
SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

VAN

EENIGE OP JAVA VOORKOMENDE MINERALE WATEREN.

Doon

P. ;J. DA.IEH.

( Vervolg m n Dl. I , pag. 61) .

Bet minerale water te Gebangan.

Van deze minerale bron, hare Iigging enz. is gewag ge
maald in het Natuur- en Geneeskundi g Archief van N. J. I e
jaargang pag. 152 en 333 en 3e jaar g. pag. lt05.

Het water komt op 4 plaatsen le voorschijn uit trachi et
conglomeraat in een klein bekken van ongeveer 3 ~ voelen diepte

_en 1 1/ '}. voet lengte en breedte; men herkent deze plaatsen aan
de gasblaasjes • w elker ontwikkeling aldaar schoon w aar te ne
men is, w anneer men de wel ledig geschept heeft. Dit gas
bestaat uit koolzuur met uiterst w einig zwavelwaterstof.

Door eenen boven deze holle uitstekenden tamelijk grooten
steen van tra chielconglomeraat en door de wijze van vorming
dezer holte, kunnen zich de enkele gasblaasj es verzam elen en meer

met elkander oprijzen, waardoor liet mineral e w ater in de
bron van tijd tot tijd hier en daar een zwak opborrelend aan

zien heeft.
Boven deze natuurlijke holte is een rond hekken gemaakt tot

verzameling van het minerale water en met trachietsteenen om

.ringd, De grootste diepte en breedte van dit bekken bedraagt



116
ongev eer ö voeten. lIet water, zijnen hoogsten stand bereikt

hebbende, is tot op 31/2 voeten van boven af in dit bekken ge
stegen. Hooger ka n het niet rijzen, aangezien het opkomend

water afvloeit door eene onderaardscha opening. Deze hoog

ste stand kenmerkt zich door eenen geelachligen ring, die

zich eenige duim en breed om de omringende trachietsteenen
aanzet. In de bron is hel water gedeeltelijk bedekt met een

glinsterend vliesje, dat afgenomen en tusschcn de vingers ge
wreven, zich als een geelachtig , eenigzins zandachtig prae

cipitaat vertoont en uit kieselaarde , koolzure kalkaarde, kool

zure bitteraarde en eenig fjzeroxfjrie bestaat;- ligehamen , die
zich uit het water afgezet hebb en onder verlies van koolzuur,
waarin zij oorspronkelijk in het water opgelost waren.

Bij mijne aankom st te Geban gan stond het water in de

bron op den ho ogsten stand. Dij het ledig scheppen vond
men eene hoeveelheid van 1030 Ned. kannen. De dagelijk

scho ho eveelheid water, die de bron opleverde, bedroeg ge

milld eld 500 Ned. kann en.
De temp eratuur van het water verschilde tusschen 76,60 en

77,20 F, dus een verschil tusschen het maximum en minimum
van 0,60 F. Ook de soor telij ke zwaarte is niet standvastig, .

want zij varie erd e tu sschen LOOt 1 en 1,0133. De groot
ste soortelijke zwaarte beantwoordt aan de laagste tempe
ratuur, zoo dat de temp eratuur naar mate het mineral e wa
ter met gewoon water verslapt is, hooger wordt. - Het
soortelijk, gewi gt van onvermengd mineraalwater kan misschien

als 1,013:3 aan genom en worden bij eene temp. van 76,6° F.
Het minera le water in de bron is dus meestal verslapt met
gewoon water, hetwelk echter door eene meer doelmatige
be grenzing der bron is te voorkom en. Bij het houwen van
oenen ringmuur om en van ecu afdak boven de bron schijnt
men w einig op har e doelmatige b egrenzing gelet te hebben.

Bij hevige regens wordt het water zoodanig verslapt, dat er
2, ~ en meer dagen noodig zijn, om het water weder op

een gemiddeld soortelijk gewigt te brengen. De smaak van

het water is zoutachtig bit ter , iets pekachtig; de reuk ei-
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genaardig en moeijelijk te beschrijven. Wanneer het water

eenigen tijd, in een ligt bedekt glas gestaan heeft, dan komt

de zoogenoemde jodiumachtige reuk zeel' merkbaar te voor

schijn. lI et water in cen glas gevuld, parelt uiterst weinig.
Het is niet geheel helder, aangezi en een zeer fijn witachtig

praecipitaat daarin verd eeld is. Blijft het eenigen tijd staan,

dan zet het praeclpitaat zich af, dat wit, oenigzins geel
achtig van kleur is. Spoediger heeft dit plaats, wanneer het

water gedurende eenigen tijd gekookt wordt, waarbij zich in
het begin eenige gasblaasjes ontwikkelen.

Blaauw lakmoespapier kreeg eonen roodachtigen schijn,
wanneer het eenigen tijd in de wel gehouden werd. Het pa

pier droog geworden zijnde, is echter van dat roodachtige niets

meer te zien.
Ammonia en murias calcis bij het water gevoegd, doen een

eenigzins korrelig praecipitaat ontstaan van eene witte een w einig
geelachtige kleur. Dit praecipltaat op een filtrum verzameld en
goed gewasschen zijnde, bruiste op met zoutzuurhoudend

water.
Met amijlumpap en jodiumtinktuur kon men de aanwezig

heid van oenig zwavelwaterstofgas ontdekken.
Het water uitgedampt zijnde gaf een wit, hier en daar geel

achtig zout, hetwelk na glocijen gruauw wordt door verko
. Iing van de daarin bevatte organische zelfstandigheden.

