
Spelen met vuur

FEITEN - ERVARINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Tientallen avontuurlijke proeven met vuur, rook, stank, vergif,
agressieve stoffen, knaleffecten en zelfgemaakt vuurwerk.
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Inleiding

RODAX of de lotgeval-
len van een pyrotech-
nisch laboratorium

“Scheikunde is een schone zaak,

die schenkt het mensdom veel vermaak”.

Toen een leraar dit grapje tegen mij

maakte hadden de mensen in Bhopal,

Lekkerkerk en Gouderak hem nog niet

kunnen tegenspreken. We schrijven na-

melijk begin jaren zestig. Deze periode

verliep voor mijn broer Rop en mijzelf

minstens net zo stormachtig als het

tijdvak van pakweg 1965 t/m ‘69, dat als

‘de roerige jaren zestig’ de geschiedenis

in zou gaan. Voor ons tweeën begonnen

de roerige jaren zestig al in 1961. Mijn

leraar maakte deel uit van het zgn.

‘mensdom’ in het Oost-Gelderse Doe-

tinchem, en hij was een van de uitver-

korenen waaraan wij toen, dankzij de

‘schone scheikunde’, veel vermaak wis-

ten te schenken.

Opvoeders zijn erg ongerust als hun

pupillen of kinderen met chemische

stoffen experimenteren. De gedachten

gaan onmiddellijk in de richting van

brand en ontploffing. De bandrecorder

van mijn geheugen kan nog steeds een

stem afspelen waarin die vrees door-

klinkt. Eén van onze chemie-vrienden

liet ons in zijn schuurtje (pardon: labo-

ratorium) zien hoe een schepje suiker

en een dikke uilvlinder spetterend ver-

brandden in een papje van zwavelzuur

met permanganaat. Er werd op de deur

gebonsd (die zat op slot). Het was zijn

vader.

– Tonnie, er brandt toch niets?

– Nee, hoezo?

– Ik ruik het! Tonnie, er brandt wèl iets!

– Nééhee! Er oxideert alleen maar wat.

– Oh, dan is het goed.

Hier botsen twee belangen. De ‘vaders’

die als de dood zijn voor brand en ont-

ploffingen. En de ‘kwajongens’ die vuur

en knallen juist leuk vinden en gauw

uitgekeken zijn op de scheikundedoos

waarmee ‘vader’ hun aandacht tracht af

te leiden naar steriele kleurtjes en neer-

slagjes.

Is het gevaarlijk, spelen met vuur? Ze-

ker. ‘Vader’ heeft gelijk. (Daarvoor heb

ik zelfs een vaderlijk argument: heel

veel ervaring.) En toch kan ‘vader’ mij

nog meer vertellen. Want is het niet

juist dat vleugje gevaar dat spelen met

vuur zo spannend maakt? Waarom

zouden mensen anders vuurwerk afste-

ken op oudejaarsavond? Ja, er is nog

een ander motief: het is wanorde, die

maar eens per jaar mag – binnen zekere

grenzen natuurlijk.

De één krijgt een kick door op ski’s van

een helling te suizen, de tweede koopt

een snelle auto en negeert de toegestane
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maximumsnelheid, weer een ander be-

geeft zich alleen geestelijk in gevaar en

kijkt tot diep in de nacht naar geweld-

films. Mijn broer en ik speelden met

vuur en vuurwerk, om de boel op stel-

ten te zetten. Toch voel ik me niet op

mijn plaats in dit rijtje. Brekebenen,

wegpiraten en Reaganfilms... Niks voor

mij. Het rijtje deugt niet. De geneugten

van de massamens kunnen niet in één

adem worden genoemd met kwajon-

genswerk, keet en rel.

Enkele weken nadat we ‘het buskruit

opnieuw hadden uitgevonden’ ontplof-

ten onze eerste bommetjes. Een mijl-

paal, vonden we, dus onthielden we de

datum: 5 november 1961. De bomme-

tjes waren gemaakt van sambalpotjes

met daarin wat kaliumchloraat/suiker-

mengsel. Als ontsteker diende een slag-

hoedje van een geweerpatroon, dat tot

ontploffing werd gebracht door de pa-

troonhuls met langzaam brandend

kruit te vullen en dit via een lont van

salpeterpapier aan te steken. Op dertig

meter afstand klonken de explosies als

doffe dreunen. De sambalpotjes kwa-

men op aarde terug in de vorm van

hagelbuien van dobbelsteentjes glas.

Het aantal sambalpotjes in een huis-

houden is gering. Dus moesten we al

gauw overstappen op jampotten. Deze

knalden echter niet hard genoeg naar

onze zin. Bovendien ontstonden grote

scherven, waarvan sommige een soort

zeilvlucht maakten. Dat vonden we,

zelfs bij onze toenmalige overmoed en

onwetendheid, te gevaarlijk. Verder

hadden we geen vrede met de manier

van ontsteken. We wilden alles zèlf

kunnen, en niet afhankelijk zijn van

oude Duitse geweerpatronen.

Een grote stap voorwaarts deed mijn

broer Rop kort daarna met de uitvin-

ding van RODAX-3. (RO = Rop, DA =

David, X = geheim, 3 = het nummer

van de vinding. Dit boek zal het geheim

trouwens ontsluieren). Het was een

poedermengsel, dat in een flits ver-

brandde. Een daarmee gevuld ‘punt-22’

hulsje bleek niet, zoals we verwachtten,

als een raket weg te schieten, maar met

een scherpe knal te exploderen.

Meteen gingen we aan de slag. Of moet

ik zeggen: in de slag? In cellofaan zakjes

deden we een schep langzaam brandend

buskruit, een afgesloten hulsje met

RODAX-3 en een lont van salpeter-

papier. We moesten natuurlijk even

proberen of deze bommetjes het wel de-

den. De achtertuin van een ouderling

van de Nederlands Hervormde Kerk

diende als proefterrein. Steekvlammen

scheurden de novemberavond open....

harde knallen, en overal sloegen de hon-

den aan. Toen we vonden dat het slacht-

offer wel voldoende had gevloekt,

besloten we het offensief te verleggen

naar de voortuin van een natuurkunde-

leraar, die Rop een onvoldoende had ge-
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geven. Deze man woonde in een nieuw-

bouwwijk. Bergen zand, bouwketen en

steigers boden ideale dekking. De strate-

gie was verbluffend: snel opduiken,

ieder zou dan één of twee bommetjes

ontsteken, wegwezen. Een vriend van

ons deed ook mee, zodat na iedere uit-

val vijf of zes dingetjes op het gazon la-

gen te vonken. Als de lont het kruit

bereikte, zwol het vurige puntje aan tot

een één meter hoge steekvlam; sommige

vonken stegen tot boven het dak. Dan...!

... de scherpe flits-knal, nog één, ...!...

een harde knal en nog één... Er waren

ook blindgangers.

Op het laatst stond de leraar voor zijn

slaapkamerraam zogenaamd de krant

te lezen. Misschien moesten we die paar

laatste bommetjes maar in zijn achter-

tuin droppen. Toen we echter de brand-

gang achter de huizen inliepen stond

daar een grote schim ons op te wach-

ten. “Vlucht”, riep Rop. Na een wilde

achtervolging kreeg die kerel me nog te

pakken ook, maar omdat hij net zo uit-

geput was als ik, kon hij me alleen maar

een flinke schop geven en weer loslaten.

Fluitsignalen brachten ons weer bij el-

kaar. Wat mij betreft was het feest voor-

bij. De anderen hadden daar begrip

voor. De laatste bommetjes werden bij

de Gereformeerde Kerk op het zadel

van een damesfiets gelegd en afgesto-

ken. Het idee dat straks een nietsver-

moedend achterwerk – de Here zij

geprezen –  op het zwartgeblakerde leer

zou plaatsnemen monterde me weer

helemaal op. Het plan om de volgende

avond dóór te gaan, stond daarmee

vast.

Wel moest er iets gedaan worden aan

de te grote pakkans. Dit probleem hield

vooral mij bezig, en daarom verzon ik

een manier om de hoeveelheid aanval-

len tot het kleinst mogelijke aantal te

beperken. Zestien bommetjes werden

tot één tros verenigd. De eerste zestien

klappen waren een daalder waard...

Maar omdat zestien wat weinig was in

vergelijking met de ruim dertig explo-

sies van de eerste avond, besloot ik er

nog één zware donderbus aan toe te

voegen. In plaats van zo’n miezerig

‘punt 22’-hulsje nu een volwassen

‘punt-50’-patroonhuls. En in plaats van

een zakje nu een stuk van een dikke

gordijnroe vol langzaam brandend

kruit. De laatste was bedoeld om scher-

ven van de huls ‘binnen boord’ te hou-

den. (Pas veel later kwam ik er achter

dat zo’n buis gewoon openscheurt, en

als hij dat niet doet, functioneert als ge-

weerloop die schroot afschiet...). Een

klein beetje ongerust was ik wel, maar

na al die jaren kan me ik niet meer her-

inneren waarover precies: dit projectiel

of het gevaar opnieuw gepakt te wor-

den.

Het laatste probleem loste zich vanzelf

op: Rop en onze vriend Gerrit zouden

inleiding  
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wel even langs het huis van de leraar

rijden...

Op grote afstand stond ik me te verbij-

ten... waarom gebeurde er nou

niks...maar dáár begon het! Een flits en

een knal, aanzwellende gloed, flits,

knallen en flitsen en toen de flits die de

‘sky-line’ op het netvlies vastlegde, de

klap die wegstierf. Een mengsel van

kindergehuil en het slaan van voordeu-

ren vulde de lucht, zoals dof rumoer na

een onweer. Na een minuut doemden

de twee ‘bommengooiers’ op. Ze droe-

gen hun vermomming nog – carnavals-

maskers – en moesten onbedaarlijk

lachen. “Wat een dreun hè ? Hartstikke

goed!” In zijn enthousiasme stelde Rop

voor om de volgende avond ook de

leraar meetkunde maar eens op een

bommetje te trakteren. En Gerrit wist

een paar kennissen, die vast wel mee

wilden doen. Vervolgens kwam een

meisje ter sprake, dat van haar vader

niet teveel mocht. Ook deze schrijnen-

de misstand moest worden aangepakt...

Ik kreeg er hoe langer hoe minder zin

in.

Om geen spelbreker te zijn bood ik aan

de munitie voor ze te maken. Na het

daverende experiment vonden ze dat

een goed idee. Misschien nam dit een

paar remmingen weg. En ach, het was

toch allemaal goed gegaan? (Ook op

school bleven de gevolgen uit. Er waren

geen lastige vragen, laat staan straffen.

Op de auto van de leraar zaten salpeter-

spetters, maar niet één krasje, helemaal

niets... Rop had de tros vlak naast de

auto laten vallen). Dus vulde ik na

schooltijd een dikke buis met twee ons

RODAX-3, en wurmde die in een voe-

tenkruik. Als ontsteker diende een dun

buisje uit een oude keukengeiser, stevig

volgestopt met traag brandend bus-

kruit. Volgens hetzelfde principe maak-

te ik tien bommetjes van

‘punt-30’-hulzen en uitgegloeide, met

ontstekingskruit (RODAX-1) gevulde

balpenstiften.

“Niet te dicht bij de huizen afsteken en

grote afstand bewaren”, adviseerde ik –

voor alle zekerheid.

Ze hebben zich keurig aan deze aanwij-

zingen gehouden. De kruik werd op een

braakliggend terrein in een diepe kuil

tot ontploffing gebracht. Maar goed

ook. De knal moet iets verschrikkelijks

zijn geweest. Op daken verderop klet-

terden stukken metaal, herinnert Rop

zich. (De meetkundeleraar zal er echter

niet veel van hebben gemerkt; later ont-

dekten wij dat hij ergens anders woon-

de!) Iedereen was verblind, en toen ze

na een halve minuut weer iets konden

zien, was er rook, rook en nog eens

rook. Min of meer op de tast probeer-

den ze weg te komen. Maar opeens

doemde een man op die dreigend met

een kolenschop zwaaide en “Blijf

staan!” riep. Signaal om heel hard weg

inleiding 
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te hollen. De man gooide de schop,

maar miste.

“We stonden verderop wat na te pra-

ten”, vertelt Rop, “toen opeens de politie

aan kwam scheuren. Het ging zo snel

dat we niet konden vluchten. Een geluk

eigenlijk, want nu konden we ons van

de domme houden. Ze wilden weten

wat we deden en zo. Tenslotte noteer-

den ze onze namen. ‘Willem Dekker’ zei

ik. Dat schreven ze op en toen reden ze

verder”.

De groep ging ‘gewoon’ door. Trillend

van de zenuwen, maar toch. Ze fietsten

naar de school, waar die avond een

‘Boerenkoolfuif ’ werd gehouden. Dat

was een boertig leerlingenfeest, waarbij

het onder andere in de bedoeling lag

zoveel mogelijk kleffe stamppot-met-

sloot-vette-jus naar binnen te lepelen.

Ongetwijfeld verslikte men zich die

avond, want Rop, Gerrit en de twee

kennissen brachten elk een ‘punt-30-er’

tot ontploffing in het park naast de aula

waar het vreetfestijn plaatsvond. “Loei-

harde knallen”, weet Rop nog. “Ik

dacht: oei, oei, de ruiten. Eerst verstop-

ten we ons in het park, maar er kwa-

men wel honderd man naar buiten

rennen, dus dat was opnieuw: wegwe-

zen”.

Wie denkt dat het daarmee afgelopen

was, verkijkt zich op de enorme stimu-

lans die uitging van spelletjes met vuur

en de daarmee veroorzaakte wanorde.

De kneedbare mensen-van-stopverf, de

‘plastic people’ die alles gelaten aan-

vaarden en ongevoelig zijn – hoe kun je

ze laten schrikken, uitdagen en tot ra-

zernij brengen? Laat ik er meteen aan

toevoegen hierbij niet speciaal een van

onze ‘slachtoffers’ op het oog te hebben,

het was de hele sfeer van gezapigheid

en volgzaamheid waartegen we tekeer

gingen. Ik weet niets dat de jaren zestig

beter typeert dan juist dit. RODAX

bleek een bruikbare formule om deze –

toen nog sluimerende – tijdgeest tot le-

ven te wekken.

De bommetjes waren nog niet op, ‘dus’

ging de groep door. Nu moest de vader

die zijn dochter binnenhield eraan ge-

loven. Maar toen de kruitdampen van

de eerste aanvallen op de ‘burcht’ be-

gonnen op te trekken, zette Pa het

groepje bommengooiers, dat zich op

veilige afstand waande, opeens in het

volle licht van zijn koplampen. En met-

een gierde de auto op hen af. Ze kon-

den nog maar nèt de fietsen in het bos

gooien en zich onder de struiken ver-

stoppen. Omdat de man als een dolle

bleef rondcrossen, hebben ze zich via

het bos teruggetrokken en langs veilige

omwegen een goed heenkomen ge-

zocht. Eindelijk zou het verder stil blij-

ven.

Ook de volgende avonden bleef het rus-
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tig. Het kruit was op; we moesten even

op zakgeld wachten. Rop had trouwens

eventjes geen zin meer en Gerrit wilde

nu eerst proberen zelf bommetjes te

maken. (De X van RODAX stond er

niet voor niets: we waren helemaal niet

genegen het geheim met hem te delen).

Enkele dagen later was er nieuw kruit.

Het eerste dat we daarmee deden was

een veldfles tot ontploffing brengen bij

een padvindershuisje. Er bleek een hele

kolonie groene mannetjes in te zitten,

zodat we ons enige tijd in het bos

moesten schuilhouden.

Volgende project. Van gejatte fietslamp-

jes en kerstboomverlichting maakten

we een aantal elektrische ontstekers.

Dat jatten was een spannende bezig-

heid. Zo kon ik de koplamp van een

fiets, die achter het huis van de domi-

nee was gestald, niet openkrijgen. Rop

wist raad. Terwijl het bezoek binnen

helemaal opging in een gesprek over de

hypotheek, brak Rop de lamp gewoon

af. Het kostte heel wat lampjes voordat

we een methode hadden gevonden om

het glas te breken zonder de gloeidraad

te beschadigen. Met zo’n lampje in een

zakje RODAX-1 ontstaken we in de

Kruisbergse bossen een tweede voeten-

kruik. Een dikke stapel kranten had de

knal moeten dempen, maar daar kwam

niet veel van terecht: het vele papier

veranderde in een sneeuwbui van snip-

pertjes en vreemde pluizen. Nog

vreemder vonden we de gekrulde me-

taalflarden, die we nu voor het eerst op

ons gemak konden bekijken. Nou ja, op

ons gemak... Het vage gevoel dat we te

ver waren gegaan werd sterker.

Op een ochtend kwam de conrector in

de klas. Gerrit werd weggeroepen. Even

later haalde hij ook een tweede jongen

uit de les. Omdat die dezelfde achter-

naam had als een van de twee ‘kennis-

sen’ van Gerrit sloeg m’n onrust om in

een misselijkmakende angst. De jongen

keerde al gauw weer terug en mompel-

de iets over plastiek-bommen. (Dat was

in die tijd een bekend begrip vanwege

de Algerijnse opstand – maar wij wisten

donders goed op welke ‘Algerijnen’ de

schoolleiding het gemunt had). En ja

hoor: de conrector stapte zonder klop-

pen de klas binnen en ontbood Rop.

Mij nog niet, maar dat leek me een

kwestie van minuten. M’n mond was

kurkdroog, zodat ik nauwelijks kon

antwoorden op de vele gefluisterde vra-

gen.

De minuten werden uren. Toen was het

middagpauze. Blijkbaar ook voor de

ondervragers van Rop en Gerrit, want

die twee liepen opeens zomaar buiten,

alsof er niets was gebeurd. Inderdaad

waren ze niet eens erg bedrukt, eerder

opgelucht. Ze hadden hun aandeel in

de zaak bekend. Om welke zaak van de

inleiding 
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vele zaken het precies ging? De natuur-

kundeleraar. Hij had die ochtend twee

stukjes metaal in zijn voordeur ontdekt.

Omdat Gerrit vroeger eens voor de gein

een carnavalsmasker tijdens zijn les had

opgezet, beschikten de onderzoekers

over een deugdelijk aanknopingspunt.

De rector had Rop geconfronteerd met

een cellofaan zakje vol kruit (een blind-

ganger); in zijn ogen een ‘plastic’ bom...

Ik ging vrijuit. Misschien dat mijn leef-

tijd van 13 jaar, en het feit dat ik de bes-

te leerling van de klas was, daar iets

mee te maken had. De schoolleiding

zag blijkbaar niet dat je in zo’n positie

blootstaat aan allerlei pesterijen, en

daardoor sterk gemotiveerd bent de

geestdodende lessen te ondermijnen

door zowel de kwelgeesten in de klas als

de potentaatjes vóór de klas allerlei

moeilijkheden te bezorgen. Maar dat is

misschien een onderwerp voor een an-

der boek.

Rop en Gerrit werden zeer mild ge-

straft: twee middagen nablijven en ex-

cuses aanbieden aan de leraar. Bij die

laatste gelegenheid hoorden ze interes-

sante bijzonderheden. Tijdens de knal-

len waren de ruiten bol gaan staan, en

bij de laatste zware klap “werd er heel

hard op de deur gebonsd”. De scherven.

Gerrit’s vader, die aannemer was, zou

de deur herstellen. Het bleek niet mo-

gelijk het lelijke gat, waar de scherven

gezeten hadden, onzichtbaar af te wer-

ken. Uiteindelijk werd de deur vervan-

gen. Dit moet de oorzaak zijn geweest

van de legende, die ik bijna 20 jaar later

hoorde. Iemand vertelde mij – en hij

had het van horen zeggen – dat er een

school was ‘in Twente of zo’ waar leer-

lingen zó boos waren geworden op een

leraar, dat ze zijn voordeur met een

bom hadden opgeblazen.

Terug naar de realiteit. Eén straf heb ik

nog niet genoemd: de inbeslagname

van de chemicaliën door onze ouders.

Uiteraard wisten we de sleutel van de

kast te jatten en geleidelijk wat spullen

in handen te krijgen. Geen enkel pro-

bleem.En natuurlijk kochten we nieuwe

voorraad. Toch dwong het verbod ons

stiekem te werk te gaan. Aan knallen

viel dus even niet te denken; de aan-

dacht verlegde zich als vanzelf naar

rook, stank, traangas en dat soort din-

gen. Experimenten moesten onopval-

lend gebeuren, of worden ingekleed. Zo

gingen we vlak voor de jaarwisseling

toch weer knallen, maar nu zogenaamd

met gewoon vuurwerk dat ‘veilig’ heette

te zijn. Desondanks bleef het behelpen.

Het bleek een stimulans om de schei-

kundeboeken in te duiken en achter-

grondinformatie te verzamelen.

Ik werd een kei in scheikunde. Toen ik

een jaar later het vak voor het eerst op

school kreeg, waren mijn cijfers 10, 10

en nog eens 10. Dat bleef zo tot en met
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het eindexamen. Maar lang voor mijn

eerste scheikundeles op school kregen

we weer toestemming te experimen-

teren, onder een aantal voorwaarden,

die erop neerkwamen dat we nooit

meer overlast of gevaar zouden veroor-

zaken. De uitleg van de regel was:

“Overlast en een beetje gevaar mag wel,

als je er maar voor zorgt dat ze er niet

achter komen”.

In de zomer van 1962 liet ik mijn eerste

raket op. Hij bestond uit een alumini-

um sigarenkoker, gevuld met buskruit

plus petroleum (als lanceerbuis diende

een kleine, in de grond ingegraven gra-

naathuls). Het gemeen sissende projec-

tiel kwam 20 meter hoog. Nadat alle

dure sigaren van mijn vader waren ont-

manteld, moesten we noodgedwongen

overschakelen op plastic buis. De resul-

taten bleven wisselvallig; sommige ra-

ketten kwamen wel zo’n 40 meter hoog,

andere ploften in spectaculaire steek-

vlammen uiteen. De foto’s (figuren 1 en

2) laten één zo’n proef zien.

Het woord ‘ra-

ket’ had in

die tijd een

magische klank.

Het was de tijd

van de eerste

ruimtevluch-

ten. Gemini en

Apollo waren

nog toekomst-

muziek, laat

staan dat ie-

mand toen

vanuit een ver-

ontwaardiging

over kruisraketten en starwars onze be-

zigheden als negatief zou hebben ge-

kwalificeerd.

Weliswaar bestonden ook toen al ge-

weldige militaire raketarsenalen, maar

de ruimtevaartpropaganda wist aan

deze dingen toch een positieve en ‘mo-

derne’ glans te geven. Onze raket-expe-

rimenten, die op zichzelf geen bal met

ruimtevaart van doen

hadden, profiteerden

er toch op een bepaal-

de manier van: ons

werd niets in de weg

gelegd, onze omgeving

had er vrede mee, af-

gezien dan natuurlijk

van een (terechte)
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vrees voor ontploffing en dergelijke.

(Overigens werden wij, naarmate ken-

nis en ervaring toenamen, steeds voor-

zichtiger. Tot die ervaringen behoren

ook enkele bijna-ongelukken, waarover

verderop in dit boek méér wordt ver-

teld.) In die tijd kleefden trouwens aan

‘scheikunde’ nog geen smetten. Gif-

belten en zure regen hadden geen aan-

dacht. Ook de tijdgeest was heel anders

dan nu. Wie tegenwoordig de dingen

doet die ik enkele bladzijden eerder heb

beschreven, zou waarschijnlijk door de

politie worden opgepakt.

Overigens komt ook in dit verhaal de

politie wel in beeld.

Het begon met allerlei kattekwaad in de

klas. Aan sommige van onze stunts zat

– hoe kan het ook anders – een che-

misch luchtje. Zoals plasjes ether en

chloroform laten verdampen, fijngema-

len kaliumpermanganaat verstuiven

(een zeer heftig werkend, maar niet on-

blaadjes, en schoot die weg uit een kor-

te plastic buis aan het eind van een gas-

slang. Met de slang in mijn mond en

achter mijn arm, en de buis onder het

tafeltje of achter de boeken, wist ik heel

wat van die kleffe, lauwe klodders in de

nek van deze of gene vijand te schieten.

Of op het bord waar de proppen mooie

spetters achterlieten. Rop en zijn buur-

man wierpen gekauwd papier tegen het

plafond, dat spoedig gepokt was met

dikke bulten, blauw van de inkt. Zeer

geslaagd was ook het doorgeven van

een klosje visdraad door de klas. Op het

laatst zat iedereen op onzichtbare sna-

ren te tokkelen. Toen de leraar nijdig

van het podium de klas in stapte om

poolshoogte te nemen, trok hij een paar

tafeltjes mee. Vervolgens – en dat was

het mooiste – bestrafte hij de leerlingen

die achter die tafeltjes zaten. Wat waren

we toch geniepig! Maar op de laatste

dag voor de Kerstvakantie maakten we

een fout: openlijk stopten we kolven en

flesjes chemicaliën, die tot de inventaris

van het scheikundelokaal behoorden, in

onze tassen.

inleiding 

gevaarlijk niespoeder), brokjes TNT die

we uit een 155 mm Long Tom-granaat

hadden gepeuterd op het toilet ver-

branden, waardoor alles onder het roet

kwam te zitten, en stinkend alumini-

umsulfide in de sneeuw strooien, zodat

de mensen het aan hun schoenen kre-

gen en naar binnen brachten. Als spor-

tieve bijdrage aan een school-toernooi

legden we met sulfide gevulde sneeuw-

ballen achter het doel van ‘ons’ zaal-

handbalteam, dat dan ook glansrijk

verloor. Maar ook onze niet-chemische

rottigheidjes waren vaak fnuikend voor

de ordelijke gang van zaken. Rop

schoot met elastiek een propje, maar

dan gemaakt van de tinnen capsule van

een wijnfles, tegen het hoofd van de do-

minee (het Gemeentelijk Lyceum was

weliswaar een openbare school, maar

de kerken hadden er toch een paar uur-

tjes godsdienstles veroverd). ‘Godver-

domme’, brulde de man - en terecht.

Ik kauwde mijn proppen van multo-
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Het werd verraden. De rector kwam

(begin februari ‘63, de eerste dag van

die maand dat het dooide) de klas in en

beval de daders zich te melden. Anders

zou de politie er bij worden gehaald.

We besloten het erop aan te laten ko-

men. De buit werd op een donkere

avond in een oud konijnenhol in het

bos verstopt, op twee kolfjes na, omdat

het immers ongeloofwaardig zou zijn

alles te ontkennen terwijl wel tien men-

sen het gezien hadden. De berekening

was dat de politie er niet bij gehaald

zou worden, en, als dat tòch zou gebeu-

ren, van die paar kolfjes geen halszaak

kon worden gemaakt. Het werd een

dubbeltje op zijn kant.

De politie werd ingeschakeld, en tijdens

de verhoren werd ons al gauw duidelijk

waarom: er bleek heel wat meer gesto-

len te zijn dan wij wisten, en met grote

hardnekkigheid – dagen lang – beet

men zich vast in die ‘twee kolfjes’, in de

verwachting dat de grote bekentenis er

wel uit zou rollen. Dat gebeurde niet. Ik

was dan wel 14, en Rop 16, maar daar-

om waren we nog niet naief. Een on-

dervraagster van de kinderpolitie

vuurde strikvraagjes op me af, terwijl

Rop achter haar stond. Hij ‘seinde’ de

juiste antwoorden. Toen ze ons in de

verhoorkamer alleen lieten, dachten we

eerst aan een list met microfoons of

zoiets, maar waarschijnlijk maakten ze

gewoon opnieuw een fout. Met wat ge-

smiespel, gebaren en’geheimtaal’ stem-

den we de verhalen op elkaar af... en

gingen vrijuit.

Toch niet helemaal. De schoolleiding

zon op wraak (“Douwes, we hebben ta-

bak van jullie”) en schorste Rop voor

drie dagen. Onze ouders namen ons

daarop allebei van school. Vervolgens

werden we uit elkaar gezet: ik kwam op

de Christelijke HBS in Aalten en Rop

verhuisde naar de wel heel godsgruwe-

lijk gristelijke HBS in Zetten, waar hij

bij een dominee in de kost werd ge-

daan. Deze scholen leken in niets op el-

kaar. ‘Aalten’ was braaf, maar ook mild;

de spanning tussen leraren en leerlin-

gen was er niet zo groot, en ik heb er

maar twee keer wegens een hoog cijfer

of een adrem antwoord slaag gehad van

klasgenoten. Een hele verademing in

vergelijking met de vorige school, waar

ik alleen door wangedrag en gemene

streken de pestkoppen in het defensief

kon dringen (mede omdat ik zodoende

de lachers op m’n hand kreeg).

‘Zetten’ daarentegen had de reputatie

een soort strafkolonie te zijn voor lasti-

ge gevallen. In werkelijkheid was het

een vergaarbak van allerlei prachtfigu-

ren uit het hele land, die al flink de

koorts van de jaren zestig onder de le-

den hadden, en fantastisch keet konden

trappen. Voor zover men tenminste nog

op school kwam. Er werd flink gezopen

(in de klas bedoel ik). Rop had er veel

plezier. Bijna stikkend van het lachen

inleiding 
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vertelde hij hoe een van de ‘leerlingen’

af en toe tijdens de les zijn knieën tot

onder z’n kin optrok, een brandende

lucifer bij zijn kont hield en dan een

snerpende wind liet die in een steek-

vlam opbloeide. Een ander verscheen

op school met als enige kleding een

wollen deken. Een derde was gespeciali-

seerd geveltoerist en beklom ’s avonds

letterlijk het meisjesinternaat van de

Heldringstichting, op zoek naar een

warm holletje. Er werd gevochten met

leraren en geflirt met leraressen. Enzo-

voort, enzovoort. Rop kon met zijn

knalvuurwerk en rookbommen prima

in dit milieu gedijen. Er waren dus weer

de nodige chemische incidenten. Zijn

recepten vonden gretig aftrek, want de

X van RODAX was inmiddels een dode

letter. Het is aannemelijk dat ons RO-

DAX-4-recept voor rookbommen,

waarmee hij veel succes had, medio

1963 langs deze weg in Amsterdam be-

kend werd. Maar het is natuurlijk ook

mogelijk dat iemand daar zelfstandig

dezelfde uitvinding deed (het buskruit

is per slot van rekening ook meer dan

één keer uitgevonden). Hoe dit ook zij,

de latere rookbommen van PROVO en

generaties actievoerders daarna waren

op precies dezelfde succesformule geba-

seerd.

Ik zag Rop maar eens in de zoveel we-

ken, zodat ik vaak in m’n eentje experi-

menteerde. Allerlei ingewikkelde

laboratorium-bereidingen probeerde ik

in een eenvoudige vorm te gieten en ge-

schikt te maken voor ons ‘laboratori-

um’, waarvan de uitrusting slechts

enkele kolfjes en verder jampotten, spi-

ritusbranders en allerlei geïmproviseer-

de rotzooi omvatte. Zo vond ik

eenvoudige methodes om de meest ge-

mene stoffen te maken, zoals broom,

cacodyloxide, blauwzuur, rood rokend

salpeterzuur en nog veel meer. Daarbij

ging ook weleens iets mis. In een po-

ging chloroform te maken uit aceton en

chloorkalk – waarbij de aceton verhit

moet worden – vloog de vloeistof in

brand. Een pikrinezuurbereiding had

als onvermoed bijeffect dat de zojuist

gewitte muren knalgeel werden. Een

poging om hexogeen (springstof) te

maken eindigde in een wolk verstikken-

de formaldehyde-dampen. En zo kan ik

nog wel een tijdje doorgaan.

Als Rop weer thuis was, maakten we al-

lerlei prachtige plannen. Buisjes met

zwavelzuur en bovenin kaliumchloraat

bij een leraar aan een fietsspaak beves-

tigen, zodat de stakker van zijn fiets zou

worden geblazen als hij weg zou willen

rijden. Balpennen, gevuld met mercuri-

fulminaat, dat zou exploderen zodra ie-

mand op het knopje drukte, voor het

politiebureau strooien. Een ‘stalin-or-

gel’ met 100 raketjes installeren op de

romp van een oude molen (thans ge-

restaureerd), gericht op het politiebu-
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reau. Bij de nieuwbouw van kazernes

en dergelijke een paar bakstenen met

ingebouwde chemische verrassingen bij

het bouwmateriaal voegen, zodat ze

mee ingemetseld zouden worden. Een

stuk vuurwerk, dat een uur lang zou

knallen, bij een katholieke kerk leggen

(dit project noemden we: ‘de Papenha-

ter’). En nog veel meer rottigheid. Het

verschil tussen dit soort plannen en

luchtkastelen was dat wij volkomen in

staat waren ze uit te voeren. Gelukkig

konden we de grote verleiding weer-

staan. Of moet ik zeggen dat slechts

twee van dergelijke zoete wraaknemin-

gen ten uitvoer zijn gelegd?

Toen op Sinterklaasavond 1963 een le-

raar van onze vroegere school na aan-

bellen opendeed, vond hij op zijn stoep

een pakje. Er zat een opgepotte kamer-

plant in, waaraan een kaartje zat ‘Van

Sint en Piet’. Wat hij niet wist: de sur-

prise was met aluminiumsulfide ge-

vuld, een goedje dat vreselijk gaat stin-

ken als er water bij komt. De plant was

erg droog; hij moest nodig water heb-

ben... Pas zeven jaar later hoorde ik van

een meisje, dat in de bewuste periode

bijles van hem kreeg, hoe prachtig dit

had gefunctioneerd. Ze vertelde mij dit

verhaal omdat de leraar vermoed had

dat ‘Douwes’ er wel weer achter zou zit-

ten; “nou ben ik zo vreselijk benieuwd:

hebben jullie het gedaan?” (Ja).

De tweede stunt - enkele weken later,

op oudejaarsavond - was minder

prachtig. We zouden in de grond een

tiental potjes ingraven, met op de bo-

dem een flinterdun laagje zwavelzuur.

Daarboven moest aan een draad een

grote kartonnen donderbus komen te

hangen. In de draad was een klein

‘worstje’ opgenomen, gemaakt van een

stukje van een papieren zakdoekje, met

daarin een schepje natriumhydroxide.

Dit goedje trekt water aan uit de lucht,

vervloeit en vreet het papier aan. Na

verloop van tijd zou het ‘worstje’ dus

bezwijken, de donderbus zou met zijn

chloraatkruitonsteker (RODAX-1) in

het zuur vallen, gaan branden en ver-

volgens ontploffen. We hadden dit in-

genieuze chemische tijdmechanisme

binnenshuis beproefd, uiteraard niet

met donderbussen, maar met gewich-

ten van cement boven een verzinkte

teil, die als gong diende. Deze proef

scheen te beloven dat tussen 30 minu-

ten en vijf uur na plaatsing de donder-

bussen zouden afgaan, aldus de hele

nacht een buurt waar enkele leraren

van onze voormalige school woonden

in staat van alarm houdend.

Ofschoon we braakliggende terreinen

voor deze bombarie hadden uitgeko-

zen, kon ik m’n ongerustheid niet van

me afzetten. Toen de eerste donderbus

was geïnstalleerd, riep een vriend die

ook meedeed: “Pas op, hij brandt! Ren-

nen!”
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“Nee”, riep ik, “ laat je vallen!” En daar

lagen we, als vissen op ‘t droge, want ie-

dereen had tevoren te horen gekregen:

helemaal plat liggen, mond open, han-

den op de oren,

benen sluiten,

voeten naar het

springpunt. Toen de

donder eenmaal was

weggerold, hebben

we de overige projec-

tielen snel in een kuil

afgestoken. In de ver-

te stonden overal

mensen voor de ra-

men. Nog nooit wa-

ren we zo opgelucht

over een mislukking.

Dit soort gevaarlijke

stunts hoefde niet

meer. Het wraak-

gevoel was over.

Maar het verhaal

over spelletjes met

vuur gaat verder. Er brak een periode

aan zonder brokken of riskante stunts;

wèl bleven we ‘studeren’, proberen en

streven naar perfectie. Toch geen saaie

tijd, zoals ook al blijkt uit het bijgaande

schoolkrantartikel (figuur 3).
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De beschreven ‘Roda-AX-2 exp.- een

uitgebrande bazooka-raketmotor ge-

vuld met 450 gram RODAX-3 - was

geen dieptebom, maar een raket die

voldoende kracht had om meters diep

de grond in te dringen. Daarbij liet hij

een gang achter die bekleed was met

gesmolten en vervolgens samengebak-

ken zand.

Balpenstiften, gevuld met RODAX-1,

bleken ook onder water te branden. Als

het daarmee te ontsteken vuurwerk ge-

vuld was met RODAX-2 (een lood-

zwaar poeder op basis van loodmenie

en aluminium) en in het water werd ge-

gooid, ontplofte het met een bonkend

geluid en een merkwaardige kracht.

Een lading van

enkele grammen

van dit mengsel,

onder water ont-

stoken in de al

eerder genoemde

wasteil, sloeg een forse scheur in het

metaal. En zo deden we nog meer uit-

vindingen, niet alleen explosieve trou-

wens.

Dit klinkt allemaal heel gevaarlijk, maar

ik geloof dat deze probeersels en vin-

dingen alleen maar mogelijk waren op

basis van voorzichtigheid en oplettend-

heid. Anders was dit geëxperimenteer

ongetwijfeld vroegtijdig in een drama

geëindigd. Die keren dat er – door on-

wetendheid – een kleinigheid mis ging,

konden we achteraf slechts dáárom van

een ‘kleinigheid’ spreken omdat we be-

paalde elementaire regels in acht had-

den genomen. “Nooit meteen een grote

hoeveelheid van een onbekend mengsel

proberen” is één zo’n regel, en daaraan

is het te danken dat ik bij de ontdek-

king die tot RODAX-2 zou leiden nèt

niet mijn gezicht verbrandde (de details

van dit ongelukje staan beschreven bij

proef 24.4). Overigens deed deze ge-

beurtenis mij het belang inzien van an-

dere, elementaire regels die ik uit

gemakzucht maar achterwege had gela-

ten: bewaar afstand en bescherm je ge-

zicht.

Voor het juiste begrip van de verdere

gebeurtenissen moet ik even stilstaan

bij enkele niet-chemische dissidente

activiteiten die we vanaf eind ‘63 aan de

dag gingen leggen. We begonnen ab-

surd-kolderieke, op uittarting en heilig-

schennis gebaseerde teksten te

schrijven, met titels als “De 187e divisie

aalmoezeniers te ‘s-Heer Hendrikskin-

deren (bij Goes)”, “Mannelijk geslachts-

deel uit het midden der vorige eeuw”,

“Personeelsuitstapje - een compositie
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voor drankorgel”, “Onthoofding: plech-

tig dus gerechtig” en “Amerikaanse ver-

kiezingscampagne 1964” (dat laatste

ging ongeveer zo: Barry Goldwater /

waterig / slijmerig / slijmbom / atoom-

bom).

Het is natuurlijk verleidelijk om de na-

druk te leggen op dingen waarvoor veel

mensen tegenwoordig wel waardering

zouden kunnen opbrengen, zoals onze

weerzin tegen het militarisme, milieu-

vervuiling (“Wilt u de natuur zien?

Welnu, dat kan. Volg de afvoerbuis van

uw toilet”), de Auschwitz-variant van

het Christendom, ‘Vietnam’ etcetera,

maar dat is slechts de helft van de waar-

heid. De andere helft is dat we hiermee

geen bevestiging, laat staan erkenning

zochten, hoogstens negatieve aandacht,

want we hadden sowieso gelijk natuur-

lijk! En als de ‘gerefo-fascisten’ en ‘big-

gen’ (onze term voor hetgeen later

‘klootjesvolk’ ging heten) daar nijdig

om werden: prachtig toch? Want dan

konden we ze mooi op een paar don-

derbussen of rookbommen trakteren!

Voeg hierbij ons kunstzinnig gespuit

met verf en een gifplantenkwekerij

(‘belladonna’, ‘stramonium’, opium-

papaver, hennep – waarvan we overi-

gens niets gebruikten) en het zal

duidelijk zijn dat de ‘echte’ woelige ja-

ren zestig, die op uitbarsting stonden,

ons niet zouden overrompelen.

Na dit zijsprongetje is het niet zo moei-

lijk te begrijpen waarom mijn in 1965

in Utrecht begonnen scheikundestudie

tenslotte flopte. Weliswaar verslond ik

alles waarmee de kennis over vuurma-

kerij en andere spannende bezigheden

op hoger niveau was te brengen, zodat

ik tenslotte methoden wist om zelfs uit

gips een zeer heet verbrandend mengsel

te maken (namelijk met aluminium-

poeder en wat water), en uit suiker al-

lerlei vergif (oxaalzuur, cyaangas), en

daarnaast had ik een vurige weten-

schappelijke belangstelling voor de bio-

chemie, maar dat had allemaal niets te

maken met de toewijding die toen van

een student werd gevraagd. Men vroeg:

aanpassing aan het academische milieu,

enthousiasme voor de stokpaardjes van

de professor, voorbereiding op een car-

rière bij Shell, de NAVO ... nee, dié

scheikunde was geen schone zaak en

schonk me dan ook geen vermaak.

Ongetwijfeld lag er chemische kennis

ten grondslag aan mijn besluit om mili-

taire dienst te weigeren. Wist u dat het

gelijktijdige gebruik van CS (zoge-

naamd traangas) en napalm een manier

is om blauwzuur te produceren? Eén

van de vele Amerikaanse gifmengers-

trucs in Vietnam! Deze dingen maakten

me woedend. Dat, en de vrees voor

nieuwe pesterijen waarmee de georga-

niseerde stompzinnigheid gewoonlijk

de kritiek onderdrukt, zeker in het le-

ger, motiveerde mijn NEE. En NEE

luidde ook het antwoord op de burger-
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maatschappij die creativiteit doodt of

in soldij probeert te nemen voor mili-

taire doeleinden. Ik stortte me in de

oppositie en was een virulente kern

van een hele reeks acties.

Het voert te ver deze hier allemaal uit

de doeken te doen al is de verleiding

erg groot omdat er heel wat kleurrijke

verhalen bij zitten. Zelfs de veel kleine-

re hoeveelheid acties en incidenten

met een ‘chemische component’ kan

niet uitputtend worden besproken.

Daarom slechts een bloemlezing van de

meest leerzame gebeurtenissen.

In februari 1967 brak plotseling brand

uit in mijn kamer. Spelletjes met che-

micaliën? Nee, een doos met gewoon

vuurwerk was spontaan ontploft (fi-

guur 4). Broei! In de lijst aan het eind

van hoofdstuk I leest u er meer over.

Ruim een jaar later vond een TV-debat

plaats tussen onderwijsminister Veringa

en de salonfähige stromingen binnen

de studentenoppositie. Kritiek en acties

waren door sommigen ontdekt als ma-

nier om hogerop te komen. Gespreks-

leider was de student E. Bomhoff, later

hoogleraar economie te Rotterdam.

‘Rookbomhof ’, grapte een lid van onze

actiegroep, die een rookbom op zak

had. In totaal waren er drie rookbom-

werpers. Door loting was vastgesteld in

welke volgorde men moest gooien. Als

na het eerste RODA-B-II-projectiel het

debat nog niet in rook zou opgaan,

moest nummer twee (die had ik) wor-

den afgestoken, en daarna nummer

drie. Ik had een constructie bedacht om

mogelijke steekvlammen te verzwak-

ken, en verder hadden we afgesproken

dat er niet gegooid zou worden op

brandbare vloerbedekking of in de

buurt van gordijnen.

Nadat de eerste rookbom hard sissend

was afgegaan, verdween Veringa ogen-

blikkelijk. Het was een perfect uitge-

voerde en ook succesvolle actie, die het

door de gesprekspartners nagestreefde

politieke compromis (het was één

maand na ‘mei 1968’) de mist in hielp.

Bij de Dodenherdenking van 4 mei ‘69

zouden, aldus het regeringsdecreet, ook

de in Indonesië gesneuvelde koloniale

troepen en de in Korea uitgeschakelde

militairen (waaronder ex-SS-ers) wor-

den herdacht. Activisten in verschillen-

de steden, waaronder ook Utrecht,
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wilden hiertegen demonstreren. Omdat

het er naar uitzag dat de politie geen

spandoeken zou dulden, maakte ik een

krans met daarin een pond RODAX-4.

Bovendien een donderbus met 40 gram

RODAX-3.2e mengsel. Het was de be-

doeling dat twee mensen de krans bij

het Vrijheidsbeeld zouden leggen en

met een sigaret aansteken, terwijl ik de

donderbus zou ontsteken tijdens de mi-

nuut stilte...

Zoals verwacht, was de politieke politie

uitermate actief en werden overal span-

doeken en pamfletten door stillen uit

het defilé geplukt. Maar de krans lieten

ze ongemoeid. De minuut stilte kwam

en ging voorbij – ik vond op het ‘bom-

volle’ Domplein nergens een plekje

waar de donderbus zonder gevaar voor

omstanders kon worden afgestoken. De

kranslegging verliep wèl volgens plan

en het monument verdween achter een

enorme rookkolom. Verwarring, klop-

jachten, verontwaardigd geschreeuw

door alle gezindten (ook van de kant

van ex-NSB-ers, zo werd mij later ver-

zekerd), arrestaties.

Bijna even onaangenaam verliep de na-

bespreking van deze actie, waarbij en-

kelen mij van lafheid beschuldigden

omdat ik de donderbus niet had afge-

stoken. Mijn argumenten werden niet

geaccepteerd. Gevaar? Onzin, smoesjes.

Ik had natuurlijk voet bij stuk moeten

houden. In plaats daarvan gaf ik het

helse vuurwerk aan één van mijn critici

om hem mild te stemmen. Een gevaar-

lijke fout. Ruim een maand later, de

avond na de eerste veroordelingen in

het ‘Maagdenhuisproces’, waren er rel-

len in Amsterdam. De donderbus werd

door iemand tussen een peloton poli-

tieruiters gegooid. De paarden sloegen

op hol en een ruiter viel op de keien.

Gelukkig werd er niet teruggeschoten.

Mijn conclusie toen: alleen mensen die

weten waar ze mee bezig zijn, mogen

‘meespelen’. Branie en sociaal-psycho-

logische groepsprocessen mogen geen

vat krijgen op de te nemen beslissingen.

Spelen met vuur!

Enkele jaren later zouden de ‘groeps-

processen’ mij echter opnieuw proble-

men bezorgen. Geen branie dit keer,

maar pils en hasj tijdens een gezellige,

maar ook spannende nacht. We waren

een ‘tijdrookbom’ aan het maken. De

volgende ochtend zou namelijk een

congres over stadsvernieuwing worden

geopend door een zekere J. de Vries,

president-directeur van Bredero, en

stuwende kracht achter het verfoeilijke

Hoog-Catharijneproject. Voor onze

agitatie in de door mij opgerichte

Muurkrant, en voor de vele acties tegen

de kapitale stadsvernieling door ‘beton-

boer’ De Vries lijkt de geschiedenis ons

achteraf een beetje in het gelijk te stel-

len, maar ik zal het nu over een histo-

risch vergissinkje hebben. Het
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instrument, dat J. de Vries in rook had

moeten doen opgaan, was een co-pro-

ductie. De gezellige sfeer die nacht ver-

droeg zich niet met mijn strakke

toezicht. Na grapjes en opmerkingen

hield ik me op de achtergrond. Daar-

door ontging me dat iemand verzuim-

de het plastic huidje van het flitslampje

te verwijderen.

Om een lang verhaal kort te maken: het

ding functioneerde niet, en toen ik tien

weken later werd gearresteerd en men

vingerafdrukken nam... Ze hielden me

negen dagen vast. Huiszoekingen,

kruisverhoren, dreigementen. Ze gin-

gen naar mijn werk (dat draaide dus uit

op ontslag) en haalden ook bij Rop de

boel overhoop. Na die negen dagen

volgden negen maanden ‘beperkte be-

wegingsvrijheid’, gedurende welke ik af

en toe voor verhoor werd opgeroepen.

Niet-verschijnen was bedreigd met on-

middellijke gevangenneming. Datzelfde

kon trouwens gebeuren als ik niet aan

een verhoor zou ‘meewerken’, een over-

treding zou begaan of naar het buiten-

land zou proberen te reizen.

Het onderzoek werd gaande gehouden

door het wantrouwen van de onderzoe-

kers zelf. Weliswaar had TNO alras

vastgesteld dat het om een rookbom

ging, maar toen vatte men opeens erg

veel belangstelling op voor een rolletje

koperdraad dat bij mij gevonden was.

Dat bleek een dood spoor. En wat die

rare harsachtige substantie was? Het ge-

rechtelijk laboratorium vond ... Spaan-

se vlieg, dus daar konden ze ook niks

mee beginnen. Jarenoude kopij voor

een anti-militaristisch artikel bevatte

een schets van een deel van een militai-

re basis. De marechaussee stelde vast

dat m’n broer die tijdens zijn diensttijd

getekend had; het handschrift kwam

overeen met een door hem na een oefe-

ning ingevuld formuliertje. Hoe ik aan

die lege traangasgranaat kwam? “Ge-

kocht op het Waterlooplein”. Politieke

verhoren waren er ook, en toen de offi-

cier van justitie mij onderhield over het

feit dat in mijn agenda de naam van

een TASS-correspondent was gevonden

en ik er weer eens het zwijgen toe deed

zei hij: “Ik vind u gevaarlijk. Mensen als

u moeten definitief uit onze maat-

schappij verwijderd worden. Ik over-

weeg TBR te eisen”.

Tussen de bedrijven door begon de

Muurkrant steeds feller in te hakken op

Amerika, de politie (“blauwhemden”)

en Bredero, en toen tenslotte een artikel

verscheen over uitspattingen van Prins

Bernhard en enkele adellijke heren,

werd de Muurkrantpers in beslag geno-

men. Hier waren we volledig op voor-

bereid; een geheime pers werd

onmiddellijk in de strijd geworpen. Er

ontstond een rel (Kamervragen, publi-

citeit, enzovoort). Prettige bijkomstig-

heid: dankzij deze toestanden moest de

justitie tegen mij iets terughoudender
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worden om niet teveel in opspraak te

raken. Uiteindelijk liet men los en werd

de zaak geseponeerd (begin’73).

Deze affaire was echter een duidelijke

vingerwijzing dat men van mij geen

‘spelletjes met vuur’ meer zou tolere-

ren. Daarmee was het chemisch avon-

tuur ten einde. Pyrotechnisch labo-

ratorium RODA werd ‘ontmanteld’.

Bij u rijst natuurlijk de vraag wat een

boek als dit te betekenen heeft. Alleen

maar een leuk proevenboekje? Dat zon-

der meer niet. Er staan allerlei gevaar-

lijke proeven in, weliswaar omgeven

met alle mogelijke voorzorgsmaatrege-

len, maar een mens is weleens onacht-

zaam of leest over dingen heen... Ik kan

het gevaar niet wegmoffelen, dat zou

onverantwoordelijk zijn. (Trouwens:

zelfs in de chemische industrie met zijn

geperfectioneerde veiligheidssystemen

komen ongelukken voor).

Maar het gevaar toegeven heeft iets ab-

surds. Waarom zou een mens zich

‘zomaar’ en ‘zonder nut’ en ‘voor de lol’

in gevaar begeven? Dat doé je toch niet?

Hier dreigt de valkuil van de psycholo-

gismen over de Westerse mens die het

gevaar geestelijk nodig zou hebben en

dat soort vage praat. Doe ik niet aan

mee – al moet toegegeven worden dat

gevaar een zekere bekoring kan hebben.

Misschien is er tòch wel een nut. Maar

wat zou nu het nut kunnen zijn van ge-

vaarlijke spelletjes met vuur? Dat u een

chemische kijk op bepaalde dingen

krijgt, nuttig in een tijd van milieuver-

vuiling? Dat mensen die reeds met vuur

mochten spelen, geïnformeerd worden

over veiligheidsaspecten? Dit soort ar-

gumenten is moralistisch. Er spreekt

een behoefte uit de kritiek een slag voor

te zijn door allerlei edele motieven aan

te voeren. Toen me dat duidelijk werd,

vroeg ik me af wèlke kritiek. “Je vertelt

mensen dingen, waarvan ze misbruik

kunnen maken. Terrorisme”. Dit was de

standaardreactie op mijn plan om dit

boek te maken. Het was ook de kern

van het justitiële wantrouwen, waarover

ik zojuist heb bericht.

Daarom moest dit verhaal – het hele

verhaal – ook verteld worden. Alleen zó

kan de achtergrond van dit boek wor-

den verhelderd. Een verhaal over katte-

kwaad, roekeloze streken, uittarting,

goede en slechte acties, avontuur met

een vleugje kruitdamp. Maar wat is

daar nou ‘nuttig’ aan; was het de risico’s

waard?

Het gaat om kennis en vaardigheden,

die bij sommigen vrees en onbehagen

oproepen. Net zoals vroeger de ‘heksen’

weet hadden van dingen, die de toen-

malige machthebbers trachtten uit te

bannen of te monopoliseren, en net zo-

als nòg vroeger de smid die ijzer smolt,

ontzag maar ook afgunst opwekte, zo is

ook deze chemische kennis in feite ta-

boe.
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Iedereen, die vanwege eigenzinnigheid

en nonconformisme af en toe op z’n

donder krijgt, wordt onweerstaanbaar

door ‘verboden’ kennis aangelokt. Voor

de een is de lokkende vrucht aan de

boom der kennis een leer die ‘ketters’

wordt bevonden in het milieu waaraan

hij of zij zich ontworstelt. De ander

zoekt ‘t in ‘verboden’ drugs of ‘verbo-

den’ seks. En Rop en ik trachtten het

gevoel dat alles netjes en ordelijk gere-

geld is ruw te verstoren met vuurwerk,

rook en stank.

Spelletjes met vuur kunnen een vorm

van hekserij en ketterij zijn.

Maar als u daar niks voor voelt kunt u

het misschien gewoon leuk vinden:

vuur, rook, stank, knallen en andere ef-

fecten. Dáárop doelde mijn leraar toen

hij sprak:
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“Scheikunde is een schone zaak,

die schenkt het mensdom veel vermaak”.

november 1986

David Douwes



volgende

IN
D

E
X

De proeven 



26

De proeven

Lees eerst de
Gebruiksaanwijzing

Begin nooit zomaar aan een proef. Lees

eerst de hele beschrijving van het experi-

ment goed door. Als u iets tegenkomt

waarvan u denkt: “Dit snap ik niet pre-

cies, maar wat de bedoeling is merk ik

dadelijk wel”, bent u verkeerd bezig. De

bedoeling van elke handeling moet reeds

vooraf volkomen duidelijk zijn.

Niet voor niets worden de beschreven

verschijnselen steeds verklaard. Dat ge-

beurt in eenvoudige bewoordingen, zon-

der lastige formules en dergelijke. De

verklaringen zijn echter niet bedoeld om

de tekst te verluchtigen, maar om duide-

lijk te maken wáár u mee bezig bent.

Daardoor krijgt u meer vat op de ge-

beurtenissen. Want hoe uitvoerig iets

ook wordt voorgekauwd, u zult toch

weleens beslissingen moeten nemen of

situaties tegenkomen die in de tekst niet

zijn voorzien. Daarmee wil ik niet zeg-

gen dat dit boek allerlei belangrijke za-

ken negeert of tekort doet, maar wel dat

de rijk geschakeerde werkelijkheid nooit

voor de volle 100% in woorden is te

vangen. De ‘geest’ van het verhaal is dus

minstens net zo belangrijk als de ‘letter’.

Dit geldt ook voor de veiligheidsvoor-

schriften, die bij elke proef zijn aangege-

ven, en die u goed moet doornemen,

alvorens het experiment te starten. Als

een veiligheidsvoorschrift bepaalde at-

tributen vermeldt, zoals een veiligheids-

bril of een neutraliserende oplossing,

moet u deze vanzelfsprekend van tevo-

ren aanschaffen of maken.

Het woord ‘veiligheidsvoorschrift’ zou

wellicht de suggestie kunnen wekken dat

het risico precies gelijk aan nul is indien

u zich maar nauwgezet aan zo’n voor-

schrift houdt. Dat is niet het geval. Wel

wordt het risico dan veel kleiner. Een en

ander is te vergelijken met de verkeers-

regels, die eveneens bedoeld zijn om de

risico’s te verkleinen, maar het gevaar

nooit helemaal kunnen uitbannen. Ove-

rigens durf ik best de stelling aan dat u

bij chemische experimenten minder ge-

vaar loopt dan bij deelname aan het ver-

keer.

Er is nog een tweede overeenkomst tus-

sen chemisch experimenteren en het ge-

bruik van de openbare weg. In beide

gevallen kunt u te maken krijgen met de

wet (en met bepalingen van verzeke-

ringsmaatschappijen). Misschien heeft u

aan de voorgaande korte kroniek van

mijn ‘chemische verleden’ de indruk

overgehouden dat dit boek u wil aan-

sporen de wet te overtreden. Dit is ech-

ter geen opruiend pamflet maar
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objectieve informatie. Met de onbe-

schroomde – niet bijgekleurde – weerga-

ve van een stukje geschiedenis en de

verwijzing naar de wettelijke bepalingen

wil ik u slechts behoeden voor proble-

men die bij deze – toch wel pikante –

chemische bezigheden kunnen ontstaan.

Het maken van bommen en dergelijke is

natuurlijk gewoon verboden (Vuurwa-

penwet), evenals het veroorzaken van

gevaarlijke ontploffingen. Het begrip

‘gevaarlijke ontploffing’ is strafrechtelijk

nogal vaag. De knal van een rotje is ei-

genlijk ook een gevaarlijke ontploffing...

Vuurwerk, raketten en bijvoorbeeld

rookbommen vormen dan ook grens-

gevallen. Zo zijn er mensen die in club-

verband raketten maken – zij hebben

daarvoor dan onder meer toestemming

moeten vragen aan de Rijksluchtvaart-

dienst. Het maken en bezitten van o.a.

rookbommen of flitspoeders is bij mijn

weten nooit strafrechtelijk vervolgd,

maar de Wet gevaarlijke stoffen stelt paal

en perk aan de opslag van bepaalde che-

micaliën en mengsels, vuurwerk etc.

Moeilijkheden zijn dus niet uitgesloten

(zie het verhaal ‘RODAX’ hiervoor). Ook

het in voorraad hebben van explosieven

is verboden, maar dit verbod is niet erg

strikt. Kleine hoeveelheden vuurwerk,

alarmpistoolpatronen, lucifers en klap-

pertjes vallen er niet onder. Als u kali-

umchloraat en zwavel mengt voor een

proefje, maakt u – strikt genomen – een

explosieve stof, maar ik zie niet zo gauw

de politie bij u binnenvallen (temeer

daar lucifers vaak dezelfde stoffen bevat-

ten). Dat kan echter weer wèl het geval

zijn als u er stalen buizen mee vult voor

een ‘knal-experiment’. Ook met zelfge-

maakt kartonnen vuurwerk, afgestoken

op tijdstippen of plaatsen die volgens de

plaatselijke politieverordening daarvoor

niet in aanmerking komen, kunt u in ju-

ridische problemen geraken. En sommi-

ge niet-explosieve chemicaliën, zoals

witte fosfor, kunt u niet zomaar kopen

bij de drogist op de hoek, omdat de

overheid de handel in gevaarlijke stoffen

controleert.

Ik heb bij de keuze van experimenten en

chemicaliën geen enkele ‘juridische

voorselectie’ gemaakt, omdat zelfs de

meest simpele middelen, zoals benzine,

luciferkoppen en gootsteenontstopper te

gebruiken zijn voor strafbare handelin-

gen, en zelfs voor moord en doodslag,

terwijl u van witte fosfor een grondstof

voor limonade kunt maken... In dit op-

zicht is er geen verschil tussen chemica-

liën en keukengereedschap. En verder

weet u zelf heel goed wat mag en wat

niet mag.

Tot slot raad ik u aan het ‘Huishoudelijk

Reglement voor het laboratorium’ te

raadplegen, en – vóór een proef – ook

de chemicaliënlijst, waarin alle genoem-

de stoffen zijn opgenomen.
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Hoofdstuk I

Een druppeltje vloeistof valt op wit

kristalpoeder, en meteen zien we een

steekvlam. Magie? Nee, proef 6 uit dit

boek. Evengoed een klein wonder.

Eigenlijk is het afstrijken van een luci-

fer net zo’n mirakel. Ook daarbij ont-

staat vuur ‘uit ’t niets’. Wij zijn dit

gewoon gaan vinden. Maar kleine kin-

deren vinden het prachtig.

Laten we onszelf niks wijs maken. Op

oudejaarsavond zijn heel veel grote

mensen opeens ook net kleine kinde-

ren. En waarom ook niet...

Ik zie maar één bezwaar. Kleine kinde-

ren en ook veel spelende volwassenen

weten niet waar ze mee bezig zijn. Een

ongeluk zit in een klein vlammetje.

Vuur is verraderlijk en machtig. Er is

veel kennis voor nodig om ermee te

kunnen spelen.

1. Met water iets 
aansteken

Wrijf een kleine hoeveelheid jodium-

kristallen fijn in een vijzel. Meng er na

het fijnwrijven aluminiumpoeder door-

heen. Dan het mengsel in een hoopje

op een vuurvaste ondergrond brengen.

Laat er met een limonaderietje, staafje

of iets dergelijks enkele druppels water

op vallen (figuur 5). Binnen een mi-

nuut begint het poeder een dichte, vio-

lette damp af te geven. Opeens begint

het mengsel te gloeien. Terwijl de witte

gloed steeds feller wordt, verspreidt de

rook zich snel, totdat een groot deel

van het vertrek gevuld is met een vol-

komen doorzichtige, prachtig violette

‘atmosfeer’. Je weet niet wat je ziet...

Recept 1. Mengverhouding: per gram

aluminiumpoeder maximaal 14 gram

jodiumkristallen nemen. Iets minder

mag ook. Weeg dit af op een brieven-

weger (op een papiertje), of maak een

ruwe schatting (2 maatschepjes kristal-

len op 3 maatschepjes aluminiumpoe-

der); dan lukt de proef ook wel.

Werkwijze.

Zorg dat vijzel en stamper zeer schoon

en droog zijn. Vermijd praten en niezen

tijdens het mengen. Geen restjes meng-

sel bewaren of in de prullenbak gooien,

en ook geen ‘voorraadje’ maken om bij-

voorbeeld mee te nemen naar een feest-

je (zelfontbrandingsgevaar).
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Na afloop goed ventileren, want jodi-

umdamp is schadelijk en wekt krachti-

ge hoestbuien op.

Vijzel, stamper etc. schoonmaken met

een oplossing van soda in water. De as

niet met water in aanraking brengen,

maar in een filmkokertje of iets derge-

lijks verpakken en bij het vuilnis doen.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

33,,   44  eenn  55..

Verklaring.

Jodium en aluminium reageren eerst

langzaam met elkaar. Reageren wil zeg-

gen: ze gaan een verbinding aan (nl.

aluminiumjodide). Water reageert op

zijn beurt met aluminiumjodide. De

reactieprodukten hiervan zijn: alumini-

umhydroxide, joodwaterstof en zeer

veel warmte. De kleine ‘warmtestoot’ is

voldoende om de eerstgenoemde reactie

(die van aluminium met jodium dus) te

versnellen. Ook daarbij ontstaat hitte.

