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Daar,g?ne vloeiflof '~o ;algetne~~ -'v~~fpreld is;
noch zo menigvuldige en, verfchillende"uitwerkr
.feIen voortbrengr , .a,Is onze darnp'kri~gs ,: lucht ,
zo is 'er oak gene wier, nuttigheid en-noodzaaklykheid dagelyks meer em meer bevestigd word.
In deze v'Io~ii1:Rf~s)',~ d~t,~Y.·.als, 't ware, omzwem,
men ,. leven ; en zy is·,,'t.,die .wy onophoudelyk
moeten inademen: ge~t.! ~i.~r.-!t;nn:erl1, voorna~mentlvk onder de warmbloedige, is 'er , 't welk
't leeven kan genieten , ten.zy :t zelve.van ~Yi~tOf
tyd dit heilzaam voedzel tot zich ne!Ue, .'~ :,weIl}
tot onderhoud en handb~ving, van 't leven der
meeste , zoo niet aller dieren , ten uiteril:e 1100d~
:zaakIyk·~s. :O~t' '.ni~t
.de.-·~·:;ln~blo~clig~
dieren , ~aar ook .de, me~Ste koudbloedige., ja
zelf de planteu.den ,~ry:en)tcevoet.der lucht ~vel:i
eifchen , leerde ~~ gryze ondervinding, w..ord~nde
zulks daarenboven ten duidelykfle d09,J; de nieuwere proeven, yoq;'na.me~tlyk die, ,ge~e\l ';idi~
met de .IuGhtpomp :in;:t \yer~ gt:1t,eld w . rden ( be
Vestig~. Aldus zjen,wy" dat. aIle diereq..)gepI~ats~
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onder ene .klok , waar uit de lucht voor een gedeelte uitgepompt is, meer ?f min.fchielyk ; in
evenredigheid 'van 'her ttrerk'tliiglyke geil:el dier
delen , die aan de ademhaling of den om loop des
bleeds toegewyd zyn , 't leven met den dood
verwis felen.De,
warmbloedige dieren wier hart
met twee *hollight;den "voorzien is, door't welk
:11 't bioed van 't dier moet vloeijen , bezwyken
in 't Iuchtledig zcer ras , zijnde dit een natuurlyk
ge~ol,g der geheele be letting van den. omloop ~~~
Iiloeds ; 'aaal- In tegencleel dekou~bloecfige
dieten, 1'inl dd~lke"aIIee~'
een gedeelte blo~ds de~
-omloop der Iongen verrigt , 't Ieven lange-:w:be'houden; jll de Infecten die alleen door zydeting:
I fche 1gaafjd', S~ig~atal;ge~aam~~ de lu:cht irl:ide;
, 'men,' en de wormen ,. ~angaande wier manier van
ademhalen \vy onzeker zyh rzien wy:zeer' l~~g
in 'tlJuchtledig'levef1d
blyven,
r
'/,
- '(~ Deze Proe~en toohdl' genoeg; hoe noodzaa1{lyf.:
,re Iucht 'zy, voor allis wat -leefr , ten opilcht~
e~ht'er der 'uitwerkzelclll f, en' der: oorzaaken' ~
om de'lJcht iel' oMrtfbeerlyk voor hbt dierfyk
'Wez~l1 bevonden' 'word, 'vind'en 'wy de' gevoe'leh
der geleerden ieer'verdeel'd': kUrl1'1end'entet'deze
gevoeglyk' t~f tw:ee' foorten~orengen'~ waarvan de
eene 'hiel; in' bel1:aat; clat' de lugtdeeItjens zeIve,
't zy derzeIv~rj~r?fftel famenil:el ~ 't'zy1alleen ~eit
fyil !gede~lte'vlm dez;1Ve, 't ge'en zy met veifchillende th:Hnen oeil:empelen', "ons ligchaam
'Voeden en' verkwiklkn'~
geIyk iI i:P: plo c ~i\::
J
T:it s\reedsvermoede ;:
of. dat' de lucht ill.'onze

'waat~

zo'uete
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l011gen opgenomen aldaar enige fchadelyke zelffrandigheden 'oplosfe , die de vooraigrige natuur
zoekt aftefcheiden en' uit te werpen , en deze met
, zlch uit -de longenvoere ; welk laaste gevoelen
de meeste hedendaagfche natuurkundigen toege
da:tn zyri, die fleunende op de proeven van Dr.
P RI EST LEY
en anderen , aan de lucht een
voorheen onbekend vermogen hebben roegelchreVCh. --J.... Aangaande de wijze nu op welke deze
krachr zyne uitwerking uitoeffene , mitsgaders de
natuur der voortgebraehre uitgeademde vloeifloffe , vinden wy insgelyksenige verfchillen, welken te onderzoeken geenzins ons voornemen is,
daar wy alleen zullen trachteri natefpooren , de
wyze, 01' welke de' lucht door 'de longenopge~
nomen , -aan het bloed .die eigenfchappen mededeelt , dewelke 't zelve tot onderhoud van het ieven bekwaam maken : weshalven , "wij , (zonder
gewag te maken van twee zeer aanneernlvke-geSaelens, "dat de lucht gedeeltelyk door de porien
van 't dierlyk ligchaam , en wel door de zooge;
naamde Iymphatifthe vaatJes opgeQ.orpt;: of liit de
fpyzen in de eerae wegen' ont\;ii~keld, door niid:
del van 't chyl'iiI 't bloed gevoerd worCl)'alIeeti
z!1lIen bybrengen dat gene, 't welke de' nieuwfle
proeven ons aangaande den aart en eigenfchappcJ)
del' lucht geleerd 11ebben, en dan dadelyk overgaan om 't waare gebl'uik del' ingeademde lucht
te bepalen.
' ,
Om nu in dit onderzoek enige orde in acht te
ntmen .zullen wy:
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,zo veel tot ons oog~

merk vereischt word, het ~erktuigkulh
dige van deademha1illg. be[chryv~n.
~? De natuur en eigenfchappen
der dampkrings-.lucJ1t openleggen..
,_ or'
3°· Onderzoeken
van' welken aart de uitgeademde luchr zy.

En eindelyk zullen wy de ~iganfchappell der
illgeademde en uirgeademde Iuchr onderIing
verge1ek.en hebbende , hieruit enige gevolg
trekkingen
afleiden , en kortelyk het n.ut el~
. de uirwerkzelen
der ademhaling zoeken 'Jan
te roonen.
I
r

In welk alles wy, wat de Theorie der SGheU

J\:unde aanbeIangt,
den nieuwen- weg zullen
inllaan,
welken de Franfchs geleerden , door
ovenuigende
proeven overgehaald,
'f eerst, .geopend hebben,
en, op. welken .zy .tot navoIg.ers
niet aileen de eerfle g~Ieerden van Europa .hebben lJ1ogen. rel~enen, maar ook dagelyks derzelver getal zien. aangroeijen ;.,,0 dat wy inloni
onderzoek·,cie ,werking en uiq,verkzelen del' adem •
.haling op 0 'f..~v~iJieriaanfl·he gron'den 'proefonder:VilldeIyk zl.l)I~n_~..rachtep te verklaren,
en hieruit
verfc~leide, voar d,e i~m,e1Jleving nuttige g~yok'
·len :J.fleiderr.) ,,', I'
,
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,De ademhaling is ene beurtelingfche , voor het
Ievenvooral nocdzakelyke opflorpirrg en uitdry ..
ving der lucht , in en 'uit de longen , wier in.
houd ddor de' werking der ornliggende beenderen
'en fpieren vermeerdert is: het eerfte tydperk ,
geduurende 't JVe1k de lucht opgeflorpt word
noemt men 'inJdeming, 't tweede waar in
lucht
uitgedreeven word uitii-dc:ming. : ,,>
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De werktuigen die onmiddelyk. dezer verrichting toegewyd zyn , zyn de longen ,; twee groote ~
~?ch derz elver uirgebreidheidjn ,ap:nmerkingge:
nomen ligte ligchaamen , die uit .e~n fponsachtig
en met veele holtens vervuld, doch" echter vasi:
flerk famenweefzel beftaan : tusfchen deze
'twee ingewanden ligt her hart van zyn hurtezaki~
omringd I als 't ware opgefioten.
.
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Deze twee longen vervullen de beide borstholt~~s,' rakende aan de zakken van' het borsrvlies ,
in de welke zy) gelyk ook ten opzich'te del' overige borst -ingewandeu plants heeft, als in een
vorm pasfen .en zich na derzelver gedaante fchikken (q,). -De Pleura of 't borstvlies neemt
zyn begin aan de rugge-wecvelbeenderen
, verfpreid zich tegen de ribben , tot onder 't borstbeen, van waar de twee vliezen del' rechter en
jJ111kerzyde vere~n\gd naar achter zicr. begeeven;
Jot dar zy ,op, tie, vaten del' lange ,en de long zeit'
,tluiten, aan welke zy. zich vasthegten, en her
l.~~itenil:e bekie~dz,e(dezer ingewanden uirmaken ,
'komeU9c verders., 11a'de Iongen omgeven te heb~en, weder in aanraaking, flrekkende zich na de:
"wervelbeenderen del' rug', van waar zy haren 00l:'fprong genomen hebben ;de eerq:e fcheiding door
de aanraking van 1: reg tel' en flinker borstvlies
gevormd word metfiajlimfm antr;rills, de achrerflc
tm(!JajlitJum,pojkriw genaamd, -In de meesre
gevallen is de rechter long in drie , en de Ilinker
'itl twee lobben verdeelt, deze lobben mi befraan
\vederom nit kleindere en zeer kleine lobben, en
~~ndelyk uit llichtblaasjens, die zicp. aan,,de uite~~
fie einden ~,-,
del.' luc~~vaten bevinden •.
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iliJtitiLt. Phyfiot. Gott. 1786 ..
!Van die Werk 'hebbim wy ene zeer goede Nederduit(che,
uJt&;ave~ die in 't jaar 17.91 te lIardmvyk. is 'uitgeg,evei,
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~ Delongen hebben l\veeerly foort Van'vaten,te
wetenluch~ 'eli'b!oed.vaten, behal ven de lyrnpati[ch'
vaten " inet ; welke- zy; zeer vervult zyn', en die I I r /
I
.
~
.' /u/1b,""
gemeenfchap met een ontelbaar aantal Iymphati ..
fche kliertjes ,' die ten:bnregte vim:f6tfirnrge met
de glandulce bronchialcs verward zyn (by. - De
luchtvaten nemen hurinen obrfprong aan't flrottenhoofd,. dat verlengt' word in' eerie buis 'aJPertl
arieri~ genaamd', verdeelende zich in'twee rakken ,
vo~r ieder (long' een',' die bronchia'getlaamd worden, dewelkeallengs- wedel' in andere rakken over ..
gaan,"die hoe langer hoe fyner ~IYzagter wor ..
den, en eindelyk 'eindigen 'in de holtevzelf der
(1)genoemde luehtblaasjes. Deze ' luchtblaasjes
Zy'b onderfcheiden van::ell~ander afgezorrderd;' ge,
lyk de 'Heel' 'B L U M 'E 'N B A C H te regt aanmerkt ,
,Ue'wmtrmun, dar: ue·1ikht ill een z&erJ teder rakje
del' luchtbuisjes ingeblazen , de plaats van Ieder
luchtbelletje
deed opzwellen , doch geenzins uit
dit belletje of blaasje in een naastby ·gelegen, of
:in, hettusfdhen heiden .liggende celweefzel over~
ging.
, I"
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Door' 't ' zeer' .teder' celweefzel het geeri deze
;

lucht ..