Onderzoek van het gekookt en gefiltreerd water.

Met salpeterzuur behandeld, bleef het helder. Er had geene
ontwikkeling van koolzuurgas plaats. Na bijvoeging van sal

peterzuur zilveroxijde ontstond een praecipitaat van chloor- en
joodzilver.

Met chloorpalladium werd joodpalladium gevormd, dat zich
na eenig en uren als een zwart praecipitaat afzette.

Eene ho eveelheid water tot kristalvorming uitgedampt, de
moederloog met amijlumpap en chloorwater behandeld, gaf
eene verbinding van jodium met arnylum. Na bijvoeging van

meer chloorwater verdween de blaauwe kleur dezer verbinding
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en het arnylum we rd hier eu daar vuurgeel gekleurd;- sporen

van bromium ( I).

Met salpe terzuur en salpeterzu re barietaard e behand eld , w erd

een spoor zw avelzure barielaarde gevo rm d .. proeven tot op

spori ng van ph osphorz uur en salpete rzuur bleven zondei' gevolg.

Muri as ammonia o en oxalas amrnoniae bij het gekook te wa

ter gevoegd, gaven oxa las calcis. De hier van afgcûltr ccrd e vloei

stof met ph osphas ammoniae en am monia behandeld , gaf ph os

phas magnesiae ct ammoniae .
Het w ate r met bar ietw ater gekookt , gefiltreerd , met carbo

nas amm oniae behandeld , gefiltree rd , de vloeistof uitgedampt,

het verkregen zout gegloeid , gaf ee n zout, dat in de binnen

ste vlam voor de blaasbuis gehoude n de buitenste geel kleurde.

Dit zou t , in w einig w ater opgelost, . rnet chloor pla tina be

handeld, de vloei stof bij zacht vuur bijk ans tot dr oogwordens toe

uitgedampt en met wijn geest behand eld zijnde, vormde zich

chloorplatina chloorpotasslum.
Noch amm onia noch Iithiona kond en opgespoor d worden,

Onderzoek van het gedurende het koken afgezette p roicipitaat.

Met zoutzuurhoudend water overgote n, ontw ikkelt het eenig

koolzuur en Ideselaard e blijft onopgelos t. De oploss ing met

eenig salpeterzuur gekookt, met ammonia en zwavelammonium

( I) E ene SChO OM en gemak kelijke proef ter opsporing van chlorium ,

j odium en bromium in minerale wat eren in het algemeen is deze: "Op

een omg ekeerd wijnglas gicte men eenige droppels moederloog en vormenge
deze met wat stijfsel j hierna schroeve men fijne pluti uudruadjes aan de

anode en kathode van een' elcctromagnetischen ro ta tietoestel en le ide deze
draadjes in de moedeloog zoodani g , dat ze elkander niet r aken. B rengt

men nu den rotatietoestel iu werking, dan outwikkelt zich rondom het

platinadra adje der anode , chlorium, jodiu m en bromium ; hel jodium

vormt het eers t de verbin ding van hetzelve met nmylu m , ken baar door

hare kleur ; naderhand verdwijnt deze kleur door een overmaat van

ontwikk eld ehlorium en einde lijk is het gevor md broomamylum door zijne

eigenaardi ge kleur gemakkelijk te herken nen.

behandeld zijnde , vormd e eene hoeveelheid zwavelijzer. In

het filtra at van dit zwave lijzer kon slechts eene kleine hoe

veelheid knikaarde en ee ne nog kleiner e hoeveelheid bitter

aarde gevon den w orden.

Q UANTITATInE ANALY SE. ?lIineraalwater van 1,0115 soortgewi gt.

1. Bep aling del" Vaste deelen.

263,388 grrn. water gaven 4,009 grm. vaste deelen.

100 grrn. w ater 1,5221 gr rn.; met gedestill eerd water bl even

0,013 grrn. onoplosba re deelen

=0,OO~9l ten hond erd water en bij gevolg opl osbare deelen

= 1,51716 " " "

1,52210

2 . B epaling van het Chloor- en Joodziloer.

263,388 grrn. water gave n 9,776 grrn. chloor en joodzilver.
100 grrn. w at er 3,71161. grrn.

3. Bepaling van het Jodium.

197,808 grrn. water gaven 0,015 grrn j oodpalladium (toen

nog bij 1000 C. gedroog d) , beantwoordende aan 0,010542
grm. jodium.

100 grrn. water dus 0,00533 gr m. jodium.

4. Bepaling van het Chlorium;

Volgens 3 bevatten 100 grrn. water 0,00533 grm, jodium,

gevende 0,009889 grm . joodzilver.

De gehecle hoeveelheid van het chloor en joodzilv er voor

tOO grrn. w ater bedr aagt volgens 2 ;:::: 3,71164 grrn.

Hetjoodzilver hiervan afgetrokken, bl ijven 3,70175 grrn. chloor
zilver , beantwoordende aan 0,91321. grm, chl orium,

ö. Bepaling van het Chloorcalcium;

263,388 grm. water gekookt , gefiltr eerd , het filtraat met

murias ammoniae en oxal as ammoniae behandeld, gaven oxa-
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las calcis. door gloeijen 0, I33 grrn. koolzure kalkaarde gevende.