De warmteontwikkeling is al gauw zó

groot, dat het aluminiumpoeder vlam

vat en verbrandt aan de lucht. Ook dit is

een chemische reactie: aluminium en

zuurstof vormen samen aluminiumoxi-

de. Door de hitte verdampt een deel van

het jodium. Deze damp heeft een “schit-

terende violette kleur”, vond de ontdek-

ker B. Courtois al in 1811.

2. Met petroleum 
iets blussen

Het voorgaande maakt duidelijk dat

water niet altijd geschikt is als blusmid-

del, althans niet in het lab. Hier een

greep uit de vele gevallen waarin water

meer kwaad dan goed doet:

Als water bij kaliummetaal komt, volgt

een ontploffing, waarbij vloeibaar

brandend metaal alle kanten op vliegt.

Brandende vloeistoffen zoals olie en

benzine worden met water niet geblust,

wèl verspreid.

In proef 24 zult u kennismaken met

brandend thermiet. Als daar water bij

komt, ontstaat knalgas (de naam zegt

voldoende).

Het vroeger wel aanbevolen blusmiddel

tetrachloorkoolstof is in het laboratori-

um vaak nog onveiliger. ‘Tetra’ is een

gevaarlijk levergif. Als kalium- of natri-

ummetaal ermee in contact komt, kan

een hevige explosie volgen. Ook heet

water (b.v. een kolf met een of andere

hete oplossing) vormt met ‘tetra’ een

gevaarlijke combinatie. Er ontwikkelen

zich dan grote hoeveelheden zoutzure

damp en dodelijk giftig fosgeen, zeker

als het brouwsel in aanraking is met ko-

per of ijzer. Fosgeen werd in de Eerste

Wereldoorlog gebruikt om ‘de vijand’ te

verdelgen.

Ook brandblusapparaten hebben nade-

len. Zo is de hoeveelheid blusmiddel
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die eruit komt niet te doseren. Een

klein brandje op de experimenteertafel

moet vanzelfsprekend geblust worden,

maar het leegspuiten van een brand-

blusapparaat is schieten met een kanon

op een mug.

Het beste en veiligste blusmiddel is

zand. Het reageert gewoonlijk niet met

andere stoffen, geleidt geen elektrische

stroom, dempt steekvlammen, zuigt

brandende vloeistoffen op... In bepaal-

de gevallen kan water, een natte lap of

een ander blusmiddel natuurlijk ook

best van pas komen. Ga bij brandge-

vaarlijke experimenten steeds na wat

het geëigende blusmiddel is, en houd

dit bij de hand.

Proefje.

Zet buitenshuis een schoteltje (of ge-

schikt blikken deksel) op een vuurvaste

ondergrond. Giet hierin een halve cen-

timeter petroleum. Strijk een lucifer

aan en steek deze in de vloeistof (figuur

6). De lucifer wordt gedoofd! (Een als

het mis mocht gaan: geen paniek. Met

een pandeksel de vuurhaard bedekken

en afsluiten van lucht). De verklaring?

Door het brandende deel van de lucifer

onder te dompelen wordt de zuurstof-

toevoer afgesneden. Met benzine en

veel andere brandbare vloeistoffen lukt

de proef niet zo duidelijk, daarboven

vormt zich namelijk onmiddellijk een

dampmengsel dat ontvlamt voordat de

lucifer in de vloeistof uitdooft - want

dat laatste gebeurt ook in benzine!

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  vveeiilliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn  nnuumm--

mmeerrss  11  eenn  55..

3. Twee vurig 
versmeltende
metalen. 

Kan dat: twee zuivere, zilverglanzende

metalen, die elkaar aanraken, en dan

vlammend met elkaar versmelten?

Doe in een Erlenmeyer kolfje een flinke

druppel kwik. De inhoud van twee

koortsthermometers is voldoende.

Snijd met een scherp mes van een stuk-

je natriummetaal een schilfer, niet gro-

ter en zwaarder dan, zeg maar: de hoed

van een punaise. Het moet wel een me-

taalschilfer zijn, herkenbaar aan de zil-

verglans, dus niet een stukje van de

oxidekorst waarmee het natriumstaafje

is bedekt. De opening van de kolf mag

niet naar een lichaamsdeel ‘wijzen’ en

ook de hand mag zich niet boven deze

opening bevinden wanneer het natri-

umschilfertje bij het kwik wordt ge-

daan. Gebruik dus bijvoorbeeld een

Volgende ▲

Vorige ▼

Figuur 6
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pincet en – als de schilfer aan het

glas blijft hangen – een haaks ge-

bogen ijzerdraad (figuur 7).

De luidruchtige vuurverschijn-

selen, waarmee de versmelting

tot stand komt, zijn verrassend.

Wie deze proef eenmaal gedaan

heeft, hoeft er niet meer van overtuigd

te worden dat het bijeenbrengen van

grote hoeveelheden kwik en natrium

zeer onverstandig is...

In de kolf bevindt zich nu een gloeiend

heet hard metalen klompje. Dit kan na

afkoeling in een flesje of filmkokertje

onder vloeibare paraffine worden be-

waard. Dan het kolfje schoonmaken

met verdund salpeterzuur.

RRaaaaddpplleeeegg  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  vveeii ll iigg--

hheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  33,,   66,,   77,,   88

eenn  99..

Verklaring.

Kwik vormt met veel andere metalen

chemische verbindingen, die amalga-

men worden genoemd. (De vulling van

kiezen is een amalgaam van kwik en

zilver).

Terugwinnen van het kwik.

Breng het hierboven gemaakte natrium-

amalgaam in een kolfje met water. Het

aan kwik gebonden natrium reageert

kalm met het water onder vorming van

natronloog en waterstofgas. Als er geen

gasbelletjes meer ontwijken, bevinden

zich op de bodem alleen nog maar

kwikdruppeltjes. Zet het kolfje onder

een zachtjes lopende kraan, zodat de

natronloog geleidelijk door schoon wa-

ter wordt vervangen (figuur 8). Nu het

water voorzichtig afgieten en de kwik-

druppeltjes opvangen in een filmkoker-

tje of ander goed afsluitbaar potje.

Er is een interessante om-

weg. Breng het natrium-

amalgaam niet in water,

maar in een oplossing van

ammoniumchloride in

water (zie chemicaliën-

lijst). Als het amalgaam-

klompje niet teveel

natrium bevat, zwelt dit

op tot een wel dertig keer

zo grote ‘boterklont’. Dat

deze stof ammonium-

amalgaam heet, is niet zo

interessant; wèl dat dit een

verbinding is van kwikmetaal en twee

gassen: ammoniak en waterstof. Die

gassen ontwijken langzaam. Ammoniak

is te ruiken. De ‘boter’ verdwijnt en
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kwikdruppeltjes blijven achter (terug-

winning: zie boven). Deze proeven zijn

goed uitvoerbaar met de kolf waarin zo-

juist amalgaam is gemaakt, of het potje

waarin het kwik bewaard moet blijven.

Handigheidjes om zo min mogelijk din-

gen vuil te maken en om verliezen te be-

perken.

VVeeiill iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  bbii jj   tteerruuggwwiinn--

nniinngg::   77   eenn  88..

4. Weerlicht onder 
‘water’

In proef 2 zagen we dat een brandbare

vloeistof een vlam kan doven door de

zuurstoftoevoer af te snijden. Nu gaan

we het omgekeerde doen: vuurver-

schijnselen in een vloeistof opwekken.

Diep in een vloeistof wordt (chemisch

gebonden) zuurstof bij een brandbare

stof gebracht.

Werkwijze.

Bevestig een goed schone en droge

reageerbuis in een reageerbuisklem.

Schenk er 1 à 2 cm geconcentreerd

zwavelzuur in. Houd het buisje flink

scheef en schenk er heel voorzichtig een

enkele centimeters hoge laag brandspi-

ritus bij. De scheve stand moet verhin-

deren dat de spiritus te ‘hard’ op het

zwavelzuur valt. De vloeistoffen zouden

zich dan vermengen. De proef lukt ech-

ter alleen wanneer de spiritus op het

zwavelzuur drijft, in een daarvan dui-

delijk gescheiden laag. Ander bezwaar

van vermenging is warmteontwikkeling

en gevaar van spatten. Zoals steeds:

raadpleeg de veiligheidsvoorschriften!

Zet nu de reageerbuis met klem en al in

een lege jampot, zoals in figuur 9 is

aangegeven. Het buisje moet iets naar

achteren overhellen, zodat brandende

vloeistof veilig weg kan ‘spuiten’ - als er

iets mis mocht gaan. Giet in de jampot

(maar niet in de reageerbuis) water, en

wel zóveel dat de buis net niet gaat drij-

ven (en omslaan). Nu kan de proef be-

ginnen. Neem in een pincet een paar

kaliumpermanganaatkristallen. Pak

met de andere hand de klem en houd

het reageerbuisje verticaal (in de pot).

Nu de kristallen in het buisje laten val-

len, en dit weer achterover laten zak-

ken. Op het grensvlak van zwavelzuur

en spiritus zijn nu vonken en flitsen te

zien. Iedere flits gaat gepaard met een

tikje – een heel klein knalletje eigenlijk.

Dit kan wel zo’n minuut aanhouden.

Als er niks meer gebeurt opnieuw enke-

le kristallen in het buisje laten vallen.

Dit kan nog enkele keren worden her-

haald; dan is het grensvlak verstoord en

het brouwsel uitgewerkt.
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Veiligheidsvoorschriften.

Brandende vloeistof kan uit het buisje

springen als:

● teveel permanganaat ineens wordt

toegevoegd;

● het grensvlak tussen zuur en spiritus

zich niet beneden het waterniveau in de

pot bevindt (water dient als koelmid-

del);

● de buis na afloop van de proef wordt

leeggegoten. Niet doen dus. Houd het

buisje (rechtop) in een emmer water,

laat een paar sodakristallen in de ope-

ning vallen, en dompel het helemaal

onder. De gevaarlijke inhoud bruist nu

onder water naar buiten.

RRaaaaddpplleeeegg  vvee rrddeerr   ddee  vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorr--

sscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  22,,   55,,   88,,   99,,   1100  eenn  1111..

Verklaring.

Zodra de permanganaatkristallen het

zwavelzuur bereiken, worden ze omge-

zet in een cocktail van zeer reactieve

stoffen (permanganylsulfaat, mangaan-

heptoxide en ozon). Spiritus die met dit

helse brouwsel in contact is, ontbrandt

onmiddellijk. Er is op het grensvlak van

zuur en spiritus echter geen lucht, die

het verbrandingsproces aan de gang

kan houden.

RRaaaaddpplleeeegg  vvee rrddeerr   ddee  cchheemmiiccaall iiëënnllii jjsstt ..

5. Chemische aan-
stekers

De vorige proef kan ook op een andere

manier worden gedaan. Schenk wat ge-

concentreerd zwavelzuur op een oud

schoteltje. Doe er een theelepel kalium-

permanganaat bij. Roer het mengsel tot

een papje (bijvoorbeeld met de theele-

pel – die dan waarschijnlijk ongeschikt

wordt voor het roeren van thee). Het

papje neemt een groen- tot bruinachti-

ge kleur aan en ruikt naar ozon. Als een

klein in spiritus gedrenkt lapje ermee in

aanraking wordt gebracht (figuur 10),

vliegt dit onmiddellijk in brand. Ook

sommige andere brandbare stoffen

kunnen met deze massa worden ontsto-

ken. (Nog effectiever is perchloorzuur.

Hiermee kan bijna alles wat branden

wil aangestoken worden. De bereiding

uit zwavelzuur en kaliumperchloraat is

echter te gevaarlijk voor de beginnende

amateur).

Zowel perchloorzuur als het zwavel-

zuur/permanganaatpapje kunnen de

huid ernstig verbranden en de kleren

doen vlamvatten. Beslist niet aanraken

of mee knoeien dus.
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Verdere voorschriften.

Voer de proeven zo uit dat het aan te

steken materiaal zo nodig weer van het

schoteltje kan worden teruggetrokken.

Anders neemt de reactie zijn eigen

loop... Dus geen houtmeel erop strooi-

en, spiritus erbij schenken en dergelijke

(zeker dat laatste is gevaarlijk: de vloei-

stofstraal werkt als lont en de lucht met

spiritusdamp in de fles als explosief

mengsel in opgesloten toestand). Sub-

stanties die ‘van nature’ al heftig bran-

den, zoals natrium, fosfor en

kruitmengsels, mogen niet op deze ma-

nier worden beproefd. Restanten van

proefjes (ook stokjes waarmee geroerd

is) niet in de prullenbak gooien, maar

neutraliseren. Dit kan met behulp van

kristalsoda, of nat zand, of door onder-

dompeling in water. Roer bijvoorbeeld

soda door het mengsel, schraap het

schoteltje leeg boven een blik met wat

nat zand, schep het afval door het zand,

knijp het blik dicht en geef het zo met

het vuilnis mee. Voor schoonmaken

van het schoteltje: zie de vorige proef.

Veiligheidsavoorschriften en chemica-

liën: raadpleeg proef 4. De verklaring is

daar eveneens gegeven.

6. Brandende
suiker

Niet algemeen bekend is dat een sui-

kerklontje met een lucifer kan worden

aangestoken. Een mengsel van lucht en

‘suikerstof ’ kan zelfs ontploffen als er

vuur bij komt. Ook uit sommige che-

mische experimenten komt de brand-

baarheid van suiker duidelijk naar

voren. In principe zou menging met de

onder 5 beschreven chemische aanste-

kers zo’n experiment kunnen zijn; in de

praktijk is dat echter te riskant. Veiliger

is om – onder inachtneming van diver-

se veiligheidsvoorschriften – uit te gaan

van een mengsel van kaliumchloraat en

suiker en dat aan te raken met een in

geconcentreerd zwavelzuur gedoopt

staafje. Er volgt dan onmiddellijk een

steekvlam. (De hand dus niet boven,

maar opzij van het mengsel houden,

zoals in figuur 11).

Voorschriften.

Recept 6.1:

75% kaliumchloraat

25% suiker.

Bij het vermengen van deze stoffen

moet het uitoefenen van druk en het

veroorzaken van wrijving worden ver-

meden; er kunnen daardoor steekvlam-

men en explosie ontstaan! Roer de

stoffen met een stevige penseel of ander

niet te hard voorwerp op een schoteltje
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door elkaar; maak slechts enkele gram-

men van dit mengsel.

VVeeiilliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn  nnuummmmeerrss  11,,  22,,  88,,  99,,

1111  eenn  1122..  RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnlliijjsstt..

Verklaring.

Zwavelzuur en kaliumchloraat reageren

met elkaar onder vorming van een zeer

onstabiele en explosieve gele vloeistof

die chloordioxide heet. Deze stof valt

suiker (en veel andere brandbare mate-

rialen) onmiddellijk aan. Hierbij ont-

staat hitte en vuur. Het eenmaal

ontstoken mengsel brandt verder, om-

dat verhit kaliumchloraat zuurstof af-

geeft en daarmee de suiker verbrandt.

Professorenverzet.

De eerste zojuist beschreven eigenschap

van chloraat is met sukses tegen de

Duitsers gebruikt tijdens de Parijse op-

stand van augustus 1944. Op aanwij-

zing van het onderzoekersechtpaar

Joliot-Curie deden de opstandelingen

in wijnflessen een klein laagje gecon-

centreerd zwavelzuur en verder benzi-

ne. De flessen werden gekurkt en

omwikkeld met doek, dat men tevoren

gedrenkt had in een oplossing van kali-

umchloraat in water, en vervolgens ge-

droogd. Trof zo’n fles een Duitse tank,

dan maakte het zwavelzuur uit de ge-

broken fles contact met het chloraat in

de doek, waarna de benzine ontbrand-

de, en de tank in een oven veranderde.

Variaties op de proef.

Het experiment is fascinerend. Uit er-

varing weet ik hoe spannend het is ook

andere combinaties te proberen. Zo heb

ik kaliumchloraat vervangen door kali-

umdichromaat, zwavelzuur door zout-

zuur, en suiker door glycerine. Ook kan

men het vloeibare zuur vervangen door

een vaste stof met zure eigenschappen,

en dan de reactie trachten in te leiden

met een druppel water. Vaste zure stof-

fen zijn bijvoorbeeld natriumbisulfaat

(toiletontkalkingsmiddel), citroenzuur

en wijnsteenzuur. Succes bij deze expe-

rimenten staat niet bij voorbaat vast, en

men loopt allerlei risico’s, omdat zich

onverwachte reacties kunnen voor-

doen. Zo had ik eens een mengseltje ge-

maakt van kaliumpermanganaat,

citroenzuurkristallen en suiker. Na toe-

voeging van een scheutje water begon

de massa heftig te sissen en te verkolen.

Toen ik de proef met een grotere hoe-

veelheid wilde herhalen, vloog het poe-

der tijdens het mengen in brand –

gelukkig zonder nadelige gevolgen. Ui-

terste voorzichtigheid is dan ook gebo-

den.

Overigens heb ik bij zo’n proef een in-

teressante ontdekking gedaan. Ik las er-

gens dat uit glycerine bepaalde zuren

kunnen ontstaan. Zou in plaats van

zwavelzuur gewone glycerine kunnen

worden gebruikt? Inderdaad! Uitgangs-

punt is
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recept 6.2:

6 tot 9 gram kaliumpermanganaat

1 gram suiker.

Maak bovenin het hoopje een klein

kuiltje; daar vijf druppels glycerine toe-

voegen, enkele seconden wachten... ge-

sis en: vuur!

DDee  vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,

22,,   44,,   55,,   99,,   1100  eenn  1122  zzii jjnn  hhiieerr   vvaann  ttooeeppaass--

ssiinngg..

7. De chemische 
vlag

Hoewel de nu volgende proef vaak in

scheikundeboeken wordt genoemd, is

het een heel gevaarlijk experiment. Ei-

genlijk een afrader. Ik zou hem niet in

deze verzameling hebben opgenomen,

als hij niet zo ‘populair’ was. Het gevaar

schuilt in de bijkomstigheden. De proef

zelf verloopt probleemloos (ofschoon

niet altijd succesvol), maar bij de voor-

bereiding en het opruimen van de rom-

mel is de grootst mogelijke waakzaam-

heid geboden. Een ongelukje kan niet

alleen leiden tot brand, maar ook tot

verminking. Daarnaast is er vergifti-

gings- en zelfs explosiegevaar.

Drenk een doekje of koffiefilter in een

oplossing van witte fosfor in zwavel-

koolstof. Het doekje of papiertje zit vast

aan een ‘vlaggestok’ van onbrandbaar

materiaal (figuur 12). Deze is niet be-

doeld om het u mogelijk te maken uit-

bundig met de ‘vlag’ te gaan zwaaien

(láát dat!), maar om direct contact tus-

sen vloeistof en handen te verhinderen.

Draag bovendien handschoenen. Zorg

dat er geen vloeistof op kleren of bij-

voorbeeld vloerbedekking wordt ge-

morst, want deze materialen zullen in

brand vliegen. Het enige dat in brand

moet vliegen is de vlag zelf. Houd hem

boven het plateau waarop deze is klaar-

gemaakt: een taartvorm van aluminium

(of groot blikken deksel) op een on-

brandbare ondergrond. Uitdruipende

vloeistof komt dan op dit plateau te-

recht, evenals de brandende vlag zelf,

nadat deze – door enkele verticale be-

wegingen, zodat de lucht er langs strijkt

– heeft vlamgevat. De vlam kan fel zijn,

en er ontstaat dikke witte rook, die gif-

tig is. Daarom de proef bij voorkeur

buiten uitvoeren, of direct voor het

open raam, en de vlag loslaten (boven

het plateau) zodra de brand erin slaat.

Vloeistofresten op het plateau worden

hierdoor eveneens

onschadelijk ge-

maakt.
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Voorschriften.

Maak met een pincet en/of mesje een

klein stukje fosfor los van een fosfor-

staafje. Dit losmaken moet gebeuren in

de pot met fosfor zelf, onder water. Een

aan de lucht blootgestelde staaf fosfor

kan namelijk in brand vliegen. Het ge-

beurt lang niet altijd, maar bij het be-

werken met een mes of een andere

ruwe behandeling wordt de kans op

ontbranding wel groter. Fosfor mag

nooit met de handen worden aange-

raakt – ook niet als een handschoen

direct huidcontact uitsluit. Door

lichaamswarmte kan de fosfor namelijk

ontbranden. Daarbij ontstaan moeilijk

te genezen wonden; amputatie van vin-

gers kan noodzakelijk worden.

Doe het klompje fosfor, dat niet groter

mag zijn dan een kleine erwt, met de

pincet in een oud kopje. Pincet, en alle

andere gereedschappen waar fosfor aan

kan zitten, op het plateau leggen. Ver-

volgens wordt in het kopje een laagje

van een halve centimeter zwavelkool-

stof gegoten. Ook dit is een gevaarlijk

goedje. Deze vloeistof – en niet te ver-

geten de damp, die als een onzichtbare

wolk naar beneden zakt tijdens het uit-

schenken – kan vlamvatten bij contact

met alles wat heet is. Het is niet vol-

doende om uit voorzorg open vuur te

doven; ook kachels, gloeilampen en bij-

voorbeeld nog niet afgekoelde kook-

plaatjes zijn gevaarlijk. Verder is

zwavelkoolstof zeer giftig. Arbeiders die

met dit spul moeten werken, kunnen

getroffen worden door ‘zwavelkrank-

zinnigheid’. Trouwens ook witte fosfor

is bijzonder vergiftig. Wie geregeld spo-

ren fosfordamp inademt, krijgt last van

verrottingsverschijnselen in onderkaak,

neusbeen en gebit.

Er is dus alles voor te zeggen deze proef

buiten te doen, of althans goed te venti-

leren. Door de inhoud van het kopje

met de pincet of een ijzerdraadje te roe-

ren (dit na afloop op het plateau leg-

gen) lost de fosfor op. Soms lost niet al-

les op, maar dat geeft niet. Zet het kopje

op het plateau, doop het vlaggetje erin,

en doe daarna de proef.

Zorg dat er zand bij de hand is als blus-

middel, evenals een grote natte hand-

doek en een emmer water. De beide

laatste voorzieningen zijn bedoeld voor

het blussen van brandende kleren. Be-

denk dat fosfor opnieuw kan gaan

branden als het bluswater opdroogt. Als

er fosfor op de handschoenen terecht

komt kunnen deze in de emmer, onder

water, worden uitgetrokken.

Na afloop van de proef is waarschijnlijk

de vloeistof in het kopje en de fosfor op

het gebruikte gereedschap opgebrand.

Dompel pincet en mesje voor alle ze-

kerheid in een blikje met water, waarin

een beetje natriumhydroxide is opge-

lost. Doe in het kopje wat zand en

strooi er natriumhydroxidekorrels (of -

schilfers) op. Tafel goed afnemen met

een nat doekje; dit op het plateau leg-
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gen. Frommel het plateau met alle afval

dat zich daarop bevindt (dus inclusief

het kopje) in een groot verfblik, friet-

saus-emmer of iets dergelijks. Breng

deze container naar een veilige plek

buitenshuis. Bestrooi de inhoud met

wat natriumhydroxide, sprenkel de hy-

droxideoplossing in het blikje er over-

heen, en doe het lege blikje er ook maar

bij (mes en pincet onder de kraan af-

spoelen). Na een halve dag wachten kan

het water worden afgegoten en de con-

tainer bij het vuilnis worden gedaan.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnlliijjsstt  eenn  vveeiilliigg--

hheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn  nnuummmmeerrss  11,,  22,,  33,,  55,,  88,,  99

eenn  1133..

Verklaring.

Hoe fijner een brandbare stof is ver-

deeld, des te eerder deze vlam vat.

Houtspaanders zijn met een lucifer aan

te steken, houtblokken (meestal) niet.

Een staaf witte fosfor – veel brand-

gevaarlijker dan hout – ontbrandt

(meestal) niet uit zichzelf (wel ziet 

u er rook van af komen, gevolg van een

soort smeulproces, dat in ‘t donker

zichtbaar wordt als een groenachtig

schijnsel). Zou echter fijnverdeelde fos-

for aan de lucht worden blootgesteld,

dan ontbrandt het onmiddellijk. En dat

is nu precies wat er gebeurt als een op-

lossing van witte fosfor in zwavelkool-

stof ‘opdroogt’ aan de lucht. Het

oplosmiddel verdampt dan, en kleine

fosforkristalletjes blijven op het doekje

achter.

Natriumhydroxide vernietigt fosfor.

Daarbij ontstaan uiterst giftige fosfor-

waterstofverbindingen (figuur 13), die

aan de lucht kunnen ontbranden.

hoofdstuk I

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…

Figuur 13



40

Daarom mogen uitsluitend zeer kleine

hoeveelheden fosfor op deze wijze wor-

den geneutraliseerd.

8. Lijst van vuur-
makende stoffen 
en mengsels

Waarschuwing.

Wie in scheikundeboeken gaat grasdui-

nen, of variaties bedenkt op de in dit

boek beschreven proeven, stuit al gauw

op ‘mogelijkheden’, zoals in deze lijst

zijn verzameld. (De lijst is overigens

verre van compleet.) Om uiteenlopen-

de redenen moeten deze ‘mogelijkhe-

den’ worden ontraden. Wat zijn die

redenen?

A. De ‘proeven’ zijn gevaarlijk, zelfs

voor chemici die over veel experimen-

teer-ervaring en een goed uitgerust la-

boratorium beschikken. Of:

B. De proeven zijn wel veilig uitvoer-

baar door deskundigen , maar niet door

amateurs. Of:

C. De proeven zijn eventueel door ie-

dereen uitvoerbaar, maar de omstan-

digheden waaronder dit veilig en

verantwoord gedaan kan worden zijn

mij onvoldoende bekend.

D. En dan zijn er nog proeven, waarvan

alleen maar een zeer omslachtige be-

schrijving valt te geven (proef 7 is wat

dat betreft ‘op het randje’). Ook de

minder interessante proeven vallen in

deze categorie.

Gevaarlijk!

1) Allerlei proeven met fosfor en fosfor-

verbindingen. (Experiment nummer 7

is ook in dit opzicht een grensgeval).

Gevaren: brand, brandwonden, explo-

sie en vergiftiging. Zeer gevaarlijk is het

bijeenbrengen van (meer dan sporen)

witte fosfor met één van de volgende

stoffen: jodium, broom, de in proef 5

beschreven chemische aansteker, chlo-

raat, permanganaat, chroomzuur, sal-

peterzuur, natriumhydroxide, natrium-

of kaliummetaal en nog vele, vele ande-

re chemicaliën. Ja, zonder chemische

kennis moet men geen enkele vreemde

stof in contact brengen met fosfor.

2) Ook het zonder kennis van zaken ex-

perimenteren met natrium of kalium

moet worden ontraden. Gevaren: rond-

spattend brandend metaal, explosie,

dampen en nevels die ogen en long-

weefsel wegvreten. Van de duizenden

gevaarlijke combinaties die hier moge-

lijk zijn, noem ik:

Natrium of kalium met water (zie ook

proef 29.1), verdunde zuren, jodium,

broom, trichloorethyleen en andere

gechloreerde koolwaterstoffen, bepaal-

de fluoriden, chloriden, bromiden en

jodiden, verder nitraten, permangana-

ten, chroomzuur en zwavel.

Ook verhitting aan de lucht, en het
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aansnijden van kaliummetaal met een

mes is riskant (dat laatste in verband

met de explosieve peroxidekorst die

zich vaak op het metaal heeft afgezet).

3) Er zijn veel meer stoffen en mengsels

die onder vuurverschijnselen met water

reageren. Een greep: trimethyl- of tri-

ethyl- of tripropyl-antimoon (zeer gif-

tige rook!), trifenylaluminium

(explodeert), oplossingen van methyl-

magnesiumbromide of difenylmagnesi-

um of triethylaluminium in gewone

ether (explosiegevaar!), een oplossing

van trimetylaluminium in dimethyl-

ether, natriummethoxide. Dit klinkt al-

lemaal erg ingewikkeld; toch zijn dit

stoffen die vaak in laboratoria en in-

dustrie worden gebruikt.

4) Enkele van de zeer vele – eveneens in

laboratoria en industrie gebruikte –

chemicaliën die spontaan aan de lucht

kunnen ontbranden: tri-n-butyl-, tri-

isobutyl- en triethylaluminium, dipro-

pylaluminiumhydride, diethylalumini-

umbromide, ethylnatrium,

n-butyllithium, trimethyl-arsenicum,

-bismuth of -gallium, triethyl-arseni-

cum of -bismuth, dimethyl-mangaan of

-zink, dibutylmagnesium, veel verbin-

dingen met hydrazine of met silicium

plus waterstof of met fosfor plus

(kool)waterstof of met borium en

(kool)waterstof, verder silicium-

monoxide, vanadiumsesquioxide en

titaniumdichloride.

5) Maar ook sommige huis-, tuin- en

keukenstofjes kunnen zomaar ineens in

brand vliegen, al zal dit niet gemakkelijk

gebeuren. Het sleutelwoord is hier:

broei. Daaronder verstaat men een lang-

zaam verlopend chemisch proces

(meestal met gewone lucht-zuurstof),

waarbij veel warmte ontstaat. Als deze

niet goed weg kan (denk aan een broei-

ende hooiberg), dan loopt de tempera-

tuur op, waardoor het proces, en daar-

mee de warmteontwikkeling, steeds

sneller gaat verlopen, en er tenslotte zelf-

ontbranding optreedt. Beginnelingen

maken nog weleens de fout een proef,

die met een kleine hoeveelheid bevredi-

gend verliep, zomaar te ‘vergroten’. Ze

mikken honderden grammen chemica-

liën bij elkaar, zonder te beseffen dat de

ontwikkelde reactiewarmte veel minder

snel kan ontwijken. De temperatuur

loopt veel te hoog op, en een steekvlam

of ontploffing kan het gevolg zijn.

Ziehier enkele broeigevaarlijke stoffen

en mengsels:

● Vochtig hooi (dit is bekend) of hooi

met kaliumpermanganaat, maar ook

vochtige, stijf verpakte houtskool;

● Doeken of poetskatoen met lijnolie

of terpentijn;

● Een hoop ‘laboratoriumkleding’

(doorgaans oude kleren) waar veel per-

manganaat, chloraat of nitraat op is ge-

morst;
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● Vuurwerk;

● Verschillende oliën, zoals raapolie,

visolie, wonderolie, pinda-olie en den-

nenolie kunnen onder warmteontwik-

keling oxideren aan de lucht, en zijn

waarschijnlijk net zo gevaarlijk 

als lijnolie.

6) Chloor en chloorverbindingen kun-

nen onder bepaalde omstandigheden

brand veroorzaken.

● Geconcentreerd chloorgas kan ver-

schillende stoffen tot ontbranding

brengen. Ik bedoel dan niet alleen de

inmiddels ‘bekende’ gevaarlijke stoffen

fosfor, natrium en kalium, maar ook

terpentijn, ruwe rubber (caoutchouc),

acetyleen en verschillende andere orga-

nische stoffen, alsmede waterstofgas en

sommige verhitte metalen.

● Mengsels van chloorkalk (bleekpoe-

der) met glycerine, terpentijn, anthra-

ceen en andere organische stoffen

kunnen spontaan ontbranden.

● Trichloorethyleen, tetrachloorkool-

stof of chloroform kan onder vuurver-

schijnselen reageren met metaal-

poeders, zoals aluminium-, magnesi-

um-, zink- of titaniumpoeder. Tetra-

chloorkoolstof veroorzaakt mogelijk

zelfs een explosie als het in contact

komt met plutonium – maar dat on-

derwerp valt buiten dit boek.

● Perchloorzuur brengt papier, textiel

en veel andere stoffen tot ontbranding.

● Carbid geeft vuur af als er zoutzure

damp (chloorwaterstof) langsstrijkt.

7) Milieubezwaren en gezondheidsrisi-

co’s op lange termijn kunnen eveneens

een reden zijn om sommige van de

hierboven genoemde, of aanstonds te

noemen, combinaties niet uit te probe-

ren. Ziehier enkele bekende of voor de

hand liggende ‘proeven’ die om deze re-

denen ontraden moeten worden.

● Brandbare vloeistoffen aansteken

door vonken te trekken uit een hoopje

accuplaat-brokstukken, waar verdund

zwavelzuur op wordt gegoten (niet zo

gevaarlijk, wel milieubelastend);

● Experimenten met looddioxide

(eveneens uit accu’s). Als er zwavel-

dioxide-gas langsstrijkt, wordt dit cho-

coladebruine goedje roodgloeiend.

Zwavelwaterstof ontvlamt zelfs in con-

tact met looddioxide;

● Mengsels van chroomzuur met ter-

pentijn of kaliumdichromaat met zwa-

velzuur plus aceton geven weliswaar

vaak de verlangde vuurverschijnselen,

maar ook kankerrisico’s;

● Dezelfde bezwaren zijn in te brengen

tegen ‘chemische aansteker’ met ben-

zeen.

8) Tot slot nog enkele minder bekende,

om een veelheid van niet meer nader te

noemen redenen af te raden ‘vurige’

combinaties:

● ‘Chemische aansteker’ met kalium-

chloride;
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● Aceton met geconcentreerde water-

stofperoxide plus thiodiethyleenglycol;

● Thoriumnitraat met brandbare stof-

fen;

● Rood rokend salpeterzuur of vloei-

baar stikstoftetroxide met brandbaar

materiaal;

● Verhitte of gesmolten nitraten of

chloraten met brandbare stoffen;

● Kalium-tertiair-butoxide met aceton,

methanol, ethylalcohol of azijnzuur;

● De stoffen of combinaties die aan het

eind van het hoofdstuk ‘knaleffecten’

staan opgesomd.
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Hoofdstuk 2

“Waar rook is, is vuur”, zegt de volkswijs-

heid. Chemici weten wel beter. Vuur is

maar één van de middelen om zeer fijne

deeltjes – rook – de lucht in te jagen. Teveel

en te heet vuur kan zelfs nadelig zijn voor

rookontwikkeling; iedereen die weleens

wat hooi in de brand heeft gestoken weet

dat. In de thans te beschrijven proeven ligt

de nadruk op damp-verspreidende reacties

zonder vuur.

9. Rook zonder 
vuur

Giet in een reageerbuisje, dat met een

klem wordt vastgehouden, een scheutje

zo-sterk-mogelijk zoutzuur (bij voor-

keur 38%). In een tweede buisje wordt

op dezelfde manier zo-sterk-mogelijke

ammonia (25%) gedaan. Houd dan de

opening van beide buisjes dicht bij el-

kaar. Er kringelt rook uit. Het effect is

te versterken door de buisjes in een pot

gloeiend heet water te zetten 

(figuur 14).

Voorschriften.

Dat men niet aan

ammonia moet

ruiken weet ieder-

een; dat dit in nog

sterkere mate geldt

voor zoutzuur is

wellicht niet zo be-

kend.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  vvee ii--

ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  33  eenn  88..

Verklaring.

Uit de reageerbuizen ontwijkt zoutzure

damp (chloorwaterstof) respectievelijk

ammoniak, en wel des te sneller naar-

mate de vloeistoffen warmer zijn. Am-

moniak en chloorwaterstof zijn allebei

gassen, maar als ze met elkaar in aanra-

king komen ontstaat ammoniumchlo-

ride, en dat is een vaste stof. Deze

kristalliseert in de lucht uit tot ontelba-

re witte rookdeeltjes.

Ammoniumchloride-rook ontstaat

eveneens bij verhitting van

ammoniumchloride-kristallen, bijvoor-

beeld op een lepel boven een kaars-

vlam. Bij veel rookbommen is

ammoniumchloride de werkzame stof.

Het verhitten gebeurt hier uiteraard

niet met een kaarsvlam, maar met een

‘pyrotechnisch mengsel’. Proef 33 gaat

er dieper op in.
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10. De vulkaan

Schenk in een oud theekopje ongeveer

20 kubieke centimeter geconcentreerd

(ca. 98%) zwavelzuur. Doe er een eetle-

pel aluminiumpoeder bij. Onmiddellijk

beide stoffen tot een glad papje roeren.

Als de massa te dik en te klonterig

blijft, zonder uitstel er een beetje zwa-

velzuur bijmengen. Ook te dunne pap

moet (snel, snel) verbeterd worden, nu

dus uiteraard door extra aluminium-

poeder toe te voegen. Leg de roerder

met het besmeurde uiteinde over de

rand van het kopje, en wacht af.

Als alles ‘model’ verloopt zal binnen

een minuut de metaalgrijze vloeistof-

spiegel gaan rijzen en bol gaan staan.

Opeens verschijnt middenin, op het

hoogste punt, een soort krater, waaruit

met zacht gesis een zeer dichte witte

rookkolom omhoog begint te spuiten

(figuur 15). De rookontwikkeling kan

enorm zijn, en het is goed in de buurt

van de deur te staan (of de proef buiten

te doen), temeer daar de rook de ogen

en de slijmvliezen sterk irriteert en

krachtige hoestbuien opwekt.

Voorschriften.

Bij één experiment had ik te dikke pap.

Deze begon spontaan te branden. In

een ander geval wilde de reactie niet op

gang komen (te dunne pap). Toen ik

een kristal kaliumpermanganaat in het

kopje liet vallen, begon de vulkaan als-

nog te werken. Bij weer een ander expe-

riment kwam de commandant van de

vrijwillige brandweer stampij maken,

omdat hij rook onder de dakpannen uit

zag komen.

De proef verloopt dus nogal grillig.

Wees bedacht op brand, rondspattend

zuur en enorme rookontwikkeling. Het

is verleidelijk, maar daarom nog niet

verstandig, met grotere hoeveelheden te

experimenteren. Hoe groter de reage-

rende massa, hoe sneller de zaak uit de

hand kan lopen. En hoewel ik geen

concrete aanwijzingen heb voor ont-

ploffingsgevaar, kan men maar beter

voorzichtig zijn.

Wel staat vast dat de rook een gevaarlij-

ke samenstelling heeft (zwavelzure

damp en agressieve ontledingsproduc-

ten). Nooit ‘voor de grap’ zo’n mengsel

brouwen in vertrekken waar veel men-

sen zijn, of vlakbij uitgangen. Men

moet zich onmiddellijk aan de rook

kunnen onttrekken, en dit geldt ook

voor de experimentator.
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RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

33,,   44,,   88,,   99  eenn  1111..

Verklaring.

De fijne korreltjes aluminiumpoeder

zijn bedekt met een beschermend oxi-

delaagje (zeg maar: ‘roest’), dat zelfs

door geconcentreerd zwavelzuur maar

moeizaam wordt aangetast. Zodra het

zuur zich er doorheen heeft gevreten,

ontwikkelt zich een heftige reactie. Heel

even is dat de ‘normale’ reactie van een

zuur met een metaal, waarbij waterstof-

gas en warmte ontstaat (bij proef 23

volgt een nadere uitleg). Door de kleine

gasbelletjes gaat het papje rijzen. Naar-

mate de temperatuur stijgt, verloopt de

reactie sneller. Deze verandert boven-

dien van karakter. Heet zwavelzuur is

een oxidatiemiddel. Dat wil zeggen dat

het dan, net als zuurstof, allerlei sub-

stanties kan verbranden. Ook sommige

metalen, zoals aluminiumpoeder, wor-

den erdoor geoxideerd (verbrand).

Meestal treden bij dit ‘verbranden’ geen

vlammen op. Maar er ontstaat wel zo-

veel hitte, dat het zwavelzuur verdampt

en in eenvoudiger stoffen uiteenvalt.

11.  Roet-, rook- en
aslijst

In de lijst aan het eind van hoofdstuk I

staan redenen opgesomd om bepaalde

proeven achterwege te laten. Dergelijke

overwegingen gelden ook ten aanzien

van de hieronder vermelde bekende en

minder bekende rook-, roet- en asver-

spreidende middelen.

Gevaarlijk! 

1) Roetwolken, die zwarter zijn dan de

rook van brandende autobanden, ont-

staan bij de verbranding van benzeen,

tolueen, naftaleen, anthraceen, xyleen

en oplossingen van bijvoorbeeld pek of

piepschuim in benzeen of tolueen. Nog

steeds doet het verhaal de ronde, dat in

de oorlog een zaal waar een NSB-mani-

festatie zou worden gehouden, de

avond tevoren zwart beroet werd door-

dat verzetsmensen in een schaal een

litertje benzeen verbrandden. Veel van

de genoemde stoffen zijn echter kan-

kerverwekkend, en dat geldt ook voor

roet.

2) Zeer dichte witte rook ontstaat bij

verbranding van fosfor. De gevaren van

fosfor (en de giftigheid van de rook)

zijn reeds ter sprake gekomen (proef 7).

3) Dichte grijze rook ontstaat bij ver-

branding van een mengsel waarvan

tetrachloorkoolstof en zinkpoeder de

werkzame bestanddelen zijn. Een ‘vul-

middel’ (infusoriënaarde of andere

substantie die niet aan de reactie mee-

doet) zorgt voor de vastlegging van de

zeer vloeibare ‘tetra’. De mengverhou-
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ding is ongeveer 3 kubieke centimeter

‘tetra’ op 2 kubieke centimeter infu-

soriënaarde en 2 gram zinkpoeder.

Wanneer dit mengsel met een ontste-

kingslading (b.v. luciferkoppen of

mengsel 6.1) wordt geactiveerd, ont-

staat een rook van roet en zinkchloride.

Enkele andere mengsels, die op hetzelf-

de principe berusten, zijn:

a. 35% zinkpoeder, 41% tetrachloor-

koolstof, 9% natriumchloraat, 7% am-

moniumchloride, 8% magnesium-

carbonaat;

b. 25% zinkvijlsel of zinkpoeder, 50%

tetrachloorkoolstof, 20% zinkoxide en

5% infusoriënaarde;

c. Diverse samenstellingen in de trant

van a en b, waarbij tetrachloorkoolstof

vervangen is door hexachloorethaan.

De rook van mengsel b bevat ook zink-

oxide. Als dat wordt verhit, ‘verdampt’

het in een zeer dichte witgele nevel.

De nadelen van deze ‘rooktechnisch’

uitstekende (en daarom veel genoem-

de) recepten zijn groter dan de voorde-

len. Zinkchloride-damp is giftig, ‘tetra’

en hexachloorethaan zijn zeer gevaar-

lijk voor de gezondheid (dit is mijn

voornaamste bezwaar), van zinkoxide-

rook kan men ziek worden en de meng-

sels zijn zelf-ontbrandbaar.

4) Enkele van de onder 8.3 en 8.4 ge-

noemde stoffen verbranden onder gro-

te rookontwikkeling. Veel van deze

rooksoorten zijn giftig. Zo bevat de

rook van brandende arseenverbindin-

gen rattenkruit. Daarbij komen dan

nog de gevaren die aan deze stoffen zelf

verbonden zijn.

5) Om rook te kleuren wordt wel ge-

bruik gemaakt van bepaalde bijmeng-

sels.

a. Aan een hoofdmengsel, bestaande uit

ongeveer gelijke hoeveelheden kali-

umchloraat en melksuiker, wordt toe-

gevoegd:

4,4’-(imidocarbonyl)bis(N,N-di-

methylaniline), plus wat synthetische

indigo. De groene rook bevat echter

mogelijk kankerverwekkende substan-

ties.

b. Als hetzelfde hoofdmengsel verrijkt

wordt met paranitroaniline ontstaat

een rode, maar ook giftige, mogelijk

leverbeschadigende rook. Ook al niet

doen dus.

c. Voor gele rook moet u arseendisulfi-

de mengen met zwavel en kaliumni-

traat in de verhouding 11 : 3 : 6. Of

eigenlijk moet u dit maar niet doen (ar-

senicum!).

d. Wanneer proef 1 uit dit boek met en-

kele tientallen grammen mengsel wordt

uitgevoerd, ontstaat een bruine tot vio-

lette rook, die zeer dicht is (maar ook al

weer gevaarlijk).

6) Sommige stoffen produceren bij ver-

branding grote volumes as.

a. Als een klein hoopje ammoniumdi-
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chromaat wordt aangestoken, ontstaat

met ‘fluisterende’ geluiden een flinke

berg groene as van chroomoxide. Deze

substantie is mogelijk kankerverwek-

kend, evenals dichromaat zelf.

b. Mengsels van kaliumdichromaat, iets

salpeter en suiker verbranden onder

vorming van ditzelfde chroomoxide.

c. Pillen die uit kwikrhodanide en gom

bestaan, verbranden onder vorming

van spectaculaire ‘slangen’ en giftige

kwikdampen.
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Hoofdstuk 3

Als een gas of damp erg stinkt, is dat

meestal een waarschuwing. Het reuk-

orgaan constateert dan een giftige of

schadelijke stof, en geeft het signaal:

“Maak dat je wegkomt!” Een goed

voorbeeld is zwavelwaterstof, dat naar

rotte eieren stinkt. De giftigheid van dit

gas is te vergelijken met die van blauw-

zuur. Toch is zwavelwaterstof niet zo

gevaarlijk als blauwzuur, omdat het al

in geringe, nog niet zo schadelijke con-

centraties behoorlijk stinkt, terwijl

blauwzuur naar amandelen ruikt...

Daarom mag de stelling dat een stof die

stinkt giftig is, nooit worden omge-

keerd: een stof die niet stinkt is daarom

nog niet ongevaarlijk!

Er zijn gifgassen die de reukzin mislei-

den, zoals het reukeloze koolmonoxide,

het naar vers hooi ruikende fosgeen en

het naar geraniums geurende strijdgas

lewisiet.

Het is verleidelijk om bij experimenten

met stinkende gassen even een snufje te

proberen, of iemand plotseling een kolf

of flesje onder de neus te houden. Doe

dat nooit!!! Eén teug zwavelwaterstof

volstaat om iemands ademhalingscen-

trum te verlammen. De dood volgt dan

binnen enkele minuten. Een teug ni-

treuze damp leidt tot een hoestbui, die

snel weer overgaat... maar het is heel

goed mogelijk dat enkele uren tot een

dag daarna het slachtoffer last krijgt

van ademnood met dodelijke afloop.

En zo kan ik nog meer bloedstollende

waarschuwingen uiten. Ofschoon

‘bloedstollend’ hier niet het juiste

woord is. Blauwzuurgas bijvoorbeeld

brengt de bloedlichaampjes tot ontbin-

ding, waarna het dungeworden bloed

uit mond en neus opwelt. Houd er ook

rekening mee dat de ogen kwetsbaar

zijn. Dampen van azijnzuuranhydride

bijvoorbeeld kunnen blindheid veroor-

zaken.

Voeg hierbij nog het risico dat een kolf

door overdruk uit elkaar spat, of dat

een brandbaar gas met lucht een explo-

sief mengsel vormt, en het zal duidelijk

zijn waarom ik slechts de allersimpelste

bereidingen beschrijf, waarbij kleine

hoeveelheden chemicaliën aan de open

lucht met elkaar reageren.

12. Stinkbommen

Uitgangspunt voor het zelf maken van

stinkbommen is het zojuist genoemde

zwavelwaterstof. Dit ontstaat uit alumi-

niumsulfide, dat blootgesteld wordt aan

de inwerking van gewoon water of

vochtige lucht, maar ook uit zwavelijzer

dat met een zure stof is vermengd. (Na-

tuurlijk zijn er nog talloze andere mo-

hoofdstuk 3

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…



52

gelijkheden, maar die vind ik minder

praktisch). Hiermee is het principe van

een proef al aangegeven. Leg bijvoor-

beeld wat aluminiumsulfide op een

dekseltje en spuug erop. Of doe een

kleine hoeveelheid zwavelijzer in een

plastic filmkokertje en giet er wat ver-

dund zwavelzuur (of een ander zuur)

bij. Variant: maak in een plastic filmko-

kertje een mengsel van zwavelijzer en

een vaste zure stof, zoals het toiletont-

kalkingsmiddel natriumbisulfaat, en

voeg een beetje water bij. Een met alu-

miniumsulfide gevuld filmkokertje,

waarvan de rand met vaseline is ingevet

en dat stevig is afgesloten met het bij-

behorende dekseltje, kan zonder be-

zwaar worden meegenomen en ter

bestemder plekke worden geleegd in

een plantenbak, een plasje water of iets

dergelijks. ‘Zonder bezwaar’ wil zeggen

dat deze wijze van transport (of opslag)

reukloos is. Stopflesjes, potten met

schroefdeksels en dergelijke zijn in dit

opzicht minder betrouwbaar. En met

‘ter bestemder plekke’ bedoel ik uiter-

aard alleen plaatsen (en omstandighe-

den) die zich voor dit soort grappen

lenen. Om nauwkeuriger te zijn:

● bij gebruik van aluminiumsulfide

met water: neem maximaal 1 gram sul-

fide op 50 kubieke meter vertrekruimte

(bij gebruik van sulfide zonder water,

zodat het langzaam aan de vochtige

lucht vergaat, is zelfs 5 gram nog wel

toelaatbaar);

● zwavelijzer met zuur: maximaal 1

gram zwavelijzer op 25 kubieke meter

vertrekruimte (in dit soort situaties is

het trouwens onverstandig om met

sterke of geconcentreerde zuren te wer-

ken – dat hoeft verder geen betoog);

● niet met aluminiumsulfide, zwavel-

ijzer, zuren of bisulfaat naar mensen

gooien (bijvoorbeeld omdat al deze

stoffen gevaarlijk voor de ogen zijn);

● en ten slotte: nooit dergelijke dingen

doen in volle zalen of andere omstan-

digheden waarin mensen zich niet

makkelijk kunnen verwijderen, en ook

niet bij hulpeloze of slapende mensen.

Het klinkt allemaal nogal dramatisch,

maar dit soort dingen geldt netzogoed

voor de in de handel zijnde stinkbom-

men en andere feestartikelen, zoals

vuurwerk.

Voorschriften bereiding alumi-

niumsulfide.

Ga uit van recept 12.1:

9 gram aluminiumpoeder

16 gram zwavelbloem (klontvrij ge-

zeefd of gewreven)

Meng de stoffen zorgvuldig (goed door

elkaar scheppen en roeren). Het poe-

dermengsel buiten, in een hoopje, op

een tegel deponeren. Er mogen zich

binnen drie meter geen brandbare za-

ken bevinden. De bedoeling is namelijk

dat het hoopje (met een lucifer, waar-

van de kop nog bezig is te ontbranden)

wordt aangestoken. Daarbij ontstaat

hoofdstuk 3

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…



53

een intense hitte, die op meters afstand

goed voelbaar is.

Kleine sulfidekorreltjes kunnen als wit-

gloeiende vonken wegspringen. Houd

er rekening mee dat deze korreltjes zich

aan uw schoenzolen kunnen hechten,

als u straks het reactieproduct gaat

‘oogsten’. Dat product ziet er eerst uit

als roodgloeiende lava, maar verandert

alras in een knisperende grijze tot

bruingrijze korst. Deze kan na afkoe-

ling met een hard voorwerp van de te-

gels worden geschraapt (denk daarbij

aan de ogen!) en in de filmkokertjes be-

waard (zie hierboven).

Ik vestig nogmaals de aandacht op de

felheid van het gloeiproces. Zo werd ik

op een avond aangehouden door een

beveiligingsdienst, die vanuit het

Utrechtse universiteitscomplex De Uit-

hof op ongeveer 1 kilometer afstand

het schijnsel had waargenomen.

Als het aluminiumsulfide is verzameld,

moet de tegel en een klein gebied er

omheen met water worden bespren-

keld. Ook de schoenzolen afspoelen of

op een natte dweil afvegen. Sulfideres-

ten geven daardoor binnen enkele mi-

nuten hun stank af. Als u dit nalaat kan

de stankoverlast wel een dag aanhou-

den.

Voorschriften bereiding zwavel-

ijzer.

Uitgangspunt is recept 12.2:

7 gram ijzerpoeder

4 gram zwavelbloem (klontvrij)

Doe de poeders in een reageerbuis, bij

voorkeur een oud exemplaar (b.v. met

barstje of een moeilijk te verwijderen

vlek). Buisje met de duim afsluiten en

krachtig schudden, om alles goed te

mengen. Het buisje wordt in een re-

ageerbuisklem gedaan of volgens figuur

16 aan een ijzerdraad bevestigd. Nu

met een spiritus- of gasvlam de bodem

verhitten. Zorg dat de opening van het

buisje van u af wijst. Opeens zal het

mengsel gaan gloeien. Geen paniek; leg

het buisje kalm neer op een vuurvaste

ondergrond. Het gloeiproces doorloopt

het hele mengsel. Als de gloed opge-

houden en alles een beetje afgekoeld is,

een doek over het buisje leggen en er

met een hamer een paar tikjes op ge-

ven. Glasscherven verwijderen en de

blauwzwarte tot bruinzwarte zwavelij-

zersintels in een luchtdicht afsluitbaar

potje doen.

VVeeiill iigghheeiiddssmmaaaattrreeggeelleenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

33,,   55,,   88,,   vvoooorr   aalluummiinniiuummssuullff iiddee  bboovvee nn--

ddiieenn  nnrr..   44  eenn  vvoooorr   zzwwaavveellzzuuuurr   ((bbii jj   zzwwaa--

vveell ii jjzzeerr   mmeett   nnaammee))   nnrr..   1111..   RRaaaaddpplleeeegg  ddee

cchheemmiiccaall iiëënnllii jjsstt ..
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Verklaring.

De chemische eigenschappen van zuur-

stof lijken erg veel op die van zwavel

(de oorzaak daarvan is te vinden in hun

overeenkomstige atoomstructuren).

Beide gaan rechtstreeks verbindingen

aan met metalen. De reactieproducten

heten oxiden (met zuurstof) en sulfi-

den (met zwavel). Trouwens, ook met

niet-metalen zoals waterstof vormen ze

oxiden respectievelijk sulfiden. Water-

stof-oxide staat bekend als water, water-

stof-sulfide heet zwavelwaterstof. Een

reactie als die tussen water en alumini-

umsulfide kan beschouwd worden als

een vorm van ‘stuivertje wisselen’ tus-

sen zwavel en zuurstof. Op de volgende

wijze:

waterstof-oxide plus aluminiumsulfide

wordt waterstof-sulfide plus

aluminiumoxide. (In feite is het proces

iets ingewikkelder). Ook de omzetting

van zwavelijzer (d.w.z. ijzersulfide) in

zwavelwaterstof verloopt langs deze lij-

nen. Bij hoge temperaturen zou water

deze omzetting tot stand kunnen bren-

gen, maar bij kamertemperatuur ver-

loopt deze reactie te traag. Zuren

reageren gretiger. Een zuur is een ver-

binding van waterstof met een zogehe-

ten zuurrest. Een zuurrest heeft

zuurstof-achtige eigenschappen (van-

daar de naam ‘zuurstof ’, afgeleid van

zuur, zoals ‘waterstof ’ is afgeleid van

water). Het ‘stuivertje wisselen’ gaat nu

als volgt:

ijzersulfide plus waterstof-zuurrest

wordt waterstof-sulfide plus ijzer-zuur-

rest.

Een verbinding van een metaal met een

zuurrest heet een zout. Bij proef 23 ko-

men we daar nog op terug.

13. Grondstof van 
zure regen

Bij het afstrijken van een lucifer krijgt u

soms de stekende geur van zwaveldioxi-

de in de neus. Dit is de beruchte

‘grondstof ’ van zure regen. Door ver-

branding van zwavelhoudende olie en

steenkool, en bij tal van andere chemi-

sche processen, komen miljoenen ton-

nen van deze giftige

zwavel-zuurstof-verbinding in de at-

mosfeer. Daar wordt ze door water-

damp en zuurstof langzaam omgezet in

zwavelzuur. (In de termen van de ver-

klaring bij de vorige proef kunnen we

dus zeggen dat zwavelzuur een verbin-

ding is van waterstof en een zuurrest

die uit zwavel en zuurstof bestaat).

Voorschriften.

Methode 13.1: Doe een theelepel zwa-

vel op een dekseltje, en steek het met een
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lucifer aan (figuur 17). Dikwijls is het

niet meteen te zeggen of het wel brandt,

omdat de vlam bij daglicht nauwelijks

zichtbaar is. De stekende, bijna verstik-

kende walm van zwaveldioxide is echter

onmiskenbaar. Controleer voor alle ze-

kerheid na beëindiging van de proef of

de vlam echt uit is; bedek de restanten

eventueel met zand.

Deze methode werd vroeger wel ge-

bruikt voor het uitroeien van wespen-

nesten en het ontsmetten van

inmaakglazen.

Methode 13.2: Los een theelepel fixeer-

zout (natriumthiosulfaat) op in een pot-

je met warm water. Daarna een flinke

scheut zoutzuur toevoegen (of gecon-

centreerd azijnzuur of verdund zwavel-

zuur). De vloeistof begint hevig, om niet

te zeggen: ondraaglijk, te stinken naar

zwaveldioxide (figuur 17). Verder valt op

dat de eerst zo heldere vloeistof plotse-

ling verandert in ‘melk’. Het is een witte

troebeling van uiterst kleine zwaveldeel-

tjes. Men noemt dit ook wel ‘zwavel-

melk’. Het duurt geruime tijd voordat de

zwaveldeeltjes zich op de bodem van de

jampot hebben afgezet als een lichtgeel

slib. Als u de vloeistof voorzichtig afgiet

en het slib op een papiertje doet en laat

drogen, heeft u grondstof voor 

proef 13.1.

De brandbaarheid van dit zwavelslib kan

trouwens te wensen overlaten als gevolg

van bijmengsels.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  vvee ii--

ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftt   nnuummmmeerr  33,,   vvoooorr

pp rrooeeff   1133..11   bboovveennddiieenn  ddee  nnuummmmeerrss  11,,   55

eenn  99,,   eenn  vvoooorr   pprrooeeff   1133..22  nnuummmmeerr   88..

Verklaring.

Verbranding van zwavel is niets anders

dan een reactie tussen zwavel en zuur-

stof, waarbij deze beide stoffen de ver-

binding zwaveldioxide vormen.

Fixeerzout is te beschouwen als een

zout van het metaal natrium en zoge-

heten thiozwavelzuur. Zoals gezegd bij

proef 12 is een zout een verbinding van

een metaal en een zuurrest. De reactie

van dit zout met een ander zuur (zie we-

derom de verklaring van proef 12) kan

nu geschreven worden als:

natrium-thiozwavelzuurrest plus (bij-

voorbeeld) azijnzuur (d.w.z. ‘waterstof-

azijnzuurrest’) wordt

natrium-azijnzuurrest (ofte wel het na-

triumzout van azijnzuur) plus ‘water-

stof-thiozwavelzuurrest’ oftewel

thiozwavelzuur.

Deze laatste stof is echter zeer onstabiel;

dit wil zeggen dat ze onmiddellijk uit-

eenvalt in andere stoffen, te weten water,

zwavel en zwaveldioxide. In de fotografie
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wordt fixeerzoutoplossing gebruikt om

ontwikkelde foto’s te ontdoen van onbe-

lichte maar nog wel lichtgevoelige zilver-

verbindingen. Een niet-gefixeerde foto

wordt geheel zwart als het ‘gewone’ licht

aangaat.

14. Stankcocktails

Eén van de hier te bespreken stoffen heet

kaliumbromide. Het Griekse woord ‘bro-

mos’ betekent ‘stank’, dus dat klinkt veel-

belovend. Neem een oude eetlepel van

een flink formaat, doe daar een theelepel

bromide in en een scheutje geconcen-

treerd zwavelzuur. Het mengsel begint

meteen een beetje te reageren. De lepel

moet ongeveer halfvol zijn. Plaats hem

boven een kleine vlam (kaars, theelichtje,

spiritusbrander – zie figuur 18). Al gauw

begint de inhoud te bruisen en bruine

dampen af te geven. Als het zover is, kunt

u de proef beter staken, dat wil zeggen:

het vuur wegnemen, de lepel af laten

koelen en hem dan in een jampot met

water zetten.

De damp die intussen gebrouwen is

kan onmogelijk aan de ‘aandacht’ van

het reukorgaan zijn ontsnapt. Het is

een mengsel van zwaveldioxide (ruik

proef 13), broomwaterstof (een gas dat

veel overeenkomst vertoont met zout-

zure damp) en broom. Het laatste is

een bruin tot roodbruin, erg prikkelend

en giftig gas, dat verwant is met chloor.

Vooral de beide laatste gassen zijn ge-

vaarlijk voor de longen, hetgeen pas na

een tijdje kan blijken. Goed ventileren

en een tijdelijke terugtocht (na de vlam

te hebben gedoofd) is dan ook aan te

bevelen.

Wordt de proef uitgevoerd met kalium-

jodide in plaats van -bromide, dan ont-

staat een nog ‘rijker’ mengsel:

zwaveldioxide, zwavelwaterstof, jodi-

umdamp (zie achtereenvolgens de

proeven 13, 12 en 1) en joodwaterstof,

dat eveneens sterk gelijkt op zoutzure

damp. De nu geproduceerde walm

heeft een violette kleur.

Voorschriften.

De mengverhoudingen komen er niet

zo op aan. Wel belangrijk is de totale

hoeveelheid bij elkaar te voegen stoffen.

De lepel bindt u aan een bovengrens.

Ander voordeel van de lepel is dat hij

niet – zoals een blikken dekseltje – bij

verhitting opeens in een andere vorm
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springt, met alle gevaren van dien.

Figuur 18 toont een opstelling van een

tussen bakstenen geklemde rechtgebo-

gen lepel. Nadat de chemicaliën erin zijn

gedaan, kan het theelichtje worden ont-

stoken. De daaraan bevestigde ijzerdraad

vergemakkelijkt het onder de lepel plaat-

sen of wegtrekken van het vlammetje.

Met de hand onder de lepel komen is

namelijk riskant; heet zwavelzuur of ge-

smolten bromide/jodide kan ernstige

brandwonden veroorzaken. En bij het

uitblazen van de vlam onder de lepel

zou niet alleen de vloeibare inhoud eruit

kunnen vliegen, maar stelt u zich mis-

schien ook bloot aan gevaarlijke gifgas-

concentraties.

De inhoud van de jampot, waarin de af-

gekoelde lepel ‘te weken is gezet’, kan

zonder milieubezwaren door de goot-

steen worden weggespoeld. De lepel, die

door de bijtende chemicaliën is aange-

tast, kan alleen nog voor enkele soortge-

lijke experimenten worden gebruikt.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  vvee ii--

ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  33,,   88,,   99

eenn  1111..

Verklaring.

Zwavelzuur ‘verdrijft’ de zuren broom-

waterstof en joodwaterstof uit hun zou-

ten (de bromiden en jodiden). In dit

opzicht lijkt deze proef op de vorige,

toen zoutzuur het thiozwavelzuur ver-

dreef uit zijn zout natriumthiosulfaat.

Verschil met de vorige proef is dat heet

zwavelzuur niet alleen maar een zuur

is, maar ook een oxidatiemiddel. Een

oxidatiemiddel is – net als zuurstof – in

staat andere substanties te oxideren of

verbranden. Heet zwavelzuur oxideert

de waterstof die in de verbindingen

broomwaterstof en joodwaterstof is

vastgelegd (zoals deze namen al aange-

ven). Waterstof oxideert daarbij tot wa-

terstof-oxide (= water) of zelfs

waterstof-sulfide (= zwavelwaterstof),

waarbij broom of jodium wordt afge-

splitst. Terwijl zwavelzuur zijn oxide-

rende werking uitoefent, ontleedt het.

