallen, die als regte rhombische prismen voorkomen. Het is gemakkelijk oplosbaar in water. Het is zeer geneigd dubbeizouten
te vormen.
Zinkoxydehydraat , zie bij Zinkoxyde.
Zinkspaat (Galmei , Edele galmei) is natuurlijk koolzuur zinkoxyde en
wordt voornamelijk bij Tarnowitz , Baibel en Bleiberg in Carinthie , Aken
enz. aangetroffen en wel gekristalliseerd , trosvormig , niervormig, vezelig en
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digt , met eene witte of grijze en gele kleur. Het is zeer rijk aan zinkoxyde,
bevattende daarvan omstreeks 65%.
Zinkstoel. In de loodschachtovens, waarin loodertsen , die rijk aan
zinkblende zijn , versmolten worden en alwaar zink als bijprodukt verkregen wordt (zooals het dikwijls in den Ondel harts voorkomt) , steekt eene,
in den zijwand bevestigde, leiplaat omstreeks '20 duim in den oven. Zij draagt
den naam van zinkstoel en is gerigt naar een kanaal in den munr aangebragt. Op deze leiplaat wordt , nadat zij met klei is overdekt kolengruis gelegd. Het zinkoxyde, in de beschikking bevat , wordt in de smeltruimtp gereduceerd en levert zinkdampen , waarvan het grootste gedeelte aan
de gicht verbrandt en de t u t i a (zie bij Zinkoxyde) levert, terwijl eene
geringe hoeveelheid in de schacht zelve aan den zinkstoel verdigt , van waar
het vloeibare zink zich in het genoetnde kanaal verzamelt en daaruit van
tijd tot tijd wordt weggenomen. Het met lood sterk verontreinigd zink wordt
alsdan in ijzeren lepels boven kolenvuur omgesmolten , eenigen tijd in rust
gezet en dan het specifiek ligtere zink van het zwaardere lood in ijzeren
vormen afgegoten.
Zinksuboxyde heeft men het grijze huidje geheeten , waarmede metallisch
zink bij het liggen aan de lucht wordt overdekt.
Zinksulphureet (Zwavelzink ZnS) wordt in de natuur als zinkblende aangetroffen. Kunstmatig wordt het tangs den droogen weg verkregen door zink
en zwavel zamen te smelten. Deze bewerking is echter moeijelijk beter geschiedt de bereiding door zinkoxyde en zwavel te destilleren of door zinkoxyde in een stroom zwavelwaterstof te verhitten. Het best verkrijgt men
het echter door zwavelzuur zinkoxyde door middel van kool te reduceren.
Het zwavelzink, op deze wijze verkregen, is geel. Langs den natten weg door
praecipitatie met behulp van zwavelammonium of van zwavelwaterstof in de
alkalische oplossing verkregen, is het eene witte poedervormige massa.
Zinksuperoxyde (ZriO 2 ) ontstaat door zinkoxydehydraat met waterstofper oxyde te behandelen.
Zinkvitriool = Zinkoxyde, z w a v e l z u u r.
Zinkwit , zie bij Zinkoxyde.
Zinkijzercyanide en ZinkOzercyanure = Ferrocyaanzink en Ferridcyaanzink.
Zirkonium (Zr) is het metaal der zirkoonaarde , dat kan worden afgescheiden door volkomen uitgedroogd fluoorzirkonium-potassium met potassium in eene glazen of ijzeren Buis te verhitten en de bekoelde massa in water
te werpen , waarbij het metaal zich als een zwart poeder afscheidt.
Het metaal komt na het droogen voor als een koolzwart poeder , hetwelk onder het polijststaal ijzerglans aanneemt en tot potloodachtige blaadjes wordt zamengeperst.
Het is in dezen staat zeer poreus , zoodat het, wanneer men het in het
luchtledige gegloeid heeft en na bekoeling lucht laat toestroomen , door absorbtie van lucht zoodanig wordt verhit , dat het ontbrandt. De groote poreusiteit is waarschijnlijk ook de oorzaak , dat het in dezen staat de electriciteit
niet geleidt. Aan de vrije lucht verhit , ontbrandt het nog ver beneden de
witgloeihitte en verbrandt met sterke lichtontwikkeling.
Zirkoniumchloride , Zirkoniumoxyde enz. = Zirkoonchloride , Zirkoonoxyde enz.
Zirkoon is een edelgesteente , hoofdzakelijk bestaande uit Zirkoonoxyde ,
zie aldaar.
57
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Zirkoonaarde = Zirkoonoxyde.
Zirkoonbromide (Zr2131.3 ) wordt in waterhoudende kristalkerrels verkregen
door zirkoonoxydehydraat in broomwaterstofznur op te lossen.
Zirkoonchloride (Zr2C13 ) wordt als eene wine massa verkregen door een
mengsel van zirkoonaarde met kool in chloorgas te verhitten. De oplossing
levert na verdamping een basisch chloride.
Zirkoonfluoride (Zr2F3 ) ontstaat door zirkoonoxydehydraat in fluoorwaterstofzuur op te lossen.
Zirkoonoxyde (Zr,03, volgens Marignac : Zr02) wordt in den zirkoon of
hyacinth en in den eudtalyt aangetroffen. De zirkoon is een silicaat van
het zirkoonoxyde en komt op Ceylon en in de Syenietgebergten van het ZuidOostelijk Noorwegen voor , alsmede aan het Ilmengebergte in Rusland. De
h y a c i n t h is hetzeifde mineraal met eerie roode kleur. Het wordt in vulkanisch zand te Expally in Frankrijk , op Ceylon en op eenige andere plaatsen aangetroffen. De e u d i a l y t is eene verLinding van kiezelzuur zirkoonoxyde met kiezelzure soda , kalk en ijzeroxydule. Worden voor de afscheiding van het zirkoonoxyde gekleurde hyacinthen of zirkonen gebezigd , dan
bevat het tevens ijzeroxyde. Om de hyacinthen te ontbinden, dat wil zeggen , los te maken (aufzuschliessen), is het noodig , ze eerst tot zoo fijn
mogelijk poeder te brengen en het gloeijend in water geworpen , afgeslibde
poeder met het viervoudige gewigt aan koolzure soda te vermengen. Dit
mengsel wordt in een platinumkroes bij het hevigste vuur, het best in den
blaasoven , gesmolten.
Er zijn verschillende methoden opgegeven , om het ijzeroxyde van het zirkoonoxyde te scheiden. Uit de, van het kiezelzuur afgefiltreerde, zoutzure
oplossing kristalliseert bij verdamping een basisch chloorzirkonium , hetwelk
door afwassching met zoutzuur en wijngeest , alsmede door omkristalliseren
gezuiverd kan worden verkregen. Wordt het , door ammonia neergeslagen,
ijzeroxydehoudend hydraat met eene oplossing van zuringzuur gekookt ,
dan ontstaan gemakkelijk oplosbaar zuringzuur ijzeroxyde en onoplosbaar zuringzuur zirkoonoxyde. Het laatste levert door ontleding met potassaloog
de alkalihoudende aarde , die , in zoutzuur opgelost en door ammonia liquida
neergeslagen , zuiver zirkoonoxydehydraat (3110,Zr 203 ) als een wit volumineus
praecipitaat 'evert. Er moet echter eene overmaat van zuringzuur vermeden
worden, om zoo weinig mogelijk zirkoonoxyde in oplossing te doen komen ,
want het is bewezen , dat het zuringzuur zirkoonoxyde in zuringzuur oplosbaar is. Het praecipitaat van zirkoonoxydehydraat gaat bij drooging tot gele
doorschijnende stukken over.
Volgens Marignac wordt het zirkoonoxyde zuiver verkregen door fluoorpotassium op zirkoon bij roodgloeihitte te doen inwerken , waarbij, benevens
kiezeifluoorpotassium, fluoorzirkonium-potassium gevormd wordt, hetwelk men
door zwavelzuur ontleedt , waarna het alsnu verkregen produkt hevig gegloeid
wordt. Het is in bijna alle zuren onoplosbaar, maar gaat door verhitting met
bet dubbele van zijn gewigt aan fluoorwaterstof-fluooratnmonium in fluoorzirkonium over. De zirkoonaarde kan in kleine zamengepakte kristallen
verkregen worden door dit fluoorzirkoniurn in een kolenkroes bij de witgloeihitte met boorzuur te gloeijen , waarbij fluoorboor ontwijkt.
De zirkoonaarde heeft in den laatsten tijd beteekenis gekregen , doordien
het als vast ligchaam gebezigd is in de lichtgasvlam, aangeblazen door zuurstof, om eene sterke verlichting voort te brengen, waarbij het zich door
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zijne bestendigheid in de hitte boven kalk en magnesia aanbeveelt (Zie bij
Waterstof, pa g. 829).
Zirkoonoxyde , bo o rzu u r , (Zr 20,,B03) is in water onoplosbaar en kan
verkregen worden door wederzijdsche ontleding van oplosbare zirkoonoxydezouten met oplosbare zouten van het boorzuur.
Zirkoonoxyde , kiezelzuur, (Kiezelzure zirkoonaarde) bevindt zich in
de edelgesteenten zirkoon, hyacinth, malakon en eudialyt. (Zie ook
bij Zirkoonoxyde.)
Zirkoonoxyde , koolzuu r, (Koolzure zirkoonaarde) kan verkregen worpen door eene oplossing van een koolzuur alkali in de oplossing van een
neutraal zirkoonoxydezout te droppelen. In den beginne vertoont zich
geene werking , mar na vermeerderde bijvoeging wordt er koolzuur outwikkeld en ontstaat er een oplosbaar basisch-koolzuur zirkoonoxyde. Voegt
men nog meer koolzuur alkali bij , dan ontstaat een neerslag van basischkoolzuur zirkoonoxyde, hetwelk, in eene overmaat van het praecipiteermiddel
opgelost , volkomen vrij van aluinaarde en titaanzuur is.
Zirkoonoxyde , ph osphorzuu r, (Zr 203 ,P05 ) is een onoplosbaar zout ,
dat kan verkregen worden door wederzijdsche ontleding van oplosbare phosphorzure en zirkoonoxydezouten.
Zirkoonoxyde , s a I p e t e r z u u r, (Zr 203 ,3N05 ) wordt als eene kristallijne
massa verkregen door zirkoonoxydehydraat in sal peterzuur op te lossen. Wordt
deze oplossing boven 100° C . verhit , dan verkrijgt men een basisch zout,
dat in water en wijngeest oplosbaar is. Ook de oplossing van het neutraal
zout neemt nog zirkoonoxydehydraat op en vormt een basisch zout. Verdunt
men deze oplossing en verhit men haar tot kokens, dan scheidt zich een nog
meer basisch zout als een geleiachtige neerslag af.
Zirkoonoxyde , s e 1 e n i g z u u r, (Zr 203 ,3Se02) wordt als eene in water
onoplosbare verbinding verkregen door wederzijdsche ontleding van oplosbare selenigzure en zirkoonoxydezouten.

Zirkoonoxyde , telluurzuur , (Zr 20,,3TeO,) is een onoplosbare witte
neerslag.
Zirkoonoxyde , zwaveligzuur, (Zr,0 3 ,3S02) wordt volgens Hermann
gevorrnd , door eene oplossing van een zirkoonoxydezout met zwaveligzure ammonia te ontleden. In den beginne ontstaat een neerslag van ba-

sisch zwaveligzuur zirkoonoxyde.
Zirkoonoxyde , zwavelzuur. De neutrale verbinding (Zr20„3S03)
wordt verkregen door zirkoonaarde te digereren met zwavelzuur , dat een
weinig verdund is en de overmaat van het zuur te verdampen bij eene temperatuur,, die de gloeihitte niet bereikt. Het zout is langzaam oplosbaar in

koud , snel in beet water en de oplossing droogt tot eene gomachtige massa
in. Bevat de oplossing van het zout vrij zwavelzuur, dan scheiden zich bij
de concentratie kristallen van een waterhoudend neutraal zout af , die zich
door afwasschen met wijngeest van het aanhangend zuur laten bevrijden.
Eene geconcentreerde oplossing van het neutrale zout lost zirkoonoxydehydraat op en laat eene gomachtige, in weinig water weder oplosbare
massa van een basisch zout, half-zwavelzuur zirkoonoxyde (2Zr.0„
3S03 ) terug.
Vermengt men de oplossing van een zirkoonoxydezout met eene heet yen,
zadigde oplossing van zwavelzure potassa , dan ontstaat een neerslag en wordt

nu de daarboven staande vloeistof met koolzure potassa geneutraliseerd,
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dan kan al het zirkoonoxyde in den neerslag gebragt worden. Deze neerslag
is te beschouwen als een zesde-zwavelzuur zirkoonoxyde
(2Zr203 S03)•
Zirkoonzuur = Zirkoonoxyde.
Zomidine heelt men de smakende en riekende bestanddeelen van het
vleesch geheeten , zeer zeker een mengsel van verschillende stollen.
Zoutaether. Hiervan hestaan twee soorten ligte en aware. De ligte
zoutaether is chlooraethyl (zie aldaar). De z ware zout ae ther komt,
vermengd met alkohol, in de apotheken als geneesmiddel voor (Aether
niuriaticus alcoholicus, Spiritus chloratus eethereus) en worth verkregen
door overhaling van een mengsel , waaruit chloor ontwikkeld worth zooals
keukenzout , mangaanperoxyde en zwavelzuur,, met alkohol. Het destiltaat
is een mengsel van chloral , chlooraethyl, aldehyd , azijnaether enz. met alkohol. Het wordt over kalk gerectificeerd.
Zoutbase = Base.
Zoutbronnen (Zoutsoolen) = Soolen.
Zouten (Salia of Sales). De naam zout (sal), afkomstig van het keukenzout (Sal culinare), werd in ouder dagen aan alle zelfstandigheden gegeven , die ten minste in 500 deelen water oplosbaar zijn en smaak hebben. Zoo had men bijv. zelfs voor het wijnsteenzuur den naam : essentieet
zout van wijnsteen (Sal essentials tartari), voor het boraxzuur den naam :
pijnstillend zout van Romberg (Sal sedativus Hornbergii) enz.
Bij bet intreden van een nieuw tijdvak in de scheikunde werden zouten
geheeten de verbindingen van electronegatieve zure zuurstofverbindingen

(zuren) met electropositieve basische zuurstofverbindingen (basen), waarbij in
vele gevallen de zure of basische aard is verdwenen (geneutraliseerd). Met
deze verklaring kon men echter niet meer volstaan , Coen men onderscheidene dezer zoutachtige verbindingen , en bij name het keukenzout , uit
twee elementaire bestanddeelen leerde zamenstellen , zonder dat er zuurstof
noodig was geweest , om vooraf zuur en base te vormen. Eindelijk werden
ook verbindingen ontdekt , die in constitutie met de gewone zuurstofbevattende zouten overeenkomen , maar waarin zwavel (selenium, telluur) de rot
der zuurstof bekleeden.
Om aan al deze verscheidenheid te gemoet te komen , verdeelde Berzelius
de zouten in twee hoofdsoorten , namelijk in amphidzouten (zie aldaar) en in
haloldezouten (zie aldaar).
De amphidezouten werden verder verdeeld in zuurstofzouten , sulfozouten
(en de corresponderende selenozouten , tellurozouten).
Voorbeelden van haloldezout en: NaCI ; KBr ; HgJ.
Voorbeelden van z u n r st ofzou ten: KO,CO, ; 3NaO,As03.
Voorbeelden van s u 1 f o z o u 1 e n: KS,CS, ; 3NaS,AsS3.
Bij vergelijking der formulen van de zuurstofzouten met die der sulfozouten
valt dadelijk in het oog , dat de plaats der 0 in de eerstgenoemde , door S
in de laatstgenoemde is vervangen. (Men zie het nadere bij de aangeduide
artikelen).
Bij de nieuwere zienswijze in de scheikunde zijn deze beschouwingen der
zouten in de hoofdzaak dezelfde gebleven, doch in de nadere omschrijving is
aanmerkelijke wijziging gekomen.

Nerd vroeger de zuurstof als zuur- en ook als basisch-makend beginsel
beschouwd , naar gelang zij met electronegatieve of electropositieve ligchamen
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verbonden was (bijv. S 0, = SO 3 , zwavelzuur ; K 0 = KO, potassiumoxvde) , in later dagen heeft men zuren en basen leeren kennen als waterstofverbindingen , de zuren namelijk als verbindingen van waterstof met een enkelvoudig of zamengesteld electronegatief radikaal (zie wader bij Zuren) , de
basen als verbindingen van waterstof met een zamengesteld electropositief
radikaal , waarin altijd een metaal voorkomt — De z o u t v or na i n g geschiedt hier, doordat het bij in aanraking kornen van zuren met basen de waterstof van het zuur door het metaal der base , of de waterstof der base door
het radikaal van het zuur wordt verplaatst. De waterstof treedt met de zuurstof van een der beide radikalen als water uit. Als definitie van zouten geldt
thans : Zouten zijn verbindingen van enkelvoudige electropositieve radikalen (metalen) met enkelvoudige of zamengestelde electronegatieve radikalen. De verbindingen der metalen met enkelvoudige electronegatieve radikalen zijn de dusgenaarnde haloidezont en; de verbindingen der metalen
met zamengestelde electronegatieve radikalen zijn de a m p h i d e z o u t en
(zuurstof- of oxyzouten, sulfozouten enz.)
De zoutvorming kan ook nig Tangs andere wegen gesehieden. Wij geven
van de verschillende wijzen van zoutvorming de volgende voorbeelden op:
Een zuur, zijnde eene waterstofverbinding met enkelvoudig electronegatief radikaal (waterstofzuur) , verbindt zich met eene base, zijnde eene
waterstofverbinding met zamengesteld electropositief radikaal (zuurstot base),
tot een zout (haloidezont), dat eene verbinding is van een metaal met een
enkelvoudig electronegatief radikaal (zoutvormer), onder uittreding van water :
HC1 1-1(K02 ) = KCI + 2H0.
2°. Len zuur , zijnde eerie waterstofverbinding met zamengesteld electronegatief radikaal (zuurstofzuur) , verbindt zich met eerie base , zijnde eene
waterstofverbinding met zamengesteld electropositief radikaal (zuurstolbase)
tot een zout (zuurstorzout), dat eene verbinding is van een metaal met een
zamengesteld electronegatief radikaal , onder uittreding van water :
H(NO,) -f- H(Na02) Na(N06) 2110.
3°. Een zuur , zijnde eene waterstofverbinding met zamengesteld electronegatief sulforadikaal (sulfozwir), verbindt zich met eene base, zijnde eene
waterstofverbinding met zamengesteld electropositief sulforadikaal (sulfobase)
tot een zout (sulfozout), de verbinding van een metaal met een zamengesteld
sulforadikaal , onder uittreding van zwavelwaterstof:
11 3 (SbS„) + 3HKS 2 = K3(SbS„)-1-6HS.
4°. Amphidezouten (zuurstoizouten sulfozouten) ontstaan ook onder uittreding van water (of zwavelwaterstof), wanneer een anhydride-zuur (zie bij
Anhydride en bij Zuren) met eene wezenlijke base , of indien eene anhydridebase met een wezenlijk zuur in aanraking konit:
CO, 4- HO,Ca0 = CaO,CO, + HO
HO,S0, + ZnO = ZnO,S0, + HO.
5°. Amphidezouten kunnen insgelijks ontstaan, wanneer een zuurstofzuur met
een metaal in aanraking komt. Ilierbij wordt Of waterstof alleen, Of, tegelijk
met de uittreding van water, hetzij stikstofoxyde, hetzij zwaveligzuur ontwikkeld:
HO,S0, -1- Zn = ZnO,S0 3 + H
4(110,N0,) 3Cu = 3(Cli0.N05) + NO, + 4H0
2(HO,S0 3) Cu = Cu0,S0 3 -1- SO, + 2110.
De vorming van het stikstofoxyde en van het zwaveligzuur geschiedt in de
beide laatste gevallen, doordien de waterstof, vrijgekomen door hare ver.
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plaatsing in het zuur door het metaal , reducerend werkt op onverbonden
salpeterzuur en zwavelzuur.
6°. Een zuur, zijnde eene waterstofverbinding met een enkelvoudig electronegatief raddaal , verbindt zich met een metaaloxyde lot een zout (haloidezout) , verbinding van een metaal met een enkelvoudig electronegatief radikaal , onder uittreding van water:
HC1 + HgO = HgC1 + HO.
7". Hetzelfde als bij 4°. maar de verbinding geschiedt met een metaal.
Hierbij wordt waterstof ontwikkeld.
HC1 + Fe = FeC1 + H.

8°. De zoutvormer verbindt zich onmiddellijk met het metaal.
CI 1- Na = NaCI.
9°. Bij verbinding van zuren, hetzij zij een enkelvoudig, hetzij zij een
zamengesteld radikaal bevatten , met arnmoniakgas, heeft de zoutvorruing zonder uittreding van water of ontwikkelin , van waterstof plaats, omdat de arnmornak NH, door H eerst moet overgebragt worden in het metaal
ammonium (NH,) :
MI -I-NH 3 = (N/I4)C1
H (NO6 ) + NH 3 = NH4(N06)
Bij de artikelen Formulen en Verbindingen (zie aldaar) hebben wij er op gewezen , dat de tegenwoordige zienswijze op de scheikundige formulen der amphidezouten een belangrijken invloed heeft uitgeoefend. De vroegere dualistische formule van salpeterzure potassa (salpeterzuur potassiumoxyde) : KO,NO
wordt nu KNO6 of bij het aannemen van 16 voor het atoomgetal der bivalente
zuurstof, KNO3 . Bij de nomenclatuur (zie aldaPr) merkten wij op , dat bij de
nieuwere beschouwingswijze ook de nomenclatuur dezer zouten eene wezenlijke veranderiag moest ondergaan. Werkelijk is men er in den 1aatsten tijd
toe gekornen , om de zouten uit to spreken , zooals men zich hunne zamenstetting voorstelt , namelijk als zuren , waarin de waterstof door een metaal
is verplaatst. Men stelt het metaal vooraan , dan volgt de Latijnsche grondnaam van het zuur, eindelijk een gernoderniseerde uitgang. Voor salpeterzuur potassiumoxyde (salpeterzure potassa) zal nu de naam gelden Potassiumnitraat of wel »Kaliumnitraat", voor koolzuur calciumoxyde (koolzure kalk)
»Calciumcarbonaat", voor zwavelzuur zilikoxyde »Zinksulphaat" enz. Hetzelfde
• is ook op de sulfozouten toepasselijk. Het sulfozout , waarvan boven hij 3°. de
formule gevonden wordt , zal heeten : D Kaliumantimo on su 'fide". De nomenclatuur der haloidezouten is onveranderd gebleven.
In alle opzigten voldoet aan de vereischten eerier goede nomenclatuur de
latijnsche van Berzelius, waarvan wij bij het artikel Nomenciatuur eene beschrijving en voorbeelden gaven.
Bij het artikel Typentheorie maakten wij melding van de beteekenis der
typische voorstelling voor een juist begrip van basen , zuren en zouten.
De haloIdezouten kunnen worden voorgesteld in de eerste type, namelijk

die der chloorwaterstof (c111 ), de amphidezouten in de tweede type, namelijk die
IR 1

1

J.
van het water kii io:
NaCI

= Na 1 .
K 1 0, • K SbS„ — K3 S
KNO 66 = NO,
CI i '
, 3
f
- Sb S, 2 " I

De zouten worden nog onderscheiden in n e u t r a 1 e (of liever normal e)
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zure en basische zouten. In vroeger tijd noemde men een zout neutraal, wanneer het noch zure , noch basische eigenschappen vertoonde. Het
beetle zuur, wanneer het zuur reageerde, hetgeen men door het voorzetsel
super vOOr het zuur aanwees (bij v. supersulphas aluminae et potassae) het
beette basisch , wanneer het eene alkalische reactie vertoonde , hetgeen men
door het voorzetsel sub aanduidde (bijv. subcarbonas potassae). Al spoedig
bleek het, dat deze onderscheiding niet kon doorgaan , omdat alle zouten
der oxyden van zware metalen met sterke mineraalzuren zuur reageren ,
doordien de basiciteit van het zware metaaloxyde steeds te gering is, om den
zuren aard van het mineraalzuur geheel te neutraliseren. Om hierin eenigzins te gemoet te komen , werden deze zouten der zware metalen m i dd e l z o u t en geheeten.
Thans worth een geheel andere grondslag genomen , om den normalen
(neutralen) , zuren of basischen aard van een zout nit te drukken. Men
noemt tegenwoordig n o r m a le zouten diegenen waarin al de typische -waterstof van het zuur en van de base door radikalen' is vervangen, z ii r e zouten, waarin nog atomen typische H van het zuur aanwezig zijn, die niet door metalen zijn vervangen, basische zouten, waarin nog atomen typische H der base
Noorkornen , die niet door zuurradikalen zijn vervangen. Deze beschou wingswijze staat in naauw verband met de leer der een- en meerbasische zuren
en der een- en meerzurige basen (mono- en polyhydrische zuren en basen)
(zie bij Basen en Zuren) en met de leer der Valentien (tie aldaar).
Eênbasische zuren en 66nzurige basen kunnen niet anders als normale zouten vorrnen. Bij de verbinding bijv. van salpeterzuur met potassahydraat
kan men uit de typische voorstelling zien , dat in geen geval anders dan een
neutraal zout ontstaan kan :
, n
KI
0"
n
H Oz
‘j 2 -1 11 —2 = NO 4
m 11 -2 .
Bij de meerbasische zuren daarentegen kunnen normale en tevens zure
zouten ontstaan, naar gelang de typische waterstof geheel of gedeeltelijk
is verplaatst.
Zoo vormt bijv. het driebasische phosphorzuur een normaal en twee zure
zouten. De formule van dit driebasische phosphorzuur is 3110,P0„ typisch
B I
3
. Nu kunnen daaruit bijv. met soda ontstaan :
P0,1
Na
een normaal zout 3 NaO,P0„ typisch P032 O.
Nad2 06
een ea maal-zuur zout 2NaO,HO,P0 5 , typisch
P02
Nal-12
een tweemaal-zuur zout Na0,2H0,P0„ typisch
PO,0 6
Zwavelzuur en koolzuur behooren naar de nieuwere zienswijze tot de tweebasische zuren , omdat de waterstof daarin verbonden is met radikalen, waarin
(bij zwavelzuur) de bivalente zwavel, koolzuur) de quadrivalente koolstof voorkomt , zoodat zoowel Mai zwavel als koolstof het atoomgetal het
dubbele is van het aequivalentgetal. Hunne formulen naar de nieuwere ziens •
wijze in verband met de nieuwe atoomgetallen , zijn dus 11 20,S03 = H2SO4
II20,CO2 = 112CO3.
In hunne normale zouten zijn dus de 2 atomen waterstof van het zuur door 2 atomen van een univalent metaal of door I atoom van een bivalent metaal vervangen.
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N o r m a 1 e zwavelzure potassa (kaliumsulphaat) is dan K 2 0,S0 3 = ICS°,
typisch : Ki? 6. , N o r m a I e koolzure potassa (kaliumcarbonaat) is K2CO2
SO.,
a
K 2 it
'
= o 0,; zoo ook is n o r m a I e zwavelzure kalk (calciumsulphaat) CaSO,
11
It
Ca 11n
1"
= Ca
11 1 0 2 ; normale koolzure kalk (calciumcarbonaat) = CaCO ; = 11 2 '
GO
SO 2 )
Hetgeen vroeger den naam van dubbel-zwavelzure potassa (bisulphas kaliens) droeg , namelijk KO,S0 3 + H0,S0 3 = K0,H0,2S0 3 , is een werkelijk
zuur zout, omdat het moet beschouwd worden als zwavelzuur (H2SO4),
waarin slechts eetne El door K is vervangen. De formule dezer zure zwavelzure potassa (kaliumhydrosulphaat, sulphas kalicus acidus) is thans, in
HK i
verband met de nieu we atoomgetallen , HKSO„ typisch v, i 0 2 . Zoo ook
o
hetgeen vroeger dubbel-koolzure potassa (bicarbonas kalicus) = K0,2CO2
heette is een werkelijk zuur zout (kaliumhydrocarbonaat , carbonas kalicus
acidus) , dewij1 het moet beschouwd worden als koolzuur, waarin slechts
1 0 2 .0. Zijne vorming door
I H door K is verplaatst. Formule : HKCO 3 = KH
CO
de inwerking van koolzuur op normale koolzure potassa wordt voorgesteld
door de formil/en-vergelijking : K z CO 3 -1-1-1 2 CO 3 = 2(11KCO3).
De wijnsteen (vroeger dubbel-wijnsteenzure potassa , bitartras kalicus geheeten) is het zure potassiumzout van het tweebasische wijnsteenzuur, waarin slechts êêne typische [1 door K is vervangen (KO,HO,G 8 1-1 4 0, 0 ). Normale
zouten van het wijnsteenzuur zijn bij v. 2KO,C 8 1-1,0 10 ; — KO,NaO,Cull„Oic, ; —
KO,NE-1 4 0.C 8 H 4 0 1 „ enz.
B a s i s c h e zouten kunnen voorkomen, wanneer meerzurige (polyhydrische
basen) zich met zuren tot zouten vereenigen , wanneer namelijk niet al de
atomen typische waterstof dier base door zuurradikalen zijn vervangen.
Tot deze meerzurige basen werden reeds tang gerekend al de metaaloxyden,
waarin meer dan I aeq. 0 met bet metaal verbonden voorkomt , zooals tinoxydehydraat (Sn0 2 ,2H0) , bismnthoxydehydraat (BiO 3 ,3110) ; ijzeroxydehydraat (Fe 2 0 3 ,3H0) ; aluminiumoxydehydraat (Al203,3H0).
Nu in de nieuwere scheikunde de aardalkalinwtalen en meeste zware metalen tot de bivalente elerrenien gerekend worden (zie bij Valentiën , pag.
774) , waarvan, even als bij de zuurstof, bet atoorngetal het dubbele is van
het aequivalentgetal en dus het aantal atomen der univalente waterstof in
de verbinding verdubbeld moet worden , is het getal der polyhydrische basen
zeer uitgebreid.
Als voorbeelden van basische zouten noemen wii: het basisch salpeterzuur

bismuthoxyde. Terwiji namelijk het normale salpeterzure zout v an de base:
bismuthoxydehydraat (B10 3 ,31-10) tot formule heelt : BiO 3 ,3N0 5 , is de formule
van het eenmaal-basisch salpeterzunr bismuthoxyde: 1310 3,110,2N0 5, die van tweernaal - bastsch salpeterzuur bismuthoxyde of het olficinale zout : BiO3,2110,N05.
De i ypische voorstellingen dezer zouten in verband met de nieuwe atoomgetallen en de valentien zijn :

Zoutvormers--Zundmassa's.
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111
( 11
Bi
zout =_- ,
normaal zom.
03
(NO2),
111

In
Bi
eenmaal-basisch zout 7.-._
0,
11(NO2),
111
11
Bi
tweemaa]-basisch zout -----03•
1
H2("2)

Het ijzeroxydehydraat wordt thans sexhydrisch aangenomen (zie pag.868)
zoo ook aluminiumoxydehydraat , mangaanoxydehydraat. In verband met de
nieuwe atoomgetallen en de valentien is de typische formule
11
van normaal salpeterzuur ijzeroxyde (ferridnitraat) : 1Fe
06;
(NO2)6
VI
u
van normaal zwavelzuur ijzeroxyde (ferridsulphaat) : 11 Fe 06.
VI

(S02)3

B a s i s c h zwavelzuur ijzeroxyde zou bijv. het zout zijn, zamengesteld volgens de formule :
VI

Fe

11
06.