100 grrn. water beantwoorden aan 0,058089 grm. koolzure

kalkaarde, of aan 0,06r~316 grrn. ohloorcalcium, bestaande uit

O,040ï4.8 grm. chlorium en

0,023568 " calcium.

6. Bepaling van het lIJagnium.

Uit het filtraat van het oxalas cal cis (5) verkreeg men phos

phorzure bitteraarde - ammonia, door gloeijen 0,181 grrn, phos

phorzure bitteraarde gevende.
100 grm. water beantwoorden aan 0,06872 grrn.; bevattende

tende O,OI5Mi grrn, magnium.

7. Bepaling van het Joodmaqnium:

In 100 grrn. water zijn 0,00333 grrn. jodium, gevende

met 0,000534 " magnium

0,0058M grrn. [oodmagnium.

8. Bepaling van het Chloormagni1l1n.

100 grrn. gekookt en gefiltreerd water bevatten 0,0 I !j ·H}
grm. magnium; hiervan is aan het jodium gebonden 0,00053
grrn.; afgetrokken, blijft over 0,014·92 grm. magnium, met

0,04.1707 grrn. chlorium , 0,056627 grm. chloormagnium ge-

vende.

9. Bepaling van het Chloorpotassium.

263,388 grm. water op bekende wijze met chloorplatina be
handeld, gaven 0,200 grm, chloorplatina-cll1oorpotassium.

100 grm. water geven dus 0,075H3'~ grm.; beantwoordende

aan 0,023207 grrn. chloorpotassium, bestaande

uit 0,011015 grrn. chlorium

0,012192 " potasslum.

10. Bepaling van het Chloorsodi1lm.

De geheele hoeveelheid chlorium in 100 grrn. water is vol-
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gens 4 =0,91324 grrn, Hiervan is gebonden:

O,OH 71 grm. aan het magnium

0,04075" "" calcium

0,01101" "" potasslum

0,093r~7 grrn, en afgetrokken van de geheele hoeveelheid chlo

rium , blijft 0,81977 grm., beantwoordende aan 1,35852 grrn.
chloorsodium,

11. Bepaling der Kieselaarde.

263,388 grrn. water met eenig zoutzuur tot droogwordans

toe uitgedampt en met zoutzuurhoudend water opgenomen.

gaven 0,007 grm. kieselaarde.
100 grrn. water. 0,00266 grrn,

12. Bepaling der Koolzure kalkaarde.

De in water onoplosbare deelen der vaste deelen van 263,388 ·
grm. water, met zoutzuur houdend water behandeld, gaven een

flltraat, waaruit de kalkaarde op bekende wijze door oxalas

ammoniae gepraecipiteerd werd. De hoeveelheid van hel oxa
las cal cis was echter al te klein, om door gloeijen in koolzu

re kalkaarde te worden overgebragt. Deze is uit hel oxalas

cal cis berekend en bedraagt O,OO~5 grm. aan gewigt.

100 grm, beantwoorden dus aan 0,00171 grrn. koolzure

kalkaarde, bevattende 0,0007Mi grrn. koolzuur.

13. Bepaling der Koolzure magnesia met eenig IJzeroxfJde.

De in water onoplosbare deelen der vaste deelen in 100 grrn.

water zijn 0,00'l9r~'l. grm.; Hiervan bedraagt de kieselaarde

0,00266 grrn. en de koolzure kalkaarde

0,00171 "

0,00137 " en afgetrokkken , blijft 0,00057 grrn. koolzure mag 

nesia met eenig ijzeroxijdc.
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Resultaat.

14. Bepaling van het Koolzuur.

15. Bepaling van het Zwavelwaterstofgas.

Voor 2900, grrn. water had men 0,013 grrn. jodium noodig,

hetwelk aan 0,00175!~ grrn. zwavelwaterstofgas beantwoordt.

100 grrn. water bevatten dus 0,000061 grrn.

197,808 grm. water met ammonia en murias calcis behan

deld, gaven koolzure aarde I w egend e 0, \10 grrn.
Hierv an verloren 0,100 grrn. na b ehandeling met zoutzuur

0,039 grm. koolzuur; dus 0,1\0 grm. ;:::: 0,0~29 grm.

100 grm. water bevatten dus 0,021688 grm, koolzuur.

Frescnius (2)
grm.

0,06310
1,23ü90
0,06150
0,05253
0,00538
0,002~O

sporen.

idem

idem

idem

J,421811,tH65
sporen

Mulder (1)
grm.

0,0220
1,6H18
0,0720
0,04~H

0,0078

0,0035

magnium .
"

Totaal

100 grm. water bevatten

Chloorpotasslum

" sodium
" calcium

Jood "
Kieselaarde .

Zwaverzure kalkaarde
Chlooram monium

Broomrnagnium
Org. stof

protoxijde van de totale hoeveelheid vrij koolzuur behoort af

getrokken te zijn.

Het minerale water van Gebangan heeft groote overeen

komst met dat van Assinan en kan tot hetzelfde einde gebe

zigd worden, hetwelk boven br eedvoeriger vermeld is. Wat het

jodium gehalte aangaat, kom en b eide bronnen bijkans overeen.