Dit zijn we al tegengekomen in proef

10. Het belangrijkste ontledingsproduct

is nu zwaveldioxide.

15. Chloorgas

Dat nog niet zo lang geleden in het

huishouden volop chloor werd ge-

bruikt, mag u niet misleiden. Chloor is

een gevaarlijk gifgas.

Er zijn erg veel manieren om chloor te

bereiden. Eerst zullen we uitgaan van

zoutzuur, waarvan chloorwaterstof het

werkzame bestanddeel is. Net als in de

vorige proef hebben we te maken met

een verbinding waar de waterstof ‘af ’

kan worden geoxideerd, zodat chloor

wordt afgesplitst. Zwavelzuur is hiervoor

echter niet geschikt. Dit is te bewijzen

door in de ‘gloeilepel’ van de vorige
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proef een beetje chloride (bijvoorbeeld

natriumchloride ofte wel gewoon keu-

kenzout) met zwavelzuur te verhitten.

Ook nu verdrijft het zwavelzuur een an-

der zuur uit zijn zout. Dat andere zuur is

thans chloorwaterstof, dat wil zeggen

zoutzure damp. (Waarmee de naam

‘zoutzuur’ – het zuur dat verbonden is

met gewoon keukenzout – meteen ver-

klaard is). Maar chloorwaterstof wordt

niet geoxideerd door zwavelzuur. Behal-

ve de (erg scherpe en zeer giftige) zout-

zure damp is er dus geen ander luchtje

te noteren. Voor de oxidatie van zout-

zuur zijn krachtiger oxidatiemiddelen

nodig dan zwavelzuur. Kaliumperman-

ganaat bijvoorbeeld.

Voorschriften.

15.1. Breng in een filmkokertje een

theelepel kaliumpermanganaat. Doe

ongeveer 20 kubieke centimeter ge-

concentreerd zoutzuur in een drup-

pelflesje (buiten; op een oude tegel of

iets dergelijks). Nu het zuur drup-

pelsgewijs of met heel kleine scheut-

jes op het permanganaat laten vallen.

Met een bruisend geluid ontwijkt

stoom en chloorgas, dat zich tegen

een achtergrond van wit papier dui-

delijk groengeel aftekent (figuur 19).

Doe deze proef nooit in het groot! Als

een pond kaliumpermanganaat en

enkele liters zoutzuur bij elkaar ko-

men, ontstaat binnen enkele seconden

een gloeiende wolk chloorgas, die

zich razendsnel uitbreidt. Contact

hiermee kan dodelijk zijn!

15.2. Het beschreven experiment kan

ook worden uitgevoerd met zoutzuur

plus chloorkalk of waterstofperoxide

of kaliumdichromaat of (onder ver-

warming) bruinsteen dan wel lood-

menie. Bij verwarming kan de

opstelling van proef 14 worden ge-

bruikt. Bij experimenten met dichro-

maat ontstaan kankerverwekkende

chroomverbindingen, terwijl lood-

menie en andere loodverbindingen

vergiftig en bezwaarlijk voor het mi-

lieu zijn. Deze proeven raad ik dus af.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn

vveeiill iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn  nnuummmmeerrss

33  eenn  88..   VVoooorr  kkaalliiuummppeerrmmaannggaannaaaatt

eenn  bbrruuiinnsstteeeenn  bboovveennddiieenn  nnuummmmeerr

1100 ..

Afbouwen van deze proeven.

Bij gebruik van loodmenie of dichro-

maat moet u de geproduceerde vloei-

stoffen behandelen als chemisch afval,
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zoals ter sprake komt in het Huishou-

delijk Reglement voor het laboratori-

um. Na afloop van proef 15.1 het

kokertje afsluiten met het bijbehorende

dekseltje en bij het vuilnis doen. Res-

tanten van proeven met chloorkalk en

waterstofperoxide kunnen gewoon on-

der de kraan worden weggespoeld. Ook

het zoutzuurflesje op die manier reini-

gen. Daarbij veel water gebruiken. Als u

de ‘gloeilepel’ gebruikt moet de proef

afgebouwd worden volgens de voor-

schriften bij proef 14.

Verklaring.

Alle genoemde stoffen die met zout-

zuur reageren zijn oxidatiemiddelen,

die de in zoutzuur gebonden waterstof

omzetten in water, en daarbij chloor af-

splitsen.

Stinkhok of stikhok?

Bij vermenging van huishoudchloor en

gewone ammonia ontstaat een brui-

send mengsel. Een chemicus weet dat er

stikstoftrichloride wordt gevormd, dat

stikstofgas ontwikkelt. De praktijk is

anders. Als namelijk het stikstofgas uit

de vloeistof opbruist, neemt het grote

hoeveelheden chloorgas met zich mee.

Deze proef is dus niet minder gevaarlijk

dan de andere chloorbereidingen.

Sommige mensen zijn zó bang voor

bacteriën en vuil dat ze chloor èn am-

monia in de toiletpot bij elkaar mikken.

Of alleen chloor. Ook dat laatste kan de

gebruiker van het toilet ademnood be-

zorgen. De chlooroplossing reageert

namelijk gretig met de aminen in pis...

16. Stikstofoxiden
(NOx)

De vreemde formule NOx duikt wel-

eens op in kranteartikelen over uitlaat-

gassen en zure regen. NOx staat voor

‘stikstofoxiden’. Dat zijn verbindingen

van stikstof (N) en zuurstof (O) in di-

verse samenstellingen (x).

Stikstofoxiden ontstaan onder meer als

salpeterzuur inwerkt op een metaal.

Ook bij verhitting van bijvoorbeeld

loodnitraat of ammoniumnitraat ko-

men stikstofoxiden vrij. In het laatste

geval gaat het om lachgas. De genoem-

de experimenten zijn allemaal min of

meer gevaarlijk. De thans te beschrijven

proef is zonder veel risico uitvoerbaar,

mits u zich pijnlijk nauwkeurig aan de

voorschriften houdt. Salpeterzuur en

kopernitraat zijn namelijk gevaarlijke

stoffen, en de ontwikkelde nitreuze

damp is verraderlijk giftig, zoals aan
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het begin van dit hoofdstuk reeds is op-

gemerkt.

Voorschriften.

Voor deze proef zijn benodigd (zie fi-

guren 20 en 21): een driepoot, bijvoor-

beeld geïmproviseerd uit stevig

ijzerdraad, een gaasje (vlamverdeler),

spiritus- of gasbrander, hittebestendig

Erlenmeyer kolfje (inhoud minstens

250 ml), circa 50 gram rood koper, 100

kubieke centimeter verdund salpeter-

zuur (ongeveer 30%), en de ‘gloeilepel’-

opstelling van proef 14.

De proef is in drie etappes uitvoerbaar.

Het is echter

mogelijk om

na één of

twee etappes

te stoppen.

● eerste etappe.

Breng koper en salpeterzuur in de kolf.

Eerst gebeurt er niet al teveel, maar na

enige tijd verschijnen er kleine belletjes

op het metaal, terwijl de vloeistof

blauw kleurt. De ruimte in de kolf bo-

ven de vloeistof neemt daarentegen een

roodbruine kleur aan! Als de reactie

krachtiger wordt (en dat gebeurt) kan

de roodbruine kleur in de kolf soms

verdwijnen of minder worden; maar in

elk geval zal een roodbruine dampsliert

uit de kolf opstijgen (figuur 20). Dit is

het gevaarlijke stikstoftetroxide. Bij ge-

bruik van geconcentreerd zuur kan de

kleur bijna ondoorzichtig bruin (in ex-

treme gevallen zelfs zwart) worden. Sa-

menstelling en kleur van de

NOx-dampen hangt af van de concen-

tratie en temperatuur van het zuur in

de kolf. Laat de reactie betijen. Na enige

uren geeft het eventueel nog aanwezige

koper geen gasbelletjes meer af. Vis

deze stukjes koper uit de kolf (met een

oude vork of zoiets). De diepblauwe

oplossing behandelen als chemisch af-

val – zie daarvoor het ‘Huishoudelijk

Reglement’ – of verder verwerken in de

● tweede etappe.

Zet de kolf met de oplossing op drie-

poot met gaasje en steek de brander

aan (figuur 21). De vloeistof moet na-

melijk gedeeltelijk verdampen, netzo-

lang tot de laag nog maar een halve

centimeter hoog is. Ook bij dit indam-

pen kan NOx en bovendien salpeterzu-

re damp vrijkomen. (In het

‘Huishoudelijk Reglement’ vindt u nog

meer informatie over het indampen

van oplossingen).

Giet de ingedampte, nog warme diep-

blauwe vloeistof in een soepbord, plas-

tic bak of iets dergelijks. Als er

voldoende is ingedampt vormen zich

bij afkoeling prachtig blauwe kristallen

van kopernitraat. (Zoniet: alles terug in

de kolf doen, en het indampen voort-

zetten). Kristallen en restanten van de
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blauwe vloeistof zoveel mogelijk bij el-

kaar schrapen en in een potje bewaren.

Doe een beetje gedestilleerd water in de

kolf, beweeg hem heen en weer, zodat

de kopernitraatresten in het water wor-

den opgenomen, giet deze vloeistof in

het gebruikte bord (of de plastic bak),

ook andere gebruikte gereedschappen

ermee in aanraking brengen, en dan de

oplossing in een fles voor vloeistoffen

doen: kopernitraatoplossing. Alle ge-

bruikte gereedschappen onder de kraan

afspoelen.

● derde etappe.

Verhit kopernitraat in de ‘gloeilepel’

(opstelling van proef 14 en figuur 18).

Eerst ontstaat salpeterzuur, dat in

dampvorm ontwijkt. Daarna ook rood-

bruine NOx-dampen. In de lepel blijft

zwart koperoxide achter, dat misschien

verkleurd is door metaalverbindingen

uit de door zuur aangevreten lepel.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnlliijjsstt  eenn  vveeiill iigg--

hheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn  nnuummmmeerrss  33,,   88  eenn  99..

Verklaring.

Kopermetaal is langs een omweg omge-

zet in koperoxide. Tussenstation op

deze weg was kopernitraat. Zowel bij de

vorming van nitraat uit metaal (eerste

etappe), als bij de ontleding van nitraat

tot oxide (laatste etappe) kwam NOx

vrij.

In de eerste etappe werkt salpeterzuur

als oxidatiemiddel. Kopermetaal wordt

daarbij geoxideerd tot oxide. Bij het

oxidatieproces ontleedt salpeterzuur.

We zijn iets dergelijks al eerder tegenge-

komen bij zwavelzuur (proef 10 en 14),

alleen ontstaat dááruit zwaveldioxide,

terwijl de ontledingsproducten van sal-

peterzuur stikstofoxiden (NOx) zijn.

Uit koperoxide en (extra) salpeterzuur

ontstaat water en kopernitraat; een ver-

binding van koper met salpeterzuur-

rest, dus een zout (de begrippen

zuurrest en zout zijn bij vorige proeven

al ter sprake gekomen). Dit koperni-

traat neemt tijdens het uitkristalliseren

(tweede etappe) water in zich op. Wor-

den zulke kopernitraatkristallen verhit,

dan verbindt dit water zich met een

deel van de als nitraat vastgelegde sal-

peterzuurrest tot salpeterzuur. Als het

kristalwater is uitgeput, kan er geen sal-

peterzuur meer gevormd worden, en

valt het resterende kopernitraat uiteen

in koperoxide, zuurstof en stikstofoxi-

den.
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Het laatste proces is te vergelijken met

de ontleding van salpeterzuur op het

moment dat dit in de eerste etappe

zijn zuurstof aan het metaal over-

draagt, d.w.z. het metaal oxideert. Om

dit in te zien schrijven we salpeterzuur

als ‘waterstofnitraat’ en water als ‘wa-

terstofoxide’, overeenkomstig de bij

proef 12 gegeven verklaring. De over-

eenkomst tussen de twee reacties blijkt

dan uit:

● kopernitraat wordt koperoxide

plus stikstofoxiden plus zuurstof

● waterstofnitraat wordt waterstof-

oxide plus stikstofoxiden plus (zuur-

stof), waarbij zuurstof tussen haakjes

betekent: aan metaal overgedragen

zuurstof.

Samengevat: het NOx dat in de eerste

etappe ontstond, werd gevormd uit

ontledend salpeterzuur, toen dit het

koper in oxide omzette. Het oxide leg-

de ander salpeterzuur chemisch vast in

de vorm van nitraat. En dit was de

bron van het nieuwe NOx dat tijdens

de derde etappe ontstond.

Etsen.

Als men op een plaat zink of koper een

waslaag aanbrengt, hierin een tekening

krast, en vervolgens verdund salpeter-

zuur op deze plaat in laat werken, zal

het metaal op de plaatsen, waar de was

is weggekrast, worden aangevreten. Dit

heet etsen. Na verwijdering van de was-

laag heeft men een metaalplaat, waar-

van de aangetaste, ruwe gedeelten

makkelijker inkt aannemen en vasthou-

den dan de niet aangetaste gedeelten.

Zo kan men afdrukken maken; de oor-

spronkelijke tekening komt in spiegel-

beeld op papier te staan.

17. Cyaankali en 
blauwzuur

Na de vorige experimenten met gemene

gassen, die in giftigheid nauwelijks voor

blauwzuur onderdoen, bent u mis-

schien geneigd de schouders op te ha-

len: “Blauwzuur, wat dan nog?”

Nonchalance kan echter levensgevaar-

lijk zijn. Blauwzuur ruikt naar aman-

deltjes. Het verdiept bovendien de

ademhaling. Een dodelijke dosis kan

haast ongemerkt worden opgedaan.

Doe de proef buiten, maak kleine hoe-

veelheden en ruik er niet aan!

Voorschriften.

De proef bestaat uit twee delen. Het

eerste deel kan eventueel binnen wor-

den gedaan, onder het open raam. Ge-

bruik daarbij weer de opstelling met de

‘gloeilepel’ van proef 14. Verhit daarin

ongeveer een theelepel vol geel bloed-
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loogzout (kaliumferrocyanide). Er ont-

staat een bruinachtige massa, waaruit

gassen ontwijken. Hoofdzakelijk stik-

stof, maar mogelijk ook kleine hoeveel-

heden hoogst giftige cyaanverbindingen

(vandaar: goed ventileren etc.) De

‘smelt’ in de lepel bestaat grotendeels

uit cyaankali. Het kan verleidelijk zijn

dit – in detectiveromans zo populaire

vergif – uit de lepel te schrapen en in de

chemicaliënverzameling op te nemen.

U riskeert dan echter stofdeeltjes in te

ademen of korreltjes op tafel of op de

grond te morsen met alle gevaren van

dien. Cyaankali is ook een huidgif –

niet aanraken dus.

Terzijde: de cyaankali-smelt bevat ook

zeer fijn verdeeld ijzer; zo fijn verdeeld

dat het soms spontaan aan de lucht

gaat gloeien (vergelijk de verklaring bij

proef 7).

En nog iets: de huishoudelijke regel dat

u geen vuil gereedschap mag gebruiken,

luistert nu wel bijzonder nauw. Zou u

namelijk de in proef 16 gebruikte, niet

goed schoongemaakte lepel nemen, dan

is de volgende keten van ongelukken

denkbaar: daar waar gesmolten bloed-

loogzout in contact is met resten koper-

nitraat doet zich een kleine explosie

voor, de gesmolten inhoud van de lepel

spat rond, een druppeltje brandt in de

huid, en omdat dit cyaankali bevat...

Vul een jampot voor bijna de helft met

heet water. Daarna een scheutje gecon-

centreerd zwavelzuur erbij doen (niet:

eerst zwavelzuur en daarna water!). Zet

deze pot buiten op een veilige, dat wil

zeggen voor kinderen absoluut onbe-

reikbare plaats. De lepel met cyanide-

koek wordt in de jampot gezet, zodat

zuur en cyanide op elkaar in kunnen

werken (figuur 22). Waarschijnlijk

wordt de vloeistof troebel blauw. Verder

gebeurt er niet veel. Dat zich blauwzuur

heeft gevormd moet u maar geloven.

Misschien krijgt u even een zwakke

amandeltjesgeur in de neus – dat geeft

niet, als u maar niet probeert de dam-

pen, die uit de pot komen, op te snui-

ven.

Maak in een tweede jampot (figuur 22)

een oplossing van enkele theelepels ka-

liumpermanganaat in zo weinig moge-

lijk warm water. De vloeistofhoeveel-

heid moet namelijk in haar geheel in de

pot met cyaankali worden geschonken.

Als dat gebeurd is kunt u de volle cyan-

ide-pot in een afsluitbare verf- of friet-

saus-emmer zetten (met lepel en al).
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Gooi er zoveel zand bij dat er geen

vloeistof meer te zien is, sluit de emmer

af en doe deze bij het vuilnis.

RRaaaaddpplleeeegg  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  vveeii ll iigg--

hheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  22,,   33,,   88,,   99,,

1100  eenn  1111..

Verklaring.

Geel bloedloogzout valt bij verhitting

op de lepel uiteen in cyaankali, kool-

stof, ijzer en stikstofgas. Als zwavelzuur

inwerkt op cyaankali, verdringt dit ster-

ke zuur het veel zwakkere blauwzuur

uit het cyanide. Het ontstane blauw-

zuur zal maar gedeeltelijk uit de vloei-

stof ontwijken; uit warme vloeistof

ontwijkt meer dan uit koude. Tegelij-

kertijd kan zich een blauwe kleurstof

vormen, Pruisisch blauw genaamd. Ook

dit is een cyanide. Grondstoffen hier-

voor zijn restanten van bloedloogzout,

cyaankali en eventueel het in zwavel-

zuur opgeloste ijzer. (De naam blauw-

zuur is van deze blauwe kleurstof afge-

leid).

Kaliumpermanganaat vormt met zwa-

velzuur een oxiderend mengsel. We zijn

dit – zij het in sterk geconcentreerde

vorm – al tegengekomen in proef 4 

en 5. Cyanide- en blauwzuurresten

worden hierdoor vernietigd. (Als u cy-

aankali binnenkrijgt, kan een zwakke

(0,5%) oplossing van kaliumperman-

ganaat misschien nog redding bren-

gen). Toevoeging van zand is alleen

bedoeld om de mogelijk toch nog wat

giftige en bovendien sterk smettende

vloeistof op te zuigen en zodoende vast

te leggen .

18. Traangas

Er bestaan veel manieren om traangas

te maken. De meeste zijn niet veilig uit-

voerbaar met eenvoudige middelen.

Voor broomaceton bijvoorbeeld is naast

aceton en magnesiumoxide het zeer

agressieve broom nodig, dat diepe

brandwonden kan veroorzaken en de

longen aantast. Voor de bereiding van

benzoylchloride (uit benzoëzuur en

thionylchloride) is een goede laborato-

riumuitrusting nodig. Strijdgassen zoals

‘CN’ en ‘CS’ tasten de longen aan, bo-

vendien worden ze verdacht van het

veroorzaken van huidkanker en misvor-

ming van het nageslacht. Deze gassen

mogen in oorlogstijd niet worden ge-

bruikt. Merkwaardig genoeg wèl door

politie tegen demonstranten, ‘omdat dat

geen oorlogvoering is’, aldus de officiële

redenering. In dit boek streven we vei-

ligheid na, en zullen we ons niet aan

dergelijke gevaarlijke dingen wagen. Ge-

lukkig is er een veiliger recept.

Voorschriften.

Breng in een vuurvast kolfje of beker-

glas: enkele eetlepels scherp zand (van

tevoren gewassen en gedroogd) en on-
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geveer 30 kubieke centimeter glycerine.

Roer dit tot een papje. Veiligheidsbril

opzetten en 30 kubieke centimeter ge-

concentreerd zwavelzuur toevoegen.

Opnieuw goed roeren. Gebruik daar-

voor een glazen staafje of ander voor-

werp dat niet (snel) door zwavelzuur

wordt aangetast, bijvoorbeeld een fiets-

spaak. Het is mogelijk dat de reactie uit

zichzelf begint; zoniet, zet de kolf met

het mengsel op een driepoot met gaasje

boven een vlam. Deze opstelling is be-

schreven in proef 16, 2e etappe (figuur

21). De brander moet thans echter

voorzien zijn van een touw, waarmee u

hem weg kunt trekken (figuur 23).

Al gauw begint zich teerachtige rommel

te vormen. Ga dan een paar meter ach-

teruit, het trektouw in de hand. Trek de

brander weg als u de proef wilt beëindi-

gen, of wanneer de reactie rumoerig

begint te worden (sissen, knetteren).

Zwavelzuur kan namelijk explosief re-

ageren met een van de gevormde reac-

tieproducten; het bijgemengde zand

gaat dit echter tegen.

De rokerige, irriterende en traanver-

wekkende damp die zich verspreidt,

kan u onmogelijk zijn ontgaan. Deze

damp is giftig. Goed ventileren.

Na afkoeling van de kolf een handjevol

sodakristallen toevoegen en daarna heel

weinig water. Niet in de kolf kijken, en

veiligheidsbril ophouden. De massa be-

gint te bruisen. Voorzichtig een beetje

water erbij doen, weer even laten brui-

sen en zo nodig dit ritueel herhalen.

Dan kan de kolf onder de kraan

met veel water worden gespoeld.

Schrob hem schoon met een oude

tandenborstel die boven een vlammetje

is kromgebogen (figuur 24).

RR aa aa dd pp ll ee ee gg

dd ee   cc hh ee mm ii cc aa--

ll ii ëë nn ll ii jj ss tt   ee nn

vv ee ii ll ii gg hh ee ii dd ss--

vv oo oo rr ss cc hh rr ii ff tt ee nn

nn uu mm mm ee rr ss   33 ,,

88 ,,   99   ee nn   11 11 ..

Verklaring.

Zwavelzuur verbindt zich gretig met

water tot zwavelzuurhydraat, waarbij

warmte ontstaat. Het water wordt ont-

trokken aan de glycerine, die daarbij

verandert in een irriterende stof met de

veelzeggende naam acroleïne (acer =

scherp). Bij verwarming verloopt deze

reactie nog iets beter. Zwavelzuur is dan

echter ook een oxidatiemiddel. Zoals

we bij de proeven 10 en 14 zagen, ont-

leedt het zuur daarbij en ontstaan aller-

lei kwalijke dampen. Als glycerine
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wordt geoxideerd, ontstaan teerachtige

stoffen (verkoling). Zand verhindert

dat de reactie teveel uit de hand loopt.

Soda neutraliseert de zuurrestanten.

Daarbij ontstaat koolzuurgas.

19. Lijst van wal-
gelijke, giftige
of irriterende
stoffen

Van de welhaast ontelbare onaangena-

me stoffen noem ik er maar enkele, bij-

voorbeeld omdat ze lijken op de hier

besproken verbindingen, of omdat de

bereiding ‘in de lijn’ ligt van de vorige

proeven, of omdat ze vaak genoemd

worden in scheikundeboeken (of om

andere redenen de interesse kunnen

wekken). Meestal gaat het om zeer ge-

vaarlijke stoffen of bereidingswijzen,

maar er zijn ook substanties bij waar-

van ik de gevolgen niet precies kan in-

schatten, of waarvan de bereiding erg

omslachtig is. Zonder grondige kennis:

‘verboden terrein’.

Gevaarlijk!

1) Boterzuur (bereid uit butanol, zwa-

velzuur en dichromaat). Een mengsel

van boterzuur en de geitenzweetaroma’s

caprinezuur, caprylzuur en capronzuur

(capra = geit) ontstaat door eerst ‘echte’

boter met sterke natronloog te verhitten,

en het iets schuimende reactieproduct te

laten stollen, en daarna in warm ver-

dund zwavelzuur te brengen.

2) Mercaptanen. Hun dampen wekken

hoofdpijn en braken op. Het zijn zeer gif-

tige, van zwavelwaterstof afgeleide ver-

bindingen, met een uitgesproken

walgelijke lucht. Ook cacodylverbindin-

gen zijn walgelijk (en vergiftig; zo wordt

cacodyloxide gemaakt uit rattenkruit en

azijnzuur).

3) Kopersulfaat-oplossing. Krachtig

braakmiddel. Vergiftig.

4) Enkele traangassen (vele hebben mili-

taire betekenis), die echter allemaal giftig

tot zeer giftig zijn: benzyldichloride, ben-

zylbromide, chlooraceton, broomaceton,

chlooracetofenon (CN), orthochloorben-

zylideenmalonitril (CS), orthobroomben-

zylcyanide, methylbromide,

monochloor-acetylchloride, trichloorni-

tromethaan (explosief), trichloornitroso-

methaan, diketeen, fenyldichloorarsine.

5) Poeders die sterk irriteren op de

ogen: kaliumpermanganaat (gevaarlijk,

bijtende stof), kinine (gevaarlijk, uit-

werking lijkt op CS-gas), Spaanse vlieg

(gevaarlijk - dokter roepen).

6) Enkele nauwelijks of helemaal niet te

ruiken gassen, die al in geringe concen-

traties een dodelijk gevaar opleveren:

carbonylchloride (fosgeen), fluoriso-
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propoxymethylfosfine-oxide, dimethyl-

sulfaat, fluormethylpinacolyloxyfosfi-

ne-oxide, koolmonoxide en

cyaandimethylaminoethoxyfosfine-oxi-

de. De stoffen met de lange namen zult

u nooit kunnen maken, denkt u waar-

schijnlijk, maar dit ligt anders voor

mensen die zich verdiepen in de pro-

ductie van bepaalde insectenbestrij-

dingsmiddelen zoals parathion.

7) Enkele bedwelmende dampen: benzeen,

chloroform, fenylmethylketon (ook wel

‘hypnon’ genoemd). Chloralhydraat en

barbituurzuur zijn bekende slaapmidde-

len; het komt echter voor dat de slaap eeu-

wig duurt. Ditzelfde geldt voor morfine.

Methyleenchloride en 1,1,1-trichloor-

ethaan zijn niet alleen bedwelmend, maar

ook zeer gevaarlijk voor de ogen (de laatste

vloeistof zit in sommige traangasspuitbus-

jes en in Tipp-Ex).

8) Allyldisulfide stinkt naar knoflook, allyl-

propyldisulfide naar uien, indol naar poep,

veel amines ruiken naar rotte vis, pyridine

stinkt gewoon als de hel...

9) Bitter smakende stoffen zijn onder an-

dere magnesiumsulfaat, kinine en aloësap.

Een spoortje sap van deze bekende kamer-

plant op de tong is na een uur nog

steeds te proeven...

10) In scheikundeboeken worden wel-

eens andere methodes vermeld om

NOx te maken. Bijvoorbeeld loodni-

traat verhitten en de damp laten con-

denseren in een U-vormige, in

ijs-zout-mengsel ondergedompelde

buis. Er wordt niet bij verteld wat u

vervolgens met dit vloeibare stikstoft-

etroxide moet beginnen. Het brandt le-

vensgevaarlijke wonden in de huid en

veroorzaakt brand of explosie wanneer

het met brandbare stoffen in aanraking

komt (figuur 25). Overvloedige hoe-

veelheden NOx ontstaan door salpeter-

zuur toe te voegen aan suiker. Er res-

teert giftig oxaalzuur. Bij gebruik van te

geconcentreerd salpeterzuur kan explo-

sie volgen.

11) Verhitting van glycerine met oxaal-

zuur levert mierezuur op, een blaar-

trekkend contactvergif. Uit mierezuur

en geconcentreerd zwavelzuur vormt

zich bij verhitting koolmonoxide. Uit

ammonia en oxaalzuur ontstaat ammo-

niumoxalaat, en uit ammonia en mie-

rezuur: ammoniumformiaat. De beide

eindproducten gaan bij verhitting ge-

heel in damp op. In het eerste geval be-

vat die damp cyaangas, in het andere

geval blauwzuur. Als cyaankali in een

warme kopernitraatoplossing wordt ge-

bracht, ontwikkelt zich ook cyaangas.

Al deze in scheikundeboeken genoem-

de bereidingen zijn zeer gevaarlijk! 

12) Als een verbinding één van de vol-

gende bestanddelen bevat, is zij door-
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gaans giftig: arsenicum, barium, cadmi-

um, kwik, lood, thallium, bismuth, an-

timoon, fosfide, sulfide, fluoride, azide,

cyanide, selenide. Maar vergis u niet:

ook veel op het eerste gezicht onschul-

dige verbindingen kunnen giftig zijn.

Aluminiumchloride bijvoorbeeld. Over

mosterdgas, lewisiet en allerlei vergiften

van biologische herkomst hoef ik ei-

genlijk niets te zeggen – dat dit gevaar-

lijke substanties zijn weet vrijwel

iedereen. Maar wist u ook dat sporen

van dioxines (verwant aan het gevaar-

lijke Seveso-gif) worden gevormd als u

hout, dat met een pentachloorfenol-be-

vattend middel schimmelwerend is ge-

maakt, in open haard of allesbrander

opstookt?
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Hoofdstuk 4

Alles is vergankelijk, maar soms duurt

het duizenden jaren voordat iets ‘tot

stof ’ is vergaan. De chemie kan een

handje helpen. Glas, gesteente, hout,

bot, textiel, kunststoffen, metaal,... niets

is bestand tegen de verwoestende uit-

werking van agressieve chemicaliën.

20. Glas en gesteen-
te etsen

20.1. Marmer etsen.

In enkele van de vorige proeven is ge-

bruik gemaakt van soda om zuur te

neutraliseren. Daarbij bruist koolzuur-

gas op. Dezelfde reactie doet zich voor

als zoutzuur in contact komt met mar-

mer, dolomiet, hardsteen of kalksteen.

Deze gesteenten bestaan namelijk gro-

tendeels uit calcium- en magnesium-

carbonaat, stoffen die chemisch

verwant zijn aan soda (natriumcarbo-

naat). Omdat cement ook door zout-

zuur wordt aangetast, kan men

cementvlekken op muren met verdund

zoutzuur verwijderen. Wie echter in

zijn onwetendheid op dezelfde manier

hardnekkige vlekken op marmer te lijf

gaat, zal niet alleen de vlekken, maar

ook een dun laagje gesteente ‘wegbrui-

sen’. Met verfjes, samengesteld uit zout-

zuur en norit, ijzerchloride of een

andere niet door zuur afbreekbare

kleurstof, kan men op deze manier vage

tekeningen maken op een ondergrond

van de genoemde gesteenten of bij-

voorbeeld beton.

Ook andere zuren tasten gesteenten

aan. Zo krijgen de eertijds vrome ge-

laatstrekken van marmeren of hard-

stenen kerkbeelden een afgestompt

uiterlijk door zure regen. Zelfs zwak

zure stoffen uit het laboratorium (bij-

voorbeeld resorcine), of uit de natuur

(humuszuren, korstmoszuren) kunnen

gesteente aanvreten.

Materiaal als graniet is wat minder ge-

voelig voor zuren. Dat heeft te maken

met de zuurbestendigheid van het be-

standdeel kwarts.

20.2. Glas etsen.

Maar kwarts, en ook glas, dat kwarts

bevat, wordt aangetast door fluorwater-

stof. Kleine hoeveelheden van deze zeer

agressieve en gevaarlijke verbinding

ontstaan als calciumfluoride met ge-

concentreerd zwavelzuur (concentratie

dit keer 90%) tot een papje wordt ge-

roerd, of bij contact van kalium- of na-

triumfluoride met zwavelzuur. Ook

oplossingen van natrium- of ammoni-

um-hydrofluoride in water bevatten

fluorwaterstof. Met al deze vloeistoffen

en papjes kunt u afbeeldingen op glas
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penselen. Na enkele minuten à een uur

zal zo’n tekening in het glas zijn geëtst.

Verdere voorschriften.

Alle met name genoemde zuren en

fluoriden, behalve calciumfluoride, zijn

gevaarlijk voor huid en ogen. De be-

doelde fluoriden zijn bovendien uiterst

giftig. Om begrijpelijke redenen moe-

ten deze fluoriden in plastic potjes (bij-

voorbeeld filmkokertjes) worden

bewaard. Papjes of mengsels met zwa-

velzuur kunnen ook in zo’n kokertje

worden aangemaakt. Restanten met wat

kristalsoda, of beter nog: kalkmelk,

neutraliseren en daarna met veel water

wegspoelen. Draag ook daarbij hand-

schoenen!

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaallïïeennlliijjsstt  eenn  vveeiilliigg--

hheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn  nnuummmmeerrss  88  ((aallllee  eexxppeerrii--

mmeenntteenn)),,  33  ((bbiijj  ggeebbrruuiikk  vvaann  ggrrootteerree  hhooeevveeeell--

hheeddeenn  fflluuoorriiddeenn,,  hheettggeeeenn  ttrroouuwweennss  iiss  aaff  ttee

rraaddeenn)),,  99  ((fflluuoorriiddeenn))  eenn  1111  ((zzwwaavveellzzuuuurr))..

Verklaring.

Al deze proeven berusten op het princi-

pe dat het ene zuur het andere uit zijn

zouten (carbonaten, fluoriden) ver-

drijft. Uit de fluoriden komt daarbij

fluorwaterstof(-zuur) vrij. Alleen aan

het gebruik van hydrofluoriden komt

geen ander zuur te pas; deze verbindin-

gen geven spontaan fluorwaterstof af.

Kwarts en fluorwaterstof vormen de in

water oplosbare verbinding hydrofluor-

kiezelzuur.

Gevelreiniging.

In de strijd voor een schone stad wor-

den ook gevelreinigingsmiddelen ge-

bruikt. Sommige bevatten fluoride. Het

komt herhaaldelijk voor dat mensen na

verloop van tijd gaan klagen over een

blauwachtig aanslag op de rui-

ten...

21. Chemische 
afbraak van hout

Verrotting en verbranding, de meest al-

gemene afbraakprocessen van hout,

zijn in feite chemische processen. Maar

hier bedoel ik met ‘chemische afbraak’:

het gebruik van chemicaliën uit het la-

boratorium om hout te vernietigen.

21.1. Hout aanvreten.

Doe op een stukje (ongeverfd, ongelakt,

niet-geïmpregneerd) hout een paar

druppels geconcentreerd zwavelzuur.

Het hout begint te verkolen. Datzelfde

gebeurt met papier, katoen, suiker, uw

kleren en nog vele andere stoffen die

met zwavelzuur in contact komen.
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21.2. Hout inbranden.

Leg op een stuk hout enkele lucifers op

een rij, met de koppen tegen elkaar. Nu

een hoopje salpeter (kaliumnitraat) op-

brengen, gedeeltelijk over de koppen

heen (figuur 26). Het geheel wordt in

een brandvrije omgeving, bijvoorbeeld

buitenshuis, op een tegel, met een luci-

fer aangestoken, en wel door daarmee

een van de luciferkoppen tot ontbran-

ding te brengen. Ter plaatse van de luci-

ferkoppen smelt de salpeter. Het smelt-

en gloeiproces breidt zich steeds verder

uit, totdat het hele hoopje is veranderd

in een sissende, roodgloeiende ‘lava’, die

diep in het hout brandt, en soms zelfs

er dwars doorheen. Na afloop kunt u de

witgele reactieprodukten en het ver-

koolde hout wegsteken en -schuren, zo-

dat de houtstructuur in de uitholling

mooi naar voren komt. Misschien

wordt dit nog weleens een artistieke

houtbewerkingstechniek! (Mijn broer

heeft op deze manier eens een stuk

hout uitgehold en er een pijpekop van

gemaakt).

21.3. Salpeterpapier.

Een interessante variant op de vorige

proef is het zogeheten salpeterpapier

(figuur 27). In een aantal verderop te

beschrijven experimenten zult u dit no-

dig hebben. Eerst moet u salpeter op-

lossen in water (5 à 10 gram in 100

kubieke centimeter). Laat dit water op-

zuigen door krantenpapier, ruw toilet-

papier of ander houthoudend papier.

Het gedroogde, in stroken gescheurde

en vervolgens overlangs gevouwen of

gedraaide materiaal is uitstekend te ge-

bruiken als lont.

21.4. Hout oplossen.

Heeft u een microscoop? Doe in een

reageerbuis: ongeveer 5 kubieke centi-

meter verdund salpeterzuur (ongeveer

5%) en enkele kleine stukjes vers hout.

Bevestig het buisje in een reageerbuis-

klem, en verhit het in een vlam (ope-

ning van u af houden!). Binnen een

minuut is te zien dat het hout uit elkaar

begint te vallen. Nu kan de vlam uit.

Breng een druppeltje van de troebele

vloeistof met een glasstaafje op een

voorwerpglaasje, leg er een dekglaasje
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op en bekijk dit preparaat bij 50-voudi-

ge vergroting. Te zien zijn buisjes, die

vaak prachtig versierd zijn met spiralen

of gaatjespatronen (figuur 28). In het

oorspronkelijke hout waren deze buis-

jes aan elkaar geschakeld en vormden

zij de houtvaten. Verdund salpeterzuur

breekt de samenbindende structuren af,

maar houtstof (nog) niet. Geconcen-

treerd zuur is veel agressiever, en kan

net als salpeter onder vuurverschijnse-

len met hout reageren. Een met zo’n

mengsel gevuld en boven de vlam ge-

houden reageerbuisje kan zelfs ontplof-

fen!

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  99

((aallllee  pprrooeevveenn)),,   88  ((zzwwaavveell--   eenn  ssaallppeetteerr--

zzuuuurr)) ,,   1111   ((zzwwaavveellzzuuuurr)) ,,   22  ((bbeewwaarreenn  ssaall--

ppeetteerrppaappiieerr)) ,,   11   eenn  55  ((pprrooeeff   2211..22))..

SSaallppeetteerrzzuuuurr   pprroodduucceeeerrtt   nnii ttrreeuuzzee  ddaammpp;;

rraaaaddpplleeeegg  dduuss  ooookk  vvoooorrsscchhrrii fftt   33..

Verklaring.

Zwavelzuur verbindt zich met water tot

zwavelzuurhydraat. Als het water ont-

trokken wordt aan hout, papier of an-

der organisch materiaal, gebeurt er

hetzelfde als wanneer zo’n stof door

verhitting water(damp) loslaat: de sub-

stantie verkoolt. We zijn dit trouwens al

tegengekomen bij proef 18.

Nitraten en ook salpeterzuur (water-

stofnitraat) zijn oxidatiemiddelen. In

de proeven 21.2 t/m 21.4 wordt (dik-

wijls onder vuurverschijnselen) zuur-

stof overgedragen aan organische

stoffen in hout en papier.

22. Bot, vlees en
haar oplossen

Ook voor de destructie van dierlijk

weefsel draait de chemicus zijn hand

niet om. ‘Chemische aansteker’ (proef

5), geconcentreerd salpeterzuur en tal

van andere bijten-

de agressieve stof-

fen staan tot zijn

beschikking. De

aanduiding ‘bij-

tend’ heeft betrek-

king op de

eigenschap dat

huid en vlees er-

door worden aan-

gevreten.

‘Blij met een dooie mus’.

Voor een proef is nodig: een flacon

gootsteenontstopper (natriumhydroxi-

de), een dode mus of muis (figuur 29),

een groot vuurvast bekerglas of een

oud geëmailleerd pannetje, water, drie-

poot, gaasje, brander, lepel, keuken-

handschoenen. Plaats het bekerglas of

pannetje, met daarin ongeveer 300 ku-

bieke centimeter water, op de driepoot

met gaasje (de opstelling is beschreven

bij proef 16; figuur 21). De vlam hoeft
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nog niet aan. De vloeistof wordt name-

lijk vanzelf gloeiend heet wanneer er

natriumhydroxide aan toegevoegd

wordt. Niet teveel tegelijk erin doen,

want de inhoud van het bekerglas kan

gaan spatten of overkoken. Na iedere

toevoeging even roeren en wachten. Op

gegeven moment wil het natriumhy-

droxide niet zo vlot meer in de vloeistof

oplossen. Steek de vlam aan en voeg

nog een of twee eetlepels toe. Af en toe

roeren. Deze hete, geconcentreerde nat-

ronloog is een zeer agressieve, dus ge-

vaarlijke vloeistof, zoals weldra zal

blijken.

Zet het raam open. Laat het dode dier

voorzichtig in de vloeistof zakken. Let

goed op! De haren of veren lijken bin-

nen enkele seconden te zijn ‘gesmolten’,

en als dat voorbij is begint het vlees

bruisend op te lossen. De vloeistof

wordt snel roodbruin en troebel; waar-

schijnlijk is het laatste dat u van het

destructieproces te zien krijgt het wit

van enkele botjes. Doof de brander, en

ga even weg. Er ontwikkelt zich name-

lijk ammoniakgas met een vleugje kad-

aver-aroma.

Als u de vloeistof laat afkoelen en in de

gootsteen met veel water wegspoelt,

vindt u hoogstens enkele kruimeltjes

bot terug. In bekerglas of pan kan een

vetrand van hormoonachtige verbin-

dingen zijn achtergebleven; deze is met

gewoon afwasmiddel te verwijderen.

De ‘zuurbad-moordenaar’ en

enkele curiositeiten.

Tijdens de proeven 18 en 21.1 maakten

we kennis met de destructieve eigen-

schappen van geconcentreerd zwavel-

zuur. In 1949 werd John George Haigh,

bijgenaamd de acid bath murderer, in

Londen ter dood veroordeeld. Hij had

zeker zes mensen vermoord en de lijken

opgelost in geconcentreerd zwavelzuur.

Zijn gebrekkige chemische kennis deed

hem echter de strop om. De politie

vond namelijk op een vettig stukje

grond onder andere: galstenen, een

plastic kunstgebit en kilo’s menselijk

vet; allemaal zaken die in zwavelzuur

onaangetast blijven.

Hoornachtige stoffen zoals nagels,

huidschilfers, veren, haren (dus ook

wol en bont) lossen snel en volledig op

in geconcentreerde oplossingen van na-

trium-, kalium- of ammoniumsulfide,

vooral wanneer daarin bovendien zwa-

velbloem is opgelost (daarbij ontstaan

tri- en pentasulfiden). Bepaalde ontha-

ringscrèmes bevatten seleniumverbin-

dingen die hiermee verwant zijn, ook

wat giftigheid betreft.

Als u een bot ‘in de week zet’ in een

plastic bak met zoutzuur, vindt u na

enkele dagen slechts een stuk gelatine

in de vorm van het oorspronkelijke bot

terug.
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RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  33,,   88

eenn  99..   DDiitt   hheeeefftt   aalllleeeenn  bbeettrreekkkkiinngg  oopp  ddee

pp rrooeeff   mmeett   nnaattrroonnlloooogg..   DDee  ‘‘ccuurriioossiitteeiitteenn’’

zzii jjnn  hhiieerr   nniieett   aallss  pprrooeeff   uuiittggeewweerrkktt !!

Verklaring van de beschreven

proef.

Natriumhydroxide toont hier dezelfde

chemische werking als tijdens het ont-

stoppen van een gootsteenafvoer, die

met haren, vet en andere organische

substanties is dichtgeslibd: het tast eiwit

en vet aan. Ongebluste kalk en kaliloog

doen hetzelfde.

Bij punt 19.1 zagen we al terloops dat

natronloog de vetten in boter omzet in

een schuimende stof. Het is inderdaad

een soort zeep, en het proces heet ver-

zeping. Vetten zijn verbindingen van

vetzuren en glycerine, de vetzuren ver-

binden zich met natriumhydroxide tot

zouten, ‘zepen’ geheten; gewone toilet-

zeep is bereid uit palmvetzuur - ‘palmi-

tine’ - en natronloog. Aldus lost het vet

op. Allerlei biologische structuren zoals

haren, spiervezels, pezen en vliezen be-

staan uit eiwitten. Deze eiwitten zijn op

te vatten als ketens, kluwens en netwer-

ken van kleinere eenheden, die amino-

zuren heten. Zij zijn chemisch aan

elkaar gekoppeld door middel van zo-

geheten peptidebindingen. Als deze

bindingen worden opgeheven, dan val-

len de eiwitten en de daaruit gevormde

structuren uiteen. Natriumhydroxide

verbreekt peptidebindingen. De vrijko-

mende aminozuren reageren – net als

vetzuren – met natronloog onder vor-

ming van zouten met een zeepachtig

karakter. Daarbij wordt de aminogroep,

die in deze zuren voorkomt, als ammo-

niak afgesplitst. Ook dit proces heet

verzeping; de dooie mus of muis is dus

verzeept!

23. Metalen
oplossen en
aanvreten

U heeft al enkele keren gezien dat me-

talen helemaal niet zo onaantastbaar

zijn. Bij de proeven 1 en 10 en in punt

11.3 gingen metalen in rook op, in

proef 12 gingen metalen een verbin-

ding aan met zwavel, en in proef 16

bleek koper oplosbaar te zijn in salpe-

terzuur. In deze en de volgende para-

graaf laten we nog enkele andere

mogelijkheden zien.

23.1. Zink of ijzer oplossen in

zoutzuur of verdund zwavel-

zuur.

Doe enkele roestige spijkers of een

stukje bladzink in een jampot en giet er

een scheut zoutzuur overheen. Er ont-

wikkelt zich een gas: waterstof. Dit is

zeer brandbaar, maar zolang u zich aan
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de opgegeven hoeveelheden houdt, is er

geen gevaar van te duchten. De spijkers

worden dunner, of verdwijnen zelfs ge-

heel. In het zink vallen gaten. Na afloop

kunt u de ijzeroplossing zonder be-

zwaar met veel water wegspoelen. Zink-

oplossing als chemisch afval

behandelen, zie ‘Huishoudelijk Regle-

ment’. Als u de aangevreten spijkers er-

gens neerlegt zullen ze zeer snel

verroesten. Hetzelfde gebeurt met ijzer-

constructies die blootstaan aan zure re-

gen.

23.2. Aluminium oplossen in

natronloog.

Deze proef is op dezelfde manier uit te

voeren als de vorige: in een jampot

stukjes aluminium en wat gootsteen-

ontstopper (natriumhydroxide) doen,

en dit met water overgieten. Ook nu

ontstaat waterstofgas. Het kan even du-

ren voordat de reactie goed op gang

komt, maar dan gaat het ook hard.

‘Overkoken’ is mogelijk. Bij een poging

een ballon te vullen met waterstofgas

vloog een rubberstop uit het reactievat

en kreeg mijn broer wat natronloog in

zijn ogen. Na tien minuten ‘oogspoe-

ling’ onder een krachtige waterstraal

was het gevaar geweken.

Ter variatie van deze proef kunt u de

loog in een aluminium pannetje doen.

Daar vallen dan gaten in.

23. 3. Aluminium aanvreten

met kwikverbindingen.

Voor dit experiment heeft u enkele

kristalletjes van een in water oplosbaar

kwikzout nodig, bijvoorbeeld subli-

maat. Natriumamalgaam (zie proef 3)

is eveneens geschikt. Leg in een jampot

of andere afsluitbare ‘container’ die be-

stemd is voor chemisch afval een stuk

nat aluminium. Probeer heel voorzich-

tig met behulp van een houten prikker

of iets dergelijks enkele kristallen van

zo’n kwikzout of kruimeltjes amalgaam

uit het desbetreffende chemicaliënpotje

op het aluminium te laten vallen. Het

stokje in de jampot doen (afval). Daar

waar een korreltje kwikverbinding in

contact is met aluminium beginnen

vreemde dingen te gebeuren. Er ont-

staan witte aangroeisels die centimeters

lang kunnen worden, maar tenslotte

omkrullen en onder hun eigen gewicht

bezwijken. De stomp groeit van onde-

ren weer aan. Als de groei ophoudt en

de resten van het ‘gewas’ met het stokje

worden weggewist, zult u zien dat het

metaal is aangevreten, soms zelfs door-

boord. Het is de kunst deze proef zo uit

te voeren dat niets op de tafel wordt ge-

morst, en u geen kwikverbindingen aan

de handen krijgt. Raadpleeg de veilig-

heidsvoorschriften en houd er rekening

mee dat in de ogen wrijven met be-

smette vingers tot blindheid kan leiden.

Na afloop van de proef de jampot slui-

ten en als chemisch afval behandelen

(zie ‘Huishoudelijk Reglement’).
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23.4. IJzer aantasten 

met koperzouten.

Een grote roestige spijker wordt blank-

geschuurd en rechtop in een jampot ge-

zet. Giet er minstens enkele centimeters

kopernitraat-oplossing in. Als u proef

16 heeft gedaan is deze oplossing voor-

handen. Maar u mag ook kopernitraat

of kopersulfaat in water oplossen en dat

gebruiken.

Na enige tijd zal de spijker bedekt zijn

met een laagje rood koper, terwijl de

blauwe vloeistof iets van kleur begint te

veranderen. Dit laatste zal veel sneller

gaan als u staalwol of ijzerpoeder toe-

voegt. Ten slotte is de oplossing niet

meer blauw, maar groen. Dit betekent

dat de oplossing in plaats van koper-

zouten nu ijzerzouten bevat. Er is ijzer

in oplossing gegaan. Als u een opstel-

ling weet te bedenken waarin een dun-

ne strakgespannen ijzerdraad wordt

blootgesteld aan koperzoutoplossing,

zult u vaststellen dat de draad op gege-

ven moment breekt. IJzerzoutoplossin-

gen kunt u gewoon door de gootsteen

spoelen, maar koperzout-restanten

kunt u toch beter als chemisch afval be-

handelen overeenkomstig het ‘Huis-

houdelijk Reglement’.

23.5. Goud oplossen 

in koningswater.

Vanwege de goudprijs zal dit misschien

een gedachtenexperiment moeten blij-

ven. Of heeft u een afgedankte trouw-

ring? Zet daarmee dan een (goud-)streep

op een stuk matglas. Breng aan het ene

uiteinde van de streep met een glazen

staafje een druppel rokend zoutzuur op,

en aan het andere uiteinde een druppel

geconcentreerd salpeterzuur. Deze zuren

zijn niet in staat het goud op te lossen.

Het edele metaal zal echter verdwijnen

als u met het staafje de druppels door el-

kaar mengt en daarmee de streep bedekt.

Dit mengsel behoort tot de aller-agres-

siefste stoffen die men kent. Omdat het

de ‘koning der metalen’aantast, heet het

‘koningswater’ ofte wel aqua regia.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnlliijjsstt  eenn  ddee  vveeii--

lliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn  nnuummmmeerrss  33  ((zzoouutt--

zzuuuurr  eenn  ssaallppeetteerrzzuuuurr)),,  77  ((kkwwiikkvveerrbbiinnddiinn--

ggeenn)),,  99  ((nnaattrroonnlloooogg  eenn  kkoonniinnggsswwaatteerr)),,  1133

((vvoooorr  2233..11  eenn  2233..22))  eenn  88  ((aallllee  pprrooeevveenn,,

zzeekkeerr  ooookk  ddiiee  mmeett  kkwwiikkvveerrbbiinnddiinnggeenn))..

Verklaringen.

Een zuur is een verbinding van water-

stof met een zogeheten zuurrest, die

van geval tot geval anders in elkaar zit.

In zwavelzuur bevat de zuurrest zwavel

en zuurstof in bepaalde verhoudingen,

in salpeterzuur betreft het stikstof en

zuurstof, in zoutzuur is de zuurrest in

wezen chloor.

Als zuur in aanraking komt met een ge-

schikt metaal, verbindt de zuurrest zich

met dat metaal, terwijl de waterstof

wordt losgelaten. Dit ontwijkt. (Een
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chemicus zou dit proces op een meer

exacte, maar voor u minder begrijpelij-

ke manier uiteenzetten). De zuurrest

wisselt dus van partner, tenminste wan-

neer het metaal ‘aantrekkelijker’ wordt

bevonden dan waterstof. Edele metalen

zijn onaantrekkelijker dan waterstof,

maar met onedele metalen zoals ijzer

en zink gaat een zuurrest gretig een ver-

binding aan: een zogeheten zout. Het

halfedele metaal koper is een grensge-

val. Als een koperzout (verbinding van

koper met zuurrest) in aanraking komt

met ijzer, wisselt de zuurrest van part-

ner. Het koper wordt door de zuurrest

losgelaten en gaat als ongebonden ko-

permetaal verder, terwijl het ijzermetaal

met de zuurrest een opgelost ijzerzout

vormt.

Goud lost niet op in zuren, maar wel in

koningswater. Om dit te begrijpen

moet u de verklaring van de proeven 15

en 16 erbij nemen. Bij 15 zagen we

chloor ontstaan door oxidatie van zout-

zuur. En in 16 bleek salpeterzuur een

oxidatiemiddel te zijn. Inderdaad kan

salpeterzuur ook zoutzuur oxideren en

daaruit chloor vrijmaken. En chloor

tast goud aan.

De beschreven proeven met aluminium

moeten op een geheel andere wijze

worden verklaard. We kennen alumini-

um als een erg bestendig metaal, dat

niet schijnt te ‘roesten’ (oxideren aan de

lucht). Dit is inderdaad maar schijn.

Het zou, net als natriummetaal, zeer

snel oxideren of met water reageren

(dat laatste onder vorming van water-

stofgas, net als natriummetaal, zie proef

3), als zich niet ogenblikkelijk een dun,

volkomen waterdicht oxidelaagje op het

metaal zou afzetten. Dit laagje be-

schermt het metaal tegen verdere aan-

tasting. Natronloog lost het oxidehuidje

echter op, zodat het water bij het me-

taal kan komen, en daarmee reageert

onder vorming van waterstofgas en

nieuw oxide. Ook dit wordt weer opge-

lost door het natronloog, enzovoort.

Eveneens in proef 3 zagen we dat kwik

(en kwikverbindingen) met andere me-

talen amalgamen vormt. Aluminium-

amalgaam verbindt zich, net als

aluminium zelf, onmiddellijk met

lucht-zuurstof tot aluminiumoxide. Dit

kan, vermengd als het is met kwik, nu

geen mooi ondoordringbaar laagje vor-

men, dat het metaal tegen verdere oxi-

datie zou beschermen. Het ‘roestproces’

gaat dus in hoog tempo verder, en er

ontstaan witte aangroeisels van alumi-

niumoxide.

24. Metalen
verbranden en
smelten

Het begrip ‘agressieve stof ’ is nogal be-

trekkelijk. Onschuldig water is voor na-

triummetaal een agressieve stof. Hier

zullen we het verborgen karakter van
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enkele andere ‘tamme’ chemicaliën ont-

dekken.

Staalwol en dun ijzerdraad branden in

een atmosfeer van zuivere zuurstof,

magnesium brandt aan de lucht, net als

aluminiumpoeder, tenminste als u hier-

van een kleine hoeveelheid circa een

halve meter boven een kaarsvlam los-

laat (gevaarlijke proef – ik kreeg eens

een brandje in mijn haar door een on-

verwacht felle steekvlam). Lees hierover

ook de brief van TNO (figuur 30).

Voor zo’n reactie van aluminiumpoe-

der en sommige andere metalen met

zuurstof is niet per se lucht of zuurstof-

gas nodig. De zuurstof kan ook che-

misch gebonden zijn aan bepaalde

oxiden, peroxiden, nitraten, chloraten,

sulfaten en permanganaten (en dit is

nog maar een greep). Thans enkele

proeven.

Voorschriften.

Alvorens de proeven te starten noem ik

enkele (gevaarlijke!)

mengsels. Met nadruk

attendeer ik op de

verderop genoemde

veiligheidsvoorschrif-

ten.

24.1. Thermiet: 25%

aluminiumpoeder,

75% rood ijzeraarde

(een verfstof; het is

ferri-oxide); een hoger

percentage alumini-

umpoeder (tot 40%)

is toegestaan.

24.2. Een mengsel van

15 gram aluminium-

poeder en 40 gram

chroomoxide (dit laat-

ste te bereiden door –

buiten – 70 gram am-

moniumdichromaat

aan te steken – maar

zie 11.6!)

24.3. Een mengsel dat
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30% aluminiumpoeder en 70% bruin-

steen (mangaandioxide) bevat.

24.4. Tien gram van een mengsel dat

10% aluminiumpoeder en 90% lood-

meniepoeder bevat.

24.5. RODAX-3, 1e mengsel: 5 maat-

schepjes fijngemalen kaliumpermanga-

naat, 4 maatschepjes aluminiumpoeder

en 1 maatschepje zwavelbloem (ofte

wel: circa 54% kaliumpermanganaat,

21% aluminium en 25% zwavel).

24.6. RODAX-3, 2e mengsel: de portie

kaliumpermanganaat in RODAX-3, 1e

mengsel vervangen door 4 maatschep-

jes kaliumchloraat (ofte wel: circa 50%

kaliumchloraat, 36% aluminium en

14% zwavel).

24.7. Geel bliksemlichtpoeder: 1 gram

magnesiumpoeder, 6 gram natrium-

nitraat.

24.8. Igniet: 53% kaliumpermanganaat,

47% ijzerpoeder.

Verder kunt u nodig hebben: enkele

grammen van mengsel 6.1, idem van

mengsel 12.1 en bovendien salpeterpa-

pier (21.3).

Mengsel 24.1 heet ‘thermiet’ omdat het

na aansteken erg veel hitte produceert.

Met een lucifer krijgt u de reactie niet

op gang. Tenzij u die lucifer bij een

strook salpeterpapier houdt, die op zijn

beurt een hoeveelheid ‘mengsel 6.1’

ontsteekt, welke bovenin het thermiet is

aangebracht, in een salpeterpapieren

zakje. U kunt ook de reactie inleiden

met behulp van een aluminium-zwa-

vel-mengsel dat u aansteekt met een lu-

cifer volgens de in proef 12 beschreven

wijze. Een weer andere mogelijkheid is

igniet (24.8), dat echter zelf nogal

moeilijk op gang komt, en dat bij voor-

keur ingeleid moet worden met lucifer-

koppen of ‘6.1’ (met een lont van

salpeterpapier).

Als het thermietmengsel ‘aanslaat’ zult

u een intens-felle gloed zien – waar u

trouwens beter niet te lang in kunt kij-

ken – met daarboven vonken en witte

rook. De proef moet beslist buiten

plaatsvinden, op veilige afstand van

brandbare zaken. Wanneer een bergje

van dit mengsel op een tegel wordt sa-

mengedrukt en daarna aangestoken,

resteert na afloop een gloeiende sintel,

waarschijnlijk omringd door wat poe-

der dat minder goed heeft gereageerd.

Deze proef lukt niet altijd bevredigend,

omdat het poeder eigenlijk moet wor-

den aangedrukt, zodat er zo min moge-
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lijk lucht in zit. Als u het mengsel in

een bloempotje doet (waarvan het gaat-

je onderin met een papiertje is afge-

dekt), aandrukt, het mengsel bedekt

met een laagje aarde, en het potje op

een paar kiezelsteentjes op de tegel

plaatst, zal naar alle waarschijnlijkheid

onderuit het gaatje een stroom vloei-

baar ijzer te voorschijn komen (figuur

31). Op deze manier last men wel stuk-

ken rails aan elkaar. Een variant, waar-

over ik weleens gelezen, maar die ik

nooit beproefd heb, is een bloempot

met onderin een laagje magnesium, in

de vorm van wat stukjes magnesium-

lint. Daarop thermiet met ontsteker en

een laagje aarde. Uit het gaatje komt ge-

smolten ijzer en magnesium; dit laatste

ontbrandt met een verschrikkelijk felle

en hete vlam aan de lucht.

De mengsels 24.2 en 24.3, die op dezelf-

de manier beproefd kunnen worden,

produceren eveneens gesmolten metaal,

namelijk chroom respectievelijk man-

gaan. Nadat ik deze mengsels eens had

geprobeerd, en ‘in orde’ bevonden, res-

teerde in mijn chemicaliënverzameling

nog één te beproeven metaaloxide, na-

melijk loodmenie. Na enkele chemische

berekeningen – waarvoor ik naar de ge-

wone scheikunde-leerboeken verwijs –

vond ik de samenstelling die hier ver-

meld staat bij 24.4. Een beetje over-

moedig geworden stak ik de

ontbrandende lucifer rechtstreeks in

het poedermengsel. Ik verwachtte dit:

een gloeiverschijnsel, dat zich vanuit

één punt zou uitbreiden, en dat een

‘lava’ van gesmolten lood zou produce-

ren. Wat in werkelijkheid gebeurd moet

zijn, realiseerde ik me pas toen ik met

bonzend hart mijn naar verschroeid

haar stinkende gezicht voor de spiegel

inspecteerde. Roetzwart! Kortom, er

was een felle lichtflits geweest; daarbij

moet zich een soort gloedwolk van fijne

looddeeltjes hebben gevormd die nèt

langs mijn gezicht was gestreken...

In feite is mengsel 24.4 dus een ‘blik-

semlicht’-poeder, d.w.z een in één licht-

flits verbrandend mengsel. Heel vroeger

werden dergelijke mengsels in de foto-

grafie gebruikt. Eén zo’n ouderwets re-

cept – door mij overigens nooit

beproefd – is 24.7. U kunt het maar be-

ter met dezelfde omzichtigheid hante-

ren als de beide RODAX-3-recepten

(waarover u ook in de inleiding het een

en ander heeft kunnen lezen). Aan de

open lucht verbranden deze mengsels

met een felle lichtflits, zonder knal (het

zoëven genoemde mengsel 24.4 met

loodmenie kan trouwens aan de lucht

exploderen). Ze kunnen elektrisch wor-

den ontstoken (zie hoofdstuk 6) maar

ook met salpeterpapier. De verbran-

dingssnelheid van de RODAX-mengsels

wordt trouwens sterk beïnvloed door

de ‘fijnheid’ van het chloraat- of per-
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manganaatpoeder. Als het mengsel een-

maal is aangemaakt, en de verbran-

dingssnelheid bij beproeving wat

tegenvalt (langzamer dan: zeg een tien-

de seconde brandtijd voor een vijf cen-

timeter lang spoor, waarin een

hoeveelheid van ongeveer twee theele-

pels poeder is verwerkt), kan dit niet

gecorrigeerd worden door het mengsel

fijner te maken. Want dat kan gemak-

kelijk zelfontbranding of zelfs explosie

veroorzaken. U moet dan extra chloraat

of permanganaat, en eventueel ook nog

wat aluminiumpoeder toevoegen.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   55

eenn  99,,   vvoooorr   ddee  mmeennggsseellss  2244..44  eenn  ddee  vvoo ll--

ggeennddee  bboovveennddiieenn  22,,   vvoooorr   mmeennggsseellss  mmeett

cchhlloorraaaatt   ooff   ppeerrmmaannggaannaaaatt   ooookk  1100  eenn  1122 ,,

vvoooorr   aalluummiinniiuumm  eenn  ii jjzzeerr::   44,,   eenn  vvoooorr   ddee

mmeennggsseellss  2244..11,,   2244..22,,   2244..44  eenn  2244..88  vvee ii--

ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftt   33..   DDiitt   llaaaattssttee  hheeeefftt

bbeettrreekkkkiinngg  oopp  ggiifftt iiggee  ddaammpp  eenn  rrooookk..

DDaatt   llooooddvveerrbbiinnddiinnggeenn  ggiifftt iigg  zzii jjnn,,   iiss

bbeekkeenndd,,   mmaaaarr   ddaatt   ii jjzzee rrddaammppeenn  lloonnggkkaann--

kkeerr   kkuunnnneenn  vvee rroooorrzzaakkeenn  wwiisstt   uu  wweellll iicchhtt

nniieett ..

Verklaring.