~ ~bJ'Zie dien aangaande, 't geen door den Heere D U
!fO R oj. J{L in'de
Memoim de l'Acad. Royal. des Scien,,,
I78o', is bygebragt.
"
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luchtblaasjes ornringt , verfpreiden zich de vaten
van den rweeden rang,
weten de flag- en bleedaderen, voortbrengze-ls
der lange aderen. De
flagaderen, brengen het bloed, aan ujt de;, reg~
rer holte.van ,~t, hart, verdeelen
zich... ,op
eene,.
~,
., t -

te

by uit1l:ek.fyn~ wyz~,in\ <i~_:wanden, der luchtblaasjes .. en, gaan door middel Vll11 ~en onnoernly ~
geral fyne mondingen oyer.dn". ~t; plq~9.~9.~ren,
die her bleed weder.uit .dGjlqngep,vperen.
'De,
op deze: wyze door' de, vate~rg~vo!!U~~ ~le,tvormige;

te1fQ:andjg.4(}iR"omvat zeer 4igtAeJud,l;tcelltl,tj,es,.
zoodat eene gantfch~'m~n,igte,bIQeds"
.die gef1;~i
dig deze ~~te!i doorloopt ,
'~a~':,doQ~. ~~UJ?~er)

,n';t

dun ,~vl·ie~'"
~ya1},de zic.h in, :de,bla¥jes ~evi9deJ;lde
luclrt , afg~~onde);d ?-y.,,_ ,-!it deze, ~Jei~e tal\ie~,~~
der aderen ontflaan grootere
, uit
dezetakken
die
,
,~
...
".<'~ ,
.,* J
IIJ".."

~il1dige}l' ~1~_,d~~;'{ier groo;e:l~pg~~erel},
d~:-,:el~~
in den Qi.l,1~e!:·:h~rtsl)oeze!U.:L bleed "uitnOl:ten~
dat door .~e flagaderen uic: de, rechter, .1?-~rt~hol~o
wasJ,aal}geRlZ.agt. ' "

" :.':";';

<::

'

~_r.

j'

, ~'
~. Behalven ',d'e;ze'bIQedvaten" ook:wel grooteiVa~
ten gcnaamd, die aIleen gefchikt zyn om, den
doorloop van 't bloed u,it ~e eene hartshoIte na de
andere te bevorderen,
ontvangt de long nog van

;H:hteren ~,e (Z.ftcr,i~en. ,venrrb!9fJfihia,Ns" die dt; k!ein~
fie takjes 'der longvaten verzeIlen, del' voedipg
\Ian de long !oegewyd zyp, e!1 e.enJlym~c~~ige
water~lamp afzonderen, die,.zich i~ de c~l~etjes be~

vinp, en de fyne w!lasfem:. uit d~ lucht opflorpt.
~ r
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: De z~nmyel}.9.erJoni kome~,v~l} bet ~gttte
paar , aI~ mede van: ,de nervus- recurrens
de
j1art-zetJuw. Dat _deze .klein. ,eIJ gering waren ,
}1ebben v E S ,~!-I U s , B ~~ T H-O!:IN US,HALj
L. E: R U S en andere ons opgegeeven ; her tegendeel
ec~lter''ford !la,Y}~USSENS
el~ WINSLO,""
door den geteerdeo 'W R,I S B E'R G bewezen , die
.te regt aanmerkr, dat de Iongen zeer overvIoedil
111;:3,t
zenu,w"en-}jop!weeven,zyn (e)-.
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,De h0Itediede.long~
bevat;"hefraat uit een
been en. knor.beenachtig famenfreI " . en .werd
Thora» genaamd.. - Her -beenachtige gedeelre be.
that van agteren uit twaalf vaste rugge wervelbeenderen , ter zyden uit twaalf ribben , waarvan
. even onmiddelyk met her borstbeen verknogt
zyn ; 't cartilagineus gedeeIte der overigen, uitgen<;lmender twee onderfle , vereenigt zich met dar
der zevende ribbe , en word op, deze wyze aan 't
borstbeen , dat 't voorfle gede,~lteder borstholte
uitmaakt , vastgehegt.- De bovenile dezer ribben
~s het onqeweeg]yJdfe de over~ge echter nernen ,
:na matezy df!l~n" in ,beweegbaarheid toe, en vorj
~)lenbogen, wier heOing, hoe 1fmg~rhoe [chui)11

fer,
'c)

Comment.
I

ad

HaIlerif

prim, lin. phyfiol. No.

1\-5

75.

•

fer is. Tusfchen de randen nu dezer ribben
liggen twee beddingen fpieren, die eene verfchillende Jichting hcbben, en dienen om in den ge.
'ionden, fl:aat 'Be 'ribben ~tot elkander te doen 11~de'fen. i....: Het ond~rfre gedeelte van den Thorax is
gefloteil door eerrzeer aanmerkenswaardrge
fpier',

CUe

ih rang na 't hart de eerfle genaamd moet
I

deze- 'met agt hoof den- 'van de lendenwervelbeenderen :voortkomend'e,
'hegt zich: aan

worden;

~He ~e' onderfle' ribben

digt

ih

tot'

'de iesde toe: .en

ein-

zwaardvormig aanhangzelvan het borstbeen, zo dat .d€ze fpier eene geheele f.cheiding
't

uitmaakt tusfchrn de buik en borstholte , hebbende eene gewelfsgewyzel gedaante , wier holle zyde na den buik gekeerd is: verders is 't midden
dezer; Ipier', die diaphragmaef middeurifgenaarnd
word, peesachrig, .hebbende twee openingen die
a,an de helle ader en den ilokdarm .den doortogt

geven,·
r ,',

",

, "

.

..
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:" De opdeze wyze Iamengefbelde'berstholte
word
ieder inademing uitgezetvdoch
by de uitiicle-l
ining krygt dezdve eene mindere ruimte; by d~
iniidCl'ning dringt",({e: lugt dooi' derzelver zwaar"

by

te tot in: de luchtblaasjes.
zet ze Ult, 'en d~etl
d'erwyze de long eeue groot'ere ruimte innemen ~
op denzelfdenrtyd'
trekt zich het na bov~n bot
il:aande middenrif famen, zo dat de borstho1te

regtfriJ1dig

,

vergroot

word;

.cl<;mf. de werking

der

1)
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'IJ

-der ,tusfd1etJribbjgQ fpieren, worden de .onderfte
.ribben .totde
bow.eafte ncLelings 'opgerrokken ~
worden .langer, iFpl1slet, en ven~eer~eren .derhaJ.v.en-den affrand van de werveten tot bet
. r;botstheen: op deze wyze word de long(die het
1forstvlies nimmer verlaat , doon dezelfde middeltl1,. die de borst: dben tl.itzett~n, zelf in aIle
rigtinge,n vergroor, ,en groeit tot eeae :gr00·ter~,t doch.ingedasate
gelfkblyvende
ruimte ,
aan. -Volgens 't gevoelen van de~ Heere
HAL L E R, louden de bloedvaten
noodzaaklyk
door 't uitzetten der wanden der luchtblaasjes uit-

gerekt en ontdaan worden van de kronkelingen '"'
tot, wilKe deze.varen in den klei~llen that detlong zig famengetrokken
hadden, waar door dle
genen , die digt op elkander leggen hunne onder ..
tinge. aanraaking verlaaeen, en de hoekeu del'
verdeeling
der vaten greeter werden, en' dus
grootere
tusfchenruimten
veroorzaaken.
Om
deze reden zoude de omloop des bleeds door de
longen zeer bevorderd worden en vry gemak,
iyk uit de regter .hartsholte'tot
de {linker overvloeijen; daar in tegendeel ~by de uJtademing,
de long van aUe. zyden' geprangd ;' en tot een
kleinder' omtrek' famengeperst zynde,' de blaea.
vateu'; te getyk. met de lugtvaten koiter war
Ben, en aidus door de,rzelver meerdere kromte
de ,doortogt

;oe Heel'

voor,het

G? 0 D W Y

b~oed belemmert word Cd).

N;, cen ~ngelsch

genee.skun

c)

. ~ d~-.

(I) II!l
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n R, ElelJl. Phyflo!og. lib. vm. fcel. 4.
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dige, beweert ingevolge zyne genomene proefhemingenv dat in den flaat van uitademing de blaas-,
,-jes der longen zoo zeer niet famangevallen, noch
.de vaten derwyze ineeugeward zyn, dat de geheele omloop des bloeds belet konde worden ~
alzo "er 'nog 'een aanmerklyk 'gedeeite luchi -in de
longen overblyft , en derhalven de doortogt van
het bloed- door dezeive l, niet aIleen door; de
beletting der ademhaling kan weggenomen war~el1 (c);
I

"'.

§."IO~
"HoeweI, ons oogmerk alleen ds , de Scheikun-

dige uitwerkzelen

der Iucht , QP

'It

menschlyk

Iigchaam natefpooren , en aldus niet 'meer, dan
noodzaaklyk is, aangaande het werktuigkun~ige
der ademhaling by te brengen , vordert echter. de
natuur der zaak , dat w:y kortelyk opgeven de
manier op welke men .'t aanzyn der luchten.de
.longen , ,na de volkomene -uitademing , heefr ?Joe:
ken te .bewyzen. Ten dezeneinde nam de Heer
GOO D W Y N een lyk,
bond: om 't bovenile, van
den onderbuik een fluitdoek , om door, 'middeI
van deze drukking 't middenrif in deszelfs plaats
te houden , vervolgens maakte, hy ter wederzyde
I

t

"iii

ver..

(,). Men 'zie hier van meerder in de nederduitrche
taalin~ van lc werk van Doctor GOODWI!N
onder def]
naam 't Verband tusJchm Jeven m ademhatillg, Dordrec/I$
J7~2. pag' 45. enz.
)

'in l,ie borstholte , opeene

verheevene. plaats eene,
opening: op dit Qgenblik, vielen ,de. longen neder, \
doordien de lucht -uit dezelve gedreeven wierd ,
waarna men door de .opgenoemde gaaten water in
de borstholte bragt, g~vende 't .volu~en van 't
water A;1t men .ter, vCYYJllling der borstholte gebruiktet,
volgens 't tgevoelen .van den Heer
G~~cg> W Y; N te:~kettP~lh hoeveel l~cht,:er, na.eene,
, volkomene exfpiratie in de.longen. aanwezend was
gewe"est, welke menigte hy , oi~ ~nig'e proeven,
een .wjd~en genpna~n.:hy een volwasfen mensch
op) 109 taa~lingfche.d\limen bepaalde. - Gedl;1u-;
rende .enig~n tyd, ennog heden w9rd. deze rheorie
door, veelen aangenqm,.en, zelfhebben wy dezel-,
. ve inde .lawnfch,e) uirgave ,. van.l.~e~e verhandeling, omhelsd ; niepweJing~ echter ,heeft ,de zeer
geleerde Heer S ,A,NfP B ERG, enige zwarigheden
opgegeeven nopensde manier om op de opgegeevene wyze· de hge.v,e,e\peid Iucht, die na de uitademing in de longen overblyft te .b,epal~n, ~lzo
hem voork~vamJ!a~ 't, qpgegeevene' ge_tal ~an 109
duirpen 'niet, zeer,naauwkeurig,
met de natuur
overeenkwam, ten }velken einde hy l;iep,:}volgende proefin,het we:r~ ftelde. :- H.y.fn~ed vaM~ell
fchaap, 't welk1 door. de werking ~eI;_zogenaamge
'Vasle en ftik -lucht gedood en nog wan~, was, d~
luchtbuis, qnder het,fJ;mttenpoofd af,; en. yergond
zeef naau'Ykeuri,g met deie eene· 'g~b,ogen glaze
_buis" die
een ,klok ,met water .opgevuld en
den g~wonen l!1cJ~tt~eftel geplJ.;tg. ,eindigde.
w~arp.;t ,ee~ ,banR omt den bllik vaa het .cHer ge• ~
.
bon-

if

,

"
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bonden .en 't borstvlies ann beide zyden wsfchetti
de tweede en derde ribbe bloat gemaakt wierd,
Dit alles aldus -geplaast zynde , maakte men een
gat ann beide zyden in 't borstvlies , de long zak-.