De hoeveelheid water, die Geb angan bij mijn vertrek ople,
verde, b edroeg ongeveer het zesde gedeelte der ho eveelheid,

die de twee bronnen te Assinan opleveren. liet is echter zecr

waarschijnlijk, dat de hoeveelheid water te Gcbangan aanmer

kelijk vermeerderd kan worden, wanneer de bron doelmatiger

uitgegrav en en de wel betel' omringd zal zijn, hetwelk geschie

den kan zond er gevaar voor het verli es van het wafel'. In de

onmiddeJijke nabijheid der bron vindt men bij het graven in

den grond eene kleiaarde, bijkans geheeloverecnkomende met

die, waaruit het minerale water te Assinan te voorschijn komt.

En hierin dient het water gezo cht te worden.

Gebungan's water is door den hoogleeraa r Muld er en door

Dl'. Fresenius onderzocht;· de uitkomsten der analysen zijn de

volgende geweest :

"
"

"

Totaal 1,535224,

Totaal der vaste deel en 1,513'aS
0,021688
0,000061

Vrij koolzuurgas

Zwavelwaterstofgas

" magnesia •

Kieselaarde
Zwavelzure kalkaarde

Broom magnium

Koolzuur ij zerprotoxijdc

Org, zelfstandigheid

Jood "
Koolzure kalkaarde.

100 grrn. mineraalwater van 1,011ä soort. gew. bevatten grrn.:

Chloorpotassium 0,023207
sodium 1,358520

"" calcium . . 0,06'.317
" magmum 0,056627

0,00586!~

0,001710
0,000570
0,002660

Sporen.

Het vrij koolzuur is met on geveer 0,001 grrn. te hoog ver

meld, aan gezien het koolzuur, bevat in de koolzure kalkaarde,

d e koolzure magnesia en helgeen gebonden is aan het ijzer-

(I ) Gebangan's water een e jod ium houdende watersoort van Neêrlandsch

Indië. Rot terdam 1845 en Natuur- en Geneesk. Ar chief 2de J aa rg. 4dc

aflev. pa g. 694.

(2) Natuur- en Geneeskundig Archief Iste J aa rg. 2de aflev, pag. 335.
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De directe bepaling der vaste deelen heeft bij den heer Mul

der 1,814 ten honderd gegeven en bij den heer Fresenius 1,466

ten honderd; het soortelijk gewigt van het water was bij den

heer Mulder 1,013 bij 63,50 F., en bij den heel' Eresenlus 1,0105.
Alle analysen van het Gebangansche water hebben tot dus

verre met door gewoon water verslapt mineraal water plaats

gehad, aangezien het soortelijk gewigt van onvermengd mine

raal water ten minste 1,0133 bedraagt bij eene temperatuur van

76,6° F. Evenwel is de verhouding der bestanddeelen onder

elkander voldoende bekend.

Het J1!linerale water te NJonno.

Na afloop van het onderzoek der minerale bronnen te Pe

lantoengan , Gebangan en Assinan begaf ik mij in December

1846 over Samarang naar de modderwel te Bledoek (Koewoe),

ten einde aldaar het minerale water, dat in deze modderwel

gevormd wordt, te onderzoeken. Als bijzonder belangrj~k was

dit water opgegeven, omdat door de inlanders aldaar Hl een

groot aantal bamboezen goten door vrijwillige uitdamping in

de lucht eene vrij grcote hoeveelheid keukenzout bereid wordt.

Men kon vermoeden, dat in de overbl ijvende moederloog van

dit water belangrijke b estanlldeelen aanwezig zijn konden.

Van Samarang begaf ik mij naar Poerwodadi en van daar in

oostelijke rigting naar Blodoek.
AlVOl'ens ik echter deze plaats bereikte, werd mij bij de

poststation Plesso (distrikt Selo , residentie Soerakarta) 6 pa

len oostelijk van Poerwodadi een mineraal water aangewezen,

dat Vz paal van daar in de rijstvelden gevonden en door de

inlanders Njonno genoemd wordt.
De smaak van dit water in sterk zoutachtig alkalisch en de

reuk zwavelwaterstofgasachtig ; soortelijk gewigt bij 28° C. ::::
] ,0265; reactie alkalisch. Met zoutzuur behandeld, ontwikkelt

het water koolzuurgas; gekookt, blijft het onveranderd helder.

Met ammonia en phosphorzure ammonia behandeld, vormde

zich eene zeer kleine hoeveelheid van phosphorzure bitteraar

de ammonia.

12D
Het water, tot kristalvorming uitgedampt, gaf kleine, wit,.

te kristallen, gedeeltelijk van kubleken vorm; tot droogwor

dens toe uitgedampt en op platinadraad in de buitenste vlam

gehouden, verkreeg men eeno waterheldere parel, die, in de

binnenste vlam gebragt , de buitenste geel kleurde. Na bekoe

ling was de parel wit, dof en met vele kleine scheurtjes voorzien.

Het zout trok spoedig vochtigheid uit de lucht aan; gegloeid

zijnde, werd het eenigzins donkerder van kleur ven nu met

zoutzuur houdend water behandeld, bleven sporen van kiesel

aarde terug, bevattende eenige verkoolde organische zelfstan

digheden.