S02
1-12(S02)2
p u b b e l z o u t en (zie aldaar) zijn verbindingen van twee basen met een
zuur of van twee zuren met eke base. De Iaatste zijn zeldzaam ; de eerste
komen bij de meerbasische zuren voor , bijv. zwavelzure aluinaarde-potassa
(aluin), wijnsteenzure potassa-soda (Seignettezout) enz.
Over de dubbelzouten der haloIdezouten, zie men Haloidezouten.
Zoutvormers = Halogenen.
Zoutzuur (naar de bereiding uit het keukenzout) is de oude benaming
voor chloorwaterstofzuur , zoo ook zoutzuurgas voor' gasvormige chloorwaterstof. Nog algemeen wordt het woord ozoutzuur" gebezigd voor de oplossing
-van chloorwaterstofgas in water.
Zundmassa's zijn ontplofbare massa's die in percussions of in de naaldgeweren worden gebragt , om door een sterken schok te ontbranden en
verder tot de ontbranding van het kruid aanleiding te geven. De zundmassa
in de percussions bestaat uit 6 deelen chloorzure potassa en 1 Teel zwavel
of zwavelantimoon of ook , voornamelijk voor groote percussions, uit
27,5 deelen chloorzure potassa
»
knalkwikzilver
13,2
a
salpeter
30,7
zwavel
»
16,3
»
glaspoeder
11,2
a
suiker of gom.
1,0
Meestal gnat men voor de vervaardiging der' zundmassa op de volgende
wijze te werk : Knalkwikzilver wordt goed gewassc 1ien en in den nog vochtigen staat met een houten stamper op eene stee p en plaat tot poeder gebragt.
Wanneer het nog 30 proc. water bevat , wordt het met den salpeter, de
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zwavel en eene oplossing van benzahars in alkohol gewreven , de nog vochtige massa gekorreld en door eene haren zeef gewreven. Vervolgens wordt
de massa in de percussions gedrukt en vaak nog met een dun kapje van
plaatkoper bedekt , om het vochtig worden der zundmassa tegen to gaan.
Zuren. Met de benaming azuren" worden in beperkten zin die verbindingen bestempeld , welke een zuren smaak bezitten en eene zure reactie
vertoonen , namelijk het blaauwe lakmoespapier rood maken. Deze eigenschappen hebben echter enkel betrekking op de in water oplosbare zuren
terwijl er ook wezenlijke zuren bestaan , die door hunne onoplosbaarheid deze
eigenschappen missen. Een algemeen kenmerk van zuren is , dat zij zich met
basen tot zouten verbinden. — Na de ontdekking der zuurstof en harer verbindingen met andere ligchamen meende Lavoisier,, dat geen zuur zonder
zuurstof bestaanbaar was en ontving de laatste daarvan zelfs haar naam
oxygenium , zuurvormer. Hoe groot de klasse van zuren is , waarin zuurstof als bestanddeel optreedt, men heeft in later dagen een tal zuren leeren
kennen , waarin geen zuurstof voorkomt , mar waarin de plaats der zuurstof
door een ander electronegatief ligchaam (zwavel , seleen , telluur) is ingenomen en ook een tal zuren , die uit waterstof met een zoutvormer bestaan.
Men kreeg daardoor 3 verschillende soorten van zuren : z,u u r st o fz u r en,
sulfozuren, w a t er st o fzu re n. Weldra werd als regel aangenomen ,
dat geen wezenlijk zuur zonder waterstof kan bestaan, dat dus de waterstof
en met de zuurstof als zuurmakend beginsel moet worden beschouwd, omdat
de zoutvorming de wezenlijke aard van een zuur is , en deze zoutvorming
aan den leant van het zuur bestaat in de verplaatsing van waterstof door metaal.
De indeeling der zuren geschiedt thans naar de enkelvoudigheid of zamengesteldheid van het radikaal en als definitie van zuren geldt:
Zuren zijn verbindingen der waterstof met een enkelvoudig of zamengesteld
electronegatief radikaal.
De verbindingen der waterstof met enkelvoudig radikaal zijn dan de eigenlijke dusgenaamde waters to lz u ren, namelijk de zure verbindingen der waterstof met de zoutvormers : HC1,HBr,HJ,HF , (zoo ook met het cyaan : HCy
en andere overeenkomstige organische radikalen , bijv. rhodaan , ferrocyaan).
De verbindingen der waterstof met zamengesteld radikaal zijn de dusgenaamde zuurstof- of oxyzuren en de sulfozuren (selenozuren,
tell urozuren).
Een zeer belangrijk onderscheid vertoonen de zuren met betrekking tot
hunne basiciteit, namelijk of zij een dan wel meer atomen typische waterstof bevatten , die door metalen kunnen verplaatst worden (een- en meerbasische, mono- en polyhydrische zuren). Deze meerbasische aard hangt of van
de multivalentie van het radikaal. De meerbasische of polyhydrische zuren
zijn gewoonlijk twee- of driebasisch (bi- of trihydrisch) , in enkele gevallen
vier- of zesbasisch (tetra- of sexhydrisch).
Tot de eenbasische of monohydrische zuren behoort bijv.:

het salpeterzuur: HO,NO, ; in verband met de nieuwe atoomgetallen en vaH la
0.
lentien: HNO 3 =
NO2
het azijnzuur: HO,C.H 3 03 , in verband met de nieuwe atoomgetallen en vaH ii
0.
lentièn:C21-1,02—
= C20
H3
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Tot de tweebasische of bihydrische zuren behoort bijv. :
.naar de oudere zienswijze het paraphosphorzuur : 2HO,P0 5 (hetwelk naar
de nieuwere zienswijze een tetrahydrisch zuur is met de formule: H 4P207) ,
naar de nieuwere zienswijze het zwavelzuur : 2110,S 20.; in verband met de
H ,n
nieuwe atoomgetallen en valentien: H 2SO4 =
S
d2 I °2 ;
het wijnsteenzuur : 2HO,C8 H4010 ; in verband met de nieuwe atoomgetallen
n
H
n 2 02.
en valentien : C41160. =
C,H.O.
Tot de driebasische zuren:
het gewone of orthophosphorzuur: 2H0,P0 5 ; in verband met de nieuwe
Hn
atoomgetallen en valentien : H 3PO4 = in 03
PO
het citroenzuur : 3110,C„H S O 11 ; in verband met de nieuwe atoomgetallen
n
H.
en valentiên : C6 H807 = 111
03.
C.1150,
Tot de vierbasische zuren :
naar de nieuwere zienswijze het kiezelzuur; in verband met de nieuwe atoom11 4 in
getallen en valentièn : H 4S10, = iv 04.
Si 1
Tot de zesbasische zuren wordt wel gerekend :
het suikerzuur: C12 H 10016 ; in verband met de nieuwe atoomgetallen en valen116 X11
ti8n CeH 10 0 8 7.--_-. vi
(06.
C.H 402 I
De oxyzuren zijn geconstitueerd naar den typus water: H
H )1 02 , de sulfozuren naar denzelfden typus , maar waarin de 0 vervangen is door S, dus
zwavelwaterstof: 11 S .
H 2
Even als bij de oxyzuren de waterstof afkomstig is van het in de verbinding getreden water, zoo is bij de sulfozuren de waterstof afkomstig van de
in verbinding getreden zwavelwaterstof. Ook bij de sulfozuren komt de
meerdere basiciteit voor.
Als voorbeeld van een tweebasisch sulfozuur geven wij :
het sultokoolzuur : 2HS,CS2 ; in verband met de nieuwe atoomgetallen en valenHn
tièn; H,CS, = ii 2 I S2 :
CS 1
van een driebasisch sulfozuur :
het sulfarsenigzuur : 3HS,AsS.; in verband met de nieuwe atoomgetallen en
H3 n
valentien: 11 3AsS, =-.111 S3.
As
De organische zuren zijn stikstofvrij of stikstofhoudend. Van de stikstofvrije zuren kent men aanzienlijke reeksen , zooals de reeks der eenbasische
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vetzuren , oliezuren en aromatische zuren. (Over de twee eerste zie men de
aangeduide artikelen. De aromatische zuren volgens de algetneene formule
C2.112._80 4 staan in verband met benzol. Hiertoe behooren : benzoezuur,,
toluylzuur,, cuminzuur,, kaneelzuur) ; — verder de melkzuur-reeks, de t weebasische zuringzuur-reeks en de zuren met grooter zuurstofgehalte, zooals appelzuur,, wijnsteenzuur,, druivenzuur,, kinazuur,, het driebasische citroenzuur en
mekonzuur enz. De zamengestelde radikalen der opgenoetnde organische zuren werden vroeger als koolwatertoffen , thans echter algemeen als zuurstofhoudend aangenomen , doch nog niet geisoleerd verkregen.
Tot de organische stikstofhoudende zuren behooren urinezuur,, hippuurzuur enz. en verder de dusgenaamde amidozuren.
Eindelijk behoort nog bij »zuren" vermeld te worden , dat men vroeger
daaronder ook verstond de zuurstofzuren en sulfozuren , waarin bet water
ontbreekt, waarvan de waterstof het wezenlijk zuurmakend beginsel uitmaakt ,
zooals N05,803,803,P0 5 ,CO2 . Het aanhangsel zuur is bij bet gewone spraakgebruik nog bij deze verbindingen bewaard gebleven ; maar om ze van de
eigenlijke zuren te onderscheiden, worden zij w a t e r v r ij e z u r en of a nh y d r i d e n geheeten , bij v. NO, is watervrij salpeterzuur of salpeterzuuranhydrid , SO 2 watervrij zwaveligzuur of zwaveligzuur-anhydrid , SO,
watervrij zwavelzuur of zwavelzuur-anhydrid , PO, watervrij phosphorzuur
of phosphorzuur-anhydrid , CO, watervrij koolzuur of koolzuur-anhydrid.
(Het eigenlijke zwaveligzuur : HO.S0 2 [naar de nieuwere zienswijze : H2S03],
en het eigenlijke koolzuur HO,CO, [naar de nieuwere zienswijze: 1-12CO3]
kunnen alleen in de oplossingen der anhydriden SO, en CO, in water gedacht
worden).
Om elke verwisseling met de eigenlijke zuren te vermijden , laat de nieuwste
scheikundige nomenclatuur het aanhangsel »zuur" bij deze verbindingen geheel
weg en noemt ze op de wijze der indifferente oxyden. Zoo beet daar N05(N,05)
stikstofpentoxyde , SO2 zwaveldioxyde , SO3 zwaveltrioxyde , P05(P,05 ) phosphorpentoxyde , CO, koolstofdioxyde. Ook bij de organische zuren worden
deze watervrije zuren of anhydriden aangetroffen , bijv. watervrij azijnzuur
of azijnzuur-anhydrid.
De anhydriden zijn volgens de typische zienswijze op gelijke wijze geconstitueerd als de gewone zuren , namelijk in den typus water. Bij de 6enbasische zuren komt dan het univalent radikaal dubbel voor en beeft 4 molecule van
het radikaal het atoom typische waterstof bij het gewone zuur vervangen. De typische schrijfwijze van bet salpeterzuur in verband met de nieuwe atoomgetallen

i

H

en valentien is: 1
0 ; van het salpeterzuur-anhydrid 02
NO,
NO,

6.

Op gelijke

H

wijze is de typische voorstelling van azijnzuur: 0 , van het azijnzuurC,H,0
1
H
C2
i
30
anhydrid :

O.
C2E-130
Bij de tweebasische zuren is geene verdubbeling van het radikaal noodig, dewijI het bivalente radikaal 2atornen typische H verplaatst, bij v. zwavelzuur-anhy-

11
II
drill : 802 1 0.
Zuringzout = Viervoudig-zuringzure potassa , zie onder Zuringzuur.
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Zuringzuur (Oxalzuur C,H 208 = 2H0 0406) wordt in het plantenrijk
zeer verspreid gevonden , maar komt hooldzakelijk in Rurnex-, Oxalis- en
Rheumsoorten , ook in Salicornia en Salsola in eene groote hoeveelheid
voor, gewoonlijk aan alkalien of kalk gebonden. Ook in het dierenrijk is
het niet zddzaiim het komt onder anderen met alkalien verbonden voor in
de urine of in den vasten staat in sommige blaassteenen. Het ontstaat menigvuldig bij de oxydatie der organische stollen , voornamelijk van koolhydraten door salpeterzuur , ook door potassahydraat. — Kunstmatig wordt het
gewoonlijk verkregen door suiker met salpeterzuur te verhitten. Op I deel
suiker neemt men 6 deelen salpeterzuur van '1,3 spec. gewigt en verkrijgt
daaruit deel zuringzuur. Door dit na uitkristallisatie in kokend water op
te lossen , wordt het bij bekoeling in den zuiveren staat gekristalliseerd afgescheiden. Thans wordt het voornamelijk in het groot verkregen door zaagsel van hout met een rnengsel van potassa- of sodahydraat te smelten. Er
ontstaat hierbij zuringzure potassa of soda, waaruit het zuringzuur wordt
afgescheiden. De zuringzure potassa of soda kan daartoe door een kalkzout
of loodzout worden ontleed en uit het gevormde praecipitaat van zuringzuren
kalk of zuringzuur loodoxyde het zuringzuur door middel van zwavelzuur
worden afgescheiden.
In de laatste dagen heeft men het zuringzuur Tangs den synthetischen weg
leeren bereiden door behandeling van acetyleen of van aethyleen met overmangaanzure potassa. Bij het acetyleen geschiedt zulks door onmiddellijke
oxydatie; bij het aethyleen onder uittreding van water:
+ 8 0 = C4H208
acetyleen

zuringzuur

C,H, + 1.0 0 = C„H 2 08 2H0.
aethyleen

zuringzuur

Ook kan het synthetisch worden verkregen door inwerking van koolzuur
op sodium , dat tot 360° C. verhit is :
4CO3 + 2Na = 2NaO,C406.
Het zuringzuur komt voor in lange monoklinornetrische zuilen, die 4 aeq.
kristalwater bevatten. Het verliest al het kristalwater bij het verweéren aan
de lucht. Het is oplosbaar in 9 deelen koud water , veel beter in kokend
water, alsook in alkohol. Het werkt vergiftig op het organisme. Bij verhitting smelt het en word t vervolgens grootendeels ontleed in kooloxydegas,
koolzuur en water , een ander gedeelte gaat over in koolzuur en mierenzuur,, terwijl nog een ander gedeelte onveranderd (in den zeer zuiveren staat)
sublimeert. Bij verwarming met geconcentreerd zwavelzuur wordt het ontbonden in koolzuur en in kooloxyde , dewijl het zwavelzuur de 2 aeq. water
(constitutiewater) wegneemt en het zuringzuur enkel als hydraat, niet watervrij bestaat (Zie bij Kooloxyde).
Door oxyderende ligchamen , zooals dubbel-chroomzure potassa , mangaanperoxyde en kameleonoplossing wordt het in de, met zwavelzuur zuur gemaakte , oplossing geheel in .koolzuur omgezet :
C4H 208 + 2 0 = 4C01 2110.
Door de werking van waterstof in den status nascens op zuringzuur ontstaat oxonzunr.
Het zuringzuur is een tweebasisch zuur, en kan twee soorten van zouten
vormen , namelijk n e u t r a 1 e zouten van de formule 2MO,C 40, en z u r e
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zuren van de formule MO,HO,C 406 . Ook worden er viervoudig-zure zouten
aangetroffen of liever verbindingen van zure zouten met zuringzuur-hydraat.
Onder de zuringzure zouten zijn vooral merkwaardig : zuringzure a mm oni a (2N11 40,C406 + 2110), verkregen door eene oplossing van zuringzuur
met ammonia te verzadigen en de vloeistof tot kristalschieting in te dampen ;
het is het meest gebruikelijke reagens op de kalkzonten ;— zuringzure b ar y t (2BaO.C 406 ), weinig in water oplosbaar, in den verseh gepraecipiteerden
staat oplobaar in azijnzuur ; — zuringzure k al k (2CaO,C,O 6 -I- HO), die
zich als een fin, wit , kristallijn poeder afscheidt , wanneer bij de niet zure
oplossing van een oplosbaar kalkzout de oplossing van een zuringzuur alkali
wordt gevoegd. De zuringzure kalk is onoplosbaar in azijnzuur en zuringzuur, maar wordt door zoutzuur en salpeterzuur opgelost. De zuringzure
kalk , die in de plantencellen in vierzijdige kristallen is afgescheiden , bevat 6 aeq. kristalwater ; —zuringzure magnesia (2MgO,C 406 ) staat uit
de geconcentreerde oplossingen van magnesiazouten door toevoeging van zuringzure alkaliZn neder, maar deze praecipitatie wordt grootendeels door de
aanwezigheid van chloorammonium en vrije ammonia verhinderd , waarbij
zuringzure ammonia-magnesia ontstaat; — zuringzure potassa, a. n e u t r a l e (2KO,C,O6 -4- 2110) worth verkregen door verzadi,
ging van zure zuringzure potassa met koolzure potassa en vormt monoklinometrische kristallen , die gemakkelijk oplosbaar in water zijn , b. zure
(K0,110,C406 +110) kristalliseert rho'nbisch en is moeijelijk oplosbaar in
water ; vier v o u di g-z u r e (eigenlijk zure zuringzure potassa met zuringzuurhydraat ; K0,H0,C406 + C411 208 + 4H0) is het zuringzout van den
handel , dat in monoklinometrische kristallen voorkomt en in 20 deelen water
van 20° oplosbaar is. Het dusgenaamde zuringzout wordt voornamelijk gebezigd tot het wegnemen van ijzervlekken , welke eigenschap gegrond is op
de vorming van een oplosbaar dubbelzout ; — zu r i n g z u re s t r on t i a a n
(2SrO,C406 ) is een wit , in water moeilijk oplosbaar poeder , dat ook in zuringzuur en azijnzuur slechts weinig oplosbaar is ; — zuringzuur ij z e roxyde (2Fe203,3Q406 ) wordt in de zure oplossing door het licht ontleed ,
waarbij koolzuur ontwikkelt (is als zoodanig door Lipowitz aangewend als
aktinometer of lichtstralenmeter tot het bepalen der sterkte van het zonlicht) ; zuringzuur ij zeroxydule (2Fe0,C406) wordt als neerslag
verkregen door bij eene oplossing van 70 gram zwavelzuur ijzeroxydule in
1,14 liter water te voegen eene oplossing van 34,5 gram zuringzuur in 0,85
liter water. Het is in Amerika als geneesmiddel in gebruik en client onder
anderen om na gloeijing zuiver ijzeroxy Jule te leveren.
Zuurlingen heeten natuurlijke koolzuurbevattende wateren (Zie Dolma).
Zuurstof (Oxygenium, van Ws, zuur, en yavvekco, ik doe ontstaan : 0) wordt
op de gansche aarde verspreid gevonden , zoowel in verbinding als vermengd
met andere ligchamen (vooral met stikstof in de dampkringslucht , zie Atmospheer). Zip maakt omstreeks het derde van al het bestaande op aarde uit.
In den zuiveren staat is de zuurstof een kleur-, reuk, en smakeloos gas, dat men
tot nog toe door geene middelen in den vloeibaren staat heeft kunnen brengen (incoercibel gas). Het spec. gewlgt van het zuurstofgas tegenover de lucht als eenheid
is 4,1056. Het is 16 maal zwaarder dan het waterstofgas ;1 liter zuurstof weegt
dus 0,0896 X 16 = 4,4336 gram. Het is weinig oplosbaar in water, doch beter
dan stikstof- en waterstofgas. Het is zelf onbrandbaar,. maar uiterst geschikt
om de verbranding te onderhouden. Ligchamen , die in de gewone lucht
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slechts smeulen . bijv. glimmend bout , zwam , branden in zuurstofgas met
eene heldere vlam , terwijl de vlam van brandende ligchamen, zooals phosphorus, zwavel, kool , daarin uitermate wordt versterkt. IJzerdraad (vooral
een horlogieveer) bij gloeihitte in zuurstofgas gebragt, verbrandt daarin onder het verspreiden van een vuurregen. De ligchamen moeten tot een
zeker punt verhit zijn , voordat zij in zuurstof verbranden (Men zie hierover
nailer het artikel Verbranding). Door electriciteit en ook nog door andere
oorzaken wordt de zuurstof in haar meest werkzamen , actieven , dusgenaamden geozoniseerden toestand overgebragt. (Zie Ozon.) De zuurstof is onmisbaar voor de ademhaling, doch alleen is hare inwerking te hevig, maar met
4 vol. stikstof !evert zij als dampkringslucht daartoe het geschiktste gasmengsel (Zie Atmospheer).
De zuurstof is in 1774 door Priestley in Engeland en bijna tegelijkertijd
door Scheele in Zweden ontdekt. Zij werd door hen le v en sl u ch t genoemd.
Twee jaren later werden door Lavoisier de nadere bijzonderheden omtrent
haar medegedeeld en hare beteekenis voor ademhaling en verbranding aangewezen.
Om de zuurstof op zich zelve te verkrijgen , kan men haar niet onmiddellijk uit de dampkringslucht afscheiden, dewijI zij met alle ligchamen, die
men daartoe zou willen bezigen, verbindingen aangaat. (Graham heeft
in den laatsten tijd door het aanbrengen van caoutchoukplaten op een
recipient der luchtpomp uit de dampkringslucht een mengsel van zuurstof en stikstof afgezonderd , hetwelk zooveel zuurstof bevatte, dat de
glimmende zwavelstok daarin ontbrandde). Men heeft voor de bereiding
der zuurstof steeds ligchamen gekozen, die de zuurstof, welke zij bevatten,
meer of minder gemakkelijk afstaan. Vooral in den laatsten tijd, nu men
voor verschillende doeleinden de zuurstof in het groot verlangt, zijn zeer
vele bereidingswijzen opgegeven, waarvan wij de voornaamste bier laten volgen. Het gas wordt niet eerder opgevangen, voordat het de glimmende
zwavelstok doet ontbranden.
Zuurstof wurdt bereid:
a. door gloeijing van kwikzilveroxyde, waarbij kwikzilver in damp overgaat en in een ontvanger kan worden opgevangen, terwijI de zuurstof gasvormig ontwijkt:
Hg0 = Hg+ O.
Deze is de oudste bereidingswiize der zuurstof volgens Lavoisier en staat
in het naauwste verband met zijne proefnemingen, om aan te toonen, dat
de zuurstof het bestanddeel der dampkringslucht uitmaakt , hetwelk de verbranding onderhoudt.
b. door gloeijing van mangaanperoxyde in een ijzeren bus, waarbij het
mangaanperoxyde een derde van zijne aequivalentische hoeveelheid zuurstof
verliest, terwij1 mangaanoxyde-oxydule terugblijft:
3MnO2 = 2 0 + Mn 3 0„ (= MnO,Mn,03)
c. door verhitting van mangaanperoxyde met zwavelzuur, waarbij het
mangaanperoxyde de helft zijner aequivalentische hoeveelheid zuurstof verhest , terwijI het daardoor gevormde mangaanoxydule met het zwavelzuur
als zwavelzuur mangaanoxydule terughlijft:
MnO, + HO,S03= MnO,SO, + HO + 0.
Deze bewerking, die veel lager temperatuur dan de vorige vereischt, is in
de praktijk niet doelmatig bevonden,
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door sterke verhitting van mangaanperoxyde met zand (kiezelzuur).
gelijksoortig proces als bij c.
Mn02 ± Sitl= Mn0 Si02 -1- 0.
e. door verhitting van baryumperoxyde tot de lichte roodgloeihitte
(methode van Boussingualt) :
Ba02 = Ba0 -1-- 0.
Het teruggebleven baryumoxyde neemt bij de donkere roodgloeihitte weder zuurstof op , wanneer daarover in een porseleinen buis dampkringslucht
wordt geleid , en gaat alsdan op nieuw over in baryumperoxyde, zoodat men
hiermede een middel aan de hand heeft , om met dezelfde hoeveelheid baryumperoxyde telkens nieuwen voorraad van zuurstof uit de lucht te verkrijgen.
f. door verhitting van salpeter of van salpeterzure baryt , waarbij men
echter een onzuiver zuurstofgas verkrijgt , dat alleen voor sommige technische doeleinden geschikt is.
g. door zwavelzuur te droppelen op een gloeijend mengsel van stukjes
platinum en klei , waarbij het zwavelzuur ontleed worth in zwaveligzuur en
zuurstof (methode van Sainte-Claire Deville) :
110,S03 = S02 + HO + 0.
Het mengsel van zwaveligzuurgas en zuurstof wordt door water geleid,
waarin het zwaveligzuur oplost , terwijl zuurstof ontwijkt. De oplossing van
zwaveligzuur kan telkens weder voor de bereiding van zwavelzuur dienen
(zie Zwavelzuur).
h. door gloeijing van zwavelzuur zinkoxyde , waarbij tevens het zinkoxyde
als bijprodukt terugblijft :
ZnO,S03 = ZnO + SO, ± 0.
i. door eene oplossing van ch loorkalk met een weinig versch bereid vochtig kobaltoxyde te verwarmen. De zuurstofontwikkeling geschiedt bij eene
temperatuur van 70-80° C. geheel regelmatig en heeft, indien de chloorkalkoplossing helder is aangewend , hetgeen men door bezinking bereikt, onder geringe opschuiming der vloeistof plaats (Methode van Fleitman). Volgens
Stolba kan, in plaats van kobaltoxyde, salpeterzuur koperoxyde of chloorkoper
genomen worden.
Winkler hezigt voor deze bereidingswijze eene alkalische oplossing van kobaltoxyde, waarin hij chloorgas leidt. De werking geschiedt reeds in de
konde, beter bij eene hoogere temperatuur.
Het scheikundig proces, dat zich alhier ontwikkelt. is het navolgende :
Het zwarte kobaltoxydehydraat (zie aldaar) gaat bij koking met potassa over in eene blaauwe oplossing van kobaltzure potassa. Leidt men
in eene kokende oplossing van potassa , die kobaltzuur bevat , chloorgas,
dan scheidt zich onder zuurstofontwikkeling dadelijk zwart oxyde af. hetwelk
echter dadelijk weder, in kobaltzuur overgaande , wordt opgelost , om onmiddellijk weder te vervallen in zuurstof en kobaltoxyde. Dit proces duurt
loolang voort, als er vrij alkali aanwezig is.
Dewij1 zelfs eene intensief gekleurde oplossing van kobaltzure potassa zelden meer dan 0,6 proc. kobalt bevat, zoo bewijst dit , dat reeds zeer geringe
hoeveelheden kobaltoxyde tot ontwikkeling van oneindige hoeveelheden zuurstof voldoende zijn. Eenmaal gevormd , vindt het kobaltzuur na splitsing in
kobaltoxyde en zuurstof telkens weder gelegenheid zich te herstellen. Het
chloor vormt namelijk met het potassium der potassa, chloorpotassium. De
d.
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zuurstof van de potassa verbindt zich nu niet , zooals bij de gewone werking
van het chloor op potassa , met het chloor tot onderchlorigzuur , maar zij
brengt het kobaltoxyde in kobaltzuur over. Nieuwe hoeveelheden chloor ontleden weder de verbinding van het kobaltzuur met de potassa , het kobaltzuur word y weder gescheiden in kobaltoxyde en zuurstof enz. Het voortdurende proces wordt voorgesteld door 2 de volgende formulen-vergelijkingen :
1) 3K0 + 3C1 + CO2 03 = 3KC1 ± 2CoO3
kobaltoxyde

kobaltzuur

2) 2CoO3 = Co2 03 + 03.
k. door koperchlorure met eene indifferente zelfstandigheid , bijv. zand of
kaolijn, te vermengen en in eene retort , die in eene ronddraaijende beweging
gehouden wordt , te verhitten. Het koperchlorure neernt uit de lucht zuurstof op en verandert in koperoxychloride. Dit oxychloride geeft reeds bij
4000 C. zijne zuurstof af, gaat terug tot koperchlorure enz. Het zand of
kaolijn dient om te verhinderen , dat het koperchlorure gedurende het proces vloeibaar wordt (methode van Millet):
1) Cu 2C1 + 0 = CuCI CuO
koperchlorure
kop

