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VAN

DOOR

(Ver volg van bladz. 136).

Totaal :::: 1,5592253

Deze analyse is in het jaar 1845 gedaan. Onlangs [Septem

her 1850} zijn mij op nieuw door den chef der geneeskundige

dienst Dr. Bosch, 6 met dit mineraio water gevulde flesschen
geworden tot scheikundig onderzoek. Niet zonder belang is

thans de juiste kennis der zamenstelling van dit water. Im

mers het nieuw opgerigte gezondheidsetablissement Gadok op

Tjikoppo en Herwijnen bevindt zich op slechts korten afstand

van deze min erale bronnen. Ik zal daarom de nieuwe analyse

dezes waters hier medcdeelen.

, Smaak van het water prikkelend zoutachtig, eenigzins bitter;

reuk zwavelwaterstofgasachtig ; soortelijk gewigt bij 28·C:::::
1,01186. Bij het gieten in een glas parelt het heldere water.
Na eenigen tijd wordt het troebel en een witachtig praccipi

taat zet zich af. In het water wordt lakmoespapier rood ge
kleurd welke reactie in de lucht verdwijnt. Bij koking wordt

het water spoedig troebel; er ontwijkt koolzuur en eenig

zwavelwaterstofgas, en de in water onoplosbare deelen zetten

zich af.

Dij het qualitatief onderzoek zijn dezelfde uitkomsten ver
kregen als bij de vroegere analyse; slechts werd nu bovendien

gevonden een e geringe hoeveelheid van een potassa - zout.

Quantitatieve analyse.

1. Bepaling der Vaste deelen,

131,56l grm, water gaven 2,007 grrn. zout, hetwelk wit ,

kristalachtig en zeer hygroscopisch is.
100 grm, water 1,5255 grrn, zout.

. Met gedestilleerd water behandeld, bleven 0,115 grm. on

opgelost es 0,08741 ten honderd water.

Bij 526,256 grm, water bleven 0/148 grm. ::::: 0,08513 ten

honderd; dus gemiddeld ::::: 0,08627 ten honderd en bij ge

volg 1,43923 ten honderd 'oplosbar e deelen.

2. Bepaling van het Jodium.

525,256 grm. water gaven op bekende wijze bij 50 à 60· C

in de lucht gedroogd joodpalladium , wegende 0,0125 grm,

sporen.
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In tien derden jaargang van het Natuur- en Geneeskundig

Archief voor Ncèrlands Indië is het scheikundig onderzoek de

zes w alers verm eld. Rij de berekening van het eindresultaat

dezer analyse zijn enkele fout en ingeslopen. Na verbetering daar

van erlangt de zamenstelling van het water den volgenden vorm.
t 00 grrn. mineraal water van 1,01244. soortelijk gewigt bevatten

grm.:
0,084-036
0,002066

1,2029
0,151553

0,041132

0,00098
0,008852
0,00192

0,0004113

1,4938503
0,061252

0,004123

EENIGE OP JAVA VOORKOMENDE MINERALE WATEREN. ,



100 grrn. water dus

gebonden

100 grrn. water 0,002375 grm. waarin 0,0007022 grrn. pal,

ladium, hctwelk aan 0,0016654 grm, jodium beantwoordt of

aan 0,0018324 grrn, joodmagnium.

3. Bep'dling van het Chlorium.

131,564 grrn, water gaven 4,581 grm. chloor en joodzilver,

100 grrn. water 3,4S2 grm. Volgens 3 bevatten 100 grm,

water 0,001665 grm. jodium, beantwoordende aan 0,003091

grrn. joodzilver en afgetrokken van de geheele hoeveelheid,

blijft 3,4789 grm. chloorzilver , waarin 0,85826 grrn, chlorium,

'j.. Bepaling van het Zuxuielzuiu: en der Zwavelzure kalkaarde.

131,56l grrn. water met zoutzuur behandeld, uitgedampt,

gefiltreerd en bij het filtraat chloorbaryum gevoegd, gaven

0,0365 grm, bij 100· C. gedroogde zwavelzure barietaarde.

100 grrn, water dus 0,027743 grm., beantwoordende aan

0,0205906 grrn. zwavelzure kalkaarde (gips).

5. Bepaling van het Chloorcalcium,

131,564 grrn. water gekookt, gefiltreerd met chloorammonium

en koolzure ammonia behandeld, gaven koolzure aarde, die,

in zoutzuurhoudend water opgelost met ammonia en oxalas am

moniae behandeld, oxalas calcis gaf en tot koolzure kalkaarde

geb ragt 0,216 grm. woog.