In alle gevallen is sprake van verbran-

ding van metalen. Deze verbinden zich

met zuurstof, die chemisch is vastge-

legd in oxidatiemiddelen. Een aantal

van deze oxidatiemiddelen hebben we

reeds eerder leren kennen (permanga-

naat, chloraat, nitraat). Maar ook de

genoemde metaaloxiden zijn in deze

context als oxidatiemiddelen te be-

schouwen. Bij de reacties ruilt zuurstof

van ‘partner’: ijzeroxide plus alumini-

um wordt aluminiumoxide (rook) plus

(gesmolten) ijzer. Zuurstof legt dezelfde

voorkeur voor bepaalde metalen aan de

dag als ‘zuurresten’ doen (zie proef 23).

25. Agressieve
stoffen en 
heftige reacties

Ook dit hoofdstuk wijst weer een aantal

wegen, die bij nader inzien onbegaan-

baar zijn, of althans nooit door mij zijn

ingeslagen. Op zijn best kan ik van de

hierna te noemen stoffen en mengsels

dus zeggen dat ik er geen ervaring mee

heb, en dus ook geen ‘beproefde’ recep-

ten kan geven.

Het hierboven beschreven avontuur

met mengsel 24.4 laat zien wat er ge-

beuren kan als men een chemisch veel-

belovend mengsel uitprobeert, zonder

precies op de hoogte te zijn van de

(soms verraderlijke) eigenschappen van

zo’n combinatie.

Gevaarlijk! 

1) In de scheikunde maakt men onder-
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scheid tussen ‘sterke’ zuren zoals zout-

zuur, zwavelzuur en salpeterzuur, en

‘zwakke’ zuren zoals azijnzuur, fluorwa-

terstof, mierenzuur en propionzuur. Dit

taalgebruik is misleidend. Het werkt de

misvatting in de hand dat de laatstge-

noemde stoffen onschuldig zouden zijn.

In werkelijkheid kunnen ze blaren en

brandwonden veroorzaken. Fluorwater-

stof en fenol (nog zo’n ‘zwak’ zuur) tas-

ten daarbij soms ook dieper gelegen

weefsels aan, die daardoor kunnen gaan

rotten (gangreen). Al deze stoffen kun-

nen blindheid veroorzaken. Dampen

van mierenzuur en azijnzuuranhydride

(een daarvan afgeleide verbinding) zijn

eveneens gevaarlijk voor de ogen.

2) Hier volgt een opsomming van enke-

le agressieve, bijtende stoffen, die bij-

voorbeeld de huid en de ogen kunnen

aantasten, en die bovendien vaak giftig

zijn. Daarnaast vermeld ik nog eventu-

ele andere gevaarlijke eigenschappen.

Het zijn stuk voor stuk vrij vaak ge-

bruikte chemicaliën.

Aluminiumchloride - ammoniumbisul-

faat - chromylchloride (deze rode vloei-

stof kan heftig tot explosief reageren

met aceton, alcohol, ether, terpentijn en

zwavel) - kwiknitraat (tast vrijwel alle

metalen aan, veroorzaakt blindheid,

vormt met zwavel een schokgevoelig

explosief, reageert heftig met onverza-

digde of aromatische koolwaterstof-

verbindingen, is sterk giftig) -

loodtetrachloride ( een ‘loodzware’

vloeistof die niet alleen agressief, bij-

tend en giftig is, maar ook explosief) -

sulfurylchloride (vormt met water een

mengsel van zoutzuur en zwavelzuur,

en kan exploderen als het met lood-

dioxide in aanraking komt) – tintetra-

chloride (tast o.a. metalen aan) –

vinylacetaat (explodeert in contact met

sterke zuren) - zilvernitraat (vreet huid

en ogen en allerlei metalen aan, maar

reageert ook met plastics, en bovendien

met zwavel).

Zelfs als we de elders genoemde agres-

sieve stoffen hier opnieuw zouden ver-

melden is dit rijtje verre van compleet.

3) We hebben in punt 2 en elders reeds

kennis gemaakt met enkele nitraten.

Hier vermeld ik een aantal ‘verboden’

combinaties, waarbij ik ook de verwan-

te nitrieten betrek. Het zal u opvallen

dat het vaak om ogenschijnlijk on-

schuldige mengsels gaat. De moraal van

dit verhaal: nooit zomaar stoffen bij el-

kaar mikken! 

Wanneer u op het idee zou komen een

soort ‘salpeterpapier’ te maken van ko-

pernitraat, moet u rekening houden

met spontane ontbranding van uw

voorraad daarmee geïmpregneerd pa-

pier. Een mengsel van kopernitraat en

geel bloedloogzout is explosief. (Met dit

woord bedoel ik trouwens steeds: het

kàn exploderen, vooral in opgesloten

toestand.) Kaliumnitraat kan zeer hef-
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tig reageren met trichloorethyleen

(‘tri’), maar ook met het ‘onschuldige’

natriumacetaat. Als u een mengsel van

kaliumnitraat en titaniumdisulfide ver-

hit, kan een heftige explosie volgen. Na-

triumnitraat en cyaankali vormen een

explosief (en dodelijk giftig) mengsel.

Combinaties van natriumnitriet en wa-

tervrij fixeerzout of ammoniumzouten

zijn eveneens explosief. Iets dergelijks

geldt voor kaliumnitriet. De combina-

tie loodnitraat plus ammoniumrho-

danide is al net zo riskant.

4) Maar ook sommige ‘onschuldige’

sulfaten (denkt u maar aan gips, zwaar-

spaat en dergelijke) hebben opvliegen-

de karaktertrekjes. Als u bijvoorbeeld

gelijke (gewichts-)hoeveelheden gips,

water en aluminiumpoeder tot een

papje roert, daarin een holte uitspaart

voor het aanbrengen van een ‘heet’ on-

stekingsmengsel in de geest van proef

24, en de zaak even laat staan, heeft u

een harde massa die met dezelfde hitte

en felheid kan branden als thermiet.

Mengsels van aluminium met kalium-

sulfaat, (watervrij) natriumsulfaat of

bariumsulfaat (= ‘zwaarspaat’, een witte

verfstof) hebben dezelfde power.

Laatstgenoemd mengsel is zelfs explo-

sief, althans in opgesloten toestand; het

wordt gebruikt voor de (zeer zware)

knallen van professioneel vuurwerk

(80% bariumsulfaat + 20% alumini-

umpoeder). Dezelfde heftige reacties

zijn te verwachten van (watervrij) ko-

persulfaat of andere sulfaten, die met

magnesiumpoeder worden verhit.

5) In de categorie ‘metaaloxiden’ vallen

ook nog enkele curiositeiten te noteren.

Zinkoxide (‘zinkwit’-poeder) vormt

met magnesiumpoeder een felverbran-

dend en sterk rokend mengsel. Zink-

peroxide (dat neerslaat uit een mengsel

van zinksulfaat-oplossing, ammonia en

waterstofperoxide) vormt met alumini-

um- of zinkpoeder een explosieve com-

binatie. Zinkoxide en gechloreerde rub-

ber gaan ook al niet goed samen, dit

kan ontploffen. Chroom-VI-oxide

(‘chroomzuur’) met terpentijn, wol-

framdioxide met chloor, zilveroxide

met ammonia of met zwavel of met

koolmonoxide, koperoxide met diverse

metaalpoeders, kwikoxide met zwavel,

en looddioxide vermengd met wol-

framcarbide, of blootgesteld aan zwa-

velwaterstof, ziedaar de ingrediënten

voor riskante spelletjes met vuur.

6) Dan de metalen zelf. Heftige tot ex-

plosieve reacties zijn mogelijk bij de vol-

gende combinaties: ijzerpoeder of

staalwol met chloor, nitreuze dampen

(NOx) of geconcentreerd zwavelzuur,

magnesiumpoeder met ammoniumni-

traat, carbonaten, chloraten, fosfaten

(bij verhitting), aluminiumpoeder met

chloor, fosfor- en zwavelchloriden, zil-

verchloride of NOx, zilver met wijn-
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steenzuur, oxaalzuur, ammoniak of ace-

tyleen, zinkpoeder met mangaandichlo-

ride, zwavelkoolstof, ammoniumnitraat

(of andere nitraten), chloraat of zwavel,

titaniumpoeder met koperoxide,

loodoxide, chloraten, nitraten, perman-

ganaten, zuurstof, salpeterzuur of hete

stoom, calcium met zuurstof, zwavel,

chloor, water of zuren, mangaanpoeder

met salpeterzuur, tinpoeder met chloor,

kopernitraat of zwavel, nikkelpoeder

met zwavel of fosfor, chroomvijlsel met

ammoniumnitraat of kaliumchloraat,

fijne kwikdruppeltjes met acetyleen of

ammoniak, koperstof met acetyleen,

zwavelwaterstof, ethyleenoxide of am-

moniumnitraat en gesmolten lood met

zirconiummetaal.

En dit is nog maar een greep. Zo reage-

ren gechloreerde koolwaterstoffen zoals

chloroform, tetrachloorkoolstof, tri-

chloorethyleen en methyleenchloride

heftig tot explosief met zink, magnesi-

um, aluminium en enkele andere on-

edele metaalpoeders.

7) In de geest van de bovengenoemde

combinaties heeft men ‘sterretjesvuur-

werk’ en aanverwante mengsels ontwik-

keld, die – het zij benadrukt – met

grote hitte verbranden, omdat ze geba-

seerd zijn op brandend metaal. Vanwe-

ge mogelijk kankerrisico

(ijzerdampen), giftigheid (lood- en ba-

riumverbindingen) en gevaren bij toe-

passing van een verkeerd soort

ijzerdraad als drager kan ik de hier te

noemen recepten niet aanbevelen – ik

heb dan ook geen moeite gedaan ze uit

te werken tot ‘beproefd recept’ en te

voorzien van gedetailleerde voorschrif-

ten.

25.7.1. Sterretjesvuurwerk:

55% bariumnitraat, 25% ijzerpoeder,

5% grof aluminiumpoeder (vijlsel),

15% stijfsel. Een papje (met water)

wordt op ijzerdraadjes gebracht en ge-

droogd. Brandt wit of groenachtig wit.

25.7.2. Sterretjesvuurwerk: 

80% loodnitraat, 12% ijzerpoeder, 8%

grof houtskoolpoeder. Brandt wit of

blauwachtig wit.

8) Ik wil deze lijst afsluiten met een los-

se verzameling ‘verboden combinaties’,

die voorkomen in de notities welke ik

in de loop van mijn chemische loop-

baan heb gemaakt.

Door een gelijkstroom van 1 à 2 Ampè-

re te leiden door een verzadigde oplos-

sing van kaliumsulfaat in zwavelzuur,

die met ijswater wordt afgekoeld, ver-

krijgt men kaliumpersulfaat. Dit is een

sterk (maar onstabiel, dus gevaarlijk)

oxidatiemiddel, dat met allerlei brand-

bare stoffen zelfontbrandbare mengsels

vormt. Nog krachtiger (onstabieler, ex-

plosief zelfs) zijn de peroxiden van na-

trium en kalium. Ze ontploffen in

combinatie met substanties als ben-

zeen, metaalpoeders, fosfor of houts-

kool.
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Mengsels van kaliumchloraat met

oxaalzuur of wijnsteenzuur zijn zeer

onstabiel. Natriumchloriet is in dit op-

zicht ook gevaarlijk: het explodeert als

het vermengd wordt met oxaalzuur (of

andere zuren), zwavel of organische

stoffen. Natriumhypochloriet (de werk-

zame stof van huishoudchloor) mag

om die reden niet vermengd worden

met ammoniumzouten of amines.

Dichlooretheen met salpeterzuur, of

chloroform met natriumhydroxide plus

methanol, of trichlooretheen met natri-

umhydroxide zijn al evenzeer ‘verbo-

den’ combinaties, evenals rood

bloedloogzout met ammoniak, styreen

met zwavelzuur en boorzuur met azijn-

zuur-anhydride. Dergelijke mengsels

kunnen ziedend reageren, waarbij gif-

gassen en bijtende stoffen worden uit-

gestoten.

Geconcentreerde waterstofperoxide ex-

plodeert als er één kristal permanga-

naat in valt.

Een bepaalde soort plastic, te weten po-

lypropyleen (o.a. gebruikt voor koppe-

lingen van afvoerbuizen en voor

kinderbadjes) kan onder vuurver-

schijnselen reageren met kaliumper-

manganaat.

Tot de zuren waarmee beton kan wor-

den geëtst behoort ook de krachtig gele

kleurstof pikrinezuur. Hierbij ontstaat

een explosieve zoutkorst.
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Hoofdstuk 5

Bij knaleffecten wordt al gauw aan on-

plezierige dingen gedacht, variërend

van vuurwerk dat in je gezicht ontploft

tot bommen op het voetbalveld of er-

ger. Wij willen het echter leuk houden.

Een knal, hoe klein ook, is een explosie,

dat wil zeggen een plotselinge, plaatse-

lijke drukverhoging. U zult hier en in

het volgende hoofdstuk twee soorten

explosies tegenkomen. De eerste heet

deflagratie. Het is een soort verbran-

dingsproces, waarbij hete gassen ont-

staan die zich ophopen in een gesloten

omhulsel. Als deze huls bezwijkt, komt

de druk ‘met een klap’ vrij. De andere

explosie-soort heet detonatie. Dit is

geen voortschrijdend verbrandingspro-

ces, maar een zich zeer snel uitbreiden-

de schokgolf, een soort trilling. Er is

hierbij geen omhulsel nodig om de

voortgebrachte gasdruk ‘op te sparen’.

Een detonerende stof knalt dus ook aan

de open lucht.

Een deflagratie plant zich voort door

warmte-overdracht. Dit is een vrij traag

proces. ‘Traag’ wil hier zeggen dat het

proces met een snelheid van enkele

centimeters tot ongeveer tien meter per

seconde voortschrijdt. De snelheid van

detonaties moet daarentegen in kilo-

meters per seconde worden uitgedrukt.

De voortgang van zo’n proces is niet

gebonden aan de snelheid waarmee op-

gewekte warmte door verbrandende

kruitdeeltjes aan andere deeltjes wordt

overgedragen. Het is de schokgolf zelf,

die het explosieproces door de spring-

lading transporteert.

Een deflagratie wordt ingeleid door een

vlam, verhitting, statische elektriciteit

en dergelijke. Een detonatie wordt ge-

start (‘geïnitieerd’ in vakjargon) door

een andere, kleine detonatie, maar ook

door de slag van een hamer, een harde

stoot of andere hevige trilling. Er zijn

echter ook stoffen die, na te zijn aange-

stoken, eerst deflagreren, en daarna de-

toneren. Het is alsof ze ‘in een hogere

versnelling schakelen’. Bij een springstof

als TNT kan dat tientallen seconden

duren, terwijl een stof als mercuriful-

minaat binnen een fractie van een se-

conde na ontbranding detoneert. De

laatstgenoemde verbinding heet daar-

om een initiaalspringstof: zij is in staat

een vonk of vlam te ‘vertalen’ in een de-

tonatie, en deze over te dragen aan stof-

fen die door een vlam niet of

nauwelijks tot detonatie zijn te bren-

gen.

Om begrijpelijke redenen zullen we ons

hier niet aan dit soort experimenten en

stoffen wagen. Toch zal deze kennis u
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hier en in het volgende hoofdstuk van

pas komen. Detonaties zijn namelijk

veel gevaarlijker en verwoestender dan

deflagraties. Experimenten met detone-

rende stoffen moeten zich dan ook be-

perken tot uiterst kleine hoeveelheden.

U bent ongetwijfeld op de hoogte van

de risico’s van (deflagrerend) vuurwerk.

Maar zou eens een keer een kanonslag

aan uw voeten ontploffen, dan komt u

meestal goed weg. Zou echter een even

groot detonerend projectiel aan uw

voeten ontploffen, dan zult u waar-

schijnlijk ernstig verminkt en doof ra-

ken; 15 gram ontploffend TNT op één

meter afstand kan een volwassen per-

soon doden.

26. Knetterde-
knetter

Doe een kleine hoeveelheid kalium-

chloraat en wat zwavelbloem in een vij-

zel. De gezamenlijke hoeveelheid van

deze stoffen mag niet groter zijn dan

een halve theelepel. Neem liever wat

minder, zeker als u een vijzel gebruikt

die een kleinere doorsnede heeft dan 10

cm. Wrijf de poeders met de stamper

niet al te krachtig over de binnenkant

van de vijzel uit; ze zullen zich hierbij

vermengen. Nu vijzel en stamper goed

vasthouden en zeer krachtig wrijven en

drukken. U zult geknetter en knalletjes

horen. Als u de proef in het donker

doet, zijn lichtflitsen te zien.

Voorschriften.

Omdat er gevaar is voor steekvlammen

en harde knallen, is zuinigheid met

chemicaliën vereist. Enkele grammen

mengsel zijn al voldoende voor een de-

cimeters lange steekvlam!

Er bestaan andere stoffen die in princi-

pe op dezelfde manier met kaliumchlo-

raat reageren. Gebruik deze niet! U

loopt het risico van vergiftiging (mer-

curifulminaat, arseen- en antimoonsul-

fiden), gehoorbeschadiging (mercuri-

fulminaat, rode fosfor) en vrijwel

ongeneeslijke kleine brandwondjes

(fosfor en arsenicum). Veel van deze sa-

menstellingen worden gebruikt in slag-

hoedjes.

Luciferkoppen bevatten o.a. kalium-

chloraat, zwavel of bepaalde sulfiden,

soms loodmenie, glaspoeder; het strijk-

vlak bevat fosforsulfiden of rode fosfor.

Elke handige experimentator kan uit

lucifers (en eventueel bijbehorende

doojes) dus zwaar explosieve mengsels

vervaardigen.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

55,,   99  eenn  1144..

Verklaring.

Veel kristallen zijn in feite regelmatige

rangschikkingen van elektrisch geladen

deeltjes, zogenaamde ionen, die omge-
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ven worden door een zwerm elektro-

nen. Vooral de laatste zijn beweeglijk.

Als zo’n kristal wordt samengedrukt,

verandert de rangschikking van de io-

nen en hun elektrische ladingen. De

(eveneens geladen) elektronen reageren

hierop en bewegen naar nieuwe posi-

ties. Zo’n beweging van elektronen is in

feite niets anders dan wat in het nor-

male spraakgebruik ‘elektrische stroom’

heet. De door trillingen of druk ver-

vormde kristallen produceren dus

stroompjes en soms zelfs vonken.

Dit effect wordt (of werd) bijvoorbeeld

toegepast in grammofoonkoppen, ont-

stekingsbuizen van granaten, sommige

aanstekers en zenders. Het zal nu dui-

delijk zijn dat kaliumchloraat en veel

andere stoffen, die bij verhitting be-

paalde chemische reacties aangaan, dit

eveneens zullen doen onder invloed

van slag, stoot of wrijving.

Vuurslag en tondeldoos.

Als u twee stukken vuursteen tegen el-

kaar slaat, springen de vonken er af.

Eén vuursteen, die hard op staal ketst,

produceert een vonk die iets langer na-

gloeit. Een arrangement van vuursteen,

staal en een veermechanisme om de

steen trefzeker te slaan heet ‘vuurslag’.

Van oudsher zijn deze apparaatjes ge-

bruikt om iets aan te steken. Een krant

krijgt u er niet mee in brand, daarvoor

zijn de vonken te zwak, maar buskruit

is er wel gevoelig voor. Denk maar aan

oude musketten. Sommige uitgedroog-

de paddestoelen, bijvoorbeeld de ton-

derzwam, bevatten een tere spons-

achtige massa, die een uit vuurstenen

geslagen vonk ‘pakt’ en dan gaat smeu-

len. Linnen dat men eerst in afgesloten

toestand heeft verhit, zodat het min of

meer verkoold is, heeft dezelfde eigen-

schap. Vroeger stonden deze materialen

bekend onder de naam ‘tonder’. Men

deed dat in zijn ‘tondeldoos’, een klein

kokertje, dat te zamen met de vuurslag

het gereedschap vormde om vuur te

maken.

27. Klappers

Iedereen weet wat klappertjes zijn. De

fors uitgevallen klappertjes uit de vol-

gende proef noem ik ‘klappers’. Want

‘klappen’ doen ze: zó gemeen hard dat

uw oren ervan tuiten. Ter voorkoming

van gehoorbeschadiging is enige zelfbe-

perking wel op zijn plaats. Maak ze niet

te groot.

Klappers mogen niet met een klapper-

tjespistool of een hamer tot detonatie

worden gebracht, want dan is de af-

stand tussen oor en knal maximaal

slechts (ruim) een armlengte. Gebruik

een of andere ‘afstandsbediening’ voor

het slagmechanisme. Bijvoorbeeld een

met een ijzeren buis verlengde zware

hamer (figuur 32). Of een gewicht, dat

hoofdstuk 5

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…



91

na een rukje aan een touw op de klap-

per valt. Of klem een zakje zand in een

gevorkte tak; het daarmee verbonden

touw is vast verankerd. Als u de zak lek

steekt, loopt het zand eruit, de vork

schiet na verloop van tijd los, en het

aan het andere eind van de gevorkte tak

bevestigde gewicht verplettert de klap-

per (zie figuur 33). U kunt ook een

klapper op een houten bord bevestigen

en met een luchtbuks beschieten, of de

klapper op de neus van een topzwaar,

achteraan gevleugeld projectiel vastzet-

ten en dit wegwerpen. Of laat een kar-

retje tegen een muur knallen. Vroeger

legde ik ook wel klappers op de rails.

Dit is echter verboden. En zo zijn er

nog duizend andere mogelijkheden.

Zorg altijd dat de klapper tussen twee

harde vlakken wordt verpletterd.

Notabene: iemand die de eerste druk

van dit boek met veel enthousiasme

had gelezen (1986), rapporteerde mij

een experiment met een grote knikker,

omwikkeld met RODAX-3 (zie 24) in

aluminiumfolie. Wegwerpen resulteer-

de in een oorverdovende explosie. Ik

heb deze lezer verdere experimenten

hiermee met klem ontraden; zowel tij-

dens vervoer als op het moment van

wegwerpen wordt de RODAX-

3-’mantel’ belast; voortijdige

explosie of zelfontbranding

zou het gevolg kunnen zijn.

Bovendien is er kans op pro-

jectielwerking: de detonatie

kan de knikker verbrijzelen

(zie veiligheidsmaatregel nr.

16).

Verdere voorschriften.

Mechanismen die de klapper een zeer

harde slag kunnen verkopen, bijvoor-

beeld een gewicht van tien kilo, kunnen

een klapper gevuld met mengsel 6.1 tot

explosie brengen. U mag ook uitgaan

van 

recept 27.1: 70% natriumchloraat (een
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onkruidbestrijdingsmiddel) en 30%

suiker.

Breng een kleine hoeveelheid mengsel

(dus 6.1 of 27.1) op een stukje alumini-

umfolie, vouw het dicht en vorm het

tot een balletje, ongeveer ter grootte

van een capucijner of kleine knikker.

Een andere mogelijkheid is RODAX-3,

1e mengsel (24.5) met niet zo fijn ge-

malen kaliumpermanganaat of

recept 27.2: 70% kaliumchloraat en

30% zwavel. Dit hebben we feitelijk in

de vorige proef al uitgeprobeerd. U

moet een mespuntje poeder op een ijze-

ren plaatje brengen en daar zeer hard op

slaan (met verlengde hamer of afstand-

bediend slagmechanisme).

Voor de minder krachtige slagmechanis-

men kunt u de in proef 39 te bespreken

knalerwten of knaltouwtjes gebruiken

– mits u de daar te geven veiligheids-

voorschriften in acht neemt.

Ook stoffen als nitrocellulose, mercuri-

fulminaat, loodazide of -pikraat of -

trinitroresorcinaat (‘-styphnaat’) en nog

vele andere zouden in klappers kunnen

worden toegepast. De bereiding of toe-

passing van dergelijke initiaalspringstof-

fen is voor amateurs echter veel te

riskant.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  22,,   55,,

1100  ((bbii jj   ppeerrmmaannggaannaaaatt)) ,,   1122,,   1144,,   1155  eenn  1166..

Verklaring.

De slag produceert de ‘energiestoot’, die

zich als schokgolf door het mengsel

voortplant. Dit detoneert. Aan het be-

gin van dit hoofdstuk is daarover al het

een en ander gezegd.

28. Druppel ver-
oorzaakt knal

Een druppel valt op een paar kristallen

en... pang! Het lijkt wel toverij. Maar

het is de chemie van de chloraten, die

ons nog steeds in zijn ban houdt.

Voorschriften.

Er zijn twee mogelijkheden. In beide

gevallen gaat u uit van kaliumchloraat.

Uit literatuurgegevens krijg ik de in-

druk dat andere chloraten even ge-

schikt zijn, maar die heb ik niet

beproefd.

28.1. Leg enkele kristalletjes chloraat

(buiten) op een steen of glasplaat, en

laat er (met een glasstaafje of iets der-

gelijks) een flinke druppel geconcen-

treerd zwavelzuur op vallen. Er volgt

een scherpe knal of schrikaanjagend

geknetter. Omdat zwavelzuur kan

rondspatten, is gelaatsbescherming

noodzakelijk. Trek ook iets ouds aan;

zwavelzuur brandt gaten in kleding.

Ik deed deze proef eens in een reageer-

buis, die voor alle zekerheid in een

hoog smal blik was geplaatst. Het buisje

vloog in honderden kleine scherfjes uit
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elkaar. Het blik was bedoeld om me te-

gen zuur en splinters te beschermen, en

hoewel het volledig aan dat doel beant-

woordde, zou ik de proef niet op deze

manier durven herhalen. De knal was

lekker hard, dat wel. Misschien heeft u

nog iets aan deze ervaring voor het ge-

val u een of andere afstandsbediening

weet te bedenken. Vliegengaas kan be-

scherming bieden tegen splinters.

28.2. Laat enkele druppels van de

fosforoplossing van proef 7 op een

klein hoopje kaliumchloraat vallen, en

verwijder u onmiddellijk. Na kortere of

langere tijd... knal! Ook dit experiment

kunt u beter buitenshuis doen.

Als één van deze experimenten niet

naar tevredenheid verloopt, maak dan

niet de fout extra kristallen of extra

vloeistof toe te voegen. Gooi van enige

afstand wat verdunde natronloog op

het mengsel, en begin opnieuw. Doe

zo’n proef beslist niet in het groot!

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  aallllee

vvoollggeennddee  vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn::   11,,   88,,

99,,   1144,,   1155,,   1166,,   vvoooorr   pprrooeeff   2288..11   bboovveennddiieenn

vveeiill iigghheeiiddssmmaaaattrreeggeell   nnuummmmeerr  1111  eenn

vvoooorr   pprrooeeff   2288..22  ddee  nnuummmmeerrss  22,,   33,,   55  

eenn  1133 ..

Verklaring.

Uit zwavelzuur en chloraat ontstaat

chloordioxide. Bij proef 6 zagen we dat

dit onder vuurverschijnselen met suiker

reageert. Maar nu is er geen suiker, dat

het gevormde chloordioxide wegvangt.

Zodra zich er een zekere hoeveelheid

van heeft opgehoopt, detoneert het,

want de stof is te instabiel om bij de

heersende temperatuur te kunnen

voortbestaan.

Als fosforoplossing op chloraat wordt

gesprenkeld, en het oplosmiddel ver-

dampt, blijft fijnverdeelde fosfor achter.

Proef 7 was gebaseerd op het feit dat

fijnverdeelde fosfor aan de lucht ont-

brandt. Maar nog gretiger dan lucht-

zuurstof reageert de in chloraat che-

misch vastgelegde zuurstof met dit ma-

teriaal.

29. Knalgas-
mengsels

Als u over een cilinder waterstofgas en

een cilinder zuurstofgas beschikt, kunt

u op een eenvoudige manier een dave-

rende knal produceren. Sluit slangetjes

op de cilinders aan, doe in een emmer

een laagje zeepwater, laat een paar liter

van deze gassen door de vloeistof bor-

relen, breng de emmer snel naar buiten

(minstens 25 meter van de ramen ver-

wijderd) en gooi een brandende lucifer

in het knalgasschuim. BOEM. De knal

is verbijsterend. Misschien kunt u zich

na afloop van zo’n proef beter voorstel-

len wat er met uw huis gebeurt als u

vergeet de cilinders af te sluiten, en het

gasmengsel ontstoken wordt door een
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vonk van lichtschakelaar, waakvlam of

sigaret. Gasexplosies berusten op het-

zelfde principe. Trouwens ook benzine-

motoren (benzinedamp-luchtmengsel).

En heeft u vroeger nog met carbid-bus-

sen geknald? Een verfblik met een gaat-

je in de bodem (sommige boerenzoons

namen een oude melkbus en dat is na-

tuurlijk bloedlink) werd ‘geladen’ met

een stuk carbid. Even erop spugen of

pissen, deksel goed vastdrukken, busje

op de grond leggen, voet erop zetten en

een lucifer bij het gaatje houden.

Meestal volgde dan een doffe knal, en

werd het dekseltje meters ver weggebla-

zen (figuur 35). Maar als bijvoorbeeld

het deksel te vast

zat, wilde het

weleens gebeu-

ren dat het

blik openscheurde. En ik heb weleens

gezien dat een scherpe steekvlam uit

het gaatje spoot en iemands hand ver-

brandde. Carbid haalde je vroeger bij

de smid: hij maakte uit deze stof, samen

met water, acetyleen voor zijn branders.

Een heel bijzonder mengsel is chloor-

knalgas, bestaande uit gelijke volumes

chloorgas en waterstofgas. Het ontploft

zodra er... zonlicht bij komt.

Veilige knalgasexperimenten zijn erg

moeilijk te realiseren, tenzij u over goe-

de laboratoriumspullen beschikt na-

tuurlijk. Maar dat is niet het

uitgangspunt van dit proevenboek. U

heeft dus geen gascilinders thuis, en

geen apparatuur om zelfgemaakte gas-

sen op te vangen. Gepruts met slange-

tjes en dergelijke moet sterk worden

ontraden, want als een re-

actie nèt iets te snel gaat

vliegen de chemicaliën u

om de oren. Trouwens ook

in het laboratorium gaan juist hiermee

vaak dingen mis; meermalen was ik op

scheikundepraktica getuige van onge-

lukken: kolven die onder gasdruk be-

zweken, stoppen die eruit vlogen

enzovoort.

Hier wordt volstaan met een paar ele-

mentaire aanwijzingen en proefjes. Het

spectaculaire werk – afstandbediende

carbidbussen en dergelijke – kunt u zelf

wel verzinnen. Maar wees voorzichtig,

lees ook de waarschuwing hieronder en

punt 30.5 er op na!

Enkele aanwijzingen.

Zuurstof kunt u maken door aan huis-

houdchloor (= natriumhypochloriet-

oplossing) een beetje

cobaltnitraatoplossing toe te voegen.

De aldus bereide zuurstof bevat ook

chloor, dus als u dit met waterstof

mengt en er komt daglicht bij... BOEM.

(Chloorknalgas.) Een mengsel van

bleekpoeder (chloorkalk) en water met
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cobaltnitraat heeft dezelfde eigenschap.

In beide gevallen wordt de reactie door

zachtjes verwarmen (bijvoorbeeld door

het reactievat in heet water te plaatsen

– niet met een vlam!!!) bespoedigd.

Er ontstaat ook zuurstof als 30% water-

stofperoxide (‘perhydrol’) in aanraking

komt met bruinsteen. Een vaak aanbe-

volen, maar gevaarlijke zuurstofberei-

ding gaat uit van een mengsel van

kaliumchloraat en bruinsteen, dat moet

worden verhit. Gevaarlijk, omdat de

aanwezigheid van onzuiverheden of

vocht tot glasbreuk en explosie kan lei-

den, en omdat de aldus ontwikkelde

zuurstof heet is en dan op allerlei mate-

rialen, zoals metaal, kan inbranden.

(De ‘thermische lans’, de in criminele

circuits en misdaadromans zo populai-

re brandkastensnijbrander, berust op

dit principe).

Over de bereiding van waterstof heeft u

al iets kunnen lezen bij proef 23. Puur

knalgas, van de meest ontplofbare sa-

menstelling, ontstaat bij ‘electrolyse’

van natronloog. Electrolyse betekent:

ontleding door elekriciteit. Sluit draden

aan op de plus- en minpool van een ge-

lijkrichter of andere gelijkstroombron,

bevestig koolstaven uit batterijen aan

de uiteinden van deze draden en hang

de staven in de oplossing. Aan de min-

pool ontstaat waterstof, en aan de plus-

elektrode zuurstof. De bereiding van

chloor en acetyleen is u inmiddels be-

kend (zie hierboven en ook proef 15).

Waarschuwing.

Deze aanwijzingen zijn geen uitgewerk-

te experimenten, maar hebben uitslui-

tend ten doel u bij het ontwikkelen van

een eigen experiment op weg te helpen.

Werk met kleine hoeveelheden, vermijd

proefopstellingen waarin gasdruk kan

ontstaan en maak zo min mogelijk ge-

bruik van glaswerk of open vuur. Nog-

maals: juist dit type experimenten is

riskant – misschien wel riskanter dan

proeven met ‘gewone’ ontplofbare stof-

fen.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  iinn

iieeddeerr   ggeevvaall   ddee  vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn

nnuummmmeerrss  22  eenn  99  eenn  vvee rrddeerr   vvoooorr   ccaarrbbiidd

eenn  aacceettyylleeeenn::   33,,   88  eenn  1133,,   vvoooorr   zzuurreenn  eenn

nnaattrroonnlloooogg::   88  eenn  1111,,   vvoooorr   cchhlloooorrkkaallkk  eenn

wwaatteerrssttooffppeerrooxxiiddee::   88,,   vvoooorr   cchhlloooorr::   33,,

vvoooorr   bbrruuiinnsstteeeenn::   1100,,   vvoooorr   wwaatteerrssttooff   eenn

kknnaallggaassmmeennggsseellss::   1133  tt//mm  1166..

Enkele proefjes.

29.1. Vul een jampot tot iets onder de

rand met water. Snijd een klein schilfer-

tje natriummetaal af en laat dit op het

water vallen. (Doe dit buiten). Onder

luid gesis en kleine knalletjes verandert

het schilfertje in een klein metalen bolle-

tje, een metaaldruppel eigenlijk. Soms

ziet u gele vlammen. Het is me weleens

overkomen dat zo’n vloeibaar bolletje

een halve meter omhoog spatte. Ga er

dus beslist niet met uw gezicht boven
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staan. Vermijd ook inademing van de

damp, want die etst de slijmvliezen. De

vloeistof die na afloop nog steeds de

jampot vult is geen schoon water maar

natronloog, gevaarlijk voor huid en

ogen.

29.2. Vul een jampot tot iets onder de

rand met zeepwater. Gooi er een klein

stukje calciumcarbide (carbid) in. Dit

begint te bruisen. Als u schuim of gas-

belletjes met een aanstekervlam ‘aait’,

hoort u kleine ‘plofjes’. Niet te lang mee

wachten. Draag voor alle zekerheid

werkhandschoenen (steekvlammetjes).

De troebele vloeistof die na afloop de

jampot vult bevat calciumhydroxide,

dat huid en ogen kan aantasten.

29.3. Doe in een filmkokertje wat natri-

umhydroxide (genoeg om de bodem

juist te bedekken) en drie theelepels

aluminiumpoeder. Dan water erbij

doen (niet helemaal vol) en even roeren

met een stukje ijzerdraad of iets derge-

lijks. Het is de bedoeling dat de massa

flink gaat rijzen. Het kokertje zal over-

koken. Houd daar rekening mee. Aai de

gerezen massa met een aanstekervlam;

u hoort zwakke plofjes. Draag ook nu

weer handschoenen, zie 29.2.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  88  eenn

99,,   vvoooorr   nnaattrr iiuumm  bboovveennddiieenn  33  eenn  66,,   eenn

vvoooorr   aalluummiinniiuummppooeeddeerr   44..

Verklaring.

In alle proefjes is sprake van het ont-

staan van brandbare gassen. In pure

vorm, dat wil zeggen onvermengd met

zuurstof, kunnen ze niet exploderen.

Maar op het grensvlak tussen lucht en

een brandbaar gas vindt altijd wel ver-

menging plaats. Vandaar de plofjes en

steekvlammetjes. In feite zijn het explo-

sieve verbrandingsprocessen.

Uit natrium en water, en uit aluminium

en natronloog, ontstaat waterstofgas

(vergelijk proef 3 en 23.2). Calciumcar-

bide is te beschouwen als een zout van

het zeer zwak zure acetyleen. Zo zwak,

dat in vergelijking hiermee water zich

als een sterker zuur gedraagt. Het ver-

drijft acetyleen uit zijn zout. (Dezelfde

‘zure’ eigenschap van water zorgt er-

voor dat het, net als andere zuren, on-

der waterstof-ontwikkeling kan

reageren met bepaalde metalen.)

30. Lijst van ont-
plofbare stoffen
en mengsels

Als aanhef van deze lijst zou ik de inlei-

ding van de lijst aan het eind van

hoofdstuk I kunnen overschrijven. De

moraal van dat verhaal, en van alle an-

dere soortgelijke lijsten met gevaarlijke

stoffen en reacties: niet mee experi-

menteren; het ontbreekt u ten enen

male aan kennis, ervaring en appara-

tuur, en zelfs specialisten zullen voor
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sommige bereidingen terugdeinzen.

Explosies zijn in één opzicht nog ge-

vaarlijker dan de eerder besproken cala-

miteiten. Kunt u een brand of een

gifwolk vaak nog wel bestrijden of ont-

wijken, een explosie ‘gebeurt’ en wat er

met ú gebeurt is dan een kwestie van

geluk of pech.

Gevaarlijk!

1) Laten we beginnen met de meest

‘populaire’ springstof: nitroglycerine. In

scheikundeboeken kunt u lezen dat

deze stof ontstaat door glycerine toe te

voegen aan een mengsel van salpeter-

zuur en zwavelzuur. Een schoolvoor-

beeld van informatie die in principe

juist is, maar in de praktijk levensge-

vaarlijk. Om het hemelsbrede verschil

tussen een ‘in-principe-bereiding’ en de

praktijk te illustreren, noem ik enkele

fabricage-gegevens. De stoffen glyceri-

ne, rood rokend salpeterzuur en gecon-

centreerd zwavelzuur moeten in de ver-

houding 3:9:11 worden toegepast, an-

ders kan het proces fout verlopen. Als

de glycerine plotseling (in plaats van

druppelsgewijs) aan het zuurmengsel

wordt toegevoegd, als er niet goed

wordt geroerd, of als de temperatuur

hoger wordt dan 25°C, kan de boel ont-

ploffen. Hetzelfde gevaar is aanwezig als

de roerder op een of andere manier te-

gen het reactievat of hard onderdeel

aanstoot of aanloopt. Als de glycerine is

verbruikt, moet na ongeveer een kwar-

tier naroeren het mengsel met soda-op-

lossing worden ontzuurd. Herhaalde

malen wordt water toegevoegd en – na

bezinking van de nitroglycerine – weer

afgeheveld. Na deze ‘wasbeurten’ voegt

men opnieuw water toe en een zeer

kleine hoeveelheid detergentia (zeg

maar: afwasmiddel), om de scheiding

van de vloeistoffen volledig te maken.

De afgetapte nitroglycerine dient ver-

volgens onder vacuüm te worden ge-

droogd. Al deze behandelingen zijn

noodzakelijk, omdat onzuivere nitro-

glycerine zomaar ineens kan explode-

ren. Maar ook zuivere nitroglycerine is

een uiterst gevaarlijke substantie die bij

slag of stoot detoneert (de Sandinisten

in Nicaragua schakelden destijds tanks

van het door Amerika gesteunde Somo-

za-regiem uit door er kleine flesjes ni-

troglycerine tegenaan te gooien). De

detonatiesnelheid is 8,5 km per secon-

de; daarbij worden de hardste metalen

verpulverd. Als de vloeistof afkoelt, vor-

men zich kristallen, die bij zwakke tril-

lingen kunnen breken en explosie

initiëren. Verder is nitroglycerine sterk

giftig: de dampen veroorzaken zware

hoofdpijnen, aanraking van de stof

leidt in het ergste geval zelfs tot een do-

delijke verhoging van de bloeddruk.

Enkele andere organische nitraten, die

in veel opzichten op nitroglycerine lij-

ken, en waarvan de bereiding ‘in princi-

pe’ volgens dezelfde lijnen verloopt,

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…

hoofdstuk 5



98

zijn: nitroglycol, nitromanniet (grond-

stof: mannitol), nitrostijfsel, nitrocellu-

lose, nitrosuiker en

pentaerytritoltetranitraat. Ook van

dextrose en jute bestaan dergelijke ‘ge-

nitreerde’ en hoogst explosieve verbin-

dingen.

2) Chemici weten dat het woord ‘nitro’

in punt 1 ten onrechte is gebruikt; het

gaat daar om organische nitraten. Maar

het spraakgebruik houdt deze verkeer-

de namen in stand. De ‘echte’ nitro-ver-

bindingen komen nu aan bod. Hoewel

ze eveneens door inwerking van salpe-

terzuur op organische stoffen (vaak

met medewerking van zwavelzuur)

ontstaan, wordt nu slechts een deel van

de zuurrest op de organische verbin-

ding overgedragen. Veel nitroverbin-

dingen zijn minder schokgevoelig dan

de organische nitraten, maar het zijn

evengoed riskante stoffen. Trinitrotolu-

een (TNT): dampen veroorzaken

bloedarmoede, detoneert bij 240°C.

Trinitrofenylmethylnitramine (tetryl):

een allergeen dat de ogen aantast en

bloedarmoede veroorzaakt, detoneert

bij 185°C. Hexanitrodifenylamine: tast

lever en nieren aan, bloedgif. Tetra-

nitrocarbazol: schokgevoelig explosief

en zo giftig dat het wordt toegepast als

insecticide. Tetranitro-aniline lijkt op

tetryl. En zo kan ik nog bladzijden lang

doorgaan. Daarom noem ik alleen de

belangrijkste, die u als chemie-enthou-

siasteling vrij snel zult tegenkomen:

nitro- (en nitroso-)guanidine, diazo-

dinitrofenol, alle nitroverbindingen van

benzeen, tolueen en naftaleen, alle ni-

trofenolen en vooral de zouten ervan

(loodstyphnaat en loodpikraat: verra-

derlijk explosief en giftig), nitrom-

ethaan, kaliumnitromethaan,

trinitro-aniline, fenylnitramine-ethyl-

nitraat en cyclo-trimethyleentrinitra-

mine.

3) Helaas zijn er nog duizend-en-een

andere chemicaliën met een explosieve

natuur. Hier noem ik de belangrijkste,

meest schokgevoelige: aziden (bijvoor-

beeld loodazide), ammoniumperman-

ganaat, diazoniumverbindingen,

chloor-, broom- en joodstikstof (het

laatste zou onbedoeld kunnen ontstaan

bij vermenging van ammonia en jodi-

umoplossing), loodhypofosfiet en som-

mige andere hypofosfieten (ook

extreem giftig), mercurohypofosfaat,

nikkeltrihydrazinechloraat en soortge-

lijke verbindingen van cobalt en zink,

fosfoniumperchloraat (bij het drogen

van een oplossing ontploft het), carbi-

den van zilver en koper (die bijvoor-

beeld ontstaan uit de in ammonia

opgeloste metaalzouten en acetyleen-

gas), fulminaten, zilverhyponitriet, am-

moniakale koper- en zilverzout-

oplossingen, verbindingen van ureum

met salpeterzuur of waterstofperoxide,

zinktetramminochloraat of -perchlo-
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raat, naftaceen, organische peroxiden,

tetramethylammoniumchloriet.

En stoffen die bij snelle verhitting ex-

ploderen: uiteraard alle, eerder in deze

lijst genoemde chemicaliën; en verder:

fosfoniumjodide, zilveroxalaat, zilver-

tetrazol, loodchloriet, natriumtriper-

chromaat, propargylbromide,

mangaanheptoxide, jodiumpentoxide,

chloormonoxide (ontploft al bij 40°C)

en zwavelkoolstof.

4) Nog enkele gevaarlijke, explosieve

mengsels, die niet in eerdere lijsten zijn

vermeld: vloeibaar stikstoftetroxide met

zwavelkoolstof of benzine, vloeibare

zuurstof met houtmeel of andere

brandbare stoffen, galliumperchloraat

met ureum, loofhypofosfiet met lood-

nitraat, natriumsulfide met diazonium-

zouten, kruitsoorten die zowel

chloraten als ammoniumzouten bevat-

ten, mengsels van chloraat, nitroverbin-

dingen, nitraten en/of paraffine,

mengsels van nitroglycerine en enkele

procenten nitrocellulose (springgelati-

ne), mengsels van nitroglycerine of ni-

troglycol met nitroverbindingen,

nitraten, paraffine, houtmeel, houts-

kool, en/of andere stoffen (dynamie-

ten), mengsels van ammoniumnitraat

en circa 20% benzine, petroleum of

dieselolie, mengsels van nitrocellulose

en ammoniumdichromaat, mengsels

van anorganische nitraten met organi-

sche nitroverbindingen, mengsels van

ammoniumnitraat met aluminiumpoe-

der (ammonal), mengsels van chloraat,

chromaat, suiker en bijenwas, mengsels

van guanidine-nitraat, salpeter en

houtskool, die als initiaalspringstof

worden gebruikt, en nog vele vele ande-

re combinaties. De meeste zullen echter

pas exploderen als gevolg van een harde

slag of een detonatie. Het mengsel van

ammoniumnitraat en benzine bijvoor-

beeld detoneert pas als het wordt geïni-

tieerd door een flinke lading TNT of

pikrinezuur. Ook deze stoffen moeten

weer worden geïnitieerd, bijvoorbeeld

door droog nitrocellulose dat met een

slagmechanisme tot detonatie wordt ge-

bracht (of door een mengsel van mercu-

rifulminaat en tetryl, met een vlam).

5) Bij eventuele proeven met knalgas

moet u rekening houden met de ver-

woestende kracht van detonaties. Als u

bijvoorbeeld in een of ander gesloten

drukvat zuurstof en waterstof maakt uit

chemicaliën, en de vrijkomende gassen

een hoge druk laat opbouwen alvorens ze

tot ontploffing te brengen, zal het effect

weinig onderdoen voor een nitroglyceri-

ne-explosie. Werk dus met kleine hoe-

veelheden chemicaliën en gebruik geen

stalen cilinder of zoiets.

6) In dit overzicht ontbreken buskruit en

enkele andere mengsels. Zij komen aan

de orde in hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 6

Vuurwerkmakerij vereist naast chemi-

sche kennis ook handigheid, technisch

inzicht en een gevoel voor wat kan en

wat niet kan. Zelfgemaakt sterretjes-

vuurwerk is een voorbeeld van iets dat

‘niet kan’: het is zo heet als een lasvlam,

het dunne ijzeren draadje kan smelten

en daarbij om uw hand krullen, de

gloed is schadelijk voor de ogen en er

kunnen uiterst giftige stoffen in zitten.

Knalvuurwerk daarentegen is redelijk

veilig, mits u afstand bewaart en er niet

mee gooit. ‘Bewegend’ vuurwerk –

vuurpijlen, voetzoekers en de vele types

lichtkogels, sterren, vlinders en hoe het

allemaal heten mag: gevaarlijk voor lijf

en goed (brand!). We zullen ons dan

ook concentreren op het knalspul. Voor

de vele liefhebbers van zelfgemaakt

‘kijkspul’ heb ik – ondanks de risico’s

en de benodigde uitgebreide chemische

kennis – toch een paragraaf opgeno-

men. Ook rookbommen en raketten

zullen de revue passeren, waarbij – zo-

als steeds – de veiligheidsaspecten rui-

me aandacht krijgen.

In het Aanhangsel en via de daarin ver-

melde bestelinformatie vindt u meer

diepgaande en gedetailleerde informa-

tie over vuurwerk.

31. Ontstekers

Eerst moeten we ons bezig houden met

de vele manieren om een vlam of ande-

re energiestoot op de kruitlading over

te brengen. Bijkomend doel van zo’n

ontsteker: ‘tijd’ of ‘afstand’ (of allebei).

Afstand is nodig voor de veiligheid.

Reeds kleine ontploffingen kunnen het

gehoor beschadigen. De gevolgen van

zware explosies – die we trouwens moe-

ten vermijden: gevaarlijk en strafbaar –

hoef ik niet te schetsen. Daarnaast kun-

nen stukken van de vuurwerkhuls (ook

karton!) en bijvoorbeeld kiezelsteentjes

in de nabijheid van het springpunt ge-

vaar opleveren. Afstand bewaren is de

betrouwbaarste manier om de genoem-

de gevaren te ontwijken. De factor tijd

speelt daarbij een belangrijke rol. Het

kost immers tijd om je uit de voeten te

maken, nadat de lont is aangestoken.

Bij de ogenblikkelijk werkende mecha-

nismen, zoals elektrische ontstekers,

moet een ‘vertraging’ worden inge-

bouwd als extra veiligheid. Verder heeft

de tijdsfactor betekenis bij het afwikke-

len van gecompliceerde lanceerprocedu-

res. Mensen die willen fotograferen of

filmen, of metingen willen verrichten, of

erop toezien dat onoverzichtelijke uit-

hoeken van het gevaarlijke terrein niet

door argeloze passanten worden betre-
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den, moeten door middel van een aftel-

procedure worden gecoördineerd – en

zelfs middelen hebben om de ontsteking

uit te stellen. Het laatste klinkt allemaal

nogal gewichtig, ik weet het, maar tòch

heb ik het meegemaakt dat een klein

kind plotseling uit de hoge planten op-

dook om van twee meter afstand een

brandende ontsteker te gaan bekijken.

Gelukkig ging de ontsteker uit. Het was

een van de vele klungelige probeersels

van een kennis, die daarvoor meestal

onze spot moest incasseren, maar nu ge-

feliciteerd werd met deze waarlijk schit-

terende mislukking.

Enkele ideeën en aanwijzingen.

Het verzinnen van ontstekers is een cre-

atieve bezigheid. Bij wijze van ‘brain-

storm’, bedoeld om de vele mogelijk-

heden op dit gebied te schetsen, en niet

als uitgewerkte en beproefde voorstel-

len, noem ik een aantal ideeën en prin-

cipes.

● Een sterke veer, met daaraan een of

ander slagmechanisme, wordt door een

draad in bedwang gehouden. De draad

wordt aangevreten door een agressieve

stof (bijvoorbeeld touw door geconcen-

treerd zwavelzuur, ijzerdraad door ko-

pernitraat-oplossing).

● Een met water gevuld blik loopt

langzaam leeg via een klein gaatje in de

bodem. Een drijver zakt, en een daarop

gemonteerde elektrode maakt contact

met een andere elektrode, daarmee een

stroomkring tot stand brengend. Maar

de ene elektrode kan ook een bout zijn,

hangend aan een voedingsdraad; de

tweede elektrode is het blik waarin de

bout is opgehangen. Er is contact als

het blik ligt, en stroomonderbreking als

het blik rechtop staat. Soortgelijke me-

chanismen bestaan uit een kokertje met

daarin twee elektroden en een druppel

kwik of wat ijzerpoeder. Kantelen van

het kokertje creëert of onderbreekt de

stroomkring.

● Geconcentreerd zwavelzuur vreet

door een plaatje hout of koper en be-

reikt dan een mengsel van kaliumchlo-

raat en suiker.

● Een trektouw veroorzaakt wrijving of

activeert een slagmechanisme.

● Een brandglas ontsteekt bij een be-

paalde stand van de zon een stuk zwart

salpeterpapier.

● Een smeulende sigaret brandt lang-

zaam op; het vuur bereikt lucifers, die

op hun beurt ander brandbaar materi-

aal aansteken.

● Zwellende erwten; zout dat vochtig

wordt; een elektrode op een wijzer-

plaat, waarbij de wijzer de tweede elek-

trode is (van klok of bimetaal-

thermometer); ziedaar nog enkele ma-

nieren om een stroomkring te sluiten.

● Een chemische reactie bouwt wat

gasdruk op in een fles, het gas ver-

plaatst zwavelzuur of glycerine door

een buisje, en dit bereikt een mengsel

van kaliumpermanganaat en suiker.
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(Of: zonlicht doet lucht in een fles uit-

zetten...).

● Een draad dient als dipoolantenne

die radiogolven opvangt; een aan de

antenne gekoppelde ontvanger ver-

sterkt het signaal tot een vonk.

En zo zijn er wel honderdduizend mo-

gelijkheden. Maar wat u ook verzint,

beproef zo’n systeem eerst onder ‘realis-

tische’ omstandigheden zònder koppe-

ling aan wat voor vuurwerk dan ook. Dit

zelfde geldt trouwens voor gewone lon-

ten. Zorg ook voor een ‘vertraging’ als u

het mechanisme aan vuurwerk koppelt,

d.w.z. een stukje lont tussen vuurwerk

en mechanisme. Als er iets mis gaat bij

de activering van het mechanisme

(spannen van de veer, vullen met vloei-

stof of wat dan ook) wordt niet de

hoofdlading van het vuurwerk, doch

slechts deze lont ontstoken, zodat u zich

in veiligheid kunt brengen.

In de meeste gevallen kan trouwens met

een lont worden volstaan en zijn de me-

chanismen alleen maar leuke spelletjes

met vuur. Maar daar gaat dit boek ook

over!

Lonten.

Vuurwerklonten zijn soms hol, in de

holte bevindt zich fijn kruit. Andere lon-

ten bestaan uit een kern van katoen-

draad, dat door een kruitpapje is

gehaald. Het laatste type faalt nogal

eens; als de lont knikt wordt het kruit-

laagje beschadigd. Zelf heb ik met veel

succes de volgende lonten gebruikt (fi-

guur 36):

31.1. Op één uiteinde van een brede

strook salpeterpapier (21.3) wordt een

schepje ‘mengsel 6.1’ of anders RODAX-

1 (zie 31.5) gedaan. Het geheel wordt

vervolgens gerold en gedraaid tot een

muisachtig geval. In het lijf van de ‘muis’

bevindt zich het ontstekingsmengsel, de

staart bestaat uit louter salpeterpapier.

Zo’n lont is geschikt voor het aansteken

van thermiet (24.1), vuurpotten (25.3,

32), rookmakende mengsels (11.3, 33)

en dergelijke. Het puntje van de staart

wordt met een lucifer aangestoken.

31.2. Katoenen schoenveters worden

met water en zeep gewassen en met wa-

ter uitgespoeld, zodat alle vettigheid

(schoensmeer e.d.) eruit is. Maak een

(geconcentreerde) oplossing, bestaande

uit 25% kaliumchloraat of kaliumni-

traat, 25% suiker en 50% heet water.

Laat de veters hier tien minuten in we-

ken (af en toe erop drukken en heen en

weer bewegen, zodat de vloeistof goed

wordt opgezogen). Daarna de veters la-
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ten drogen. Dunne veters eventueel

eerst vlechten tot een dikker koord. Dit

type lont is voor alles en nog wat te ge-

bruiken.

31.3. Geschikte buisjes, zo-

als kartonnen limonade-

rietjes, uitgegloeide en met

een ijzerdraad schoonge-

maakte metalen balpenstif-

ten (aan beide zijden open),

kartonnen rolletjes of holle

veters worden stijf gevuld met RODAX-

1 (zie 31.5), mengsel 6.1 of 27.2, dan

wel buskruit met petroleum (31.4).

Balpenstiften en andere metalen buisjes

bij voorkeur niet gebruiken, of eventu-

eel in onder-water-vuurwerk (zie 35;

zulke buisvormige ontstekers branden

namelijk ook onder water), of voor

vuurwerk dat in een kuil is opgesteld en

van een afstand wordt ontstoken. Buis-

jes die vernauwd zijn of taps toelopen

kunnen exploderen als ze aan de ‘smal-

le’ kant worden aangestoken; niet ge-

bruiken dus!

Het vullen is een probleem, omdat

vooral de kaliumchloraat-houdende

mengsels gevoelig zijn voor druk en

wrijving. Breng een klein hoopje van

het mengsel op een ondergrond van

hout, kurk, rubber, kunststof vloerbe-

dekking of iets dergelijks (dus NIET op

steen of metaal). Gebruik een houten

stokje van geschikte dikte (cocktailprik-

ker bijvoorbeeld – zonder punt). Neem

het buisje tussen duim en middelvin-

ger, sluit met de wijsvinger één opening

af en duw niet al te hard in het hoopje

poeder, zodat er wat mengsel in het

buisje komt te zitten (figuur 37). Duw

dit met het stokje richting wijsvinger en

druk het voorzichtig aan. Dan opnieuw

het buisje in het mengsel ‘dopen’, enzo-

voort, netzolang tot het vol is. Vul holle

veters met een plastic trechtertje, en

duw het kruit met een stokje aan. Ook

deze lonten zijn voor allerlei doelein-

den te gebruiken.

Mengsels.

De mengsels 6.1 en 27.2 zijn nogal vin-

nig. Voor ‘muisvormige’ ontstekers is

dat geen bezwaar, maar als buisvulling

zijn de nu volgende mengsels meer ge-

schikt gebleken:

Recept 31.4: buskruit/petroleum

Roer een klein beetje petroleum door

een hoeveelheid buskruit in een houten

kom. De massa moet een beetje samen-

hang krijgen, net als iets vochtige tuin-

aarde. Als u een klein beetje mengsel

tussen de vingers samenknijpt, moeten
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de poederdeeltjes aan elkaar, en niet

aan uw vingers blijven hangen (want

dan is het te nat).

Buskruit heeft de volgende samenstel-

ling:

75% salpeter (kaliumnitraat), 15%

houtskoolpoeder, 10% zwavelbloem.

Verpulver de salpeter in een vijzel tot

een zo fijn mogelijk poeder. Breng dit in

de houten of plastic mengkom; resten

poeder met een borsteltje of iets derge-

lijks uit de vijzel en van de stamper af-

vegen. De schone vijzel vullen met

houtskool/zwavelmengsel en dit even-

eens fijnmalen en in de mengkom doen.

Nu de poeders met een houten lepel

zorgvuldig mengen, todat een volkomen

egaal grijszwart kruit is ontstaan. Dit

buskruit brandt met een kalme vlam. In

opgesloten toestand is het echter ge-

vaarlijk. Het buskruit/petroleummeng-

sel is geschikt voor holle veters en de

dikkere buisvormige ontstekers.

Recept 31.5: RODAX-1

Maak buskruit volgens bovenstaand re-

cept. Geen petroleum erbij doen. Maak

ook mengsel 6.1 volgens de aldaar gege-

ven aanwijzingen en veiligheidsvoor-

schriften, maar gebruik wel zeer fijn

gemalen grondstoffen. Nu de twee

mengsels met de houten lepel voorzich-

tig door elkaar roeren, in de verhou-

ding: 1 deel buskruit op 2 delen

mengsel 6.1. Zorg dat u wat onver-

mengd fijngemalen salpeter en houts-

kool achter de hand heeft. U moet

namelijk gaan ‘fijnstellen’. Breng een af-

gestreken theelepel poeder op een

strookje salpeterpapier, en steek dit aan

(mengkom uit de buurt houden en ook

voorts de gebruikelijke voorzorgen ne-

men). U kunt dit kruit ook ontsteken

met een druppel geconcentreerd zwa-

velzuur volgens de in proef 6 aangege-

ven methode. Als het mengsel niet zo

snel brandt en er zwarte sinteltjes ach-

terblijven, een beetje salpeter door het

voorraadje in de mengkom roeren. Zijn

de verbrandingsproducten daarentegen

lichtgekleurd en korrelig, voeg dan wat

houtskoolpoeder toe.

Er is nog een tweede variëteit van

RODAX-1: 8 maatschepjes kaliumchlo-

raatpoeder, 7 schepjes poedersuiker, 2

schepjes fijngemalen houtskoolpoeder

en 1 schepje zwavelbloem. Het mengen

en fijnstellen gebeurt op de reeds be-

schreven manier, voor dat laatste ge-

bruikt u thans kaliumchloraat en

houtskool. Beide RODAX-1-mengsels

zijn geschikt voor dunne buisjes.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

55,,   88,,   99,,   1111   eenn  1122 ..

31.6. Elektrische ontstekers.

Ik heb twee types elektrische ontste-

kingselementen met succes beproefd:

een zwakstroomlampje (bijvoorbeeld

fietslampje) zonder glas, en een foto-
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grafisch flitslampje, waarvan het plastic

huidje is verwijderd.

U kunt een fietslampje van het glas

ontdoen, door het ballonnetje, verpakt

in een (zak)doek, heel voorzichtig in

een bankschroef stuk te knijpen. Houd

het lampje een fractie van een seconde

tegen de contactpunten van een bijna

uitgewerkte platte batterij. Als de gloei-

draad een zwak schijnsel laat zien, is hij

in orde. Verbind het lampje met twee

stukjes zwakstroomdraad en verpak het

deel van het lampje met de gloeidraad

in een papieren kokertje, gevuld met de

mengsels 6.1, 27.2 of 31.5. (Zie figuur

38.)

Het flitslampje, dat met een mesje is

‘gepeld’ en aan twee draadjes is gesol-

deerd, moet eveneens in een kokertje of

zakje met kruit worden gedaan. Thans

uitsluitend 6.1 of 31.5 gebruiken.

Elektrische ontsteking is een vorm van

afstandsontsteking. Op de positie waar

u straks ‘op de knop drukt’, installeert u

een paneeltje of kastje met daarin (zie

figuur 39) een batterij B, controlelamp-

je C, veiligheidsschakelaar V en onste-

kingsschakelaar S. Raadpleeg de

tekening. Schakelaar V is zo geconstru-

eerd, dat u in één oogopslag kunt zien of

de stroomkring daadwerkelijk onderbro-

ken dan wel gesloten is. Dus geen druk-

schakelaar, waarvan het inwendige zich

aan het oog onttrekt, maar bijvoor-

beeld bananestekker met contrastekker,

krokodilklem, of de wasknijper van fi-

guur 40, die door een wig van kunststof

wordt opengesperd (hieraan kan bij-

voorbeeld een trektouw worden gebon-

den). Beide schakelaars moeten open

staan, dat wil zeggen de stroomkring

moet bij V èn S onderbroken zijn. Rol

nu de (met stippellijnen aangegeven)

draden uit naar de plaats waar het te

ontsteken vuurwerk wordt geïnstal-

leerd. Bij K koppelt u de draden aan

een hierboven beschreven elektrisch

ontstekingselement X. Zorg dat zich

tussen ontstekingselement en vuurwerk

een lont bevindt (‘vertraging’). De dra-

den kunnen namelijk als gevolg van

sterke radiostraling, onweer, maar ook

bij zeer droog winderig vriesweer,

vonkjes produceren. De kans hierop is

trouwens erg klein. Ga nu naar de af-

vuurpositie en sluit schakelaar V. (Dit

kan ook gebeuren door een tweede per-

soon, die van een afstand een trektouw

bedient, of zelf de schakelaar V in han-

den heeft – deze persoon kan aldus

‘groen licht’ geven). Het controlelampje

C gaat branden, ten teken dat V geslo-

ten is en de batterij functioneert. Als u
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nu contact maakt bij S, produceert het

ontstekingselement een steekvlam, en

kan het vuurwerk losbarsten...

32. Vuurpotten

Het probleem zal u inmiddels al be-

kend zijn. U heeft kruit- of thermiet- of

ontstekingsmengseltjes gemaakt die

niet geheel bevredigden, of u heeft

‘restjes’ over (figuur 41). Wat te doen?