door de druk king del' buitenlucht , waar
door, de lncht die in dezelve bevar was, genoodzaakt wierd , door de' glazen -buis ,itt de kldk me(j
te rieder

water gevuld over te gaarr: om allelucht echter
uit de longen te drukken, 'Iiet-men voorzigtig'
door de gemaakte -gaatjes water in de- borstholre
Iopen , 't welk de ruimte innatn, die' de' longen'
te vooren befloegen , en veroorzaakre dat "nog
enige blaasjes luchr in de klok ov~ingen.
Op
deze wyze verkreeg men al de Iucht , die na den
dodd in de longen van-her diet overgeEIeven was,
zynde in deze proef zo veel als 9 oncen water
konden 'verplaatfen; het in de borstholte gegcioJ
rene water beliep echter op 2.7 oncen; ~
'Vir
dele proeven' nu leid de Heer SAN D BE R G 'de
volgende gevolgtrekkingen' af." 10• Dae de hoe.
veelheid del' Iucht die na den dood iil de longen
overblyft, fiiet door 't ingieten van water in ire
borstholte kan bepaald worden; - zg. Dat ingevolge zyne' proef de hoeveelheid lucht na den
dodd in de: longen aanwezig veel mindel' is al
GO'O D WY N opgee~,en
op omtrent 36 taarHllg.
fche duimell'Of f dient gefchat te worden.--- 3°. D' t
-by de inademing van een levend dier, de inbond
der longen veel meet' vermeerderd- word als de Eli< gelfche geleerde opgeeft,
want indien rwy met 'hem
12.taarlingfche'Quimen voor ied&r:adeinhaHngftel.
len,
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len, en dat die 'tot I4 taarlingfche duimen lin del
longe~1'door' de' warrnte uitgezer' worden, zal de: '
uitzetting de~ Icngen: by de "ifiaaemingniet' zynF
als 109 tot'I~3,
gelyk. eIe Heef ClOODWYN
flelr, maar ais! tot 'g6 tot 50. ~'-.::: 4-°. Dat by;
gevolg na eene volkomene uitademitlg de overig
iynde lucht , ter doorlating van 'eene 'hoeveelheid'
bleeds, die tot onderhoud van 'het leven voldoende is, dhuchtblaasje"S tziehsendeg uitzet , zo dan
wil \ bloed vryelyk lopen ~ 'er'~rie grotere 'hoe;
veelheid luchts vereischt word,
derhalven de-'
de uitzettingeen' der voornaamfte vereischtens
der ademhaling zy (/).
'

en

:§. I r:.
•

r

I

Indien ,wy naauw keurig den ,!t~at der ingewanden, van de borst gadeflaan , zo vin den wy, zolang de borstholte gefloten is" dat de tong aan
alle zyden regen de.pleura IS aangedrukt ; alzo,
'er in deze tusfchenruimte
gene lucht gevonden
w,<;>rd; 'luch,t
t_usfc~~n de, twee Mediaftina:
befloten , zet .zid] door derzelver veerkracht uit ,
de dampvormige
vloeiftof
in 'het hartezakje 1:
.
.,'
J
~eemt" om deze}~~.e.,redeq i~ :,ui.~te toe, e~ doeI
dit,
•

I.

I

de

quo

#

,,,.

I

•

,. t

;

• \1

l,~

'(f) Meerdci: dien aiti'lgaande:, als ~ede eenige andere
aanr,nerki!)gen nopen,s '~e Theorie v,an ,GO-OD W-¥N' tel)
opzigte der ademhaal,illg f is te. vinden in de fraaijc ver~
handeling van, d;-Ueere
I'~' ~~~'~-~ERG,
wier titel
iii Animadl'erflones in placita recentior.ii~; inprimis Good;
t,
~
'f
'Wini de reJpirationis utiUcate.. Traje£l. ad Rhen. 1792.
•
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dit ingewand na; den' kant, der longen uitzettcn ;het Gliap,bragmaword hoger opgedreven , en aIle
vaten hoe ook genaarnd die zieh if).dit luehtledig
bevinden zyn opgt;j"papnen en uitgezer.. en brengen her ~unn~t~ vermindering Aer borstholte
toe. :- Zodra, e<:.h~e~~ene .opening. in de borstholte genwakt,. .en byg~vplg,). Iuchtledig In de:
zelve -vernietigd .word , vallen. de longen lieder.
en verminderen -in "'r~i~te : ' de; rnediafl:ina" het
pericardium en he~':draph;ag~a flaan minde~'boI,
en OJ? deze wyz~ 'Y0rd ,ge hol~e,d,er borsf van alle
kanten vergroot .. Zeker brengt 'r. aanleggen van
fluitban'd, w'aardoor ,de i~lge;anden va~""'delJ
onderbuik geprangd worden, -vee I toe om her
middenrif meer gefpannente houden , de drukking echter .door dit middel veroorzaakt , is.ge~nzins 'befrand oUf-het :niiddelltif'itilt{ enen gefpanr .
'of'.
r.",
nen flaat te ' ge~ven.; ats :de onm!dslelyk,ep'erGnO'
van den darnplding voortbiien'gt, en derhalven
lnoet 'er noodzaaki'yk"eene;grclote'verltappirig ill
. oe ve\:heeve~1i'eidv'an dit'deef0~tnadn: Vit \ve'Ik
~lles wy' geno'egzaam f{unnen:'opinaRen~' dat"d~
boeVkelheid'd~r J(l~hdlie hy"'i 'openen der horse
~~Ite: uit';dlI611g~h w8rq gedreye~ ~ in 1verie ni
niet' ge'lyk kin hIt aart die gene; welke
dd
borstholte word verplaast, naardien 'er jn dezc
behalven de longen, verfehiIlende deleo zylldie
in grootte' afnemen.· Nog meer zal deze evenre:.
digheidverbrodken worden, lrrdien men water in
deze 'holte bren'gt; weI' is. wai!, (jilt ait "door'des:
zelfs zWaarte' he'f'overige gedeeIt~' Iuch't lJit de
loii'-ll

een
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longeu zal dryven , "maar ook om. dezelfde red en "
zullen de opgenoemde deelen , ja zelf de bleedvaten famengeperst wordenv't diaphragma vooral
zal nederzakken , en al was de fluitband nog zo
fterk aangelegd , zullen de ingewanden van den
buik medegeven , en de in hun bevatte lucht zal
of van plaats veranderen , of famengedrukt worden, of wel ergens eene uitkomst zoeken: hierby
kornt nag dat de borstholte geheel met water gevuld zynde , dit water door deszelfs gewigt de
ribben van plaats zal doen veranderen , en door
dezelven te doen opryzen de borstholte vergrooten, zonder dat zulks enige betrekking hebbe 01'
de hoeveelheid
Iueht te voren in deIongen bevat; _uit welk alles men te regte befluiten moet , \
dat de omtrek van,'t, water na .den dood in de
borstholte gegooren, geenzins tot een maat kan
dienen , om aan te wyzen hoeveel lucht
[ongen be vat was.
§.

'er

ill de

IZ.

Of nu weI de hoeveelheid.luchr
, die na den dood
in de longen overblyft , juist maar een derde be·
loopt van die gene, die door den Heer GOO D.W Y N vastgetlctd
is. kunnen wy noch bepalen
.noch verzekeren ; weI is 't waar dat de proef van
den Heer SAN D B ERG ons aantoond , dat in 't
.gebruikre herkauwende
dier , dit onder eenige
omftandigheden plaats heeft, dan wy kunnen niet
f)vergaan hiervan 01' 't menschlyk ligchaam enige
:g
toe-

:lg
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toepasfing te maken.' Zoude t verfchif rusfchen
't valumen del' verkreegene lucht en het Ingegooten water niet vergrobt zyn geweest , daQrd,ien~
't dier nag warm zynde , eerst. alle in zich De-'
vatte vloeibare delen en de lucht dn dezelve, uie
gezet waren , dat deze na verloop van tyd en dJ
verdere verkoeling , door't
ingieten van 't was
tel' 'J ingekrompen
zynde', van aIle zydea eene
vergroting
in de borstholte hebben te wegegebragt, daar oak de lucht uit de warme longen ill
een -kouder ruimte overgaande In omtrek ' verminderd moet zyn? - Wat hiervan zy lzulleh nadere praeven met de uiterfle zorgvuldigheid
01'
doode Iigchaamen 'genomen "vGlrder moeten beflisfen; - daar eene proef echter in navO'Igin'g;van
den Heel' SAN D B ERG, door my en mynen -zeer
geachtenvriend de Heel' Dr.' ,£ YC K if A op een
hond in het werk gefield, ons -overtuigde dat het
volumen , del' uit de Iongen van dit dier voartgelco[
mene lucht,fiand tot het volumen van 't ingegoo- .
tene water, als 7: u\ kart ik nag niet overgaan
am 't volumen del' lucht na eene volle uitademing
I()p 36 kubiekduirnen .te .bepalen , en .zalederhalven
.myn ool'cleel apfcharten tot deze haeveelheid daQi.regelregte ..pro even nader bevestigt word, .'kun'!Ilende men valgens myn gevaelen vryeIyk deze
hoeveelheid op omtrent 60 taadingfcheduimen
be,.
groten . ....i. Watnu, aangaat de vermeerdering'van
't valumen del' longen by iedere inademing., de~e
word door den ,Heel' \G 0 aD W YIN op' 14 ;taavlingfche

duimen peg root ; andere verfchillen

luerin

'I

DE
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in; voo;al

de Heer MEN Z I E s die een geheel
verfchillende weg infloeg , om de hoeveelheid der
by Iedere inademing opgeflorpte lucht te bepalen,
fieIlenGe dezelve by een volwasfen perfoon, wiens
borst drie voeten en drie duimen omtrek had op
'46 taarlingfche
duimen:
(g) de manier echter
van dewelke hy gebruik maakte, wees hem alleen
aan , hoeveel 't geheele Iigchaam by iedere lnademing in
trek toenam , zonder dat zulks nog
_naauwkeurig dit volumen konde aanwyzen ; te
meer is het geheel niet waarfchynlyk , dat een
mensch van eene middelmatige grootte , zittende
of in een flaat van rust. zo vee I Iucht by elke
ademhaling tot zich neme; ik zegge een zittend
mensch dat zich niet vermoeid , want in den ge.
nen die zich oeffenr , of die met opzet proeven
over de ademhaling wil doen , of weI in een
diep flapende , zyn de ademhalingen gelyk men
weet zeer verfchillende,
Weshalven wy by een
... akker rusrend mensch met den Heere DEL A
),1 E 'l' HER I E en anderen , de llOeveelheid
der

om

lucht die, by iedere inademing , in de longen aangenom en word, zullen flellen 0P 14 raarlingfche
.duimen , welke evenredigheid , ik in de mee te
pro even voldoende bevonden hebbe •
. .I 3·

Eindelyk

ruerke.lk

nog aan , dati men geenzin»
den

(g) R.
"frljngburg

M £ N Z I E S,

1790.

tent amen ph'Jfif. de reJpi'iUion' ,
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den (hat del' longen in een naruurlyken gef1:or"'l'
venen , voor zulk een kan houden , als by 't zel ve
.voorwerp na eene volmaakte uitaderning plaats
heeft ; her aanfchou wen aileen der verfehynzelen
die den dood vergezellen , geven ons enig vermoeden , dat 'er behalyen ene volle uitademing ,
nag enige lueht meerder uit de longen word ge.dreeven , ten minfle zien wy dikwyls , dan by de
laatf1:e oogenblikken van het leven , een zugt 'ge:
geven word, waarby de ribben door de geheele
werkloosheid van de, tusfchen ribbige fpieren ,
dieper als in den natuurlyken (hat nederzakken ,
en bygevolg de borstholte tegen natuurlyk verminderen , waardoor nog een gedeelte lucht uit
.de longen gedreyen word: dit dan doet my enige
bedenking opvatten , dat men aangaande de aanwezendheid van 't volumen del' lueht in de Iongen van een dood ligchaam, geen directe bepaling
kan makcn , ten opzichte van dat g€deelte dat na
een gewone volle uitademing in de longen enes
levenden overblyfr,
~