koperoxychloride

2) CuCI + CuO = CNC! + 0.
1. door het leiden van stoom in mangaanzure soda , waardoor het mangaanzuur wordt gescheiden in mangaanperoxyde en zuurstof. Het mangaanperoxyde wordt, door er in tegenwoordigheid van het alkali zuurstof over te
leiden , weder in mangaanzuur overgebragt (methode van Tessie du Mothay) :
MnO, = Mn0 2 –I– 0.
Deze rnethode wordt in Amerika in het groot op de volgende wijze toegepast. De mangaanzure soda wordt verhit in groote ijzeren retorters; zij
is vermengd met eenige hoeveelheid der oxyden van koper of van mangaan,
omdat de mangaanzure soda, alleen aangewend, smelten zou. De stoom wordt
in de retort geleid door eene pijp , aan den bodem aangebragt, en ontsnapt,
na door het manganaat gestroomd te zijn , op dezelfde wijze als het lichtgas
in gasfabrieken , de zuurstof met zich voerende. Wanneer de stoom de zuurstof heeft afgegeven , wordt hij afgevoerd en een stroona lucht strijkt door
de pijp , welke lucht het verlies herstelt , hetwelk het manganaat aan zuurstof heeft geleden. Dan oefent de stoom weder zijne werking uit op het
manganaat , zoodat de productie onophoudelijk voortgaat.
In plaats van mangaanzure soda is door Delaurier mangaanzure kalk aanbevolen , die zeer goedkoop kan worden bereid door mangaanoxyde (verkregen uit mangaanzouten , die als bijprodukten bij vele industrien verkregen
worden) met gebluschten kalk of met krijt te verhitten.
m. De meest gebruikelijke methode, om zuurstof te bereiden , vooral in
laboratorien bestaat in het verhitten van chloorzure potassa , die al hare
6 aeq. zuurstof afgeeft , waarbij chloorpotassium terugblijft :
KO,C10, = KC1 + 6 0.
Verhit men in den beginne zacht, dan onstaat er eerst overchloorzure poiassa (K0,C107), doordien zich de zuurstof van een gedeelte van het ontlede
zout op het nog onontlede werpt. Daardoor heeft eene korstvorming plaats,
die de verdere ontwikkeling van het gas zeer tegenwerkt. Om dit te vermijden , vermengt men de chloorzure potassa vooraf met eene gelijke hoeveelheid mangaanperoxyde, beter nog met uitgegloed bruin mangaanoxyde
58
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of koperoxyde , waarbij men een zeer gelijkmatigen stroom zuurstof verkrijgt.
n. Een zeer gelijkmatige stroom zuurstof wordt ook verkregen door dubbelchroomzure potassa met zwavelzuur te verhitten , waarbij chroomaluin terugblijft :
K0,2Cr03 + 4(HO,S03 ) =-- KO,S03 + Cr,03,3S03 -4- 4110 + 3 0.
o. Eindelijk wordt zuurstof zonder verwarming verkregen door een ozoniede
met een antozoniede in aanraking te brengen , zie Ozonieden.
De zuurstof gaat met alle elementen verbindingen aan , uilgenomen met het
fluoor. De verbindingen der elementeu met de zuurstof zijn of anhydriden
van zuurstofzuren (zure oxyden , zie Zuren), Of anhydriden van zuurstofbasen
(basische oxyden , zie Basen in het Aanhangsel) of dusgenaamde indiff erente o x y d e n. Deze laatste kunnen worden onderscheiden in :
1. niet zure verbindingen der nietrnetalen met de zuurstof, zooals
stikstofoxydule , stikstofoxyde , koolstofoxyde ;
2. suboxyden, verbindingen der metalen met de zuurstof , die te weinig
zuurstof bevatten , om zich onmiddellijk met de zuren tot zouten te kunnen
verbinden , bijv. loodsuboxyde;
3°. peroxyden, hyperoxyden of superoxyden, die zich niet
zonder verlies van zuurstof met de zuren tot zouten kunnen vereenigen bijv.
loodperoxyde , mangaanperoxyde.
Over de zuurstof , als uitsluitend zuurmakend beginsel , waaraan zij Naar
• naam , door Lavoisier gegeven , te danken heeft , zie men bij Zuren.
Zuurstofaether werd door DOberenier bet produkt geheeten , verkregen
door destillatie van alkohol , mangaanperoxyde en zwavelzuur. Het is een
mengsel van onderscheidene stoffen , bevattende onder anderen aldehyd en
azijnzure aether.
Zuurstofbasen , Zuurstofzouten , Zuurstofzuren , zie bij Zouten en Zuren.
Zuurstofwater (Eau oxygen6e gazeuse) beet eene vloeistof, waarin onder
eene drukking van 7 a 8 atmospheren 10 volumen zuurstofgas zijn opgenomen.
Zuurvormers = Ox ygenoiden, zie bij Elementen.
Zwaaraarde = Baryumoxyde, zie Baryt.
Zwaarlooderts is natuurlijk voorkomend loodsuperoxyde.
Zwaarspaat = Zwavelzure baryt, zie Baryt, zwav:elzure.
Zwartkoper , zie bij Koper , pag. 444.
Zwartsel. De ligte koolsoort , die onder den naam van zwartsel in den
handel voorkomt , wordt verkregen door verbranding van teer , bars of van
houtsoorten , die veel bars bevatten (pijnboomhout). De verbranding geschiedt
in een eigenaardigen lagen oven , met een kanaal voorzien , dat geleidt naar
een vertrek , het welk met eene kap van grof linnen bedekt is , waarin het zwartsel , als de roet van het bout, wordt verzameld, hetwelk den naam van Iigt of los
zwartsel draagt. Ten gevolge zijner fijne verdeeling heeft het versch bereide,
nog warme zwartsel de eigenschap , om aan de lucht van zelf te ontbranden.
Het vertrek voor de opzameling wordt dus niet eerder geopend en ledig gemaakt , voordat het volkomen bekoeld is. Dit zwartsel wordt in den handel
meestal in eigenaardige tonnetjes afgeleverd en kenmerkt zich door zijne donkere kleur en een eigenaardigen roetreuk. Het zwartsel, dat in het tusschenliggende kanaal wordt verzameld , is het glanzend zwartsel.
Een zeer zacht zwartsel wordt verkregen , door blikken deksels boven de
vlam van olielampen te hangen of door boven eene rij van deze lampen een
ijzeren rol te laten draaijen.
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Zwavel (Sulphur : S) wordt in de natuur zoowel vrij of gedegen, als in
verbinding met metalen , natuurlijke zwavelmetalen , onder de namen »kiezen, blenden en glanzen" aangetroffen. Bovendien bevindt zij zich zeer veel
als zwavelzuur in de zwavelzure zouten als gips , zwaarspaat enz. en in verbinding met waterstof als zwavelwaterstof. De gedegen zwavel wordt voornamelijk in vlotgesleenten , in kalksteenen enz. gevonden op Sicilie, in Croatie,
Hanover enz. Voornamelijk komt zij voor in de nabijheid van vulkanen ,
vooral op Sicilie, hetwelk vroeger geheel Europa van zwavel voorzag. Om
de natuurlijke zwavel van hare bijmengsels te bevrijden , wordt zij in ijzeren
ketels verhit en, nadat de aardachtige bestanddeelen bezonken zijn, wordt de
bovendrijvende heldere zwavel afgeschept. Is in de aarde , die men ter afscheiding bezigt , eene geringe hoeveelheid zwavel aanwezig , dan wordt
zij in ovens verhit of ook in aarden potter' gebragt , die met een vasigeluteerd deksel naauwkeurig gesloten zijn. Deze potten worden dan met vuur
omgeven , waarbij de zwavel in den dampvorm door buizen in een ont vanger geleid wordt en van daaruit in een daaronder geplaatsten bak afloopt.
Deze zwavel wordt als ruwe z w a v el verkocht. Om de ruwe zwavel ,
die nog altijd 10 tot 15 proc. aardachtige bijmengsels bevat , te zuiveren ,
wordt zij nog eens gedestilleerd , waarbij men de dampen langzaam bekoelen
en de vloeibare zwavel rustig bezinken laat. (Voor bet uittrekken der zwavel uit de zwavelaarden wordt in den laatsten tijd gebruik gemaakt van de
oplosbaarheid der zwavel in zwavelkoolstof. Men trekt namelijk deze aarden met zwavelkoolstof uit en kan door afdestitlatie der zwavelkoolstof deze
telkens tot hetzelfde doel aanwenden).
Wil men uit de ruwe zwavel zwavelbloemen en pijpz w a v el maken,
dan verhit men de zwavel in cilinders , leidt de dampen door een kanaal en
vangt ze dan in eene groote kamer op, alwaar eene temperatuur heerscht
van 108° C. Alhier verdigien zich de dampen en vormen de zwavelbloemen.
Langzamerhand worden de wanden der kamer echter zoo warm, dat de zwavel begint te smelten. Wil men enkel zwavelbloemen hebben , dan eindigt
men nu de bewerking. Verlangt men echter tegelijkertijd pijpzwavel te
maken , dan laat men de vloeibare zwavel op den bodem door een tapgat
in ijzeren cilindervormen van verschillenden omvang afloopen. Is de bedoeling enkel pijpzwavel te maken , dan smelt men eenvoudig de zwavel en giet
haar in de vormen uit. De zwavelbloemen uit den handel bevatten altijd
eenig aanhangend zwaveligzuur en zwavelzuur , waarvan men haar door afwassching met warm water bevrijdt. Zij komen dan voor als gewasschen
zwavelbloemen (fibres sulphuris lots) der apotheken.
Vroeger werd uitsluitend de zwavel op deze wijze uit Sicilie verkregen.
Nadat echter in '1848 Ferdinand , Koning der Beide Sicilien , den uitvoer der
zwavel zeer bemoeijelijkte , heeft men in Duitschland en Engeland de toevlugt genomen tot de zwavelmetalen , vooral de zwavelkies (het dubbel-zway elper) , dat in den bodem dier landen in groote hoeveelheid wordt
aangetroffen en de meeste zwavel is in den laatsten tijd hiervan afkomstig.
Uit deze zwavelkies wordt de zwavel door roosting verkregen. Tot dat
einde worden de stukken zwavelkies in roostschuren (rOststadeln) of in
schachtovens verhit. Men laat de ontwijkende zwaveldampen aan de lucht
bekoelen , waarbij zich dan de zwavel in den poedervorm bovenaan afzet
of men leidt ze onder afsluiting der lucht door koel gehouden aarden

916

Zwavel.

buizen , waarin zij zich dan verdigten. In het laatste geval verkrijgt men
de heeft der zwavel , die in de zwavelkies aanwezig is. Deze zwavel is echter in het geheel niet zuiver en wordt derhalve in de meeste gevallen aan
eene destillatie onderworpen. Als gevaarlijk bijmengsel bevat zij ander anderen bijna altijd arsenik als zwavelarsenik , die door behandeling met ammonia
kan worden weggenomen. Eene oranjegele kleur der zwavel wijst op de aanwezigheid van seleen , hetwelk men op gloeijende kolen aan den reuk naar
rotte ratnmenas kan herkennen (Zie Seleen).
Eene nieuwe methode , om zwavel uit zwavelmetalen of te scheiden , bestaat hierin , da t, men in een schachtoven de ertsen met cokes vermengt en
er oververhitten waterdamp en verhitte aangeblazen dampkringslucht bijvoert.
De gassen en dampen , bij de roosting gevormd , bestaande uit zwavel, zwavelwaterstof,, zwaveligzuur , stikstof, koolzuur en kooloxyde , worden in kamers geleid , waarin zich al de zwavel afscheidt. Deze handelwijze berust
eensdeels op de vorming der genoemde gassen en dampen, anderdeels op de
onderlinge inwerking van bet zwaveligzuur en de zwavelwaterstof, waarbij
insgelijks zwavel wordt afgescheiden :
S0 2 +MS = 2H0 + 3S.
De metalen , die in de ertsen bevat zijn , nu van hunne zwavel beroofd.
blijven in den oven terug , en wel naar de hoeveelheid kool, die bij de roosting is gebezigd , naar gelang van den waterdamp en de lucht , alsook naar
den graad der aangewende hitte , als oxyden of in den metaalstaat.
De zwavel heeft eene eigenaardige ligtgele kleur (die daarvan den naam
van zwavelgeel draagt). Zij is bij de gewone temperatuur broos, wordt door wrijy en electrisch (negatief), is eene slechte geleider der warmte en knapt , wanneer
zij in de warme hand wordt gehouden. Nog veel sterker is dit knappen , wanneer
men een stuk pijpzwavel in kokend water werpt. De zwavel komt in twee kristalvormen voor (dimorphie) en ook amorph (allotropische toestanden der zwavel). De twee kristalvormen der zwavel zijn de rhombische octaöder (rhombisch
systeem) en de klinorhombische zuil (klinorhombisch systeem). De natuurlijk
voorkomende zwavel is de rhombische octaèder: in dezen zelfden vorm kristalliseert de zwavel uit hare oplossing in zwavelkoolstof. Wordt daarentegen de
zwavel in een kroes gesmolten , na smelting van het vuur gezet, de bovenste
laag der gedeeltelijk gstolde massa doorgestooten en een gedeelte van den
inhoud van den kroes uitgegoten , dan ziet men aan de kanten zuilvormige kristallen. Deze zuilvormige kristallen gaan na verloop van eenige dagen in den
rhombischen vorm over , hetwelk zeer hespoedigd wordt, door ze te besprenkelen met zwavelkoolstof. Dit verschil in kristatvorm blijkt dus afhankelijk
te zijn van de temperatuur , waarbij de kristallisatie geschiedt. Het specifiek
gewigt, der rhombische zwavel is 2,07, der klinorhombische zw ae l 1,98.
De amorphe (weeke of plastische) zwavel wordt verkregen door gesmolten
zwavel, tot 2300 ver hit, in eene groote hoeveelheid koud water te brengen, zoodat
er snelle afkoeling volgt. Zij komt dan voor als eene bruine , weeke, veerkrachtige zelfstandigheid , die een spec. gewigt van 1,96 heeft. De zwavel wordt ook
bij eene lagere temperatuur in dezen amorphen toestand overgebragt, wanneer men er eene zeer kleine hoeveelheid (bijv. ste ofthste) jodium bijvoegt , ook door kool en zelfs door organische stoffen. Na verloop van korten
tijd gaat de amorphe zwavel weder in gewone zwavel over. Bij verbitting der
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amorphe zwavel tot 100° geschiedt deze omzetting oogenblikkelijk , waarbij
zooveel warmte vrij wordt , dat de temperatuur bijna tot het smeltpunt stijgt.
De amorphe zwavel onderscheidt zich ook van de gewone zwavel , doordien
zij oplosbaar is in zwavelkoolstof. Eene andere soort van amorphe zwavel,
oplosbaar in zwavelkoolstof , wordt verkregen in het eerste praecipitaat bij
de bereiding der dusgenaamde zwavelmelk (zie aldaar). Daarentegen scheidt
zich, in zwavelkoolstof onoplosbare, amorphe zwavel of bij de ontleding van
het onderzwavelignur op het oogenblik , dat het uit zijne verbindingen vrij
wordt. De zwavelhloemen uit den handel zijn een mengsel van dezeaniorphe
zwavel en van rhombische zwavel. De in zwavelkoolstof oplosbare zwavel
wordt ook elect r o n e g a ti e v e, de in zwavelkoolstof onoplosbare e 1 e ct ropositiev e zwavel geheeten.
De zwavel is onoplosbaar in water en smakeloos. Houdt men zwavel echter geruimen tijd in den mond , dan ontwaart men een eigenaardigen smack
door de werlong der zwavel op de alcalien van het speeksel. Zij is een
weinig oplosbaar in alkohol , beter in aether en aetherische olien , het best
in zwavelkoolstof (behalve de soorten der amorphe zwavel , zie boven). Ook
door vette olien en alkalien (of aardalkalien) wordt, de zwavel opgenomen. Er
ontstaan bier echter eigenaardige verbindingen. Het opnemen van zwavel in
lijnolie door koking geschiedt onder ontwikkeling vanbrandbare gassen en d oet
den dusgenaamden zwavelbalsem (zie aldaar) ontstaan. Over de oplossing van
zwavel in alkalien , zie Zwavelmelk. Boven 11'1° C. smelt de zwavel tot eene gele,
heidere , ligt bewegelijke vloeistof. (De klinorhombische zwavel smelt eerst
bij 420° C.). Tusschen '150 en 250° wordt de gesmolten zwavel bruin en
taai (vorming van amorphe zwavel), doch hooger verwarmd worth zij weder
geel en dunvloeibaar,, kookt bij 450° C. en gaat in een roodhruingelen damp
over. Bij het kookpunt der zwavel is deze damp 96 maal zwaarder dan de
waterstof of 6,6 maal zwaarder dan de hicht. Tot 300° C. verhit, wordt deze
zwaveldamp tot zwavelgas, is dan slechts 32 maal zwaarder dan
de waterstof, een getal (het atoomgetal der zwavel) dus , even als bij het
zuurstofgas , het dubbele van het aequivalentgetal (= 16) Zie Formulen ,
scheikundige en Valentien.
Aangestoken verbrandt de zwavel met eene blaauwe vlam tot zwaveligzuur.
De zwavel verbindt zich met de meeste elementen en wel veelal onmiddellijk. Met de zuurstof vormt zij onderscheidene zuren (of liever anhydriden
van zuren , monothionzuren en polythionzuren) , met de waterstof vormt zij
zwavelwaterstofgas , verder gaat zij verbindingen aan met chloor,, koolstof,
phosphorus , arsenik , kiezel , boor. De meeste metalen gaan verbindingen
met de zwavel aan , hetzij onmiddellijk in den damp van zwavel of met behulp
van warmte, hetzij door praecipitatie uit 'Anne oplossingen door middel van
zwavelwaterstof of van zwavelammonium. De verbindingen van de zwavel
met electronegatieve elementen , correspondeerende met watervrije zuurstofzuren, zijn de sulfozuren (eigenlijk de anhydriden der sulfozuren), welke met
de verbindingen der zwavel met electropositieve elementen , correspondeerende met watervrije zuurstofbasen, dus de sulfobasen (eigenlijk de anhydriden
der suffobasen), de sulfozouten vormen. (Zie de aangehaalde artikelen , benevens Zouten en Zuren).
Zwavelaether is eene oude oneigenlijke benaming voor den gewonen aether
en afkomstig van de bereiding van den aether uit alkohol en zwavelzuur.
Zwavelaethyl -- a, e n k e I v o u d i g (C4 1-15 S) is eene kleurlooze of hoogst
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donne vloeistof, onoplosbaar in water, van een spec. gewigt van 0,82 , kookpunt 73°, en wordt verkregen door in eene oplossing van enkelvoudig-zwavelpotassium in alkohol , damp van chlooraethyl tot verzadiging te leiden ,
waarbij het enkelvoudig-zwavelaethyl vermengd met wijngeest overgaat en
door bijvoeging van water als eene ligte olielaag wordt afgescheiden ; — b.
d u b b e I - (C,1-1 5S2) en c. drievoudig -(C4H5S3) ontstaan bij de destillatie
van aetherzwavelzure potassa met dubbel- of drievoudig-zwavelpotassium en
zijn vloeistoffen van een walgelijken knoflookreuk. Het drievoudig-zwavelaethyl kookt bij 152° en heeft een spec. gewigt van 1,6. Het komt ook voor
onder den naam van thialolie.
Zwavelalkohol (Alcohol sulphuris) is eene verouderde oneigenlijke benaming van zwavelkoolstof,, aldus gebezigd wegens de vlugtigheid dezer
vloeistof.
Zwavelammonium (NH,S) , zie Ammoniumsulphureet. Het zwavelammoniurn ontstaat in oplossing, wanneer bij ammoniumsulfhydraat ,. ammonia wordt
gevoegd. Door oplossing van zwavel in deze vloeistof wordt zij een polysuiphureet van ammonium.
Zwavelantimoon , zie Antimoonsulfide en Antimoonsulphureet.
Zwavelarsenik , zie Arseniksulfide , Arseniksulphureet en Arseniksupersulfide.
Zwavelbalsem (Balsamum sulphuris) is eene donkergekleurde , dikke,
zeer onaangenaam riekende vloeistof, die verkregen wordt door zwavel met
lijnolie te koken , waarbij brandbare gassen (koolwaterstof, zwavelwaterstof)
ontwijken. Door vermenging van zwavelbalsem met terpentijnolie bereidt
men de bekende Haarlemmer olie.
Zwavelbaryum = Baryumsulphureet.
Zwavelbismuth = Bismuthsulphureet.
Zwavelblaauwzuur = Rhodaanwaterstofzuur.
Zwavelbloemen , zie bij Zwavel.
Zwavelboor (Boorsupersulfide : BS,) ontstaat .onder een vuurverschijnsel
wanneer gloeijend boor met zwaveldamp in aanraking komt en vormt een
wit kristallijn ligchaam. Ook verkrijgt men het door loodglans met boor te
smelten. Het bestaan en de ontleding van dit zwavelboor door waterdampen
in zwavelwaterstof en boorzuur is , waarschijnlijk de oorzaak van de groote
hoeveelheid boorzuur, die in Toscane gevonden wordt (Zie Boorzuur).
Zwavelbrandsel is hetgeen er terug blijft na het afscheiden der zwavel uit
de zwavelkies, zie bij Zwavel.
Zwavelcadmium (Cadmiumsulphureet : CdS) komt in de natuur voor als
greenockiet (zie aldaar en bij Cadmium) en wordt kunstmatig verkregen door
in de oplossing van een cadmiumoxydezout zwavelwaterstofgas te leiden of
door cadmiumoxyde en zwavel te verhitten. Het zwaveleadmium is donkergeel , niet vlugtig en niet oplosbaar in potassa, ammonia en zwavelammoniurn (onderscheid van zwavelarsenik). In den handel komt het meestal als
cadmiumgeel voor, eene gele schilderverf, die tamelijk gelijk met het chromaatgeel staat.
Zwavelcalcium , zie Calciumsulphureet en Oalciumquinquesulphureet.
Zwavelchloride en Zwavelchlorure , zie Ghloorzwavel.
Zwavelcyaan en Zwavelcyaanverbindingen = Rhodaan en Rhodaanverbindingen.
Zwavelchroom (Cr2S3 ) is eene zwarte poedervormige massa en wordt op
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verschillende wijze verkregen , namelijk door droog zwavelwaterstofgas over
witgloeijend chroomoxyde , over gloeijend chroomchloride of over chroomzuur
te leiden.
Zwaveldamp , zie bij Zwavel.
Zwavelen beet de bewerking om zwavel te verbranden en door bet gevormde zwaveligzuur verschillende zelfstandigheden , zooals zijde , wol enz.
te bleeken. (Zie over het bleekend vermogen van het Zwaveligzuur bij dit
artikel.) De kamers , waarin men de bewerking verrigt , moeten luchtdigt
gesloten en met kleppen voorzien zijn , opdat na de absorbtie van bet zuur
versche lucht kan ingevoerd worden. Bij 25-30° is het zwaveligzuur het
werkzaamst. De stoffen worden na bet bleeken alleen met water of eerst
met soda en zeep en dan met water afgewasschen.
Het zwavelen van wijnvaten berust op het onttrekken der zuurstof van de
in den wijn opgeloste dampkringslucht en het vernietigen der giststoffen en client
dus om den wijn langer te doen bewaren.
Zwavelgas , zie bij Zwavel.
Zwavelgoud , zie Goudsulfide en Goudsuiphureet.
Zwaveligzuur (SO2 ) wordt in de natuur in de nabijheid van vulkanen
gevonden. Het wordt bereid door verbranding van zwavel of zwavelmetalen , alsmede door verhitting van zwavel met bruinsteen (mangaanperoxyde):
MnO, + 2S = MnS + SO2.
Uit bet zwavelzuur wordt het verkregen , door dit aan eene hooge temperatuur bloot te stellen (zie Zuurstof c.), of door het met kool te verhitten:
HO,S03 -1- C = HO 4- CO + 502
of door het met koper of kwikzilver te verhitten :
2kHO,S03 ) + Cu = CuO,S0 3 + 2110 + SO,.
2(HO,S03) ± Hg = HgO,S03 -I- 2110 + SO2.
Het zwaveligzuur is een kleurloos gas van den zeer prikkelenden reek naar
brandende zwavel. Het is 32 maal zwaarder dan de waterstof, (dus even
zwaar als zwavelgas , doch ook eerst onder dezelfde voorwaarde , namelijk
bij eene hooge temperatuur). Tegenover de dampkringslucht is zijn spec.
gewigt 2,21. Bij afkoeling tot —10° C. wordt het gas verdigt tot eene kleur'ooze vloeistof, die bij —76° tot eene ijsachtige massa vast wordt. Het vloeibare zwaveligzuur neemt bij zijn overgang tot gas zooveel warmte tot zich,
dat het water, waarin men het uitgiet , bevriest, terwiji het zwaveligzuurgas ontwijkt. Het gas is zeer oplosbaar in water, hetwelk bij 10° 51,38 vol.
van dit gas, bij 20° 36,22 vol. absorbeert.
Het zwaveligzuur met de formule: 50 2 , is eigenlijk z w a v eIigzuuranhydri d. Het wezenlijke zwaveligzuur : 110,S0 2, bestaat niet op zich zelf,
maar waarschijnlijk in de oplossing in water. Deze oplossing heeft een zuren
smaak en maakt lakmoes rood. Bij —5° kristalliseert uit deze oplossing eene
verbinding van de formule : SO 2 + 9H0. De oplossing in water gaat onder
toetreding der lucht spoedig over in zwavelzuur.
Het zwaveligzuur vormt met de basen de zwaveligzure zouten , waaruit
door sterke zuren het zwaveligzuur onder opbruising wordt uitgedreven.
Het zwaveligzuur wordt herkend aan zijn reuk ; verder geven zijne zouten
met chloorbaryum een witten neerslag, die in zoutzuur oplosbaar is (onderscheid van zwavelzuur). Eene verdunde oplossing van ferridcyaanpotassium
(rood bloedloogzout) met eenige droppels eener oplossing van ijzerchloride ,
die vrij van een oxydulezout is, wordt dadelijk blaauw neergeslagen of geeft
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eene blaauwe kleur , indien zwaveligzuur in de oplossing is. Deze laatste
reactie geschiedt door de reducerende werking van het zwaveligzuur op de
hoogere ijzerverbinding, tengevolge zijner groote neiging om in zwavelzuur
over te gaan. Op deze reducerende werking is ook de bereiding van het
En gelsche zwavelzuur (zie aldaar) gegrond.
Het zwaveligzuur werkt bleekend op vele organische kleurstoffen. Nu eens
onttrekt bet of onmiddellijk zuurstof aan de verbinding, of het vormt met
de kleurstof eene kleurlooze verbinding, die door sterkere zuren weder ontbonden wordt en waarbij dan de kleur terugkeert. Eene roode roos wordt in
zwaveligzuur gebleekt, dock de roode kleur keert terug , indien men de gebleekte roos in zwavelzuur dompelt, orndat het zwavelzuur het zwaveligzuur
uit de verbinding verdrijft. Zoo kan men door de dampen van brandende
zwavel , dat is door middel van zwaveligzuur , vlekken van vruchten uit linnen enz. wegnemen , maar moet ze dan dadelijk goed uitwasschen , omdat
antlers aan de lucht de kleur weder te voorschijn zou treden.
In het groot worth het zwaveligzuur als bleekmiddel aangewend bij stoffen , die door het chloor te sterk worden aangetast , zooals wollen, linnen ,
stroo enz.
Zwavelkies is natuurlijk voorkomend dubbel-zwavelijzer,, zie IJzerbisulphureet.
Zwavelkiezel (SiS2) ontstaat bij verhitting van kiezel in zwaveldampen; het
wordt echter bet best verkregen door over een gegloeid mengsel van kiezelzuur met lampenzwart en olie , tot kogels gevormd , dampen van zwavelkoolstof te leiden. De zwaveikiezel komt dan voor in lange witte zijdeglanzende naalden , die aan de vochtige lucht in zwavelwaterstof en kiezelzuur
worden omgezet.
Zwavelkobalt , zie Kobaltsesquisulphureet en Kobaltsulphureet.
Zwavelkoolstof (CS2) wordt verkregen door zwaveldampen over gloeijende
kolen te leiden of door een mengsel van 1 deel zwavelantimoon , 3 deelen
kolen en 10 deelen zwavel te destilleeren. De overgedestilleerde zwavelkoolstof wordt wegens hare vlugtigheid in water opgevangen en ook onder water bewaard. In het groot bedient men zich van groote aarden Minders,
om de zwavel te verhitten , waaraan zich buizen van dezelfde massa bevinden , die gevuld zijn met stukken kolen en tot gloeijens verhit worden. Hierover strijken de zwaveldampen en gaan door eene lange slangvormige bilis ,
die met water afgekoeld wordt en in een ontvanger met ijs uitmondt. Om
deze ruwe zwavelkoolstof van aanhangende zwavel en zwavelwaterstof te bevrijden , wordt zij met eene oplossing van koolzure soda of met chloor afgewasschen en uit eene ruime retort door middel van waterdamp gedestilleerd. — De zwavelkoolstof is eene zeer dunne kleurlooze vloeistof, die een
walgelijken reuk heeft , veel overeenkomstig met dien van rotte eijeren.
Om de zwavelkoolstof van dezen onaangenamen reuk te bevrijden, is onlangs
door Millon voorgeslagen haar met haar half volumen kalkwater te vermengen en dan bij zeer voorzigtige verwarming te destilleren. Bij zorgvuldige
destillatie behoudt de zwavelkoolstof hoogstens een zeer zwakken, eenigzins
op chloroform gelijkenden reuk. Men kan ook , in plaats van kalk , alkalien
en andere oxyden . bij v. loodglid , en zelfs ook metalen , als koper, ijzer en
zink nemen. De bijna reukeloos gemaakte zwavelkoolstof is moeijelijk te bewaren , zonder dat zij verandert ; zij wordt dan weder gekleurd en riekend
en vervlugtigt niet zonder lets terug te laten , hetgeen zuivere zwavelkool-
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stof niet mag doen. Deze verandering wordt verhinderd door in de met
zwavelkoolstof gevulde flesschen koperdraaisel te brengen. De bruise zelfstandigheid , die bij het bewaren van zwavelkoolstof aan het Licht onstaat ,
vooral mdien er water aanwezig is , zal volgens Loew zijn:: anderhalf-zwavelkoolstof (C,S3). De zwavelkoolstof heeft een specifiek gewigt van 4,272;
haar kookpunt ligt bij 48°. Zij verdampt reeds bij de gewone temperatuur
en veroorzaakt daarbij (even als aether) een aanmerkelijken graad van koude.
Zij is onoplosbaar in water , maar in elke evenredigheid oplosbaar in alkohol
en aether. Zij is zeer ligt ontbrandbaar en verbrandt aan de lucht met eerie
blaauwe vlarn tot koolzuur en zwaveligzuur. De verbranding van zwavelkoolstof in stikstofoxyde geeft een sterk blaauw Licht met een groot photochemisch vermogen.
De zwavelkoolstof is eigenlijk het anhydrid van een sulfozuur,, het waterstofsulfocarbonzuur (sulfocarbonzuur , sulfokoolzuur). (Zie aldaar).
De zwavelkoolstof is een oplosmiddel voor zeer vele ligchamen , zooals
jodium , brornium , phosphorus , zwavel , caoutchouk. Ook vetten , vette
°lien en harsen worden zeer gemakkelijk door zwavelkoolstof opgelost. Dit
sterke oplossingsvermogen der zwavelkoolstof doet haar in het groot vooral
in den laatsten tijd veelvuldige toepassing vinden , bijv. om de vette °lien
uit de olijven te trekken , terwijl men de zwavelkoolstof door destillatie verwijdert en telkens tot hetzelfde doel kan aanwenden. Ook in de analytische
scheikunde dient haar groot oplossingsvermogen tot het herkennen van zeer
geringe hoeveelheden broom , nadat het uit zijne verbindingen is afgescheiden.
Zwavelkoper,, zie Kopersubsulphureet en Hopersulphureet.
Zwavelkwikzilver,, zie Kwikzilversubsulphureet en liwikzilversulphureet.
Zwavellever (Hepar sulphuris), zie bij Potassiumpentasulphureet.
Zwavellood , zie Loodsulphureet.
Zwavelmangaan (MnS) komt veel in de natuur als mangaanglans of mangaanblende (zie Mangaan) voor en wordt kunstmatig verkregen door bruinsteep met zwavel te gloeijen of door eene neutrale oplossing van een mangaanoxydulezout met zwavelammonium neer te slaan. In het eerste geval
verkrijgt men eene zwarte , in water onoplosbare massa in het laatste
geval een vleeschrooden neerslag, die na het droogen aan de lucht bruin
wordt.
Zwavelmelk (Lac sulphuris , Magisterium sulphuris) wordt de fijne
kleurlooze zwavel geheeten , die afgescheiden . wordt, wanneer een polysulphureet van een alkali- of aardalkalimetaal door een zuur ontleed
wordt (zie bij Potassiumpentasulphureet). Om de zwavelmelk te bereiden
lost men zooveel mogelijk zwavel in bijtende potassa-loog op. Ten gevolge
daarvan ontstaan vijfvoudig-zwavelpotassium en onderzwaveligzure potassa,
volgens de formulen-vergelijking :
12 S -1- 3(KO,HO) = 2KS5 + KO,S202 3H0.
Bij de verkregen oplossing wordt verdund zwavelzuur gevoegd , doch men
zorgt, dat de vloeistof volstrekt geene zure reactie verkrint. Het vijfvoudigzwavelpotassium wordt ontleed in zwavelzure potassa, zwavelwaterstof en
zwavel , welke laatste zich als zwavelmelk afscheidt :
2KS5 -1- 2(HO,S03 ) = 2(KO,S03) 2HS 8 S.
Voegt men zooveel zuur bij de vloeistof, totdat zij zuur reageert , dan
wordt ook de onderzwaveligzure potassa ontleed , waardoor het onderzwaveligzuur vrij wordt, dat echter niet op zich zelf kan bestaan, maar dadelijk ontleed
5Q
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worth in zwaveligzuur en zwavel. Het einde der reactie is , dat het zwaveligzuur zich omzet met de zwavelwaterstof , die van het vijfvoudig-zwavelpotassium afkomstig, bij eene voldoende hoeveelheid vloeistof daarin is opgelost , waardoor op nieuw zwavel wordt afgescheiden. Deze werkingen worden door de volgende formulen-vergelijkingen voorgesteld :
KO,S2 02 + HO,S03 = KO,S03 4- HO + S202.
5202 = SO2 + S.
SO2 + 2HS = 2H0 + 3 S.
De zwavel van het onderzwaveligzuur afkomstig , is een andere vormlooze
staat der zwavel , die in zwavelkoolstof onoplosbaar is (electropositieve
zwavel , zie bij Zwavel).
Veelvuldig wordt tot de bereiding van zwavelmelk, in plaats van potassa,
kalk aangewend , maar men moet alsdan de ontleding bewerken met zoutzuur en niet met zwavelzuur , dewij1 het praeparaat in het laatste geval verontreinigd zoude zijn door medegepraecipiteerden zwavelzuren kalk. (Een zoodanig gipsbevattend praeparaat komt veel in den Engelschen handel voor).
De vorming van zwavelmelk nit zwavel en kalk wordt door de volgende
formulen voorgesteld :
12 S + 3(Ca0,110) = 2CaS 5 + CaO,S202 -I- 3H0.
2CaS5 + 2HC1 = 2HS + 2CaC1 + 8 S.
Met betrekking tot de hoeveelheid zuur , die bijgevoegd moet worden ,
handelt men als boven is aangegeven , dat men de vloeistof steeds alkalisch doet blijven.
De zwavelmelk is eene zeer fijn verdeelde witte, soms eenigszins gele, amorphe zwavel , overigens niet verschillende van gewone zwavel.
Zwavelmetalen worden veelvuldig in de natuur aangetroffen en dragen
dan den naam van sglanzen , blenden of kiezen". Zie verder bij Zwavel.
Zwavelmethyl a. e n k e 1 v o u d i g- (C 2 H3 S), b. du bbel- (C2H 3S2 ), c. d ri evoudig- (C2 H3S3 ) komen in bereidingswijzen en eigenschappen met de gelijknamige zwavelaethylverbindingen overeen.
Zwavelmolybdeen , zie Molybdeensupersulfide , Molybdeensulfide en Molybdeensulphureet.
Zwavelnikkel , zie Nikkelsulphureet.
Zwavelphosphorus , zie Phosphorhyposulfide en Phosphorigsulfide.
Zwavelplatinum , zie Platinumsulfide en Platinumsulphureet.
Zwavelpotassium, zie Potassiumpentasulphureet, Potassiumquatersulphureet,
Potassiumsulphureet en Potassiumtersulphureet.
Zwavelsodium , zie Sodiumsulphureten pag. 690.
Zwavelspiesglanserts = Antimoonsulphureet.
Zwavelstibium = Zwavelantimoon.
Zwavelstikstof (S2N) wordt verkregen door ammoniak op chloorzwavel
te laten inwerken , waarbij een geel kristallijn ligchaam ontstaat , dat door
wrijving explodeert.
Zwavelstrontium = Strontiumsulphureet.
Zwaveltelluur a. dub b e l - (TeS2) wordt als een bruine neerslag verkregen door zwavelwaterstofgas door eene oplossing van tellurigzuur te leiden ,
b. drievoudig- (TeS3 ), zie Telluursulfide.
Zwaveltin , zie Tinsulfide en Tinsulphureet.
Zwaveltitaan = Titaansulfide.
Zwavelurethaan = Xanthogeenamide.
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Zwavelvanadium = Vanadiumsulfide en Vanadiumsuiphureet.
Zwavelwateren heeten bronnen , die zwavelwaterstof ontwikkelen, zie bij
Zwavelwaterstof.
Zwavelwaterstof (Waterstofsulfide : HS) wordt in de natuur in mineraalwateren , de dusgenaamde zwavelwater e n, bijv. te Aken,",gevonden , stijgt
in vulkanische streken met waterdampen uit den bodem en ontstaat tevens
bij verrotting van zwavelhoudende organische ligchamen. Kunstmatig bereidt
men bet gas door zwavelijzer door middel van verdund zwavelzuur of zoutzuur
te ontleden :
FeS + HO,S0 3 = Fe0,S03 + HS.
FeS -I- HC1 = FeC1+ HS.
Ook kan men een zeer gelijkmatigen stroom zwavelwaterstofgas ontwikkelen door fijn zwavelantimoon met zoutzuur te verwarmen. (De ontwikkeling heeft geregeld plaats , indien het zwavelantimoon met een derde van zijn
gewigt aan zand vermengd is) :
SbS3 -I- 3HC1 — SbC1 3 + 3HS.
De zwavelwaterstof is een kleurloos gas, hoogst onaangenaam van reuk naar
rotte eijeren (bij welker verrotting het msgelijks ontstaat) en werkt hoogst
vergiltig bij ademhaling. (Tegengift : chloor , waaardoor zoutzuur en zwavel
ontsti an). Door eene sterke drukking kan het tot eene vloeistof verdigt
worden, die zelfs bij eene zeer lage temperatuur vast wordt, Het is brandbaar en verbrandt aangestoken met eene blaauwe vlam tot zwaveligzuur en
water. Is de toetreding van lucht echter niet volkomen , dan verbrandt de
zwavel onvolledig en wordt voor een gedeelte als zoodanig afgescheiden. Het
gas is '17 rnaal zwaarder dan de waterstof , zoodat zijn spec. gewigt tegenover
de dampkringslucht '1,19 bedraagt. Het is oplosbaar in water; 1 volurnen
water lost bij de gewone temperatuur 2-3 volurnen van het gas op. (Z w avelwaterstofwa ter). Pit zwavelwaterstofwater reageert zuur,, maar