Weggooien? Eigenlijk zonde.

Gelukkig kunnen we er vuurpotten van

maken. Dat is wat mij betreft een verza-

melnaam voor alle mogelijke in karton-

nen kokers of bakjes opgepotte

mengsels, die langzaam verbranden en
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daarbij bepaalde vuureffecten vertonen,

zoals vonken, gekleurde vlammen of

een intens felle gloed (figuur 42). In

principe bestaat zo’n mengsel uit een of

andere kruitsoort, waaraan bepaalde

hulpstoffen zijn toegevoegd om het ver-

langde effect te produceren. Vaak zal de

hulpstof – bijvoorbeeld marmerpoeder,

dat ontzurend werkt en voor rose vlam-

men zorgt – de verbrandingssnelheid

van het kruit verlagen, waarbij het ka-

rakter van explosieve stof min of meer

verloren gaat. U zou uw kruitrestanten

dus alvast met een of andere hulpstof

kunnen vermengen, of op een andere

manier de samenstelling kunnen wijzi-

gen in de richting van een toekomstig

vuurpot-experiment, en zodoende de

‘scherpe kantjes’ eraf halen. Overigens

moet u ook met deze gewijzigde meng-

sels voorzichtig omspringen in verband

met brandgevaar.

Plak op de dozen of bakjes waarin u de

restanten bewaart een briefje, waarop u

vermeldt: bedoeling, basismengsel,

reeds toegevoegde stof(fen). Bijvoor-

beeld:

Rose vlammen

K-chloraat/zwavel 4:1 3 VD

marmerpoeder 1 VD

VD betekent hier: volumedeel; d.w.z. de

inhoud van het afgestreken maatschep-

je dat u bij alle hier beschreven primi-

tieve experimenten als standaard

hanteert (voor de meer professionele

recepten die in het Aanhangsel worden

genoemd, gebruikt u natuurlijk een

goede weegschaal). Als u het mengsel

wilt gebruiken, hoeft u het alleen maar

‘fijn te stellen’. Steek een klein beetje

aan met behulp van salpeterpapier of

een lont (31.2). Als het te slecht brandt:

kruitbestanddelen toevoegen (hier dus

kaliumchloraat en wat zwavel). Als het 

te snel brandt of als het beoogde effect

teleurstelt: hulpstof toevoegen.

Sommige hulpstoffen hebben trouwens

het karakter van kruitbestanddelen. Bij-

voorbeeld: bariumnitraat (groene

vlammen). Zo’n stof functioneert pas

optimaal wanneer (bij het fijnstellen)

ook ingrediënten worden toegevoegd

waarmee de stof chemisch kan reage-

ren, bijvoorbeeld zwavel. Een teveel aan

zwavel, metaalpoeders, houtskool en

dergelijke moet ‘gecompenseerd’ wor-

den door toevoeging van nitraat, chlo-
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raat of iets dergelijks. Een in dit opzicht

volledig uitgebalanceerd mengsel zal

trouwens vaak minder spectaculaire re-

sultaten geven dan een onevenwichtiger

compositie. Het ontsnappen en dus

zich onttrekken van hulpstoffen aan de

reactie staat namelijk aan de basis van

effecten als vonken, vuurstralen en

rook. Sommige hulpstoffen doen nau-

welijks meer dan alleen maar verdam-

pen. Daarbij gloeien ze op in de vlam.

Die neemt daardoor een bepaalde kleur

aan: de ‘vingerafdruk’ van de betrokken

chemische elementen. (Proef: haal een

nat ijzerdraadje door wat keukenzout

en houd het in een gasvlam. Deze

kleurt geel. De ‘vingerafdruk’ van natri-

um – in keukenzout – is een bepaalde

kleur geel. Denk in dit verband ook aan

natriumlampen en lichtreclames. De

chemicus spreekt trouwens niet van

‘vingerafdruk’, maar van ‘spectrum’.

Aan de hand van gloeiverschijnselen

kan hij zelfs de samenstelling van stof-

fen vaststellen; dat heet spectraal-analy-

se).

Niet alleen de chemische samenstelling

van de lading, maar ook de constructie

van de vuurpot zelf is van invloed op

het effect. Om enkele mogelijkheden te

noemen:

● Lange, nauwe hulzen: vuurwerk

brandt langdurig, sist, vonken worden

ver uitgeworpen;

● Korte, brede hulzen: korte brandtijd,

intense gloed of hevige rookontwikke-

ling (afhankelijk van samenstelling);

● Korte, brede hulzen met een kleine

uitstroomopening: combinatie van de

twee hiervoor genoemde mogelijkhe-

den, maar: ontploffingsgevaar;

● Huls met zijwaartse uitstroomope-

ning, draaibaar opgehangen aan draad

of spijker: ‘molentje’;

● Verschillende uitstroomopeningen in

verschillende richtingen georiënteerd:

fonteineffecten;

● Klontjes of balletjes mengsel (bij-

voorbeeld van bevochtigd en daarna

gedroogd kruit), vermengd met poe-

dervormige lading, in lange huls: ster-

ren en lichtkogels;

● Smalle hulzen, horizontaal bevestigd

op bootvormige drijver: ‘raketboot’ (fi-

guur 43). Als deze omslaat, branden de

hulzen onder water gewoon verder.

In principe zijn alle onder 31 genoem-

de ontstekers te gebruiken. Elektrische

ontstekers zijn minder praktisch, maar

kunnen uitkomst bieden in gevaarlijke

of twijfelachtige situaties.
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Samenstelling van de mengsels.

In ons voorbeeld ‘ROSE VLAMMEN’

gingen we uit van een

kaliumchloraat/zwavel-mengsel als ba-

sis. Dit kan in vele richtingen ontwik-

keld worden (zie de tabel). Zou het

mengsel echter ook aluminiumpoeder

bevatten, dan liggen de ontwikkelings-

mogelijkheden min of meer vast. Ik ga

er dan wel van uit dat het basismengsel

het hoofdbestanddeel blijft; want als u

maar genoeg andere stoffen toevoegt,

kunt u altijd alle kanten uit! Een ander

uitgangspunt is dat de basis altijd be-

staat uit een mengsel van (enkele van

de) volgende stoffen: kaliumchloraat,

– nitraat of -permanganaat, alumini-

um, magnesium, ijzer, zink, ijzeroxide,

mangaandioxide, chroomoxide, zwavel,

suiker, houtskoolpoeder. Monsters

waarmee geëxperimenteerd is, en die

bijgevolg verbrandingsproducten be-

vatten, mag u nimmer bewaren of als

basis gebruiken. Dit vanwege brand-,

zelfontbrandings- en ontploffingsge-

vaar. (Raadpleeg zonodig de lijsten met

zelfontbrandbare (8) en ontplofbare

stoffen (30)).

Ook bij het toevoegen van hulpstoffen

moet u voorzichtig zijn. Zure stoffen

(boorzuur, kopersulfaat, ammoniumni-

traat, ammoniumsulfaat, bisulfaten),

uitgegloeide en wateraantrekkende stof-

fen (gegloeid aluin, natriumnitraat) en

stoffen waarvan het effect moeilijk is in

te schatten (plastics, kunstmest, hooi,

pek) kunt u maar beter pas op het laat-

ste moment toevoegen. Zulk vuurwerk

binnen enkele uren of dagen gebruiken.

Of een zout waterhoudend is, kunt u af-

lezen uit de formules in de chemicaliën-

lijst. Hieruit blijkt de aanwezigheid van

kristalwater (zie aldaar ook: water).

Het eventueel uitgloeien van waterhou-

dende zouten geschiedt door zo’n stof

op een gloeilepel (proef 14) of in een

oud pannetje zachtjes te verhitten. Het

‘smelt’, bruist iets en stolt tenslotte tot

een korst. Deze uitkrabben en verpulve-

ren in de vijzel. Stofmasker opzetten als

het giftige stoffen zijn! Nog iets: niet alle

stoffen verdragen zo’n behandeling; wa-

terhoudend kopernitraat bijvoorbeeld

ontleedt bij verhitting.

Mengsels met uitgegloeide en wateraan-

trekkende stoffen kunnen aan de lucht

gemakkelijk nat worden en daardoor

bederven, of, erger nog, spontaan tot re-

actie en soms zelfs tot zelfontbranding

komen. Iets dergelijks geldt voor zure

stoffen. Alleen al om deze reden is aan

te bevelen:

a) verwerk deze stoffen pas op het laat-

ste moment in een mengsel (of liever

zelfs helemaal niet);

b) beperk de hoeveelheid van dergelijke

mengsels tot porties van hooguit circa

10 gram en bewaar ze afgesloten van de

lucht in plastic zakjes (van goede kwali-

teit) in een brandvrije omgeving (zoals

een ‘bunkertje’ – zie veiligheidsmaatre-

gel nummer 2).
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Het aanlengen van mengsels die zure

bestanddelen bevatten met neutralise-

rende stoffen zoals marmerpoeder,

schelpkalk, kaliumcarbonaat of houts-

kool (waarin immers veel asbestandde-

len voorkomen) is een extra voorzorg.

Neem de punten a en b ook in acht bij

mengsels waarin ongewenste recombi-

naties van chemische bestanddelen

kunnen optreden; zo kan een mengsel

van kaliumchloraat + natriumchloride

(keukenzout) op den duur recombine-

ren tot kaliumchloride + natriumchlo-

raat; de laatstgenoemde component is

wateraantrekkend. Helemaal uit den

boze is de combinatie kaliumchloraat

(of -permanganaat) + ammoniumni-

traat; niet alleen omdat ammoniumni-

traat zuur is, maar ook vanwege

mogelijke recombinatie tot kaliumni-

traat + ammoniumchloraat (respectie-

velijk -permanganaat); de

laatstgenoemde ammoniumverbindin-

gen leiden gemakkelijk tot zelfontbran-
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Een basismengsel
bestaande uit:

– hoofdzakelijk kali-

umchloraat plus

zwavel

– hoofdzakelijk 

kaliumnitraat plus

zwavel

– genoemde en

andere basis-

mengsels

– andere mengsels

en (eventueel) vlak
voor gebruik met:

– uitgegloeid koper-

sulfaat plus (eventu-

eel) gegloeide aluin

– gegloeide aluin en

gegloeid kalium-

carbonaat

– gegloeid calcium-

chloride of calcium-

metaalkrullen

– gegloeide soda of

chilisalpeter

– boorzuur

– verkoold papier,

kafjes, hooi (stuk-

jes)

– pek, plasticpoeder,

piepschuim, rubber

om het volgende
effect te bereiken:

– witte lichtflitsen of

vuurstralen

– witte vonken-

regens en sterretjes

– blauw vuur

– paars vuur

– rose vuur

– geel vuur

– groen vuur

– rood vuur

– witte flitsen, von-

ken of vuurstralen

– gele vonken

– vonken, vliegvuur

en rook

– rook, vlammen,

stank

– witte rook (soms)

– de bovengenoem-

de effecten (dik-

wijls)

kan direct ver-
mengd worden met: 

– aluminium, mag-

nesium(poeder)

– aluminiumvijlsel,

magnesiumkrullen,

fijngeknipt staalwol,

grof houtskool

– kopercarbonaat

(houtskool toege-

staan)

– marmerpoeder of

schelpkalk

– keukenzout

(houtskool toege-

staan)

– bariumnitraat

– strontiumnitraat

(houtskool toege-

staan)

– arsenicum, anti-

moon, aluminium,

magnesium (houts-

kool toegestaan)

– roet, grof houts-

kool, ijzerpoeder

– zinkwit, zink-

chloride

– barium-, borium-,

koper-, strontium-

verbindingen en

metaalpoeders,

zoals hierboven

genoemd
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ding of explosie.

Hopelijk volstaat dit overzicht om dui-

delijk te maken dat:

c) de veiligste voorzorg tegen ongewens-

te reacties is: grondige kennis van schei-

kunde!

Uiteraard moet een mengsel voor vuur-

potten (op het laatste moment) ook nog

worden ‘fijngesteld’.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

33,,   44,,   55,,   99,,   1100,,   1122,,   1155,,   1166  eenn  1177 ..

Een hele waslijst dus. Houd er rekening

mee dat rook, damp en as van barium-,

borium-, chroom-, koper-, lood-, zink-,

antimoon- en arseenverbindingen giftig

(kunnen) zijn. Dit geldt trouwens ook

voor vuurwerk dat u in de winkel kunt

kopen. De as van vuurpotten kan verza-

meld en als chemisch afval aangeboden

worden.

33. Rookbommen

In principe kan een rookbom op de-

zelfde manier worden geconstrueerd als

een vuurpot. Voor statische situaties,

waarin zelfgemaakt vuurwerk wordt ge-

demonstreerd aan een groep toeschou-

wers, is dit de aangewezen methode.

Maar rookbommen worden ook wel

gebruikt bij allerlei ‘dynamische’ ofte-

wel rellerige gebeurtenissen. Ik had al

vroeg in de gaten dat plastic buizen met

gaatjes, volgepropte blikjes en dat soort

vuurpot-achtige constructies dan niet

voldoen. Ten eerste is er groot brandge-

vaar. Het mengsel zit onmiddellijk on-

der de uitstroomopening, en vaak

wordt de hete rook in één geconcen-

treerde straal naar buiten geblazen. Ten

tweede is zo’n huls of pot gemakkelijk

weg te trappen, omdat de rook aan één

kant naar buiten komt. Wegtrappen

vermindert het rookeffect, maar bevor-

dert brand.

De rookbom die ik in juni 1968 ont-

wierp om het TV-debat met minister

Veringa ‘op te blazen’ had deze bezwa-

ren (vrijwel) niet. Evengoed werden be-

paalde veiligheidsafspraken gemaakt.

De constructie is afgebeeld in figuur 44.

Het rookmengsel was goed verpakt in

aluminiumfolie, en tot een hamburger-

achtige massa geboetseerd. Deze be-

vond zich in een huls, bestaande uit een

stuk van een dikke kartonnen koker, die

aan weerszijden met ronde kartonnen
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deksels was afgesloten (dik strokarton

of bierviltjes, bevestigd met houtlijm en

papieren plakband). Op ongeveer an-

derhalve centimeter van de rand be-

vonden zich in de deksels tientallen

ronde gaatjes. Alvorens de lading rook-

mengsel in de huls te doen en deze met

het tweede deksel af te sluiten, werd in

de huls een gat gemaakt. Ter hoogte van

dit gat werd aan de binnenzijde van de

huls met plakband een plastic zakje met

daarin ontsteker (mengsel 6.1) goed

vastgezet. Aan de buitenkant van het

gat was een krans van luciferkoppen ge-

plakt (houtlijm).

De gebruiksaanwijzing was als volgt.

Strijk de luciferkoppen langs een luci-

ferdoosje aan, en rol de rookbom in de

gewenste richting.

Werking.

De luciferkoppen ontsteken het zakje

met ‘6.1’. Dit geeft een steekvlam af, die

de lading ‘omspoelt’ en aan alle kanten

ontsteekt. Omdat de steekvlam groten-

deels ‘binnen’ blijft en omdat het voor-

werp nog in beweging is, wordt nergens

de vloerbedekking sterk verhit – je kunt

immers ook je vinger door een vlam ha-

len... (maar gemakkelijk ontvlambare

materialen kunnen uiteraard wèl wor-

den aangestoken – daar is het gebruik

van welk vuurwerk dan ook volkomen

uit den boze). Een lading die aan alle

kanten brandt is in enkele seconden uit-

gewerkt; namelijk in de tijd die nodig is

om de reactie tot het hart van de lading

te doen doordringen. De rookontwikke-

ling is zo groot, dat een rookbom, die

op zijn kant is gevallen en daarmee de

helft van de gaatjes afsluit, door de gas-

druk weer ‘rechtop wordt gezet’. Van de

ontwikkelde rook ‘blaast’ maar een klein

deel langs de grond en de afstand tussen

dit contactpunt en de brandende

rooklading is een stuk groter dan bij de

eerdergenoemde types.

Recept RODAX-4

Ga uit van 8 volumedelen (afgestreken

maatschepjes) ammoniumchloride, 7

volumedelen kaliumchloraat en 3 volu-

medelen suiker. Of als u met een brie-

venweger werkt: 48%

ammoniumchloride, 45% kaliumchlo-

raat en 7% suiker. Een procent meer of

minder maakt niet zoveel uit, omdat er

tòch moet worden ‘fijngesteld’. Deel-

tjesgrootte en mate van vermenging

zijn namelijk van invloed op de wer-

king. De bestanddelen moeten van te-

voren zeer fijn worden vermalen

(kaliumchloraat afzonderlijk!). Houd

van alle ingrediënten een kleine reserve

aan voor het ‘fijnstellen’. Dit gaat als

volgt:

Steek (buiten) een beetje mengsel aan,

met een lont (31.2 of 31.3) of gewoon

met een lucifer. Er kan het volgende ge-

beuren:

● Mengsel brandt met steekvlamme-
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tjes, die ‘gaten’ in de rook slaan: dan ex-

tra ammoniumchloride toevoegen.

● Mengsel brandt niet: kaliumchloraat,

en als dat niet voldoende helpt, ook een

klein beetje suiker toevoegen.

● De verbrandingsproducten zijn zwart

en kleverig: kaliumchloraat en ammo-

niumchloride toevoegen.

● Het mengsel reageert ‘fluisterend’,

vrijwel zonder vuur; de verbrandings-

producten zijn grijs en vast. Dan is het

goed.

U kunt ook rookmengsels maken door

ongeveer gelijke volumedelen RODAX-

1 (zie 31.5) en ammoniumchloride te

vermengen.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

99,,   1122  eenn  1177..   HHoouudd  eerr   rreekkeenniinngg  mmeeee  ddaatt

rrooookkoonnttwwiikkkkeelliinngg  iinn  bbeessllootteenn  rruuiimmtteenn

ppaanniieekkrreeaaccttiieess  kkaann  vvee rroooorrzzaakkeenn..

34. Rotjes en don-
derbussen

Wie buskruit maakt volgens recept

31.4, daarmee vuurwerkhulzen vult en

deze ladingen met een lont aansteekt,

hoort een boel gesis en een geluid dat

ongeveer klinkt als ‘flats’, maar geen

knal. Dat ligt niet aan de samenstelling,

maar aan de verdeling. ‘Professioneel’

buskruit moet natgemaakt en uiterst

fijn worden gemalen en daarna in klei-

ne korrels gebroken, die met een (goed

warmtegeleidend) laagje grafiet worden

bedekt. Voor de amateur is dit geen

doen.

Gelukkig heeft u de beschikking over de

chloraat- en permanganaatmengsels

RODAX-1 (31.5) en RODAX-3 (24.5 en

24.6). Deze knallen uitstekend. Er zijn

echter twee bezwaren.

● Eerste bezwaar.

In de eerste plaats knallen ze eigenlijk

tè goed. U kunt dit vaststellen door een

rotje of kanonslag van Nederlands fa-

brikaat aan de achterzijde open te peu-

teren, het buskruit te verwijderen en dit

te vervangen door zo’n RODAX-meng-

sel. Dan de opening weer dichtlijmen,

met een touwtje dichtsnoeren, even la-

ten drogen en buiten aansteken. Het

moet wel een rotje van Nederlands fa-

brikaat zijn, te herkennen aan de zwarte

lont en de harde huls. Bij schudden is

het kruit te horen (figuur 45). (Chinees

vuurwerk heeft gedraaide grijze lonten

en bestaat uit opgerolde kardoezen, die

vrijwel niet leeggemaakt, laat staan

weer gevuld kunnen worden.) De knal

is zó hevig dat van de huls slechts wat

stof (en soms een paar kleine snipper-

tjes) overblijft. Bewaar dus grote af-

stand tot zelfgevuld en zeker tot

zelfgemaakt en daardoor iets grover

uitgevallen vuurwerk! Niet mee gooien,

niet in de hand houden (!), en niet ge-

bruiken in situaties waarin mensen er
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onbedoeld te dicht bij zouden kunnen

komen. Bewaar tien meter afstand tot

‘kanonslag’-formaten (10 cm), vijftien

meter tot de grotere donderbussen, die

bovendien niet groter mogen zijn dan

15 cm lang en 4 cm dik. Bewaar ook af-

stand tot ruiten. Voor alle duidelijk-

heid: een donderbus van kanonslag-

formaat, gevuld met RODAX-3, kan

een gat in een plaat blik slaan!

Notabene: Dit kon geschreven worden

in 1986 – op basis van mijn ervaringen

van meer dan twintig jaar daarvoor –

omdat vlak voor de jaarwisseling

1985/’86 sporadisch nog oude voorraad

van het boven bedoelde ‘Nederlandse’

vuurwerk verkrijgbaar bleek te zijn. Te-

genwoordig zijn deze rotjes er helemaal

niet meer. Maar de proef is ook uit te

voeren met strijkers die in de fabriek

met zwart kruit (buskruit) zijn gevuld.

Haal de prop uit de achterkant, vervang

de lading door RODAX, wring er een

nieuwe prop in (die eerst aan alle kan-

ten goed in de lijm is gezet – ook om

wrijving en vroegtijdige explosie te

voorkomen) en verleng de strijkkop

voor alle zekerheid met een ‘muis’

(31.1), want als er barsten of fabrieks-

fouten in de kop zitten, ontploft het

ding bij aanstrijken meteen. RODAX-1

en 3 zijn volkomen in staat uw vingers

af te rukken. Waarschuwing: de meeste

strijkers bevatten geen zwart buskruit,

maar ‘zilverkruit’, dat bijna even goed

knalt als RODAX-3, dus het verbod van

dergelijke strijkers heeft een gegronde re-

den. Maak dergelijke strijkers niet open

(kans op spontane ontploffing). Als u ze-

ker van uw zaak wilt zijn, moet u eerst

een strijker weken in een warm sopje,

en na een paar uur voorzichtig open-

maken, om vast te stellen of er zwart

buskruit in zit, dan wel gevoelig ‘zilver-

kruit’ (met glinsterende metaaldeel-

tjes).

● Tweede bezwaar van de RODAX-

mengsels.

Het tweede bezwaar betreft de gevoelig-

heid. Dit punt wordt niet zonder reden

in de veiligheidsmaatregelen bena-

drukt. Toch biedt het nauwkeurig raad-

plegen van die veiligheidsmaatregelen

onvoldoende ‘veiligheid’, wanneer u

zich daarbij niet tevens een beeld vormt

van de achtergronden. Toen mijn broer

Rop en ik nog op school zaten, paste

een klasgenoot het voorschrift goed toe

– dacht hij. In een grote zeef had hij

zo’n 100 gram ‘RODAX-3 1e mengsel’

gedaan om dit met een stokje voorzich-

tig door de mazen te wrijven. Zijn ou-
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ders die naar het Journaal zaten te kij-

ken zagen opeens een lichtflits door de

gesloten overgordijnen. Ze dachten

eerst dat het van de overburen kwam.

In zekere zin was dat ook zo: de ruiten

van de huizen aan de overkant hadden

de lichtflits, die uit de slaapkamer op de

verdieping kwam, weerkaatst. Intussen

had onze vriend – verblind, bijna stik-

kend van de rook – op de tast de over-

loop bereikt en schreeuwend de

aandacht getrokken. Gelukkig was er

niets ontploft, wel had de steekvlam

zijn hand geraakt. Die genas gelukkig

voorspoedig. In de klas trok hij de aan-

dacht door van de vingerkootjes grote

stukken vel te halen. Het leek wel gar-

nalen pellen. De vermoedelijke oorzaak

van dit ongeluk: wrijving of kristal-

breuk. Ook als weinig kracht wordt uit-

geoefend kan op bepaalde plaatsen,

zoals de mazen van de zeef, grote druk

optreden.

Een belangrijk bezwaar tegen het ge-

bruik van metalen omhulsels – afgezien

van de gevaarlijke scherfwerking – is de

mogelijkheid dat korreltjes kruit op de

schroefdraden en dergelijke bekneld ra-

ken. Maar ook het afsluiten van gevulde

kartonnen hulzen met harde doppen,

houten stoppen en dergelijke is af te

keuren. Ga ook niet met ijzerdraad in

een vultrechter porren. Enzovoort.

Met behulp van een stuk rondhout en

houtlijm kunt u sterke hulzen draaien

uit stroken pakpapier (figuur 46).

Breng aan één uiteinde van de huls aan

de binnenkant een beetje houtlijm aan,

en schuif vanaf de andere kant met het

rondhout een stukje papier in de huls

naar beneden. Stoot dit op tafel vast (fi-

guur 47). Dan op dezelfde manier een

plukje houtwol met wat houtlijm erin

naar beneden duwen en vaststampen.

Daarop komt nog een papiertje. Stamp

alles, zonodig met een rubber hamer,

goed klemvast.

Nu de huls die nog steeds iets vochtig is

van de lijm, aan de open zijde met

duim en wijsvinger van plooien voor-

zien. Als het materiaal te stug is kunt u

ook een tang gebruiken (figuur 48).

Laat de huls drogen, alvorens hem te

vullen. In principe gebeurt dit met een

plastic trechtertje. Er is echter kans op

druk en wrijving. ‘Knel’punten hierbij

zijn:

● het trechtertje drukt op de hulsbo-

dem; verhelp dit door de tuit in te kor-

ten of van een of ander obstakel te

voorzien (figuur 49: doorboorde dam-

schijf);

● het trechtertje raakt verstopt; neem

er in elk geval één met een zo wijd mo-

gelijke tuit en probeer door kloppen of

door voorzichtig gemanipuleer met een

coctailprikker, schacht van een kippe-

veer, haar van een ruwe schrobber of

iets dergelijks de doorstroming op gang

te brengen zonder kracht uit te oefe-

nen. Als dit niet helpt, de trechter ver-
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wijderen en onder de kraan schoonma-

ken;

● bij het uittrekken van de trechter kan

wrijving optreden. De huls dus niet

verder vullen dan tot de onderkant van

de tuit van de trechter. Als u met een

maatschepje werkt (figuur 49), weet u

na het vullen van één huls vrij nauw-

keurig om hoeveel kruit het gaat. Zo-

lang u dat niet weet: kleine hoeveelhe-

den RODAX in de trechter doen en

steeds in de huls het peil controleren.

Overigens is dit een tweede reden om

de trechtertuit kort te laten zijn.

Zet gevulde hulzen in een doos of rekje,

waarin ze sta-

biel rechtop

blijven staan.

Maak ontstekers van het

type 31.3 (kartonnen li-

monaderietjes bijvoor-

beeld). Breng vlak boven

één uiteinde van de ont-

steker een dunne ring van

lijm aan, draai er watten

omheen en bind ze even-

tueel bij elkaar met een

draadje garen. Het uitein-

de van de ontsteker moet

vrij blijven.

Nu de kraag van de huls

met uw vinger een beetje oprekken, de

ontsteker met de wattenprop in de huls

steken, en wel zó diep dat de watten

klemvast zitten in deze geplooide kraag,

maar niet meer boven de hulsrand uit-

steken. Dan de kraag met vliegertouw

insnoeren, dit er een paar keer omheen

slaan en met een knoop vastzetten (fi-
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guur 50). Dit omwindsel, met name de

knoop, met houtlijm verduurzamen.

Maak ook de ‘punten’ van de door de

plooien gevormde ster goed dicht met

lijm, evenals trouwens de hele naad tus-

sen ontsteker en huls. Er mag namelijk

absoluut geen kruitlek zijn. Dit is erg

belangrijk, anders kan tijdens het aan-

steken de donderbus al ontploffen!

Eventueel kunt u de aansteker nog met

een ‘muis’ verlengen, zoals in figuur 51.

Als ik sommige soorten ‘gewoon’ vuur-

werk bekijk, lijkt het mij ook mogelijk

een lont van het type 31.2 in de kraag te

steken, deze dicht te snoeren en vervol-

gens rondom de lont en in de nog aan-

wezige lekken een papje van nat

buskruit te smeren. Ervaring hiermee

heb ik echter niet. Van het beschreven

type heb ik daarentegen honderden

exemplaren gemaakt, waaronder een

serie van 162 stuks. Er was niet één ha-

pering...

RRaaaaddpplleeeegg  aallllee  bbii jj   ddee  bbeettrrookkkkeenn  mmeenngg--

sseellss  ooppggeeggeevveenn  vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii ff--

tteenn  eenn  oovveerriiggee  aaaannwwiijjzziinnggeenn,,   aallssmmeeddee

vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,

44,,   55,,   99,,   1100,,   1122,,   1155,,   1166  eenn  1177 ..

35. Vuurwerk
onder water

Als u zo onvoorzichtig bent een don-

derbus met buisvormige ontsteker

(31.3), die met een gewicht is ver-

zwaard, in de hand aan te steken en in

diep water te gooien, zult u waarschijn-

lijk het volgende te zien krijgen. Eerst

verschijnen melkwitte bellen aan het

wateroppervlak, die daar hun rokerige

inhoud loslaten. Het zijn door de ont-

steker uitgestoten gassen. Dan opeens

een bons. Meteen daarna wordt het wa-

ter opgeworpen door een grote massa

rook. Als de lading groter, of het water

ondieper is, verschijnt een waterberg

van meer dan een meter hoog. Zéér

spectaculair! Vooral wanneer verderop

mensen zitten te vissen. Die kunnen

wel inpakken, en dat deden ze bij één

van mijn proeven ook. Tot tientallen

meters in het rond begon de bodem na-

melijk moerasgassen en flodders bruine

alg los te laten... Mijn broer Rop en ik

hebben zo’n proef ook weleens ‘s nachts

gedaan, in water dat bedekt was met ijs.

De lading was 150 gram RODAX-3, en

de waterdiepte ruim 2 meter. Na een

bijt te hebben gehakt werd het zaakje

door ons te water gelaten en elektrisch

ontstoken. (De elektrische bedrading

was uiteraard geïsoleerd.) Alsof groene

sterren tientallen meters door het water

schoten! Waarschijnlijk waren het re-

flecties in barsten van het ijs, dat hevig

kraakte. Het gekraak zette zich secon-

denlang tot in de verte voort.

Op een keer gooide ik een flesje

RODAX-2 in een sloot, die tot onze on-

aangename verrassing één centimeter
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water bleek te bevatten... We moesten

dus heel hard rennen om buiten bereik

van de scherfwerking te komen. Zelfs

van 30 meter afstand bleek de opge-

spatte fontein hoog genoeg te reiken

om een fraaie regenboog te laten zien.

Toen moesten we wéér rennen, want de

boer kwam ons achterna.

RODAX-2, een mengsel van lood-

menie, kaliumchloraat, aluminiumpoe-

der en zwavel (andere variëteit:

houtskool in plaats van aluminium), is

overigens bezwaarlijk voor het milieu.

Bovendien wantrouw ik nu de combi-

natie van loodmenie en zwavel, die wel-

licht zelf-ontbrandbaar is.

Waarschuwing.

Een veilige regie van dit soort proeven

kan alleen maar gebaseerd zijn op ken-

nis van de plaatselijke omstandigheden,

elektrische ontsteking òf een mechanis-

me dat de donderbus ‘te water laat’ als

de ontsteking brandt (in ieder geval

niet: werpen met de hand), èn een

mengsel zonder milieuverontreinigende

stoffen.

VVeeiill iigghheeiiddssmmaaaattrreeggeelleenn  eenn  oovveerriiggee  aaaann--

wwiijjzziinnggeenn  zzii jjnn  ttee  vviinnddeenn  bbii jj   pprrooeeff   3344..

Verklaring.

De verbrandingsverschijnselen in de

ontsteker worden niet gevoed door

lucht-zuurstof, maar door chemisch

vastgelegde zuurstof. Uitstoot van ver-

brandingsgassen verhindert dat water

het mengsel in de ontsteker nat kan

maken.

Nat kruit wil niet branden, omdat wa-

ter alle eventueel geproduceerde ver-

brandingswarmte in zich opneemt en

aan de reactie onttrekt. Met behulp van

plastic, lak of paraffine kunt u de don-

derbus waterdicht maken.

36. Kanon

De volgende proef is waarschijnlijk heel

moeilijk herhaalbaar, omdat de beno-

digdheden moeilijk te krijgen zijn, en

omdat de wet belemmeringen opwerpt.

De Vuurwapenwet verbiedt namelijk

het bezit of gebruik van een dergelijk

apparaat, tenzij u over een vergunning

beschikt.

Op grond van allerlei ervaringen met

buizen die openscheurden, in scherven

sprongen of mank bleken te gaan aan

het zogenoemde ‘bananeschileffect’,

kwam ‘Pyrotechnisch Laboratorium

RODA’ tot de conclusie dat alleen een

geweerloop met succes tot kanon zou

kunnen worden omgebouwd. Dat bleek

zo te zijn. We kortten de loop van een

oud Duits geweer in, zaagden het juist

boven de patroonkamer af, en lieten

door een smid achterin een schroef-

draad maken, waarin hij een zware
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bout draaide. Twee centimeter voorbij

de top van de bout boorde hij op onze

aanwijzing een gaatje van nog geen 3

mm. Deze loop monteerden we op een

zeer robuust affuit (figuur 52). De zwa-

re constructie moest verhinderen dat de

loop in reactie op een schot meters om-

hoog of achteruit zou vliegen. Zij be-

antwoordde volkomen aan dit doel.

We maakten de loop schoon door de

bout eruit te draaien en een met paraf-

fine ingevet koord honderd keer of zo

door de loop heen en weer te halen.

Dan kon er weer minstens vijftig keer

geschoten worden.

Daartoe werd het kanon rechtop gezet.

Het kruit, RODAX-1 (met kaliumni-

traat), werd met een trechtertje bovenin

de loop gegoten, ongeveer een eetlepel

vol. Na enig kloppen werd een propje

met vloeibare paraffine doordrenkt pa-

pier klemvast in de loop gedraaid en

met de laadstok voorzichtig tegen het

kruit geduwd. (Paraffine vermindert

de wrijving aanzienlijk.) In het zund-

gat kwam een ontsteker, type 31.3, ver-

lengd met een ‘muis’ van salpeterpapier

(31.1.). Aansteken, minstens tien meter

afstand nemen en...BOEM.

De knal was daverend. Het kanon vloog

weleens een metertje achteruit, maar

zowel loop als affuit hielden het uitste-

kend.

We schoten ook weleens met een bij-

passende kogel die met de laadstok te-

gen de papierprop was aangeduwd. Het

kanon werd in een kuil geplaatst, en wel

zó dat de kogel ergens in de wand van

de kuil zou terechtkomen. Een verstan-

dige voorzorg, want een groot blok

hout en een blik zand werden moeite-

loos doorboord.

Bij de ontmanteling van het bovenge-

noemde laboratorium is ook het kanon

opgeruimd.

Als u experimenten in deze richting

wilt ondernemen, raad ik u in ieder ge-

val aan minstens zo degelijke materia-

len te gebruiken en voor alle zekerheid

voor een goede dekking te zorgen.

RRaaaaddpplleeeegg  vveeii ll iigghheeiiddssmmaaaattrreeggeelleenn

nnuummmmeerrss  11,,   22,,   55,,   ((99)),,1122,,   1155,,   1166  eenn  1177 ..

37. Mortier

De vuurpijlen van de professionele

vuurwerkmaker zijn na de negentiende

eeuw vervangen door een ander type

vuurwerk, dat nog steeds weleens
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‘vuurpijl’ wordt genoemd, maar in feite

een soort mortier is die een soort ‘licht-

granaatkartets’ (vuurwerkmortierbom)

afvuurt. Zo’n mortier is een dikke buis

van karton. Hierin wordt de mortier-

bom van bovenaf ingebracht – tot op

de bodem.

Na ontsteking van de lange lont, die

bovenuit de mortier steekt, hoort u een

doffe plof en ziet u een klein lichtpunt-

je pijlsnel omhoog schieten en opeens

in een prachtige stralenkrans uiteen

barsten. Is iets dergelijks ook te realise-

ren door amateurs?

Met de constructie van ‘vuurwerkmor-

tierbommen’ zelf heb ik vrijwel geen

ervaring. In feite gaat het om een mix

van de in 32 en 34 genoemde technie-

ken. Een soort donderbus ontploft en

werpt daarbij ‘sterren’ uit, die soms zelf

ook weer ontploffen. Zo’n ster kan een

klein ‘sub-bommetje’ zijn, of een hulsje

met fluitsas of knalsas (die dan meestal

metaalpoeder bevat, net als RODAX-3),

en die ontstoken wordt door een buisje

met kruit (31.3) of zeer korte lont. De

meeste ‘sterren’ zijn echter staafjes ge-

perst kruit of kruitknikkers. Geen ge-

woon kruit, maar mengsels die

bijvoorbeeld bariumchloraat of stronti-

umnitraat bevatten. Zo’n ster trekt een

gekleurd spoor, nadat hij door de moe-

der-explosie is ontstoken en weggeslin-

gerd.

Experimenten met dit soort kartetsen

zijn natuurlijk gevaarlijk. De sterren

vliegen u om de oren, en kunnen overal

brand stichten. Zelfs één ster kan wild

tekeer gaan.

We hadden kartonnen kokertjes van 4

cm lang en 1 cm dik aan één kant afge-

sloten met een papier-en-lijm-prop, en

stijf gevuld met het bij 31.4 genoemde

buskruit/petroleummengsel. Een stukje

salpeterpapier fungeerde als lont. Zo’n

ding werd (met de afgesloten kant om-

hoog gericht) in een rechtop gezette,

aan beide zijden open plastic buis of

kartonnen koker geplaatst en aangesto-

ken. Vaak verliep zo’n lancering als

volgt. Het projectiel schoot één à twee

meter de lucht in, scheen dan de kluts

kwijt te raken, tolde als een gek in het

rond om dan opeens tien of twintig

meter weg te vliegen in een grillige

baan. De dekking van een boom bood

onvoldoende veiligheid, want zo’n ding

kon opeens voorbijschieten om ons dan

‘in de rug aan te vallen’. Een kennis die

kwam kijken, wist zich te redden door

ijlings te bukken. De meeste sterren be-

landden trouwens op de grond alvorens

hun dolle aanval in te zetten en werkten

zich dan hortend en stotend in het gras.

De lancering van een vuurwerkmor-

tierbom wijkt in principe niet zo erg

veel af van de zojuist beschreven opzet.

Belangrijk verschil is dat de aandrijfla-

ding al verbruikt is als het projectiel

zijn mortier verlaat – mede daardoor

volgt de ‘bom’ een rechte baan.
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Ook dit laatste is uitgetest door ‘Pyro-

technisch Laboratorium RODA’. Met

succes! Onze mortieren bestonden uit

(gevaarlijke) metalen buizen. Als ‘bom-

men’ gebruikten we gewone geweerpa-

troonhulzen (‘punt 30’), losjes gevuld

met RODAX-3 1e mengsel als aandrijf-

lading, afgedekt met een laagje salpeter-

papier (figuur 53). We hebben deze

projectielen zowel elektrisch als met be-

hulp van buisvormige ontstekers een

vuurtje gegeven. Ik herinner me experi-

menten met ingegraven mortieren,

maar ook met open en bloot opgestelde

buizen. Hoewel ze de proeven altijd on-

geschonden doorstonden, kan ik zeker

dat laatste niet aanbevelen: het gevaar

van ontploffing en scherfwerking is vol-

op aanwezig. Ingegraven kartonnen

buizen van de professional bieden on-

getwijfeld de meeste zekerheid.

De resultaten? Eerst een plof, dan een

hele lange tijd niets (soms wat ijl ge-

fluit) en dan... aanhoudende stilte.

Maar het kwam ook voor dat heel hoog

het geklapwiek van vogels hoorbaar

werd – althans daar leek het op. Een

suizend geluid, dat in golven op en neer

ging, en steeds sterker werd. Opeens

een klap in het gras.

Slechts enkele keren vond ik zo’n huls

terug, een beetje gedeukt. De langste

tijd tussen schot en inslag die ik wist

vast te stellen bedroeg 19 seconden. Op

grond van kogelbaanformules conclu-

deerde ik in eerste instantie dat dit pro-

jectiel ruim 440 meter hoog moest zijn

gekomen, en een beginsnelheid van

ruim 335 km per uur moest hebben ge-

had. In mijn enthousiasme had ik ech-

ter de luchtweerstand over het hoofd

gezien. Een hoogtebereik van 250 meter

is waarschijnlijk minder ver bezijden de

waarheid. Maar ook deze gecorrigeerde

waarheid maakt aannemelijk dat een

goed geconstrueerde projectiel-mor-

tiercombinatie, afgevuurd onder een

schuine hoek, een bereik heeft van zo’n

anderhalve kilometer. Of deze veron-

derstelling klopt, kan in ons dicht-

bevolkte land niet op verantwoorde

manier proefondervindelijk worden

vastgesteld, althans niet door amateurs.

Zij kunnen immers geen natuurgebie-

den opeisen als schietbaan.

Ook de Vuurwapenwet kan een hinder-

paal zijn.

Inmiddels zult u begrepen hebben dat

verticaal opgestelde mortieren een heel

speciaal risico met zich meebrengen,
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namelijk een levensgevaarlijke klap op

uw hoofd. Een goede dekking, ook aan

de bovenkant en een afgelegen open

terrein zonder voorbijgangers, zijn

noodzakelijk. Een iets schuine opstel-

ling komt uw eigen veiligheid ten goe-

de, maar vergroot de ruimte

waarbinnen zich een gevaarlijke projec-

tiel-inslag kan voordoen. Zo’n proef

blijft dus: spelen met vuur!

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  vveeii ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn

nnuummmmeerrss  11,,   22,,   44,,   55,,   ((99)),,   1100,,   1122,,   1155,,   1166  eenn
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38. Raketten

Het principe van de raket is eenvoudig.

In een verbrandingskamer, die aan één

kant open is, worden door een chemi-

sche reactie gassen ontwikkeld. Die oe-

fenen druk uit op de wanden. Aan de

kant van de opening ontwijken de gas-

sen. De drukpijl (zie tekening) aan de

tegenoverliggende zijde is de enige die

niet geneutraliseerd wordt door een

tegengesteld gerichte pijl. Het gevolg is

dat de raket een stuwkracht onder-

vindt waarvan de richting tegengesteld

is aan de richting van de ontsnappen-

de gas- en vuurstraal (figuur 54).

De vorm van genoemde verbrandings-

kamer en de vleugels zijn in wezen bij-

zaak. Elk hol voorwerp dat aan één

kant een uitstroomopening heeft, kan

in beginsel als raket dienst doen.

De woorden ‘in wezen’ en ‘in beginsel’

staan er echter niet voor niets. Raket-

proeven mislukken meestal niet door

falende chemie, maar door gebrekkige

constructies. Als amateur lijkt u ook

nog eens aangewezen te zijn op buizen

en andere materialen die niet voor ra-

ketten zijn gemaakt, maar voor stofzui-

gers, leidingen, kokers en dergelijke.

Het daaruit resulterende

flanswerk zal vaker mis-

lukkingen dan successen

opleveren. Daarbij noem

ik een hoogtebereik van

dertig, veertig meter al

‘succes’.

Een paar veel voorkomen-

de mislukkingen:

● de raket valt om en

werkt zich vast in

het gras, of gaat

horizontaal vliegen;

● een stop of ring vliegt

eruit, of de huls scheurt op een zwakke

plek; een plof of steekvlam en het is af-

gelopen;

● het kruit verbrandt te snel of de uit-

laatopening blijkt te klein: de raket

vliegt in stukjes uit elkaar.

Allemaal gevaarlijke situaties dus. Voeg

daarbij nog het risico dat een wèl ge-

lukte raket op uw hoofd valt, en de

noodzaak van een goede dekking en af-
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standsontsteking zal voldoende zijn be-

nadrukt. Raketten zijn gevaarlijker dan

even grote stukken knalvuurwerk!

(Ook iets om rekening mee te houden

op oudejaarsavond: vuurpijlen en gil-

lende keukenmeiden).

De vuurwerkmaker krijgt echter al vóór

de lancering te maken met bepaalde ri-

sico’s. Er zijn dodelijke ongelukken ge-

beurd omdat men eerst een huls met

kruit vulde, en daarna nog een dop

vastschroefde of afsluiters in de buis

wrong. Dit punt is al ter sprake ge-

bracht bij de constructie van donder-

bussen (34), maar moet bij het

vervaardigen van raketten opnieuw

worden bekeken.

Voorschriften.

Assembleer eerst alle onderdelen van de

verbrandingskamer en vul deze daarna

met kruit. Als deze aanpak niet moge-

lijk is, moet u het kruit in de vorm van

een staaf in de verbrandingskamer

schuiven, om deze daarna af te sluiten.

Gebruik geen onderdelen met schroef-

draden, vermijd naden waar ‘werking’

in zit, beperk of vermijd wrijving bij

het inbrengen van kruit of het vastzet-

ten van onderdelen. Dus stoppen door

en door in de lijm zetten, laadstokken

bevochtigen met paraffine enzovoort.

Ik kom hier straks nog op terug.

Ook bij het vervoer, en bij eventueel ge-

pruts tijdens het lanceer-klaar maken,

moet u alles vermijden waardoor kruit-

korreltjes beklemd zouden kunnen ra-

ken. U kunt een raket vervoeren als u

eerst de uitstroomopening met een

rubber stopje afsluit en de raket, ‘ge-

spalkt’ met een paar latjes, in doeken

wikkelt (niet teveel: gevaar voor broei).

Vermijd trouwens het openbaar ver-

voer. Bij het installeren moet u geen

buisvormige ontstekers in het kruit

wringen. Een lont of ‘muis’ (zie 31.1 en

31.2) volstaat meestal wel. Een alterna-

tief is de ontstekingspan. Dit is een

vuurpot (32), waarvan de uitstroom-

opening pal onder de uitlaat van de ra-

ket moet worden geïnstalleerd. Als de

vuurpot ontbrandt, schiet een steek-

vlam omhoog, de raket in.

Zorg ook dat de raket tussen geleiders
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staat (bijvoorbeeld staven betonijzer in

de grond geprikt – figuur 55) of zich in

een lanceerbuis bevindt. Het zijn voor-

zieningen tegen omwaaien en omvallen

als de stuwkracht nog niet voldoende is

aangezwollen. Vleugels onderaan en

een projectielvorm kunnen bevorder-

lijk zijn voor een stabiele vlucht, maar

garanderen deze geenszins. Gebruik bij

voorkeur elektrische ontsteking (31.6).

Raketladingen.

38.1. Uitgeholde lading bus-

kruit.

Maak een mengsel van buskruit en pe-

troleum, zoals beschreven is bij 31.4.

De bestanddelen moeten klontvrij zijn,

maar hoeven niet te zijn verpulverd. En

het mengsel mag iets meer petroleum

bevatten. Duw deze lading met behulp

van twee onderling beweegbare cilin-

ders in de rakethuls (figuur 56). De

kleinste cilinder kan bijvoorbeeld een

rond potlood zijn, de grootste een kar-

tonnen kokertje. In verband met wrij-

ving zijn metalen gereedschappen af te

raden. Drenk het kokertje in petroleum

of paraffine; dat vermindert de wrij-

ving. Gebruik geen cilinders die elkaar

statisch kunnen opladen, zoals kunst-

stof. Het potlood of ander rond staafje

geeft de lading een uitholling. Tijdens

het vullen blijft deze cilinder op zijn

plaats. Het kartonnen kokertje dient als

‘stamper’ en moet, alvorens een nieuwe

hoeveelheid kruit kan worden toege-

voegd, naar buiten worden getrokken.

Druk het kruit steeds vast aan met het

kokertje, maar ga niet bijvoorbeeld met

een hamer kloppen om de lading te

verharden.

Het draaien van kartonnen hulzen, en

het afsluiten daarvan, is al behandeld

bij proef 34. De vernauwing van de uit-

stroomopening kan gemaakt worden

van een kartonnen hulsje, dat met lijm

in de grotere huls wordt vastgezet (vóór

het vullen). Projectielkop en vleugels

mogen best na het vullen worden be-

vestigd, mits daarbij geen mechanische

druk op de lading wordt uitgeoefend.

Vastlijmen gaat prima.

Een raket van circa 20 cm lang en 2 1/2

cm dik kan een hoogte van 50 meter

bereiken. Maar ik heb ook heel wat

mislukkingen meegemaakt; vermoede-

lijk allemaal te wijten aan het uiteenval-

len van de kruitmassa vlak na

ontsteking. Toevoeging van een of an-
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der hardingsmiddel zoals lijm zou wel-

licht de remedie kunnen zijn. (De lite-

ratuur beschrijft methoden om

buskruit te verharden door gebruik van

een hamer of een bankschroef. Zo’n

aanpak vergt echter allerlei voorzorgen,

die niet in overeenstemming zijn met

het primitieve karakter van de hier be-

schreven proeven. Zou bijvoorbeeld uw

buskruit een klein korreltje kwartszand

of kristalletje chloraat bevatten, dan

loopt u enorme risico’s. Niet aan begin-

nen dus.)

38.2. Nitrocellulosekruit met

aceton.

Straks, in paragraaf 40, zal ik het de-

monteren van geweerpatronen bespre-

ken. De inhoud bestaat bijna altijd uit

blaadjes, staafjes of cilindertjes, die

soms kamferachtig ruiken. Als u er een

klein beetje aceton bij doet, gaan de

blaadjes enz. aan elkaar kleven. Breng

deze massa op de zojuist beschreven

manier in een rakethuls. U kunt ook

een huls losjes vullen en met een pot-

lood een uitholling aanbrengen – maar

forceer niets. Bij het bevochtigen van de

vulcilinders aceton gebruiken. Pas wel

op: de damp is makkelijk ontvlambaar.

Zo’n raket moet een dagje drogen. Niet

in de zon of op de verwarming!

Een 10 cm lange, circa 1 1/2 cm dikke

raket van licht materiaal kan een hoogte

bereiken van ongeveer 30 meter.

Als u een kleine vuurwerkhuls stevig

vult met staafjeskruit (zonder aceton),

en één staafje bij wijze van lont laat uit-

steken, heeft u meteen een startklaar ra-

ketje. Dit kan nijdig sissend een afstand

van 15 meter afleggen. (Gevaarlijke

proef!) (Nota Bene: In eerdere uitgaven

van dit boek is gewag gemaakt van een

luchthuilereffect. Bij nader inzien moet

dit worden toegeschreven aan de ge-

bruikte luchthuilerhuls; die was waar-

schijnlijk niet goed uitgebrand.)

38.3. RODAX-1-staaf.

Maak RODAX-1, bij voorkeur de ni-

traathoudende variëteit, op de wijze die

besproken is bij recept 31.5. U hoeft de

afzonderlijke bestanddelen nu niet zeer

fijn te malen. Klontvrij maken is wèl

nodig. Maak het mengsel met water een

beetje nat, zodat u een substantie krijgt

die lijkt op vochtige tuinaarde. Prop dit

met de handen in een papieren hulsje.

Vul het hulsje aan beide zijden tot net

iets onder de rand, en maak de buiten-

kant met een vochtig doekje kruitvrij.

Het hulsje moet trouwens uit onver-

lijmd papier zijn gerold dat aan de bui-

tenkant met een overlangse strook

plakband is vastgezet (figuur 57). Ook

moet hij op maat zijn gemaakt, dus zo-

wel qua lengte als dikte precies in de

verbrandingskamer passen (zie echter

hierna).

Als u een holle lading wilt, in de trant

van 38.1, moet u een limonaderietje in

deze staaf ‘meebakken’. Trek het rietje
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eruit terwijl het kruit nog nat is. De

holle lading moet goed tegen de bin-

nenwand van de verbrandingskamer

aansluiten. Een massieve, niet-door-

boorde staaf daarentegen moet in een

verbrandingskamer met ‘afhouders’.

Dat zijn strookjes karton, die de staaf

van de binnenwand afhouden en tussen

wand en staaf open ruimte creëren (fi-

guur 57).

Als de staaf droog is, plakband en pa-

pier verwijderen, de staaf met een in

paraffine gedrenkt doekje ‘bevochtigen’,

in de raket schuiven, en de uitstroom-

opening flink vernauwen met een goed

ingelijmd en goed passend kokertje.

Eén dergelijke raket, met een dikte van

5 cm en een lengte van 25 cm, bereikte

een hoogte van meer dan 60 meter.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  ddee
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39. Knaltouwtjes
en knalerwten

U kent ze vast wel: papieren kokertjes

waar aan weerszijden een touwtje uit

komt. Trek aan de touwtjes en pang!

Wie dit geniepige vuurwerk creatief

weet te benutten, zet mensen psycholo-

gisch op scherp. Bij het openen van een

deur, verschuiven van een stoel of optil-

len van een tas zijn ze voortaan op het

ergste voorbereid.

De knaltouwtjes waarvan hier het re-

cept wordt gegeven, zijn voor dat doel

helaas veel te gevaarlijk. Ze knallen zo

hard dat ze gehoor en ook ogen kunnen

beschadigen.

Voorschriften.

Ga uit van 10 gram kaliumchloraat en 3

gram rode fosfor (geen witte fosfor!).

Houd deze stoffen eerst apart. Stoot de

eventuele klontjes fijn. Het is niet nodig

de chloraatkristallen fijn te malen.

Maak de stoffen nat en roer ze – afzon-

derlijk! – tot een glad, klontvrij papje.

Pas nu mag u de chemicaliën vermen-

gen, zij het voorzichtig.

Leg op tafel een twintigtal stukjes pa-

pier van ongeveer 6 x 6 cm. Leg op ie-

der papiertje een stuk geplastificeerde

zwakstroomdraad, dat tevoren in de ge-

tekende vorm is gebogen (figuur 58).

Breng met de (houten) roerder een
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klodder van het papje op het verbogen

midden van de draad, en wikkel het pa-

piertje er omheen, bijvoorbeeld op de

afgebeelde manier. Daarmee mag niét

gewacht worden tot het papje iets inge-

droogd is (laat staan helemaal droog...)

Want het mengsel is niet alleen in op-

gedroogde vorm, maar ook als het nog

behoorlijk nat en al wat stijf is, zwaar

explosief en gevoelig voor wrijving en

druk.

Als het mengsel bijna op is, kunt u

schaaltje en roerder met iets bevochtig-

de papiertjes afvegen. Draai van elk be-

smeurd papiertje tussen uw vingers een

balletje, d.w.z. een knalerwt. Ik ga er

tenminste van uit dat u zo snel en accu-

raat gewerkt heeft, dat het papje intus-

sen niet is opgedroogd (en ook niet is

ingedikt en nog wel vochtig is). Mocht

het wel iets te weinig vloeibaar zijn,

meng dan wat water bij. Te stijf gewor-

den of geheel opgedroogd mengsel mag

niet meer worden geroerd, ook niet met

water en zelfs niet onder water. Om de-

zelfde reden moet u onmiddellijk, en

niet bijvoorbeeld na een half uurtje, uw

vingers, het besmeurde gereedschap, de

tafel enzovoort met water brandschoon

maken. (Mocht er toch ergens wat ver-

hard mengsel zijn achtergebleven, pro-

beer dit dan door voortdurend kletsnat

maken en voorzichtig (!) deppen met

nat closetpapier te verwijderen.)

Laat de knaltouwtjes en de

knalerwt(en) op een veilige plaats

drogen. Veilig wil nu niet alleen zeggen:

uit de zon, uit de buurt van warmte-

bron enz., maar ook: op een rustige

plaats. Want zou na enkele uren bij-

voorbeeld de kat met een sprong op

deze plek belanden, dan is er een kleine

kans dat het zaakje ontploft. Fosforluci-

fers, die dezelfde stoffen bevatten, zijn

weleens ‘afgegaan’ omdat er muizen aan

knaagden.

U begrijpt het al: iedere ruwe behande-

ling van deze droge of bijna gedroogde

dingetjes kan op een drama uitlopen.

Als u ze dan ook na enkele uren in een

sigarendoosje met droog zand legt,

moet u niet aan de draadjes buigen (en

niet trekken), niet in de propjes knijpen

en zeker niet op het deksel drukken

wanneer dit vanwege te veel inhoud

niet goed mocht sluiten. Lang bewaren

is verkeerd. Gebruik ze binnen enkele

uren of dagen, en bewaar ze tot dan

volgens veiligheidsvoorschrift 2.

Gebruiksaanwijzing.

U moet op een veilige plaats een stok,
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waarin bijvoorbeeld een spijker is gesla-

gen, stevig in de grond vastzetten. Een

hek kan ook geschikt zijn. Een trektouw

met een haak van ijzerdraad comple-

teert de afvuur-uitrusting (figuur 59).

Het touw moet minstens zo’n zes meter

lang zijn. Leg de lussen van een knal-

touwtje om spijker en haak, loop zo ver

mogelijk weg en trek aan het touw. De

knal is verbluffend.

Knalerwten gebruiken als ‘klapper’, vol-

gens de in proef 27 beschreven metho-

den.

Ongebruikte knaltouwtjes en knalerw-

ten niet bewaren. Maak ze kletsnat en

spoel ze dan door het toilet.

Veiligheidsmaatregelen.

De doos met knaltouwtjes uit de buurt

houden van het ‘springpunt’ want het

zaakje kan ‘spontaan’ mee ontploffen.

Het trektouw niet reeds voor het beves-

tigen van het knaltouwtje in de lengte

uitleggen of na de eerste knal laten lig-

gen omdat altijd de kans bestaat dat ie-

mand op het touw stapt op het

moment dat u een knaltouwtje vast-

knoopt. Gehoorbeschadiging, blind-

heid of fosforbrandwondjes behoren

dan tot de mogelijkheden. Gelaatsbe-

scherming, oordoppen en handschoe-

nen kunnen de risico’s die u bij het

bevestigen van knaltouwtjes loopt,

sterk verminderen. Knaltouwtjes en

knalerwten van eigen makelij niet over

de weg vervoeren, niet in uw zak stop-

pen, niet als feestartikel gebruiken, en

ook niet als ontsteker van vuurwerk,

omdat u dan mogelijk een detonatie

initieert, met alle gevaren van dien (lees

ook de inleiding van hoofdstuk 5).

RRaaaaddpplleeeegg  vvee rrddeerr   cchheemmiiccaall iiëënnllii jjsstt ,,   vvee ii--

ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,   55,,

99,,   1122,,   1144,,   1155,,   1166  eenn  1177  eenn  kkii jjkk  ooookk  eevvee nn

nnaaaarr   pprrooeeff   77   ii ..vv..mm..   ffoossffoorr..

40. Munitie
onschadelijk
maken?

Eén van de in proef 38 besproken ra-

ketladingen bestond uit nitrocellulose-

kruit. Het zelf maken van nitrocellulose

(uit watten of koffiefilters, fosforpent-

oxide en salpeterzuur) is voor amateurs

te gevaarlijk en ook te bewerkelijk. Veel

makkelijker en veel minder riskant is de

winning van nitrocellulosekruit uit ge-

weerpatronen. Met deze uitspraak be-

geef ik mij op glad ijs. Wordt niet juist
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van alle kanten gewaarschuwd tegen

het demonteren van munitie? Terecht!

Maar al die verstandige mensen die

waarschuwen zonder precies aan te ge-

ven waarin de gevaren schuilen, leggen

het af tegen de nieuwsgierigheid van

anderen die willen onderzoeken en het

naadje van de kous willen weten. Hoe-

veel mensen halen niet tòch stiekem

een patroon uit elkaar? (Want daar be-

gint het meestal mee). Een aantal kan

ik niet noemen – misschien iets voor

een drs in de sociologie die een onder-

werp zoekt voor een proefschrift –

maar het moeten er vele duizenden

zijn. Is eenmaal deze eerste avontuurlij-

ke stap gezet, en dat voor zover ik weet

altijd zonder ongelukken, dan herin-

nert men zich de waarschuwingen en

gaat men zich afvragen: zouden die ver-

halen wel kloppen – “ja, dat bericht

over die ontploffing nadat iemand met

een hamer op een granaat sloeg zal best

waar zijn, maar zó stom ben ik niet; als

ik een kogel van een patroon haal, kan

ik ook best een granaat uit elkaar

schroeven...” En dan gaat het dus fout.

Dan worden grenzen overschreden.

De grens tussen eenvoudig en ingewik-

keld bijvoorbeeld. De werking van een

geweerpatroon kan zelfs door een vol-

komen leek worden doorzien. Maar een

mortiergranaat? Of een pantsergranaat

met een bodembuis (een projectiel dat

op het eerste gezicht uit één massief en

onschuldig stuk metaal blijkt te be-

staan)?

Het onderscheid tussen deflagratie en

detonatie (zie de inleiding bij hoofd-

stuk 5) markeert een tweede grens die

men niet achteloos mag overschrijden.

Een onvoorzichtigheidje met geweerpa-

troonkruit loopt nog weleens (ook let-

terlijk) met een sisser af, een

ontploffende granaat zal iemand ver-

minken of doden. Minstens zo belang-

rijk zijn de chemische risico’s. Sommige

springstoffen zullen onder invloed van

verwering, doorroesten van de metalen

omhulling en dergelijke, chemische

veranderingen ondergaan en herkristal-

liseren. Hun gevoeligheid neemt daar-

bij soms belangrijk toe. Het

afschroeven van een kop of ontste-

kingsbuis brengt zo’n massa dan moge-

lijk tot explosie. Bovendien kunnen

ingebouwde veiligheidsmechanismen

die bijvoorbeeld een slagmechanisme

blokkeren, zijn doorgeroest. Dan zijn er

nog granaten die witte fosfor bevatten.

En daarmee is de lijst van risico’s zeker

niet uitgeput.

Als u oude munitie vindt: ga er niet zelf

aan prutsen, graaf ook niets zelf uit,

maar waarschuw de politie.

Geweerpatronen

demonteren.

Wrik de kogel uit de huls. De kogel

(d.w.z. de ‘punt’ die in de huls vastzit)

kan daarbij worden omvat door een

buis of bijvoorbeeld een boorgat in een
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stuk hardhout, zodat de wrikkende be-

weging door hefboomwerking aan

kracht wint (figuur 60). Het gebruik

van een tang is alleen maar toelaatbaar

als u precies weet om wat voor een ko-

gel het gaat; sommige kogels bevatten

namelijk pyrotechnische mengsels

(lichtspoor) of zelfs een explosieve la-

ding; bij vervorming van dergelijke

projectielen loopt u risico’s. Pas dan

ook op voor kogels die aan de top op

een bijzondere manier zijn geconstru-

eerd of afgewerkt

(top van ander

metaal, of uitge-

boord of ge-

verfd). De grotere

kalibers, dat wil

zeggen kogels met

een grotere dikte

dan circa 8 milli-

meter, kunt u

beter onge-

moeid laten (figuur 61).

Zeker het kaliber 20 millimeter is verra-

derlijk. De projectielen lijken op gewo-

ne kogels, zijn vrij klein en lijken

onschuldig, maar bevatten dikwijls een

gevaarlijke lading tetryl.

Tot nu toe heb ik het gehad over de ko-

gel, en niet over de huls. Deze wordt

door de wrikkende beweging iets opge-

rekt. Er ontstaat dan ruimte tussen de

kogel en de hals van de huls, waarin

kruitdeeltjes bekneld zouden kunnen

raken. U moet de patroon tijdens het

wrikken rechtop houden, niet horizon-

taal of met de kogel naar beneden. Za-

gen of boren in de huls is riskant,

omdat daarbij wrijving en hitte ont-

staat. Ook geen tang of bankschroef

aanzetten, zeker niet in de buurt van de

hulsbodem. Bij vervorming daarvan

bestaat namelijk de kans dat het slag-

hoedje afgaat. Dit risico is het grootst

bij de zeer kleine patronen, die geen

centraal gelegen slaghoedje hebben (het

rondje in het midden van de hulsbo-

dem), maar die afgevuurd worden door

de rand in te deuken. In het wapen ge-

beurt dit door de slagpin.