.. J;f

,

, Uit dit alles nu .befluiten wy , dat noch dooe
de uitademing de vrye doortogt van 't bleed zoo-,
danig verhindert word, dat hcrzelve geheel belet
zy, llaar de s'linker harts holte door te lopen-;
Doeh, gclyk GOO D W Y N vastfl:elt, in dezelfde
omfrandigheden deze l,veg zo vry open zoude
zyn, dat het bloeq ongehindert dien doortogt
~olbrengen konde; maar dat beide deze omfl:an(
dig.
.'
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digheden famenlopen , dat het bloed na de exfpiratie wel doorloopt , doch veel meer belemmerd en
1angfamer; dat ,by de daarop volgende infpiratie
de doortogt geheel vry is. ten zy, deze a1 te flerk
zynde , gelyk by hevig blazen plaats heefr , de
vaten weder gedrukt en de omloop verhiudert
word.
:

§. 15·
De dampkrings -lucht n~ ~ door de longen ingeademt, kan niet lang in dezelve behouden worden, gedeeltelyk uit hoofde van derzelver fcherpte , gedeeltelyk door de in haar opgeloste en uit
het bloed o1'genomene koolfloffe : na dat dan deze lucht enjgen t'yd in de Iongen vertoeft heefr ,
fpringen de tot een getrokkene ribben door derzelyer veerkracht neder ; de buikfpieren haare
volle ui.twerking uiroeffenende , dringen de ingewanden des onderbuiks tegen 't nu verflapte middenrif', en doen dit hager in de borst opklimrnen ;
op deze wyze wordt de holte van de borst aan alle
zyden verkleind , en dus vermindert noodzaaklyk
de inhoud del' longen , tot welk laanle de famenrrekkende kracht van de fpierachtige vezelen del'.
luchtvaten insgelyks medewerkt,
01' deze uitademing voIgt dadelyk wedel' eene inademing,
zo dat beide de tydperken del' ademhaling binnen
den tyd van 6-8 polspagen volbragt worden,
en dat een .mensch in evenredigheid van zyne
verfchillende
gefl:eltenis van 15-18 keren in
ee.n l11itlUut ademhaalt.
,
B",)
§. 16.

!f~
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§. 16.
Indien wy nu deze Iucht die uirgeademt is bef,..:houwen, bevinden wy, dat her "er verre van
aan is, dar de dampkrings -lucht onverandert
ultgeblazen word; deze heilzame vloeifloffe , is
na enige tyd in de Iongen vertoeft te hebben ,
niet alleen tel' ademha1ing onbekwamer,
maar
brengr zelf na enige keren ingeademt te zyn, den
dood aan her dierlykr-leven toe. Aangaande de
riatuur dezer verandering,
en de werking del'
luchr op de Ievende ligchaamen hebben de natuurkundigen
van verfchiIIende tyden hunne gevoelens geopenbaarr, gelyk men dienaangaande
verfchillende
gisfingen kan vinden by HIp.

r

POCRATES,
r
•
ST EVE N SON,

GALENUS,
MAL

PIG

HEL?fONTIUlO
1 US,

V lEU

SSE N S,

en anderen , welke wy il:ilzwygend voorbygaan, zuIlende ons aileen bezig houden , met de'natuur van
deze verandering uatefpeuren , ten welken einde
wy een aanvang maken , met het onderzoek der
lucht, die ter ademhalinge moet dienen , waarna
wy op dezelfde wyze de eigenfchappen del' uitgcademde lucht zullen openleggen en met die del'
f
eertle vergelyken, 't welk ons zal aantonen welke' veranderingen de lucht in de longen onderga~, en welk nut het menschlyk Ngch:lam im
. het byzonder uit de ademhaling trekt •
LOW

•

E R,

B 0 E R H A V E,

HAL
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Bevattcnde de algemeene eigenfchappen van
onze Dampkrings·lucht.

§. 17·

De Dampkringslucht

waar in wy leven, is eene
onzichtbare,
yah reuk en fmaak beroofde,
zeer
bew~egbare, zware , veerkrachtige
vloeiftof', die
door koude of petting tot eene kleindere ruimte
gebragt kan worden, en onzen aardbol tot OF eene
zekere hoogte omringt •.

§. 18.
Zander
uit te wei den aangaande de onzichtbaarheid' of fmaak del' lucht , welke laatfle in
eene zuivere lucht geen pldats heefr , merke ik
alleen aan , dat , uit hoofde van de byzondere fa.
menvoeging del' luchtdeeltjes,
of wegens de ge·
maklykheid waar mede deze zich van een laten
Icheiden , en de eigenaartige beweegbaarheid
der
deeltjes zelve, de lucht by uitflek vloeibaar js;
zynde derzelver beweegbaarheid zoo groot, datzy
Vaal' de geringfl:e drukking wykt, van plaats verandert , en de pori-en veler ligchamen

B 4

doordringt,
Hier

!.

'.1~
\
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Hier van daan de verwonderlyke
fnelheid met
dewelke de winden bewogen, en de in de lucht
omzwevende ligchamen voorrgedreven
worden.
Aldu"S flelde MAR lOT T Eden .weg door den
flerkften wind in eene feconde afgeleid, op 3~
voeten; D E R IlA M nam een florm waar van 66
voeten in een feconde, waar door eene fleenen
colom van twaalf voeten hoog, vyf breed, en
rwee voeten dik , omver geworpen wierd; eene
andere keel' beyond hy . de fnelheid 85 voeten,
De Heel' L U L 0 F S bepaalde de fnelheid del' lucht
,op IIsi voeten in eene feconde, by gelegenheid
van cen zeer flerken wind (b). , De Heel'
f R A F F,'T (i) nam den 24 Maart 174 I te Petersburg een orcaan waar , die in eene feconde I 091~
Rhynlandfche
voeten , en op een'. anderen tyd ,
een die 123 voeten afliep, - Vol gens de opgave
van den Abt ROC H 0 N: rekeude men de fi1el~
heid des winds by een.ongemeen hevigen orcaan
aan de kusr van Isle. de France> op 150 voeten
in, eene feconde (k). - Een veel treffender voorbe~ld levert ons eene proefneming op, ~1iein het)
jaar 1790, door het Natuurkundig
Gezelfchap
.te Wormerveer
wierd ,in. het werk gefleld: eed
Iuchtbol,
met ontvlambare lucht gevuld, en door
,deze Beren opgelaten, lddde il). d~n tyd Val) 7q

,

,

Duit~
• eli) Verhandelingen
der Hollandfche Maatfchappy,
van HaarIem, lXde Deel, 3de Stuk, page 230.
" {i) Coinmentar. petropol. tom. 13. page 380.
(It) )1. 0 C H 0 ~ s Reize na lV1adJ~asc~r, enz.
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50 Duitfche mylenven
kwam binnen dezen tyd by de flad Hamburg \1e-,
. der ; zoo dat , dezen affland .in aanmerking gena,men, de tusfchenruimte door deze bol afgelopen ,
te begroten. is op 286.Rhynlapdfche voeten in
den tyd vall eerie feconde , eene verbazende Inelheid , die meer dan eens die gene overtreft ; dewelke de Heer K R A F F Thad waargenomen,
minuteueen' weg af van

( 'l

§. '19'
J

Hoewel de lucht ons zeer Iigt voorkomt, z~
lleeft zy dit met alle bekende vloeifloffen gemeen ,
dat zy eene bepaalde en aanmerklyke zwaarte bezit, welke eigenfchap de Natuurkundigen door'
veele
proefnemingen bewyzen,
- Het enkeldop,
.
'
houden
der
kwik
in
eeu
barometerbuis
,en de,,'
~
~Facht met dewelke de klokken van de luchtpornp ,
de lucht uit dezel ve gepompt zynde , aan de plaat;
yastgehegt worden, zyn genoegzame bewyzen
van deze zwaarte der Iucht : naauwkeuriger echter kunnen wy deze bepalen , door een glaze bol
met eene kraaa voorzien luchtledig te maken, ell
dezel ve aan eene fyne balans te weegen ; waarna
men de lucht weder in deze bol laat , 'die ons ,
poor de toeneeming in gewigt zal te kennen geeven, hoeveel de zwaarte del' lucht, onder dezen
hepaalden omtrek , beloopt. Aldus itelt de Heer!Iil R l S SON CO de zwaarte der lucht, (de Baro~
meI

•

I

(I)

B RI S soN

tom. ~"lJag. 95.,

traite elementaire dePliyjique. P~ris 1789.

'

!16'
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meter f1:aande op ~8 franfche duimen,
en de'
Thermometer
op 10 graden Nan REA U M U R)
tot die van het water, aIs IZ,3'235tot 10000,0000,
waaruit
voIgt dat men een raarlingfche
duim
lucht 0,46 grein en een titarlingfche voet j: dr,
'iij en 3 greinen weegte dit gewigt echter verfchilt aanhoudent, ill evenredigheid van den verfchillenden graad met deweIke de lucht in reders
van hare hoogte, warmte ,' en vogtigheid drukt ,
tot welke uitwerkfelen
de winden niet weinig,

3

toebrengen.

§.20.
Behaiven deze zwaarte , bezit de lucht eene
zeer groote veerkracht , dat is dat zy zich in eene
veel kieindere ruimte laat famenpersfen,
en dat ,
de kracht die haar famenperste ophoudende te
werken , zy de ruimte die zy te vooren befloeg ,
wederom inneemtEene opg~blazene varkensblaas , door enig vermogen gedrukt,
zal eene
klelndere ruimte beflaan , doch deze kracht niet
meer werkende, zal de blaas haar gewoon volumen
weder aannemen: vee! treffender is deze kracht
by het gebruik der lucht fnaphanen , uit welke
de lucht , die ~er te vooren in famengeperst is geweest, met een groot'geweld
losbreekt, am eene
digtheid re verkrygen,
die gelyk is aan die des
dampkrings.
Verwonderlyk
is zeker deze eigenfchap der lucht , om zich te laten famenpersfen ,
aldus zegt B 0 E RH A V E dat de lucht 16l,llaal,
HA~
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38 maal , BOIL E dat' zy 40
kan famengeperst war.
den; anderen zyn nag verder gegaan,
gelyk
J( a R S TEN
meent dat de lucht tot y~c; (m), en
PO U R C R 0 I dat zy tot rhlle gedeelte van hare
vorige ruimte kan gebragt worden (n). Deze
opgaven fchynen echter vry groot , noch is my
geen werktuig bekend , door 't welk men deze
hoeveelheid
beproeven
kan , oak komt het my
HAL E S dat dezelve

maal in dezelfde ruimte

niet onwaarfchynlyk
Vaal'. dat de Heer F 0 U Ri
C R 0 I, deze bepaling ontleend heeft uit de tafeh
die B 0 E R.H A V E in het Illc Deel , pag. 447,
zyner Scheikunde opgeefr , alwaar deze geleerde
uitrekent , dat men in een buis , die een vierkante
voet oppervlakte of bazis had, !l60336 ponders
waters zoude nodig hebben am de lucht tot ybfie
gedeelte van zyn omtrek famen te perfen ; merkende hy te regt reeds aan , dat 'er geen middel
gevonden word am zelf de lucht tot ?f\ft,e gedeelre
van haar vorig volumen [amen te perf en , alzo
eene buis zeer flerk zoude, mceten zyn, en eene
groote

lengte

zoude

moeten

hebben

am 135168

ponden waters te verplaarfen, _
)

Niet aileen door de werktuigkundige
[amenperfing , maar oak door de koude word het volamen der lucht merklyk verminderr , en daar en.
.

te·
(m) Lehrbucb del' gifamttm.
"ifnis.
.
(n)

FOUll.Cll.OiI,

'life, Peri: 1791. tOIl).

Mathejis,

6ter theil, 8ter

Elements d'Hifloire iaiurelle &'
I.

~ag. 158.

G'le.