wordt onder toetreding der lucht vrij spoedig ontleed , waarbij water gevormd en zwavel afgescheiden wordt. Het zwavelwaterstofgas last vele metalen en metaalverbindingen reeds bij de gewone temperatuur aan en geeft

bruine aanslagen , bijv. bij zilver en loodwit.
Een aantal metalen wordt onder bijzondere omstandigheden door zwavelwaterstof uit hunne oplossingen als zwavelmetalen met. zeer kenmerkende
kleuren neergeslagen. Sommige metalen worden uit hunne zure oplossingen,
andere eerst nit hunne alkalische oplossingen neergeslagen. De zwavelwaterstof
is dus in de analytische scheikunde een der beste en meest gebruikelijke
reagentiên. Men bezigt daarvoor het gas zelf of de oplossing in water,
het zwavelwaterstofwater.
Zie hierover verder den systematischen gang der scheikundige analyse in het
Aanhangsel.
Als middel am zwavelwaterstof te herkennen , bezigt men gewoonlijk papier met eene oplossing van loodsuiker doortrokken , hetwelk bij aanwezigheid van zwavelwaterstof dadelijk eene metaalglanzende bruinzwarte kleur
(van gevormd zwavellood) verkrijgt. Het zwavelwaterstofgas bestaat uit 2
vol. waterstof en 1 vol. zwavel tot 2 vol. verdigt. In de nieuwere scheikunde heeft de zwavelwaterstof dan ook de formule : H 2S (S = 32) , dus
water, waarin de 0 door S is verplaatst. Bij de sulfozuren en sulfobasen
vervult het dezelfde rol als het water bij de zuurstofzuren en zuurstofhasen.
Zwavelwaterstof-Zwavelammonium = Ammoniumsulfhydraat.
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ZwavelwOnzuur = Aetherzwavelzuur.
Zwaveljjzer , zie IJzerbisulphureet, Ihersesquisulphureet en IJzersulphureet.
Zwavelzilver komt in de natuur als zilverglans voor en wordt kunstmatig verkregen door zwavel met zilver zamen te smelten of als een zwarte
neerslag Lor een zilverzout door middel van zwavelwaterstof te ontleden.
Zwavelzink = Zinksulphureet.
Zwavelzuur (Vitriool of Vitrioololie). Het zwavelzuur is een van de ouds
bekende zuren dat in de natuur in vulkanische streken vrij wordt gevonden
bij v. in de Rio de Vinagre in Z. Amerika , maar meestendeels met basen
verbonden als zwavelzure zouten (vitriolen). Er bestaan 2 soorten van zwavelzuur in den handel : a. het Engelsch en b. het No r d h au set . zwavelzuur. Het laatste is het oudst bekende , doch door het eerstgenoemde ,
waarvan de eerste bereiding in het midden der vorige eeuw in Engeland plaats
vond , bijna geheel verdrongen.
a.) Engelsch of gewoon zwavelzuur (Zwavelzuur-hydraat:
HO,S03). Zwavel wordt door salpeterzuur in zwavelzuur overgebragt, maar bij
verbranding aan de lucht niet hooger geoxydeerd dan tot zwaveligzuur: SO,. Dit
zwaveligzuur is echter zeer geneigd , om meer zuurstof op te nemen en over te
gaan in zwavelzuur: SO,. Zulks geschiedt reeds in zijne waterige oplossing bij
toetreding der lucht; ook door zwaveligzuur door platinumspons te doen absorberen ; verder door chloor en water op zwaveligzuur (ook op zwavel) te doen inwerken. Als algemeen gebruikelijk middel om zwaveligzuur in zwavelzuur over
te brengen, dient het salpeterzuur, hetwelk hierbij '1 aeq. zuurstof verliest en
overgaat in ondersalpeterzuur. In tegenwoordigheid van genoeg:aam water
wordt het ondersalpeterzuur weder gescheiden in salpeterzuur en stikstofoxyde, terwip het stikstofoxyde in aanraking met de lucht weder ondersalpeterzuur vormt. (Men zie de artikelen Ondersalpeterzuur en Stikstofoxyde). Dit
ondersalpeterzuur wordt weder door water otngezet in salpeterzuur en stikstofoxyde en het gevormde salpeterzuur brengt telkens nieuwe hoeveelheden
zwaveligzuur in zwavelzuur over. Indien men dus zorgt , 'dat zoo min mogelijk van de dampen verloren gaat , kan men bij eene voldoende hoeveelheid waterdamp en dampkringslucht met behulp van dezelfde hoeveelheid salpeterzuur zeer groote hoeveelheden zwaveligzuur in zwavelzuur
overbrengen. Werkelijk heeft men het bij deze fabrikatie in den laatsten
tijd tot eene aanmerkelijke volkornenheid gebragt , terwijl bovendien de goedkoope bereiding van het salpeterzuur nit chilisalpeter zeer tot den lagen
prijs van het fabrikaat heeft bijgedragen , zoodat men eene oude methode ,
om het salpeterzuur eerst op stroop te doen inwerken, ten einde als bijprodukt zuringzuur te verkrijgen , en dan de daarbij ontwikkelde dampen van
salpeterigzuur en stikstofoxyde voor de bereiding van zwavelzuur aan te wenden , thans geheel heeft verlaten.
De verschillende processes, tot eene voortdurende vorming van zwavelzuur
nit zwaveligzuur en salpeterzuur in tegenwoordigheid van voldoende waterdamp en lucht, kunnen door de volgende formulen worden voorgesteld :
1. Werking van salpeterzuur op zwaveligzuur :
HO,N0 5 + SO, = NO, + HO,S03.
2. Omzetting van ondersalpeterzuur door water :
3N04 + 2H0 = 2 (HO,N05) + NO,.
3. Overbrenging van stikstofoxyde in ondersalpeterzuur :
NO2 ± 2 0 = NO,
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Deze processen hebben in het groot plaats in dusgenaamde looden k am er s, namelijk vier met elkander corresponderende vertrekken met looden
platen bekleed , omdat het lood door het zwavelzuur van de sterkte als het
in die vertrekken wordt verkregen , weinig wordt aangetast. De looden
platen zijn met behnlp der hydro-oxygeenvlam aan elkander gesoldeerd. (Men
heeft tot dit doel ook aangewend platen van zeiodeliet, zie aldaar).
Het zwaveligzuur wordt verkregen door zwavel of zwavelkies te verbranden en door looden pijpen in de kamers geleid. Is de verbranding der zwavel eenmaal aangevangen , dan gaat zij verder van zelve voort. Door de
warmte , bij de verbranding der zwavel geboren , wordt tevens een stoomketel verhtt , terwiji de stoom door pijpen in de derde en vierde kamer wordt
geleid. De gang van het proces is nu de volgende. Het zwaveligzuur van
den haard stroomt door de buis in de eerste kamer , die dus slechts zwaveligzuur en lucht bevat , van daar komt het in de t weede kamer, waarin
salpeterzuur op terrasvormig geplaatste steenen (voor de betere verspreiding)
van nit hooger geplaatste aarden vaten vloeit. Hier heeft proces 'I plaats.
Het zwaveligzuur gaat over in zwavelzuur, het salpeterzuur in ondersalpeterzuur. Onaangetaste zwaveligzure dampen gaan met de ondersalpeterzure
dampen naar de derde en vierde kamer over, alwaar zich waterdamp bevindt,
die het ondersalpeterzuur omzet in salpeterzuur en stikstofoxyde (proces 2).
Het zwaveligzuur oefent verder zijne desoxyderende werking op het nieuw
gevormde salpeterzuur uit, terwijl het stikstofoxyde door de zuurstof der
aanwezige dampkringslueht in ondersalpeterzuur overgaat (proces 3). Bovendien wordt ook nog door onmiddellijke inwerking van zwaveligzuur op ondersalpeterzuur, in tegenwoordigheid van water, zwavelzuur en stikstofoxyde
gevorm d :
2502 + NO, + 2H0 = 2(HO,S03) + NO2.
Volgens sommigen gaat de redtictie door middel van het zwaveligzuur zoover,, dat er stikstofoxydule (NO) ontstaat, hetwelk aan de lucht niet hooger geoxydeerd wordt en waaraan men een antlers niet te verklaren verlies der stikstofverbindingen toeschrijft.
Is er niet genoeg waterdamp in de vertrekken aanwezig , dan kan de omzetting van het ondersalpeterzuur niet plaats hebben , zooals wij boven in proces 2 hebben aangeduid. Het ondersalpeterzuur wordt alsdan namelijk gescheiden in salpeterzuur en salpeterigzuur , volgens de formulen-vergelijking :
2N0, -1- HO = HO,N0 5 + NO3.
Het salpeterigzuur heeft neiging om met het reeds gevormde zwavelzuur
eene kristallijne verbinding aan te gaan van de formule : 2S0, -1- NO 3 ± HO.
Deze kristallen heeten de kristallen der lood en kamer. Door toe-.
voeging van water worden deze kristallen echter weder ontleed in zwavelzuur , salpeterzuur en stikstofoxyde , want
3NO 3 + HO = HO,N0 5 + 2NO2.
Een ander gedeelte van het gevormde salpeterigzuur wordt door het zwaveligzuur onrniddellijk gereduceerd tot stikstofoxyde:
SO, + NO3 + HO = HO,S03 + NO2.
De trek in de kamers wordt door schuiven aan den oven en den schoorsteen geregeld. Om zooveel mogelijk verlies aan ondersalpeterzure dampen
in den schoorsteen te vermijden , moeten de dampen eerst door cokes heentrekken , die voortdurend door eene eigenaardige inrichting uit een tweevakkig
bakje met zwavelzuur bevochtigd worden. Het zwavelzuur lost het ondersalpe-

926

Zwavelzuur.

terzuur op , deze oplossing wordt beneden de cokes verzarneld , door lange geleidingsbuizen opgevoerd en weder in de kamers gebragt. Het verdunde
zwavelzuur , dat zich in de derde kamer verzamelt , draagt den naam van
k am erzu u r. Het bevat meestal nog eerie vrij groote hoeveelheid salpeterzuur en wordt om dit te ontle.clen aan eene nieuwe inwerking van zwaveligzuur onderworpen.
Het uit de zwavelzuurkamers verkregen zuur wordt eerst in looden pannen
verdampt , om het van waterdeelen te bevrijden (te concentreren). Het meer
geconcentreerde zuur zou echter het lood aantasten en derhalve verrigt men
de verdere concentratie in platinumketels met platinumhelmen. (Ook dikke
glazen toestellen zijn tot dit doel aanbevolen.)
Het geconcentreerd zwavelzuur (monohydraat : HO,S03) kornt voor
eene kleurlooze , reukelooze , olieachtige vloeistof met een spec. gewigt
van 1,84 tot '1,85 (66° Beaum6). Dewijl het zwavelzuur zeer hygroscopisch
, wordt het in den handel gewoonlijk slechts met een spec. gewigt van 1,78 (2H0,S0 3) tot 1,82 (3H0,2S0 3) aangetroffen. Het meest
geconcentreerde zuur kookt bij 326° C. en gaat dan over in witte dampen ; bij 0° C. wordt het vast. Het zuur van 1,78 wordt reeds bij 4°
C. vast. Bij het vermengen van het zwavelzuur met water heeft er sterke
warmteontwikkeling en tevens verdigting plaats. Behalve de bovengenoemde hydraten , bestaan er zeker nog meer scheikundige verbindingen
van het zwavelzuur met water, aan wier vorming de warmteontwikkeling
en vermindering van volumen bij de vermenging moet worden toegeschreven. (Men moet nooit water bij zwavelzuur, maar steeds voorzigtig met
een dunnen straal zwavelzuur onder omroeren bij water gieten).
De neiging van het zwavelzuur tot het water is zoo groot, dat het aan
meeste organische stoffen waterstof en zuurstof in de evenredigheid van water onttrekt , ten gevolge waarvan deze verkoold en vernietigd worden.
Het zwavelzuur uit den handel is gewoonlijk zeer onzuiver,, door ingevallen organische deeltjes gekleurd en troebel door het bevatten van zwavelzuur
loodoxyde , vooral bij vermenging met. water. Het kan gezuiverd worden
door het uit glazen retorten te destilleeren , waarbij echter de noodige vaorzorgen moeten worden in acht genomen , dat men namelijk in de retorten stukjes platinum of glas brengt , om het sterke stooten der vloeistof
bij bet koken te voorkomen , of dat men de retort in een ijzeren kegel zet ,
die slechts aan de zijden verhit wordt. Nadat het eerst overgekomen gedeelte , als hoofdzakelijk water bevattende, verwijderd is , wordt er een
nieuwe warme ontvanger aangelegd.
Als verontreinigingen komen verder in het zwavelzuur veelvuldig voor
salpeterzuur en arsenik (het laatste afkomstig van de zwavel nit de zwavelertsen afgescheiden , zie bij Zwavel). Men herkent ze door de gewone reacties op deze stoffen (zie Salpeternilr en Arsenik). Deze onzuiverheden kunnen niet geheel door de enkele destillatie verwijderd worden. Om het salpeterzuur te verwijderen , voegt men eenige zwavelzure ammonia bij het te
destilleren zwavelzuur, waardoor salpeterzure ammonia ontstaat , die bij verhitting ontleed wordt in stikstofoxydulegas en water. Indien het arsenik
als arsenikzuur aanwezig is (hetgeen het geval is, wanneer het zwavelzuur
salpeterzuur bevat) , blijft het bij de destillatie terug. Het vlugtige arsenigzuur daarentegen gaat mede over. Om dit te verhirideren , word,t opgegeven
bij het te destilleeren zwavelzuur eenig mangaanperoxyde te voegen , door
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weiks losgemaakte znnrstof het arsenigzuur in het niet vlugtige arsenikzutir
worth overgebragt.
b). Nordhãuser zwavelzuur, ook rookend zwavelzuur geheeten (HO,S03 + S0 3). De eerste naam is afkomstig van de plaats , waar het
vroeger uitsluitend bereid werd , de tweede van zijne eigenschap , om aan
de lucht met een Witten damp te rooken. Het Nordhduser of rookend zwavelzuur wordt bereid door ijzervitriool (zwavelzuur ijzeroxydule) eerst door
roosting (calcinering) in de lucht tot zwavelzuur ijzeroxyde over te brengen
en vervolgens aan eene destillatie in aarden retorten te onderwerpen , die
verbonden zijn met ontvangers , waarin zich een weinig gewoon zwavelzuur
bevindt. Daarbij laat het zwavelzuur ijzeroxyde watervrij zwavelzuur los,
hetwelk in het zwavelzuur van den ontvanger wordt opgenomen. Had men
het zwavelzuur ijzeroxydule niet voorloopig aan de lucht gecalcineerd , dan
zou de overgang van ijzeroxydule in ijzeroxyde in de retorten geschieden
ten koste van zuurstof van een gedeelte zwavelzuur , omdat wel het ijzeroxyde als zwakkere base het zwavelzuur bij gloeijing loslaat , doch niet het,
ijzeroxydule. Men zou dus door het ontwijken van zwaveligzuur verlies ondergaan. Het ijzeroxyde , dat in de retorten terugblijft , komt iu den handel
voor onder den naam van Engelsch rood, colcothar vitrioli of
d o o d e k o p. — In den laatsten tijd wordt , in plaats van zwavelzuur ijzeroxydule, watervrije zure zwavelzure soda (Na0,2S0 3 ) aangewend.
Het Nordh5user zwavelzuur is eene min of meer bruine, olieachtige vloeistof van een spec. gewigt van 1,85 tot 1,9. Het rookt aan de lucht en bezit
overigens de eigenschappen van het gewoon zwavelzuur , doch zijn bijtend
vermogen nog in hoogere mate. Men kan de zamenstelling van het Nordhauser zwavelzuur beschouwen als te zijn HO,S0 3 -I- SO„ d. i. zwavelzuurhydraat , waarin watervrij zwavelzuur is opgenomen. (Sommigen nemen
het aan als een eigenaardig zuur : d i z w a v e l z u u r). Kristallen van deze
formule worden bij 0° C. afgescheiden.
De witte dampen , die uit het rookend zwavelzuur opstijgen , zijn dampen
van watervrij zwavelzuur (zwavelzuur-anhydrid). Bij verwarming kan men
deze dampen uitdrijven en houdt alsdan gewoon zwavelzuur over.
Het zwavelzuur wordt in de nieuwere scheikunde als tweebasisch zuur
aangenomen en krijgt dan tot formule 2H0,S 206, of met betrekking tot atoom112 iii
getallen en valentien de empirische formule H 2SO„ typisch ii ( 0 2. Het
S02,
vertoont de grootste neiging tot de basen en vormt daarmede de zwavelzure
zouten. Indien men de formule HO,S03 voor het zwavelzuur aanneemt, heeten deze zouten neutraal , wanneer de HO door eene basis is verplaatst ,
bijv. KO,SO„ zij heeten zuur , indien meerdere aequivalenten zuur in de
verbinding treden , bijv. KO,H0,2S0 3 = KO, SO ± HO,S0 3. Neemt men de
nieuwere formule voor het zwavelzuur H 2SO4 aan, dan stelt K 3SO4 het neutrale , KHSO 4 het zure tout voor (zie verder bij Zuren).
Het zwavelzuur en de zwavelzure zouten worden vooral herkend, door de
witte, in verdund zoutzuur en salpeterzuur onoplosbare , praecipitaten, die
zij met oplosbare barytzouten (salpeterzure baryt of chloorbaryum) en met
oplosbare loodzouten (azijnzuur loodoxyde of salpeterzuur loodoxyde) geven.
Behalve voor de bereiding der zwavelzure zouten en van vele scheikundige en pharmaceutische praeparaten , vindt het zwavelzuur in de nijverheid
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nog eene uitgebreide toepassing in de verwerij (garancinebereiding), katoendrukkerij , het zuiveren van olie , de vervaardiging van perkamentpapier
enz. Het Nordhauser zwavelzuur dient voornamelijk tot het oplossen van
indigo (zie aldaar).
Zwavelzuur-anbydrid (Watervrij zwavelzuur : SO 3) wordt verkregen door
rook en d of No r d h a u s e r zwavelzuur (zie aldaar) zacht te verhitten
en de opstijgende dampen op te vangen in eene buis , die met ijs of met
een koud mengsel omgeven is. Het komt dan voor als eene witte , buigzame , kristallijne massa , die bij 200 smelt, bij 35" kookt en aan de lucht vervloeit. Het heeft groote neiging tot water, zoodat het in water met een sissend geluid (als gloeijend ijzer) wordt opgenomen , waarbij zwavelzuur gevormd wordt.
Zijde wordt in het ligchaam der zijwormen als eene dikke vloeistof in
zeer lange blinde buizen gevonden , die aan de zijden van het darmkanaal
heen en weder gewonden liggen en bijna de gebeele buikholte opvullen ;
van bier geraakt zij tot twee rnondingen aan de onderlip der rugs, alwaar
zij dada,* hard wordt. — De lijmachtige zelfstandigheid , die de zijden
Braden omgeeft , verleent hun vastheid en veerkracht. Het hoofdbestanddeel der zijde is fibrolne (zie aldaar).
Zymase is door Bechamp een ferment geheeten , verkregen nit de schimmelplantjes in suikerwater.

A_A_NIALAiNG-SEIL
BEVATTENDE BIJVOEGSELS EN VERBETERINGEN.