Als de kogel verwijderd is, kan de huls

worden geleegd. Soms zit bovenin de

huls een prop. Die krijgt u er met een

naald wel uit. Vastzittend staafjeskruit

komt los als de naald voor-

zichtig tussen de staafjes

wordt geduwd en daarna te-

ruggehaald. Niet te diep

prikken!

Om dit alles kort samen te

vatten: wanneer u met kennis

van zaken en voorzichtigheid
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te werk gaat, worden de risico’s gering.

Een risico gelijk aan nul kan ik u hier

echter evenmin beloven als bij de eer-

dere proeven.

Slaghoedjes onschadelijk

maken.

Dat het slaghoedje in de hulsbodem

een krachtige lading slagsas bevat

werd me duidelijk toen ik zo’n huls

volpropte met een lading langzaam

brandend buskruit (31.4), rechtop zette

op een tegel, en bovenaan ontstak met

behulp van salpeterpapier (21.3). Het

voortschrijden van het verbrandings-

proces was goed te volgen, omdat de

huls over steeds grotere lengte rood-

gloeiend werd. Op gegeven moment

was het kruit opgebrand, de gloed be-

gon af te nemen, en ik kreeg al de nei-

ging om maar eens even te gaan

kijken... Opeens een scherpe knal. De

huls was weg en viel pas seconden later

rinkelend neer. En op het ‘lanceerpunt’

lag een klein

dopje (figuur

62). Het zal

duidelijk zijn

wat er ge-

beurt als u

patronen of

geleegde hul-

zen op een

vuurtje gooit.

Niet alleen de kogels, maar ook losse

hulzen en slaghoedjes vliegen met grote

kracht alle kanten uit.

Een veiliger manier om slaghoedjes te

vernietigen is: zet de hulzen rechtop en

vul ze met fixeerzoutoplossing. Deze

tast na verloop van enkele uren of da-

gen de lading in het slaghoedje aan. Dit

voorschrift heeft betrekking op oude, al

min of meer verweerde patroonhulzen,

waarvan het slaghoedje geladen is met

slagkwik of met zouten die in water op-

losbaar zijn. Wanneer de beschermende

coating in zo’n huls nog intact is, of de

slagsas een afwijkende samenstelling

heeft, leidt deze behandeling misschien

niet tot het gewenste resultaat. Verhit-

ting van een klein aantal hulzen door

middel van een steekvlam uit een grote,

langzaam brandende vuurpot, stabiel

opgesteld in een diepe kuil, is dan wel-

licht een effectieve aanpak.

RRaaaaddpplleeeegg  ddee  cchheemmiiccaalliiëënnllii jjsstt   eenn  vvee ii--

ll iigghheeiiddssvvoooorrsscchhrrii fftteenn  nnuummmmeerrss  11,,   22,,   77,,

1144,,   1166  eenn  1177..   HHeett   bbeezziitt   vvaann  mmuunniitt iiee  zzoo nn--

ddeerr   vvee rrgguunnnniinngg  iiss  ssttrraaffbbaaaarr..   OOookk  ddiitt   iiss

eeeenn  ggooeeddee  rreeddeenn  oomm  ppaattrroonneenn  ttee

ddeemmoonntteerreenn..
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Veiligheids-
maatregelen

De hier te beschrijven maatregelen vor-

men een aanvulling en toelichting op

de veiligheidsaspecten die in de proe-

ven zelf aan de orde zijn gesteld. Ook

de Chemicaliënlijst bevat nuttige infor-

matie over het karakter van de betrok-

ken stoffen, hun behandeling,

bewaarvoorschriften en dergelijke. Het

Huishoudelijk Reglement voor het La-

boratorium (FB6.11) noemt maatrege-

len en voorschriften van meer

algemene aard, die eveneens de veilig-

heid ten goede zullen komen.

Misschien komt deze verwijzing naar

allerlei ‘regelgeving’ nogal ambtelijk op

u over. Zodra u echter de regels ambte-

lijk, dat wil zeggen strikt naar de letter

in plaats van creatief en naar hun geest

toepast, zullen ze hun doel voorbij-

schieten. U zult een eigen stijl van wer-

ken moeten ontwikkelen, aangepast aan

uw mogelijkheden en omstandigheden.

Als daar een ‘veiligheidsbewustzijn’ in

wordt vervlochten, is in feite meer vei-

ligheid bereikt dan wanneer u stipt,

maar wel met bevende hand, de regel-

tjes toepast. Overigens zijn er nou een-

maal bepaalde wetmatigheden waar u

niet aan voorbij kunt gaan. Salpeter-

zuur verwoest de ogen, fosfor brandt

gaten in de huid, chloraat-paraffine-

mengsels kunnen uw huis opblazen,

enzovoort, enzovoort.

Nr.1 Proeven waarbij
steekvlammen,
grote hitte of veel
rook wordt ont-
wikkeld

● Deze proeven bij voorkeur buiten

doen, uit de buurt van brandbare zaken

zoals houten gebouwen, benzinetanks

en dergelijke.

● Bij proeven met gloeiende en bran-

dende metalen kan de hitte zo intens

zijn dat voorwerpen op meters afstand

warm worden door straling, en planten

doodgaan.

● Vlammetjes van brandende zwavel

zijn bij daglicht nauwelijks te zien.

● In veel gevallen kan met een kleine

hoeveelheid mengsel ook binnen, in

brandvrije omgeving worden geëxperi-

menteerd (dit blijkt uit de omschrijving

van de proef). Zeker in situaties waarin

het maken van open vuur verboden is

(raadpleeg de Algemene Politieverorde-

veiligheids-
maatregelen
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ning) zult u op deze mogelijkheid zijn

aangewezen.

● Ga dan zo dicht mogelijk bij de deur

staan en zorg voor ventilatie.

● Gebruik in alle gevallen een vuurvas-

te ondergrond (tegel bijvoorbeeld).

● Eventuele voorraad van het mengsel

uit de buurt houden, in afgedekte fles,

pot enzovoort.

● Als het mengsel metalen bevat, niet

te lang in de vlam kijken (lasogen!).

● Nooit brandbare stoffen toevoegen

aan brandende of nagloeiende meng-

sels. U kunt getroffen worden door een

steekvlam.

● Bij proeven met vuur geen brandge-

vaarlijke kleding dragen. Vooral oppas-

sen bij proef 7, 26, 28, 38 en 39.

● Brandende fosfor spettert, grove me-

taalpoeders verspreiden gloeiende von-

ken. Zeker proef 7 is gevaarlijk; water

en natte lappen bij de hand houden.

● Mengsel 24.5 verspreidt bij verbran-

ding kaliumpermanganaatkristalletjes;

mengsel 12.1 verspreidt stinkende sulfi-

dedeeltjes; vuurpotten, grondvuurwerk

en dergelijke kunnen giftige stoffen uit-

stoten.

Nr.2. Proeven met zelf-
ontbrandbare of
explosieve meng-
sels

In elke proef die naar deze veiligheids-

maatregelen verwijst, is sprake van che-

micaliënmengsels, die na verloop van

tijd spontaan kunnen ontbranden. Als

het mengsel zich in opgesloten toestand

bevindt, is zelfs explosie mogelijk.

● Bij de proeven 1, 4, 5, 6 (na toevoe-

ging van zuur of glycerine), 7, 10, 28

alsmede de bij de aanwijzingen van 29

genoemde samenstellingen, gaat het

om mengsels die niet alleen gelaten,

laat staan bewaard mogen worden. Na

afloop van zo’n proef het betrokken

mengsel vernietigen. Een dergelijk

mengsel mag niet bij het vuilnis wor-

den gedaan. Hetzelfde geldt natuurlijk

voor gemorste restjes, besmeurde roer-

staafjes en dergelijke.

● Over mengsels met loodmenie en de

combinatie kaliumchloraat/ammoni-

umchloride (24.4, 33 en 35) heb ik geen

zekerheid. De literatuur suggereert dat

deze samenstellingen eveneens onsta-

biel zijn. Natriumchloraat (27.1) en -

nitraat (24.7, 32) trekken vocht aan;

hierdoor kan een ongewenste reactie

optreden.

● Kruit, vuurwerk, ontstekers, patro-

nen, salpeterpapier, zwavel/aluminium,

thermiet en dergelijke (12, 17, 21.3, 24,

26, 27, 31, 32, 34, 35, 38, 39 en 40) kunt

u onder zekere voorwaarden bewaren.

Daartoe reken ik ook de juridische

voorwaarden. Tegen ‘onevenwichtig’ sa-

mengestelde mengsels (bijvoorbeeld ni-

traat, chloraat of permanganaat

gescheiden van de rest van het mengsel

veiligheids-
maatregelen
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bewaren), beperkte hoeveelheden vuur-

werk etc. zijn niet zoveel bezwaren in te

brengen, en natuurlijk is dit ook veili-

ger. Vanuit chemisch oogpunt moet ik

adviseren: bewaar geen grote hoeveel-

heden, zeker niet in compacte vorm of

opgesloten toestand, zorg voor ventila-

tie, bescherming tegen vocht, direct

zonlicht, stralingswarmte of verhitting

door kachels of verwarmingsbuizen,

bewaar het materiaal in kartonnen

doosjes of houten kistjes op een brand-

vrije plaats, gebruik nooit verpakkingen

met schroefdoppen en dergelijke (le-

vensgevaarlijk), en maak op een stenen

vloer of dikke stenen plaat van bakste-

nen en tegels een (stabiel!) ‘bunkertje’

waar u de verpakkingen in kunt zetten

(figuur 63). Dit als extra voorzorg tegen

het overslaan van steekvlammen uit de

hierin opgeslagen stoffen naar het pla-

fond, vallende voorwerpen of wat dan

ook.

Dit boek bespreekt maar een

beperkt aantal zelfontbrandbare sa-

menstellingen. Aluminiumpoeder met

trichloorethyleen, poetskatoen met lijn-

olie en tal van andere combinaties kun-

nen ook zomaar vlam vatten. Wees dus

op uw hoede!

Nr.3. Proeven waarbij
giftige stoffen
kunnen worden
ingeademd.

Ieder goed laboratorium bezit een

zuurkast. Dat is een goed afsluitbare

glazen kast waarin proeven met gevaar-

lijke stoffen kunnen worden uitge-

voerd. Giftige gassen worden afgezo-

gen. Aangezien u niet over een zuurkast

zult beschikken, moet u proeven waar-

bij giftige gassen, dampen en rookwol-

ken vrijkomen buiten uitvoeren. De

beschrijving van een proef geeft aan òf,

en zo ja, hóe een experiment voor het

geopende raam kan worden gedaan. De

proef-opstelling mag zich nooit tussen

u en de deur bevinden, en deze mag

niet vergrendeld of op slot gedaan zijn.

● Bepaalde gassen en dampen zijn al

gevaarlijk nog voordat ze hinder ople-

veren; dit geldt voor de proeven 3, 7,

16, 17, 20.2, 21.4, 23.3, 24.1, 24.2, 24.4,

24.8, 28.2, 29.1 en 32. Hiertoe reken ik

zowel acuut-giftige gassen (blauwzuur)

als bijvoorbeeld kankerverwekkende

ijzerdampen.

● Andere stoffen geven duidelijke

‘waarschuwingen’, zoals stank en irrita-

tie. Het ligt een beetje in de aard van de

volhardende experimentator om zich

daar weinig van aan te trekken. Dat kan

veiligheids-
maatregelen
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funest zijn. Trek u danook op veilige af-

stand terug wanneer neus of slijmvlie-

zen protesteren bij proeven zoals 1, 9,

10, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23.5, 29

(chloor), 32 (rook, stank, roet). Acety-

leen (proef 29) is een bedwelmend gas.

● Als u zich tijdens of na een experi-

ment niet lekker voelt: a) verwijder u

onmiddellijk en zoek frisse lucht op; b)

waarschuw een ander en laat een dok-

ter komen; c) bij de proeven 1, 9, 13,

14, 15 en 18 kunt u baat vinden bij de

inademing van stoom.

● Proeven waarbij gevaarlijke acuut

giftige gassen vrijkomen kunt u beter

niet alleen uitvoeren.

● Tal van stoffen, die hier niet behan-

deld zijn, of bijvoorbeeld alleen in een

lijst zijn genoemd, vergen geheel ande-

re voorzorgsmaatregelen!!!

Nr.4. Proeven waarbij
hinderlijke of gif-
tige stofdeeltjes
vrijkomen

Hinderlijk stof - we praten dan vooral

over aluminiumpoeder of fijngemalen

kaliumpermanganaat, alsmede schade-

lijk ijzerstof - kan van de luchtwegen

worden geweerd met behulp van een

stofmaskertje (‘snuitje’). Een voor

mond en neus gebonden zakdoek

helpt ook wel.

● Bij het uitkrabben of vermalen van

giftige zoutkorsten (proef 32) zijn

dergelijke maatregelen noodzakelijk.

Evenals bij het werken met lood-

meniepoeder (24.4, 35).

● Cyaniden, kwikverbindingen en an-

dere zeer giftige stoffen moet u niet

verpulveren.

● Sommige stofdeeltjes (bijvoorbeeld

kinine) werken uitermate irriterend op

de ogen.

Nr.5. Brand onder con-
trole houden of
blussen

Proeven met brandende mengsels en

vuurwerk moeten zodanig worden op-

gezet, dat het niet nodig is de chemi-

sche reactie door actief ingrijpen te

beëindigen. Dit is namelijk uitermate

moeilijk en riskant. Zoek daarom een

veilige plek en beproef kleine hoeveel-

heden.

● Het is gevaarlijk brandende metalen

of metaalpoeders te blussen met water.

Zand is beter, maar zal in sommige ge-

vallen ‘gewoon’ met de reactie mee gaan

doen. Keukenzout is het beste blusmid-

del voor dit soort vuren. (Zie proeven

1, 12, 24 en 32).

● Fosfor (7, 28.2, 39) kan met water

worden geblust. Witte fosfor kan echter

opnieuw gaan branden als het water

weer opdroogt. Zolang het om zeer

kleine hoeveelheden witte fosfor gaat,
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kunt u met natronloog ‘nabehandelen’.

Daarbij ontstaat trouwens gifgas.

● Stoffen als zwavel en fosfor moeten

goed klontvrij zijn als ze in mengsels

worden opgenomen. Anders kunnen

brandende klontjes in de omgeving

verspreid raken (12.1, 13.1, 24, 26, 27,

31, 32, 34, 36, 37, 38 en 39).

● Vonken, vliegvuur uit vuurpotten

(32) en brandende raketten (38) kun-

nen op flinke afstand brand veroorza-

ken. Kies een proefterrein op ruime

afstand van de bebouwde kom, bos en

hei, graanakkers en dergelijke. Het kan

nooit kwaad om een brandblusser of

een emmer (als er open water in de

buurt is) bij de hand te hebben.

● Kleine brandjes zijn dikwijls te doven

met een natte lap of een deksel (proef 2

en 5).

● Bij aanwezigheid van geconcentreerd

zwavelzuur (4, 5) geen water gebruiken

als blusmiddel, maar zand of kristalso-

da. Salpeterbranden kunnen daarmee

eveneens worden geblust (21.2).

● Grote hoeveelheden zuurstofgas (29)

zijn zeer bevorderlijk voor brand!

Nr.6. Proeven met
natrium en
kalium

De proeven 3 en 29.1 houden zich al-

leen bezig met natrium, en niet met het

in scheikundeboeken vaak in één adem

genoemde kaliummetaal. Dit laatste

kan namelijk ontbranden als u er een

mes in zet (de peroxidekorst om het

metaal is ontplofbaar).

Pak natrium niet met de blote hand

aan, want de huid wordt aangetast door

hydroxide, hetgeen vooral onder de na-

gels nogal pijnlijk is.

Vermijd elk onnodig contact tussen na-

trium en vocht. Daarbij ontstaat name-

lijk niet alleen hitte en vuur, maar ook

gevaarlijke damp, die het longweefsel

beschadigt.

Nr.7. Proeven met kwik
en kwikverbin-
dingen

● Vanwege de giftigheid van kwikdamp

moet u druppels gemorst kwik dadelijk

verzamelen. Schraap ze bijvoorbeeld

met een mesje in een lepeltje. Restanten

met zwavelpoeder bestrooien, een dag

ongemoeid laten en dan met een klein

nat doekje opnemen. Dit als chemisch

afval behandelen. Ook kwikverbindin-

gen met een doekje verzamelen.

● Patroonhulzen, die met fixeerzoutop-

lossing zijn behandeld, kunnen kwik-

damp afgeven. Doe er een beetje zwavel

in om het kwik chemisch te binden.

(Zie proef 40).

● Kwikzouten zijn gevaarlijk voor de

ogen. Goed handen wassen en niet in de
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ogen wrijven; veiligheidsbril opzetten

(zie ook nr.8). Als u een kwikverbinding

inslikt: braken, rauw ei innemen en

dokter waarschuwen.

Nr.8. Bijtende stoffen

Bescherm de ogen met een veiligheids-

bril en de handen met rubber hand-

schoenen. Een veiligheidsbril is te

krijgen in doe-het-zelf-zaken. Een

bromfietshelm met gelaatsscherm is

ook heel effectief. Mochten desondanks

dingen mis gaan, handel dan als volgt:

● Zuur of loog op de huid (3 (natrium-

hydroxide), 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13.2, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21.1, 21.4, 22, 23.1,

23.2, 23.5, 28.1, 29 en 31 (aanwijzingen

en punt 5)): Meteen de besmette plek

met veel water afspoelen en afwrijven,

maar dat laatste nalaten als de huid dui-

delijk beschadigd is. In dat geval, bij be-

smetting door zuur, de plek deppen met

een oplossing van 8 gram natriumbicar-

bonaat (dubbelkoolzure soda) in 100

cm3 water. Als de aangetaste plek door

loog is veroorzaakt, in plaats van de bi-

carbonaat-oplossing 1% azijnzuur ge-

bruiken (eventueel 1 deel tafelazijn

vermengd met 3 delen water).

● Zuur of loog of andere chemicaliën

in de ogen (de bovengenoemde proe-

ven, bovendien met name proef 23.3):

snel en (vooral in het begin) rijkelijk

spoelen met melk of een oplossing van

9 gram keukenzout in een liter water.

Omdat er minstens een half uur ge-

spoeld moet worden, en de melkvoor-

raad meestal niet toereikend is, moet u

een voorraad zoutoplossing bij de hand

hebben en eventueel bij (laten) maken.

Roep ook meteen een dokter. Laat ech-

ter geen kostbare tijd verloren gaan met

het zoeken van melk of het maken van

zoutoplossing; spoel in noodgevallen

met water. Bij het spoelen met een van

de genoemde middelen het oog zonodig

met de vingers opensperren; geen halve

maatregelen nemen!

● Zuur of loog ingeslikt: probeer om

niet te braken. Verdun de ingeslikte

middelen door het drinken van veel wa-

ter, en laat de dokter komen. Ook ande-

re bijtende stoffen, die zich verraden

door gele of grijze vlekken in de mond

en op de lippen, mogen niet worden

uitgebraakt. Braken is ook taboe als

sterk schuimende middelen (afwasmid-

del) of petroleumprodukten zijn inge-

slikt. In andere gevallen: braken (vinger

in de keel steken, of warme oplossing

van zout of veel mosterd drinken). In de

Chemicaliënlijst staat voor een aantal

vergiften het tegengif vermeld.

● Zuur of loog op de kleren: kleren ver-

wijderen of opzij trekken, en eerst be-

smette huid behandelen. De getroffen

plek van het textiel kan in een ‘punt’

worden vastgehouden (uiteraard niet in

de bijtende stof zelf grijpen) en onder

de kraan worden uitgespoeld.
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Nr.9. Brandwonden

In het algemeen (maar zie natrium ver-

derop) kunnen brandwonden worden

behandeld door eerst de getroffen plek

met veel koud water te spoelen. Wan-

neer alleen de huid een beetje rood is,

mag desgewenst wat brandzalf en ste-

riel gaas worden opgebracht. In andere

gevallen: niets op de wond doen, maar

dokter waarschuwen. Wel kan het

noodzakelijk zijn om de chemicaliën

die de wond hebben veroorzaakt te

neutraliseren met een geschikte oplos-

sing. Deze echter na verloop van tijd af-

spoelen. Aan de wond vastgeschroeide

kleren niet lostrekken. Knip met de

schaar de kleding rondom de schroei-

plek los.

● Bij proeven waar het gevaar van

brand in de kleren groot is (7, 26, 28, 38

en 39) een lange jas dragen die snel kan

worden afgeworpen. Brand in de kle-

ding: niet rennen. Blussen met water of

natte lappen, of door het vuur te be-

dekken.

● Brand in haar: de haren platdrukken

en het vuur met de handen uitwrijven.

Niet naar het gezicht toewrijven.

● Brandwonden door zuur en loog: zie

bij nr.8: zuur of loog op de huid.

● Brandwonden door natrium (3,

29.1): eerst goed kijken of zich een na-

triumbolletje in de wond bevindt. Zo

ja, verwijder dit met een scherpe pincet.

Daarna de wond in water wassen, en

vervolgens met 1% azijnzuur (zie bijv.

nr.8: zuur of loog op de huid).

● Brandwonden door fosfor (7, 28.2,

39): fosfordeeltjes in een bak met koud

water uit de wond trachten te wrijven.

Daarna de wond spoelen met 1% zil-

vernitraat-oplossing en vervolgens op-

nieuw met water. Zelfs de allerkleinste

wondjes aan een dokter laten zien.

● Brandwonden door hete cyaankali

(17): ogenblikkelijk met water wassen

en daarna in contact brengen met kali-

umpermanganaat of waterstofperoxide.

Laat met spoed een dokter komen. Doe

proef 17 (gloeilepel) met handschoe-

nen en volledige bescherming van alle

blote huid.

● Brandwonden door buisvormige

ontstekers (31.3), buisvormige vuur-

potten (32), en door steekvlammen bij

vuurwerk etc. (met name 6, 21.2, 24,

26, 33, 34, 35, 36, 37 en 38) ontstaan

heel vaak wanneer de hand zich tijdens

het aansteken in het verlengde van ont-

steker, huls en dergelijke (in plaats van

opzij daarvan), of boven het mengsel

bevindt. Draag een dikke handschoen,

verleng zo’n ontsteker met salpeterpa-

pier en blijf op veilige afstand van fon-

teinen, raketten en al het andere spul

waar vuurstralen uitkomen.
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Nr.10. Proeven met
smettende
stoffen

In dit boek betreft het kaliumpermang-

anaat en bruinsteen, die hardnekkige

vlekken veroorzaken op glaswerk, de ta-

fel, uw kleren en de vloerbedekking

(ook via schoenzolen), en die aldus een

geduchte schadepost kunnen opleve-

ren.

Werk bij dergelijke proeven en berei-

dingen zeer zorgvuldig, neem het vuil

meteen met een wegwerpdoekje af, giet

oplossingen zonder te spetteren in de

afvoer of beter nog in een putje, of doe

ze over in afsluitbare plastic bakjes met

zand. Glaswerk direct schoonmaken.

Als er toch vlekken ontstaan, en de aard

van het besmeurde materiaal de vol-

gende vlekkenbehandeling toelaat,

moet u er een paar fixeerzoutkristallen

en wat verdund zoutzuur of azijn op-

doen.

Vuurwerkresten geven eveneens hard-

nekkige (roet-)vlekken. Deze zijn bijna

niet te verwijderen. Soms helpt zeep of

een schuurmiddel (bijvoorbeeld een

handje sneeuw).

Nr.11. Proeven met
geconcentreerd
zwavelzuur

Geconcentreerd zwavelzuur is een zwa-

re olieachtige vloeistof. Water blijft erop

drijven. Maar tussen zwavelzuur en wa-

ter ontstaat een heftige reactie, waarbij

veel hitte vrijkomt. Gevolg van toevoe-

ging van water aan zwavelzuur kan dan

ook zijn dat het water ‘eraf spat’, waar-

bij natuurlijk ook zuur in het rond

vliegt.

Daarom bij verdunning van zwavelzuur

nooit water bij zuur doen, altijd zuur bij

water. En dan nog in kleine beetjes te-

gelijk en onder goed roeren (12.2, 20).

Draag bril en handschoenen. Pas ook

op bij proef 17.

● Het komt voor dat zwavelzuurrestan-

ten van een proef moeten worden ge-

neutraliseerd (4, 5, 6, 10, 14, 18, 21.1,

28.1). In zo’n geval moet er tòch water

bij zwavelzuur worden gedaan. Dit is

alleen verantwoord wanneer de hoe-

veelheid water betrekkelijk groot is en

snel wordt toegevoegd (bijvoorbeeld

door een bakje waar wat zwavelzuur in

zit onder water te dompelen) of juist

door het water heel langzaam te laten

vrijkomen uit een neutraliserende stof

(kristalsoda; dit bevat veel water). Soda

is dus het aangewezen middel om zwa-

velzuur in proefrestanten chemisch on-

schadelijk te maken. Kleine

hoeveelheden zuur kunt u met verdun-

de natronloog neutraliseren.

● Als u veel geconcentreerd zwavelzuur

op de huid krijgt, moet u eerst snel zo-
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veel mogelijk zuur met een doek afve-

gen, en dan pas de getroffen plaats on-

der de kraan houden. Anders zou u

misschien brandwonden kunnen krij-

gen door de reactiewarmte.

Nr.12. Bereiding en
behandeling van
mengsels met
chloraat, nitraat
en permanga-
naat

Mengsels met nitraat zijn enigszins ge-

voelig voor wrijving (vooral bariumni-

traat), en zeer gevoelig voor vonken.

Mengsels met chloraat en permanga-

naat zijn ook zeer gevoelig voor wrij-

ving. Ga uit van de volgende stelregels:

● Als u een kleine hoeveelheid van zo’n

mengsel maakt (bijvoorbeeld kali-

umchloraat plus suiker) kunt u de stof-

fen met een penseel of stevige

kippeveer door elkaar roeren.

● Eerst malen, dan mengen; anders ge-

zegd: chloraat, nitraat en permanganaat

en de daarmee te mengen stoffen af-

zonderlijk fijnmalen, daarna pas men-

gen. Nooit mengsels fijnmalen, door

een zeef roeren of op andere manieren

aan wrijving blootstellen (tenzij als

proef; zie 26). Gebruik voor het men-

gen van grotere hoeveelheden een hou-

ten kom en een houten lepel of rubber

spatel. Ook met deze gereedschappen

niet krachtig langs de binnenkant van

de kom schrapen. Gebruik dus geen

metaal (vonkt), andere zeer harde ma-

terialen (porseleinen vijzel bijvoor-

beeld) of elektrostatische kunststof.

Kristallen met ‘vonkwerking’ (kalium-

natriumtartraat, verontreinigingen met

zand, kwarts, vuursteen) horen in deze

mengsels niet thuis.

● Pas ook op met zure stoffen bij chlo-

raat en permanganaat.

● Deze mengsels nooit bewaren in pot-

ten met ingeslepen stoppen of schroef-

doppen.

● Bescherm gezicht en handen als u

een mengsel maakt dat chloraat of per-

manganaat bevat.

● “Open vuur en roken verboden”.

Nr.13. Proeven waarbij
ontplofbare gas-
sen en dampen
vrijkomen

Ontplofbare dampen komen vrij bij het

uitschenken van brandbare vluchtige

vloeistoffen, het roeren, verwarmen of

zomaar laten opdrogen van zulke vloei-

stoffen, en vooral ook uit doeken waar-

mee gemorste vloeistof is afgenomen.

Ontplofbare gassen kunnen ontsnap-

pen uit gasleidingen, cilinders of tijdens

chemische reacties.

● In dit boek bent u bij experimenten

alleen de brandbare vluchtige stoffen
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zwavelkoolstof (3, 28.2), aceton (38.2)

en spiritus (voor spiritusbrander) te-

gengekomen. Er zijn er natuurlijk veel

en veel meer. Zwavelkoolstof is overi-

gens wel een van de allergevaarlijkste.

Ook voorwerpen die alleen maar heet

zijn kunnen dit goedje aansteken. Het-

zelfde kan gebeuren als uw haar sta-

tisch-elektrisch is. In contact met

aluminium- en zinkpoeder, NOx, chl-

oorgas en ‘chemische aansteker’ kan

zwavelkoolstof eveneens opvlammen of

exploderen. Proeven waarbij deze stof-

fen of mengsels zijn gebruikt moeten

dus volledig worden opgeruimd als u

met zwavelkoolstof werkt. Er is veel

voor te zeggen deze substantie uitslui-

tend buiten te gebruiken, ook al vanwe-

ge de giftigheid.

● Er bestaat ook een breed scala van

ontplofbare gassen. In dit boek zijn al-

leen zwavelwaterstof (12), waterstof

(23.1, 23.2, 29) en acetyleen (29) min of

meer ‘beproefd’. In de beschreven proe-

ven was steeds sprake van kleine hoe-

veelheden. Gaat u andere wegen be-

wandelen, of – zelfs kleine

hoeveelheden – van deze gassen ‘op-

slaan’ in jerrycans en dergelijke, dan

loopt u grote risico’s. Zwavelwaterstof

kan ontvlammen in contact met lood-

dioxide en rood rokend salpeterzuur;

acetyleen kan eveneens door dit zuur

worden ontstoken, verder door chloor-

gas, en laatstgenoemd gas reageert bij

daglicht ook explosief met waterstof.

Verder vormt acetyleen zeer explosieve

verbindingen met opgeloste koper-,

kwik- en zilverzouten. Deze gassen zijn

net zo gevoelig voor open vuur als de

genoemde dampen van vluchtige vloei-

stoffen.

Nr.14. Proeven met
kleine detona-
ties

Zoals uiteengezet aan het begin van

hoofdstuk 5 kan het verwoestende ex-

plosietype ‘detonatie’ onder meer wor-

den ingeleid (geïnitieerd) door een

kleine detonatie. Het ‘overslaan’ van een

detonatie op een andere lading verloopt

het gemakkelijkst via een compacte,

eveneens explosieve ontstekingslading,

maar kan zelfs via de lucht plaatsvin-

den.

Daarom mogen de proeven 26, 27, 28,

29 (aanwijzingen) en 39 niet in de on-

middellijke nabijheid van vuurwerk,

kruitmengsels en dergelijke worden uit-

gevoerd. Het laten exploderen van slag-

hoedjes (40), dat trouwens niet kan

worden aanbevolen, is in dit opzicht

eveneens riskant. Gebruik de genoemde

proeven niet als ontsteker, en werk uit-

sluitend met zeer kleine hoeveelheden.
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● Bescherm de ogen (veiligheidsbril,

zie nr.8) tegen wegspringende kristallen

of bijvoorbeeld zand. Zo kreeg ik eens

wat tegelgruis in mijn vel bij een knal-

proef met een klapper (27).

Nr.15. Proeven met
harde knallen

Harde geluiden kunnen het gehoor on-

herstelbaar beschadigen. Gevolg is ge-

deeltelijke of algehele doofheid.

● Indien mogelijk moet u altijd een

flinke afstand bewaren tot harde knal-

len (27, 28.2, 29 (aanwijzingen), 34, 36,

37, 38, 39).

● Als de uitvoering van de proef dit

niet of niet goed mogelijk maakt, moet

u gehoorbeschermers opdoen (vragen

in doe-het-zelf-zaken). Dit geldt voor

proef 27 en 28.1, maar ook in andere si-

tuaties waarbij mogelijk iets ontploft

terwijl u (nog) niet ver genoeg weg

bent. Zo kan bij het installeren van een

gewicht boven een klapper best iets mis

gaan (27). Het nadeel van gehoorbe-

schermers is dat u belangrijke signalen

mogelijk niet hoort. Bij het installeren

van afstandsontsteking met vertraging

(bijvoorbeeld 34, 37, 38) zou u het sis-

sen van een voortijdig ontbrandende

lont daardoor wellicht niet opmerken.

● Proeven waarbij harde knallen optre-

den (of kunnen optreden) buiten doen.

● De aan te houden afstanden zijn: tot

5 gram kruit: 6 meter; daarboven: 15

meter, maar vanaf 50 gram zeker 25

meter. Dit laatste is van belang voor ra-

ketten en zware vuurpotten. Bij proef

36 (kanon) kan het geluid sterk gericht

zijn en is een afstand van 15 meter al-

tijd aan te bevelen; ga nooit voor de

loop staan!

Nr.16. Proeven waarbij
fragmenten of
projectielen
worden weg-
geslingerd

● In vuurwerk en dergelijke geen mas-

sief metaal, stoppen van kunststof, hout

of andere ‘harde’ voorwerpen verwer-

ken. Als dit om constructieve redenen

toch een keer nodig is (metalen raket-

vleugels, lanceerbuizen etc.) moet u ge-

bruik maken van afstandsontsteking,

en in dekking gaan. Bovendien kunt u

zulke proeven doen in een kuil, of

eventueel gevaarlijke constructies in-

graven.

● Maar ook kartonnen hulzen die in

hun geheel of in grote fragmenten door

explosie of stuwlading (raket!) worden

weggeslingerd, kunnen groot gevaar

opleveren. Dit is een van de vele aspec-

ten waar op oudejaarsavond vaak geen

rekening mee wordt gehouden. Be-
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scherm ten minste de ogen. Bewaar af-

stand tot alle vuurwerk. Minimaal zes

meter, maar bij kartonnen donderbuss-

sen met meer dan 5 gram kruit min-

stens 15 meter.

● Papierproppen, uit een kanon (36)

afgevuurd, zijn levensgevaarlijk. Ga

nooit voor de loop staan; richt deze op

een muur of bijvoorbeeld de wand van

een kuil.

● Bij raketten en vuurwerkmortieren

ook rekening houden met vallende pro-

jectielen. Raketten kunnen horizontaal

gaan vliegen. Zoek bij dergelijke proe-

ven dekking in een diepe kuil, dek deze

bijvoorbeeld af met een pallet, en situ-

eer deze ‘ lanceerbunker’ op flinke af-

stand van het lanceerpunt. Een

bromfietshelm is dan óók een nuttig at-

tribuut. Voor de in 37 en 38 beschreven

projectielen: minstens 30 meter afstand

tot de lanceeropstelling aanhouden. U

kunt fotograferen of filmen via een

nauwe spleet of een spiegel.

● Losse stenen en dergelijke veroorza-

ken eveneens ‘projectielwerking’; steek

dus geen donderbussen af op grint.

Nr.17. Vervoer-
problemen

De meeste proeven in dit boek zijn ge-

baseerd op de veronderstelling dat u

geen kant-en-klare mengsels en con-

structies gaat vervoeren. Veel knal- en

vuurwerkproeven zullen echter buiten

de bebouwde kom gehouden worden;

aan vervoer is dan welhaast niet te ont-

komen.

● Het is raadzaam om vuurwerk, snel-

brandende kruitmengsels en dergelijke

niet te vervoeren, maar op het proefter-

rein zelf samen te stellen.

● Voor de raketladingen 38.2 en 38.3 is

dit feitelijk niet goed mogelijk, tenzij u

bijvoorbeeld over een volkstuin met

een prieel beschikt. Vermijd in ieder ge-

val het openbaar vervoer. Verpak alles

zodanig, dat niets kan rammelen of sto-

ten. Hetzelfde geldt voor donderbussen

(34). Ik ben er echter van uitgegaan dat

u die op ‘hoogtijdagen’ op een braaklig-

gend terrein bij u in de buurt kunt af-

steken.

● Knaltouwtjes en knalerwten (39) niet

in uw zak stoppen en ook niet bijvoor-

beeld onderin een tas. Dit gevaarlijke

spul uitsluitend lopend en over korte

afstand vervoeren.

● Ik spreek hier alleen over de chemi-

sche kant van de zaak, omdat ik er van

uit ga dat u de juridische wegen voor

het bewaren en vervoeren van zelfge-

maakt vuurwerk en dergelijke zelf wel

weet te vinden. Zoniet, dan zullen be-

paalde dingen helaas gewoon niet mo-

gen.

● En ook als u wel vergunning heeft:

het verzenden per post of koeriers-

dienst blijft onverantwoordelijk en is

verboden.

veiligheids-
maatregelen
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Huishoudelijk
reglement

voor het laboratorium

Opmerking vooraf.

Dit ‘reglement’ heeft uitsluitend betrek-

king op het type proeven dat in de vori-

ge hoofdstukken is beschreven.

Aanwezigheid van allerlei ingewikkelde

apparatuur, samengeperste gassen en

dergelijke wordt niet verondersteld. Re-

gels dienaangaande ontbreken dan ook.

Inrichting.

● Als experimenteertafel dient een ste-

vige, niet te hoge tafel (of een werk-

blad). Zorg dat een gedeelte van het

blad brandvrij is afgewerkt met tegels

of bijvoorbeeld asbestcementplaat. Aan

de achterzijde van de tafel, omhoog

langs de wand en los daarvan een flinke

plaat blik aanbrengen. Beter nog is de

wand zelf brandvrij af te werken met

gipskarton. Maak rondom het tafelblad

een opstaand randje: tegen afdruipen

van gevaarlijke vloeistoffen. Stel de tafel

zo dicht mogelijk bij het raam en zo ver

mogelijk van de deur op.

● Dichtbij maar niet onder de tafel be-

vindt zich een emmer water en een bak

met zand. Een flinke dweil – vóór het

begin van een proef nat te maken – is

een aanvullend brandblusmiddel.

● Zet de chemicaliën op een andere ta-

fel met opstaande rand, of beter nog: in

afsluitbare, ondiepe kasten. Tafel en

kasten mogen niet ‘in de loop’ staan.

Vóór deze tafel of kasten een mat leg-

gen. Weliswaar niet zo brandveilig,

maar het voorkomt vaak dat vallende

flessen of potten breken.

Houd bij het wegzetten van chemica-

liën rekening met eigenschappen en ge-

bruik. Geen grote flessen zuur hoog op

een plank (zodat u ze over u heen zou

kunnen krijgen). Gevaarlijke stoffen

laag en diep wegzetten. Geen zwavel-

zuur naast kaliumchloraat, geen carbid

naast zoutzuur, geen natrium naast fos-

for of tussen oplossingen, zuren enzo-

voort. Stoffen die u niet veel gebruikt,

grootverpakkingen en voorraad mag u

op minder goed bereikbare plaatsen

neerzetten.

Geen chemicaliën boven de experimen-

teertafel of onder een gereedschappen-

rek wegzetten.

Zorg dat een kast of tafel met chemica-

liën nooit door de zon kan worden be-

schenen. De nabijheid van sterke

lampen, straalkachels, verwarmingsbui-

zen en dergelijke is even gevaarlijk.

● Een afvalbak van metaal of plastic is

noodzakelijk.

● Allerlei attributen in aparte kasten of
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kisten opbergen. Te onderscheiden zijn:

gereedschapskist of -rek, glaskast voor

glaswerk en EHBO-spullen (zie veilig-

heidsmaatregelen nummer 8 en 9) en

kist voor ‘rommel’ zoals blikken, touw,

ijzerwaren, plakband en dergelijke,

maar géén chemicaliën, ‘restjes’ doeken

met olie, vuile kleren, vuurwerk etc.

● Aanwezigheid van stromend water is

prettig, maar als u de keus heeft tussen

een stenen schuurtje zònder water of

een houten zolderkamer mèt, kunt u

beter het schuurtje kiezen. Als daar

geen verwarming is, zult u flessen met

oplossingen die kunnen stukvriezen in

de winter weg moeten halen.

Brandveiligheid.

● De hierboven genoemde brandblus-

middelen moeten bereikbaar zijn als er

brand ontstaat. Dat klinkt vanzelfspre-

kend, maar is het niet. Meestal ontstaat

brand op de experimenteertafel. Ga na

wat in zo’n geval de beste plaats is voor

de blusmiddelen. Verspreid deze mid-

delen, zodat u altijd wel ergens bij kunt.

Tenzij de proeven anders vermelden,

kunt u altijd water of zand als blusmid-

del gebruiken.

● Brandgevaarlijk zijn: gordijnen, pla-

fondtegels van polystyreenschuim (PS),

rieten afdaken, met board beschoten

wanden of kap, kale houten vloeren.

Door een paar eenvoudige ingrepen

kan de brandgevaarlijkheid terug wor-

den gebracht: (onbrandbaar) gipskar-

ton aanbrengen; gordijnen en

plafondtegels weghalen; vloer bedekken

met een of andere gladde kunststof (dit

kan weliswaar branden, maar belet dat

brandende vloeistoffen tussen de plan-

ken kruipen en dan onbereikbaar wor-

den). Ongunstig gelegen houten balken

(vlak boven de experimenteertafel)

moet u een paar keer ‘schilderen’ met

borax-oplossing. Geen van deze ingre-

pen maakt uw laboratorium onbrand-

baar, maar wel wordt het overslaan of

verspreiden van brand erdoor belem-

merd, zodat u kostbare tijd wint.

● U moet geen elektrische kookplaten

of andere elektrische apparaten gebrui-

ken. Die kunnen u ‘elektrocuteren’ als

met water een brandje wordt geblust.

Campinggas en spiritus zijn, alhoewel

brandgevaarlijk, toch veiliger.

● Als er vluchtige brandbare vloeistof-

fen of bijvoorbeeld carbid in het labo-

ratorium staan, ook ventileren tijdens

uw afwezigheid, zodat zich niet zo ge-

makkelijk gevaarlijke concentraties

ontplofbare damp kunnen opbouwen.

Flessen en containers met dat soort

stoffen trouwens altijd zeer goed afslui-

ten!

● Verhit brandbare vloeistoffen – als

dat al gebeuren moet – in warm water,

en nooit op een vlam. En doe het bui-

ten! 
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Omgaan met stoffen
en hun verpakking.

Over het veilig wegzetten van stoffen is

in het begin al iets gezegd.

● Vaste stoffen bewaren in een pot met

brede opening, vloeistoffen in een fles

met nauwe hals (enkele uitzonderingen

worden in de Chemicaliënlijst ge-

noemd). Zie ook figuur 64. Chemica-

liënpotten en -flessen altijd afsluiten, en

wel met een dop, stop, kurk of wat dies

meer zij die a) bij de fles hoort en b)

niet aangetast kan worden door de in-

houd (zie Chemicaliënlijst).

● Pak een fles nooit bij de stop vast; die

kan losschieten zodat de fles op de

grond valt. Zeer gevaarlijke stoffen die

brand, ontploffing of een gifwolk kun-

nen veroorzaken als ze op de grond

zouden vallen, moeten bewaard worden

in een fles, welke op zijn beurt in een

afgesloten plastic emmertje met zand is

geplaatst. De fles staat diep in het zand,

dus stabiel. Dit betreft met name stof-

fen als broom, kwik, rood rokend salpe-

terzuur, witte fosfor en kalium.

● Op flessen en andere verpakkingen

moet een goed leesbaar etiket zijn ge-

plakt met de naam van de stof. Eventu-

eel ook gevaaraanduidingen of verwij-

zingen naar bladzijden of veiligheids-

voorschriften uit dit boek. Verder moet

het etiket de concentratie, het gebruikte

oplosmiddel en andere bijzonderheden

vermelden (zie ook proef 32). Vervallen

etiketten verwijderen! Bij het schenken

van vloeistoffen het etiket boven hou-

den, zodat dit niet wordt besmeurd.

Druppels of poeder op de buitenkant

van de fles met een vochtig doekje af-

nemen. Onleesbare etiketten vervan-

gen.

● Gebruikte stoffen mag u niet in de

fles terugdoen. Zou zich bijvoorbeeld

één kristal kaliumpermanganaat in de

pot met aluminiumpoeder bevinden,

dan kan bij een proef als 10 of 12.1 een

mengsel tijdens de bereiding onder uw

handen in brand vliegen.

● Mengsels die mogelijk kunnen reage-

ren niet bewaren.
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Voorkom vergiftiging.

● In de Chemicaliënlijst, en bij veilig-

heidsvoorschrift nummer 8, is – sum-

miere – informatie te vinden over de bij

vergiftiging te volgen handelwijze. Daar

staat ook òf, en zo ja hoe, gebraakt

moet worden. Leer dit uit uw hoofd.

Veiligheidsvoorschrift nummer 3 zegt

bovendien iets over het inademen van

gevaarlijke dampen.

● Niet eten of roken in het laboratori-

um. Roken wordt meestal genoemd als

brand-risico, maar het vergiftigingsrisi-

co is groter. Loodmeniestof of welk an-

der gif dan ook: het komt via uw

handen op het mondstuk van de siga-

ret. De handen moeten overigens vaak

gewassen worden.

● Doe geen giftige of bijtende stoffen

in limonadeflessen of bierflessen. In

populaire proevenboekjes worden

drinkglazen nog weleens als laboratori-

umglaswerk aanbevolen. Doe dat niet!

Het zou de eerste keer niet zijn dat ie-

mand onnadenkend een slokje neemt.

Het gebruik van lege jampotten en der-

gelijke is minder riskant, als u het oor-

spronkelijke etiket maar verwijdert.

● In dit boek staan geen proeven waar-

bij u stoffen met de mond moet opzui-

gen in een pipet of slangetje. Mocht u

toch zoiets willen, gebruik dan een

knijpballon (voor pipet).

● Ventileer goed en doe tijdens een

proef nooit de deur op slot of op de

grendel!

● Als u een dokter moet inschakelen.

moet u altijd vertellen (voor zover nog

mogelijk) welke stof de boosdoener is.

Doe proeven met verhoogd vergifti-

gingsgevaar dus liever niet alleen. Stel

op zijn minst iemand anders op de

hoogte.

Enkele experimenteer-
aanwijzingen.
● Opstellingen niet op de tafelrand zet-

ten. Vermijd uitsteeksels, afhangende

slangen en dergelijke, waardoor u een

opstelling omver zou kunnen trekken.

● Geen stoffen toevoegen aan mengsels

die reeds reageren, tenzij dit onder zorg-

vuldig gecontroleerde omstandigheden

gebeurt.

● Bij indampen (zie proef 16) kan

‘kookvertraging’ optreden. De vloeistof

is boven het kookpunt verhit, maar

kookt desondanks niet. Dit is alleen te

voorkomen door tevoren, als de vloei-

stof dus nog koud is, stukjes glas of spe-

ciaal verkrijgbare kooksteentjes toe te

voegen. Doet u dit pas tijdens het ver-

hitten, dan kan de kolf met vloeistof op-

eens overkoken.

● Kijk nooit in de opening van reageer-

buisjes, kolven en dergelijke, waarin

zich reagerende stoffen of kokende

vloeistoffen bevinden.

● Sluit geen kolven af waarin zich een

of ander gas ontwikkelt, of een vloeistof

aan de kook kan raken. De kolf zal dan
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vrijwel zeker met een luide knal uit el-

kaar springen.

● Niet zomaar hete vloeistoffen in koud

glaswerk, of koude vloeistoffen in heet

glaswerk gooien. Dit kan springen. Laat

het glaswerk ‘wennen’ door eerst voor-

zichtig een klein beetje vloeistof toe te

voegen en dit vervolgens om te schud-

den of te roeren.

● Glaswerk na gebruik dadelijk schoon-

maken met behulp van cilinderborstel

of oude tandenborstel, verder water en

zonodig geconcentreerd afwasmiddel.

● Gebruik voor het maken van oplos-

singen gedestilleerd water en geen

kraanwater.

● Beschouw alle chemicaliën als giftig,

ook die paar stoffen die niet giftig zijn.

● Bedenk procedures waarbij zo min

mogelijk wordt vuilgemaakt 

(zie proef 3).

Chemisch afval.

● De afvalbak na iedere experimenteer-

dag leeghalen.

● Mengsels die mogelijk kunnen reage-

ren nooit weggooien. Voeg eerst neu-

traliserende stoffen toe, of zand.

● Restanten van zware metaalverbin-

dingen opvangen en in afsluitbare pot-

jes, plastic bakjes en dergelijke bewaren.

Gebruik per metaal één bakje; dus niet:

kwik- bij loodverbindingen doen. No-

teer op het etiket wat u toevoegt, en ga,

voordat u iets toevoegt, even na of zich

geen ongewenste reactie kan ontwikke-

len. Bij twijfel: afval in ander potje

doen!

Bij de afdeling milieuzaken van uw ge-

meente kan men vertellen wat er verder

moet gebeuren (figuur 65). Of raad-

pleeg een gespecialiseerd afvalverwer-

kingsbedrijf.

● Ook gechloreerde koolwaterstoffen

en gevaarlijke oplosmiddelen zoals

benzeen kunt u op die manier in goed

afsluitbare vaten verzamelen en te zij-

ner tijd als chemisch afval meegeven.

● Als een proef geen bijzonderheden

vermeldt, kunt u de restanten daarvan

wegspoelen of weggooien.
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Chemicaliënlijst

Vrijwel alle stoffen die in dit boek

voorkomen, worden in deze lijst

beschreven. Maar zeer ingewikkelde

stoffen, zoals rubber, hout en eiwitten,

zult u hier vergeefs zoeken. Van de che-

micaliën die hiervóór terloops zijn

genoemd, zijn alleen formules en –

sporadisch – interessante gegevens (bij-

voorbeeld over de bereiding of giftig-

heid) opgenomen. Stoffen die iedereen

uit en te na kent, zoals water, worden

louter voor de volledigheid even aange-

stipt.

Alleen over belangrijke chemicaliën

kunt u meer uitvoerige informatie ver-

wachten. Het betreft bijvoorbeeld

gegevens over toepassingen en berei-

dingswijzen. Deze kunnen u helpen een

stof te vinden of zonodig zelf te maken.

Bij dat laatste moet ik overigens waar-

schuwen: deze lijst noemt de principes,

en gaat niet in op allerlei praktische za-

ken. Dáárvoor zult u chemische hand-

boeken en vakliteratuur moeten raad-

plegen, en ervaring moeten opdoen. De

technische termen en formules zullen

dan hun nut bewijzen. Ik ga ze hier niet

uitleggen – dan zou dit boek eens zo

omvangrijk worden.

Als van een stof de bereiding wordt ver-

meld, betekent dit allerminst dat u deze

zelf moet maken: ge-

woon kopen is wel zo

gemakkelijk.

Het noemen van be-

waarvoorschriften en

bereidingswijzen is

trouwens niet be-

doeld als aansporing

om u ook in te laten

met stoffen die in de

hiervóór beschreven

proeven geen rol ver-

vullen. Sommige din-

gen zijn alleen maar

genoemd omdat ze

‘interessant’ zijn.

Daartoe behoren ook

riskante zaken.

Nogmaals: niet zon-

der grondige kennis

en ervaring gaan ‘knoeien’.

In veel gevallen zijn de stoffen te krij-

gen via chemicaliënhandel, apotheek,

drogist, of via relaties in laboratorium

of industrie. Ook landbouwcorporaties

(kunstmest, bestrijdingsmiddelen),

fotohandel (fixeer, permanganaat, di-

chromaat), verfhandel (aluminiumpoe-

chemicaliënlijst
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der, zinkwit, rood ijzeraarde), werk-

plaatsen (zaagmeel, ijzervijlsel, carbid,

accu’s), de afdeling huishoudelijke arti-

kelen (natriumhydroxide, spiritus, bi-

sulfaat) of vrije tijd (houtskool) van de

supermarkt, de bouw (zoutzuur, kalk),

doe-het-zelf zaken (tri, terpentijn) ... ja,

waar kunt u eigenlijk geen chemicaliën

aantreffen? De echte ‘snuffelaar’ vindt

overal wel wat. Zelfs mineralen (realgar,

fluoriet, zwavel, magnetiet, nitro-

natriet) en sommige samengestelde

producten (vlekkenwater, huishoud-

chloor) kunnen nuttig worden ge-

bruikt.

Koop chemicaliën van technische kwa-

liteit, en niet de dure ‘analysekwaliteit’.

A
Aceton (dimethylketon), CH3COCH3,

brandbare vluchtige vloeistof.

Acetyleen (ethyn), C2H2, bedwelmend

en brandbaar gas.

Acroleïne (allyllaldehyde, propenal),

CH2CHCHO, geelachtige vloeistof die

op den duur hard wordt (polymeri-

seert).

Alcohol (ethanol, spiritus), C2H5OH.

Brandspiritus bevat mogelijk ook me-

thanol, CH3OH.

Allyldisulfide (knoflookolie),

(CH2CHCH2)2S2, kleurloze, naar knof-

look stinkende vloeistof.

Allyl-propyldisulfide (uienolie),

CH2CHCH2S2C3H7, stinkende traan-

verwekkende vloeistof.

Aluin, zie kaliumaluminiumsulfaat.

Aluminium, Al, zilvergrijs brandbaar

metaalpoeder. Bewaar dit in een brede

ondiepe pot of bus, zodat het uitschep-

pen zo makkelijk en ‘stofvrij’ mogelijk

verloopt. Verfstof.

Aluminiumchloride, AlCl3, witgele

kristallen, die zoutzuurgas ontwikkelen

in contact met water. Pas dus op voor

de ogen!

Aluminiumhydroxide, Al(OH)3.

Aluminiumjodide, AlI3, gevaarlijk; zie

aluminiumchloride.

Aluminiumoxide, Al2O3.

Aluminiumsulfide, Al2S3, grijsbruine

stukken, gevaarlijk; zie aluminiumchlo-

ride. Bewaren in luchtdichte pot of

stopfles. Beslist niet morsen.

Ammonia, NH4OH, oplossing van am-

moniak (NH3) in water. Huishoud-

ammonia bevat ongeveer 10%

(gewichtsdeel), technische ammonia

circa 25%. Vooral deze geconcentreerde

ammonia is gevaarlijk voor ogen en

slijmvliezen.

Ammoniakale zilverzoutoplossingen;

hierin vormt zich zilvernitride, Ag3N,

dat bij het minste of geringste kan ex-

ploderen. Dus nooit bijvoorbeeld zil-

vernitraat in ammonia oplossen. Ook

oppassen met ammonia plus koper- of

kwikverbindingen.

Ammoniumamalgaam, Hgm(NH4)n.

Ammonium-bisulfaat, NH4HSO4, wit

kristalpoeder, sterk zuur en bijtend,

ontstaat door verhitting van ammoni-

umsulfaat.

Ammoniumchloride (salmiak), NH4Cl,

wit kristalpoeder, dat gemakkelijk ver-

hardt tot bonken. Metalen deksels of

bussen worden erdoor aangetast. Wordt

toegepast in soldeervloeistof, bij het

galvaniseren van ijzer en in de textiel-

industrie. Bij verhitting van keukenzout

met ammoniumsulfaat (kunstmest)

sublimeert ammoniumchloride, dat

chemicaliënlijst
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zich vervolgens op een koud oppervlak

afzet.

Ammoniumdichromaat, (NH4)2Cr2O7,

oranje kristallen. Wordt o.a. gebruikt

voor fotografie en zeefdruk. Inademing

van het stof kan longkanker veroorza-

ken. De kristallen dus nooit verpulve-

ren. Gebruik stofmasker. Niet met de

handen aanraken (eczeem). Brandbaar.

Ammoniumformiaat, HCOONH4.

Ammonium-hydrofluoride, NH4F.1HF,

glas-etsende zeer gevaarlijke stof, die in

een luchtdicht kunststof potje moet

worden bewaard. Niet aanraken en niet

aan ruiken. Zeer giftig, zie kalium-

fluoride.

Ammoniumnitraat, NH4NO3, wit

enigszins wateraantrekkend kristalpoe-

der. Door de kunstmeststof ‘kalkam-

monsalpeter’ met water te overgieten,

verkrijgt men na bezinking van de kalk-

bestanddelen een heldere ammonium-

nitraatoplossing. Deze indampen in de

zon of op een radiator, maar niet op

een vlam. Bij te sterke verhitting ont-

staat namelijk lachgas of volgt explosie.

Niet in grote hoeveelheden bewaren en

niet mengen met chloraten (explosie-

gevaar). Kan in bepaalde gevallen

kaliumnitraat vervangen.

Ammoniumoxalaat,

(COONH4)2.1H2O, zeer giftig.

Ammoniumpermanganaat, NH4MnO4.

Ammoniumrhodanide (ammonium-

thiocyanaat), NH4SCN.

Ammoniumsulfaat, (NH4)2SO4. Kunst-

meststof.

Ammoniumsulfide, (NH4)2S.

Anthraceen, C6H4(CH)2C6H4, kamfer-

achtig kankerverwekkend product.

Antimonium (stibium), Sb.

Antimoniumtrioxide, Sb2O3.

Antimoniumtrisulfide, Sb2S3, rood tot

zwart poeder. Het komt voor als mine-

raal: stibniet. Wordt ook gebruikt in de

luciferindustrie.

Arsenicum, As.

Arsenicumdisulfide (in minerale vorm:

realgar), As2S2.

Arsenicumtrioxide (rattenkruit),

As2O3. Sterk vergif. Zie cacodyloxide.

Arsenicumtrisulfide, As2S3, gele verfstof

(koningsgeel, orpiment).

Azijnzuur (methaancarbonzuur),

CH3COOH. Geconcentreerd azijnzuur

heet ijsazijn, omdat het makkelijk stolt

tot een ijsachtige massa. Dit dus in fles

met brede opening bewaren; azijn-

zuur/watermengsels in vloeistofflessen.

Azijnzuuranhydride,

CH3CO.O.OCCH3.

B
Barbituurzuur, C4H4O3N2.

Barium, Ba.

Bariumchloraat, Ba(ClO3)2.1H2O. Iets

wateraantrekkend. Giftig, zie volgende

stof.

Bariumnitraat, Ba(NO3)2, witte kristal-

len, vergiftig. Uitbraken. Tegengif: een

beetje natrium-sulfaatoplossing inne-

men.

Bariumperoxide, BaO2 of BaO2.8H2O.

De watervrije vorm (zonder H2O) kan

met metaalpoeders verwerkt worden

tot vuurwerk. De waterhoudende vorm

dient voor de bereiding van 20% water-

stofperoxide. Daartoe moet barium-

peroxide overgoten worden met een

ijskoud mengsel van zwavelzuur en wa-

ter (1 : 5).

Bariumsulfaat (zwaarspaat), BaSO4,
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witte verfstof. Wordt ook wel verwerkt

in stopverf.

Benzeen (benzol; de laatste naam wordt

echter ook gebruikt voor benzeen/tolu-

een-mengsel), C6H6. Heldere, bedwel-

mende, uiterst brandbare vloeistof die

leukemie kan veroorzaken. Industrieel

oplosmiddel, dat ook rubber en veel

kunststoffen oplost. Daarom niet ‘zo-

maar’ in een flesje doen. Na inname

niet braken; dokter inschakelen.

Benzine, o.a. C8H18. Giftig, zie benzeen.

Benzoëzuur, C6H5COOH, conserveer-

middel voor voedsel.

Benzoylchloride, C6H5COCl. Ontstaat

door een mengsel van benzoëzuur en

thionylchloride te destilleren.

Benzylbromide, C6H5CH2Br.

Benzyldichloride, C6H5CHCl2.

Blauwzuur (cyaanwaterstof), HCN. Zie

ook cyaankali.

Bleekpoeder, zie chloorkalk.

Bloedloogzout, geel (kaliumferrocyani-

de), K4Fe(CN)6.3H2O. Wordt gebruikt

in de fotografie. Antiklontmiddel in

strooizout.

Bloedloogzout, rood (kaliumferri-

cyanide), K3Fe(CN)6, eveneens ge-

bruikt in de fotografie.

Boorzuur, H3BO3, wit poeder (of

schilfers).

Borax (natriumtetraboraat),

Na2B4O7.5H2O of 10H2O, witte kristal-

len, sterk giftig.

Boterzuur (propaancarbonzuur),

C3H7COOH, heldere stinkende vloei-

stof.

Broom, Br2, roodbruine vloeistof of

kristallen, sterk dampend. Bij aanra-

king ontstaan diepe brandwonden.

Ademgif. Broomplekken op de huid

met petroleum wegwissen. Bewaren in

fles met brede hals en goed passende

ingeslepen glazen stop. Fles klemvast

zetten in afsluitbare container met

zand; deze op veilige plaats bewaren, bij

voorkeur buiten. Grondstof voor kleur-

stoffen, geneesmiddelen en fotografisch

materiaal.

Broomaceton, BrCH2COCH3, ontstaat

uit een mengsel van broom, aceton en

magnesiumoxide.

Ortho-broombenzylcyanide (BBC),

BrC6H4CH2CN.

Broomstikstof (stikstoftribromide),

NBr3.

Broomwaterstof, HBr. De oplossing in

water is sterk zuur.

Bruinsteen (mangaandioxide), MnO2,

zwart poeder dat bruin vlekt. Wordt ge-

bruikt in de glasindustrie, batterijen en

in de chemische industrie.

n-Butanol, C4H9OH. Giftig. Uitbraken

en rauw ei innemen.

tertiair Butylalcohol, (CH3)3COH, zie

vorige stof.

n-Butyllithium, C4H9Li.

C
Cacodyloxide, ((CH3)2As)2O, vloeistof

met een misselijkmakende stank. Dit

onkruidbestrijdingsmiddel wordt ge-

maakt door destillatie van een mengsel

van rattenkruit en ijsazijn. Zeer giftig.

Na inslikken braken en een halve liter

water waarin 5 gram fixeerzout is opge-

lost innemen. Dokter waarschuwen.

Cadmium, Cd.

Calcium, Ca, zilverwit metaal; ontstaat

door elektrolyse van een mengsel van

gesmolten calciumfluoride en calci-

chemicaliënlijst

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…



158

umchloride.

Calciumcarbide (carbid), CaC2, grijze

of bruine stukken; vochtvrij bewaren.

Calciumcarbonaat, zie kalk.

Calciumchloraat, Ca(ClO3)2.2H2O,

ontstaat door inwerking van chloor op

hete kalkmelk.

Calciumchloride, CaCl2.6H2O.

Calciumfluoride (vloeispaat), CaF2,

witte, soms iets rose- of blauwachtige

kristallen. Wordt gebruikt in ijzergiete-

rijen en de glasindustrie. Toevoeging

aan thermietmengsels bevordert het

uitvloeien van gesmolten metaal.

Calciumfosfaat (apatiet, beenderas),

Ca3(PO4)2, beenderas: Ca10(PO4)6CO3,

niet te verwarren met superfosfaat.

Calciumhydroxide (kalkmelk),

Ca(OH)2, ontstaat door inwerking van

water op calcium(-metaal) of calcium-

oxide.

Calciumnitraat, zie kalksalpeter.

Calciumoxide (ongebluste kalk), CaO,

witte stukken; wordt gebruikt in de

bouw en de cementindustrie, ontstaat

door kalk tot 1000°C te verhitten.

Calciumsulfaat, zie gips.

Caprinezuur (nonaancarbonzuur),

C9H19COOH, vaste, ranzig ruikende

stof.

Capronzuur

(pentaancarbonzuur),C5H11COOH,

olieachtige ranzig ruikende vloeistof.

Caprylzuur (heptaancarbonzuur),

C7H15COOH, olieachtige, ranzig rui-

kende vloeistof.

Carbid, zie calciumcarbide.