I

!l8
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tegen ziet men de am trek der lucht door de warmtO
verwonderlyk vermeerderen , en by gevolg derzelver digtheid vermin deren , zo dat aileen door de
warrnre Van kokend water, de omtrek der Iucht is ,
tot die gene, die dezel ve op her vriespunr innam
als 1,83 tot I: ja ze1f door eene warmte gelyk aan
die, van een gloeijend yzer , neemt de lucht een
viermaal grootere ruimte in (0). Aangaande de.
ze vel'meerdering der Iucht dient men even weI in
aanmerking te nemen , dat de uitzetting ten OpJzichte van de verfcbillende digtheid en by iederen
graad van warmte ganrsch nier gelyk is, gelylo
de Heer ROY reeds- had opgemerkt en de Heer
D U v ERN 0 I S met proeven
nader l1ee£t'beves_
tigd (p). Eindelyk voege ik hier nag by, dati
de dampen de eigenaanige
veerkragr der Iucht
vermeerderen,
zo dat van den overgang der volmaakre droogte, tot de grootfl:e vogr, de luclu
om I~ofl:e gedeelte in veerkracht toeneemr (q).
I

..,
De. hoogte van den' damp~ri~g, of de Iengte
der celom lucht die op onze aarde drukr , was zeer
gemaklyk te bepalen,indien
de lucht opverfchlllende hoogtel1 dezelfde dlgtheid bezat , in welk
ge·
(0)

ROB

5 pag.

INS,

'(p) Annales

(q)

new principles

if Gunnery, cap.

I.

prop.

12.

SAUSSt:RE,

de Chemie , '1'01. I. pag. 'r 229.

EsJay tfHygfome;rie,

§.

IIO.

.~

�
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geval men alleende hoogte van de kwik in de ba'i"ometetbuis had te vermenigvuldigen
met een
getal het welk te kennen gaf hoe veel maal de
kwik eigenaartig zwaarder dan de lucht ware.
rDaar echter de digtheid der lucht na mate vande
hoogte afneemt , zoude "t einde des dampkrigs
onbepaald ZYI1; dit nu geen plaats kunnende hebben, zo is 't algemeen gevoelen dat de lucht zich
tot een' bepaalden graad laat verdunnen, en aldaar
eindigt , waar zy dezen graad, vol gens de wet van
.i<J: A RIO T T E. verkreegen heeft, Aldus vind de
'Heer PIC A R n door middel van de Theorie dejfchemering, Joor de hoogte .yan den. dampkring
.4075!2. hal ve roeden (toifes), of 20i 'Franfche riiy len.
En de Heern E L U c , gebruik makende van
zyne formule , dewelke hy opgegeven heeft , om
door de hoogte des barometers verfchillende
hoogtens te meten , fleld het einde 'des dampkrings
J'
op een hoogte van I 7~ Franfche my len (t"). -,.,.
AIle deze bepalingen wei ingezien zynde , zyn
gelleel willekeurig , ..en leeren 011S 'niets beflisFende, alzo de iiiterfte g1"el1~en,'der' verdupning
van de lucht door gene proeven bevestigdkunnen
worden, zo '.cia!:
wy ..
uns t~ vreden moeten Hellen
,~,
metaa7
ge~e, wy aang~allde"Qe ..nafuqrkundige
ejgenfc~appe.u der ,lu~ht bygebracht hebben; uir
welke wy gemaklyk Zlen. dat h~t geWigt van den
d~mpkril'l1~ verfchillende
is'~. l1a mat~ van de
c
,
'
hoogr

I

• \

,

,

,

'

.

"' p:>

u
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fur les Modificatiolli de t' atmosphere, Tom.

.

f· pag. 7· §. 749. /.

~

!
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.hcogte err veerkracht del' Iucht in welke wy ver~keeren, en aldus door deze oorzaak verfcheidene
r.uitwerkfelen op' de dierlyke oeconornie moeten /
>Voortgej:Jragt worden, welke alle wy op eene
(onnavolgbare wyze afgefchetst vinden by den
tgrooulen Ziektekundigen,
den Heere ' G A U'"
'BIU'SCS~.

By deze opgenoemde eigenfchappen
krings -Iucht , voegden

der dam!?""

de vorige Schryvers

nog

deze , dat zy der verbranding
en ademhaling
was, alzo zy wisten dat zonder het bylromen del' Iucht geen di~l' Ik.onI~v,en, no,geniI;
licht branden: daar z1. echter befpeurden dat niet
alleen in het IuchtI~dige, ,maar, zelf in de d'amp:'
krings -lucht die bp~e~oten en niet vernieuwd
was, dezeIfde verfchynzelen plaats hadden, zo
fchreef men dit toe aan eene onbekende oorzaak ~
t
,
aangaande welke men .geen nader onderzoek deed.
'N~ dat echter de Scheikunde tot een volniaakter
trap kwam, .e~ meerder' op denatuur enjgepteJ;
kunde wierd toegepast , zag men ras , dat ~er,
~ehalven d~ opg~n'gemde ;':y/tfth: :eigenfch~'pp)etl
del' lucht , nog andere Schelkundlge hoedamglieden ""aren, die' deze vIoeH1:of zich toe~igen~'~
'Tot 'deze ontdekking brachten de waa.rne\llingen
t "
van HE L M 0 N T IUS, B 0 I L E, .H ALE S en
andel'en niet weinig toe, die ons Ieel'den dat uit
!
"
" "
•.
)a14

'dienfiig

.

l

i.

t

(.» Inflitutimu pathologi,oe, j. 41f'l-44)~

,

.

)

r
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alle ligchamen veerkrachtige
vloeifloffen kunnen
ontwikkeld worden;
daar zy echter de natuun
diet vloeitloffen niet onderfcheidden , zyn wy den
lateren Scheikundigen,
voornamentlyk
den Heer
L A V 0 I S I E R,
de ware kennis van de natuur
der lucht , waarin wy leven , verfchuldigt
gelyk
genoegzaam uit 't voIgende zal blyken.
§.

!13·

Een aanvang makende met de Scheikundige ei~enfchappen der lucht , zo befchouwen wy eerst
Ie dampkring-lucht
als befl:aande uit flandvastige
delen , en uir vreemde zelfilandigheden
die in
dezelve omzwcrven ; daar deze laatfte echter in
ons vak niet te pasfe komen , zullen wy alleen
aanrnerken , dat onder de bykomende delen vall
den dampkr.ing, voornamentlyk dient aangemerkt
te worden het kolenzuure
gas (yastt luch!),
het wclk op verfchillende
plaatfen
uit de
onderaardfche
holen : voortkornt , en aldaar ,
uit hoofde zyner grootere zwaarre , digt by dell
grondgevonden
word: Hiervan zy tot een voorbeeld de zogenaamde grotto del Cant' "by Napels t
en een nog aanmerkelyker
Itreek by Salernum ;
dewelke de Heer COM I ontdekt heefr, die 75
voeten lang en go voeten breed is, zynde met
zeer zuivere kolenzuur
lucht bedekt (t). Die
zel~de foort van Gaz vind men by de Pyrmomee[ehe
(t) Z I M MER MAN, Annalen der Geographifchen und
Stiltij1{!chm lVisJenfclzaf.en
1790. 9tCI Stuck.
c,

'3'2.
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fchegezondheiclsbronnen, en op zeer vecle ande
re plaatfen , blyvende altycl op de oppervlakre
van den grond, gelyk de Heel' s E I P reeds had
sangemerkr (u).
.
nu de opgenoemde Iuchtaartige
vloeifiof, onzen dampkring naby den grond onzuiven
maakt , zo k0111thet niet mindel' waarfchynlyk
voor , dat zich in de hogere gewesten eene andere vloeiflof vergaderr, die onze lucht in Iigtheid
overtrefr, te weten het watetjlof gas of ontvlambare
Iuchr , en dat deze , derzelyer vermoogen am te ontpI offen in aanmerking genomen , de vorming cl~r.
vuurige in lucht-verfchynzelen kan bevorderen.s-.
Behalven deze luchtfoorten, van welke kleine hoeveelheden , meer of min op zommige plaatfen ,
met de dampkrings-Iucht vermengr kunnen zyn ,
bevat de Iucht geen geringgedeelte water in zich
epgelost-, hangende _dit af van de meerdere of
mindere hoeveelheid warmte floffe (ca!oriquc) die
in. den dampkring is opgelosr, 7.0 dat een Cubic
voet lucht dikwerf 12. greinen water met zich
-Scheikundig verbonden heefr, - Verders: mengen zich .nog vele Iigchamen met de damp1,ring~Iueht, als verfchillende Gas foorten , dagelykr
fche voortbrengzels der Scheikundige bewerkingen, verfchillende uitwaafemingen van planten
en dieren , en de fmetftoffen van verfcheide ziek-,
tens: Eindelyk bevat zy de eijertjes van vele
'MicroscopiCche diertjes, die byna hun geheel
~
-: ( leo
l

Daar

(u)

SEIP,

yon Pyrmo(ntsgejundheitsbmrmell.

p. 93.
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. Ieven in de lucht vJiegende doorbrengen , als me- \
de de zaden van vele planten , mosfen , zwammell.,
en diergelyke;
welk alles wy by den grot en
B 0 E R H A V E in deszelfs verhandeling over de
lucht , die een gedeelte zyner Scheikunde uit-.
maakt, fraaiicly); aangetekend vinden,

Eene beflendlge en wezentlyke eigenfchap der
dampkrings -Iucht beftaat hierin, dat dezelve famengef1:eld is uit twee onderfcheidene Iuchtaartige vloeifroffen,
te weten uit het zuurflof- gaz
(Gaz Oxygene) 't geen tot voeding van het dierlyke ligchaam ge[chikt is; en uit de jliklucht:,
(Gaz Azote) die het leven niet kan onderhouden
en by de ademhaling dodelyk is, zo als wy door:
de anatynfcuc en fynthetifche handelwyze zullen
zoeken te bewyzen; waaruit zal blyken dat onze
lucht in plaats van een eenvouwig. wezen te zyn ,
famengefteld is uit twee luchtfoorten die van el~
.bnder in allen opzigte yerfchillen.
,
Om van de ontleding der dampkrings-Iucht
eenig begrip te geven, zal ik de 'proeven door
den-Heel; L A V 0 I S I ERin het werk gefleld, zelve bybrengen.
Deze deed in eenen glazen krornhals , inhoudeade 36 taarlingfche duimen lucht ,

aan welke hy eene gebogene glazen buis gecemet;-

it:

:teen/ had') die
een klok gedeeltelyk met Iu~ht
~evu1t en op kwik geplaatst .elndigde , vier oncen
'Zulvere kwik , dewelke

C

hy

geduurepde

twaalf

e~-

,g'Ij.;
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dagen aan eene warrnte van 600 graden vart
Fahrenheit blootfbelde,
Geduurende
deze tyd ,
vormden zich roode deeltjes die 01' de Kwik dreven , en eene waare K wikkalk (o.xyde de Mercur»
fe) tel' gewigte van 45 greinen daar Ilelden ;
de dampkrings -Iucht , die Vaal' de bewerking in
de klok en de retort 50 taarl, duimen in;am, was
nu 01' 4'2 a 43 gebragt ,en vertoonde gantseh
verfchillende eigenfchappen (v): Deze nu in ecn
glas '01' den waterbak overgebracht,
gelyk men
gewoon is met <de kunstluchten
0111 te gaan, koh
noeh der verbranding noch der: ademhaling die.
hen, een diertje Ilierf'ogenbliklyk
in dezelve ; .,..;;
Een brandend licht wierd 'er , aIs in water uitge.
dooft ~ - IVr'etde Salpeterlucht vermengd , brag\:
zy gene roode dampen' te voorfchyn , en verminderde niet in volumen ; - Zy wierd door 't watel' niet opgeflorpt , noeh maakte het kalkwater
hoe bel, twee eigenfchappen
die haar van de
kooleuure lucht onderfcheidden.
~ Uit welk alles
blykt , datv deze luchtaartige vIbeiftof, die het
grootf1:e gedeeIte van Janzen danJpkfing liitmaakt.
zeet van onze lucht verfChiIIcnde is, en met regt
tOa::;Azote, f1:iklucht genaamt word. -WiI
mel)
zich deze lucht voor • eenige proeven 01' eene' bO'e..
maklyke wyze ,bereideh, zo plaarfe men een O'Iini~
"nende turfk001 in eene kIok' dre op wate~ ge~
. ,
,
plaats;t

t«

,
,

.'

,

(v) LAVOIS!ER,
pag. 35; & Memoires
'186{7 187.
I!