A.
Bladz. 2. In te lasschen tusschen Aardwas en Absorbtie :
Abietinezuur (C 38 H0010 ) wordt door Maly het kristalliseerbare zuur geheeten , dat in de natuurlijke harsen voorkomt en bijv. verkregen wordt door
uittrekken van colophoniurn met 70-80 procentigen alkohol. Het aftreksel levert na praecipilatie met water eerst een bruinen harskoek , die
echter na 8 dagen tot eene massa kleine kristallen overgaat , welke in de
bruine liars zijn gelegen. Deze bars lost gemakkelijk op in kouden 80 procentigen alkohol , terwij1 de kristallen terugblijven en door uitpersen en afwasschen met water verder moeten gezuiverd worden. Het zuur komt na
het, uitkristalliseren in spitse ovale blaadjes voor.
Het colopbonium zelf kan beschouwd worden als a b i e tinezuur -a nh ydrid (C,J16,08).
Absoline is eene stikstofhoudende , hurnusachtige zelfstandigheid in het
roet geheeten.
Bladz. 3. Tusschen Absynthilne en Acediamine:
Acacine = Arabine.
Bladz. 5. Tusschen Acetyl en Acetylamine :
Acetyl-aethyl (C41-1 302,C„II) ontstaat bij de inwerking van acetylchloride
op zinkaetbyl , volgens de vergelijking :
C4H 302C1 + C4H 5Zn C4H3 02,C4H5 + ZnCl•
Wanneer acetylchloride bii eene oplossing van zinkaethyl in aether wordt
gegoten , dan heeft er eene hevige reactie plaats , die slechts door afkoeling
te rnatigen is , terwij1 er eene donkerroode , dikke vloeistof ontstaat, waaruit
door bijvoeging van water het grootste gedeelte der verbinding als eene
bovendrijvende vloeistof en het overige uit het destillaat met chloorcalcium
wordt afgescheiden.
Bladz; 6.
Bij A cetylchloride te voegen: Het is eene kleurlooze vloeistof , die bij 550
kookt , een prikke]enden reuk heeft en aan de lucht sterk rookt. Door water
wordt het overgebragt in azijnzuur en zoutzuur.
Bij Acetylene of Acetyleen te voegen : Het acetyleen treedt ook op bij de
60
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onvolkomen verbranding van organische stoffen zooals bij te sterken toevoer
van lichtgas in de vlam , ook door den damp van alkohol of aether door
eene t gloeijende buis te leiden. Het is kleurloos gas van een eigenaardigen,
henzolachtigen reuk. Het verbrandt met eene sterk Iichtgevende vlam ,
waarbij het veel koolstof afscheidt. Met koper gaat het eene roode ontplofbare verbinding aan tot ac et y l e en k o p e r (cupro-acetyloxyde : Cti80811400,
die men verkrijgt door acetylene te leiden in eene oplossing van chloorkoper
in ammonia. De overeenkomstige zilververbinding is wit.
Tusschen Acetylmercaptan en Acetylureum :
Acetylperoxyde (C811 608 ) is eene dikke olieachtige vloeistof, die verkregen
wordt door azijnzuur-anhydrid op baryumperoxyde te doen inwerken. Het is
even sterk oxyderend als waterstofperoxyde.
Tusschen Acetylzuur en Achilleazuur :
Achaat is ongekristalliseerd , natuurlijk voorkomend kiezelzuur (zie aldaar).
Bij Aconitine bij te voegen : Het aconitine wordt hoofdzakelijk verkregen
uit de knollen van Aconitum ferox Wall. (E n g e 1 s c h aconitine) en uit de
knollen van Aconitum Napellus L. (D uitsch aconitine).
Bladz. 7.
VOOr Acrol :
Acorine is een stikstofhoudend glucoside uit den wortelstok van Acorus
Ca/amus L. Het komt voor als eene weeke harsachtige stof.
Tusschen Actieve zuurstof en Adhaesie :
Adamine is een mineraal , hoofdzakelijk bestaande uit arsenik en zinkoxyde , voor een paar jaren ontdekt in combinatie met zilver te Chanareillo
in Chili.
Bladz. 8.
Na regel 11 van beneden bij Aequivalenten te voegen : In later dagen heeft
men , echter een belangrijk onderscheid gemaakt tusschen aequi valentgewigt en en at o o m g e w i g t en, ten gevolge waarvan deze laatste bij de
bi- en quadrivalence elementen verdubbeld zijn. (Zie Valentien bladz. 774.)
In de nieuwere scheikunde verstaat men onder Aequivalenten het gelijke
aantal valentièn bij de verplaatsing der ligchamen in de verbindingen ,
1 atoom calcium is aequivalent aan '1 atoom magnesium , daarentegen aan 2
atomen potassium enz. (Zie Valentien , pag. 775 en 776).
Bladz. 10 regel 10 van boven bij Aether te voegen :
De aethervorming kan door de volgende formule worden voorgesteld:
C4L1 80,H0,2803C4H602 = 2C41-1 50 2(H0,804)
zuur zwavelzuur
aethyloxyde

alkohol

aether

Bij de typische voorstelling van den aethylaether moet het radikaal aethyl
dubbel worden aangenomen :C 4 H 5 1 0
welke formule ook met de zwaarte
C,H, 2
van den aetherdamp in betrekking tot de waterstof overeenstemt.
Tusschen Aetherphosphorzuur en Aethersulfokoolzuur :
Aethers zijn eene reeks van verbindingen , die volgens de radikaaltheorie
te beschouwen zijn als oxyden van het radikaal van een alkohol en tot de
alkoholen of oxydehydraten dezer radikalen in dezelfde betrekking staan als
de metaaloxyden tot de metaaloxydehydraten. — Volgens de typentheorie
moeten aethers beschouwd worden als alkoholen , waarin de typische waterstof door een alkoholradikaal is vervangen. (Zie bij Aether in het Aanhangsel.)
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De genoemde aethers vormen de g e w o n e a e th er s, indien de verplaatsing der typische waterstof heeft plaats gehad door het radikaal van denzelfden
alkohol ,
de aethylaether ; zij heeten gem engde aethers, wanneer
er een ander alkoholradikaal is ingetreden , bijv. aethylmethylaether : C
04H5 02.
2Li
,3
Verder kent men z a m e n g e s t e l d e aethers of esters (zie aldaar), die
overeenkomstig de zuurstofzouten zouden kunnen worden beschouwd , loch
bij behandeling dezer aethers met alkalien wordt niet de aether maar de
alkohol afgescheiden. Zoo ontstaat uit azijnzuur aethyloxyde met potassa ,
gewonen of aethylalkohol. Aetherzuren heeten de zure verbindingen van
alkoholradikalen met meerbasische zuren , bij v. aetherzwavelzuur, aetherwijnsteenzuur enz. H a 1 °Idea e th er s heeten de verbindingen der alkoholradikalen met de zoutvormers. (Zie ook Basen , organisch e).
Tusschen Aetherwijnsteenzuur en Aetherzwavelzuur :
Aetherzuren , zie bij Aethers (Aanhangsel).
Bladz.
Bij Aethyl te verbeteren en bij te voegen : Aethyl (van aether on tenyl grondstof) (0411 5) is het radikaal van de aethylalkoholverbindingen en wordt geisoleerd verkregen , door joodaethyl met zink bij '150 ° C. in eene toegesmolten
buis te verhitten.
Het is een univalent alkoholradikaal , dat alleen als zoodanig in verbinding
kan bestaan. In den onverbonden staat kan er geene mindere combinatie dan die
der dubbele formule bestaan, zoodat zijn naam op zich zelf eigenlijk is d is ethyl
met de formule C811
—- C4115
10
4ll5
Tusschen Aethylacetamide en Aethylamine :
Aethylaether , zie bij Aether.
Bij Aethylamine te voegen : Als nieuwe bereidingswijze van aethylamine
wordt opgegeven een mengsel van gelijke volumen joodaethyl , alkohol en
ammonia liquida eerst gedurende een half uur bij eene temperatuur van 80°
te digereren , vervolgens te koken , over potassa te destilleren en het destillaat in verdund zwavelzuur op te vangen. Het daardoor verkregen zwavelzure aethylamine wordt in bet waterbad verdampt , het overblijfsel met
alkohol uitgetrokken en de alkoholische oplossing met potassa gedestilleerd.
Bij Aethylen te voegen : Aethylen = Aethylene = Aethyleen.
Bladz. 14.
Tusschen Ahornsuiker en Akkeraarde :
Akazgine is een alkaloide, afgescheiden uit de akazga , een vergift in
West-Afrika tot de godsoordeelen gebezigd.
Akonzuur (C10H408 ) is een kristalliseerbaar zuur, dat nit bet itakonzuur
ontstaat, na behandeling eerst met broom en vervolgens met koolzure soda.
Tusschen Akkeraarde en Alabaster :
Aktinometer (Lichtstralenmeter) , scheikundige, zie bij Zuringzuur
pag. 910.
Tusschen Alanine en Albumine :
Albiet is de soda-veldspaat (Zie Veldspaat)
Albuminaten zijn de eiwitachtige stoffen , waarvan drie hoofdsoorten bestaan : het albumine , het caseIne , en het fibrine. Zij komen elk voor in eene
oplosbare en onoplosbare modificatie (zie de genoemde artikelen). Algemeene
kenmerken der albmninaten zijn , dat zij door geconcentreerd salpeterzuur
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geel gekleurd worden (xanthoproteinezuur) , in hunne oplossingen in geconcentreerd azijnzuur en phosphorzuur door bijvoeging van geel en rood bloedloogzout praecipitaten geven, bij zachte verwarming met sterk zoutzuur en
aan de lucht blaauw-violet worden. Het best worden zij herkend door Milton's reagens (zie het Aanhangsel).
Bladz. '15. Tusschen Alchemie en Aldehyd :
Alcohol = Alkohol.
Aldehyden zijn eene klasse van organische verbindingen , die een overgang maken tusschen alkoholen en zuren. (Zie over hun hoofdkarakter
bij Aldehyd). Het aldehyd, dat den overgang rnaakt tusschen den gewonen
alkohol en het azijnzuur is het midst bekende (Zie over zijne vorrning bij
Azijnzuur). Toen men later eene geheele reeks deter aldehyden heeft leeren
kennen (eene reeks heteroloog met die der alkoholen en vetzuren), heeft men ze
onderscheiden, door er verkort den naam van het radikaal van het zuur vOOr te
plaatsen. bijv. acetaldehyde , valeraldehyd (valeral) enz. De aldehyden zijn te
beschouwen als waterstofverbindingen der zuurradikalen en naar de type
, 1-130 ,
c geconstitueerd, bijv. acetaldehyd: C 414,0„ typisch C
Hl.
Tot de aldehyden moeten nog onderscheidene andere verbindingen gerekend worden , z. a. vele aetherische oliên , bijv. bitteramandelolie (benzoylwaterstof), kaneelolie (cinnamylwaterstof) enz.
Te verbeteren regel 19 van beneden : Adelhyd-ammoniak" in Aldehydammoniak.
Bladz. 16.
Bij Alizarine te voegen : Het alizarine kan ook op de volgende eenvoudige
wijze uit de garancine worden afgescheiden. Men trekt de garancine met alkohol nit en verwijdert den alkohol van dit wijngeestig aftreksel door verdamping of door destillatie. De extractachtige massa , die na verdamping of
destillatie terugblijft , wordt in eene kleine porseleinen schaal gebragt , waarboven men een klein bekerglas omgekeerd bevestigt , over welks opening een
stuk filtreerpapier is gebonden. Bij matige verwarming der schaal smelt het
extract en vervolgens sublimeert het alizarine en wordt in fraaije oranjeroode
Lange naalden op het filtreerpapier gevonden.
In den laatsten tijd hebben Graebe en Lieberman het alizarine kunstmatiq
leeren bereiden en wel uit het anthracen (zie aldaar) door deze koolwaterzooals dubbel'
stof (C2 j1 10 ) eerst te behandelen met oxyderende middelen
'
anthrachroomzure potassa en zwavelzuur,, waardoor eene zelfstandigheid
chinon (C28 [18 0k ) ontstaat. Uit het anthrachinon wordt het bibroom-anthrachinon (C28 H6Br204 ) vervaardigd , door het bij 80-130° C. met broom te
behandelen , terwij1 eindelijk dit bibroom-anthrachinon in alizarine wordt
overgebragt , door het met potassa- of sodaloog tot 130 a 160° C. te verbitten. De formule van het alizarine is thins gesteld als
Alizarine-inkt , zie bij Inkt.
Reuel 27 van boven te verbeteren : »Alacantische soda" in Alicantische soda.
Bladz. 17 regel 1.7 van boven staat: kwetskraa n" , lees : »klemkraan".
Bladz. '19. VOOr Alkoholaat
Alkohol, gemethyleerile,zie bij Methylalkohol.
Bladz. 20. VOOr Alkoholische dranEen :
Alkoholen zijn eene klasse van ligchamen , die volgens de radikaaltheorie
moeten beschouwd worden als oxydhydraten van koolwaterstofradika len ,
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cloth volgens de typische zienswijze als geconstitueerd naar den typos water,
waarin 1, 2, 3 of meer atomen typische H door uni-, bi-, tri-, multivalente
koolwaterstofradikalen zijn verplaatst , terwiil nog '1, 2, 3 of meer atomen
typische H door andere radikalen kunnen verplaatst warden. Hnofdzakelijk
kent; men een- , twee- of drieatomige alkoholen, waarvan de atomisticiteit
door de valentie van het radikaal wordt bedongen. Oudtijds kende men
slechts den alkohol met het radikaal aethyl en droeg deze uitsluitend den
naam van Alkohol (zie aldaar). Nadat er later zooveel meerdere verbindingen als gelijksoortig geconstitueerde alkoholen zijn aangewezen , heeft men
ter onderscheiding het radikaal vOcir den naam geplaatst. BO/. de gewone
alkohol is aethyl-alkohol, de houtgeest methyl-alkohol , foeselolie amyl-alkohol enz.
De e en a to rn i g e of prima ire alkoholen zijn meestal geconstitueerd naar
de algemeene forrnule : C2„H 2n + 202. Zij vormen dan eerie reeks , die met C2H2
opk haat.
Tot deze reeks behooren :
methyl-alkohol : C2H4O2
aethyl-alkohol : C4H602
propyl-alkohol : C6/1802
butyl-alkohol : C8H,002
amyl-alkohol C10 H1202
hexyl-alkohol: C 1 2 H 14 0- 2
heptyl-alkohol : C14/11602
decatyl-alkohol : C20 H2202
cetyl-alkohol : C32H3402
ceryl-alkohol : C„H5602
myricyl-alkohol : 066116202
Tot de eenatomige alkoholen behooren verder :
benzyl-alkohol : C14H802
cuinin-alkohol :
kaneel-alkohol : C181-11002
allyl-alkohol : C6H602.
De t weeatomi ge of secundaire alkoholen zijn meestal geconstitueerd
naar de algemeene formule : C 2 „H 2„ + 20, en dragen dan den algemeenen
naarn van g 1 v c o le n.
Tot deze glycolen behooren :
methyleen-glycol : C2H404
aethyleen-glycol : C4H604
propyleen-glycol : C6H804
butyleen-glycol : C8E1,00,
amyleen-glycol : C101-11204
Verder behooren daartoe :
salicyl-alkohol
of saligenine : Ci41-1804
anijs-alkohol : C16H1004.
Van de d r i e a t o in i g e of tertiaire alkoholen kent men er tot heden slechts
eery , natnelijk :
glyceryl-alkohol
of glycerine : C6L/806.
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Tot de p o l y h y d r i s c h e alkoholen behoort waarschijnlijk de suiker,, de
mannite enz.
Bladz. 20 regel 20 van boven staat D zij n" , lees : »het".
Bladz. 22.
VOOr Allantoine :
Alkoholradikalen zijn de uni-, bi-, tri-, multivalente , uit koolstof en waterstof bestaande , radikalen , die 1, 2, 3 of meer atomen H in den typus
water verplaatsen en op deze wijze de alkoholen voorstellen.
. De univalente alkoholradikalen zijn die der eenatomige alkoholen.
Zij kunnen geisoleerd worden verkregen , doch bestaan in den onverbonden
staat niet anders dan in de dubbele formule. Daartoe behooren :
methyl : C21-13 , in den vrijen staat dimethyl : *C4116
aethyl : C,H„ in den vrijen staat diaethyl: C81-110
enz. (Zie de namen bij de reeks der éénatomige alkoholen in het aanhangsel.)
De b i v a 1 e n t e alkoholradikalen zijn die der twee atomige alkoholen of
glycolen (zie bij Alkoholen). Zij kunnen als zoodanig op zich zelven bestaan ,
bijv. aethyleen : C41-1,, amyleen : C10 H 10, en worden verkregen door aan den primairen alkohol 2 HO (bijv. door zwavelzuur) te ontnemen.
Het t r i Valente radikaal glyceryl : C6 H 5 van den drieatomigen glycerylalkohol is nog niet geisoleerd , evenmin als de radikalen der andere polyhydrische alkoholen.
Tusschen Allantuurzuur en Allophaanzuur :
Alliage = Legering.
Tusschen Alloxan en Alloxanzuur :
Alloxantine , zie bij Dialuurzuur.
Te voegen bij Allyl:
Allyl (CA , eenatomig alkoholradikaal , op zich zelf dially1 : C121110).
Tusschen Allylalkohol en Allyloxyde :
Allyleen of Allylen (C6 1-14) is een tweeatomig alkoholradikaal , dat verkregen wordt door propyleenbromide met eene alkoholische potassa-oplossing te
behandelen.
Allyijodide (C6H 5J) is eene kleurlooze, zware , naar mosterd riekende
vloeistof, die verkregen wordt door glycerine met joodphosphorus te behandelen.
Pag. 23.
Te voegen bij regel '13 van boven : In den laatsten tijd heeft men echter
bevonden , dat de aetherische olien dezer zelfstandigheden in zamenstelling
verschillen.
Tusschen Aloine en Alphaguajacol ,
Apaca is eene soort van verzilverd argentaan.
Bladz. '28. Tusschen Aluinaarde en Aluinlei :
Aluinen , zie bij Aluin bladz. 24.
Bladz. 30 na den laatsten regel bij te voegen : Wat wij omtrent de
valentien van het Der in de formule Fe203 opmerkten (zie Bladz. 868
en 905) , is insgelijks van toepassing op het aluminium en aluminiumoxyde. De 2 vereenigde atomen aluminium zijn ook sexvalent en worden door Al aangeduid , zoodat in verband met de nieuwe atoomgetallen en
H . OB .
de valentien het aluminiumoxydehydraat de formule heeft AIH 2 O, 7_:-.: Al
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Bladz. 31.
VOOr Aluminiumoxyde , p h o s p h o r z u u r:
Aluminiumoxyde , kiezelzuur, zie Mei.
Bladz. 32.
Tusschen Amandelzuur en Amarine :
Amanitine is de vergiftige zelfstandigheid der 7wammen van het geslacht
Agaricus , Afdeeling Amaniten , geheeten.
Tusschen Amethan en Amidbasen :
Amethyst is een edelgesteente , bestaande uit kiezelzuur (zie aldaar).
Bladz. 34.
Bij Ammonium to voegen : Roscoe heeft in den laatsten tijd beweerd het
ammonium in den vrijen staat te hebben verkregen als eene blaauwe , metaalglanzende vloeistof, die bij sterke drukking en afkoeling eenigen tijd bestendig blijft , maar spoedig vervalt in ammoniak en waterstof.
Tusschen Ammonium• bismuthchloride en Ammonium- goudchloride :
Ammoniumbromide of -bromure = Broomammonium.
Ammoniumchloride of -chlorure = Ghloorammonium.
Bladz. 35. Tusschen Ammonium-goudjodide en Ammonium-kobaltcyanide :
Ammoniumjodide of jodure = Joodammonium.
Bladz. 41. Bij Amyl te voegen : eigenlijk diamyl (C20.1120.
Bladz. 42. Tusschen Amyloxyde en Amyloxyde-zuringzuur :
Amyloxyde-valeriaanzuur (Valeriaanzure-amylaether : C, 01111 0,C, 0H 903) is
in den handel bekend als appelaether (Zie aldaar in het Aanhangsel).
Bladz. 46. \TOOr Anilinerood :
Anilinekleuren , zie Teerkleurstoffen.
Bladz. 47. Tusschen Anisylzuur en Anode :
Annaline beet tot fijn poeder gebragt en waterhoudend gips, dat tot het
vervangen van kaolijn bij de papierbereiding wordt gebezigd.
Tusschen Anthoxanthine en Anthracen :
Anthozymase werd door Béchamp een ferment geheeten , verkregen uit
de bloembladen van Robinia pseudo-acacia , Popover Moats , de witte roos
en andere planten.
Bladz. 48.
Te voegen bij Antichloor : Ook zwaveligzure soda wordt als antichloor gebezigd.
Te voegen bij Antimonigzuur : Onder ant i m onigzuur verstaat men
thans het antimoonoxyde in zijne verhouding tot de basen.
Bladz. 53.
Tusschen Antiwijnsteenzuur en Anijsolie .
Anthrachinon , zie bij Alizarine in het Aanhangsel.
Antozon en Antozonieden , zie bij Ozon en Ozonieden.
Tusschen Apiine en Apoglucinzuur:
Apocreenzuur (Kwelafzetselzuur), zie bij Humus pag. 359.
Tusschen Apoglucinzuur en Apophyllinzuur :
Apomorphine (C.,H 1 ,N04 ) is een braakwekkend alkaloid , onlangs door
Matihiesen verkregen bij het verhitten van morphine met een grooten overvloed van zoutzuur gedurende 2 A 3 uren in toegesmolten buizen tot 140 a
1500 C.
Bladz. 54.
VOOr Appelwijn :
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Appelaether (Valeriaanzure-amylaether) wordt bereid door 1 deel foeselolie (amylalkohol) langzaam te vermengen met 3 deelen zwavelzuur en 2
deelen water , bij dit mengsel eene oplossing van 2 1/2 deel dubbel-chroomzure potassa in 41/2 deel water te voegen en gezamenlijk te destilleren. Het
destillaat bestaat nit eene oplossing van valeriaanzuur, , die met koolzure
soda verzadigd wordt. De gevormde valeriaanzure soda wordt gekristalliseerd
en gedroogd en 1 1/2 deel der drooge kristallen met een mengsel van 4 deel
foeselolie en 1 deel zwavelzuur uit een waterbad gedestilleerd.
Tusschen Appertsche methode en Arabine :
Aqua toffana , een oud Italiaansch vergift , werd volgens Dragendorff
waarschijnlijk bereid door destillatie van spaansche vliegen met wijngeest en
water. Het destillaat zal geen cantharidine, maar eene geringe hoeveelheid
van eene andere vergiftige stof nit de spaansche vliegen bevatten.
Bladz. 54. Tusschen Arctuvine en Argensulfide :
Areometer , zie bij Alkoholometer en Gewigt bladz. 289 en 290.
Bladz. 56. Tusschen Arnicine en Aromatische wateren :
Aromatische verbindingen noemt men in de organische scheikunde die, welke
afgeleid kunnen worden van het benzol , zoodanig , dat de waterstof van het
benzol geheel of gedeeltelijk door univalente elementen of radikalen is verplaatst.
Bladz. 57.
Bij Arrowroot te voegen : Als zeer geschikt middel , om aardappelmeel in
arrowroot te herkennen , kan het volgende dienen. Omstreeks 4 gram van
het te onderzoeken arrowroot worden met eene oplossing van 1 gram bijtende potassa in 60 C. C. water vermengd. Bij zuiver arrowroot blijft eene
troebele vloeistof, die weldra bijna alle y als een wit poeder afzet, terwiji
arrowroot met aardappelmeel verontreinigd eene dikke geleiachtige massa
oplevert.
Tusschen Arsenikjodide en Arseniksulfide :
Arsenik-koperkleurstoffen , zie Groen , Scheele's en S c h w e i n f u rt e r. Als eenvoudig middel , om deze gevaarlijke kleurstoffen te ontdekken,
is door Puscher aanbevolen , de gekleurde stof met ammonia te overgieten
en de gevormde blaauwe vloeistof op papier te laten droogen. Bij aanwezigheid der arsenik-koperkleurstof blijft er een lichtgroen residu ; bij eene
andere koperkleurstof is het terugblijvende blaauw gekleurd.
Bladz. 59. Bij Arseniksupersultide te voegen : Het aldus ontstane praecipitaat is echter later gebleken nit arseniksulilde (AsS 3 ) en zwavel te bestaan ,
doordien de zwavelwaterstof eerst bet arseni g zuur tot arsenigzuur reduceert
onder afscheiding van zwavel. Arsenikpersulfide (AsS 5) wordt afgescheiden,
indien men zwavelwaterstof in eene oplossing van arsenikzure potassa (of
soda) leidt en het daarbij gevormde sulfozout (sulf-arsenikzure potassa :
3KS,AsS5) met zoutzuur ontleedt.
Bladz. 62 regel 7 van boven staat : Asphalt", lees : Asphalthars."
Bladz. 64.
Bij Atome te voegen : Zie bet nadere bij Aequivalenten en Moleculen
(beiden in het Aanhangsel.)
Bij Atoomgewigten te voegen : Lie echter Aequivalenten in het Aan.
hangsel.
Tusschen Atoomgewigten en Atropine:
Atoomvolumen heeten de quotienten , die men verkrijgt door het atoom-
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of aequivalentgetal der ligchamen door hun specifiek gewigt te deelen. Deze
quotienten staan gewoonlijk in eenvoudige betrekking tot elkander.
Atoomwarmte , zie bij Warmte.
Atomisticiteiten , zie Valentien.
Atroopzuur,, zie bij Tropine.
Tusschen Augustin en Auripigment :
Aurine is eene roode kleurstof , bestaande heofdzakelijk uit rosolzuur,,
die, in verdunde oplossingen van koolzure soda opgelost , als roode inkt gebruikt wordt.
Tusschen Aurum en Aventuringlas :
Austracamphen en Australen , zie bij Terebenten.
Bladz. 65 regel 6 van boven staat : Azaleine , zie Rosaniline , lees : Azaleine ,
zie Teerkleurstoffen.
Tusschen Azocodeine en Azoerythrine :
Azoconydrine , zie bij Gonylen in bet Aanhangsel.
B.
Bladz. 72. Tusschen Bakkool en Baksteenen :
Bakpoeder , Am e r i k a a nsch, gewijzigd door Liebig , bestaat uit
twee poeders , waarvan bet eene is zure phosphorzure kalk met zetmeel ,
bet andere dubbel-koolzure potassa met chloorpotassium. Het dient tot het
vervangen der gist bij bet broodbakken.
Blaclz. 73. Tusschen Balsem de Toll' en Barilla :
Barbituurzuur (C8 11 4N206 ) ontstaat uit het hydurilzuur,, nadat dit eerst
door salpeterzuur en broom is overgebragt in bibroombarbituurzuur , hetwelk
verder door reductiemiddelen (bijv. sodiumamalgama) in barbituurzuur overgaat.
Bladz. 76.
Tusschen Baryt z w a velzure, en Baryum :
Barytgeel rs eene verfstof , die ook onder de namen van gelen ultramarijn , permanentgeel , steinhuhlergeel in den handel voorkomt , en bestaat uit
chroomzure baryt (zie aldaar).
Barytwit (Permanent wit) is z w a v e 1 z u r e baryt.
Bladz. 78.
Te voegen bij Base regel 26 van boven :
Deze beteekenis rs ecbter slechts geldig voor basen , zooals men ze volgens de dualistische theorie in de zouten verbonden met zuren beschouwtop zich zelven zijn deze electropositieve verbindingen der metalen met zuur.
stof (zwavel , seleen , telluur) de anhydriden der eigenlijke basen. Zij worden tot we?enlijke basen , indien zij met water zijn verbonden. Eigenlijke
Kasen loch zijn verbindingen der waterstof met een zamengesteld electroposinef radikaal , waarin altijd een metaal aanwezig is , geconstitueerd naar
den typus water. Zie bet nadere bij Zouten.
Regel 33 en 34 van boven de woorden : »eenbasisch , tweebasisch , driebasisch" te veranderen in »66nzurig , tweezurig , driezurig".
Bladz. 81.
Tusschen Beenzwart en Behennotenolie :
Beetwortelsuiker,, zie bij Sulker, bladz. 707.
Tusschen Belae en Bengaalsch vuur :
61

Belgisch vuur--Blazenkoper.
Belgisch vuur is eeno blaartrekkende olie , bestaande liit een aftreksel
van euphorbiumhars , in de veeartsenijkunde in gebrulk.
Regel 42 van beneden dier bladzijde hij hlaauw Bengaalsch vuur te
veranderen : »salpeterzure strontiaan 6 deelen", in ssalpeter 6 deelen".
Bladz. 82. Tusschen Benzanhydrid en Benzhydrol :
C 0
Benzeugenyl (Kruidnagel-benzo gzuur-a p hydrid : C3,II„06= c2o H,i 02 c 02)
wordt verkregen door kruidnagelzuur (zie aldaar) met benzoylchloride bij verwarming zamen te brengen. Het vomit kleurlooze naaldvormige kristallen,
smelt bij 500 en kookt bij 3600.
Bladz. 83. Bij Benzoezuur te voegen : Het benzoezuur is in den laatsten
tijd in het groot bereid tut phtalzuur (zie aldaar).
Bladz. 84. Tusschen Benzol en Benzomelkzuur :
Benzolsulfozuur = Sulfophenylzuur.
Bladz. 85.
Tusschen Benzylalkohol en Benzylwaterstof:
Benzylamine (C,411, NI-1 2) is eene sterke base , die verkregen wordt door
behandelmg van benzylchloride met ammoniak.
Benzylchloride = benzol-cbloormeibyl, • zie hij Toluol.
Bladz. 88.
VOOr Bessemerstaal:
Beschikking wordt de ijzererts met den toeslag hij het boogovenproces geheeten , zie lizer,, bladz. 850.
Bij Bessemerstaal te voegen : Zie het nadere bij 'her, bladz. 855 en 857.
Tusschen Bestanddeelen en Betaguajacol :
Betachinine
Chinidine.
Bladz. 89. Tusschen Bezoaren en Biaethylamine :
Biaethyl enz. (Diaethyl enz.), zie Aethyl in het Aanhangsel.
Bladz. 93. Bij Biervervalsching te voegen :
In den laatsten tijd is plkrinezuur tot biervervalsching gebezigd , Welke
vervalsching ontdekt wordt door wollen draden eenigen tijd in bet, bier te
leggen , die alsdan sterk geel gekleurd verschijnen.
Bladz. 95.
Vbbr Bipyrotartramide :
Binitrobenzon , zie bij Flavin&
Tusschen Bipyrotartramide en Bismuth :
Biscuit , zie bij Porselein , pag. 618.
Bij Bismuth te voegen : Het bismuth is in de laatste jaren in vrij aanzienlijke hoeveelheid in Bolivia en in Australia gevonden.
Bladz. 97. Tusschen Bismuthtriaethyl en BismuthOzercyanide :
b a s i s c h salpeterzuur bismuthoxyde.
Bismuthwit
Bladz. 98.
Tusschen Bitterwateren en Bitumen :
Bitterzout = z w a v e l z u u r magnesiumoxyde.
Bitterzuur = Pikrinsalpeterzuur.
Bladz. 100.
Tusschen Bladzilver en Blanquette-soda :
Blanc fixe = zwavelzure baryt.
Tusschen Blazengroen en Bleeken :
Blazenkoper beet bet koper 'nit den witten steer) afgescheiden en in zande
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vorinen gevloeid , waarbij het met vele holten en eene blaasachtige uppervlakte voorkornt. 'Lie het verdere bij Koper.
Bij Bleeken te voegen : In den laatsten tijd heeft men in het groot
tot bleeken ozon aangewencl , door de welling van sterke electriseermachines
verkregen.
Bladz. 104. Tusschen Bloemen en Blusschen :
Bluschpoeder is een poeder, dat gassers ontwikkelt , die de verbranding
tegengaan. Als zoodanig wordt bij v. opgegeven een mengsel , bestaande nit
(50 deelen salpeter,, 36 deelen zwavel en 4 deelen kool en kalk.
Bladz. '105. Tusschen Boor en Boord :
Booraethyl (Bo [C,11 5],) is eene kleurlooze vloeistof van een prikkelenden,
tranenverwekkenden reuk , die met eene fraaije groene vlam Brandt en verkregen wordt door aether-boorzuur met zinkaethyl to behandelen.
Bladz. 108.
Tusschen Boter en Boterazijnzuur :
Boteraether (Boterzure-aether , Boterzuur aethyloxyde : C,H5O,C„H703)
kan worden verkregen door destillatie van een mengsel van alkohol , zwavelzuur en boterzure potassa (boterzeep) en komt voor als eene kleurlooze
vloeistof van een spec. gewigt van 0,902 bij 0°. Kookpunt 112 9. Hij heeft een
aangenamen ooftachtigen reuk. Zijne oplossing in alkohol komt in den handel voor onder den naam van ananasolie.
Regel 10 van beneden staat : »Boullontafelen", lees : aBouillontafelen".
Bladz. 1 . 10. Tusschen Brandig. catechin en Brandige-zuren :
Brandig-comeenzuur,, zie bij Aleconzuur.
Bladz. lit Tusschen Brandig-galluszuur en Brandig-oliezuur :
Brandig morinzuur = Oxyphenzuur.
Bladz. '114 regel 1.4 van boven staat : DT u. r f" , lees : 2.) T u r f.
Bladz. 123. Regel 15 van boven bij te voegen : Zie ook bakpoeder in het
Aanhangsel.
Bladz. 124 na regel 5 van boven bij te voegen : Het broom wordt in den
laatsten tijd in eene groote hoeveelheid afgescheiden nit de zoutbronnen van
Stassfurt.
Bladz. 428. Tusschen Broomzwavel en Brucine :
Bruciet is natuurlijk voorkomend gekristalliseerd magnesiabydraat.
Bij den laatsten regel dier bladz. te voegen de woorden : azouten wel het
geval is".
Bladz. 131.
VOOr Bruinsteen .
Bruinspaat = Mangaanspaat.
Tusschen Bruispoeder en Bryonine :
Brunswijker•lak is een gesmolten mengsel van 4 deelen asphalt en 2
deelen lijnolie, hetwelk voor het gebruik in 7 deelen benzol of terpentijnolie
wordt opgelost.
Tusschen Bryonine en Butyl :
Bunsensche brander of gasiamp. Zie Lampen.
Buretten zijn vegradueerde buizen in gebruik bij de maatanaly se (zie
aldaar). Voor de kameleon-oplossing en joodoplossing is de caoutchonkbuis
met klemkraan vervangen door eene glazen kraan of bezigt men staanbnretten
met caoutchoukballen, zoodanig ingerigt, dat de vloeistof bij het staan of nitvloeijen met geene organische zelfstandigheid van den toestel in aanraking komt.
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Burgos-luster = Goudluster.
Buskruid, zie Kruid.
Tusschen Butyl en Butylaether :
Butylactinezuur (C8 1-1 806 ) is een der produkten bij de oxydatie van den
alkohol.
Bij Butylalkohol te voegen : Men kent Brie soorten van butylalkohol : 1°.
de normale butylalkohol, verkregen uit het butylchloride , doch nog weinig
onderzocht; 2°. de secundaire butylalkohol , voorkomende in de foeselolie
van den wijngee.q uit beetwortelsuiker ; 3°. de tertiaire butylalkohol, verkregen door inwerking van zinkmethyl op acetylchloride in den watervrijen
staat, kleurlooze kristallen , die naar alkohol en kamfer rieken. Deze butylalkoholen hebben alien gelijke zamenstelling, maar de atonien zijn verschillend
daarin gegroepeerd.
Tusschen Butylurethaan en Butyral :
Butyiwaterstof (C8 E110 ) = Diaethyl.
Bladz. 132.
Tusschen Butyrylwaterstof en Bijten :
Buxine is een alkaloide , afgescheiden uit de wortels en blades van
Buxus sempervirens en als koortsdrijvend middel aangewend.
Bijenwas , zie bij Was.