Zoutzure barietaarde gaf in het water een wit praecipitaat

van koolzure barlotaarde met sporen van zwavelzure barietaarde.

:Met salpeterzuur zuur gemaakt, gaf het water, na met salpe

terzuur zil veroxijde behandeld te zijn, chloorzilver, geheel oplos

baar in ammonia.

Met chloorpalladium bleef het met zoutzuur verzadigde water

helder. Slechts sporen eener bruinachtige kleur kwamen te

voorschijn; met amylumpap en chloorwater werd eene lig te

violette kleur gevormd; na bijvoeging van meer chloorwater,

bleef de vloeistof helder.

Cyaanijzerpotassium was zonder reactie op het water.

Proeven tot opsporing van potassa , ammonia en van phos,

. phorzuur, bewezen de afwezigheid dezer Iigchamen.

QUAl'ITITATIEVE ANALYSE.

1. Bepaling der Vaste deelen.

71 grm. water uitgedampt, gaven zout 2,491 grm.

iO? grm. water 3,5085 grm.

2. Bepaling van het Chlorium.

11O,48ö grrn. water gaven 8,520 grrn. chloorzilver , bevat

tende 2,09747 grm, chlorlum.

100 grrn. water 1,898i4 grm,
L 10
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3. Bepaling der Koolzure soda. Het water der modderwellen te Eoeicoe,

5. Bepaling van het Chloo1"Sodiurn.

4·. Bepaling van het Chloonnagnium.

1,89M15 " hetwelk 3, 13914 grm , chloorsodium geeft.

Totaal . 3,531052

De dir ekte bepaling der vast e deelen, gaf 3,5085 grm.

11 palen oostelijk van de poststation Plesso ligt Bledoek en

~ paal van daar de dessa Koewoe, behoorende tot het dis

trikt Kradenan I afde eling Grobogan,

De hier voorkomende modderwel heeft Dr. P. Bleeker in het

Tijdschrift voor Neêrlandsch Indië jaarg. 18150. dl. lp. 31 beschre

ven. De gassen , die den modder tot eene zekere hoogte op

heffen, zinken, na den modder doorbroken te hebben, weder

om naar beneden en blijven deels op de oppervlakte der modder

wel zweven. Volgens oenig e op de plaats in het w erk gestelde

proeven bestaan dez e gassen voornam elijk uit koolwaterstofgas ,

koolzuurgas, zeer weinig zwavelwaterstofgas en uit waterdamp.

Het mineraalwater, dat uit deze modderwel te voorschijn

komt, is eenigzins witachtig troebel, wordt echter na korten tijd

geheel h elder en heeft een e naauwelijks zigtbare alkalische

reactie. Tot koleens toe verhit, blijft het helder. Soortelijk

gewi gt bij 280 C. :::: 1,0218; smaak sterk zoutachtig en te

vens eenigzins bitter. Reuk zwavelwaterstofgasa chtig.

Het waler, tot kristalvorming uitgedampt, gaf schoone :wilte I

kristallen groolendeels van kubleken vorm, w elke voor de

blaasbuis de buitenste vlam geel kleurden. De moederloog

met amylumpap en chloorwater b ehandeld, gaf sporen van jood

arnylurn, zonder de aanwezigheid van broomamylum aan te duiden.

Koolzure soda bij het water gevoegd, gaf een wil prmci

pitaat. Oxalas amm oniac verhield zich evenzoo. Oxalns arn

moniae in geno egzame hoeveelheid bij het water gevo egd, ge

flltrcerd , de vloeistof met ammonia en ph osphas ammoniae

behandeld, gaf phosphas magncsiae el ammoniae.

Ammonia bij hel water gevoegd, gaf een prmcipitaat, op

losbaar in overmaat van murias ammoniae.

Cyaanyzerpotassiurn is zonder r eactie op het water.

liet water met barietwater en vervolgens met koolzure am

monia b ehandeld, gaf eene vloeistof, welke op b ekend e wijz e

met oplossing van chloorplatina, chloorplatina - chlo orpotasslum

vormde.

grrn.

0,386192

3,139H
O,005!~2

Sporen.

idem.

idem.

idem.

idem.

Resultaat.

100 grrn. water bevatten

Koolzure soda (w ate rvr ij)

Chloorsodium

Chloormagnium

Joodmagnium

Zwavelzure soda

Kieselaarde
Org. zelfstandigheden

1. wa velwaterstofgas

De geh eele hoeveelheid chlorium in 100 grm. water is

;::.;: 1,S9S:i!I' grm . en gebonden aan het magnium

is ;::.;: 0,00399 " blijft over

85,8 grm. water gav en 0,012 phosphorzure bitteraarde-am

monia, of 0,00.1-'15 pho sphorzure bitteraarde, bevattende 0,001999

grm. bitteraarde.
100 grm. water dus 0,00233 grm.; b eantwoordende aan

O,OO::i!l2 grift. chloormagnium, waarin 0,003992 grm. ehlorium .