Chloor, Cl2, groen gifgas. Niet te ver-

warren met huishoudchloor, zie natri-

umhypochloriet.

Chloordioxide ClO2.

Chloorkalk, mengsel van calciumhy-

droxidechloride, Ca(OH)2.CaCl2.1H2O

en calciumhypochloriet,

Ca(OCl)2.4H2O. Het laatste is de werk-

zame stof. Het ontstaat door inwerking

van chloor op kalkmelk. Vergiftig, zie

natriumhypochloriet.

Chloormonoxide, Cl2O.

Chloorstikstof, NCl3. Deze uiterst gifti-

ge en explosieve gele olie ontstaat als

chloorgas in een warme ammonium-

chloride-oplossing wordt geleid.

Chloorwaterstof, zie zoutzuur.

Chloralhydraat, CCl3CHO.1H2O, zeer

sterk slaapmiddel. Wordt gemaakt door

chloorgas in kokende alcohol te leiden.

Chloroform CHCl3, bedwelmende

vloeistof, ontstaat door verwarming

van aceton met chloorkalk of andere

hypochlorieten. In bruine fles bewaren,

anders vormt zich fosgeen (gifgas!).

Chroom, Cr.

Chroomoxide, Cr2O3, groen poeder. In-

ademing van het stof kan nadelig zijn

voor de gezondheid.

Chroomzuur, CrO3. Dieprode kristal-

naaldjes, die alcohol en sommige ande-

re brandbare vloeistoffen tot

ontbranding kunnen brengen. De kris-

tallen ontstaan als een mengsel van ka-

liumdichromaatoplossing en

geconcentreerd zwavelzuur sterk wordt

gekoeld.

Chromylchloride, CrO2Cl2, dieprode

vloeistof, ontstaat door destillatie van

een mengsel van kaliumdichromaat,

keukenzout en zwavelzuur. In aanra-

king met vocht vormt chromylchloride

een mengsel van zoutzuur en chroom-

zuur. Inademing is gevaarlijk. Diepe

zweren op het neustussenschot en long-

kanker kunnen het gevolg zijn.

Citroenzuur (2-hydroxypropaantricar-
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bonzuur),

C3H4(OH)(COOH)3.1H2O.

CN (chlooracetofenon),

C6H5COCH2Cl. Dit traangas veroor-

zaakt huidkanker.

Cobalthexamminechloraat,

Co(ClO3)2.6NH3, explosief.

Cobaltnitraat, Co(NO3)2.6H2O, rode

kristallen, kankerverwekkend.

Cokes, zie koolstof.

CS (orthochloor-benzylideenmaloni-

tril), C6H4Cl.CH.C(CN)2. Dit traan-

en braakgas veroorzaakt bronchitis en

waarschijnlijk ook afwijkingen aan de

ongeboren vrucht.

Cyaan (CN)2, dodelijk gifgas.

Cyaandimethylaminoethoxyfosfine-

oxide, C5H11O2N2P, zenuwgas, bruin-

achtige vloeistof, nog iets giftiger dan

parathion.

Cyaankali (kaliumcyanide), KCN,

witte, zeer giftige kristalletjes, die aan

de lucht langzaam blauwzuur afge-

ven. Niet aanraken (sterk huidgif!) en

niet aan ruiken. Bij inname: braken

en 3% waterstofperoxide of 0,5% ka-

liumpermanganaatoplossing drinken.

Dokter waarschuwen. Besmette kle-

ding uittrekken, besmette huid onver-

wijld zeer grondig wassen.

Cyclo-tri-, zie bij Tri-.

D
Dextrose (druivesuiker), C6H12O6.

Diazodinitrofenol,

HOC6H3(NO2)2N(N).

Dibutylmagnesium, (C4H9)2Mg.

Dichloorethyleen, ClHCCHCl, ‘lek-

ker’ ruikend oplosmiddel (vergiftig).

Diethylaluminiumbromide,

(C2H5)2AlBr, een zgn. ‘Grignard-re-

agens’, gebruikt voor organische syn-

theses in het laboratorium.

Difenylmagnesium, (C6H5)2Mg.

Diketeen, (C2H2O)2.

Dimethylaniline, C6H5N(CH3)2.

Dimethylether (methoxymethaan),

(CH3)2O.

Dimethylmagnesium, (CH3)2Mg.

Dimethylmangaan, (CH3)2Mn.

Dimethylsulfaat, (CH3)2SO4. Dit con-

tactgif meteen met veel ammonia af-

wassen.

Dimethylzink, (CH3)2Zn.

Dubbelkoolzure soda, zie natriumbi-

carbonaat.

E
Ethanol (ethylalcohol), zie alcohol.

Etheen, C2H4, een gas dat gevormd

wordt uit zwavelzuur en alcohol.

Ether (ethoxyethaan), C2H5OC2H5,

brandbare, bedwelmende vloeistof die

snel verdampt. In bruine fles bewaren,

omdat anders hoogst explosieve ether-

peroxiden ontstaan.

Ethyleen-oxide (1,2-epoxyethaan),

(CH2)2O, gas.

Ethylnatrium, C2H5Na.

F
Fenol, C6H5OH, witte kristallen met

een karakteristieke teerachtige lucht.

Deze stof is sterk wateraantrekkend,

dus moet goed afgesloten van de lucht

worden bewaard. Contactgif; huid en

dieperliggend weefsel sterft af na aanra-

king, besmette plekken onverwijld met
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alcohol of veel water afspoelen. Na in-

slikken meteen een paar borrels drin-

ken en braken.

Fenyldichloorarsine, C6H5AsCl2, gele

vloeistof. Traangas en huidcontactgif.

Zoals alle traangassen: gevaarlijk. Zie

ook cacodyloxide.

Fenylmethylketon, C6H5COCH3, be-

dwelmende stof, meestal vloeibaar.

Fenylnitramine-ethylnitraat, zie petryl.

Ferri-oxide (rood ijzeraarde, haema-

tiet), Fe2O3, roodbruin poeder, verfstof

(rode oker, venetiaans rood).

Fixeerzout (natriumthiosulfaat),

Na2S2O3.5H2O, fraaie kristallen, kleur-

loos. Wordt gebruikt om ontwikkelde

foto’s of negatieven te fixeren.

Fluorisopropoxymethylfosfine-oxide,

((CH3)2COH)(CH3)(F)(O)P, zenuw-

gas. Een druppel op de huid of damp in

de ogen is dodelijk.

Fluormethylpinacolyloxyfosfine-oxide,

(CH3)3CCH(CH3)OP(CH3)(O)(F), zie

vorige stof.

Fluorwaterstof, (HF)2, vloeistof of

damp die glas etst en blaren op de huid

en in de luchtpijp veroorzaakt, ook bij

geringe blootstelling. Niet aanraken en

niet aan ruiken. Onschadelijk te maken

met kalkmelk.

Formaldehyde (spaanplaatgas), HCHO,

‘stekend’ gas. De oplossing in water

heet formaline. Deze bevat ook wat me-

thanol.

Fosfoniumjodide, PH4I.

Fosfoniumperchloraat,

2PH4ClO4.1HClO4, alleen in oplossing

bestaanbaar.

Fosfor, P4, wordt gebruikt voor ratten-

gif, strijkvlakken van lucifersdoosjes,

vuurwerk, rookgranaten, de productie

van saccharine en fosforbrons. Ook in

laboratoria wordt het veel toegepast.

Rode fosfor, roodbruin tot violet poe-

der, soms met metaalachtige weer-

schijn, ontstaat door witte fosfor met

een spoortje jodium onder afsluiting

van de lucht te verhitten tot 200°C. Be-

waren in goed sluitend stopflesje. Witte

fosfor wordt gemaakt door een mengsel

van calciumfosfaat, cokes en kwarts-

zand in een elektrische vlamboog te

verhitten. De ontwijkende hete gassen

(fosfordamp en koolmonoxide) worden

door watergekoelde buizen geleid, waar

de witte fosfor condenseert. De fosfaat-

grondstof is beenderas. De botten wor-

den eerst ontvet met ether en onder

druk met water gekookt om de gelatine

te verwijderen. Witte fosfor moet onder

water worden bewaard. De fles moet

klemvast worden opgesteld in een af-

sluitbare container als extra veiligheid.

Fosforchloriden, PCl2, PCl3 en PCl5,

ontstaan uit fosfor en chloorgas, veel

gebruikt in de organische chemie.

Fosforpentoxide, P2O5, wit poeder,

sterk wateraantrekkend.

Fosforsulfiden, P2S5, P4S3 en P4S6.

Fosforwaterstof, PH3, hoogst giftig en

zelfontbrandbaar gas.

Fosforzuur, H3PO4. Er zijn ook andere

fosforzuren. Zo vormt zich uit natron-

loog en witte fosfor natriumhypofos-

fiet, een zout van hypofosforigzuur,

H3PO2.

Fosgeen (carbonylchloride), COCl2.

Freon, CF2Cl2, koelvloeistof en drijfgas

(vroeger veel toegepast in spuitbussen).

Kan heftig reageren met verhit alumini-

umpoeder.
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G 
Galliumperchloraat, Ga(ClO4)3.6H2O.

Gips (calciumsulfaat). Er zijn twee

soorten: gebrande gips (albast),

2CaSO4.1H2O, een wit poeder dat met

water verhardt tot CaSO4.2H2O.

Glycerine (propaantriol), CH2OH-

CHOHCH2OH. Stroperige, water-

aantrekkende vloeistof met een zoete

smaak. In goed afsluitbare fles bewaren.

Goud (aurum), Au. Het metaal lost op

in kwik.

Guanidinenitraat,

H2NC(NH)NH2.1HNO3.

H
Hexachloorethaan, C2Cl6, giftig oplos-

middel.

Hexanitrodifenylamine (2,4,6,2’,4’,6’)-

C6H2(NO2)3NHC6H2(NO2)3.

Houtskool, zie koolstof; houtskool be-

vat ook as-bestanddelen en aromati-

sche koolwaterstoffen.

Hydrazine, N2H4. Giftige vloeistof die

spontaan ontbrandt op kleren, ijzer-

roest en veel oxidatiemiddelen. Raket-

brandstof (in combinatie met water-

stofperoxide).

Hydrofluorkiezelzuur, H2SiF6.

I
IJ-zie X/Y/IJ.

4,4’-(Imidocarbonyl)bis(N, N-di-

methylaniline), C17H21N3. Sterk kan-

kerverwekkend.

Indigo, C16H10O2N2, blauwe textiel-

kleurstof.

Infusoriënaarde (kieselguhr), voorna-

melijk SiO2, verder enkele metaal-

oxiden. Wordt gebruikt als

polijstmiddel, in cement, hittebesten-

dige steen en als vulmiddel, bijvoor-

beeld in de geneesmiddelen- en

bestrijdingsmiddelenindustrie.

Indol, CHCHCHCHCCCHCHNH.

J
Jodium, I2, violette kristallen met me-

taalglans. Verdampt langzaam en moet

in goed sluitende stopfles worden be-

waard. Giftig, uitbraken.

Jodiumpentoxide, I2O5.

Joodjoodkali-oplossing, KI3 in water.

Ontstaat door jodium op te lossen in

een oplossing van kaliumjodide. Jodi-

um lost slecht op in water.

Joodstikstof, NI3, ontstaat uit jood-

joodkalioplossing en ammonia.

Joodwaterstof, HI, giftig gas. De oplos-

sing in water is sterk zuur.

K
Kaliloog, oplossing van kaliumhydroxi-

de, KOH, in water. Gebruik hiervoor

geen fles met ingeslepen stop, want

deze gaat vastzitten.

Kalium, K, bollen of draad – er bestaat

ook een suspensie in tolueen. Dit zil-

verwitte metaal moet worden bewaard

in een stopfles met brede hals, zo hoog

mogelijk gevuld met vloeibare paraffi-

ne. Fles klemvast in afgesloten contai-

ner wegzetten. Kaliumdamp destilleert

over, als een mengsel van kaliumcarbo-

naat en houtskool, of van kaliumhydro-

chemicaliënlijst

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…



162

xide en aluminiumpoeder, of van car-

bid en kaliumfluoride, roodgloeiend

wordt verhit. Het ontstaat ook door

elektrolyse van gesmolten kalium-

hydroxide of -cyanide. Kalium wordt,

behalve in het laboratorium, ook 

gebruikt voor beeldschermen en foto-

elektrische cellen.

Kaliumaluminiumsulfaat (aluin),

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O, bloedstelpend

middel.

Kaliumbromide, KBr, witte kristallen.

Kaliumbutoxide, KOC(CH3)3, ontstaat

door tertiair butylalcohol, (CH3)3COH,

toe te voegen aan kaliummetaal. Dit is

een methode om gevaarlijke kalium-

metaalresten onschadelijk te maken.

Kaliumcarbonaat (potas),

K2CO3.3H2O, witte kristallen. Het

komt vrij bij de bereiding van bietsui-

ker, de reiniging van ruwe wol, hout-

verbranding (houtas bevat 15%) en

chemische processen. Het wordt ge-

bruikt voor de fabricage van glas en

zachte zeep, en ook bij het kleuren van

textiel.

Kaliumchloraat, KClO3, witte kristallen

of wit poeder. Wordt bereid door een

oplossing van 25% kaliumchloride met

een klein beetje kaliumdichromaat en

idem zwavelzuur bij 70°C te elektroly-

seren. De kathode bestaat uit een verti-

cale spiraal van ijzerdraad, de anode uit

verticaal opgestelde koolstaven. De be-

doeling is dat de aan de elektroden ont-

stane producten zo dicht mogelijk bij

elkaar ontstaan, en intensief met elkaar

worden vermengd. Na afkoeling is het

chloraat uitgekristalliseerd. Een andere

bereiding gaat uit van warme kalkmelk,

waaraan chloorgas wordt toegevoegd.

Daarna wordt de oplossing ingedampt,

en verrijkt met kaliumchloride. Kali-

umchloraat kristalliseert het eerst uit.

Als equivalente hoeveelheden kalium-

carbonaat en calcium- of barium-

chloraat in oplossingen worden samen-

gevoegd, slaat calcium- of barium-

carbonaat neer en blijft kaliumchloraat-

oplossing achter. Kaliumchloraat

wordt, behalve voor lucifers, vuurwerk

en dergelijke, ook gebruikt bij het be-

drukken van katoen, voor de bereiding

van textielkleurstoffen, en voorts als

gorgeldrank.

Kaliumchloride, KCl, witte kristallen.

Komt voor als mineraal sylvien. Kunst-

meststof. Kan bereid worden uit kali-

umcarbonaat en zoutzuur.

Kaliumcyanide, zie cyaankali.

Kaliumdichromaat (kaliumbichro-

maat), K2Cr2O7, oranje kristallen. In-

ademing van het stof kan longkanker

veroorzaken.

Kaliumferri-(of ferro-)cyanide, zie

bloedloogzout.

Kaliumfluoride, KF, witte kristallen. In

goedsluitend kunststof potje bewaren.

Zeer giftig. Na inslikken braken en

kalkwater innemen.

Kaliumhydroxide, KOH, witte, water-

aantrekkende korrels. Zie kaliloog.

Kaliummanganaat, K2MnO4, groen.

Kaliummanganiet, K2MnO3.

Kaliumnitraat (salpeter, kalisalpeter),

KNO3, witte kristallen. Als hete verza-

digde oplossingen van kaliumchloride

en natriumnitraat (chilisalpeter, kunst-

mest) worden vermengd, kristalliseert

eerst keukenzout uit. Dit wordt afgefil-

treerd. Als de temperatuur tot ca. 23°C

is gedaald, begint kaliumnitraat uit te

kristalliseren. Een andere bereiding gaat

uit van kalksalpeter (kunstmest) en ka-

chemicaliënlijst

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…



163

liumcarbonaat. Als oplossingen daar-

van worden vermengd, slaat calcium-

carbonaat neer en blijft kaliumnitraat-

oplossing achter. Iets dergelijks kan ge-

daan worden met kaliumsulfaat en

kalksalpeter. Nu slaat gips neer. Ook uit

ammoniumnitraatoplossing (kalk-

ammonsalpeter) en kaliloog vormt zich

kaliumnitraat (alsmede ammoniak).

Kaliumnitriet, KNO2, ontstaat bij ver-

hitting van kaliumnitraat. Zie verder

natriumnitriet.

Kaliumnitromethaan, KCH2NO2. Ge-

vaarlijk: vocht brengt het droge zout tot

ontploffing.

Kaliumperchloraat, KClO4, ontstaat bij

voorzichtige verhitting van kaliumchlo-

raat.

Kaliumpermanganaat, KMnO4, zwarte

kristallen met violette weerschijn. Door

kaliumhydroxide en bruinsteen te

smelten, ontstaat kaliummanganiet, dat

zich met luchtzuurstof verbindt tot het

diepgroene kaliummanganaat. Dit

wordt in zo weinig mogelijk warm wa-

ter opgelost. Als hier koolzuurgas door-

heen wordt geblazen onstaat een

violette oplossing boven een ‘modder’

van bruinsteen. De oplossing wordt in-

gedampt totdat de eerste kristallen ver-

schijnen. Na afkoeling is kalium-

permanganaat grotendeels uitgekristal-

liseerd; de oplossing die resteert bevat

veel kaliumcarbonaat. Een alternatieve

bereidingswijze gaat uit van chloorkalk,

dat met water en bruinsteen wordt ge-

kookt tot de oplossing diep violet is. Na

toevoeging van kaliumcarbonaat slaat

calciumcarbonaat neer en blijft kalium-

permanganaatoplossing over.

Kaliumperoxide, K2O2, geelachtig.

Kaliumpersulfaat (kaliumperoxysul-

faat), K2S2O8.

Kaliumsulfaat, K2SO4, kunstmeststof,

vooral voor tarwe.

Kaliumsulfiden: K2S (rood), K2S3 (geel)

en K2S5 (oranje).

Kalium-tertiair-butoxide, zie kalium-

butoxide.

Kalk (schelpkalk, marmer, kalksteen),

CaCO3. Ongebluste kalk: zie calcium-

oxide. Gebluste kalk: zie calciumhydro-

xide.

Kalkammonsalpeter (kunstmeststof),

zie ammoniumnitraat.

Kalkmelk, melkachtige vloeistof. Zie

calciumhydroxide.

Kalksalpeter, kunstmeststof, witte kris-

talkorrels. Formule: Ca(NO3)2.4H2O.

Kalkwater, verdunde kalkmelk.

Kinine, C20H24N2O2, wit poeder of wit-

te pillen.

Knalkwik, zie mercurifulminaat.

Kooldioxide (koolzuur), CO2. Het be-

kende gas in bier en frisdrank. Ontstaat

onder meer uit soda en zuur.

Koolmonoxide (kolendamp), CO.

Koolstof, C. Bestaat in vele vormen:

roet, houtskool, cokes, anthraciet, gra-

fiet, diamant. Alleen de laatste twee zijn

zuiver C.

Koolzuur, zie kooldioxide.

Koper, Cu.

Kopercarbide (koperacetylide), Cu2C2.

Kopercarbonaat. Bedoeld wordt het

blauwgroene neerslag dat ontstaat door

kopersulfaat- en soda-oplossingen te

vermengen. Formule:

Cu(OH)2.CuCO3.

Kopernitraat, Cu(NO3)2.3H2O. Fraaie

diepblauwe kristallen.

Koperoxide, CuO, zwart poeder.

Kopersulfaat (kopervitriool),

CuSO4.5H2O. Blauwe kristallen. Na
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verhitting ontstaat hieruit het water-

vrije, witte CuSO4, dat echter sterk wa-

teraantrekkend is.

Kwarts (siliciumdioxide), SiO2.

Kwik, Hg.

Kwikcarbide (kwikacetylide),

3HgC2.1H2O. Wit, explosief en giftig

poeder.

Kwikchloride, zie sublimaat.

Kwiknitraat. De formule hangt af van

de bereidingswijze: Hg(NO3)2, al dan

niet gecombineerd met 1 of 2 molecu-

len HgO en dito H2O. Zeer giftig, zie

sublimaat.

Kwikoxide, HgO, rood of geel poeder.

Kwikrhodanide (mercurithiocyanaat),

Hg(SCN)2, wit poeder.

Kwiksulfide, HgS. Rood mineraal (cin-

naber), rode verfstof (vermiljoen) of

zwart poeder.

L
Lachgas (stikstofoxydule), N2O, ont-

staat bij te sterke verhitting van ammo-

niumnitraat (bijvoorbeeld bij het

indampen). Lachgas is bedwelmend.

Lewisiet (dichloor-(2-chloorvinyl)arsi-

ne), C2H2AsCl3. Blaartrekkend gifgas.

Zie ook cacodyloxide.

Lood (plumbum), Pb.

Loodacetaat (loodsuiker)

Pb(OOCCH3)2, ontstaat door azijn-

zuur te koken met loodoxide. Zeer gif-

tig: na inslikken oplossing van 10%

magnesiumsulfaat drinken en braken.

Wordt gebruikt als siccatief in verf.

Loodazide, Pb(N3)2. Men voegt natriu-

mazide-oplossing bij een loodacetaat-

oplossing; loodazide kristalliseert uit.

Loodchloride, PbCl2.

Loodchloriet, Pb(ClO2)2, gele kristal-

len.

Loodchromaat (chromaatgeel),

PbCrO4, gele verfstof.

Looddioxide, PbO2, het chocolade-

bruine aanslag op accuplaten, kan ook

gemaakt worden door loodacetaat, chl-

oorkalk en natronloog te vermengen en

te koken.

Loodhypofosfiet, Pb(H2PO2)2.

Loodmenie, Pb3O4, oranjerood poeder.

Verfstof.

Loodnitraat, Pb(NO3)2. Witte kristal-

len. Deze stof vormt zich uit lood en

warm salpeterzuur, of uit loodwit dan

wel loodoxide en salpeterzuur. Zeer gif-

tig, zie loodacetaat.

Loodoxide (loodglit), PbO, gele vulstof

voor kit, of verfstof.

Loodpikraat,

Pb(O(NO2)3C6H2)2.1H2O, gele kristal-

len; vormt zich uit loodoxide en pikri-

nezuur.

Loodstyphnaat (lood-2,4,6-trinitro-

resorcinaat), PbO2(NO2)3C6H, oranje-

gele kristallen.

Loodsulfaat, PbSO4.

Loodtetrachloride, PbCl4. Deze gele,

‘loodzware’ vloeistof geeft chloorgas af,

en bij contact met vocht: zoutzure

damp.

Loodwit, Pb(OH)2.2PbCO3, witte verf-

stof.

M
Magnesium, Mg, grijs metaal, poeder of

lint, en ook aanwezig in sommige lichte

metaallegeringen, zoals elektron (5%

zink, 95% magnesium). Het wordt o.a.

toegepast in versnellingsbakken van au-
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to’s. Metaalkrullen (of vijlsel) kunnen

soms in werkplaatsten worden verza-

meld.

Magnesiumcarbonaat (magnesia alba),

MgCO3, licht wit poeder.

Magnesiumoxide, MgO, wit poeder.

Vormt met water een specie die hard

wordt. Men gebruikt deze voor het

metselen van ovenstenen.

Magnesiumsulfaat, MgSO4.7H2O, witte

kristallen.

Mangaan, Mn.

Mangaandichloride, MnCl2.4H2O, rose

kristallen.

Mangaandioxide, zie bruinsteen.

Mangaanheptoxide, Mn2O7.

Mannitol (manna, hexaanhexol),

CH2OH(CHOH)4CH2OH.

Marmer, zie kalk.

Melksuiker (lactose), C12H22O11.

Mercurifulminaat (knalkwik, slag-

kwik), Hg(ONC)2, grauwe kristallen.

Ze ontstaan als 9 delen salpeterzuur en

één deel kwik aan 9 delen alcohol wor-

den toegevoegd. Vanwege explosiege-

vaar bewaart men de kristallen onder

water.

Mercurohypofosfaat, Hg4P2O6.

Methanol (methylalcohol), CH3OH.

Giftig. Na inslikken: braken, norit inne-

men, ogen tegen licht beschermen.

Methyleenchloride, CH2Cl2.

Methylbromide, CH3Br, wordt gebruikt

om grond in kassen te ontsmetten.

Methylmagnesiumbromide, CH3MgBr,

een ‘Grignard-reagens’, gebruikt voor

organische syntheses.

Mierenzuur, HCOOH, welbekend van

brandnetels. Gevaarlijk voor huid en

ogen.

Monochlooracetylchloride,

ClCH2COCl, vloeistof.

Morfine, C17H19NO2.

Mosterdgas (di(chloorethyl)sulfide),

(CH2CH2Cl)2S, lichtgele olie. In de

oorlog Iran-Irak neutraliseerden de Ira-

niërs besmette plekken met chloorkalk.

Mosterdgas ontstaat door inwerking

van fosfortrichloride (PCl3) op thiodi-

ethyleenglycol, of door etheen in te la-

ten werken op zwaveldichloride (SCl2).

N
Naftaceen (tetraceen), C18H12, oranje

kristallen.

Naftaleen (naftaline), C10H8, witte

schilfers, zeer karakteristiek aroma.

Natrium, Na. Zilverwit metaal. Bewa-

ren: zie kalium. Uit een mengsel van

ijzerpoeder, koolstof en natrium-

hydroxide, dat tot 1000°C wordt verhit,

ontwijkt natriumdamp. Het metaal

ontstaat eveneens door elektrolyse van

gesmolten natriumhydroxide, of van

een mengsel van gesmolten keukenzout

en wat calciumchloride. Toepassingen:

zie kalium.

Natriumacetaat, NaOOCCH3.

Natriumamalgaam, HgmNan.

Natriumamide, NaNH2, ontstaat als

watervrij ammoniakgas in gesmolten

natrium wordt geleid.

Natriumazide, NaN3, ontstaat bij in-

werking van lachgas op natriumamide.

Natriumbicarbonaat (dubbelkoolzure

soda, zuiveringzout), NaHCO3, wit

poeder.

Natriumbisulfaat, NaHSO4.1H2O. Sterk

zuur wit kristalpoeder, onder meer ge-
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bruikt als toiletontkalkingsmiddel.

Natriumcarbonaat, zie soda.

Natriumchloraat, NaClO3, witte, iets

wateraantrekkende kristallen, daardoor

minder geschikt dan kaliumchloraat.

Brandnetelbestrijdingsmiddel.

Natriumchloride (keukenzout), NaCl.

Natriumchloriet, NaClO2, wit kristal-

poeder, schokgevoelig explosief.

Natriumfluoride, NaF, wit poeder. Vergif

dat evenwel sterk braken opwekt. Zie

ook kaliumfluoride. Bewaren in kunst-

stof potje.

Natriumhydrofluoride, NaF.1HF, zie na-

triumfluoride; niet aanraken en niet aan

ruiken.

Natriumhydroxide (caustic soda, goot-

steenontstopper), NaOH. Witte korrels

of schilfers, die zeer snel water aantrek-

ken. Wordt gebruikt in de papier- en

zeepindustrie, voor het afbijten van verf,

de productie van diverse chemicaliën en

van aluminium. Zie verder natronloog.

Natriumhypochloriet, NaOCl.6H2O.

Huishoudchloor is een oplossing van

natriumhypochloriet. Deze stof heeft

ongeveer dezelfde eigenschappen als

chloorkalk. Na inslikken melk en norit

innemen, dokter waarschuwen.

Natriummethoxide, NaOCH3, ontstaat

uit natrium en methanol.

Natriumnitraat (chilisalpeter), NaNO3.

Kan kaliumnitraat vervangen, maar

heeft het nadeel wateraantrekkend te

zijn. Kunstmest.

Natriumnitriet, NaNO2, ontstaat door

verhitting van natriumnitraat. Zeer gif-

tig. Uitbraken.

Natriumperoxide, Na2O2.

Natriumsulfaat, Na2SO4.10H2O. Het

kristalwater verdwijnt bij verhitting.

Wordt gebruikt in de glas- en papier-

industrie.

Natriumsulfide, Na2S, ontstaat door

zwavel op te lossen in natriumhydroxi-

de. Daarbij ontstaat tevens fixeerzout.

Natriumthiosulfaat, zie fixeerzout.

Natriumtriperchromaat, Na3CrO8,

explodeert al bij matige verhitting.

Natronloog, oplossing van natriumhy-

droxide in water. Bewaren: zie kaliloog.

n-Butyl-, zie bij Butyl-.

Nikkel, Ni.

Nikkeltrihydrazinechloraat,

Ni(ClO3)2.3N2H4.

Nitreuze damp, zie stikstofdioxide.

Para-nitro-aniline, C6H4(NO2)NH2.

Nitrobenzeen, C6H5NO2. Ontstaat bij

inwerking van zwavelzuur en salpeter-

zuur op benzeen. Giftig. Kan ook ec-

zeem veroorzaken.

Nitrocellulose (cellulosenitraat, schiet-

katoen), mengsel van

C12H17(ONO2)3O7, C12H16(ONO2)4O6,

C12H15(ONO2)5O5 en

C12H14(ONO2)6O4.

Nitroglycerine (propaantrioltrinitraat),

CH2ONO2CHONO2CH2ONO2.

Nitroglycol (ethaandioldinitraat),

(CH2ONO2)2.

Nitroguanidine, H2NC(NH)NHNO2,

geeft bij ontploffing vrijwel geen vlam.

Vermengd met nitrocellulose dient het

als geweerpatroonkruit, en vermengd

met paraffine plus ammoniumnitraat als

lading voor mortiergranaten.

Nitromanniet (mannitolhexanitraat),

CH2ONO2(CHONO2)4CH2ONO2.

Nitronaftaleen, C10H7NO2, ontstaat

door inwerking van salpeterzuur op naf-

taleen. Sterk kankerverwekkend.

Nitrosoguanidine, H2NC(NH)NHNO.

Nitrostijfsel, C12H12(ONO2)8O2.
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O
Oxaalzuur, (COOH)2.2H2O. Wit poe-

der. Vergiftig. Tegengif: kalkmelk drin-

ken, daarna water.

Ozon, O3.

P
Paraffine, o.a. C15H32. Mengsel van

koolwaterstoffen. Er is vloeibare en vas-

te paraffine. Bij drenken of dompelen

in paraffine is steeds de vloeibare vorm

bedoeld, bij paraffine in mengsels kan

ook de vaste vorm worden gebruikt.

Para-nitro-, zie nitro-.

Parathion, C10H14O5NSP, insecticide en

zenuwgas. Een zeer kleine dosis kan fa-

taal zijn, als in de voorafgaande dagen

of weken ook al kleine hoeveelheden

zijn opgenomen.

Pek, mengsel van diverse polycyclische

aromaten en andere stoffen. Bitumen,

asfalt. Een mengsel van pek en salpeter

heet ‘Grieks vuur’.

Pentachloorfenol, C6Cl5OH, schimmel-

werend middel. Zeer giftig.

Pentaerythritoltetranitraat (PETN,

pentriet), C(CH2ONO2)4.

Perchloorzuur, HClO4 plus wat water.

Vormt zich uit kaliumperchloraat met

zwavelzuur of bij elektrolyse van kali-

umchloraatoplossing waaraan een beet-

je kaliumdichromaat is toegevoegd.

Kan gedurende korte tijd bewaard wor-

den zoals broom. Na langere periode

kan het spontaan exploderen.

Perhydrol, zie waterstofperoxide.

Permanganylsulfaat, (MnO3)2SO4.

Petroleum, o.a. C10H22. Mengsel van

koolwaterstoffen.

Petryl, C6H(NO2)3NNO2CH2ONO2.

Pikrinezuur (trinitrofenol),

C6H2(NO2)3OH, gele kristallen. Alles

wat daarmee in aanraking komt, wordt

geel. Zelfs de huid kan dagenlang geel

blijven. Pikrinezuur is dan ook een

kleurstof. Tevens een explosief. Men

maakt het door fenol op te lossen in ge-

concentreerd zwavelzuur, het product

geruime tijd met salpeterzuur te ver-

warmen en dan in koud water te laten

kristalliseren. Men bewaart het in een

fles met rubber stop of kurk. Glazen

stop kan explosie veroorzaken.

Polypropyleen (PP), (C3H6)n.

Polystyreen (PS, piepschuim), (C8H8)n.

Potas, zie kaliumcarbonaat.

Propargylbromide, HCCCH2Br, bijna

kleurloze, scherp ruikende vloeistof,

ontbrandt bij slag, detoneert met som-

mige chemicaliën. Zeer gevaarlijk.

Propionzuur (ethaancarbonzuur),

C2H5COOH.

Pruisisch blauw (ferroferricyanide),

KFe(Fe(CN)6).

Pyridine, C5H5N, kleurloze vloeistof.

Vergiftig. Uitbraken.

Q/R
Quinine, zie kinine.

Rattenkruit, zie arsenicumtrioxide. Het

is een wit poeder.

RDX (cycloniet, hexogeen, cyclotri-

methyleentrinitramine), (CH2NNO2)3.

Eerst voegt men formaline en ammonia

bij elkaar; het daaruit gevormde pro-

duct wordt met salpeterzuur omgezet

in ‘urotropinenitraat’, en dit wordt ver-

volgens in een sterk gekoeld mengsel

van salpeterzuur en zwavelzuur ge-
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bracht. Zoals in de inleiding van deze

lijst al is gesteld: voor amateurs is dit te

riskant.

Resorcine (1,3-benzeendiol),

C6H4(OH)2. Witte, rose aanlopende,

zoet ruikende kristallen. Vergiftig, zie

fenol.

Roet, zet zich af op koude voorwerpen

die in een roetende vlam worden ge-

houden. Zwarte verfstof (‘roetzwart’,

‘lampezwart’). Kan eczeem veroorza-

ken. Kankerverwekkend. Zie verder

koolstof.

S
Salmiak (van: sal ammoniac), zie

ammoniumchloride.

Salpeter, zie kaliumnitraat.

Salpeterzuur, HNO3. ‘Geconcentreerd’

salpeterzuur bevat ongeveer 35% water,

‘sterk’ salpeterzuur en ‘rood rokend’

salpeterzuur bevat nauwelijks water. De

stof vindt een groot aantal toepassingen

in chemische industrie en laboratori-

um. Het wordt in stikstofbindings-

bedrijven gemaakt uit lucht. De

laboratoriumbereiding gaat uit van na-

triumnitraat (of een ander nitraat), dat

met geconcentreerd zwavelzuur wordt

gedestilleerd. Daarbij vormt zich eerst

salpeterzuur, maar als de verhitting van

het reactiemengsel wordt voortgezet,

ontstaan nitreuze dampen, die het des-

tillaat een gele tot roodbruine kleur ge-

ven (rood rokend salpeterzuur). Ook

bij verhitting van watervrij natriumbi-

sulfaat met nitraat ontstaat dit rood ro-

kende brouwsel. Salpeterzuur moet in

glazen stopflessen worden bewaard

(kurken en dergelijke worden snel aan-

gevreten). Een fles met sterk of rood

rokend zuur bovendien in een contai-

ner (zie broom), omdat het bij glas-

breuk vrijkomende zuur anders brand

kan veroorzaken.

Siliciumdioxide, zie kwarts.

Siliciummonoxide, SiO.

Slagkwik, zie mercurifulminaat.

Soda (bedoeld wordt de normale huis-

houdsoda, d.w.z. kristalsoda, natrium-

carbonaat), Na2CO3.10H2O.

Spaanse vlieg, zwarte skeletjes of poe-

der van insecten van het geslacht Can-

tharides. Werkzame stof cantharidine,

C10H12O4. Dit is geen liefdeslust- of

potentieverhogend middel, zoals vaak

gedacht wordt, maar een zó extreem ir-

riterende stof dat na gebruik weleens

morfine moet worden toegediend tegen

de pijn.

Spiritus, zie alcohol.

Staalwol, zie ijzer.

Stikstof, N2, gas.

Stikstofdioxide, NO2, gas.

Stikstoftetroxide, (NO2)2, vloeistof.

Strontiumnitraat, Sr(NO3)2, ontstaat

door het mineraal strontianiet op te

lossen in salpeterzuur. Deze naam is af-

geleid van het Schotse plaatsje Stron-

tian, waar dit mineraal voorkomt.

Stijfsel, (C6H10O5)n, wit poeder.

Styreen, C6H5CHCH2.

Sublimaat (corrosief sublimaat, mercu-

richloride), HgCl2, witte kristallen. Niet

verpulveren, niet aan snuiven, niet ver-

stuiven; is dodelijk gif. Wordt wel ge-

bruikt als antisepticum. Bij inslikken:

braken, rauw ei innemen en natuurlijk

dokter waarschuwen.

Suiker (saccharose), C12H22O11.

Sulfurylchloride, SO2Cl2. Deze verbin-

ding van zwaveldioxide en chloor be-
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hoort tot de gevaarlijkste verbindingen.

Bij aanraking met vocht (dus ook met

slijmvliezen, ogen) ontstaat namelijk

hitte, geconcentreerd zwavelzuur en

zoutzuurgas. Bewaren zoals broom en

sterk salpeterzuur.

T
Terpentijn, C10H16, harsolie, niet ver-

warren met terpentine (aardoliedestil-

laat).

Tetrachloorkoolstof (tetrachloor-

methaan, tetra), CCl4, oplosmiddel.

Dus niet bewaren onder een ‘oplosbare’

stop. Vergiftig. Na inslikken: braken,

daarna norit innemen.

Tetramethylammoniumchloriet,

(CH3)4NClO2.

Tetranitro-aniline (tetranitrofenylami-

ne), C6H(NO2)4NH2.

Tetranitrocarbazol (tetranitrodibenzo-

pyrrol), (C6H2(NO2)2)2NH. Insectici-

de.

Tetryl (trinitrofenylmethylnitramine),

C6H2(NO2)3NNO2CH3. Springstof, ge-

bruikt ter versterking van de initiaal, of

als lading van o.a. luchtdoelgranaten.

Wordt gewonnen uit dimethylaniline

en salpeterzuur.

Thallium, Tl.

Thiodiethyleenglycol, (CH2CH2OH)2S,

ontstaat als etheen door natrium-

hypochlorietoplossing wordt geleid, en

het gevormde tussenproduct, chloor-

hydrine CH2OHCH2Cl, een verbinding

aangaat met natriumsulfide.

Thionylchloride, SOCl2. Deze grond-

stof uit de chemische industrie zet wa-

ter om in zwaveldioxide en

zoutzuurgas.

Thiozwavelzuur, ‘theoretisch’ tussen-

product met de samenstelling H2S2O3.

Thoriumnitraat, Th(NO3)4.4H2O. Wit-

te, iets radio-actieve kristallen. Ontstaat

uit salpeterzuur en ‘ouderwetse’ gas-

gloeikousjes (thoriumdioxide). Thori-

umverbindingen zijn

kankerverwekkend.

Tin (stannum), Sn. Bladtin (stanniool)

of poeder.

Tintetrachloride, SnCl4, rokende vloei-

stof of kristallen. Gevaarlijk, zie lood-

tetrachloride.

Titanium, Ti, donkergrijs poeder.

Titaniumdichloride, TiCl2.

TNT, zie trinitrotolueen.

Tolueen, C6H5CH3. Veel gebruikt op-

losmiddel (verf, lijm).

Tri-(normaal- of iso-)butylaluminium,

(C4H9)3Al.

1,1,1-trichloorethaan, CCl3CH3.

Trichloorethyleen (trichlooretheen, tri),

Cl2CCHCl. Bedwelmend oplosmiddel

(verf, lijm). Vergiftig, zie tetrachloor-

koolstof.

Trichloornitromethaan (chloorpicri-

ne), CCl3NO2, gifgas.

Trichloornitrosomethaan, CCl3NO.

Triethylaluminium, (C2H5)3Al.

Triethylantimonium, (C2H5)3Sb.

Triethylarsenicum, (C2H5)3As.

Triethylbismuth, (C2H5)3Bi.

Trifenylaluminium, (C6H5)3Al.

Trimethylantimonium, (CH3)3Sb.

Trimethylarsenicum, (CH3)3As.

Trimethylbismuth, (CH3)3Bi.

Cyclo-trimethyleentrinitramine, zie

RDX.

Trimethylgallium, (CH3)3Ga.

Trinitroaniline (trinitrofenylamine, pi-

cramide), C6H2(NO2)3NH2, schokge-

voelig explosief.
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Trinitrobenzeen, C6H3(NO2)3. Men

verkrijgt dit product door TNT te oxy-

deren met zwavelzuur plus kalium-

dichromaat, en het aldus gewonnen

trinitrobenzoëzuur tot 150°C te verhit-

ten. Het hoeft nauwelijks betoog dat dit

zonder goede apparatuur zeer gevaar-

lijk is.

Trinitrofenol, zie pikrinezuur.

Trinitrofenylmethylnitramine, zie

tetryl.

Trinitroresorcine, C6H(NO2)3(OH)2.

Deze genitreerde resorcine-verbinding

is het uitgangspunt voor de bereiding

van loodstyphnaat.

Trinitrotolueen (TNT). Men bereidt dit

product uit tolueen en een mengsel van

geconcentreerd salpeterzuur (HNO3)

en zwavelzuur (in de verhouding 1: 2).

Na verwarming tot 120°C voegt men

overmaat HNO3 toe. TNT en bijpro-

ducten worden afgescheiden van het

zuur; met natriumsulfiet (Na2SO3)

worden de bijproducten in oplossing

gebracht, zodat ze uitgespoeld kunnen

worden. Explosies zijn voorgekomen bij

het mengen van tolueen met zuren, en

na het niet goed uitwassen met sulfiet.

Het proces vereist nauwkeurige contro-

le en is voor amateurs te gevaarlijk.

Tripropylantimonium, (C3H7)3Sb.

U
Ureum (carbamide), CO(NH2)2.

Ureumnitraat, CO(NH2)2.1HNO3.

Ureumperoxide, CO(NH2)2.1H2O2.

V
Vanadiumsesquioxide, V2O3. Vergiftig.

Na inslikken: mond spoelen en braken.

Vaseline, mengsel van paraffinen, zoals

C12H26.

Vinylacetaat, CH3COOCHCH2.

Vloeispaat, zie calciumfluoride.

W
Water, H2O.

Waterstof(gas), H2.

Waterstofperoxide, H2O2. Verkrijgbaar

zijn een 3 procents en een 30 procents

oplossing. De laatste heet perhydrol.

Een oplossing van 20% kan gemaakt

worden uit bariumperoxide, zie aldaar.

Beide laatste oplossingen zijn gevaarlijk

voor ogen en slijmvliezen. In bruine

fles bewaren. Geen doppen van metaal

gebruiken. Zuivere waterstofperoxide

wordt toegepast in raketmotoren.

Wolframcarbide, WC.

Wolframdioxide, WO2.

Wijnsteenzuur (dihydroxyethaandicar-

bonzuur), (CH(OH)COOH)2. Witte

kristallen, gebruikt in bakpoeder.

X/Y/IJ
Xyleen (dimethylbenzeen),

C6H4(CH3)2. Oplosmiddel.

IJsazijn, zie azijnzuur.

IJzer (ferrum), Fe. Poeder, vijlsel, staal-

wol.

IJzerchloride (ferrochloride),

FeCl2.4H2O. Groene, iets blauwachtige

kristallen.

IJzeroxide, zie ferri-oxide.

IJzersulfaat (ferrosulfaat, groene vitri-
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ool, ijzervitriool), FeSO4.7H2O. Groene

kristallen.

Z
Zand. Bedoeld wordt – althans voor

chemische bereidingen – scherp zand,

grotendeels kwartszand, zie kwarts.

Zilver (argentum), Ag.

Zilvercarbide (zilveracetylide), Ag2C2,

geelwit neerslag dat ontstaat als acety-

leen in een ammoniakale zilverzout-

oplossing wordt geleid.

Zilverchloride, AgCl, slecht oplosbaar

in water, goed oplosbaar in fixeerzout-

oplossing.

Zilverfulminaat, (AgONC)2, ontstaat

als zilver wordt opgelost in overmaat

salpeterzuur, en dit mengsel in alcohol

wordt geschonken.

Zilverhyponitriet, Ag2N2O2, gele kris-

tallen.

Zilvernitraat, AgNO3. Kleurloze kristal-

len. Grondstof voor fotografisch mate-

riaal en (ouderwetse) wrattenstiften.

Bijtende stof, die in bruine fles moet

worden bewaard. Inname is zeer ge-

vaarlijk (slokdarm- en maagperforatie).

Direct braken en water met veel zout

innemen.

Zilveroxalaat, (COOAg)2.

Zilveroxide, Ag2O, donkerbruin poeder.

Zilvertetrazol, AgCHN4.

Zink, Zn, grijs poeder.

Zinkchloride, ZnCl2 of ZnCl2.2H2O.

Zinkoxide (zinkwit), ZnO, verfstof.

Zinkperoxide, 4ZnO.3H2O2.1H2O.

Zinksulfaat, ZnSO4.7H2O.

Zinktetramminochloraat,

Zn(ClO3)2.4NH3.

Zinktetramminoperchloraat

Zn(ClO4)2.4NH3.

Zirconium, Zr.

Zout, zie natriumchloride.

Zoutzuur (chloorwaterstof), HCl in

water. HCl-gas ontstaat onder meer als

natriumbisulfaat wordt verhit met

zout. Sterk zoutzuur (rokend zoutzuur)

bevat 38% HCl. ‘Geconcentreerd’ zout-

zuur heeft in de regel een sterkte van

25%. Zuiver zoutzuur is kleurloos,

technisch zoutzuur bevat soms wat ij-

zerchloride en is dan geelachtig. Kurken

en metalen doppen zijn ongeschikte af-

sluiters voor zoutzuurflessen.

Zuiveringzout, zie natriumbicarbonaat.

Zuurstof, O2.

Zwaarspaat (verfstof en mineraal), zie

bariumsulfaat.

Zwavel, S8, geel poeder.

Zwavelchloriden, S2Cl2, SCl2, SCl4,

agressieve stoffen die gevormd worden

bij inwerking van chloorgas op zwavel.

Zwaveldioxide, SO2.

Zwavelkoolstof, CS2. Bewaren in fles

met ingeslepen glazen stop. Zet op de

buitenkant steeds een streepje bij het

vloeistofniveau. ‘Lekken’ verraden zich

dan snel, zodat maatregelen genomen

kunnen worden. Damp van onzuivere

zwavelkoolstof verraadt zich ook door

zijn weeë lucht.

Zwavelwaterstof, H2S.

Zwavelijzer (ferrosulfide), FeS.

Zwavelzuur (accuzuur, vitriool-olie),

H2SO4. Geconcentreerd zwavelzuur is

een olieachtige vloeistof. De concentra-

tie is ca. 98%. Dit moet in een stopfles

worden bewaard, daar kurken en meta-

len doppen snel aangetast worden.

Zwavelzuur kan gemaakt worden door

destillatie van ijzersulfaat (ijzervitri-

ool). Bij verhitting daarvan ontwijkt
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eerst een deel van het kristalwater. De

rest van het kristalwater gaat over op

het destillaat. De naam vitriool-olie

stamt van deze oude bereidingswijze.

Als boorzuur samen met natrium- of

kaliumsulfaat wordt gesmolten, en de

bijtende dampen in water worden op-

gevangen, ontstaat eveneens zwavel-

zuur. Dit zuur wordt ‘overal’ gebruikt:

petrochemische industrie, kunstmestfa-

bricage, de bereiding van kleurstoffen,

sulfaten voor de glasindustrie, accu’s

enzovoort. Accuzuur bestaat uit zwavel-

zuur (25%), maar bevat ook giftig

loodsulfaat. Hiermee rekening houden

bij het eventueel indampen om de con-

centratie op te voeren.

Zwavelzuurhydraat, H2SO4.1H2O.
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Aanhangsel

EXTRA PROEVEN EN RECEPTEN

op Internet (website BRINK)

gepubliceerd in de rubriek

GILLENDE KEUKENMEID

De verwijzingen in dit bestand die

beginnen met de letters SV hebben

betrekking op de andere bestanden van

dit boek. Onderstaande tekst kondigt

upgrades aan. Deze zijn te downloaden

van Internet (http://www.knot.nl/orga-

nisations/brink/). Het ligt in de bedoe-

ling dit document in latere upgrades

gestaag uit te breiden.

Inleiding: Lees dit eerst!

Vuurwerk maken is veel meer dan

alleen mengen en roeren. Om het juiste

effect en de noodzakelijke veiligheid te

bereiken, moet u erg veel aandacht

besteden aan de constructie van hul-

zen, het maken van lonten, verwerking

van de mengsels en tal van andere

‘huishoudelijke’ zaken. Het woord ‘vei-

ligheid’ is hier eigenlijk misplaatst; wie

ècht op safe speelt moet zich gewoon

nooit met dit soort dingen inlaten

(trouwens ook niet met wegverkeer,

wintersport, klussen in huis, roken,

drinken of andere bezigheden die

gevaarlijker zijn dan vuurwerk maken).

Lees de term ‘veilig’ als: ‘niet nodeloos

onveilig’.

Praktische informatie over de ambach-

telijke en huishoudelijke kanten van

vuurwerk maken is te vinden in het

boekje Vuurwerk! (ISBN 90-5658-007-

8), dat verkrijgbaar is in de betere

boekhandel of de bibliotheek. De in dit

boek beschreven praktijk benadert de

professionele vuurwerkmakerij veel

dichter dan dit boek, dat meer op pri-

mitief geëxperimenteer is gericht.

(Overigens worden verderop ook meer

gedetailleerde aanwijzingen gegeven,

bijvoorbeeld voor de bereiding van

sterren.)

Op twee punten na is Vuurwerk! een

bruikbare handleiding voor het samen-

stellen van enkele eenvoudige mengsels

en vuurwerkconstructies. Die twee

punten zijn een paar ongelukkig gefor-

muleerde richtlijnen:

a) De auteurs vinden dat u voor het

fijnmalen van chemicaliën best een

elektrische koffiemolen kunt gebrui-

ken. Maar iedereen die zelf aan het

experimenteren slaat, zou zich daarmee

aan groot gevaar kunnen blootstellen.

Gebruik liever een porseleinen vijzel

met stamper, maal daarmee alle stoffen

afzonderlijk en reinig dit gereedschap

steeds grondig voordat u er een ander

ingrediënt mee gaat bewerken. (Zeer

fijne poeders zoals zwavelbloem hoe-

ven helemaal niet te worden gemalen;
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wrijf wel de klonten fijn.)

b) Een andere afrader is het gebruik

van – wat de auteurs noemen – ‘land-

bouwsalpeter’ in bepaalde mengsels.

Gebruik in dat geval, tenzij anders

wordt vermeld, uitsluitend kaliumni-

traat (kalisalpeter). Alle andere salpe-

tersoorten die in de landbouw worden

gebruikt zijn namelijk ongeschikt of

zelfs ronduit gevaarlijk. Neem dus géén

‘kalksalpeter’ (calciumnitraat), dat

water bevat en vocht aantrekt, en daar-

door mengsels kan bederven of zelfs

tot zelfontbranding kan brengen.

Gebruik om soortgelijke redenen geen

magnesiumnitraat, geen ‘kalk-

ammonsalpeter’ (een mengsel van

ammoniumnitraat en mergel) en liever

ook geen ‘chilisalpeter’ (= natron-

salpeter, natriumnitraat).

Nog iets: de onderstaande recepten

berusten op gegevens uit de literatuur,

stoffenkennis en in veel gevallen ook

op ervaringen, door de schrijver opge-

daan in de periode 1961-1972.

Vergissingen zijn dus niet geheel uit te

sluiten – laat staan dat er enige garan-

tie valt te geven. U werkt dan ook voor

eigen risico.

Slechts een deel van deze informatie is

als proef uitgewerkt. Wie zelf wil expe-

rimenteren, dient zich eerst te verdie-

pen in de andere SV-hoofdstukken en

liefst ook in de vakliteratuur. Anders

gebeuren er ongelukken. Neem in ieder

geval deze ‘gulden regels’ in acht:

– behandel ook stoffen of mengsels die

naar uw idee veilig zijn als riskant;

– vermijd wrijving en hitte bij de berei-

ding;

– beproef kleine hoeveelheden (bij

voorkeur buiten);

– bescherm uw gezicht;

– zorg dat u geen stoffen binnenkrijgt;

– gebruik een ontsteking die u vol-

doende respijt geeft;

– bewaar geen restjes;

– lees zoveel mogelijk informatie over

dit boeiende vakgebied (het tref-

woord is: pyrotechniek);

– behoorlijke kennis van scheikunde is

onmisbaar.

Nuttige informatie over het omgaan

met vuurwerk, lonten en dergelijke –

en over de gevaren van gestunt en

gepruts zonder kennis van zaken – is te

vinden in ‘Vuurwerk afsteken’, ISBN

90-75869-08-8.

Bestelinformatie

VUURWERK AFSTEKEN (boek met

gedetailleerde informatie over gebruik,

misbruik, risico’s en voorzorgen) door

David Douwes, ISBN 90-75869-08-8.

Voor ƒ 25,00 incl. BTW verkrijgbaar bij

de boekhandel (geef bij bestellen zono-

dig het ISBN op) en de vuurwerk-

detailhandel. Rechtstreeks bestellen bij

de uitgeverij kan ook: maak ƒ 25,00 +
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ƒ 7,50 behandelings-/verzendkosten =

ƒ 32,50 over naar postbanknummer

1959278 t.n.v. DNA context te TIL-

BURG onder vermelding van het

besteladres en de titel.

V-001. Knalproef

Idee: een poedermengsel aan de open

lucht verhitten en laten knallen.

– Recept:

1) 50% kaliumnitraat (KNO3)

2) 33% kaliumcarbonaat

(gegloeide, dus watervrije

potas; K2CO3)

3) 17% zwavel (S8)

De ingrediënten 1, 2 en 3 afzonderlijk

zeer fijn malen in een vijzel met stam-

per. (Klontjes zwavelbloem (3) hoeven

alleen maar te worden fijngewreven.)

Maak hoogstens circa 10 gram van dit

mengsel, dat in afwachting van de

proefneming bewaard moet worden in

een pot met rubber stop. Er mag

namelijk geen vochtige lucht bij kun-

nen komen. Gebruik geen stoppen of

deksels van hard plastic, metaal, glazen

slijpstoppen en dergelijke. Als korreltjes

van het mengsel bekneld raken, bestaat

er namelijk een kleine kans op zelfont-

branding. Hoewel het mengsel behoor-

lijk stabiel en veilig is, kunt u het maar

beter buitenshuis en brandvrij bewaren

(bijvoorbeeld in een stenen schuurtje

zonder brandbare rommel) op een

koele plek waar nooit zonlicht komt

(!), en uit de buurt van warmtebron-

nen zoals verwarmingsbuizen. Of nog

beter: bewaar het helemaal niet, maar

spoel ongebruikte restanten door het

toilet.

– Voor een proef heeft u een stukje 

(ca. 10 x 10 cm) dun plaatstaal nodig.

Sla er met een hamer een ondiepe deuk

middenin, en maak aan de rand een

paar gaatjes voor bevestiging met dun

ijzerdraad. Bevestig dit plateau hori-

zontaal (met de uitdeuking omlaag) op

een driepoot of een ander stabiel en

onbreekbaar onderstel (dus geen glazen

theelicht), en wel zó dat een forse spiri-

tusbrander er onder past; de top van de

vlam moet de bult in het staal goed

kunnen raken. Een ouderwetse ijzeren

fonduset zou geschikt kunnen zijn.

Controleer of de verhitting naar wens

is: de deuk in het centrum moet gloei-

end heet zijn te stoken. Bevestig de

brander aan een lang touw (zie ook

SV-figuur 23), en leg dit over de grond

uit, tot aan uw observatieplaats. Kies

daarvoor een positie op zo’n tien meter

afstand met enige dekking tegen bij-

voorbeeld het wegspringen van het

onderstel of druppels gesmolten meng-

sel.

– (Als de plaat is afgekoeld:) doe een

theelepel van het mengsel in de deuk,

steek de brander aan en wacht van vei-

lige afstand de gebeurtenissen af. Zodra

de plaat gloeiend heet wordt, begint
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het mengsel te smelten en volgt na ver-

loop van tijd opeens een scherpe, ver-

rassend harde knal. Wees geduldig. Als

er ook na zo’n tien minuten wachten

geen knal is gekomen, moet u de bran-

der aan het touw wegtrekken en de

plaat minstens circa vijf minuten laten

afkoelen, voordat u een kijkje gaat

nemen.

– Waarschuwingen:

a) doe zo’n proef nooit binnen;

b) gebruik beslist geen gesloten omhul-

sel;

c) gebruik geen grote hoeveelheden

(complete mislukking is dan trouwens

waarschijnlijker dan een extra harde

knal);

d) blijf ver uit de buurt van ruiten,

brandbaar gewas, spelende kinderen en

andere riskante toestanden;

e) denk ook aan de ‘normale’ risico’s

van spiritus; ga bijvoorbeeld geen hete

brander bijvullen uit een fles.

– Aanvullende informatie: Sommige

vuurpijlen en fonteinen branden met

een knetterend geluid. Verder vermeldt

de literatuur experimenten met meng-

sels die met ‘glitter’ of flikkerend of

zelfs knallend opbranden. De recepten

voor de bedoelde composities schrijven

soms potas voor (ingrediënt 2) en

vaker andere, chemisch daarop gelij-

kende stoffen, zoals gegloeide water-

vrije soda (Na2CO3), natriumoxalaat

(Na2C2O4), dubbelkoolzure soda

(NaHCO3) en barium- of strontium-

carbonaat (BaCO3, SrCO3). En behalve

zwavel (ingrediënt 3) zijn ook de zwa-

velverbindingen arseendisulfide (As2S2)

of antimoontrisulfide (Sb2S3) vaak in

knetterende, uiteenspattende of flikke-

rend verbrandende vuurwerkmengsels

aan te treffen. Zou u echter in de boven

beschreven proef de ingrediënten 2 of

3 op deze manier willen vervangen,

dan zijn zeer onaangename verrassin-

gen niet uit te sluiten. Wees dus op uw

hoede, zeker ook voor de giftigheid van

oxalaat en verbindingen die barium,

arseen of antimoon bevatten. Bij het

malen en mengen kunt u gemakkelijk

stof inademen! Barium veroorzaakt

dan hardnekkige misselijkheid en diar-

ree, arseen en antimoon zijn kanker-

verwekkend en oxalaat is een krachtig

bloedvergif dat al bij huidcontact zijn

fatale werk begint te doen.

Restanten van dergelijke mengsels niet

bewaren, maar onschadelijk maken (op

een krant doen die vervolgens wordt

aangestoken of met een beetje zand en

water vermengen); verzamel en bewaar

de residuen – vanwege hun hoge ar-

seen-, antimoon-, barium- of mogelijk

oxalaatgehalte – als chemisch afval in

een open verfblik – buiten.
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V-002. Sterren die
witte rookwolkjes
en ringen uitsto-
ten

Idee: vuurpijlen die juist overdag het

aardigste effect sorteren (‘dag-

vuurwerk’).

– Maak een reeks vuurpijlen volgens

het boekje Vuurwerk! (zie de inleiding

van dit Aanhangsel) of neem bestaande

vuurpijlen en vervang de sterren die

daar inzitten door de sterren die u vol-

gens onderstaand recept gaat maken

(opgelet: geknutsel aan bestaand vuur-

werk is alleen weggelegd voor mensen

die precies weten waar ze mee bezig

zijn; anders moet het beslist worden

ontraden).

– Stel het volgende mengsel samen

(niet meer dan circa 100 gram):

1) 47-50% kaliumnitraat

(KNO3)

2) 13-15% zwavel (S8)

3) 12-13% magnalium (Mg + Al

1:1) of aluminium (Al)

4) 10-13% houtskool (o.a. C)

5) 7-10% antimoniumtrisulfide

(Sb2S3)

6) 5% dextrine of stijfsel (-poe-

der)

Voor het verkrijgen van de ingrediën-

ten 1, 2 en 4: zie het boekje Vuurwerk!

maar ook opmerking b van de

Inleiding hiervoor. De ingrediënten 1,

2, (soms ook 3), 5 en 6 zijn verkrijg-

baar via drogisten, chemicaliënhandels

en laboratoria; de nummers 2 en 4 ook

bij tuincentra (als mierenbestrijdings-

middel respectievelijk bodemverbete-

raar) en 4 en 6 bovendien in super-

markten (barbecuehoutskool, bakkers-

dextrine, stijfselpoeder). Het mineraal

stibniet (mits zuiver) komt overeen

met ingrediënt 5. Stibniet bestaat uit

zwarte kristallen; als u er een lucifer

langs strijkt ontbrandt deze. Wat ingre-

diënt 3 betreft: bedoeld wordt een zeer

fijn poeder (of door een doek gewre-

ven vijlsel) van aluminium-magnesium

legering 1:1; eventueel een mengsel van

aluminium- en magnesiumpoeder 1:1

of desnoods alleen aluminium (minder

goed effect); de bedoelde magnalium-

legering wordt (vaak in wat afwijkende

samenstelling) gebruikt als lichtmetaal

in toepassingen die niet aan vuurbelas-

ting onderhevig zijn (dus niet in alu-

minium pannen). Magnalium 1:1 is

ook een verfpigment, evenals alumini-

umpoeder. Metaal van magnalium is

verder te herkennen aan zijn soortelijke

massa van 2,2 à 2,6 g/cm3 en de zeer

zilverachtige glans.

– Waarschuwing: Beslist niet samen

fijnmalen: ingrediënt 1 met een van de

andere stoffen, of 2 met 3! Deze com-

binaties kunnen namelijk (bij uitoefe-

ning van veel druk of statische opla-

ding door wrijving) plotseling met een

steekvlam ontbranden. Dit zal niet
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gemakkelijk gebeuren, maar valt ook

niet helemaal uit te sluiten. Meng de

stoffen voorzichtig door elkaar in een

kom van hout of aardewerk met een

houten lepel of spatel (gebruik geen

plastic; dit veroorzaakt statische elek-

triciteit). Leng dit mengsel vervolgens

aan met hoogstens 6% water, liever

minder. Volg verder de aanwijzingen

die beschreven zijn voor de productie

van sterren in de paragraaf ‘de effect-

lading’ van Vuurwerk!

– Overdag produceren de met deze

sterren gevulde vuurpijlen allemaal

witte wolkjes en ringen die met een

zwak knetterend geluid worden uitge-

stoten. Bij duisternis wordt een boeket

van sterren zichtbaar die langdurig

branden en een spoor van witte flitsen

en glinsterlichtjes achterlaten. Vanwege

het langdurige branden en het mogelij-

ke grondcontact moeten zulke pijlen

naar open water worden afgevuurd.

– Restanten van het mengsel of de ster-

ren niet bewaren, maar onschadelijk

maken (op een krant doen die vervol-

gens wordt aangestoken of met een

beetje water met afwasmiddel kletsnat

maken en vervolgens met wat nat zand

vermengen; verzamel en bewaar de

residuen – vanwege hun hoge anti-

moongehalte – als chemisch afval in

een open verfblik – buiten).

V-003. Sterren en
lichtkogels

Idee: kruitprojectielen met spetterende

effecten.

– In proef V-002 is verwezen naar een

manier om sterren te maken voor klei-

ne vuurpijlen volgens paragraaf ‘de

effectlading’ van Vuurwerk! Hieronder

volgen bereidingswijzen voor kruit-

blokjes en kruitkogels en enkele recep-

ten (V-004). Kruitblokjes zijn te

gebruiken als sterren in grote vuurpij-

len, maar zijn vooral bedoeld als ster-

ren in zogeheten mortierbommen. Een

summiere beschrijving daarvan is te

vinden in Vuurwerk! en in SV-para-

graaf 37 (over vuurwerkmortieren).