C.
Bladz. 134. Tusschen Cadmiumbromide en Cadmiumoxyde :
Cadmiumgeel , zie bij Zwavelcadmium.
Bladz. 135 regel 49 van boven : de formule »3CdO,P0" te veranderen in
D Cd 0,2H 0,P0" .
Bladz. 142. Tusschen Calciumoxyde , tweevoudig-koolzuur en
metaphosphorzuur:
Calciumoxyde , m a n g a a n z u u r (CaO,Mn03 ), is in den laatsten tijd gebezigd voor zuurstofbereiding. (Zie Zuurstof, 1.)
Bladz. 146. Tussehen Calomel en Camphenen :
Calx viva , zie Halk , levende, in het Aanhangsel.
Bladz. 151. Tusschen Caprinzuur en Capronalkohol :
Capron (C2211 22 02) is het keton van het capronzuur en wordt verkregen
door capronzure baryt droog te destilleren. Waarschijnlijk ontstaat hierbij
ook capronal (capronylaldehyde). Het capron is eene kleurlooze olieachtige
vloeistof, onoplosbaar in water , oplosbaar in alkohol en aether. Kookpunt 465° C.
Bladz. 152. Tusschen Caproyl en Caprylaldehyde:
Gaproylen (C12 H, 2) ontstaat bij de destillatie der vetten en komt ook voor
in de ligte steenkolenteerolie. Het is eene ligte, sterk riekende vloeistof,
die bij 55° kookt.

Bladz. 153.
Tusschen Carbolzuur en Carbostyril :
Carbonyl heet in de organische scheikunde het kooloxyde (2C0), in verband met de nieuwe atoomgetallen en valentien beschouwd als bivalent
ii
radikaal: Co.

Garbonylamid = Oarbamid of Ureum.
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Carboxyl heet in de organische scheikunde een univalente atoorngroep
(C204H), in verband met de nieuwe atoomgetallen en valentien van de for]]
1
mule tC11)(OH).
Bladz 154.
VOOr Carmufellinezuur :
Carmeniet is een nienw mineraal van de zarnenstelling : Cu 2S -1-- CuS,
gevonden op het eiland Carmen in de baai van Californii.i.
Tusschen Carmijnzuur en Carneol :
Carnalliet is een waterhoudend dubbelzout van chloorpotassium met chloormagnesium (KCI -I-- '21/CI+ 12H0) , dat in eene hoogst aanzienlijke hoeveelheid wordt aangetroffen in de nieuwe zoutwerken van Stassfurt.
Carnaubowas is eene wassoort, die door eene palmsoort in Braziliè worth
uitgezweet.
Bladz. 156. Bij Catechnzuur te voegen regel '22 van beneden : Zuiver catechuzunr been volgens Schillzenberg en Rack de formule : C„H„Oio.
Bladz. 162. Tusschen Cerolelne en Cerosine :
Ceropire , zie bij Pinipicrine.
Bladz. 163. Tusschen Ceroxyline en Ceryloxyde:
Gerylalkohol = Cerotylalkohol.
Bladz. 164. Tusschen Cevadinezuur en Chamaeleon:
Chalcedon bestaat uit amorph en kristallijn kiezelzuur.
Bladz. 165.
Tusschen Ghemisch proces en Chemische verbinding :
Chemische harmonica = Harmonica , c h e m i s c h e.
Tusschen Chemische verwantschap en Chenocholelnezuur :
Chenopodine (C12 H 13N0 8 ) is een alkalolde , afgescheiden nit Chenopodium
vulgare , dat in mikroscopische , naaldvormige kristallen voorkomt en gemakkelijk oplosbaar is in water en alkohol.
Tusschen Chilisalpeter en Chinalooizuur :
Chimogeen (koudewekker, van XErbto, winter, enyv.,,,u), ik doe ontstaan) is
eene vloeistof geheeten , in Noord-Amerika bereid nit de gassen , die zich het
eerst nit de ruwe petroleum ontwikkelen. Door zijne groote vlugtigheid veroorzaakt het eene sterke koude bij verdamping. Waarschijnlijk is het identisch met het rhigoleen.
Bladz. 166. Tusschen Ghinesche inkt en Chinicine :
Chinchotine = Chinidine.
Bladz. '172. Bij Chloorazijnznur te voegen : Onder den 'lawn van chloorazijnzuur verstaat men in het algemeen het substitutieproduct , waarin 3 H
van het azijnzuur door 3 CI zijn verplaatst , namelijk het trichloorazjnzuur.
Er bestaan bovendien nog 2 minder chloor bevattende substitutieprodukten ,
het monochloorazijnzuur en het dichloorazijnzuur.
Bladz. 174. Tusschen Chloorcyaan en Chloorhydraat :
Chloorcyanine (C„2 H 22N20, 0) is een alkaloide , verkregen uit een bast nit
Australia van onbekenden oorsprong, dat gemakkelijk oplosbaar is in chloroform en welke oplossing in het doorvallend licht bruinrood , in het gereflecteerde licht intensief groen worth.
Bladz. '182. Tusschen Chlorochloorzuur en Chloroform :
Chlorodyne is een pijnstillend geneesmiddel in Engeland in gebruik , dat
morphine , chloroform en blaauwzu u r bevat.
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Bladz. 189 regel 2 van beneden »fraai groene kristallen" te veranderen
in »fraaije oranjegele kristallen".
Bladz. 193.
Tusschen Gbrysine en Chrysoidine :
Ghrysinezuur (C 22 H 0 0 6 ) is een chromogeen van de peppelknoppen (Popelus monili/era en P. pyramidatis), op zieh zelf kleurloos , maar eene gele
kleur aannemende bij oplossing in geconcentreerd zwavelzuur,, potassa en ammonia.
Tusschen Ghrysopbaanzuur en Chrysorhamnine :
Chrysopicrine (C 30 H 11 0 8) is eene gele kleurstof nit Parmelia parietina ,
die in zamenstelling van het cbrysophaanzuur verschilt.
Tusschen Chylus en Cider:
Cicutene is , volgens van Ankum, eene koolwaterstof, behoorende tot de
carnphenen , voorkomende in Cicuta virosa.
Bladz. 195. VOOr Cinnamoyl.
Cinnamomine is eene zelfstandigheid , waaraan Martin den zoeten srnaak
van het Ceylensch kaneel toeschrijft. Hij heeft het gelsoleerd verkregen , door
Ceylonsch toned met zwavelzuurbevattend water te digereren , bij het afgefiltreerde vocht koolzuren kalk to voegen , het tnengsel uit te droogen en
met alkohol nit to trekken. 'let komt voor in lichtgele kristallen van een
zoeten smaak , oplosbaar in water en alkohol.
Bladz. 196.
Tusschen Citronil en Coagulum :
Glematine is een alkaloide , afgescheiden uit Clenitttis vitatba, waarvan
het zwavelzure zout in hexagonale naalden kristallisecrt.
Cliches noemt men de vormen van houtsneden , drukvormen , stereotypen enz. , die vervaardigd worden uit eene legering van 3 deelen food, 2
deelen tin en 5 deelen bismuth, welke bij 91,6° C. smelt.
Cnicine is de bitterstof nit Cnicus (Cardues) benedictus.
Bladz. 199.
VOOr Concbioline:
Goncessine __-=-. Wbrigtine.
Gonchinine is de naam , lien Hess aan het chinidine geeft.
Goniferine (C43 i1 32 02 + 4110) is een glueoside , uit het cambiuwsap van
Abies excelsa , A. pectinate , Pines Strobes , Larix Europctea enz. afgescheiden. Het is moeijelijk in koud, gemakkelijk in kokend water en alkohol,
.loch niet in aether oplosbaar. De oplossing smaakt zwak hitter. Bij het
koken met zuren ontstaat er eene blaauwachtige ha y s en druivensuiker.
Bladz. 202. Tvsschen Conylaethylureum en Copaivabalsem :
Gonylen (0 16 11 14 ) ontstaat bij het verhitten van azoconydrine (verkregen
door behandeling van conifne met salpeterigzuur en water) met watervrij phosphorzuur. Het is eene olieachtige vloeistof , die bij 126° kookt. Flet kart
beschouwd worden als het radikaal van het confine.
Bladz. 203.
Tusschen Copal en Coriamyrtine :
Coralline , zie bij Teerkleurstoffen , bladz. 719.
Regel '13 van boven bij Coriamyrtine staat : »(C„,11.„0,6)", lees : »(C4.,11,80,„)".
Tusschen Gorianderolie en Cornine :
Goridine (C20 H, 5N) is eene base bij destillatie der steenkolenteer verkregen (zie Viridine) en komt voor als eene hie urlooze doorzigtige y loeistof van
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een zwakken reuk Haar versch leder (van daar de naam van corium , leder).
Tusschen Cotarnine en Coumarine:
Cotunniet is natuurlijk voorkomend chloorlood.
Bij Coumarine to voegen : Het coumarine is in den laatsten tijd door Perkin kunsimatig bereid door watervrij azijnzutir op sodiumsalicylwaterstof to
laten werken.
Tusschen Courbarilblie en Cremortartari :
Creenzuur = Kwelzuur, zie bij Humus.
Cressol of Cressylalkobol = Cresylzuur.
Tusschen Cresylzuur en Crocine :
Crocetine (C34 11 23011 ) is een splitsingsproduct van het glucoside crocine,
bij verwarming van doze zelfstandigheid met verdund zwavelzuur of zoutzuur
verkregen. Het komt, voor als een donkerbruin . amorph poeder , weinig in
water en aether,, gemakkelijk in alkohol oplosbaar. De splitsing van het
crocine kan worden voorgesteld door de formule:
C58H42030+ 5 HO = C„H„0„ + 2 C1,11,201,
.............."-..."...........,

ermine

-------crocetine

—......-----drnivensniker

Bladz. 204, Regel 10 bij Crocine to voegen : Zie ook Crocetine in het Aanbangsel.
Tusschen Croconzuur en Crotonzuur :
Crotonylen (C,,[1 6 ) is een bivalent alkoholradikaal , in verband staande
met bet crotonzuur. Kookpunt 180.
Tusschen Cryptidine en Cubebeolie :
Cryptonianine is een nieuw alkaloide door Smith in geringe boeveelheid
in het opium gevonden , dat met zoutzuur eene gelei vormt en door zwavelzuur rood gekleurd worth.
Bladz. 206. Bij Cyaan to voegen : Op zich zeif dicyaan : C,Nz = CN /
— C2N C
Bladz. 208. VOOr Cyaanphenyl :
Cyaanmethyl = Acetonitril.
Bladz. 209 , na regel 12 van boven bij to voegen : Berthelot heefi bet
cyaanwaterstofzuur hangs den synthetiseben weg direct leeren bereiden door
een aantal sterke electrieke vonken to laten gaan door een mengsel van acetyleen en stikstof (CM, ± 2N = 2HC2N).
Regel 12 van beneden staat : »harsachtigen" lees »liaasachtigen".
Bladz. 210. Regel 2 van boven staat : »gefiltreerde zilveroplossing'' , lees
getitreerde zilveroplossing."
Bladz. 211.
Tusschen Cyanosulfide en Cyanuurzuur:
Cyanurine , zie bij Urocyanine.
Tusschen Cyanuurzuur en Cymen :
Cyclamiretine , zie Cyclamine.
Cyclamine (C40H34020 ) is een glticoside nit de wortelknoppen van Cyclamen europaeum , dat door geconcentreerd zwavelzuur met eene fraaije violette kleur worth opgelost. Door zuren wordt bet gesplitst in cyclamiretine
(C281-1 240]0) en suiker.
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Dambose—Difrangulinezuur.
13.

Bladz. 212.
Tusschen Damasceren en Dammarhars :
Dambose is een natuurlijke aether uit de dambosiet , eene snort van
caoutchouk , afkomstig van eene liana , die in Zuid-Afrika groeit. De darnhose kan door sublimatie in fijnee - naalden verkregen worden.
Bij Dammarhars te voegen : Deze harsen zijn dammarin en damm ar y 1: C46H.,6•
Bladz. '214.
Tusschen Decanteren en Decoct:
Decatylalkohol (0 20 11 22 02 ) is eene kleurlooze, olieachtige , aangenaam riekende vloeistof, die ontstaat uit het decatylchloride (C20 H 2 ,C1), een substitutieprodukt van het diamyl.
Tusschen Degommeren en Delphinezuar :
Deliquesceren = Vervloeijen , zie bij Hygroscopisch en Vervloejjende
zouten.
Tusschen Delphinine en DephIegmator :
Dennennaaldenolie is de olie nit de naalden van pijnboornen , die als bijprodukt bij de bereiding van dennennaaldenextract verkregen wordt.
Bladz. 215.
Bij Destillatie te voegen: Gefractioneerde destillatie, zie
Overhaling.
Bladz. 246.
Tusschen Dextroracemzuur en Diaethylamine:
Dextrose = Druivensuiker.
Diaethyl , zie bij Aethyl in het Aanhangsel.
Bladz. 217.
Tusschen Dialyse en Diamant :
Diamagnetische ligchamen , zie bij Magnetisme.
Bladz. 220.
Tusschen Diamminplatinumoxydule en Dianaboom
Diamyl , zie Amyl in het Aanhangsel.
Tusschen Diathermaan en Dibroomaniline :
Diazonaphtol (C 20 1-1 6 N 2 ) is eene verbinding , die door de inwerking van
salpeterzuur op napht ylamine ontstaat. (Zie Naphtylamine en Dinitronaphtol
in het Aanhangsel).
Tusschen Dichlooramylen en Dichroismus :
Dichloorazijnzuur (C4 H,C1 204) is eene kleurlooze, sterk bijtende vloeistof
van 4,52 spec. gewigt bij 15° C. , die bereid wordt, door in niet zeer geconcentreerd azijnzuur,, waarbij men eenig jodium vermengd heeft, een aanhoudenden stroom chloorgas te voeren , terwijl men de vloeistof tot het
kookpunt verhit. Zij wordt eindelijk gerectificeerd , waarbij men hetgeen bij
4920 overkoint , afzonderlijk verzamelt. Het heeft in den laatsten tijd als
bijtmiddel veel naam gemaakt.
Tusschen Dichroismus en Dicyanocodeine :
Dicyaaa , zie Oyaan in het Aanhangsel.
Bladz. 222. Tusschen Diffusie en Digereren :
Difrangulinezuur,, zie bij Franguline.

biniethyl— Eiwitachtige ligchameit.
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Bladz. 223.
Tussehen Dimercurammoniumchloride en Dimorphie :
Dimethyl , zie Methyl in het Aanhangsel.
Tusschen Dimorphie en Dinitroaethylzuur :
Dinasteenen (Divas-Bricks) zijn vuurvaste steenen , die bestaln uit bijna
zuiver kiezelzuur met 5O/ koolzuren kalk en 2-4% andere bijmengsels ,
voornamelijk aluinaarde en ijzeroxyde.
Tusschen Dinitroaethylzuur en Dipalladosammin :
Dinitronaphtol (61,0 1-1 6 [N0,1 202) is eerie gele kleurstof, verkregen uit de
naphtaline, door dit eerst in nitronaphtaline , vervolgens in naplitylamine ,
dan in diazonaphtol over to brengen , waaruit door behandeling met salpeterzuur de genoemde klenrstof ontstaat. Deze kleurstof is bijna onoplosbaar
in kokend water , rnoeijelijk oplosbaar in alkohol , aether en benzol. De verbinding gedraagt zich als een sleek zuur; de zouten hebben eene oranje- tot
rnenieroode kleur,, zijn oplosbaar in water , deels ook in alkohol. Het kleurend vermogen dezer zouten is zeer sterk ; 200 kilo wol worden met 1. kilo
van het drooge potassa- of sodazotit geel gekleurd.
Dioxandol = Hydrindine (zie bij Indine).
Bladz. '224.
Tusschen Ditryl en Diibereiner lamp :
Dizwavelzuur,, zie bij Zwavelzuur bladz. 927.
Regel 3 van beneden staat : »Dolemiet" , lees : »Dolomiet".
Bladz. 225.
VOOr Doodekop :
Doodbranden, zie bij Calciumoxyde , bladz. '140 en Calciumoxyde , z w a velzuur.
Bladz. 226.
Tussehen Drummond's licht en Dualistische formulen :
Drijvertjes van Erdrnann zijn Heine aan beide zijden gesloten buisjes met
kwilizilver hezwaard , die dienen voor een juist aflezen van de graden der
burette bij de maatanalyse.
Tusschen Dubbelatomen en Dubbelspaat :
Dubbel-chloorkoolstof, zie bij Chloorkoolstof.
Bladz. 227
Tusschen Dufsteen en Dulcose
Dulciet = Dulcose.
Regel 4 van boven staat : »Dulcose (C14 H14012)" lees : Dulcose (C12 H140„) ;
regel 6 van boven staat : »2 aeq. HO", lees : »2 aeq. H".
Tusschen Dunsteen en Dysacryl:
Dwalmen heet de onvolkomen verbranding in eene vlam (bij onvolkomen
toetreding van zuurstof) , waarbij de kooldeelen zich als zoodanig in de lucht
verspreiden.
Dynamid is eene ontplofbare stof , voorkomende als een bruin poeder en
bestaande uit nitroglycerine en klei.
]0.
Bladz. 228. Tusschen Eiwit en Elaeopten:
Eitwitachtige ligchamen , Eiwitstoffen = Albuminaten.
63
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Elinzuur—Fah am- be e.

Bladz. 232 bij Electrolyt te lezen : ), Electrolyt beet eene verbinding
in den galvanischen stroom waarvan de bestanddeelen aan de beide polen
worden afgescheiden. (Zie Galvanisme blad. 271.) Het bestanddeel, dat aan
den positieven pool (de anode) wordt afgescheiden, beet anion, tat hetwelk aan den negatieven pool (katode) swordt afgescheiden, k a t i o n.
Bladz. 235. Tusschen Elemiolie en Ellagzuur :
Elinzuur is een zuur door Chevreul in wolzweet ontdekt , kleurloos , bij
de gewone temperatuur vloeibaar , in zuiver water bijna niet , in vele verdunde zuren , alsook m alkohol en aether gemakkelijk oplosbaar.
Bladz. 236. Bij Emetine te voegen : Het emetine is in den laatsten tijd
door Lefort zuiver beretd als een ligt witachtig poeder van een bitteren
smaak. De samenstelling is volgens hem : C30 11 22N08 . Kenmerliend is voor
het emetine het onoplosbare salpeterzure zout , hetwelk door wederzijdsche
ontleding van een ernetine-zout en salpeterzure potassa ontstaat.
Bladz. 238.
VOOr Epithelium :
Epipolische kracht wordt de werking geheeten , waardoor kamferdeeltjes,
benzo&uur enz. op zuiver water ronddraaijen (zie bij Kamfer).
Tusschen Equiseetzuur en Erbium:
Erasine is eene aetherische olie, tot de koolwaterstoffen behoorende, van
0,6 spec. gewigt , die geleverd worth door eene soort van pijnboorn in California.
Tusschen Erucazuur en Erythrinaether :
Erythromannite.
Erythriet
Bladz. 239. VOOr Erythroglucine
Erythrocentaurine (C5,H 12 01 0 is eene indifierente , reek- en smakelooze,
kristallijne zelfstandigheid uit Erythraea Centaurlum afgescheiden. Zij is
moeijelijk oplosbaar in koud water en aether , beter in kokend water , alkohol en chloroform. Door het zonlicht worth zij rood , maar kan door omkristalliseren bij afsluiting van het Licht weder kleurloos verkregen worden.
Bladz. '241.
Bij Euphorbium te voegen : Door Fluckiger is uit het euphorbium eene zelfstandigheid euphorbon (C26 [12200 afgescheiden , moeijelijk oplosbaar in water,
gemakkelijk in aether, benzol en chloroform. Het is vooral gekentnerkt door
de violette kleur,, die ontstaat, indien bij zijne oplossing in salpeterzuur,,
zwavelzuur wordt gevoegd.
Bladz. 242.
Bij Exsiccator te voegen : De verdamping geschiedt namelijk met behulp
van hygroscopische ligchamen , zooals chloorcalcium , zwavelzuur.
Tusschen Extractiefstoffen en Extraheren :
Extractum carats, zie Vleeschextract.
F.
Bladz. 242.
Tusschen Faecula en Fayence :
Faham-thee bestaat uit de bladen van Angraecum fragrans Thouars,
eene plant , behoorende tot de faniilie der Orchide6n en voorkomende op het
eiland Reunion.

Fabiertsen—Fortnylnitril.
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Fahlertsen zijn zwavelertsen van zeer gecompliceerfle zamenstelling, zoodat er wel biina geen metaal is , hetwelk men er niet in gevonden heeft.
De eigenlijke fahierts dient tot het verkrijgen van koper en zilver. Behalve
de zwavelverbindingen dezer metalen bevat hij nog zwavelijzer, zwavelzink,
zwavelantimoon , zwavelarsenik.
Fatisceren = Verweeren.
Tusschen Fayence en Fenkelolie:
Fehling's proefvocht zie Saccharometrie , bladz. 664.
Bladz. 244.
Bij Ferridcyaan-potassium te voegen : Als nieuwste bereiding is opgegeven,
in plaats van chloorgas , eene oplossing van broom in de oplossing van terrocyaanpotassium te brengen.
Tusschen Ferridcyaan-ijzer en Ferridcyaan-zink :
Ferridcyaan-zilver zie Zilver-Uzercyanide.
Bladz. 247 regel '22 van boven , staat : »Ferrocyaan-tinanium" lees : »Ferrocyaau-titaniuth".
Binh. 249. Tusschen Filtreerpapier en Fisethout :
Fixeermiddelen heeten die middelen in de photographic, welke dienen
om bet ontlede joodzilver op te lossen en het ontwikkelde beeld vast te leggen zooals onderzwaveligzure soda , cyaanpotassium. (Men zie Photographie
in bet Aanhangsel.)
Bladz. 254. VOOr Formanilide :
Formamide (C2 1-1 3 02N = C2 1102 NE12) is eene kleurlooze vloeistof, die
bij 194° onder gedeeltelijke ontleding kookt. Het wordt gevormd bij verhitting van mierenzuren-aetliylaether met droog ammoniakgas.
Blath. 255.
De zinsnede van regel 5 tot en met regel 15 van boven aldus te lezen
In later dagen heeft men deze dwarsstreep door het teeken van geheel andere ligchamen getrokken , namelijk bij diegenen , waarbij men wegens de
verhouding tusschen de getalien van het specifiek gewigt van gas of damp
alsmede van de getallen van de specifieke warmte en de getallen van de verbindingsgewigten , bet atoomgetal het dubbele gesteld heeft van bet aequivalentgetal , zooals bij de bi- en quadrivalente elementen. Bij bet meer en meer
veld winnen der meuwere zienswijze in de scheikunde worden echter deze
dwarsstrepen achterwege gelaten en de formule 1120 voor bet water toont
alsdan genoegzaam aan, dat de schrijver de nieuwe atoomgetallen (bij Vaienfib opgegeven) heeft aangenomen.
De belangrijke wijzigingen , die daardoor de formulen ondergaan , zie men
nader bij Zouten en Zuren.
Regel 6 en 8 van beneden bet woord Datomistikbe" te veranderen in
Daequivalent-:-".
Bladz. 256 , na den 2den regel van beneden bij te voegen : Tot de rationele
formulen hehooren ook de typische formulen (zie Typentheorie). De formulen , waarin de nienwe atoomgetallen zijn aangenomen, worden atoo mformulen geheeten , in onderscheiding van de formulen met de aequiva
lentgetallen , die men aequi v alent- form ulen noemt.
Over moleculair-formulen zie men ter plaatse in het Aanhangsel.
Bladz. .260.
Tusschen Formyljodide en Formyloxybichloride :
Formylnitril = Cyaanwaterstofzuur.
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Franguline—Genetische reeksen.

Tusschen Formylsuperchlorure en Frankforter-zwart :
Franguline ( G0 H 20()20_) is een geel kristallijn glucoside , verkregen uit den
vuilboombast (van lihamnus frangula). Het is bijna onoploshaar in koud
water, weinig oplosbaar in heeten alkohol, doch wordt door alkahen met
eene fraaije roode kleur opgenomen. Het smelt bu 226° C. Door zuren wordt
het order het opnernen van 2110 gesplitst in frangulinezaur (C28 H, o 018 ) en
drui vensuiker.
Het frangulinezunr kan ook direct nit den vuilboombast worden verkregen,
indien men tot zijne uitkoking sodahoudend water bezigt. Het kornt voor
als eene oranjegele , losse krisialmassa , weinig oplosbaar in water , gemakkelijk in alkohol en aether. Het vomit met de alkalien fraai roodgekleurde
verbindingen.
Bovendien kan er nog een tweede donkerder gekleurd zuur in zeer geringe
hoeveelheid door bijtende soda nit den vuilboombast worden verkregen, het
di frangulinezuur: C5,11180,8.
Tusschen Fransche brandewija en Fraxinine :
Fraunhofer strepen heeten donkere strepen in het zonnenspectrum , waaruit men tot het bestaan van een tal elernenten in den photuspheer der zon
besloten heeft (Zie nailer Spectraal-analyse).
Bladz. 262. Bij Fuchsine te voegen : Vie Rosaniline).
G.
Bladz. 264. Tusschen Gagat en dal:
Gaidineznur = Gaedinezunr.
Bladz. 265. Tusschen Galactometers en Galamboter :
Galactose = Lactose.
Bladz. 266. Tusschen Galkleurstoffen en Gallusznur :
Galliseren van den wijn , zie bij Wijn, bladz. 840.
Bladz. '271. Bij den 4den regel van beneden te voegen : In den laatsten
tijd heeft men door proefnemingen zoeken to bewijzen , dat volkomen zuiver
water niet in den galvanischen stroom ontleed wordt , maar dat de ontleding
begint bij het met het zwavelzuur verbonden of daar ingetreden water , terwijI dan door middel van bet ontlede zwavelzuurhytlraat telkens nieuwe
hoeveelheden water eene indirecte ontleding in den stroom ondergaan.
Bladz. 275.
Tusschen Gas en Gasometer :
Gaseol. Onder dezen naam zijn de vlugtige produkten , die zich bij het
zuiveren van lichtgas ontwikkelen , tot inademing bij ziekten der ademhalingswerkinigen aangeprezen.
Gashouder is eene betere benaming dan gasometer voor de toestellen ,
die tot het opvangen van gassen gebezigd worden.
Bladz. 276. Regel 23 van boven staat : Dbenedensten" , lees : »bovensten".
Bladz. 277. Bij de permanente gassen nog te voegen : de ligte koolwaterstof.
Bladz. 278 regel 23 van beneden achter het woord condensator te voegen :
D(condensor)''.
Bla dz. 285. Tusschen Generatorgassen en 6entianidine :
Genetische reeksen = Heterogene reeksen.
Bladz. 287 regel 3 van boven staat : D k wadra a t" , lees : bkwadrant of vierde
gedeelte".