I

t.
f'
'Fraite /leillt de Chemie. TO;l~
de I'Aca-d: 'A~'J:d. fe. 1777. pagl
•

I
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!
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pl'.:ia'tst .is , waatdoer een gedeelte lueht opgeflorpt
word, blyvende "er niets dan Ga« .J!zott over', die
des re zuiverder zal zyn , indien men de lucht
.eenigen tyd op water laat {han, alzo 'er by de
verbranding derRool eene luchtfoort gevorme
word, die In water oplosbaar is, gelyk wy in 't
vervolg zullen aanwy~en.
I. - .
.

\

de

Vervolgens nam de Heer L A·V e I S I E R,
'45 gteinen roodpoeder , dat zich or de kwik ge~ ~
vormt had, .deed dit in celt glaasje , voorzien
met eerie kromme buis , die eindigde in ecn tobbe
met water, gewoonlyk byhet voortbrengen dec
Iuchten gebruikt; terwyl boven den mond vall
i'le buis, die in cll£ tobbe ziclt bevoitd , een OID'gekeerd molglas vol- Water geil'ela was. Het
flesje by dezeh toettel in een KrOeS met zand g~plaatst , en tot gloeijend werden toe gercookt
zynde , verminderde' de hoeveelheid roodc l1offcl"
'er vormde zich , (na dat de dail1pkring-iutht
-.ran te voren nit 't flesje gedteven was) eene zitkere menigte lucht: de toeil:el i.terlmeltl iyndeJ,
vond hy in het flesje ~n in de buis 4I~ greinen
levende kwik, en in het molglas agt taarlingfche
lluimen een~t 111chtdaan~ige vloeHtolfe,. di~ de
tlatn1>krings-lucht verre in zuiverlleid overtrof.
))eze lucht nn door fommige gerfephlogiflecr.;Je,
~tJurjuc!1t, It!v&fJs!ucht doch beter :luurflof-gaz (Gftf
();>;;tgene) genaamt, is zeer bekwaani .om het dier-

en

.

,

C ~

ly~
\
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lyk Ieven te onderhouden , en om aan het vuur ,
tot onderhoud van de vlam, voedzel te verfchaffen. :-Een dier gepIaatst onder een kIok met
deze lucht gevuld, zaI zesmaal langer leven , als
een ander dier van dezelfde foort , in eene
even groote hoeveelheid
dampkrings- lucht geplaatst (w). - lndien men een brandend waschlicht in dezelve ' plaatst , zaI (lit met een' grooten
glans ell geweld branden. -Een gIoeijende
lioutkool zal met een foort van ontploffing fchielyk verbranden. - Met Niterlucht
vermengt,
word de Ievenslucht geheel opgeflorpt en maakt
een zeer roden damp met hette gepaarr.
In deze laatfle proef zien wy dat deroode kwikkalk die lucht weder uit zich gaf', met dewelke
zich de k wik vereenigd had; in de daad , indien
wy de 8 kubiekduimen Gaz Oxygene voegen by de
42 duimen Ga» Azote of Ilikl ucht, hebben wy
50 duimen , te weten de hoeveelheid Iucht die
tot de proef genomen was; waar uit blykt , dat
de dampkrings-lucht
beflaa uit twee verfchillende Iuchtdaantige vloeifloffen, vall een' gantsch
verfchillenden
aart uit zuttrftofgtlz en ftiklucht ~
,Gaz Oxygen« en .d:6ote.·

Gezien

hebbende

welke

vloeifloffen

onzen
damp.

('IV) Onder andere Proeven verdienen genoemt worden die geene, dewel ke de Heer B L U MEN B A C l{ opgeeft, MdiciniJche lJibtioth. vol, I. pag. 176. J
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dampkring famenftellen , zoo valt 'er niets gemaklyker dan deze famellt1:elling nader te be-.
wyzen:
Indien wy volgens de door den Heer
LA vo I S I E R bepaalde evenredigheid
73 del en
fbiklucht verrnengen
met ~7 delen Gaz Oxyene ex) -' zullen wy eene vloeit1:of verkrygen ,
die in allen delen aan onze dampkring-lucht gelykend,
die der verbranding
en adem haling
dienflig is, doch minder , als de Gaz Oxygen&
op zich zelve; die met de niterlucht een" roden
damp uitmaakt , en eene bepaalde verrnindering
ondergaat in evenredigheid
van de meerdere of
mindere hoeveelheid
der aanwezend zynde levenslugr , - die noch het kalkwater nederploft
noch van her water opgeflorpt word. -Derhalven
rnaken deze twee Iuchtfoorten , onder de opgenoemde evenredigheid
vereenigt de ware dampkrings -lucht uit , en bygevolg beJlaat DE Z E
ttit Gaz OXY8en~ en Gaz Azote,
HE T GEE N
T:£ B£WYZEN
WAS,

c

§. ~7·
Indien wy
wen, vinden
fchap die zy
ding dienftig

de bygebragte

proef nader befchou-

wy dat de lucht behalven de eigenbezit am der ademhaling en verbrante zyn, nag het vermogen bezit om

de metalen te oxidecren , of tot zogenaamde Metaalkalken te doen overgegaan, welke bewerking

,

at- \
(x) J. A VOl

S IE R

Traite de Che1ni~, Tom. I. p. 49.
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alleen afhangt van de vereeniging van het Gd~
Oxygene met het metaal zelve, De kwik had in
tIeze proef een gedeelte der -gebruikte lucht tot
zich genomen , en uit deze vereeniging kwam
eene roode Metaalkalk voort , zoo dra echter de
zuivere lucht , door de warmte weder uit dlt"
Kwikkalk gedreven was', veranderde deze in lopende Kwik , welke. juist zo veel rninder woog
als 't gewigt der verkreegene lucht bedroeg, Oit geeft 011S. voorecrst een middel aan de hand,
om-de Ga» Oxygene te bereiden , te weten door
volgens de opgegeevdnewyze
in eenen bekwa ..
men toeftel eenige Metaalkalken , als roode byitend~ kwik , of magnefium (bruin/leen) aan een
hevig. vuur bloot te ftellen, of wel door of> de
zelfde wyzen de- middenzouten te behandelen ,
waarvan her 'Salpeterzuur of met zuurftof overladen Zeezoutzuur (a,cj(!e muria.tique Oxygene) een
~ef1:aandeel uitmaakt: ten !Weeden leren wy;, dat del
zuivere Iucht de metalen aoceene metaalkalk doet
overgaan; indien wy, by voorbeeld,
een yzeroraad in de gedaante: van' 'een fpiraal oprolleu,
deszelfs eeneeinde
aan een kurk vastmaken ",en
- ;t ander ~11eteen ftukje zwam verbinden ,- 't welk
~llen~aanfteekt en vervoIgens de!} gehelen t6efle1.~
in e~n fIes met Gaz ?xygcne gevult overb,r~J)gt~·
derwyze dat & kurk de pp.enjng der fies 111)ite~
zal men' de zwam met eene Ievendige vJam
,
.' (
. I
,.
j
,zien branden, delende 't vuur meek aan het yzer,
\
't geen insgelyks vI am zal vatten, onderwyI het~
l.ttlve zcer gloe.ijende vonken ~an iichr 'Z(1Il .w;er-

lO

...

~ .

pen,

J)
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pen, die zich op den bodem val). de fles in de ge,
daante van ronde bolletjes zullen verzamelen. 4
DezeboIletjes
nu, geven eene zwarte yzerkalk
(oxide de fer noir) of ,Aetli'iops mart is , wordende "er op deze wyze uit honderd delen yzer 135
del~n kalk' verkregen,
daar het yzer 35 delen in
gewigt roeneemr., en aan .den anderen kant, de
hceveelheid Gaz- Oxygene, juist ~,o veel afneemt i\
aerhalven hebben 35 delen van de grondftof van
het Ga» Oxygene zich met hetyzer vereenigr , om
~it tot een lox)'de of metaalkalk re doen over-s
gaall (y). - Deze rocneming aan ,gewigt, dewelke niet alleen by het.yzer , maar 09k by alld
andere nietalen plants "heeft , was in de voorgaande eeuw reeds bekend aan J. R E Y, die van ge+
voelen was dat de uligtfie delen del.' lucht .in het
verkalkte ligchaam Indrohgen , en, dat del :(:ynfbJ,
delen vlugtig wierden (z). Hedendaags -echten
aien wy door zeer veele proeven bewezen , dar
deze vermeerdering in gewigt by de metaalkalken, alleen afliangt van de bykomst van ~t zuurmakend gaz , krygende men op,dezeillule wyze uit
100 tit lood 11210 & menie (a), welke menie in~lien zy van ~o pond en. ()a:YQem -berciofd word,

w~
('1) LA~bISIER,
t. c.pag. 42Jeq . .' (z) REY, EsJr.'j fur la Recherche de !a ca,uJe par til
qu'elle de plomb & I' Etain augmentmt de !Joids quand on Ztl
calcine, Bazel 1630.,
I
(d) WAILLERIUS,
PhyJ. Chem. !I.'cap. 23·pag'3484
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weder tot lood ill den metaalachtigen

{hat over,

gaat,
§.

~8.

\

(

~ Eenezaak dient echter , aangaande alle verbin"/
dingen van het Gaz Oxygene met de eeneofander
grondftof , in aanmerking genomen te worden ~
namentlyk dat , wanneer dit gaz uit den Iuchtaartigen in den verbonden ftaat overgaat,
hetzelve een gedeelte verliest dier fyne vlceifloffe ,
aan ,?t welke her zyn luchtvormige
flaat verfchuldigd is, te weten de warmte floffe , of
calorique , welke in de gedaante van Ilcht ' en
vlam verfchynt.
'Er word dus by deze verbindingen veel warrnte floffe in den vryen (hat ge-'
fleld , of het geen op hetzelfde uirkomt , de met
de Gaz .Oxygene verbondene warmte word antwikkeld , . en hierdoor de temperatuur
del' om.Jiggende delen vermeerderd.,
.
" Dat de luehtvorrnige vloeiftoffen der warrnte
floffe haren veerkrachtigen:
flaat verfchuldigd
zyn, bewyst nit veele proefnerningen de navelgende;
men behoeve aIleen in -een' gepasten
Iuchttoeftel eene zekere hoeveclheid Aether te
verwarrnen , of,wy, zullen Gfz Hydrogene.
?nt- .
vlambare lucht zien geboren worden; ver~eni.
'~ende zich in dit geval de warmtefloffe met die
vloeifloffe , waardoor dezelve een' luchtaartigen
/ftaat aanneernt, -- Aal) den anderen kant .levert
ens de verbranding een voorbccld op, van de

1

qf

•

'

\

j
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vermenging van degrondflof (bazis) van 't ~z/
Ox'yge~}emet de koolftof en de ontvlambare luch~~'
by welke vermenging de warmte floffe vry
word, en door middel van eene levendige vlam ,
na mate van de zuiverheid of hoeveelheid der
byitroomende lucht , deszelfs aanwezen genoeg
~e kennen geeft,

Indien men in het Gaz Oxygene of zwavel , of
phosphorus verbrand , zal men ras dit gaz zien
verminderen,
vereenigende zich deszelfs grond- I
,
,
~of, onder het vry worden der warmtefloffe met
.de opgenoemde lichaamen , vorrnendc in het eerite'
~eval zwavel of virrioolzuur , in het andere phosphoruszuur. - Vermengt men echter zeven delen Gaz Oxygene en drie deelen ftiklucht , en beyordert men de fcheikundige vereeniging door
rniddel V3U de tleftrique vonk ; zo zal men, met
byvoeging van een weinig water, nitcr-zuur zien
geboren worden, gelyk de Heer e A V END ISH
~l1tdekt, en de Heer v A N MAR U M door herbaalde
proefnemingen bewezen heeft (b).
,
,
Hoewel nu deze twee luchtfoorten onder de
bepaalde poeveelhedell vereenigt het 'niterzuui
uitmaaken, zoo is dit de eenigfte evenredigheid
.
met,
)

.

pt. 2. pag. 277. entweede GenoodJ~h.6c jWk. hi. 19S.