100,ä2 grm. water met ammonia en murias barijtae be

handeld, het pr rccipitaat gewasschclI en met zoutzuurhoudend

water opgenomen, gefiltreerd, en bij het filtraat zwavelzure soda

oplossing gevoegd zijnd e, verkreeg men 0,85 grrn. gedroogde zwa

velzure barietaarde, beantwoordende aan 0,3882 grrn. watervrije

koolzure soda.
100 grm. water gaven dus 0,386192 gnn.



'128

Nitras argenti gaf in het water veel chloorzilver.
Barietzouten waren zonder reactie.
Eenig water uitgedampt, het overgebleven zout gegloeid (waar

bij het eenigzins donkerder gekleurd werd) en in zoutzuurhoudend
water opgenomen zijnde, bleven sporen van kieselaarde achter.

Het water bevat dus, Potassium , Sodium , Calcium, ~Iagni

um, Chlorium, sporen van Jodium, Kieselaarde • en Org. zelf

standigheden.

QUANTITATlEVE ANALYSt>.

I. Bepaling der Vaste deelen.

122 grrn. water uitgedampt, gaven 3,54 grrn . zout.
100 grrn. water 2,9017 grm.

2. Bepaling van het Chlorium.

109,665 grm. water gaven 7,853 grm. chloorzilver.
100 grm. water 7,1609 grm., bevattende 1,76662 grrn,

chlorium.

3. Bepaling van het Chloorcalcium.
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100 grm, water bevatten 0,022392 grrn. magnesia, gevende

0,052091 grm, chloormagnium, waarin 0,038366 grrn. chlo
rium.

5. Bepaling van het Chloorpotassium.

Uit toO, grm, water verkreeg men op bekende wijze 0,022
grm, chloorplatina-chloorpotassium; beantwoordende aan 0,00673
grm, chloorpotasslum of 0,00319.1- grrn, chlorlum.

6. Bepaling van het Chloorsodium.

De geheele hoeveelheid chlorium in tOo grm. water is 1,76662
grm, Gebonden aan het potasslum is 0,003194 grm.

" "', calcium =0,076874 "
" "" magnium ;::: 0,038366 "

Te zamen. = 0,11843~ "
En afgetrokken van de totale hoeveelheid, blijft 1,6,48186

grrn. chlorium, gevende 2,7313.i, grrn. chloorsodium.

Resultaat.

De direkte bepaling der vaste deelen volgens 1 gaf 2,9017
grrn,

Uit deze analyse blijkt, dat dit water bijzonder geschikt is
tot bereiding van keukenzout, hetwelk mot weinig moeite in
.eenen bijkans geheel zuiveren toestand te verkrijgen is.

110 grm. water met murias ammoniae en oxalas ammoniae
behandeld, gaven 0,208 grrn. oxalas calcis, bij 30· C. gedroogd.
Hiervan gaven 0,176 grrn, door gloeijen 0,102 grrn. koolzure
kalkaarde; dus 0,208 grm, ;::: 0,1205 grm,

100 grm. water beantwoorden dus aan 0,10959 grm, kool
zure kalkaarde, of aan 0,121335 grm. chloorcalcium , bevat
tende 0,076874 grrn. chlorlum.

4. Bepaling van het Chloormaçnium,

Het filtraat van het oxalas calcis (3) met ammonia en phos
phas ammoniae behandeld, gaf 0, t!tS grrn, phosphas magne
siac et ammoniae.

Hiervan gaven 0,130 grm. door gloeijen 0,039 grm, phosphos
zure magnesia= 45,38.1- ten honderd; dus 0,148 grm, ;::: 0,06717
grm.• bevattende 0,02'1631 grrn. magnesia.

lOO grrn. water
Chloorpotassium
Chloorsodium
Chloorcalcium
Chloorrnagnlum
Jood magnium
Kieselaarde
Org, zelfstandigheden

bevatten grm.
0,00673
2,73134
0,121335
0,052091
sporen.
idem.
idem.

Totaal. 2,911496
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Het scheikundig onderzoek des modders dezer wel zal ik

later mededeelen.

Onderzoek van water uit de J ava-zee.

Te Samara ng teru ggekomen zijnde , aanvaardde ik de r eis

naar Batavia met het nederl. koopvaardijschip Ja va's ' Velvaren,

Op de hoogte van Cheribo n , ver van de kust, vergade rde ik

tw ee flesschon zeewater , die te Batavia tot het volgende

scheikundige ond erzo ek diend en.

lIet Indische zeewater is zonder r euk, van w algelijk bitter

zoutachti gen sma ak, volkomen helder en kleurloos, w ann eer

het in een drinkglas gezien w ordt, Bij het koken bleef het

onver auderd ; de reacti e zeer zwak alkalisch; soortelijk ge

wigtbij 27° C, ;::: 1,02533.

Tot kri stal vorming uitgedampt, vormde het schoone kristal

len van gr ootendeels kubleken vorm. Tot droogwordens loc

uitgedamp t gaf het eene w itte zoutmassa , uit de lucht spoe

dig vocht igheid aantrekkend e. Gegloeid zijnde w erd deze iets don

kerder gekleurd. Rij het oplossen in zoutzuurhoude nd wa ter ,

bl eef geene kieselaarde achter.

Zwavelwaterstofgas en cyaanyzerpo tassium had gee ne r eac

ti e op het water.

Ammonia bij het w at er gevoegd , vor mde een prmcipi taat,

b.&'kans gehee l oplosbaa r in murias amm onia e ; het onoplosbar e

gedeelte w as te gering om qu alitatief onderzocht te worden.