Gistinghut

alkohol—Grondeerzont.
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Bladz. 289. Regel 7 en 11 van beneden staat : »pricrometer" lees »picnometer".
Bladz. 297.
VOOr Gistingwerende middelen :
Gistingbutylalkohol = Secitndaire butylalkohol (Zie Butylalkohol in het
Aanhangsel
Tusschen Gistingwerende middelen en Glansen :
Githagine , zie Saponine.
Bladz 303.
"Mr Gloeiwas :
Gloepn , zie bij Viam.
Ttisschen Gloeiwas en Glucinezuur :
Glonoine = Nitroglycerine. De naam »glonoine" is door Hering zamengesteld nit de eerste letters van GLyceryl Oxyd-Nitrogeen-Oxyde en den nitgang til.
Bladz. 305. Tusschen Glycerine-phosphorzuur en Glyceryloxydezouten :
Glycerinezuur (06 11 6 08 ) Nvordt verkregen door 'I deel salpeterznur van
1,5 spec. gewigt te doen inwerken op I deel glycerine met meer dan een
gelijk volumen water vermengd. Het produkt , dat na 5 of 6 dagen ontstaat,
eene sterk zure vloeistof, wordt in eene schaal op het waterbad tot droogwordens gebragt , het terugblijvende in veel water opgenomen , met loodoxyde of knolzuur loodoxyde verzadigd, de vloeistof aan de kook gebragt en
dan kokend heet gefiltreerd. Door verdamping en afkoeling van het filtraat
verkrijgt men onzuiver glycerinezuur loodoxyde, hetwelk , na tweemaal orngekristalliseerd te zijn, bij ontleding door zwavelwaterstof bijna kleurloos
glycerinezuur levee.
Bladz. 306.
VOOr Glycol :
Glycocyamine (C 6 H,N 3 0,) kornt voor in kleurlooze kristallen , wanneer
men eyaanamine met glycocoll , in water opgelost , bij elkander brengt na
bijvoeging van eenige ammonia.
Glycogeen (Dierliik zetmeel) is een wit amorph poeder,, in de lever aanwezig, moeijelijk oplosbaar in water, onoplosbaar in alkohol. Het heeft dezelfde formule als gom en zetmeel en wordt door verdunde zuren in druivensuiker overgebragt.
Tusschen Glycolaminezuur en Glycolide :
Glycolen heeten in het algemeen de tweeatomige alkoholen, namelijk de
alkoholen met de bivalente radikalen : aethyleen , amyleen , methyleen enz.
(Zie Alkoholen in het Aanhangsel.)
Bladz. 309 Regel 25 van boven , inhoudende DGonoine = Nitroglycerine''
moet vervallen.
Bladz. 319. Bij Goudpurper regel 5 van beneden te voegen : Bij de laatste
onderzoekingen is het goudpurper bevonden te bestaan uit metallisch goud
met tinzuurhydraat.
Bladz. 327 regel 3 van boven bij te voegen : D(edel groenspaan)".
Regel 22 van boven staat: Dlooizuur " , lees: »koffijlooizuur".
Tusschen Grofkool en Grondstoffen:
Grondeerzout = Praepareerzout.
Regel 14 van beneden staat : D(C18 11 8 0,) " , lees : »(C,011802)"
Bladz. 328. Tusschen Guajak en Guajakhoutolie :

Guajakharszuur —Hydro-oxygeenvlarn.
Guajakharszuur (C40H2608 verschillend van het guajakzuur van Thierry)
werd door Carimetz en von Gilme nit de guajakhars verkregen door de tot
poeder gebragte hats 1 f2 uur met kalkmelk te koken , het onoplosbare gedroogde
residu in een deplaceertoestel met heeten alkohol nit te trekken , de alkoholische oplossing te verdampen en het terugblijvende in warme sodaloog
van 1,3 spec. gewigt op te lossen , waaruit bij bekoeling het sodazout aanschiet , dat door uitpersen en omkristalliseren met sodahoudend water moet
worden gezuiverd. Het zuur , door zoutzuur afgescheiden , wordt het best
uit geconcentreerd azijnzuur omgehristalliseerd. Het vorrnt brooze , concentrisch gegroepeerde naalden , die kleur- en reukeloos zijn, aan de Incht niet
veranderen en tusschen 75-80° smelten. Het zuiver zuur wordt in alkohol
opgelost , door ijzerchloride grasgroen maar door chloorwater noch blaauw
noch groen gekleurd.
Bladz. 331.
Tusschen Guayaquilliet en Gutta gireck :
Gnignet's groen is eene fraaije groene kleurstof , bereid door dubbelchroornzure potassa met boorzuur te gloeijen.
Gurgunzuur (Metacopaivazuur : C44 11 34 08 ) wordt gevonden in den gurgunbalsem en maracalbo-balsem. Dit harszuur smelt bij 2050.
H.
Bladz. 338 regel 23 van boven staat : Halyden", lees : tialiden".
Bladz. 339 regel 8 van beneden staat : »hunne waterstofatomen", lees : »de
waterstofatomen van hunne mire verbindingen".
Bladz 340. VOOr Haloidezouten :
Haloideaethers noemt men de verbindingen der alkoholradikalen met de
zoutvormers , die ontstaan door de waterstofzuren op de alkoholen te doen
inwerken. Zie ook Aethers in het Aanhangsel.
Bladz. 341. Bij den 2den regel van beneden te voegen »(oxyjodure of
oxyjodide enz)."
Bladz. 3)1. Tusschen Hessische kroezen en Heteromorphie :
Heterologe reeksen zijn reeksen van homologe stoffen die uit elkander
'
ontstaan. Als voorbeelden van heterologie bij de reeksen kunnen
dienen de
onderlinge betrekking der reeksen van de alkoholen , van de aldehyden en
van de vetznren.
Black. 355. Tusschen Hoorn en Hoornlood
Hoornblenden zijn natuurlijk voorkomende verbindingen van kiezelzure
magnesia met kiezelzuren kalk.
Bladz. 361. Tusschen Hydrarsin en Hydraten
Hydrastine is een alkalolde afgescheiden uit Hydrastis canadensis.
Te voegen bij Hydraten : »In de nieuwere scheikunde is deze zienswiize
vervallen en wordt het hydraatwater beschouwd een integrerend bestanddeel nit te maken der wezenlijke zuren en basen (Zie Zuren en Zouten).
Bladz. 363. Regel 15 van boven staat: Dllydrocyamaldine" lees : allydrocyanaldine".
Tusschen Bydrooxalzuur en Hydropsine:
Hydro-oxygeenvlam = Oxyhydrogeenviam.
Tusschen Hydrozanthinezuur en Hydurilzuur

Hydroxyde —Hyotaurucholzuur.
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Hydroxyde is de uitgang , lien men in de nieuwere scheikunde aan de
zoutbasen geeft , welke dan beschouwd worden als metaal verbonden met
het radikaal hydroxyl (zie aldaar) , bijv. potassium- of kaliumoxyde (potash r
sahydraat) met de nieuwe atoorngetallen en valentien : KHO = K(H0) ; calciumhydroxyde (kalkhydraat) , in verband met de nieuwe atoomgetallen en
a i
valentien : Ca 11,02 = Ca ( HO),.
Hydroxyl heet in de nieuwere scheikunde een hypothetisch univalent
radikaal bestaande uit H met 0, maar waarin 1 atom H minder dan in het water
aanwezig is. Met het oog op de nieuwe atoorngetallen en valentien toch
heeft het water de formule 11 20; hydroxyle is dus 1-10, welke verbinding niet
op zich zelve bestaan kan , omdat steeds de openstaande plaats van het eene
atoom H zal worden aangevuld. In de zuren en basen konat het radikaal
hydroxyl 1-2-3 enz. mail voor, verbonden in eerstgenoemden met het zuurradikaal , in laatstgenoemden met het metaal. De basen worden in de nieuwere
scheikunde dan ook hydroxyden geheeten, in plaats van den vroeger gebruikelijken term »hvdraten". Bij het aannemen van dit radikaal »hydroxyl" wordt,
' e nieuwe atoomgetallen en en valentien, de voorstelling van
in verband met d

i

i

salpeterzuur = NO2 (HO)
11

1

zwavelzuur = SO2 (HO)2
1
III
phosphorzuur = PO (HO)3
i
I
azijnzuur = CJ-1 3 0 (HO)
r
1
sodahydraat (natriumhydroxyde) = Na (HO)
magnesiahydraat (rnagnesiumhydroxyde) = Mg (110)2
ill
bismuthhydraat (bismuthydroxyde) = Bi (110)3 enz.
Verner wordt het radikaal »hydroxyl" aangenomen in al die verbindingen ,
welke naar den typus water geconstitueerd zip en typische atomen H bevatten,
bijv. de alkoholen enz. De
formule van aethyl-alkohol wordt dan C z H f, (1-10)
i
11
» C2 1 4 (HO)2
van aethyleen-alkohol »

i

i

van glycerine of
1
111
D C3 H 5 (HO), enz.
glyceryl-alkohol u
Om ' de formule van het radikaal D hydroxyl" to onderscheiden van de aequivalentlormule voor het water (110), vindt men bij sommige schrijvers voor
het hydroxyl OH of Ho.
Hydroxylamine (N11 6 0 4) beet eene verbinding, die ontstaat bij de inwerking van tin en zoutzuur op salpeterzuur aethyloxyde.
Hydroxylchinine is eene zelfstandigheid , die ontstaat bij de werking van
overmangaanzure potassa op chinine en wordt ook in de urine van menschen
en dieren na het gebruik van chime gevonden. Zij vertoont alle reacties
op de chinine, maar onderscheidt zich daarvan wezenlijk door gemis aan
basische eigenschappen en door volkomen smakeloosheide
Bladz. 364. Tusschen Hyocholzuur en Hyoscyamine :
Hyoglycocholzuur = Hyocholzuur.
Hyotaurocholzaur = Hyocbolemnezuur.
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I EN J.
Bladz. 367. Tusschen Japanzuur en Jasmijnolie :

Jargonium is een nieuw metaal , waarvan Sorby het oxyde in de zirkoonaarde heeft aangetroffen. Het jargonium komt in zeer vele opzigten met bet
zirkonium overeen , maar kenmerkt zich door een spectrum met 12 breede
zwarte strepen.
Bladz. 370. Tusschen Indican en Indigo :
Indicator heet de zelfstandigheid , die bij de maatanalyse client om het
einde der reactie aan te wijzen. (Zie Maatanalyse).
Bij Indigoproef te voegen Voor de bepaling der waarde van de indigo is
onlangs door Leuchs eene titreermethode opgegeven , gegrond op den overgang van indigoblaauw door reducerende stoffen tot indigowit , waarbij dan
de hoeveelheid bepaald wordt van het oxydatiemiddel , dat tot het op nieuw
vormen van het indigoblaauw noodig is. Als oplossende en reducerende stoffen
worden gebezigd kalk en ijzervitriool, als oxyderende stof zwavelzuur ijzeroxydeammoniak (ammoniak-ijzeraluin), terwijl de hoeveelheid van het ontstane ijzeroxydule door chroomzure potassa wordt getitreerd. — Om de proef te bewerkstelligen lost men 1,31 gram der indigosoort, welke men onderzoeken wil , in
een hoog, cilindrisch, goed te sluiten vat door middel van 4,585 gram kalk
en 3,93 gram ijzervitriool op en vult met water aan , totdat de vloeistof 300
C.C. inneemt. 100 C. C. der heldere oplossing worden met 66 2/3 C. C.
eener,, met zwavelzuur zuur gernaakte, V10 normaal-oplossing van ammoniak-ijzeraluin vermengd , gefiltreerd en '100 C. C. van het tiltraat met V„ normaal oplossing getitreerd. Heeft men de laatste uit eene burette laten afvloeijen , die in '/r C. C. verdeeld is, dan komt elke deelstreep met 1 proc.
indigoblaauw in de indigo overeen.
Bladz. 376. Tusschen Indiumsulphureet en Indyline-zwavelzuur :
Indol (C12 H,N) is een kristallun ligehaarn , dat ontstaat, wanneer indigoblaauw door tin en zoutzuur eerst in indigowit en dan in eene gele verbinding is overgebragt , na behandeling dezer gele verbinding met fijn poeder
van zink en water. Het indol kan beschouwd worden als de moederstof van
het indigoblaauw en van de stoffen, die daaruit afgeleid worden.
Bladz. 379. Voor Inzniging :
Invertsuiker is een mengsel van druivensuiker en vruchtensuiker, , dat
bij behandeling der rietstuker met verdunde zuren ontstaat. Zie bij Sulker.
Bladz. 384 regel 11 van boven staat : »Stelt men joodaethyl met kwikzilver bloot" , lees : »Stelt men joodaethyl met kwikzilver aan het zonlicht
bloot".
Bladz. 395. Tusschen Isatyde en Isonjeputen :
lsoboterzuur (C.11 804) ontstaat bij oxydatie van den secundairen butylalkohol (Zie Satylalkohol in het Aanhangsel). Het kookt bij 153°, is niet
alleen isomeer met het gewone boterzuur,, maar gelijkt er ook veel op,
doch riekt niet zoo onaangenaam.
Bladz. 400. Tusschen Isonitrophenylzuur en Isotartridzuur :
Isopurperzuur,, zie bij Pikrinsalpeterzuur.

Kaliapparaat—Kristaliisatie.
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H.
Bladz. 405.
Tusschen Kali en Kalium :
Kaliapparaat van Liebig is een toestel met 5 bonen , in gebruik bij de
elementairanalyse der organische ligchamen tot het opvangen van het koolzunr , zie Analyse , organische.
Tusschen Kalk , koolzure en Kalkantimoonzwavellever :
Kalk, levende (Calx viva) beet de goed gebrande kalk , die met
water sterke hitte geeft , in onderscheiding van den doodgebranden kalk (Zie
Calciumoxyde , bladz. 940).
Bladz. 4. 12. Regel 42 van boven de algemeene formule te veranderen in :
)) C 2 . + 2112.--i."•
Tusschen Keuring en Kiesen :
Keurverwantschap , zie Verwantschap.
Bladz. 446. VO6r Kiezelijzer :
Kiezelwaterstof = Siliciumwaterstof.
Bladz. 420. Tusschen Knalgasblaasbalg en Knalgoud :
Knalgasviam = Hydro . oxygeenvlam.
Bladz. 452 regel 23 van boven in plaats van »salpeterzuur" te lezen : Dsal, peterzuur koperoxyde".
Bladz. 453 regel '2 van beneden staat : )Ajzervitriool" , lees : »kopervitriool".
Bladz. 458. Bij Kreatine te voegen : Het is in den laatsten tijd gelukt het,
kreatine uit een zijner splitsingsprodukten , het sarkosine (Zie ook in het Aanhangsel), met behulp van cyaanamide langs den synthetischen weg te verkrijgen.
Bladz. 459. Tusschen Kremserwit en Kreosoot :
Kreosol = Betaguajacol.
Bladz. 460.
Tusschen Kristalglas en Kristallographie :
Kristallen der looden kamer,, zie Zwavelzuur.
Kristallisatie noemt men de bewerking , ow nit eene vloeistof kristallen
te verkrijgen (Zie Kristal). Tot het verkrijgen van groote kristallen is noodig eene verdunde oplossing en langzame verdatnping of bekoeling. Van daar
dat in de natuur ligcharnen in groote kristallen worden gevonden , die wij
niet antlers dan poedervormig kunnen verkrijgen , zooals zwaarspaat. Kunstmatig heeft men deze moeilijk kristalliseerbare ligcharnen in kristallen verkregen door het eene der bestanddeelen voor de vorming , bijv. een opgelost zwavelzuur zout , in een poreus vat to doen en dit vat te plaatsen in
eene schaal , die het andere bestanddeel , bijv. chloorbaryum , bevat. Bij
de zeer langzame werking door de porien heen , zal men het zout aan de
wanden van het vat kristallijn zien verschijnen. — Het verschil in oplosbaarheid der zouten en van daar het eerder of later uitkristalliseren uit eene oplossing , geeft gelegenheid , om zouten nit mengsels van hunne oplossingen en tei7 ens in den zuiveren staat of te scheiden. Men roert in de te
kristailiseren vloeistof en verhindert"daardoor moeijelijker kristalliseerbare bijmengsels in kristalvorm te verschijnen, terwij1 het verlangde zout zich
als kristalmeel afscheidt. Men zie bijv. bij potassiumoxyde , salpeterzuur
bladz. 637. Deze bewerking beet afgebrokene of gefractioneerde kristallisatie.
63*
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Bladz. 463. Tusschen Kryptidine en Krystalline :
Kryptopine = Cryptopianine.
Bladz. 464 regel 8 van boven bij te voegen : »en Kwelzuur".
Bladz. 468. Tusschen Kwikzilveroxyde , z w a velzuur, en Kwikzilveroxydule :
Kwikzilveroxyde-ammoniak = Stikstofkwikzilver.

L.
Bladz. 470. Tusschen Labarraque's hog en Lactaethylamide :
Labrador is kalk-veldspaat , zie Veldspaat.
Bladz. 477. Tusschen Leucotuurzuur en Levenslucht :
Leukaniline (C40 1-121 N3) ontstaat nit rosaniline (zie aldaar) , door dit met
reducerende stoffen te behandelen. De zouten dezer base zijn kleurloos (van
daar de naam , afkonistig van ).swths , wit). Door oxydatie gaat bet weder
gemakkelijk in rosaniline over.
Levulose (van laeve, links) is een naam der onkristalliseerbare vruchtensuiker wegens haar vermogen om den gepolariseerden straal links of te wenden.
Bladz. 506. Tusschen Lycoctonine en Lijkenvet :
Lydine is eene onlangs door Guyot onidekte violette teerkleurstof, die
verkregen wordt door eene oplossing van '100 gram aniline in 100 gram rookend zoutzuur (met 120 C. C. water verdund) met eene oplossing van 90
gram rood bloedloogzout in 850 C.C. water gedurende 'PA uur tot kokens te
verhitten. De neerslag , die ontstaat, wordt na afscheiding der bovenstaande
vloeistof, in eene bijna verzadigde oplossing van -wijnsteenzuur, , citroenzuur
of zuringzuur gebracht , waarbij de viollette kleurstof onmiddellijk te voorschijn treedt.

Bladz. 541. Tusschen Macisolie en Madhucaboter :
Maclurine (C26 H, 0012 ) is eene gele kleurstof , die benevens morine in bet
geelhout (zie aldaar) gevonden wordt. Bij koking met zink en zwavelzuur
gaat het over in kleurloos machromine kC 281-110010) , dat Dan de lucht donkerblaauw wordt.
Bladz. 54 1. Tusschen Magnesia en Magnesia nigra :
Magnesia-mixtuur noemt men de opossing van cbloorammonium , zwavelzure magnesia en ammonia , die als reagens op phospborznur wordt gebezigd.
Bladz. 549. Tusschen Maleinezuur en Mangaan :
Malonzuur (2H0,C6 1-1206 ) ontstaat nit het appelzuur, door dit met dubbel-chroomzure potassa te behandelen , en komt voor in groote rhomboeders
van eene bladerige structuur , die gemakkelijk oplosbaar zijn in water en alkohol.
Maltine is eene zelfstandigheid door Dubrunfaut nit het moot verkregen
en volgens hem nog veel werkzamer dan de diastase, om zetmeel in dextrine
en sulker over te brengen.
Bladz. 527. Bij Mannite te voegen : Het marmite worth thans beschouwd
als een alkohol met sexvalent radikaal.

Maseagniti—Metaalgroepen.
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Bladz. 528.
Tusschen Marsh toestel en Massicot :
Mascagnin , zie Ammoniumoxyde z w a v e l z u u r.
Tusschen Massicot en Mastik :
Mastiek-cement is een ruengsel van zand , kalksteen en oodglid , met
lijnolie aangemaakt.
Tussehen Mastik en Meconine :
Mauvemne (C,H24N4 ) is de base , welke men voor die van het anilineviolet
heeft aangenomen (Zie Rosaniline blaclz. 659).
Bladz. 531. Regel 5 van beneden staat: »Melezetilose" , rnoet zijn : Meezitose".
Bladz. 532 Tusschen Melk en Melkglas
Melkextract (Verduurzaanide melk) is rnelk in geconeentreerden toestand„
verkregen door inelk na bijvoegitig van rietsuiker in bet luchtledige te verdampen.
Bladz. 534. Regel 15 van boven staat : »Mellimide", lees : »Mellithmide".
Bladz. 535. Tusschen Menschenvet en Menyanthine :
Menstruum is eene oude benaming voor opiosmiddel.
Bladz. 536. Tusschen Mercaptiden en Mercurialine :
Mercurammoniumchloride = Kwikzilverchloride-amide.
Bij Mercurialine te voegen : (C2 1-1 5N isomeer met het methylamine).
Bladz. 537.
Tusschen Merge' en Mesaconzuur :
Merliton heet eene kleurstof, die in Normandie gebezigd wordt tot het
geelkleuren der boter en bereid wordt nit de bloemen van Calendula arvensis en sylvestris.
Bladz. 539. Tusschen Metaalboom en Metaaloxyden :
Metaalgroepen. De metalen worden naar hunne overeenkomst in eigenschappen op verschillende wijze gegroepeerd. Zoo heeft men :
4°. De groep der alkalimetalen: Potassium , Sodium , Ammonium,
Caesiurn , Rubidium , Thallium. .
2°. De groep der aardalkalimetalen: Baryum , Strontium , CaleiL1111.
3°. De groep der a a r dm et aIen: Aluminium , Beryllium , Yttrium ,
Erbium , Cerium , Lanthanium , Didymum.
4°. De zinkgroep: Magnesium , Zink , Cadmium , Indium,
50 . De ij z e r g r o e p : Mangaan , Iher , Kobalt, Nikkel, Chroom, Uranium.
6°. De tingroep: Tin , Titanium , Zirkonium , Thorium , Tantalium ,
Niobium.
70. De wolfr aamgroep: Molybdeen , Wolframium.
8°. De anti in oongroep: Antimoon , Bismuth , Vanadium.
9°. De loodgroep: Lood, Thallium.
10 0 . De zilvergroep: Koper, Kwikiilver Zilver.
11°. De goudgroep of platinumgroep: Goud , Platinum, Palladium , Rhodium , Ruthenium , Iridium , Osmium.
Merkwaardig is de groepering der metalen bij de qualitatieve analyse volgens Fresenius.
Iste groep. Geen praecipitatie met zwavelwaterstof, , zwavelamrnonium of
koolzure alkalien : Potassium , Sodium , Ammonium, Caesium , Rubidium ,
Lithium.
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Tide groep. Geen praecipitatie met zwavelwaterstof of zwavelammonium.
Praecipitatie met koolzure alkalien : Baryum , Strontium , Calcium , Magnesium.
Hide groep. Geen praecipitatie met zwavelwaterstof. Praecipitaat met
zwavelammonium, dat geen zwavelverbinding mar een oxydehydraat is:
Aluminium , Chromium , Beryllium , Thorium , Zirkonium , Yttrium , Terbium , Erbium , Cerium , Lanthanium , Didymum, Titanium, Tantalium, Niobium , Ilmenium.
IVde groep. Geen praecipitatie met zwavelwaterstof in de zure oplossing.
Praecipitatie met zwavelammonium : Zink, Mangaan , Nikkei, Kobalt, flier,
Uranium , Thallium , Indium , Vanadium.
V" groep. Praecipitatie met zwavelwaterstof in de zure oplossing. Het
praecipitaat is onoplosbaar in zwavelammonium (of zwavelalkalimetalen):
Zilver, Kwikzilver, Lood , Bismuth , Koper, Cadmium, Palladium, Rhodium, Osmium, Ruthenium.
Vide groep. Praecipitatie met zwavelwaterstof in de zure oplossing. Het
praecipitaat is oplosbaar in zwavelammonium (of zwavelalkalimetalen): Goud,
Molybdeen, Woiframium.
Platinum, Tin, Antimoon, Arsenik ,
Bladz. 540. , VOOr Metafarfurol :
Metacopaivazuur = Gurgunzuur.
Bladz. 541,
C
Bij Methyl te voegen : op zich zelf dimethyl C411
2143
6 = C2H3
Tusschen Methylaetherzuren en Methylalkohol :
Methylaldehyd (C21-1,02) is na vele vergeefsche pogingen eerst onlangs
door Hoffmann verkregen door een mengsel van dampkringslucht en dampen van houtgeest over verwarmde platinumspiralen te leiden.
Bladz. 542. Tusschen Methylen-alkohol en Methylen-jodide
Methylen-bichloride = Monochloormethylchlorure (Zie bij Chloormethyl).
Deze zelfstandigheid is in den laatsten tijd in Engeland door Richardson als
anaestheticum in gebruik gekomen en wordt verkregen door eerst door destillatie van 9 deel methylalkohol , 2 deelen keukenzout en 3 deelen zwavelzunr, chloormethyl te bereiden en daarop order den invloed van het, zonlicht
in een geschikten toestel chloorgas te doers inwerken. Het substitutieprodukt wordt, nit een waterbad gedestilleerd en over kalk gerectificeerd. Het
is eene vloeistof met een reuk naar chloroform en aethyleenchlorure. Spec.
gewigt bij 48° C. = 4,344. Kookpunt 30,5°. Richardson geeft het den naam
van methylenbichloride, omdat hij bet beschouwt Ms de chloorverbinding
van het bivalent alkoholradikaal methyleen (C,H 2 ); derhalve methyleenbichloride
(U2)C12.
Bladz. 543. Tusschen Methylwaterstof en Mierenaether
Middelzouten , zie bij Zouten.
Bladz. 544. VOOr Mineraalblaauw
Millon's reagens op eiwitstoffen wordt bereid door kwikzilver met zijn gelijk
gewigt sterk salpeterzuur (verdund met 54 deel gedestilleerd water) zacht
te verwarmen , totdat het metaal is opgelost, de oplossing met het dubbele
volumen gedestilleerd water te vermengen en eenigen tijd in rust te laten,
waarbij zich kristallen afscheiden. Het daarboven staande vocht is het reagens, hetwelk reeds/
1,100000 proteIne door eene roode kleur aantoont. Het
moet een weinig verwarmd worden aangewend.