(b) Zie Phil. TranJaB, 1785. vel; 75.
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niet , ~n'aet welke zich deze tweevloeiflcffen
Ia-:r
ten verrnengen , aldusvinden
wy bet naaste aan
bet niterzuur eene vermenging van flik-en IevensIucht , in welke de laatfte ill eene mindere hoeveelheid dan in het niterzuur voorhanden is, te
weten ' deniterlucht.
Wil (men zich van deze
Iuehtfoort voorzien, zo vermengemen eenig metaa]
als koper , kwik., of eenige zelffiandigheid , die
veel verwandfcha
met 't 9xygene bezit , by het
niterzuur in een' luchi-roeflel , en "er zal zich by
eerie. geringe warmte vee! Iucht ontwikkelen ,
t.J
"-t)
f't
r b
.
welke wy Gaz: nitreu» noefnen. - AIle . randende ligchaameri worden in deze luchtfoort uitge ..
dooft , en de dieren fterven in dezelve ; met gene
der'luehtfoorten,
behal yen met her Gaz Oxygene.,
ondergaat dit gaz eenige verrnindering ; hoe grotel' eehter de hoeveelheid Gaz "Ox;ygelit in eene
lucht , (by voorbceld in die des dampkrings)
is ')
pes te meerder vermindering
zal' zulk een Iucht
/1

.

~e.~ clel)~t1rluch.t ondergaan,. en' indien ill eene
buis op het water , devermenging der dampkringsen niterluehten in eene beh,oQrlyke1'evertredigheid
gefchied ~ z~l ~e ftiklucht, . h~t'hridere befraan ..
deel des dampkrings aIleen overblyven',
't geen ~
zo als wy' )§. '24. reeds aanger?er~t heb~en, gene
¥erminclenngmet,de,
nit9rluc~t ondergaat.
.
1;>e geJe~rde, Abt F 0 NT./\. N A il:elde volgens
oit 'grondbeginfel"een
werktuig famen, door he
\veil( men, by iedere proef konde bepalen, hoe
,~eel de vermindering
del' da~pKringJ en TIiter-

lUchten beliep,

noemende

(,

...

hydit

een '$udiomdef':

/ of
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t>fluchtgel1eldheids.p1eter,
zo als o~~ ditwerk,
ruig opgegeeven' word, am de verfchillende
.graden van de gezondheid des' dampkrings te b~
palen (c): daar hetzelve echter alleen de hoe ..
veelheid
Gaz Oxygen,e, die in een' bepaalden
omtrek lucht aanwezend is, aantoont , en daar
en boven verfcheiden ziektetloffen de lucht kunnen befmetten,
zo heeft dit werktuig aan het
oogmerk
niet voldaan , en is alleen gefchikt
voor der natuurkundigen,
am de hoeveelheid
zuivere lucht die met eenige luchtfocrt phyjisc~
vereenigd, is., te ontdekken.

§. 3°·
)

Gelyk nu het niterzuur door beroving van een
gedeelte Oxygene tot ulterlucht overgaat , zo wor~
:wederom deze niterlucht na het vermin del' en van
de Gaz QxyMfe in eene veerkrachtige
vloeifloffe
veranderdvdie in velen opzichte en van her niter.zuur , en van de niterlucht , en van de damp kringlucht verfchilt.
niterlucht
geduurende eenigen tyd vereenigd met een.ligchaam., 't welk de;
zelve berooft van zyn Ga~ qxygene , zal in volumen vermin deren , en 011$ eene geheele nieuws
[uchtfbort opleveren s ten dezen einde plaatft£
men in eene klok geyuld met niterlucht , eel,1
fchaaltjen met natte zwavellever , die het opge!
noem~

De

(c)

IN G Il N H (il U S

pag. 334. .

,
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noemde
uitwerkzel
zaI voortbrengen.
Wi}
men zich echter direct van deze veerkrachrige
vloeiftoffe voorzien , dan dient men zulk eene ver'eeniging te rnaaken , dar de niterluchr na mate 7,,';1
Voortgebragt word, als 't ware eene ontleding
'en verlies van Oxygene ondergaat, waar door wy
'de nieuwe luehtfoort verkrygen,
Aldus Ievert
ons de oplosfing van zinc in niterzuur, in 't be..
'gin der werking eer het mengzeI bruin 'word,
deze lucht100rt op; insgelyks verkrygen wy de,
zelve door in een flesje met eene glazen buis VOOf.
zien , falpeterzuur ammoniac zout (nitrate dAm.
maniac) met drie deelen zeer zuiver zand vermengd , aan eene groote warmte bloat te flellen ;
de byvoeging van 't zand is allcen am te verhinderen dat de ontwikkeling van de lucht niet eensklaps en al te fchielyk voor den dag kame.
Deze foort van gaz wierd door den Heere
P R I EST LEY
gedephlogifleerde niterlucht ge'naamd, gevende 20 veeI te kennen aIs niterlucht
'met overvloed van Gaz Oxygene; daar zy eehter
minder Gaz Oxygene als de gewone niterlucht in
zich bevat , I noemen de nieuwere feheikundigen
dezelve Ox)'de gazeux d'Azate.
Derzelver eigenfehappen nu zyn deze : 10• dan
zy noeh met de niterlueht noch met de Gaz o.ry.
gene eenige verandering ondergaat; 20. dat hell
water deze: lucht , op een klein gedeelte bygemengde fliklucht na, geheeI opflorpt ; - 30. dat
eene kaars in dezelve met eene levendigere vlam
brand dan in de dampkringslucht;
- 4 Q. dat del
ORt-
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ontvlambare Iucht met deze vloeitloffe vereenigd ,
met, een flag ontplofr ; 50. dat ~en brokje phosphorus of in deze Iucht verwarmd ;: of brandend
in dezelve gebracht, in 't eerfte geval niet ,ontvlamr, in her tweede geheel uitdooft,een
kaarsje
echter brandende gebragt , 'in een kIokje waar in
de phosphorus onderfcheiden
keeren uitgedoofi
is geweesr , zal , als na gewoontc, met eene levendige vlam branden; - het zelfde had ten opzichre van de zwavel plaats. 6e. Een flukje brandende houtskool in deze lucht geplaatst , wierd
op het oogenblik uirgedoofr, insgelyks zien wy
een dier zeer ras in dezelve omkomen,
nu hebben wy een gaz in welke eene
waschkaars met een helderer vlam brand, dan
in onze dampkringlucht
endie echter de ademhaaling vyandig is; - een geheel nieuw verfchynfel! :- daar die vloeiftoff'en die der verbranding dienflig zyn , altyd de ademhaling der dieren
bevorderen. - Indien wy nu eenigzins -acht flaan
op de opgenoemde verfchynfelen,
20 bemerken
Hier

'Ny ras , dat in OI1S geval de niterIucht van, een
gedeelte Gaz Oxygene, dat met dezelve fcheikundig vereenigd was, beroo,fd, de Oxyde gazetJx
rJ'Azote ,uitmaakt, en' dat by ·gevoig deze Iucht
mil1d~r Oxygetle dan <;Ie niterlucht
be,zit, beftaande 100 dee Ien. van di,t gaz uit 63 deeIen
.fiiklucht, en 37 deel~n Gaz Oxygene. - Verders zien wy dat de verw,andfchap van de Oxy'(fen!: met de Azote, in deze vereeniging zo fterk
is, dat dezelve nQch door koolfiof, noch door
'

..
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zwavel en phosphorus kan onueed worden; ell
dat hetl de onvlambare' lnchta!tean is, sls flerker verwandfchap voedendemet de Oxygene,aU
deze met de Azote, die in \ deze lucht kan ont"loffen; dienende men voorai opremerken, dat
de kaars alleen in de Oxide gazeuxd'Azote brand;
om Hat de bazis der ontvlambaare lucht in 't vet
derzelve bevat is, nemeude: zy, uit hoofde der
grootere verwandfchap van deze ontvlambare
Iucht rnet hetGazOxygene-der
opgel1oemde lucht ,
in glans roe.
'( Eindelyk zullen Wy in het vervolg zien , dat,
zullen de dieren in. eenige lucht adernhalen ,
het vooral. nOQdzaaklyk zy, dat de in het bleed
der tongen rbevatte koolf1:of, Gaz Oxygene aantreffe, am' zich met deze te vereeni gen en't bleed
t'e verlaaten ] daar nu in onze luchtfoort he-t
,Oxygene rneer verwandfchap 'heeft met het AZiJt'C
als met cl~ koolf1:0f,zo .befluiten' wy dadelyk ,
dat ·het dierlyl« bloed van zyne kool1l:of nier be~ryd kan worden, en dus aan 't voorwerpvdcn
flood moen!oeorengen:
lerende ons dit daHr en
'boven,' dat de kaarsf ills veele onvlambare llicht
In iiGh lbevattende, altyd' nietgefchikt zy, .dIn
het onderzoek' e~ner Ibchtfoort te bepaIen;
'of d~ze der 'ademhaling dien{rig zy of niet, zyn·
'de in fdit 'geval geen bdcr kenmiddel 'als eeh
'brandende houtsk6'ol', die door deszelfs meerde~~
of mindere gloeijing, ons de meerdere of 1l1in.
>dere gefchiktheid der lucht ,~ten' op'zi'gte yah de
"ademhalingl') zal aantollen. -~
Dit zy. Vdd)

by

IOa.S

DE,

A D .'EM H A 'L I N~ G;J,

ens genoeg aangaande deOxyde

47

gaeco« rrAzote,

wie echter aangaande dit fl:uk meerder verkiest .,
Ieze de uitmuntend fraaije verhandeling over dit
onderwerp befchreven door de geleerde Heeren
DElMAN"
N lEU W tAN

PAATS
D

en
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BON D T,

TROOSTWYK,

onder den titel r

.Recherches PliyJicj.Chemiques~ flcond Cahief'.,
.u

§. gr.
,;

"

Niet mindel' a.anmerkenswaardig
is eene "vet.
bindil:Jg?, die her votumen-in
aanmerking geno-s
men, uif een dee/I Gal; Oxyg(fn~ en' twee deelen
Gaz Hydrogene of ontvlambare lucht beflaatx of
volgens het gewigt nit 85 deelen , Ga: Dxygen~
en I5 deelen Ga~ Hydf'oge~e; Indien men beide
j

deze luchtfoorten
onder de opgenoemde evenres
digheden in een klok op kwik geplaatstyerbrand~
zal men aanfl:orids de wariden van. het glas met
waasfem "bezet zien , waarna zich allengs water
op de kwik zal verzamelen , 't welk in gewigt
gelyk zal zyn aan.'t gewigt del' beide gebruikte
Iuchtfoorten
te famcngenomell'
Dezen weg is
bet, die de- Heel' L A V 0 I S I E R inOoeg am te
bewyzen., dat men door de' verbinding
del'
opgenoemde luchtaartige vloeif1:offen water Icon".
de voortbrengen ; tot 11:aving echter van dit leer~
flelzel, onderzogt.deze geIeerde Gf'ergeenmoogr
lykheid ware, om 't water' weder tot· deze \twe~
,1uchtfoorren tedoen
ove.ngaan: teu dezen dnde

...\1'ulde hy

'

I n.

eep klpkje

met kwik1plaatfre

hetzelve

'in
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in een bakje met dit metaal gevuld , waar na hY\
een mengzel van zuiver yzer en water in hetzelve
Iiet opryzen, en den toeflel aan het licht bloot
ftelde; na verloop van eenige tyd wierd 'er uin
her water Iucht afgefcheiden ; de ontvlarnbare.
lucht een beflaandeel van hetzelve wierd vtv , ter-s
wyl de bazis van het Gaz Oxygene zich vereenigde met metaal , en yzerkalk vormde,
Deze proef nu geeft ons eene manier aan de
hand, am nit water Gaz. Hydrogme af te fcheiden ,
'daar deze bewerking echterzeer-Iangduurig
is,zo
hope ik mynen lezeren geen ondienst te doen met
eenen gereederen weg by te brengen ; ten dien ein'de menge men, in een gewoon lucht flesje , by
een gedeelte yzer, een vitrioolzuur, dat met drie
deelen water verflapt is, dadelyk zal 'er eene 0P7
bruifching plaats hebben , en men zal een aan7
merklyk gedeelte ontvlambare 1ucht verzamelen ,
wordende in dit geval her gebezigde water even,
ais in de vorige proef ontIeed.:De vcot»
naamfle eigenfchappen der ontvlambare Iucht zyn
deze, dat dezelve zonder aanraking der darbpkringslucht nooit, doch met dezelve vermengr,
met een grooten flag ontvlamt , indien de kleirif1:e
vlam of eleftrique vonk dezelve aanraakt,
.
Dat zy tienmaal Iigteris ais de dampkrings-Iucht,
zich niet door het water laat opflorpen , en der
ademhaling niet kan dienen. -' Verders is haa~
re reuk verfchillende, na mate der ligchameri
die derzelver ontwikkeling bevorderd hebhen,;
de zuivere ontvlambare lucllt, van dewelke ik
-'1

/

s 1\1 HAL

b.R ~A D

.