Veel betere beschrijvingen worden

gegeven door de vakliteratuur. Proef V-

005 biedt een alternatief voor de ama-

teur die in het klein wil beginnen.

Klein maar niet ongevaarlijk! Deze

proef leent zich ook voor het afschieten

van zogeheten kruitkogels, dat wil zeg-

gen cilinders van ‘stermengsel’, die

goed in een buis passen en door een

kleine kruitlading kunnen worden

afgeschoten – en daarbij tot ontbran-

ding komen.

– Een kruitblokje of kruitkogel bestaat

uit ‘stermengsel’, aangelengd met

‘mengvloeistof ’ en bepoederd met een

‘ontstekingsmengsel’. Als stermengsel

kan het onder V-002 genoemde recept

dienen, maar ook één van de onder-

staande recepten; zie verderop onder V004. 
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Het ontstekingsmengsel kan

bestaan uit gewoon buskruit (V-006,

recept BK1) of een ander mengsel. Let

erop dat ontstekingsmengsels niet

zomaar te combineren zijn met om het

even welk stermengsel; sommige com-

binaties zijn zelfs ronduit gevaarlijk. Bij

de recepten wordt het geschikte ontste-

kingsmengsel genoemd; wijk daar niet

van af zonder chemische kennis van

zaken! De mengvloeistof is meestal

water, maar stermengsels die zowel alu-

minium als natriumoxalaat (zie V-002)

bevatten moeten worden aangelengd

met een water-alcoholmengsel 1:1

(anders reageren de stoffen met

elkaar). Er zijn ook andere mengvloei-

stoffen. Ook dit wordt zonodig bij de

recepten aangegeven en ook hier moet

nauwkeurig de hand aan worden

gehouden.

– De grondstoffen moeten in het alge-

meen fijn worden gemalen (in fracties

die bij het recept zijn aangegeven – om

ontbranding tijdens het malen te voor-

komen). Maar het is aan te bevelen om

van de toegepaste houtskool 1%

(begroot op de totale hoeveelheid

mengsel) grof te houden, d.w.z. een

korrelgrootte van ca. 0,5 mm. Dat geeft

mooie vonk-effecten...

– Roer stermengsel met de aangegeven

hoeveelheid mengvloeistof tot een

kleiachtige homogene massa. Gebruik

hiervoor een houten (eventueel porse-

leinen) stamper en een houten (even-

tueel zacht plastic) kom met ronde

bodem. Gebruik niet meteen al het

stermengsel; houd iets achter de hand

ingeval het aangelengde stermengsel te

nat mocht zijn – dan droog poeder bij-

mengen. Af en toe het mengsel van de

wand van de kom losmaken met een

spatel van hout of rubber.

Kruitblokjes maken

Leg een stevig vel papier op tafel en

plaats daarop een houten persvorm

zonder bodem, bijvoorbeeld een vier-

kant raam. Stermengsel, aangelengd

met mengvloeistof, in de vorm doen.

Leg er een multiplex deksel op, dat pre-

cies in de vorm past. Het deksel krach-

tig aandrukken en (voorzichtig)

bekloppen met een houten of rubber

hamer om de massa te verharden; dan

vorm en deksel wegnemen. Druk de

gevormde koek met een strook hard,

eventueel geplastificeerd karton of bij-

voorbeeld een oude CD die langs een

houten lineaal wordt gerold in blokjes.

Strooi er wat ontstekingsmengsel over-

heen. Nu de blokjes (met het karton-

nen ‘mes’ of een geschikte spatel die

niet van metaal mag zijn) van de

ondergrond oplichten en overdoen op

een tweede stuk papier, dat eerst rijke-

lijk met ontstekingsmengsel is be-

strooid. De helemaal bepoederde blok-

jes kunnen nu op een derde vel papier

te drogen worden gelegd: uit de zon, en

niet bij de verwarming. Zorg dat ze
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niet tegen elkaar aan liggen. De

gedroogde kruitblokjes in goed sluiten-

de kartonnen doosjes bewaren.

Kruimels zijn te verwerken in fontei-

nen, kleine vuurpijlen en aandrijf-

lading van vuurballen en dergelijke

(proef V-005).

Kruitkogels maken

Dit onderdeel wordt behandeld in een

latere upgrade.

Speciale sterren maken

(‘vallende bladeren’ voor mortierbom-

men, ommantelde kruitkogels als licht-

kogels en kruitknikkers voor Romeinse

kaarsen).

Ook dit is een onderwerp voor een latere

upgrade.

Vernietiging / reiniging

Voor vernietiging van restanten, waar-

onder ook papier met kruitresten: zie

V-006. Gereedschappen, tafel en vloer

zorgvuldig reinigen met lauw water en

zeep. Dit is een veiligheidsmaatregel;

kruitstof levert op den duur brand- en

vergiftigingsgevaar op.

V-004. Recepten
voor eenvoudige
sterren en lichtko-
gels

Inleiding

Een algemene toelichting op de berei-

dingswijze van kruitblokjes en dergelij-

ke is gegeven onder V-003.

Alle hieronder gegeven recepten moe-

ten, voor zover toegepast als kruitblok-

jes en kruitkogels, voorzien worden van

het ontstekingsmengsel ‘zwart bus-

kruit’ volgens V-006, recept BK1, tenzij

anders wordt vermeld.

De recepten zijn ingedeeld in fracties,

genummerd 1, 2, enzovoort. Behandel

elke fractie apart zoals aangegeven,

anders gebeuren er ongelukken.

De percentages van de gedeclareerde

ingrediënten vertonen vaak een sprei-

ding (bijvoorbeeld “53-55%”). Het is

natuurlijk de bedoeling dat het totaal

op 100% uitkomt. Maar een ‘additione-

le’ toevoeging aan het recept van bij-

voorbeeld 5% betekent dat het totaal

een omvang heeft van – in dit voor-

beeld – 100% + 5% (bijvoorbeeld 120

gram mengsel volgens recept + 6 gram

additionele toevoeging).

De codes (RK3, W1 etc.) verwijzen

naar het zeer omvangrijke recepten-

boek dat door de auteur is aangelegd,

en dat ook de onderlegger zal vormen

van latere upgrades.

Over de gevaren van sommige stoffen

is hiervoor (V-001, V-002) al het een

en ander gezegd. Dit punt krijgt ver-

derop zonodig opnieuw aandacht als

een nieuwe stof ter sprake komt.
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Recepten voor wit licht

W1. Ster met witte staart:

1) 19% kaliumnitraat (KNO3),

38% bariumnitraat

(Ba(NO3)2)

2) 9% antimoniumtrisulfide

(Sb2S3), 10% zwavel (S8), 7%

dextrine of stijfsel

3) 17% aluminium(-poeder

en/of vijlsel)(Al)

De fracties 1 t/m 3 afzonderlijk malen,

daarna bevochtigen en voorzichtig ver-

mengen. Gebruik maximaal 6% addi-

tioneel water als mengvloeistof. Te ver-

werken tot kruitblokjes of kruitkogels

volgens V-003, en in die vorm geschikt

voor mortierbommen of experiment

V-005, varianten d en e. Ook te gebrui-

ken in vuurpijlen; volg na het aanlen-

gen met mengvloeistof de aanwijzingen

bij V-002.

W2. Ster met witte staart vol glinster-

lichten:

1) 53-55% kaliumnitraat

(KNO3)

2) 9-16% antimoniumtrisulfide

(Sb2S3), 9-14% zwavel (S8),

10-14% houtskool (o.a. C),

4-9% dextrine of stijfsel

3) 5-9% aluminium(-poeder

en/of vijlsel)(Al)

W2. Variant I (eenvoudige mengva-

riant):

1) 74% buskruit (volgens V-006,

recept BK1 in de verhouding

75/10/15)

2) 9% antimoniumtrisulfide, 8%

dextrine

3) 9% aluminiumpoeder

W2. Variant II (voor bijzonder rijke

staart van fonkelende sterretjes)

1) 73% buskruit (volgens V-006,

recept BK1 in de verhouding

75/10/15)

2) 18% antimoniumtrisulfide,

4% dextrine

3) 5% aluminiumpoeder.

De aangegeven fracties afzonderlijk

malen, daarna bevochtigen en voorzich-

tig vermengen. Gebruik maximaal 6%

additioneel water als mengvloeistof. De

mengsels zijn te verwerken tot kruit-

blokjes of kruitkogels volgens V-003, en

in die vorm geschikt voor mortierbom-

men of experiment V-005, varianten d

en e. Ook te gebruiken in vuurpijlen;

volg na het aanlengen met mengvloei-

stof de aanwijzingen bij V-002.

W3. Ster die langdurig gloeiende witte

vonken afgeeft:

1) 50% kaliumnitraat (KNO3)

2) 10% antimoniumtrisulfide

(Sb2S3), 9% zwavel (S8), 9%

houtskool (o.a. C), 4% 

dextrine of stijfsel

3) 9% titanium (Ti)

4) 9% natriumoxalaat

(Na2C2O4)
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De fracties 1 t/m 4 afzonderlijk malen,

daarna bevochtigen en voorzichtig ver-

mengen. Gebruik maximaal 6% additio-

neel water/alcohol 1:1 als mengvloeistof.

Het mengsel is te verwerken tot kruit-

blokjes of kruitkogels volgens V-003, en

in die vorm geschikt voor experiment

V-005, varianten d en e. Let op: dit

mengsel is niet zo stabiel: dus zo snel

mogelijk gebruiken; niet lang bewaren.

Andere recepten voor wit licht worden

gegeven in een latere upgrade.

Recepten voor geel licht

G4. Ster die uiteenspat in goudgele

lichtflitsen:

1) 43% kaliumnitraat (KNO3)

2) 24% antimoniumtrisulfide

(Sb2S3), 6% zwavel (S8), 9%

houtskool (o.a. C), 7% 

dextrine of stijfsel

3) 5% aluminium (Al)

4) 6% natriumoxalaat

(Na2C2O4)

De fracties 1 t/m 4 afzonderlijk malen,

daarna bevochtigen en voorzichtig ver-

mengen. Gebruik maximaal 6% addi-

tioneel water/alcohol 1:1 als bevochti-

gings-/mengvloeistof. Het mengsel is te

verwerken tot kruitblokjes volgens 

V-003, en in die vorm geschikt voor

mortierbommen of experiment V-005,

variant d. Ook te gebruiken in vuurpij-

len; volg na het aanlengen met vloeistof

de aanwijzingen bij V-002.

Andere recepten voor geel licht worden

gegeven in een latere upgrade.

Recepten voor gemengde ef-

fecten

RK3. Overdag: witte wolkjes en ringen

die zwak knetteren; ’s nachts: ster met

spoor van witte flitsen en glinsterlicht-

jes.

Het recept is beschreven onder V-002.

Te verwerken tot kruitblokjes of kruit-

kogels volgens V-003, en in die vorm

geschikt voor mortierbommen of expe-

riment V-005, varianten d en e.

Stermengsel aanmaken met additioneel

water (maximaal 6%).

GE4. Ster met gele staart en knetter-

effecten op de grond:

1) 50% kaliumnitraat (KNO3)

2) 10% antimoniumtrisulfide

(Sb2S3), 10% zwavel (S8), 8%

houtskool (o.a. C), 4% 

dextrine of stijfsel

3) 10% grof ijzervijlsel of zeer

fijn geknipte fijne staalwol

(Fe)

4) 8% natriumoxalaat

(Na2C2O4)

De fracties 1 t/m 4 afzonderlijk malen,

daarna bevochtigen en voorzichtig ver-

mengen. Gebruik maximaal 6% addi-

tioneel water/alcohol 1:1 als bevochti-
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gings-/mengvloeistof. Het mengsel is te

verwerken tot kruitkogels volgens V-

003, en in die vorm geschikt voor expe-

riment V-005, variant e. Maar let op:

het effect (gesmolten ijzer dat knallend

en knetterend op de grond valt) is dan

wel hoogst spectaculair, maar houd

rekening met omstanders en met

brandgevaar! De kruitkogel dus iets

schuin afschieten, in een veilige rich-

ting. En nog iets: dit mengsel is moge-

lijk niet stabiel – dus zo snel mogelijk

gebruiken; niet lang bewaren.

Andere recepten voor curieuze gemengde

effecten worden gegeven in een latere

upgrade.

Recepten voor groen, blauw,

oranje, rood en paars licht

Deze onderwerpen moeten wachten op

een latere upgrade.

V-005. Vuurbal,
sterrenschot en
lichtkogel

Idee: lancering van een enorme bal fel

wit licht, die na een doffe dreun in een

kolkende witte rookwolk of ‘ring’ ver-

andert. Dit speciale effect wordt vaak

in speelfilms gebruikt. Variant: het ver-

ticaal afvuren van projectielen die

geheel uit kruit bestaan. Dit zijn alle-

maal GEVAARLIJKE experimenten,

tenzij u voorzichtig en vakkundig te

werk gaat.

F1. Vuurbalrecept (de componenten

beslist niet vermengen!):

1) buskruit (aandrijflading)

2) aluminiumpoeder (vuurbal)

Bereid het buskruit volgens het voor-

schrift voor ‘Het basismengsel’ in

Vuurwerk! (maar zie de inleiding hier-

voor voor het toe te passen salpeter

(KNO3) en het vermijden van metalen

gereedschappen en bewaarmiddelen.

Alleen toelaatbaar is het gebruik van

een hamer voor het verpulveren van

grof onvermengd houtskool). Aan te

bevelen is de grofkorrelige, geperste

variant van bedoeld buskruit, maar

gebruik voor dat persen geen metalen

of plastic buizen; het boek Vuurwerk!

geeft in dat opzicht geen goede raad. U

kunt ook zwart kruit uit gewone rotjes

nemen (beslist geen strijkers open

prutsen – gevaarlijk! – lees ook

Vuurwerk afsteken) en dat zwak

bevochtigen, korrelen en drogen zoals

in Vuurwerk! is beschreven. Naast grof-

korrelig kruit heeft u een klein beetje

poedervormig kruit nodig (druk even-

tueel een paar korrels fijn met een

houtje op een stukje hardboard). In

proef V-006 vindt u nog andere buskr-

uitrecepten. Beproef die voorzichtig;

niet meteen als aandrijflading.

– Een buis van dik karton met een
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lengte van ongeveer 10 cm en een

doorsnede van ongeveer 2,5 cm wordt

aan één kant (de bodem) stevig afge-

sloten, bijvoorbeeld met een dikke

kurk of houten stop; gebruik geen

metaal of plastic. Een huls van een

gebruikte vuurwerkmortier (het prijzi-

ge type dat met één schot één fraai

boeket uitwerpt) kan geschikt zijn;

maak deze van binnen wel eerst goed

schoon met een cilinderborstel.

– Boor opzij, onderin de buis, dat wil

zeggen juist boven de bodemafsluiter,

een gaatje voor een lont. Voorzie de

buis van een stok, waarmee hij in de

grond kan worden vastgezet, of van een

grote voetplaat die zonodig met aarde

kan worden verzwaard. Waar het om

gaat is dat de buis tijdens het experi-

ment in geen geval mag omvallen

(brandwonden!). Kies een veilige plek,

uit de buurt van brandbare zaken, op

goed begaanbaar terrein. Doe zo’n

proef niet binnen vijf meter van waar-

devol gewas, want dat kan verschroeien

of schade oplopen door een overdosis

ultraviolette straling. Gebruik een vei-

ligheidsbril.

– Start het experiment door eerst in

het gaatje een lont aan te brengen; de

lont moet door de wand naar binnen

steken. Het mag een trage lont van

gewoon vuurwerk zijn (bijvoorbeeld

van een gewoon rotje; lonten van ratel-

banden zijn vaak veel te snel).

Eveneens geschikt is een buisvormige

ontsteker, gemaakt van een kartonnen

limonaderietje, beschreven in SV 31.3.

Natuurlijk heeft u zich er van tevoren

proefondervindelijk van vergewist dat

het gekozen type lont of ontsteker vol-

doende traag is, dat wil zeggen min-

stens 4 seconden respijt geeft en liever

meer. Belangrijke veiligheidsmaatregel:

als het gaatje waar de lont in steekt

nogal groot is uitgevallen, en er dus, na

het laden van de buis, kruit door zou

kunnen weglekken, moet u op de lont

een stukje doorboord papier of folie

schuiven, zodat er na aansteken van het

uiteinde niet onmiddellijk vonken op

de kruitlading van de buis kunnen

overslaan.

– Doe dan achtereenvolgens in de buis:

een weinig kruitpoeder (bij de lont) en

een laag van 1 cm kruitkorrels; niet

meer. Bedek het kruit met een rondje

gemaakt van sigarettenvloei, één laag

tissue of iets dergelijks.

– Stel de buis verticaal op en zorg

ervoor dat hij stevig zal blijven staan.

– Schep er nu pas aluminiumpoeder

in; een laag van ongeveer 1 cm of iets

meer. (“Nu pas”– om te vermijden dat

er teveel aluminiumpoeder tussen de

kruitkorrels terecht komt.)

– De doosjes met lonten en kruit en de

bus aluminiumpoeder goed afsluiten

en wegbrengen; steek daarna de lont

aan en neem meteen zo’n tien meter

afstand. Opeens schiet een witgloeien-

de vuurbal omhoog – met een door-
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snede van soms wel een meter! De

grote luchtverplaatsing en de felle

gloed zijn duidelijk voelbaar, en vaak is

een doffe dreun of plof te horen. Ook

de rookwolk kan spectaculair zijn;

door de enorme hitte wervelt die wel

tien meter omhoog, soms in een fraaie

ring.

– Na afloop eventueel de buis vullen

met droog zand en leegschudden (om

smeul te doven), waarna een nieuwe

proef kan worden gedaan.

– Het effect is sterker naarmate het

kruit sneller, het aluminiumpoeder fij-

ner en de gebruikte dosis van elk groter

is. Maar overdrijf het niet: de ruiten in

de buurt kunnen springen.

– Mogelijke varianten van de vuurbal

zijn:

a) buskruit én aluminiumpoeder ver-

vangen door RODAX-3 en het laagje

vloeipapier weglaten (zie de SV-recep-

ten 24.5 en 24.6 en raadpleeg de daar-

bij gegeven veiligheidsvoorschriften);

b) aluminiumpoeder vervangen door

een mengsel van loodmeniepoeder en

aluminiumpoeder 9:1 (idem SV num-

mer 24.4);

c) aluminiumpoeder vervangen door

een mengsel van zwavelbloem en alu-

miniumpoeder 16:9 (idem SV nummer

12.1).

In al deze gevallen en met name

variant b behoort een daverende knal

en uit elkaar springen van de buis tot

de reële mogelijkheden; bewaar dus

aanzienlijk meer afstand (en zorg voor

een langere lont). Variant c verspreidt

een neerslag van stoffijn aluminium-

sulfide, dat soms urenlang een verpes-

tende stank afgeeft. Uit milieu-oogpunt

moet variant b worden afgeraden, ten-

zij de lokatie toch al zwaar door lood

zou zijn vervuild (zoals een parkeer-

plaats). Maar houd ook dan het aantal

experimenten hiermee zo beperkt

mogelijk.

– Andere varianten: sterrenschot en

lichtkogel:

d) aluminiumpoeder vervangen door

kruitblokjes (zie V-003, en voor de

effecten: V-004); breng boven deze

blokjes een kartonnen schijf aan die

een klein beetje in de buis klemt; doe

eventueel wat zand op dit deksel (ca. 1

gram). De sterren worden dan met een

flinke klap – brandend – in de lucht

geschoten.

e) aluminiumpoeder vervangen door

een kruitkogel. Dit onderdeel wordt

behandeld in een latere upgrade.

– Bij de varianten d en e bestaat het

reële gevaar dat sterren of een kruitko-

gel op aarde terugvallen voordat ze

geheel zijn opgebrand. Gebruik dan

wat meer aandrijflading, zorg dat de

wand van de buis extra sterk is (niet

versterken met metaal, maar met plak-

band of touw) en neem een grotere

afstand in acht. Allemaal goede rede-

nen om een proefterrein te zoeken

waar neerdalend vuur of een flinke
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knal geen kwaad kan. Houd er ook

rekening mee dat met dit type experi-

menten nare ongelukken zijn gebeurd.

Hanteer daarom de vuistregel dat de

totale hoeveelheid kruit (aandrijflading

+ sterren/kogel) niet groter mag zijn

dan 15 gram, en de in acht te nemen

afstand niet geringer dan 10 meter. En

als de lont uitgaat (of lijkt uit te gaan):

blijf uit de buurt, en druk ook de ande-

re aanwezigen op het hart dat ze niet

bij de buis mogen gaan kijken (en al

helemaal niet: erin!). En gebruik in

geen geval buizen van metaal of plastic.

– Voor vernietiging van restanten bus-

kruit: zie V-006. Kruit dat met alumini-

umpoeder in aanraking is gekomen, of

aluminiumpoeder dat kruitsporen

bevat, in een oud blik vermengen met

kristalsoda en wat water, en laten uitre-

ageren. As en andere uitgewerkte res-

tanten kunnen bij het huisvuil worden

gedaan.

V-006. Diverse bus-
kruitrecepten

Inleiding

Zie de INLEIDING van V-004.

Gewoon buskruit en

varianten

BK1: zwart buskruit.

1) 65-78% kaliumnitraat

(KNO3)

2) 9-15% zwavel (S8)

3) 12-20% houtskool (o.a. C)

De meest gebruikelijke samenstelling is

75/10/15 (respectievelijk). Maal het

onder 1) genoemde ingrediënt apart;

de nummers 2 en 3 kunnen eventueel

samen worden fijngemalen. Maar vaak

is afzonderlijk fijnmalen wél zo prak-

tisch (bijvoorbeeld omdat zwavel vaak

al een erg fijn poeder is: ‘zwavel-

bloem’). De stoffen zwak bevochtigen,

korrelen en drogen zoals in Vuurwerk!

is beschreven.

Manieren om de verbrandingssnelheid

van dit buskruit te verlagen, bijvoor-

beeld met het oog op toepassing in

ontstekingen en raketten, zijn:

a) de onder SV 31.4 gegeven berei-

dingswijze;

b) bijmenging van enkele procenten

stearinezuur (kaarsvet van betere kwa-

liteit, afkomstig van keiharde hagelwit-

te ‘stearinekaarsen’; C17H35COOH) –

let op: gebruik niet zomaar andere vet-

tigheid; sommige vetten leveren zelf-

ontbrandingsgevaar op;

c) vervanging van een gedeelte van het

kaliumnitraat door bariumnitraat

(Ba(NO3)2). Maar let op de giftigheid

van barium, vermeld in de aanvullende

informatie bij proef V-001 hiervoor.

Verder is bariumnitraat-houdend bus-

kruit enigszins gevoelig voor slag en

wrijving; bewaar zo’n mengsel dus niet
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in bussen met klemmende deksels,

kistjes met scharnieren en dergelijke

(op straffe van derdegraads brandwon-

den met ingebrand gif – die maar heel

moeilijk genezen).

Tips voor nieuwsgierigen:

– experimenteer eens met verschillende

soorten houtskool;

– vervang in recept BK1 houtskool en

zwavel eens door gedroogd koffiedik

(mooie grote rose vlam), of alleen het

houtskool door cacaopoeder (ongeveer

hetzelfde resultaat) of tarwebloem

(brandt fel) of gemalen pinda’s inclu-

sief dop (zeer grote vlam die langdurig

brandt). Deze tip is uitsluitend bedoeld

voor proeven waarbij een kleine hoe-

veelheid kruit (een afgestreken dessert-

lepel vol) met behulp van een lont aan

de open lucht wordt aangestoken. Stop

dergelijke onduidelijke mengsels dus

niet in vuurwerk, en bewaar ze ook

niet, want zeker de cacao- en pinda-

houdende mengsels zouden na verloop

van tijd weleens spontaan in brand

kunnen vliegen.

Speciale buskruitrecepten

Algemene opmerking/waarschuwing:

gebruik de volgende recepten niet

zomaar in proef V-005 (of andere

experimenten). Experimenteer eerst

met kleine hoeveelheden aan de open

lucht. Neem de veiligheidsmaatregelen

en andere aanwijzingen in acht, die

gegeven zijn in SV onder nummer

31.4. Houd er ook rekening mee dat

nitraten vergiftig zijn. Maal steeds de

genummerde fracties apart en vermeng

ze daarna pas voorzichtig (zonder druk

of wrijving). Verwerk de stoffen voch-

tig, en volg ook voorts de aanwijzingen

die hiervoor (bij BK1) voor gewoon

buskruit zijn gegeven. Per recept wordt

zo nodig nadere informatie verstrekt.

Sommige recepten schrijven het

gebruik van alcohol voor. Neem dan de

gebruikelijke voorzorgen tegen opho-

ping van ontvlambare dampen.

Voor de verkrijgbaarheid van de ver-

schillende stoffen: raadpleeg proef

V-002 hiervoor, zie verder de

Chemicaliënlijst of neem een kijkje in

de on-line chemicaliënsupermarkt

http://www.skylighter.com.

BK2: snel buskruit.

1) 61% kaliumnitraat (KNO3)

2) 13% kaliumformiaat

(HCOOK)

3) 26% houtskool (o.a. C)

Kaliumformiaat is reeds in kleine hoe-

veelheden een dodelijk gif. Vermijd

daarom inademing van het stof (tijdens

het fijnmalen) en vermijd ook huidcon-

tact en inademing van de rook bij het

uitvoeren van experimenten. Voor het

mogelijke effect van formiaat (knallen,

knetteren en spetterend verbranden aan

de open lucht): zie de aanvullende

informatie onder proef V-001 hiervoor,
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waar verwante stoffen zijn beschreven.

Met andere woorden: een proefmengsel-

tje niet direct met een lucifer, maar via

een lont op veilige afstand ontsteken –

en in een veilige omgeving. Verder is

kaliumformiaat iets wateraantrekkend.

Bevochtig de poeders bij verwerking

daarom niet met water, maar met alco-

hol. Dit kruit moet goed afgesloten van

de lucht worden bewaard, bij voorkeur

in hoeveelheden die direct daarna in

een experiment worden verbruikt.

Bewaren is af te raden, ook al omdat

vochtige kruitmengsels ongewenste che-

mische reacties en zelfs brand kunnen

inleiden.

BK4: verbeterd buskruit I.

1) 72% kaliumnitraat (KNO3)

2) 9% zwavel (S8); 14% houts-

kool (o.a. C)

3) 5% loodacetaat

((CH3COO)2Pb)

Loodacetaat is een krachtig vergif, dat

de hersenen blijvend beschadigt. Omdat

het lekker zoet smaakt, en eruit ziet als

suiker, moet het beslist uit het zicht en

buiten bereik van kinderen worden

bewaard! Vermijd verder inademing van

het stof (tijdens het fijnmalen) en ver-

mijd ook huidcontact en inademing van

de rook bij het uitvoeren van experi-

menten. Voor het mogelijke effect van

acetaat (knallen, knetteren en spetterend

verbranden aan de open lucht): zie de

aanvullende informatie onder proef

V-001 hiervoor, waar verwante stoffen

zijn beschreven. Met andere woorden:

een proefmengseltje niet direct met een

lucifer, maar via een lont op veilige

afstand ontsteken, in een veilige omge-

ving. Vanwege het loodgehalte komt

hiervoor eigenlijk alleen een ernstig met

lood vervuild terrein in aanmerking,

zoals een oprit of parkeerplaats. Houd

het aantal experimenten met dergelijke

milieubelastende mengsels zo beperkt

mogelijk.Bewaren is af te raden.

BK6: raketbrandstof 3

1) 65-72% kaliumnitraat (KNO3)

2) 24-25% houtskool (o.a. C), 4-10%

zwavel (S8)

Voor bereiding, gebruik en verdere toe-

lichting: zie V-007 RAKETBRAND-

STOFFEN.

BK7: raketbrandstof 4

1) 69% natriumnitraat (NaNO3) of

chilisalpeter (uit de landbouw)

2) 27% houtskool (o.a. C), 4% zwavel

(S8)

Voor bereiding, gebruik en verdere toe-

lichting: zie V-007 RAKETBRAND-

STOFFEN.

ON15: lontkruit.

1) 78% kaliumnitraat (KNO3)

2) 10% zwavel (S8); 8% houts-

kool (o.a. C)

3) 4% Arabisch gom
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De knoerharde Arabische gom eerst

afzonderlijk vergruizen in een vijzel en

daarna mee-malen met houtskool en

zwavel (of koop verpulverde Arabische

gom). Na bevochtiging en samenvoe-

ging van de gemalen fracties (waarbij

iets meer vocht mag worden gebruikt

dan gewoonlijk) ontstaat een dikke kle-

verige pasta. Deze kan worden verdund

met water en brandspiritus, en uitge-

smeerd op katoenen draadjes, die van

tevoren zijn ontvet (zie Vuurwerk! bij

‘Het maken van eenvoudige lont’) en

geïmpregneerd met salpeteroplossing

(idem, of: SV, de punten 21.3 en 31.2;

daarbij nu beslist geen chloraat of sui-

ker gebruiken – of kijk anders in

Vuurwerk afsteken bij 073). De natte

lonten op een rekje te drogen hangen

en bestuiven met poedervormig meng-

sel volgens recept BK1 (zwart bus-

kruit). Restanten van de natte pasta

zijn enige tijd in een luchtdicht afgeslo-

ten potje te bewaren (bijvoorbeeld

filmkokertje) en kunnen worden

gebruikt om de lont met een bus-

kruitklodder in een stuk vuurwerk vast

te zetten. Zo’n kruitprop moet natuur-

lijk wel eerst drogen.

– Dit type lont is gevoelig voor zij-ont-

steking (bijvoorbeeld door een vonk

die van het ontstoken uiteinde weg-

springt). Maak zo’n lont voor een stuk

vuurwerk of een experiment daarom

‘overdreven lang’, bijvoorbeeld 10 cm.

Neem verder een paar proeven om het

gedrag van de lont beter te kunnen

inschatten.

– Een variant op recept ON15 is ver-

vanging van Arabisch gom door stijfsel.

Vernietigen / bewaren

– Voor vernietiging van restanten bus-

kruit moet onderscheid worden gemaakt

tussen de voor het milieu bezwaarlijke

mengsels die zware metalen bevatten

(BK1 variant c en BK4) en de in dit

opzicht niet-bezwaarlijke mengsels.

Vermeng de bezwaarlijke mengsels in

een blik met wat nat zand en kristalsoda;

geef dit met het chemisch afval mee. De

niet-bezwaarlijke mengsels kunnen aan

de open lucht (met de nodige voorzor-

gen, zoals een voldoende lange lont)

worden aangestoken. In beide gevallen is

verondersteld dat het om kleine restjes

gaat. De aanmaak van grote hoeveelhe-

den buskruit (meer dan ca. 50 gram)

moet worden ontraden, zelfs nu dit –

althans de recepten BK1 en ON15 – tot

de veiligste mengsels van de pyrotech-

niek wordt gerekend.

– Het beste bewaarmiddel voor bus-

kruit volgens recept BK1 is een goed

sluitend kartonnen doosje; buskruit

met stearinezuur eerst in een plastic

zakje doen. De andere soorten niet

bewaren (BK2, BK4) maar direct

gebruiken (of verwerken; ON15).

– Lonten zijn te bewaren in een kar-

tonnen doosje: droog, koel en in het

donker.
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V-007. Raketbrand-
stoffen

Eerst dit: Een stof of mengsel aange-

duid met (*) zal gewoonlijk niet in

vuurwerk voorkomen. Dit betekent dat

u zo’n stof of mengsel alleen maar kunt

gebruiken voor een proef, en dat u het

mengsel niet lang mag bewaren, maar

meteen moet afsteken.

De volgende mengsels zijn bestemd

voor raketten van dik karton (aan één

kant afgesloten) die met behulp van

een passend rondhout en een rubber

hamer stijf worden gevuld tot enkele

centimeters onder de rand. Dit doet u

door het kruit in kleine hoeveelheden

te laden, het rondhout erop te zetten

en daar vervolgens op te kloppen (ga er

niet uit alle macht op slaan). Gebruik

schone chemicaliën en gereedschappen.

Want één verdwaald kristalletje chlo-

raat of permanganaat kan een mengsel

bij het vastkloppen doen ontbranden –

om maar een voorbeeld te noemen.

Neem iets vochtige zuivere klei, wrijf

die door een zeef en laat de korrels

goed drogen. Vul hiermee de laatste

centimeters van de huls op, en ram het

materiaal vast (rondhout, hamer) tot

de klei keihard aanvoelt. Maak vervol-

gens met een handboor een gat (uit-

stroomopening) in het centrum van de

kleiprop en in de lading, zo’n 10 cm

diep. Boor langzaam en vet de boor

steeds weer in met vloeibare paraffine.

Dit als voorzorg tegen zelfontbranding,

en ook om het boren te vergemakkelij-

ken. De klei moet zuiver zijn (ambach-

telijke kwaliteit; de klei mag geen zand

of steentjes bevatten) omdat anders de

raketuitlaat van klei te zwak of te onre-

gelmatig wordt, terwijl er dan ook kans

is op vonken!

Het is aan te bevelen een serie raketten

te maken met verschillende boordikten.

Nummer de raketten met potlood en

maak notities in een logboek. Sommige

boren zullen te dun blijken te zijn

(raket ontploft bij lancering) of juist te

dik (raket komt moeilijk los of haalt te

weinig hoogte). Een andere variabele

die u proefondervindelijk moet vast-

stellen is de diepte van het boorgat.

Deze methode geldt als betrekkelijk

veilig, maar blijft riskant. U zou de risi-

co’s kunnen verminderen door:

– geen grote raketten te maken;

– het werkstuk goed in te klemmen,

het geheel in te bedden in zakjes met

zand en er een dikke plaat multiplex

met een kleine opening overheen te

plaatsen (werk dan via deze opening);

– dit werk buiten te doen of in een

open schuur;

– gehoorbeschermers en een veilig-

heidsbril te dragen.
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Voor het aanzetten van vleugels en de

lancering: zie SV-Hoofdstuk 6, para-

graaf 38. Raadpleeg ook SV-veiligheids-

maatregelen 1, 2, 5, 9, 12, 16 en 17.

RB1: raketbrandstof 1

1) 75% kaliumnitraat (KNO3)

2) 25% suiker (C12H22O11)

a) De ingrediënten 1 en 2 afzonderlijk

stoffijn malen. Daarna voorzichtig ver-

mengen (met houten lepel in kom van

hout, porselein of geglazuurd aarde-

werk. De kwaliteit van het op deze

manier bereide mengsel is matig; ga

door bij c.

b) Een veel betere kwaliteit zou volgens

de literatuur te verkrijgen zijn door de

ingrediënten na vermenging in kleine

porties te smelten in een wijde open

pan met dikke bodem, geplaatst op een

vlamverdeler. Vervolgens zou de raket

met deze vloeistof moeten worden

gevuld. Dit alles is een gevaarlijke pro-

cedure (zelfontbranding). Wellicht is

het risico te verminderen door een

klein deel van het kaliumnitraat te ver-

vangen door natriumnitraat NaNO3,

dat voor smeltpuntverlaging zorgt;

laatstgenoemde stof is echter wateraan-

trekkend, en dat is een nadeel.

c) Als u de stoffen niet verhit maar ver-

mengt met bijvoorbeeld wat alcohol,

krijgt u een dikke en goed verwerkbare

pasta, die echter kan krimpen. Een

raketlading met krimpscheuren zal bij

de lancering naar alle waarschijnlijk-

heid exploderen. Laat de pasta daarom

goed aan de lucht drogen, korrel de

massa door een zeef en laat ook de

korrels goed drogen. (Liever niet in de

zon of op de verwarming!)

d) Suiker is iets wateraantrekkend; het

mengsel moet kort na bereiding wor-

den gebruikt.

RB2: raketbrandstof 2

1) 63-70% kaliumnitraat

(KNO3)

2) 25-27% suiker (C12H22O11),

5-10% zwavel (S8)

Bereiden volgens punt a van RB1.

Verhitten/smelten (b) komt nu hele-

maal niet in aanmerking. De opmer-

kingen c en d zijn ook nu van toepas-

sing.

BK6: raketbrandstof 3

1) 65-72% kaliumnitraat

(KNO3)

2) 24-25% houtskool (o.a. C), 4-

10% zwavel (S8)

a) De ingrediënten 1 en 2 afzonderlijk

stoffijn malen. Daarna fractie 2 in een

kom van hout, porselein of geglazuurd

aardewerk doen, nat maken met ca. 5%

water (percentage berekend op het

totale mengsel) en met houten of por-

seleinen stamper tot pasta wrijven.

Intussen fractie 1 toevoegen en door-
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gaan met krachtig wrijven.

b) Vervolgens de kleiachtige, volkomen

homogene massa door een zeef druk-

ken en de korrels opvangen op een

vochtafstotende ondergrond. Laat de

korrels drogen (uit de zon, uit de buurt

van verwarmingsbronnen). Droge kor-

rels, die samengeklonterd zijn, eventu-

eel nog iets verkleinen door er met een

houten lepel op te drukken.

Eindproduct: droge korrels van enkele

tienden van een millimeter doorsnede.

Voor de verdere details wordt verwezen

naar Vuurwerk!

VARIANT (zie ook SV 31.4)

c) De afzonderlijk fijngemalen ingre-

diënten droog vermengen (gereed-

schap: zie a).

d) Het mengsel ‘bevochtigen’ met

enkele procenten petroleum, vloeibare

paraffine of vaseline en daarna tot

pasta wrijven (eindproduct). Hiermee

raket laden volgens SV 38.1.

BK7: raketbrandstof 4

1) 69% natriumnitraat (NaNO3)

2) 27% houtskool (o.a. C), 4%

zwavel (S8)

Bereiden volgens a en b van BK6. Het

drogen is echter problematisch, omdat

natriumnitraat vocht aantrekt. Tijdelijk

buiten in de zon drogen (in een volko-

men brandvrije omgeving) en vervol-

gens binnen in een zeer droog vertrek

nadrogen lijkt noodzakelijk, evenals

bewaren afgesloten van de lucht. Een

variant met vaseline, zoals beschreven

onder BK6, is minder vochtgevoelig.

Gebruik natriumnitraathoudende

mengsels kort na bereiding. Raket

laden: zie de inleiding van V-007 en

(alleen voor de variant:) SV 38.1.

RB5: raketbrandstof 5

1) 71-72% kaliumnitraat

(KNO3)

2) 13-14% houtskool (o.a. C),

13-14% zwavel (S8), 1% dex-

trine of stijfsel 

((C6H10O5)n)

Bereiden volgens a en b van BK6;

gebruik een grove zeef. Het eindpro-

duct bestaat uit harde grove korrels

(ca. 1 mm). Deze moeten onmiddellijk

voor verwerking zeer zwak worden

bevochtigd met een fijne vernevelaar.

De dextrine zorgt ervoor dat de korrels

in de raket met elkaar verkleven tot een

harde poreuze massa.

CH1: vertragers

De volgende stoffen worden weleens

gebruikt om de verbrandingssnelheid

van buskruitachtige mengsels te vertra-

gen of de vlam te dempen. Voor het

verbeteren van raketladingen zou dit

een uitkomst kunnen zijn. De toelaat-

baarheid van zulke stoffen hangt echter

af van de andere bestanddelen van het

mengsel en van de raketconstructie.
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Beproef ze daarom voorzichtig.

a) ca. 1% stearine

(C17H35COOH). Het gaat om de stof

waarvan witte stearinekaarsen zijn

gemaakt (de dure, hagelwitte harde

soort).

b) minder dan 0,5% aluminium-

palmitaat (C15H31COO)3Al. Los zoveel

mogelijk zachte zeep (‘groene zeep’) op

in heet water en idem dito aluin

(kaliumaluminiumsulfaat,

KAl(SO4)2.12H20) in een andere portie

heet water. Schenk de vloeistoffen bij

elkaar in een bakje. Er ontstaat een

vlokkige, vettige massa, die boven komt

drijven. Zet het bakje onder een zo dun

mogelijk strak straaltje water, en laat

het overlopen (als de vlokken dreigen

mee te gaan: een munt onder het bakje

leggen en het laagste punt van het

vloeistofniveau bij de rand afdekken

met een doekje). Het is de bedoeling

dat zeep- of aluinresten door dit ‘irrige-

ren’ in de loop van 1 à 2 uur worden

afgevoerd. Dan het water afgieten

(vlokken met doekje tegenhouden), de

vlokken uitspreiden op een vel plastic

en laten drogen. Na vermenging van

zulke vlokken (in een wijde, zeer goed

afsluitbare pot) met wasbenzine, ont-

staat een harde homogene massa, beter

bekend als napalm (van ‘natrium-

palmitaat’, een verwant verdikkingsmid-

del voor benzine). Een mengsel van

zulk napalm en vaseline is te gebruiken

in mengsels als BK6 en BK7; door enke-

le procenten hiermee te vermengen

ontstaat een stevige pasta die na ver-

damping van de benzine zijn samen-

hang behoudt en vertraagd brandt. Dit

is beslist een voordeel bij het maken en

lanceren van raketten volgens SV 38.1.

c) minder dan 0,5% boorzuur

(H3BO3 – zeer giftig)

d) minder dan 0,5% diato-

meeënaarde (kieselguhr; o.a.

SiO2)

e) bijenwas, hars- en gomsoor-

ten, zoals acaroïde hars (de

uitwerking is te vergelijken 

met b)

f) stijfsel, dextrine, roggemeel

V-008. Gloeieffecten

Eerst dit: Een stof of mengsel aange-

duid met (*) zal gewoonlijk niet in

vuurwerk voorkomen. Dit betekent dat

u zo’n stof of mengsel alleen maar kunt

gebruiken voor een proefje, en dat u

het mengsel niet lang mag bewaren,

maar meteen moet afsteken. Raadpleeg

verder de SV-veiligheidsmaatregelen 1,

2, 3, 5, 9, 12 en 16.

Veel materialen, bijvoorbeeld ijzer,

gaan bij verhitting gloeien. Eerst rood-

achtig, maar naarmate de temperatuur

stijgt geelachtig, wit en tenslotte blauw-

achtig. Is het u nog nooit gelukt om

ijzer met een vlam witgloeiend te krij-
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gen? Dat zal inderdaad moeilijk gaan,

want lang voordat de temperatuur het

gewenste gloei-effect kan voortbren-

gen, is het metaal al gesmolten, ver-

dampt of zelfs in brand gevlogen. Dat

laatste gebeurt in vuurwerk. Grof ijzer-

vijlsel of fijngeknipt staalwol dat pyro-

technisch wordt ontstoken verandert in

witgele spetters brandend metaal. Deze

maken een knetterend geluid. Als ze op

de vochtige bodem terechtkomen,

hoort u zelfs knalletjes.

Gevaarlijke proef (*):

ijzer in brand steken.

Knip staalwol in stukken van 3 cm en

zet deze plukjes rechtop in een groot

formaat lucifersdoosje, waarin u eerst

een schepje RODAX-3 (SV-recepten

24.5 of 24.6) heeft gedaan. Doe nog

een paar schepjes RODAX-3 op de

staalwol. Zoek nu buiten een plekje

schone, onbegroeide vochtige grond.

Klop het doosje zachtjes op de grond,

zodat het fijne flitspoeder zoveel moge-

lijk tussen de staalwoldraadjes ver-

dwijnt. Leg (op een stukje plastic) een

vette ‘muis’ neer (SV 31.1), druk deze

iets plat en plaats het doosje er voor-

zichtig op. Steek de muis aan en wacht

de gebeurtenissen af. Als de lading van

de muis ontbrandt, zal de inhoud van

het doosje flitsend ‘afgaan’. Direct na de

flits stuiteren er allemaal knikkertjes

gesmolten ijzer over de grond (figuur

V008-1). Sommige maken kleine knal-

geluidjes. Maar pas op: als u zo’n knik-

kertje tegen u aan krijgt, zal het dwars

door uw kleren en huid branden.

Afstand bewaren is geboden.

]

(Voor veiligheidsmaatregelen en andere

voorzorgen wordt ook verwezen naar

SV-proef 24. Nog iets: ga niet in staal-

wol knippen waar al RODAX 3 op zit,

ook niet als het maar een klein beetje

is. Staalwol dat vlamvat veroorzaakt

vreselijke brandwonden.)

Een meer bekende toepassing van bran-

dend ijzer is sterretjesvuurwerk. Hierin

wordt, in plaats van ijzer, ook wel titani-

um gebruikt, dat een uiterst fel schitte-

rend licht produceert – bijna niet om

aan te zien. Sterretjesvuurwerk is, zoals

u nu begrijpt, zeer heet. De term ‘koud

vuur’ berust op een cynische grap.

aanhangsel

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…

Figuur V008-1: Brandend ijzer.

(De kleuren van  deze en de volgende foto’s

in dit hoofdstuk komen het meest tot hun

recht op het foto-overzicht op p.173.)
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Figuur V008-2: Mengsel met o.a. kali-

umnitraat (paars spectrum) en arseni-

cumdisulfide of antimoniumtrisulfide.

aanhangsel

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…

substantie gloei-effect (bij juiste receptuur)

arsenicumdisulfide witachtig licht, te combineren met spectraalkleuren

(figuur V008-2; zie ook V-009)

antimoniumtrisulfide witachtig licht, te combineren met spectraalkleuren

(figuur V008-2; zie ook V-009)

houtskool fijn talrijke gele vonken

houtskool grof gele lichtjes die lang blijven gloeien (figuur V008-3)

ijzerpoeder witte of iets geelachtige vonken (figuur V008-4)

aluminiumpoeder witte vonken of witte flits

magnesiumpoeder witte vonken of witte flits (iets feller dan aluminium)

magnalium witte of gele sterren die lijken te knipperen (figuur V008-5) 

titaniumpoeder zeer felle witte schittering

loodnitraat + ijzer felwitte tot iets blauwachtige flits

zinkpoeder ‘elektrische’ blauwe vonken (figuur V008-6)

Tabel V008- I: Pyrotechnisch te gebruiken gloei-effecten. Let op: arsenicum- en antimonium-

verbindingen zijn giftig en kankerverwekkend, lood (en in minder mate zink) is giftig, het

mengsel van loodnitraat en ijzer is explosief.

Figuur V008-3: Fontein met grof houts-

kool.
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mengsels die ‘magnalium’ (alumini-

um/magnesiumlegering 1:1) of alleen

aluminium bevatten, verder natrium-

oxalaat en antimoniumtrisulfide.

Figuur V008-6: ‘Elektrisch’ vuur (zink).

aanhangsel

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…

Figuur V008-4: IJzerfontein.

Figuur V008-5: ‘Flimmer’/’glitter’. Dit

effect wordt o.a. bereikt met behulp van

Gevaarlijke proeven (*):

zink in brand steken.

Maak een mengseltje van 2 gewichts-

delen zinkpoeder (Zn) en 1 gewichts-

deel zwavelbloem (S8) (gewoon de poe-

ders – zwavel eerst klontvrij maken –

voorzichtig door elkaar roeren).

Afhankelijk van de wijze van verwer-

king kunt u de volgende effecten ver-

wachten:

1) Mengsel in een onderaan afgesloten

kartonnen huls doen (stevig vullen),

deze rechtop in de grond zetten zetten

en aan de bovenkant aansteken met een

‘muis’ (SV 31.1). ‘s Nachts ziet u wit tot

blauw licht en mooie blauwe vonken,

overdag vooral (enorm veel!) bijna

ondoordringbaar witte rook. Figuur

V008-6 toont het effect van een ander

zinkhoudend mengsel.

2) De huls niet stevig vullen maar juist

losjes, en neerleggen. De effecten komen

overeen met het vorige punt, met één
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belangrijk verschil (waardoor het prach-

tige vonkenspel wel aan uw aandacht zal

ontsnappen): het mengsel verbrandt in

een tel, en de huls schiet als een raket

weg; er is zelfs een kleine kans dat het

ding ontploft. Neem dus ruim afstand

en ga niet in de vermoedelijke baan van

dit projectiel staan.

Voor veiligheidsmaatregelen en andere

voorzorgen wordt verwezen naar 

SV-proef 24. Kijk ook naar SV-veilig-

heidsvoorschrift 16. Nog iets: teveel

zinkhoudende rook inademen leidt tot

een hardnekkig doodziek gevoel.

V-009. Kleureffecten

Eerst dit: Een stof of mengsel aangeduid

met (*) zal gewoonlijk niet in vuurwerk

voorkomen. Dit betekent dat u zo’n stof

of mengsel alleen maar kunt gebruiken

voor een proefje, en dat u het mengsel

niet lang mag bewaren, maar meteen

moet afsteken. Raadpleeg verder de SV-

veiligheidsmaatregelen 1, 2, 3, 5, 7 (calo-

mel!), 9 en 12.

De in V-008 besproken gloed berustte

op het uitzenden van een zogeheten

continu spectrum, dat steeds meer naar

blauw opschuift naarmate de tempera-

tuur stijgt. Er

bestaat ook

een type

gloed dat

niet afhangt

van de tem-

peratuur,

maar karak-

teristiek is

voor de

betrokken

stof. In

Figuur 

V008-2 was

daarvan al

iets te zien: de paarse kleur wordt voort-

gebracht door het element kalium

(Tabel V009-I).

CH2: kleurversterkers

De volgende stoffen worden regelmatig

gebruikt om de kleureffecten in pyro-

technische mengsels te versterken.

Waarschijnlijk berust hun effect op het

aanhangsel

Volgende ▲

Vorige ▼
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substantie kleureffect (bij juiste receptuur)

natriumverbindingen geel

kaliumverbindingen paars tot violet

bariumverbindingen groen

boriumverbindingen lichtgroen

kopermetaal groen

koper-arseenverbindingen diepgroen

kopercarbonaat, -oxide e.a.    blauw

dichromaten oranje

calcium oranjerood tot rose

strontium rood

Tabel V009-I: Pyrotechnisch te gebruiken kleur-effecten.
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onderdrukken van rookdeeltjes die een

continu spectrum uitstralen en daar-

door de heldere kleuren overstralen. De

toelaatbaarheid zulke stoffen hangt af

van de andere bestanddelen van het

mengsel. Zo zijn combinaties van ami-

nen of ammoniumverbindingen,

koperverbindingen en chloraat gevaar-

lijk. Beproef dergelijke stoffen daarom

alleen indien u voldoende inzicht in

scheikunde heeft (geen voortgezet

onderwijskennis, maar gedegen

stoffenkennis). De meeste stoffen zijn

erg giftig – dat ook nog!

a) chloraten en perchloraten. Zo

is ‘het beste groen van de wereld’ te

verkrijgen met bariumchloraat

(Ba(ClO3)2.1H2O). Helaas komt bij de

chemie van dit wondermiddel zoveel

kijken, dat u er als amateur beslist niet

aan moet beginnen.

b) aminen en ammoniumver-

bindingen, vooral in combinatie met

koperverbindingen (voor blauw vuur).

Soms wordt urotropine gebruikt (hexa-

methyleentetrammine, (CH2)6N4, in

principe te bereiden door sterke forma-

line en sterke ammonia te vermengen;

zo’n mengsel wordt trouwens gloeiend

heet en verspreidt daarbij nogal wat

kwalijke dampen). Onderstaande

recepten noemen het eveneens veel-

belovende ammoniumpikraat, maar de

combinatie met koper is uit den boze

(spontaan explosief). Nogmaals: geen

terrein voor leken.

c) een mooie combinatie van a

en b is ammoniumperchloraat

(NH4ClO4), dat in sommige composi-

ties bovendien voor vibrerend licht of

zelfs traag knipperlicht zorgt.

d) watervrije chloriden, waarvan

de metaalcomponent zelf weinig bij-

draagt aan de kleur. Voorbeelden zijn

loodchloride (PbCl2, hersengif) en

calomel (Hg2Cl2, een duivels vergif dat

de functie van spieren en hun zenuwen

geleidelijk aantast).

e) watervrije chloriden, waarvan

de metaalcomponent bijdraagt aan de

gewenste kleur. Een voorbeeld is calci-

umchloride (CaCl2, voor rose vuur).

f) hexachloorbenzeen (C6Cl6,

een levergif) en andere organische

chloriden zoals parlon (PVC) en

neopreen.

Gevaarlijke proeven (*): violet

flitslicht

a) Maak een paar gram RODAX-3 1e

mengsel (met kaliumpermanganaat) –

zie SV 24.5 – en voeg daaraan nog

extra kaliumpermanganaat toe (uiterst

voorzichtig! – lees SV-veiligheidsmaat-

regel 12). Bij ontsteking (buiten – lees

ook SV-proef 24) treedt een verblin-

dend diep-violet licht op. De flits is

zeer hinderlijk; zelfs na meer dan een

uur staat de flits nog op uw netvlies.

Waarschijnlijk is dit licht slecht voor de

ogen; doe zo’n proef dus maar één keer

en zet eventueel een bril op.

aanhangsel

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…
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b) Maak een mengsel van:

1) 37% kaliumperchloraat (KClO4);

11% strontiumnitraat (Sr(NO3)2)

2) 37% magnesiumpoeder (Mg)

3) 11% koperoxide (cupri-oxide;

CuO); 4% PVC-poeder (parlon;

(CH2.CHCl)n)

De genoemde fracties 1 t/m 3 afzon-

derlijk fijnmalen en daarna pas voor-

zichtig vermengen.

De ontsteking is problematisch: maak

een mengsel van gelijke delen kali-

umchloraat, strontiumsulfaat en zwavel

(zwavel apart houden en op het laatste

moment voorzichtig bijmengen). Dit

mengsel produceert paars licht, en dat

verstoort het prachtig violette flitseffect

vrijwel niet. U kunt dit ontstekings-

mengsel verwerken in een ‘muis’ (SV

31.1) en daarmee het hoopje flitspoe-

der ontsteken.

Voor veiligheidsmaatregelen en andere

voorzorgen wordt verwezen naar SV-

proef 24. Deze mengsels zijn explosief.

De tweede beschreven proef (b) laat

zien waar het in de pyrotechniek om

gaat: composities maken waardoor

effecten worden versterkt en ‘bijge-

kleurd’; in het voorbeeld ongeveer

aldus:

kalium = violet

koper (= blauw) + strontium (= rood)

= paars

magnesium = felle flits

Bij elkaar opgeteld: het verlangde

effect. Dat het in de praktijk iets min-

der simpel is, kunt u zien aan de toe-

voeging van het industriële product

parlon (grondstof voor PVC-buizen en

dergelijke). Dit materiaal zorgt, evenals

kaliumperchloraat, voor toevoeging

van het element chloor aan de vlam.

Dit is een belangrijke ‘kleurversterker’.

Een ander staaltje van deze aanpak is te

zien in Figuur V009-1, het resultaat

van dichromaat = oranje + natrium =

geel.

Figuur V009-1: Diepgele fontein (kali-

umdichromaat, natriumnitraat, lijn-

olie). Ook geïmproviseerde mengsels van

kaliumdichromaat, keukenzout, zwavel

en aluminium (ca. 5:2:2:1) branden

mooi knalgeel.

aanhangsel

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…
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Gevaarlijke proeven (*): diverse

kleurmengsels

Onderstaande mengsels mogen niet

worden bewaard. Als er genummerde

fracties worden opgegeven moet u die

apart malen (voorzover ze al niet fijn-

gemalen zijn), daarna voorzichtig men-

gen. Als u verschillende mengsels wilt

proberen, moet u even de recepten

allemaal doorlezen. Sommige bestand-

delen en mengfracties worden namelijk

in verschillende recepten gebruikt. U

kunt zo’n bestanddeel dus beter in één

keer klaarmaken. Mengsels buiten in

het donker aansteken (bijvoorbeeld

met een kleine ‘muis’ volgens SV 31.1).

a) Geel vuur 1

- Bereid buskruit BK7 (zie V-007

RAKETBRANDSTOFFEN). Gloei wat

kristalsoda (Na2CO3.10H2O) uit in een

klein ijzeren pannetje en maal de witte

korst die achterblijft fijn (watervrije

soda). Maak nu een mengsel van ca.

95% BK7 en 5% watervrije soda

(Na2CO3). Als de ontbranding te wen-

sen overlaat (bijvoorbeeld doordat de

soda nog teveel water bevat:) een beetje

zwavel bijmengen.

b) Geel vuur 2

- Bereid recept 27.2 (zie SV-hoofdstuk

5). Maak watervrije soda volgens recept

a. Maak nu een mengsel van:

1) 57% ‘27.2’ (niet malen, explosiege-

vaar!)

2) 33% watervrije soda (Na2CO3); 10%

kaliumchloraat (KClO3).

c) Groen vuur 1

- Bereid recept 27.2 (zie SV-hoofdstuk

5). Maak nu een mengsel van:

1) 54% ‘27.2’ (niet malen, explosie-

gevaar!)

2) 10% boorzuur (H3BO3)

3) 36% kaliumchloraat (KClO3).

Boorzuur is (dodelijk) giftig. Maar de

vlam is prachtig ‘lentegroen’.

d) Groen vuur 2

- Bereid recept 27.2 (zie SV-hoofdstuk

5). Maak nu een mengsel van:

1) 51% ‘27.2’ (niet malen, explosie-

gevaar!)

2) 40% bariumnitraat (Ba(NO3)2)

3) 9% zwavel (S8).

Bariumnitraat is giftig. Als u het bin-

nenkrijgt, zult u een week lang diarree

en barstende koppijn hebben. Gebruik

bij het malen dus een stofmaskertje.

e) Groen vuur 3

1) 48% ammoniumpikraat

(C6H2(NO2)3ONH4)

2) 52% bariumnitraat (Ba(NO3)2).

Aan ammoniumpikraat (te bereiden

uit pikrinezuur en ammonia) moet u

als amateur eigenlijk niet beginnen; het

is een springstof. Lees in ieder geval de

vakliteratuur. Het mengsel zelf is

gevoelig voor slag of stoot. Het brandt

overigens uitstekend: schitterend vuur-

werk! Zie verder d (giftigheid barium-

nitraat). Als u het mengsel iets bevoch-

tigt en daarna in een kartonnen potje

perst (niet hameren maar voorzichtig

aandrukken met een passend rond-

aanhangsel

Volgende ▲

Vorige ▼

Index…
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hout), zal de massa na opdrogen hard

zijn. Zo’n potje is te ontsteken met een

‘muis’ (SV 31.1). Of leg een platte spi-

raal van lont en een beetje grof bus-

kruit (BK7) op de sas en steek de lont

bij het vrije uiteinde aan.

f) Groen vuur 4

1) 25% ammoniumpikraat

(C6H2(NO2)3ONH4)

2) 67% bariumnitraat (Ba(NO3)2)

3) 8% zwavel (S8).

Zie verder bij de recepten e (ammoni-

umpikraat) en d (bariumnitraat).

g) Groen vuur 5

1) 64% bariumnitraat (Ba(NO3)2);

14% kaliumchloraat (KClO3)

2) 22% schellak.

De keiharde schellak apart zeer fijn

malen. Zie verder d (giftigheid barium-

nitraat). Als u het poedermengsel iets

bevochtigt met alcohol en daarna in

een kartonnen potje perst (niet hame-

ren maar aandrukken met een passend

rondhout), zal de massa na opdrogen

keihard zijn. Zo’n potje is te ontsteken

met een ‘muis’ (SV 31.1). Of leg een

platte spiraal van lont op de sas en

steek de lont bij het vrije uiteinde aan.

h) Groen vuur 6

1) 76% bariumnitraat (Ba(NO3)2)

2) 21% zwavel (S8), 2% houtskool (o.a.

C)

3) 1% schellak.

De keiharde schellak apart zeer fijn

malen. Zie verder d (giftigheid barium-

nitraat) en g (verwerking tot potje).

i) Rood vuur 1

- Bereid recept 27.2 (zie SV-hoofdstuk

5). Maak nu een mengsel van:

1) ongeveer tweederde deel ‘27.2’ (niet

malen, explosiegevaar!)

2) eenderde deel calciummetaal (Ca).

De calciummetaalkrullen in een grote

metalen of porseleinen vijzel met

kracht fijndrukken. Let op dat er geen

vocht bij komt.

j) Rood vuur 2

1) 67% strontiumnitraat (Sr(NO3)2);

7% kaliumchloraat (KClO3)

2) 24% zwavel (S8), 2% houtskool (o.a.

C).

k) Rood vuur 3

1) 37% strontiumnitraat (Sr(NO3)2);

42% kaliumchloraat (KClO3)

2) 18% zwavel (S8), 3% houtskool (o.a.

C).

l) Rood vuur 4

1) 46% strontiumnitraat (Sr(NO3)2)

2) 54% ammoniumpikraat

(C6H2(NO2)3ONH4).

Voor ammoniumpikraat: zie recept e.

Maar nu het mengsel niet bevochtigen;

strontiumnitraat is iets wateraantrek-

kend.

m) Rose vuur

- Bereid recept 27.2 (zie SV-hoofdstuk

5). Maal een paar schelpen fijn. Maak

nu een mengsel van:

1) 52% ‘27.2’ (niet malen, explosiege-

vaar!)

2) 23% schelpkalk (CaCO3); 25% kali-

umchloraat (KClO3).

aanhangsel
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Vorige ▼

Index…
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Ook andere soorten kalk (marmerpoe-

der en zuiver krijt – geen gips!) komen

in aanmerking. U mag in plaats van

kalk ook watervrij calciumchloride

gebruiken (CaCl2); dit geeft een ver-

hoogd effect. Deze stof is te maken

door gekristalliseerd calciumchloride

(CaCl2.6H2O) in een stalen pannetje te

verhitten en de harde zoutkorst uit te

krabben en te verpulveren in een vijzel.

n) Blauw vuur

- Bereid recept 27.2 (zie SV-hoofdstuk

5). Maak gegloeide aluin (kaliumalu-

miniumsulfaat, KAl(SO4)2) door

gekristalliseerde aluin

(KAl(SO4)2.12H20) in een stalen pan-

netje te verhitten en de harde zoutkorst

uit te krabben en te verpulveren in een

vijzel. Maak nu een mengsel van:

1) 52% ‘27.2’ (niet malen, explosiege-

vaar!)

2) 13% gegloeide aluin; 12% kopercar-

bonaat (CuCO3); 23% kaliumchloraat

(KClO3).

Als het mengsel slecht brandt,

desnoods nog een klein beetje ‘27.2’

toevoegen.

o) Paars vuur

- Bereid recept 27.2 (zie SV-hoofdstuk

5). Maak gegloeide potas (kaliumcar-

bonaat, K2CO3) door gekristalliseerde

potas (K2CO3.2H2O) in een ijzeren

pannetje te verhitten en de harde zout-

korst uit te krabben en te verpulveren

in een vijzel. Op soortgelijke wijze

bereidt u gegloeide aluin (zie n).

(Opgelet: deze stoffen niet samen smel-

ten in een pannetje, want dan gaan ze

reageren.) Maak nu een mengsel van:

1) 53% ‘27.2’ (niet malen, explosiege-

vaar!)

2) 12% gegloeide aluin (KAl(SO4)2);

12% gegloeide potas; 23% kaliumchlo-

raat (KClO3).

Als het mengsel slecht brandt,

desnoods nog een klein beetje ‘27.2’

toevoegen.

aanhangsel
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