H et scheen mij toe spo re n van phosphorzure kalk aarde te be

vatten .
Na bij voeging VUil murias ammoniae gaf carbonas arnmo

niae in het wa ter een gering przeciptta at van koolzure kalk aard e.

H et filtraa l hiervan, met ammonia en phosphas ammonlae be

handeld , gaf phosphas magnesiae et ammoniae.

E enigc droppels chloorc alcium-oplossing bij het water ge

voegd zijnd e, vormde zich na eenige oogenblikke n zwavelzure kalk

aarde, zoodat chloorcalcium in het water niet aanwezig kon zijn.

Het water met chloorplatina op bek ende w ijze behand eld,
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gaf eenige pot assa te her kenn en, Ook bleek uit deze proef
d e aanwezigheid van sodium,

Amm onia kon in het water niet gevon den worden,

Met salpeterzuur en sulpcterzuurz i l vcroxjjdn behand eld , gaf

bet wa ter veel chloorz ilver , geheel oplosbaa r in am mon ia,

Met chloorbaryum behandeld, gaf het zw avelzure bariet
aarde.

Moeder loog van het zeewater met amylumpap en chlnorwa ,
ter behand eld , . gaf geen jooda mylum , doch dllidelfike spore n
van br oomam ylum.

Salpeterz uur was in hel water niet te vinde n.

Het bevat dus : Potassium , Sodium , !lfagnium, H a/kam'de.

Chlorium , Zwavelzuur, sp oren van Bromium en van Orça:
nisch e zelfstandigheden.

BU de quantitati eve bepaling is de kalkaarde ee rst op het

zwavelzuur berekend; vervol gens de potassa en w at el' dan

no g van het zwavelzuur overgebl even is , op eene beantwoor

dend e hoeveelheid van soda. Het magniurn is aan chlorium

gebonde n, evenzoo het sodium na aftre kking van dat, wat
als soda tot het zwav elzuur behoord e.

Q l:A:'ITlTATJIlV E .C~.\ LTS ii .

1. Bepaling der Vaste deelen,

116 gr rn, w ate r uitgedam pt en het overblijvend zout ste rk
uitged roogd zijnde, gaven 3,98 grm, zout.

100 gr rn. water 3,43101 grill ,

2. Bepaling va n het Chlorium.

85,614 grm. water gaven 6,36 gr m. gesmolten chloorzilver.

100 grrn . water 7,4287 grm, bevatten de 1,83 27 gun . chlorlum.

3. B epaling van he: ZW(J velzuur.

179,445 grm . water gaven 1,123 grrn. gedroogde en gegloei
de zwavelzure barietaarde.
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100 grm, water 0,62582 grm., bevattende 0,21511 grm, wa

tervrij zwavelzuur.

0,11426 grrn., gevende met 0,089121 grm. soda -0,20338 grm.
watervrije zwavelzure soda.

8. Bepaling van het Chloorsodium.

Totaal 3,35074
de direkle bepaling der vaste deelen gaf 3,431O-i grm.

Onderzoek van Gouvernements keukenzout uit
Indisch Zeewater bereid.

Volgens 2 bevatten toO grrn. water ],8321 grrn. chlorium.
Aan het magnium is gebonden 0,35993 grm. ; er bleven dus over
1,472ï7 grm. chlorium , gevende met 0,9681 grm. sodium
2,44087 grm, chloorsodium,

grrn,

2,44081
0,'.8869
0,00388
0,20338
0,21392
sporen

Idem

bevatten

Resultaat.

"
"

100 grrn. zeewater

Chloorsodium

" magmum
Zwavelzure potassa

soda
kalkaarde

_ In verband met bovenstaande analyse zal ik hier een schei
kundig onderzoek laten volgen van Gouvernements keuleenzout
uit Indisch zeewater bereid. '

Het tot dit onderzoek gediend hebbende zout was uit het
zoutpakhuis te Ratavia genomen uit eene zekere hoeveelheid zout
voor het dienstjaar 1850, onlangs aan het magazijn van gellees~
middelen afgeleverd.

Bet was gekristalliseerd, vuil wit, vochtig en met onzui
verheden als zand, plantendeeltjes enz. gemengd . Met water
behandeld, bleven deze op het filtrum. Het filtraat bevatte

Broommaguiurn
• Organische zelfstandigheden

Phosphorzure kalkaarde '?

100 grm. water bevallen volgens 3 =0,21511 grm, zwa
velzuur. Aan de kalkaarde is gebonden 0,09907 grm.

" "polassa " .. 0,00 t78 ..

Van 221,27 grrn. water verkreeg men op bekende wijze
0,024 grrn, chloorplatlna-chloorpotasslum , bevattende 0,00464
grrn. potassa.

100 grrn. water bevatten dus 0,002098 grrn. potassa, ge
vende met 0,001782 grm, zwavelzuur 0,00388 grm, zwavelzure
potassa,

1. Bepaling der' Zwavelzure Soda.

Van 110,635. grrn water verkreeg men 1,363 grrn• . drooge
phosphorzure bitteraarde ammonia.