Mineraalzuren—Molekulairgewigten.
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Tusschen Mineraalwateren en Mispikkel :
Mineraalzuren noemt men de sterk zure verbindingen der niet-metalen
en wel voornamelijk zwavelzuur,, zontzuur,, phosphorzuur,, salpeterzuur.
Tusschen Moire metallique en Molekule :
Molekulairformulen zijn die voorstellingen der scheikundige verschijnsels,
waarbij tevens acht gegeven worth op de stelling , dat de molekulen, als de
kleinste hoeveelheden, waarin een ligchaam in den vrijen staat optreedt en
aan scheikundige werkingen deel neemt, ook bij de enkelvoudige ligchamen
(op enkele uitzonderingen van) uit minstens 2 atomen bestaan (Zie Molekulen in het Aanhangsel).
De molekulairformule bijv. der ontleding van water door sodium is dus
in verband met de nieuwe atoomgetallen en valentien :
Na, --1- 2H 20 = 2NaHO -I- 112.
De molekulairformule der ontwikkeling van zuurstof nit chloorzure potassa
bij verhitting wordt :
2KC103 = 2KCI + 302.
De verbinding der waterstof met chloor tot chloorwaterstof wordt dan voorgesteld door de moleculairformule:
112 + CI, = 2HC1
CI (
II i , II
of 11 )
H( ' CI C = CI) -T. Cl
Tot verkorting bezigt men echter gewoonlijk de atoomformulen, bijv.
Na + H20 = NaHO + H
enz.
Molekulairgewigten zijn de verbindingsgewigten , waarvan '1 molekule
waterstof , dus 2 volumen of 2 atomen waterstof, de grondslag uitmaakt.
Het molekulairgewigt van waterstof : II, is 2
van zuurstof : 02 » 32
van clfloorwaterstof : HCi » 36,5
van water : 11 2 0 » 18 enz.
Het molekulairgewigt is slechts met zekerheid to bepalen bij gasvormige
ligchamen of bij ligchamen , die men in den dampvormigen staat kan overbrengen en is dan het dubbele van het specifiek gewigt, wanneer hierbij
de waterstof als eenheid wordt aangenomen. (Zie verder Vol umentheorie
bladz. 819). Bij de andere ligchamen kan het molekulairgewigt enkel uit
de som der atoomgewigten berekend worden.
Op den regel , dat l molekule van een zamengesteld gas gelijk aan 2
volumen is en dus het molekulairgewigt het dubbele bedraagt van het
specifiek gewigt van damp of gas , doen zich enkele uitzonderingen voor.
Vooral heeft het chloorammonium in dit opzigt de aandacht getrokken.
IJit de formule NH 4C1 volgt het molekulairgetal 53,5. Volgens den ge-wonen regel zou dit het dubbele van het specifiek gewigt van den damp
van chloorammonium moeten zijn , hetgeen echter feitelijk wordt tegengesproken, dewijI het specifiek gewigt van dezen damp is 13,375 (waterstof als
eenheid). Het molekule is hier dus gelijk 4 volumen. De scheikundigen
hebben deze abnormale dampdigtheid (zooals men Naar noemt) pogen to verklaren, door aan to nemen , dat chloorammonium in den dampvormigen staat
niet als zoodanig bestaat , maar alsdan gescheiden moet worden gedacht in
ammoniakgas (NH 3 , waarvan 2 vol. = 17) en in chloorwaterstofgas , (HCI ,
waarvan 2 vol. = 36,5). Anderen meenen , dat het gas nit groepen van 2 mo-
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lekulen bestaat, zoodat hierdoor eene uitzetting van 2 volum. tot 4 vol.
plaats grijpt.
Bij het arsenigzuur doet zich het orrigekee,rde y our ; er ^ noet alhier verdigting plaats hebben, want 1 molekule arsenigzuur is 1 volumen.
Bij Molekule aldus te lezen : Molekule is de kleinste hoeveelheid van een
ligchaam zooals het in den vrijen staat optreedt en aan scheikundige werkingen deelneemt , in tegenoverstelling van atome , hetwelk de kleinste hoeveelheid van een enkelvoudig ligchaam (of radikaal) is , die in verbindingen
voorkomt. Bij de zamengestelde ligchamen bestaat het molekule uit (ruinstens) 2 dikwijls uit een zeer groot aantal atomen , bijv. HCI uit 1 atome
H en 1 at. Cl ; H2 0 uit 2 at. H en i at. 0, enz. Doch men heeft ook gesteld , dat het molekule van een enkelvoudig ligchaam in den vrijen staat
(op eene enkele uitzondering na) steeds uit minstens 2 atomen bestaat.
Dus 1 molekule H = 2 at. H , 1 molekule 0 = 2 at. 0. Tot deze stelling
is men geleid , doordat men antlers in een zamengesteld gas , bijv. HCI,
halve atomen zou moeten aannemen. — In den regel is 1 molekule van een
enkelvoudig ligchaam gelijk aan 2 volum. gas en bevat het 2 atomen. Bij
het kwikzilver, bij het cadmium en zeer waarschijnlijk ook bij het zink bestaat hierop eene uitzondering. Kwikzilver is 100 maal zwaarder dan waterstofgas, het molekulairgewigt is derhalve 200. Indien men nu aannam , dat
1 molekule kwikzilver 2 atomen bevatte „ dan werd het atoomgetal van
het kwikzilver '100. Dit zou echter in strijd zijn met het getal der atoomwarmte (zie aldaar) van het kwikzilver en ook met het molekulairgewigt van
kwikzilververbindingen , zooals kwikzilverchloride (naar de nieuwere voorstellingen Hg C1 2 ), berekend door verdubbeling van het specifiek gewigt van
den damp; zoodat men het atoomgetal van het kwikzilver eveneens op 200
stelt en diensvolgens 1 molekule kwikzilver voorstelt slechts 1 atoom te bevatten. Gelijke beschouwingen hebben bij Cadmium en Zink tot dezelfde uitkomst geleid. — Bij phosphorus , arsenik en antimoon neemt men aan , dat
1 molekule 4 atomen bevat. Phosphorusdamp toch is 62 maal zwaarder dan
de waterstof, het molekule phosphorus heeft dus het geta1124. Indien men in
1 molekule phosphorus 2 atomen wilde aannemen , dan werd het atoorngetal 62 , doch dit zou weder in strijd zijn met de atoomwarmte (zie aldaar)
en tevens met het molekulairgewigt van gasvormige phosphorverbindingen.
Phosphorwaterstofgas (PH,) toch weegt 47 maal zwaarder dan waterstofgas,
zijn molekulairgewigt is dus 34, hetgeen juist uitkomt , wanneer het atoom
phosphorus in de verbinding het getal 31 heeft. Zoo ook bij Arsenik en
Antimoon.
Op eene lijn met de enkelvoudige ligchamen in den vrijen staat , staan ook
de univalente organisehe radikalen , zooals cyaan, aethyl , methyl. Cyaan
CN
geisoleerd is dicyaan , in verband met de nieuwe atoomgetallen : C2N2
CN
C .J1
0:* “5
diaethyl : C,H,,,
aethyl op zich
enz.
'421' 5
Bladz. 548. Bij Model te voegen : G i p s m or t el is gebrand gips , waarvan de werking als mortel berust op de eigenschap , om het verloren water
gretig weder op te nemen.
Bladz. 549.
Tusschen Mozozymose en Mnresan:
Mucedine wordt met gliadine in de kleefstof (zie aldaar) gevonden. Het
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is niet oplosbaar in watervrijen alkohol , waarin daarentegen gliadine
oplost.
Muconzuur (C1211 808) is een zuur , waarin het sitinizaur bij verwarming
met phosphorchloride overgaat.
Mudar. Onder dezen naam komen twee droogerijen voor. De eene is
de wortel van Calotropis gigantea R. Br. in Z. Azie en W. Indie te huis.
De wortel (radix mudarii gigantea) bevat een scherp melksap en een alkaloide : mudarine. De tweede droogerij (cortex radicis mudari) komt van
Calotropis procera R. Br. en bevat ook mudarine. Beide droogerijen zijn
surrogaten der ipecacuanha en in Frankrijk reeds lang in gebruik.
Tusschen Murexide en Musiefgoud :
Muriacum werd door Berzelius het radikaal geheeten van het zoutzuur
en van het. ehloor , welk laatste door hem vroeger als oververzuurd zoutznur besehouwd werd.
Bladz. 550. regel 8 van boven staat : »myroxine", lees : »myrosine''.
N.
Bladz. 551.
-Mr Naphtha :
Naphtalinezuur = Phtalzuur.
Regel 16 van beneden bij Naphtylamine staat »nitronaphtalidine" , lees:
»nitronaphtaline".
Bladz. 553.
WO!' Neuwiederblaauw:
Nessler's reagens is eene alkalische oplossing van potassium-kwikzilverjodide , hoogst gevoelig op ammoniak en met ammoniak verwante verbindingen , zooals alkaloiden , gevende daarmede een roodbruin praecipitaat of gele
kleur.
Neurine , zie bij Protagon.
Neutralisatie noemt men het geheel opheffen van den zuren of basischen
aard van verbindingen , door ze in de behoorlijke hoeveelheid bij elkander
zie bij Zouten,
te brengen. Over n e u t r a le z o u t e
Bladz. 556. Bij Niobiumchloride de forrnule »NM" weg te nemen en achter de gele modificatie de formule “NbC1 2)" , achter de witte modificatie de
formule »(Nb,C1 3)" aan te brengen.
DNiobzuur" te veranderen in »Niobigzuur met de formule Nb 203" en bij te
voegen : »Er bestaat ook een Niobzuur met de formule Nb02."
Bladz. 558. Bij Nitroglycerine het woord »Goniine" te verbeteren met : »Glonolne".
Bladz. 5'59.
Tusschen Nitrohippuurzuur en Nitrojoodzuur :
Nitrohumuszuur , zie bij Humus.
Tusschen Nitronaphtinezuur en Nitrophtalzuur:
Nitropheniszuur = Pikrinsalpeterzuur.
Nitrophloretinezuur, zie bij Humus.
Bladz. 561 Tusschen Nitroxylol en Nomendatuur :
Nitryl (N04 , volgens de nieuwe atoomgetallen: NO2) is als het univalent
hypothetiseb radikaal van bet salpeterzuur aangenornen.
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Bladz. 566. Bij Oliezuren de formule te verbeteren in : C1.112.4.204.
Bladz. 567.
Bij Olijfolie na de eerste zinsnede bij te voegen : in den laatsten tijd door
uittrekking met zwavelkoolstof (Zie Zwavelkoolstof).
Tusschen Olijfolie en Onderchloorzuur :
Onderantimonigzuur was de naam , dien men vroeger aan het antimoonoxyde gaf in zijne betrekking tot de basen.
Bladz. 568. Tusschen Onderjoodzuur en Onderphosphorig-sulfide :
Niobigzuur (Zie het Aanhangsel bij Niobzuur).
Onderniobigzuur
Bladz. 569 regel 8 van beneden het woordje : »of" te veranderen in : Donderzwaveligzuur zinkoxyde of ijzeroxyde."
Bladz. 570. Tusschen Ontploffing en Ontwikkelingstoestellen
Ontwikkelaars noemt men in de photographic die zelfstandigheden, welke
door de van het beeld opgenomen lichtkracht worden gekleurd en dus het
beeld ontwikkelen , doen te voorschijn treden , zooals zwavelzuur ijzeroxydule , pyrogalluszuur.
Bladz. 577. Regel 42 van beneden het woord : »Overzwavelcyaanblaauwzuur" te verbeteren met : »Overzwavelblaauwzuur".
Bladz. 579, Bij Oxanthracen te voegen : »= Anthrachinon".
Tusschen Oxybenzoezuur en Oxycinchonine :
Oxychloriden , — jodiden , enz. Lie bij Haloidezouten.
Bladz. 580.
Tusschen Oxypyrolzuur en Ozokeriet:
Oxysulphureten zijn zwavelverbindingen , waarin tevens het oxyde van het
metaal is opgenornen. Als dergelijke oxysuiphureten zijn vooral bekend de
kermes minerale en het oxysulphureet van calcium bij de bereiding van koolzure soda volgens Leblanc's methode. De scheikundige verbindirig van het
sulphureet met het oxyde wordt echter bij beiden betwijfeld.
Oxyzouten en Oxyzuren , zie bij Zouten en Zuren.
Regel 24 van beneden bij Ozon te veranderen »(6);2 , leven)" in: »(oVo,
rieken , wegens den eigenaardigen reek, dien het bezit).
P.
Bladz. 584. Tusschen Packfong en Palladamine
Paeonine, zie bij Teerkleurstoffen.
Bladz. 587. Tusschen Parvoline en Pattinson's loodwit :
Patchoulikamfer (C60 1-1 2802 ) is eene kristallijne , in water niet, in alkohol
gemakkelijk oplosbare, zelfstandigheid, die zich nit de patchouli-olie afscheidt.
Bladz. 589. Regel 3 van beneden het woord »Peptom" te veranderen in
»Peptonen".
Bladz. 592.
Tusschen Phaesomannite en Phenaethylaether :
Pharaoslangen , zie bij Rhodaankwikzilver.
Pharmacoliet = Arsenigzuur calciumoxyde.
Bladz. 598. Tusschen Phosphorchloorstikstof en iftosphorglycerinezuur
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Phosphorescentie heet de eigenschap van sommige ligchamen , om in het
donker te lichten.
Tusschen Phosphorhyposulfide en Phosphorigsuifide
Phosphoriet is een mineraal met 70-95°6 phosphorzuren kalk , dat in
eene groote hoeveelheid in Nassau in de Lahnstreek gevonden is.
Bladz. 599.
VOOr Phosphoroxychloride :
Phosphor-molybdeenzuur ammoniumoxyde is de verbinding , die gevormd
wordt bij de reactie van molybdeenzure ammonia op eene zure phosphorzure
verbinding (zie Ammoniumoxyde, m o l y b d e e n z u u r).
Regel 23 van boven staat »looizuur", lees : »boorzuur."
Bladz. 604. In de regels 17 en '18 van beneden het woord »gefixeerd"
te vervangen door »ontwikkeld" en achter het woord middelen bij te voegen :
(fixeermiddelen)".
Bladz. 605. Regel '13 van beneden in plaats van »Phyllonetine" te lezen :
))Phylloretine".
Bladz. 607. VOOr Pikroerythrine
Piknometer of Pyknometer,, zie bij Gewigt , bladz. 289.
Bladz. 615. Tusschen Polarisatie en Polen :
Polaristrobometer is een werktuig , dat dient voor de quantitatieve bepaling der suiker in vloeistoffen. Het onderscheidt zich van den toestel van
Soleil (zie Saccharometrie) , doordat bij het plaatsen der suikeroplossing in
den polaristrobometer donkere strepen op het lichte veld te voorschijn treden die men bij het werken van den toestel doet verdwijnen , terwijI bij
den saccharometer van Soleil de ongelijke kleuring van twee kwartsplaten ,
door de suikeroplossing voortgebragt , verdwijnt en beide gelijk van kleur
versch ijnen.
Bladz. 616. VOOr Populine :
Pompholyx (no 1401t4 , eene blaas eene bel , van r s tzpia' , het geblaas,
de wind) ------- Nihil album (Onzuiver zinkoxyde).
Bladz. 620. Regel 13 en 14 van boven bij Potassium in plaats van : »strassfurtiet" en »Strassfurt" te lezen : »stassfurtiet" en »Stassfurt".
Bladz. 622. Regel '16 van boven in paats van »Strasfurt , carnellie t"
te lezen : »Stassfurt , c a r n alli e t.
Bladz. 623. Tusschen Potassiumgoudjodide en Potassium-iridiumchloride :
Potassiumjodure = Joodpotassium.
Bladz. 627 , regel 4 van beneden staat : »onderzwavelzuur" , lees : »onderchloorzuur".
Bladz. 634 , regel 5 van beneden staat : »salpeterzure" , lees : »salpeterigzure".
Bladz. 639 , regel 19 van boven staat »= KS ± KO,S 405 " lees : »= KJ -4- KO
S,06" ; — regel 13 van beneden staat aKO,S 20„' , lees : »KO,S30,".
Bladz. 645 , regel 28 van boven staat : »Potassiumsulfocabonaat " , lees : »Potassiumsulfocarbonaat" ; regel 7 van beneden staat: zwavelzuur" lees:
»zwavelpotassium".
Bladz. 645. Tusschen Potassiumsulfomolybdaat en Potassiumsulphureet :
Potassiumsulfowolframaat (KS,WS3) ontstaat door wolfraamsultide met
eene oplossing van zwavelpotassium in aanraking te brengen.
Bladz. 646. Tusschen Pottebakkersgoed en Poudrette
Potlood M Graphiet.
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Bladz. 648. Bij Pseudomorphine bij te voegen de formule : (C„H 19N04. volgens Hesse).
Bladz. 649.
VOOr Pseudozwavelcyaan :
Pseudotoluidine is eene nieuwe base , onlangs door Rosenstiehl in aniline van den handel ontdekt , die zich anders tegenover chloorkalk verhoudt
dan het aniline.
Psilomelan = Mangaanerts , h a r d e.

R.
Bladz. 654. Tusschen Resineon en Respiratiemiddelen :
Resorcine (C1211604 ) ontstaat bij het smelten van galbanum , ammoniakgom of asafoetida met potassahydraat en komt voor als kleorlooze korte nillen , die bij 99° smelten en bij 271° koken. Het is zeer gemakkeliik oplosbaar in water , alkohol en aether , niet in zwavelkoolstof of chloroform. Aan
de lucht worth het , vooral bij aanwezigheid van ammoniak , spoedig rood ,
later bruin.
Bladz. 658. Tusschen Roomsche karweiolie en Rosacyanine :
Roosten = Galcineren.
Bladz. 663. Bij Ruthenium te voegen : Als eene merkwaardige bijzonderheid van het ruthenium is door Schoenbein vermeld , dat het door zijde
bloote aanwezigheid uit chloorwater onmiddellijk chroorwaterstofzuurvorthen
en zuurstof ontwikkelen kan.
S.
Bladz. 663. Tusschen Sabadilline en Saccharometrie :
Sacchariden = Glucosiden.
Bladz. 664 regel 12 van hoven staat : »4,12 spec. gewigt" , lees : »1,12 spec.
gewigt".
VOOr Saffraan :
Saccharose = Rietsuiker.
Bladz. 665. Regel 17 van beneden bij Salicyligzuur staat : »3 deelen zwavelzuur" , lees : v3 deelen salicine".
Bladz. 671.
Bij Sarkosine te voegen : Synthetisch wordt bet sarkosine verkregen door
de inwerking van methylamine op monochloorazijnzuur.
Tusschen Scheeliaansch groen en Scheereriet :
Scheeliet = Tungsteen (natuurlijk voorkomende wolfraamzure kaik).
Scheeliseren van den wijn noemt men bet verbeteren van den wijn door
bijvoeging van glycerine.
Bladz. 677.
Tusschen Senegine en Serpentijn :
Sericine (C30H 25 N501 6) is de lijm , die bij behandeling derzijde met water
wordt opgelost (zie Fibroine). Bij het koken met verdund zwavelzuur levett
deze lijm geen glycocoll , maar serine (C6H,N06).
Tusschen Silicium en Siliciumwaterstof:
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Siliciumaether = Kiezelaether. Bij het aannemen van het silicium als
quadrivalent element is de formule : (C411.5)4Si.
Bladz. 678.
Bij Sinapine te voegen : Het sinapine is te beschouwen als eene rhodaanverbinding , die ontstaat door de werking van het ferment myrosine op eene
organische base , in het wit mostaardzaad aanwezig en. sin ap i s i n e genoemd.
Tusschen Sinapinezuur en Sinapoline
Sinapisine, zie Sinapine in het Aanhangsel.
Bladz. 692. Hegel 4 van beneden staat : »iridium" , lees : »indium".
Bladz. 693. Tusschen Spermaceti en Spiauter :
Sphen , zie bij Titaan.
Bladz. 694.
Tusschen Spongine en Sproedelsteenen :
Springolie = Nitroglycerine.
Tusschen Staphisagrine en Status nascens :
Stassfurtiet , zie bij Potassium.
Bladz. 697. Tusschen Stibniet en Stikstof :
Antimonyl, zie bij Antimoonoxydezonten.
Stibyl
Bladz. 701. Tusschen Stroop en Struvine :
Structuur,, scheikundige, noemt men eene voorstelling van de wijze,
waarop in de scheikundige verbindingen de atomen tot moleculen vereenigd
en de verbindingseenheden of valentien onderling verzadigd zijn. Zie Teekenschrift , s c h eikundig, in bet Aanhangsel.
Bladz. 711. VOOr Sulfauraat :
Sulfatyl (SO2 ) is aangenomen als het bivalente radikaal van het zwavelzuur.
Bladz. 714.
VOOr, Sulfocarbonaten :
Sulfocarbolzuur (HO,C„11 4 [HS 2 0 4 ] 0) ontstaat door behandeling van gelijke
gewigtsdeelen gekristalliseerd carbolzuur en geconcentreerd zwavelzuur. Om
bet vrije zwavelzuur te verwijderen , behandelt men verder met koolzure
baryt , waarbij de sulfocarbolzure baryt blijft opgelost. Sul f o c a r b o 1 zuur z i n k o x v d e is als geneesmiddel in gebruik gekomen. Uit het loodzout wordt het sulfocarbolzuur door zwavelwaterstof afgescheiden.
Sulfocarbonzuur (Sulfokoolzuur) = Waterstofsulfocarbonnur.
Tusschen Sulfokaneelzuur en Sulfomolybdaten :
Sulfokoolzuur = Sulfocarbonzuur.
Tusschen Sulfonaphtalinezuur en Sulfophenylamide :
Sulfophenolzuur = Sulfocarbolzuur.
Bladz. 716. Na Syntonine :
Systematische gang der scheikundige analyse. Bij de qualitatieve analyse
volgt men gewoonlijk een systematischen gang , waardoor de ligchamen tot
bepaalde groepen worden gebragt. Vooral is bekend de analytische gang tot
bet opzoeken der anorganische baser, door Fresenius aangegeven welken Wij
bier in korte trekken vermelden , en waarbij wij enkel de meest bekende
metalen opnoemen.
1°. Bijvoeging van HCI. Gepraecipiteerd worden (wit) : Ag,Hg20, ook Pb,
indien het niet in te kleine hoeveelheid aanwezig is. Het praecipitaat van
Ag is oplosbaar in ammonia , van HO worth door ammonia zwart , van Pb
lost niet in ammonia op, maar wel in kokend water.
2°. Bijvoeging van HS in de met HU zuur gemaakte doch niet gepraeci-
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piteerde oplossing. Gepraecipiteerd worden : Au (zwart) , Pt (bruinzwart), Sb
(oranje), As (gee!), SnO (bruinzwart), SnO, (geel), Cu (zwart), Bi (zwart),
Ph (bruinzwart) , Hg0 (eerst gee! , dan rood , eindelijk zwart) , Cd (geel).
Een wit praecipitaat is afkomstig van afgescheiden 'zwavel , indien Fe203
tegenwoordig is , hetwelk door de HS tot Fe0 wordt gereduceerd.
De praecipitaten van, Au , Pt , Sb , As , Sn zijn oplosbaar in meervoudigzwavelammonium (vorming van sulfozouten), de andere niet (Cu eenigzins).
3°. Bijvoeging van NH,CI, NH, en NH,S in de oorspronkelijke of afgefiltreerde vloeistof , waarin HS geen praecipitaat geeft. Gepraecipiteerd worden : Ni (zwart), Co (zwart), Fe (groenzwart), Mn (vleeschkleurig), Zn (wit), Ai
(wit), Cr (groen).
De praecipitaten van NI en Co worden niet door verdund HG1 opgenomen,
de andere wel.
4°. Bijvoeging van NH 4C1,NH3 en 2NH40,3CO2 in de oorspronkelijke of afgefiltreerde oplossing , waarin NFI%S geen praecipitaat voortbrengt. Gepraecipiteerd worden Ca, Sr, Ba.
5°. Bijvoeging van 2NaO,HO,P0 5 en NH3 bij de oplossing , waarin bij 4
geen praecipitaat ontstaan of die daarvan afgefiltreerd is. Praecipitaat : Mg.
6°. Verdamping der vloeistof, waarin door bovenstaande praecipiteernnddelen geen praecipitaat ontstaan of nadat zij daarvan afgefiltreerd is , en
gloeijing in platinumschaaltje. Er blijft iets terug : Na,K. Er blijft niets
terug : NH4. Dit laatste bevestigd door den reuk enz. door de oorspronkelijke
oplossing met sodaloog te verhitten.
Voor het opsporen der zuren is het moeijelijker een geregelden systematischen gang te vinden. Gewoonlijk voegt men eerst BaCI bij. Praecipitaat,
dat door verdund zoutzuur verdwijnt : P0 5 , B03 ,fafix. Praecipitaat , dat met
verdunde zuren niet verdwijnt: 80 3 . — Dan zoekt men met AgO,N0 5 op CI,
Br, J, Cy; verder met indigo-oplossing of met zwavelzuur ijzeroxydule op
NO5 enz.
T.
Bladz. 718. Tusschen Teekens en Teer :
Teekenschrift, s c h e i k u n d i g, (van liekul6) heeft tot strekking een beeld
der molekulaire verbinding te geven betreffende den al dan niet verzadigden
toestand der valentien of verbindingseenheden. De verzadigde verbindings-eenheden worden door een streepje , de onverzadigde door een puntje aangeduid.
Bladz. 725. Tusschen Terra-di Sienna en Tetrachlooraceton :
Terug Wrenn is het aanwijzen der overmatig gebezigde C.C. van het normaalvocht of proefvocht door aequivalentische C.C. van een ander normaal-vocht , zie een voorbeeld bij Alkalimetrie.
Bladz. 726. Tusschen Tetryl en Thallichlor :
Tetrylen = Butylen.
Bladz. 727. In plaats der regels 20, 21 en 22 van boven te lezen :
Thalliumoxyde (T10) is kleurloos , oplosbaar in water en alkohol. Door
sommigen wordt deze base der thalliumzouten thaIliumoxydu1e geheeten , waarbij het thalliumperoxyde den naam van thalliumoxyde draagt.
Bladz. 728. Tusschen Thalliumtrioxyde en Tbebaine :
Thalliumzuur = Thalliumperoxyde.
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Thapsiahars , van Thapsia garganica , is een blaartrekkend middel.
Bladz. 729. Tusschen Thermometers en Thiaceetzuur :
Thevetine (C108tl168048 6H0) is een glucoside , voorkomende in Thevetia neriifolia , een boom op de Antilles en in Oost-Indie te huis. Het worth
door zuren gesplitst in druivensuiker en in theveresine (C96 11 156 035). Het
glucoside en zijn derivaat zijn beiden zeer vergiftig.
Bladz. 730. Tusschen Thionuurzuur en Thiosinnamine :
Thionzuren is een naam voor de verbindingen der zwavel met de zuurstof , afkomstig van een ouden naam voor zwavel (thion , afkornstig van Bros ,
God , wegens het gebruik , om in sommige tempels zwavel te branden).
Bladz. 747. Tusschen Tripalmitine en Triphenylrosaniline :
Tripelphosphaat is een naam, die wel gegeven wordt aan de phosphorzure ammonia-magnesia (N11 40,2MgO,P0 5), welke bij de reactie van phosphorzure soda en ammonia op magnesiazouten praecipiteert.
Bladz. 749.
.V6Or Turkis :
Turacine is eene (4,9%) koperhoudende dierlijke kleurstof , verkregen
nit de vleugels van den Turaco.
Tusschen Tutenag en Typentheorie :
Tutia , zie bij Zinkoxyde.
Bladz. 750 regel 7 van boven moet de.". formule bij dimethylamine zijn
C2H,
»C„H7N = C2 H, N."
H
V.

Bladz. 773. Tusschen Valaldehyd en Valentien :
Valata is eene stof,, staande tusschen caoutchouk en gutta percha , die
verkregen wordt uit het ingedroogde melksap van Sapota Muelleri, eene
Sapotacee op Guyana.
Bladz. 744 regel 12 van beneden staat : »63,2" , lees : »63,4".
Bladz. 775 regel 15 van boven bij te voegen : Somtijds namelijk zijn de
valentien van de afzonderlijke elementen door die der andere voor een gedeelte verzadigd , bijv. NO, is univalent, omdat 3 van de 4 valentien der 2
atomen 0 door 3 valentien van '1 atome N zijn verzadigd , er blijft dus
1 atomisticiteit onverzadigd over. CH, is univalent , want van de 4 valentien van C zijn 3 door 3 atomen H (4-3 =1) verzadigd. SO, is bivalent
want 2 van de 4 valentien der 2 at. 0 zijn door 2 valentien van het 1 at. S
verzadigd (4-2 = 2).
In sommige gevallen , wanneer meer dan 1 atoom van een multivalent element
optreedt , zijn een deel der eigen valentien onderling verzadigd, bijv. C 2 kan sexvalent zijn, omdat van de 4 valentien , die elk atoom C heeft 2 onderling ver0112
(6-4 = 2). Bij
zadigd zijn. 021-14 (aethyleen) is een bivalent radikaal want'
koolstof
de aromatische verbindingen zijn van de 24 valentien der a
18 onderling verzadigd : 06115 is dus univalent, want 24-18 = 6-5 = 1.
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Hoewel kwikzilver en koper in hunne oxydulezouten als Hg 2 en Cu,
aanwezig zijn , treden zij Miter niet meer dan bivalent op , omdat 2 valentiAn onderling verzadigd zijn. Nog hebben wij op te merken , dat de
ligcharnen met verschillende valentin kunnen optreden , bijv. N als trien quinquevalent. De opklimming geschiedt echter steeds met minstens 2
valentien.
Bladz. 784.
Tusschen Vederen en Veldspaat :
Vegetaties , p 1 a n t a a r d i g e (Scheikundige plantengroei) noernt men
de eigenaardige boomachtige vormen , die ontstaan , indien men in eene verdunde oplossing van waterglas kristallen van zwavelzure metaalzouten, bijv.
zwavelitiur ijzeroxydule , mangaanoxydule, koperoxyde, zinkoxyde enz. brengt.
VeilIgheidsbuizen zijn regte of gebogen buizen meestal in een trechtervorm eindigende , om in den tubules van retorten of den hals van Woulffsche flesschen te worden geplaatst , ten einde bij eene mogelijke luchtverdunning te verhinderen , dat de inhoud der opvangflesschen terugloopt. Somtijds zijn het bolbuizen , en wordt in de bol tot afsluiting water of kwikzilver
gebragt.
Veiligheidsiamp , zie Davy's Veiligheidslamp.
Bladz. 785. Tusschen Veratrol en Verbindingen :
Veratrum,hars , in werking gelijk staande aan digitaline , is volgens Hager
een resinoide uit Veratrum viridis.
Bladz. 788. VOOr Verbindingsgewigten :
Verbindingseenheden , Verbindingswaarden = Valentien.
Bladz. 800. Tusschen Vervloeijende zouten en Verwantschap :
Vervallen = Verweeren.
Bladz. 808.
VOOr Verzilvering :
Verzadigings-capaciteit , zie Capaciteit.
Verzeeping , zie bij Zeepen.
Bladz. 811 regel 14 van boven staat : »tin", lees : »zink".
Bladz. 812. VOOr Vetzuren :
Vetten , neutral e. Hieronder verstaat men die glycerylverbindingen,
waarin 3 aeq. vetzuur zijn opgenomen onder afscheiding van 3110 ,' zooals :
tripalmitine , tristearine , triole1ne , tributyrine enz.
Bladz. 818 regel 6 van beneden staat : »Avogrado" , lees : »Avrogado".
Bladz. 821.
Tusschen Vruchtaethers en Itulkaan :
Vrtchtetsuiker (Levulose : C12H12012) is de het polarisatievlak links draaijende onkristalliseerbare suiker,, die in vele zoete vruchten, den honig en
in de door zuren veranderde rietsuiker gevonden wordt , mar steeds met
drimensuiker vermengd. Zuiver verkrijgt men de vruchtensuiker nit de invertsuiker,, door deze met kalkhydraat en water te vermengen , waarbij zich
de moeijelijk oplosbare kalkverbinding der vruchtensuiker afscheidt , die dan
verder door zuringuur kan ontleed worden.
Zij kornt voor als eene kleurlooze stroop , oplosbaar in water en wijngeest.
In hare reacties (bijv. tegenover het koperproefvocht) en in hare verhouding
tegenover fermenten komt zij met druivensuiker overeen.
YruchtetwOnen , zie bij Wijnen.
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Bladz. 824. Tusschen Was en Waskaarsen :
Wasium is de naam dien Bahr gaf aan een nieuw metaal, hetwelk hij in
een Zweedsch mineraal meende ontdekt te hebben. Spoedig is echter gebleken, dat het niets antlers als Lanthanium was.
Bladz. 833. Tusschen Wolfraamerts en Wolfraamnitrotamide :
Wolfraaminkt wordt bereid nit wolfraamzure soda en campechehout.
Bladz. 838. Tusschen Wootz en Wormkruid :
Status nascens.
Wordingsstait
-1( VAN I,11.
Bladz. 848. 'Tusschen Yellowmetaal en lJs :
Ylangylangolie is eene welriekende, bijna waterheldere vlugtige olie, verkregen uit de bloemen van Unona odoratissima , een boom op Manilla.
Bladz. 874. VOOr Lizeroxydulehydraat :
Lizeroxydule-ammoniumoxyde z w a v e 1 z u u r (Zwavelzure ijzeroxydule-ammoniak : NH 4 O,S03 + Fe0,S03 6110) is een dubbelzout (zie IJzeroxydule,
z w a v e 1 z u u r), dat bij de maatanalyse voornamelijk gebezigd worth, one
de kameleonoplossing op zijn titer te brengen , dewiji het aan de lucht niet
hooger oxydeert en tevens, dewijl zijn aequivalentgetal (196) juist 7 maal dat
van het ijzer (28) bedraagt.
Z.
Bladz. 890. VOOr Zilveroxydule :
Zilveroxyde-ammoniak (Knalzilver van Berthollet : AgO NH3 of NH,Ag)
is eene ontplofbare verbinding, die verkregen wordt door versch gepraecipiteerd zilveroxyde met geconcentreerde ammonia liquida te digereren.. Het
is een zwart poeder, dat in den droogen staat reeds bij aanraking met eene
penneveer explodeert , onder water bij verhitting tot 100 0 C.
Bladz. 898. Bij Zinkoxyde to voegen: Het nieuw metaal jargonium (zie
het Aanhangsel) , dat Sorby in den zirkoon meende te hebben ontdekt, is
later door horn bevonden niet te bestaan. De strepen in het spectrum waren
afkomstig van sporen uraanoxyde.
H.
Bladz. 907 regel 7 van boven de formule te veranderen in :
C411,0„
Bladz. 908 regel 13 van boven achter de woorden , »waarin het water",
bij te voegen »(of de zwavelwaterstof)" en bij de formulen regel 14 »,SbS,".
Bladz. 919 regel 23 van boven staat : »(zie Zuurstof e.)", lees: »(zie Zuurstof g. en h.)".
Bladz. 924. Tusschen Zwavelzink en Zwavelzuur :
Zwavelzouten = Sulfozouten.
Bladz. 928. Tusschen Zjjde en Zymase :
Zijdeltim = Sericine (Aanhangsel).