100 grrn, water beantwoorden dus aan 0,16!.18 grm. De in

4 bepaalde hoeveelheid kalkaarde bedraagt 0,006774 grm. en

berekend op koolznre kalkaarde 0,01200Z grm.; afgetrokken

van de totale hoeveelheid, blijrt 0,152173 grm., beantwoor

dende aan 0,16849 grrn. chloorcalcium , waarin 0,10675 grtn.

chlorium.

6. Bepaling van het Chloormaqnium:

Het filtraat del' koolzure kalkaarde (5) uitgedampt en phos

phoszure ammonia bijgevoegd, gaf 0,126 grm. bij 60· C. ge

droogde phosphorzure bitteraarde ammonia of ~,05859 grm.

gegloeide phosphorzure bitteraarde, waarin 0,021481) grm.

magnesia, beantwoordende aan 0,013169 grm, magnium.

..

~Bä

0,01001 grOl.; aan heL jodium is

0,OOOW7 " : afgetrokken,

brOft 00098 (.
IJ . ' q3" Olagnium, gevende met

0,0275H:i grm. chlorlum 00373"8 .
, o gi rn, chloormagnium.

7. lJepaling van het Chloorpotassium.

'~an 131,564 grm, water verkreeg men 0,145 grrn. chloor

platllla-chloorpotassium.

.100 grrn, water gaven dus 0,11022 grm., waarin 0,033703

gl m. chloorpotassium, bevattende 001 "'998 g' I I .
. ' u I m. c I ormm.

8. Bepaling van het Chloorsodiwn.

De gcheelo hoeveelheid chlorium in 100 grm water is

0,85826 grrn, .

Gebonden aan het Potasslum is 0,015998 grm,

" "" Calcium ,,0,10675 ,.
" "" Maguium ç, 0,0275 j 5 "

te zamen =0,150263 "en

afgetrokken van de geheele hoeveelheld bliift 0 707997 o

b ' ", ,,1'01.,

eantwoordende aan 1,1733 grrn. chloorsodrum.

9. KontrtJle.

Het Chloorpotassium bedraagt in 100 grm, water =0,033703

" "sodium " """ ,,= 1,1733

,. "calcium " """ ,,= 0,168-i9

" "magnium " """ ,,= 0,037358

" Jood" "" "" ,, __ 0,0018324

De Zwavelzure kalkaarde """ ,,= 0,0205906

Te zamen ::::: 1,43527/1
De oplosbare zouten in 100 grrn. water bedragen volgens

1 :::: 1,113923 grrn.

10. Bepaling der Kieselaarde.

0,338 grm, in water onoplosbare deelen, bcantwocrdcnde
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aan 391,793 grm. minetaal water, met zoutzuurhoudend wa
lel' behandeld, met eenige druppels salpeterzuur gekookt, uit
gedampt en met water opgenomen, bleef kieselaarde achter,
na gloeijing 0,Ot35 grrn. wegende,
100 grrn. water dus 0,003445 grm,

meterstand, herleid . tot den normalen druk en 00 temp. 31,661
c, e. bedragende , en 0,062744 grm, wegende bij gevolg l,önS
grm.;:::: O,M963 gr~. koolzuur.

100 grm. water bevatten volgens I.~ 0,17996 grill. koolzuurgas .

" " " " ,,2. ;:::: 0,17721 " "

• (1) Deze bepaling niet aan de br on bewerkstelligd zünde, geeft waar
schijnlijk het koolzuurgehalte te kl ein aan. De analyse van het jaar 1845

geeft nog mind er dan de helft van het thans bepaalde vrije koolzuur; ook
toen geschiedde de bepaling van het koolzuur niet aan de bron.

Het grootere koo lzuurgehalte van het thans onderzochte water is de re.

den, waarom Lij een grootcr gehalte aan vas te deel en het soortelijk ge
wigt minder is, dan Lij het in 1845 onderzochte water.

blijf(

"

grm.

0,033703
1,1733
0,16849
0,037358
0,0018321
0,079379
0,001739

Resultaat•

bevatten

gemiddeld ce 0,178585"
gebonden 0,034593 grm,

" 0,0008966 "

magnium"

100 grm, water
Chloorpotasslum

" sodium
" calcium

Jood "
Koolzure kalkaarde

" bitteraarde

.Aan de kalkaarde is

" " bitteraarde"

Te zamen 0,0354896 "
koolzuur en afgetrokken van de geheele hoeveelheid

0,1430954 grrn. vry' koolzuur (1).