Hiervan gaven 1,OUO na het gloeijen 0,465 grm, phosphor
zure bitteraarde; dus geven 1,363 grm. 0,63379 grrn., bevat
tende 0,14245 grm. mngnlum.

100 grrn, water bevatten dus 0,12876 grm. magnium , ge
vende met 0,35\)93 grrn. chlorlurn , 0,48869 grrn. chloormagnium.

6. Bepaling der Zwavelzure potassa.

0,10085 "
en afgetrokken van de totale hoeveelheid zwavelzuur, blijft

5. Bepaling van het Chloormaqnium.

4. Bepaling der Zwavelzure Kalkaarde (Gyps.)

110,635 grm. water gaven 0,138 grrn, koolzure kalkaarde.

100 grm. water dus 0,12-i7 grrn. bevattende

0,070-1 grrn, kalkaarde, welke met

0,09907 " zwavelzuur en
O,O:H46 " water

0,21393 " zwavelzure kalkaarde vormt.
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volgens een qualita tief onder zoek: spo re n van Potassa ; Soda; Kalk

aarde; .Magnesia; Kieselaar dei Chloriu m; Zwavelzuur en Water.

Q UANTlTATI IlVE ANALYSE .

100 grm. zout dus 1,024 grrn.: waarin 0,3755 grm, magne

sia, b eantwoordende aan 0,873 5 grrn. ehloo rmagnium.

6. B epaling dcr Zwavelzure Soda.

3. B epaling van het Ztcaoelsuur.

2. B epaling der Onzuiverh eden van het Zout.

J. B epaling van h et Wa ter.

18,5 55 grrn. zout ged roogd en zwak geg loeid, ga ven 17,23 grm.

]00 grm, dus 92,859 grrn. en bij gevo lg

7,14L " water

grm.

88, 2 1411
0,8735
0,5217
1,43258

0,00311
] ,814

sp oren.

7,141

b evatten

Resultaat.

"

lIJO grm, zout

Chlo orsodium

" magnium
Zwavelzu re sod a (wa tervrij}.

kalkaarde

Kieselaard e

Onzuiverh ede n

Zw avelzure po tassa

'W ater

8 . Bepaling van het Chloorsodium,

7. B epaling der K ieselaar de.

Van 48,217 gr rn, zout verkreeg men 0,0015 gr rn. geg loe ide

kieselaarde.

JOU gr rn. zout O,003Il grm,

]00 grm, zou t bevatt en 0,956 54 gr rn. zw avelzuur , gebonden

aa n de kalkaarde; is = 0,6631 6 gr rn. ; blUft dus over 0,2 9308
grm., beantwoordende aan 0,5217 grm, watervrije zwavel
zure soda.

De ho eveelh eid van het water, chloo r mag nium, der zwavel

zur e soda , zw avelzure kalkaarde, kieselaarde en onzuiverhe

d en bed roeg voor 100 grrn. zout 11,78589 grm, Bleven dus

over voor chloorsodium 88, 214 11 gr m,

100,00000

Talrijk zijn de analyses van zeewat er, op verschillende plaat

sen der aard e ver gad erd, maar in het alg em een is de zam en

stelling der be standdcelen niet met voldoend e na auwkcurlgheid

geschied.

zwavelzure kalkaarde
"

35 grrn . zout m et water b ehandeld, gave n 0,635 gr ill. on

zuiverheden .

100 grrn, zout dus 1,>!14 grrn, b esta and e ui t plantendecJen ,

d eeltj es van sche lpen, kwartszand, t rachielzand, stukjes van Ield

spaath, ijzeroxijde houdende kleiaarde en koolzure kalkaarde ,

B epaling van het Chloormaqnium,

Van 18,555 grrn. zout verkreeg men 0,190 grrn. gegloeide

phosphorzure bitteraarde.

1 8,55 5 grrn. zou t gave n 0,1 55 grrn. koolzure kalk aarde ; lO f)

grm, zout dus O,~3536 gem. beantw oordend e aan

0,47131 grrn. kalkaarde

0,66346 " zwavelzuur
0,29781 " water

H et filtraat va n 2 met salpe te rz uur en salpe terzu re bari et

aarde beh andeld, gaf 0,9ï4 grm, zwa velzure bari etaarde , w aar 

in 0,33479 gr rn. zwa velzuur.

100 grm, zout du s 0,95654 grrn. zwavelzuur.

4. B ep aling del' Zuxuielzu re Kalkaarde.

],43258



Men vindt opgegeven, volgens Mareet. dat 100 deel en oceaan

water, behalve de andere bestanddeelen, 0,466 deelen zwavel

zure soda en 0,I99 deelen zoutzure kalkaarde bevatten.

In het qualitatieve gedeelte van bovenstaande analyse is reeds

aangetoond, dat deze twee verbindigen naast elkander niet
bestaan kunnen.

Volgens andere analysen van zeewater b, v; van Vogel en
Bouillon la Grange, Laurens , Klemm , enz. bevat het zeewater

zwavelzure magnesia, en geene zwavelzure soda. Waarom

men hier het zwavelzuur bij voorkeur op de magnesia bere.
kend heeft, is mij onb ekend.

Juist aan deze verschillende wijze van berekening is het

vrij groot verschil toeteschrijven, dat er bij zoo vele analysen
van zeewater beslaat.

(f'ervolg hiertuû,