15. Bepaling van he: Zwavelwaterstofgas.

731,5 grill. water behandelde men met amylumpap en jodi
urntinktuur. Het verbruikte jodium woog 0,200 grill.• helwelk
beantwoordt aan 0,027053 grm. zwavelwaterstofgas.
. 100 grm. water dus 0.0037916.

12. Bepaling der Koolzure kalkaarde.

Het filtraat der kieselaarde met chloorammonium en ammo
nia behandeld, gaf aluinaardehydraat met oenig yzeroxydehydraat,
na gloeijing 0,U027 grm wegende.

100 grrn. water dus 0,000689 grm.

11. Bepaling der Aluinaarde met sporen van Yseroanpie.

Het filtraat van het aluinaardehydraat op bekende wijze be
handeld, gaf koolzure kalkaarde, wegende 0,311 grm.

100 grrn, water dus 0,079379 grrn., waarin 0,034593 grm.
koolzuur.

13. Bepaling der Koolzure bitteraarde.

. Uit het filtraat der koolzure kalkaarde (t 2) stelde men
0,009 grm, gegloeide phosphorzure bitteraarde daar.

100 grrn. water dus 0,Q02291 grm.j waarin 0,0008423 grm.

magnesia, gevende met 0,0008966 grrn, koolzuur 0,001139
grrn. koolzure bitteraarde.

14. Bepaling van het Koolzuur.

366,6 grm, wa·tC!· m~t ammonia e~ chloorcalcium behandeld,
gaven 1,698 grm. koolzure aarde. Hiervan verloren.

10 • 0,314 grrn. na behandeling met zoutzuur in een apparaatje,
voorzien van een chloorcalciumbuisje 0,122 grm. aan gewigt.

Dus bevatten 0,314 grm. ;:::0,122 grm, koolzuur en bij.gevolg
1,698 grm. ;:::: 0,65973 grm. koolzuur.

2°. 0,164 grrn, na behandeling met zoutzuur in een met kwik
gevuld cylinderglas 36,25 c, c. koolzuurgas gemeten bij 28,5° C.
temp, 28,50

- 21,8· psychrometer- en 163,15 mmo 29,1 0 C. buro-
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Zwavelzure kalkaarde

Kieselaarde

Aluinaarde met sporen van ijzeroxyde

Totaal dor vaste bestanddeelcn
Koolzuurgas

Zwavelwaterstofgas

Org, zelfstandigheden

0,0205906

0,0034457

0,0006891

1,5205268
0,1430954

0,0036983
sporen.

289

"met eene menigte grootere en kleinere trachietrolsteenon is
" ,bedekt en door een riviertje, Djamboe Liloelak genoemd,

" doorsneden wordt. Het water borrelt op meerdere plaatsen
"tusschen de trachtetsteenen op en laat op de steenen een

" geel witachtig bezink,el achter. Het is helder, teekent 29° R. bij
,,2Lo R. luchttemp. ('s middags 2! uur)" enz.

Totaal 1,6673205

Bij nadere beschouwing dezer analyse blijkt eene opmerkens
waardige overeenkomst van dit minerale water met dat der
Ludwig-brunnen van Hamburg VOl' der Höhe. Het water van

Sisippan is rijker aan vaste bestanddeelen dan dat van Hom
burg; het bevat eene niet onaanzienlijke hoeveelheid Joodmag
nium, hetwelk in het water van Homburg niet is en staat daar
door in geneeskundig opzîgt verre boven het laatstgenoemde
water, hetwelk in Europa als een zeer geneeskrachtig mine
raal water bekend is.

De hoeveelheid water die dagelijks verzameld zoude kunnen
worden, is met zekerheid niet bepaald. Zij wordt opgegeven
oenige honderden kruiken dagelijks te bedragen.

In het Natuur-en Geneeskundig Ar~hief is omtrent de lig
ging dezer bronnen het volgende vermeld.

" De minerale wateren van Sisippan bevinden zich in de re
"sidentie Buitenzorg , nabij paal 47 van den grooten postweg
"over Java en nabij den hoofdingang van het landgoed Pon

"dok Gedeh van den graaf Van den Bosch, ongeveer 1600 voe
"ten boven de zeevlakte. De heer Swaving, welke deze
" bronwateren met Jkbr, Van Hogendorp cn den heer Bleeker
,. heeft bezocht en van dezelve eenige kruiken verzameld,

,. meldt, dat nog 5 andere bronnen in de residentie Buiten

"zorg Sisippan genoemd worden n. l. drie op Jassinga , één
"op Bollang en één op Janlapa. De wateren van Sisippan bo

" ven bedoeld, liggen nabij den grooten postweg op een stuk

" land, hetwelk eenige voeten lager ligt, dan de postweg,

l