"'

I N' O.

49

..

_ aileen gebruik make'," is ,?:o11'det reuk , en ward'
verkreegen indietf'men zuiver water' door gloei-.
[end 'yzer ontleedr-van ,velke'hewe'r1ttng wy tot
verderbewys del' fathenfreHing·vanhet,watet; nog'

rets autlenbybrengen:

:-;. .
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,,1)aat de opgegevene' manier , om, door yteh
zooder zuur ," her water teontlederi; zeer langwylig was, zo beeft de Heel' L A V 0 I S IE R tetV
died einde een anderen- en bekwameren toeftel uit ..
gedagt: deze beflaat nit eenen glaze buis met een

weI ~hegtehd Jtttllmpmgeven;. aan 't eene einde
vah deze buis wda-een! kromhals met water ge..
vuld , .vastgehegt, '1het andere eiridigde in.!eerie
tlarrgvormigetbuis cdie in eenkoelvat met water
gevuld , geplaatst w,as;· het. eindevan deze flang
h,adrgemeenfchap met eene fles:met'itw,e'e halzen.,
nit welker anderen b?lS eene-kromme-buis voortkwa~", die ion den .waserbak eindigde (cI ).Deze..
toeflel al~Usnaauwkeurig verbonden zynde, maak..,

te;hy:;l;la,t, de~be,lilee<ldehorizo.nta:lUigget~de buis
~ebeel gloeide~,cloor~,dezelve itt 'een1igepast forn~is~1aan de watm~~,Van houtskolen bloat teftel ..
len;.,vefvolgens liet. by het water in het retottje
kooken, het·welk"al in de gedaante van waasfem
door
Cd)
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t~b. }. fig.
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111et twee hal2envergad'erllL wierd.i"""'"\
Vit deze,il?r~e,f blykt<,. datIh~t - wat~ :op'·dee;~
wyze door de werking s:l~r,- Wlfr~tef .nkt: kan
ontleed
worden;
ftelt men echter
aan dit
zelfde water, onder dezelfde omflandigheden een
ligchaam bloat, dat eene grootere verwandfchap
heeft met het eene beflaandeel van het water. te
w-ete1l de ..o~ygt{ne,.z6 znl hier eene, y;erbindingen
affcheiding

worden.rr
Om

plaats he.bben,~el'1;~t water zal ont!l~lr:d;
,-r
~~ _~;l :iL,:'" ~ f -; (' ,'. 'l ~
..:;\~;

'''n "f/ /. ,T

dill ,oogmer.k te bereikehv ;cleedlde;Hecih
E R\i;ILde.opgemelde:'glazen
:lJUi~'~;cl;Jol

1- A VeO I S'I

greinen weelc'yser .<.tl1)he~!1liq,iraa}.'.gedrl\:aid; ell'
alles gely.·kt.t!e "oxen geplcatsc.hebbende,
Het IIIJ"
de buis glqeijen, 'en' ltwater ,jll:.ne retort, k:bllJ'i
~en; ,nu, ging de waasfem dooJ.i.deJ'YzereR'f¥i't:lIllll!~
~n \vierd' op' deie, ,wyze. ont1eed:,· kiy;gt;nael,men
~oorrde krOFlliT1e lmis die' :tan, d~fl'e8 vast~h!e.~

was ,erimet"de

:is

waterbak' gbneenrehal1l',IHtdi;

greinen.; ~f) .::t'~:6lt:ta:tliagfclff6 :dui.me-tt gaz r/iljff!iJo
gmc of,ontv!ambare,lucht!I~;\Insg€lfyksi
V011d
men een gedeelte water in; de fles iller tweeyl\a:ll
zen, ;'t welk ve1lgeleeken' zycnde met ;het gedwh:~
dat men in de refort1gebezigr'l'iad,
zobevond.
men dat dit,\ 1aatfre , omiIOO gr: "vel!mihderd w~;
daar aam.de :andere, zyde, het yzer' ill!det gl~un
bui~ bevat 35 gr. in gewigt had toegenomen, vertoonende zich niet meer in de gedaante van zuiver
yzer, maar als eell zwarte yzerkalk~' die voiIilaak~ lie,

• J

•

'fzelf~

./

D E· 'A

nE

M, H 'A LeI ~~.

'5~

~~lfd,e €ig~nfchappen bezat als;d.ie deer d:;Oxydering
of verbranding 'va~het
yzer .Ia de, ~Ga.z.()xyge17.(,
verkreegen-word (§,',!27,), Indien wy nu eene
optel'ling maken e~i}§_deeh vflJ de' \~iflst.in gewigt
deryzeren
fpiI'aal,~ die. gloeijenm.aran den water:
damp, was blaotg:eLJ:e)d,' geweest., 'ten- anderen van
het gewigt der vetklie.etfdeneveerkragtige vloeifto£,
zo-hebben wy 25-1'$ .of I'oo,~gr~inen, zynde ge;>
lyk aan het gewigt· van .het water .rdat in deze
proef ontleed was: by gevolg. bl;fraai: het water.uit
6az Oxygcne en Hydroge.ne en, wel ill, eene even-

redigheid 'van 85 .tot

:15

deelen .

., ,Nog meer word deze ontleding van het water
bevcsrigd door deproefneeming'
van de Heeren
lYE 1 ~iA N en. p Pi. A'f, S' V ANT
R:O 0 S T wv K,

die, -door cone gebogene glazen buis , met twee
ep eeu' zekeren affland geplnatfte-gouden
draadje'sJ,"voorzien,

en'met water ,ge\r.uld., by herhaling

eleetrique fchokkenIieten doorgaan , wordende by
Qen overgang van ieder,e fch<f>kcen \velnig Iueht
geboren, die uit" zu-ivere en ontvlambare l'ucht
iVIl.sifamengefteld~· gelyk [dit lueht· mengzel ook,
z-()'ras devonk de luclii)z@lve minniaktc# wCdcr
'l6t,fwater 'overgi}1g{~) •. r'" .

.o.o'm: eindefyk 'uarfgaande ,deze aanme~ki1Jgswa:1r.
(1] ge ontdekKing\; wrer~nut:tlglieid 'ten opzigtc vall
t1;e'dlerlyke :hui~hou'dirlg' niet ie' bet\vistcn is ,
't16g' een treffend b'~'tVys'by te brengell,1 zo make
. ~
ik

.

(e) JoumaldePhyjique,

1739. Tom,II.p,364-./

Het7,eif-

cevind men door mic1de! van ceo' andereo'toeHe1 bevestigt

by
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Joumal der Phyficl"
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2ter band. p. 164, ew:.
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gewag

G.

van

de ~ proefneming
der Hecl'en
'en VA u'QUEL1N;
die 2,55~b. taarlingfche
duirnen ontvlambare t
en I24S7 taarlingfche
duimen zuivere lucht
FO URCR01,

S&IGU1N

.ineen' behoorlyken toeftel "verbrandden , zynde
het gewigt dier vloeifroffen. 5.12. dr. i:4' 49 gr.s
na het eindigen del' verbranding bedroeg bet
verkregene 'water
B. dr. 4. en 45 gr.; dus op
4 gr. na het gewigt der gebruikte luchtfoortens
een verfchil het geen. op zulk een menigte voo~

5:

niets te houden is of en gemaklyk kan afhangen
van een' geringen misflag , in het bepalen van het
·gewigt der Iuchtaartige vloeifloffenbegaan
Volgcns deze proefftaat het gewigt van de Gaz O:;CY4
gene, tot de .Gaz Hydrogene ·a18 8S! tot 14h her
welk niet verre van de bepaling van den Heen
L A V 0 I S1 E R afwykt , .zYI1.d~; het
verkregene
water in dit geval in allen .opzichtezuiver.,2;01.~7
der eenig teken van zuur te openbaren; ja zelf
krvam deszelfs eigenaartige zwaarte , met die v,ap
zuiver gedistilleerd water, pvereen.,
,J ..
Niet alleen is het oden Natuurkundigen
In
Frankryk
ge.l!l];:~ op .. ~ef~ genoemde wy?el1~he.t
water famen te flellen en \ye~erte ont1eden,,,;~~ar
verfcheiden
gdeerden hebben in' andere lallden

o»

I

dezelfde uitkomst ver:k~'~ge!1,: ~ls 9:Y' ,Vo,orbeeld
de Heeren
ARE J U'L A,
.~IR:rANNER,
J A C Q U ~ Nt'
'ondet' 011~~
4'9-

en

.

'

.

ianqg~n605~n. ' .
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Heeren N A H U I S (g), en vooral de fchrandere
v A N M A Ril{ M, die OIlS een byzonderen toeftel
heeft medegedeeld , _om naauwkeurig de verfchillende hoeveelheden der gebruikt iynde luchtfoorten te bepaalen (h).
§.; 33·
,

.l..

If

'Er blyft .ons nu nog over melding .te maken
van eene aanmerkingswaardige
verbinding, van
het zuivere gedeelte des dampk;ings,
de qa~
Oxygene met de Koolflof, te weten her KoolflOfzuure
Aas, Gaz Carbonaccum, gewoonl yk Ae.! fixus; of vaste
lucht genaamd ; welker kennis in de befchouwing
der ademhaling , ten- uiterfle onontbeerlyk js ,
en aangaande welke wy ons wat breedvoeriger
zu1len .uitlaten , om, dat de eigenfchappen dezer
lucht bekend zynde , men zich -zeer ras een denk-.
• , .
•
....
beeld

.

'J

,

,(g) Men zie N: A'a u IS de, Aqute origine, ex ba;ibus
glris pUN etUnjlarnmabiJis, TrajeEl. ad Rhen; I79C. ' In
welke Verhandeling, behalven de gefchiedenis dezerfchone ontdekking , de 'er regen .opgeworpene zwartgbeden ,
met.•eene.by'~nderekhtar.heid,
onrzenuwd worden.
(11) Zil'lAI~em. Kunst en Letterbode, 1792. No. J9~.
page SO erJE',:en No. arc, pag 4. - Welke befcbryving,
in de Annales de Chemie , Journal de Phyfique ~'allR 0 Z I E R ,
als mede in dat van den Heere G R II N is Qvergenomen.Wie meerder aangaande de famenfielling van net W~ter
begeert, leeze de fraaije Verhandeling dien aangaande
door den kUlldigen Heer w., B A-a lU;; Vi L D in het Hem
fjegeven.
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beeld kan vormen , 'wegefl~ de' voomaainfte~t\.
kingder ademhaling', en-het nut. dat door dezelve
aan het dierlykewezen weird toegebrfigt.
,.' Door koofverfraat~de Heel' LA.y 0 I S I E R. .,': diu!
wezen , het geen in de dagelykfche lfame111evrng
bekend is onder dell namp. van houtskool , een
ligchaam, famengefteld uitkoolftof', ontvlambare
lucht , een weinig aarde en IOOgZOllt; doeh kool116£ noenir ;ll'Y Ifonl
haare dl1tvlambam'c lu'cht,
aarde en lotigzollt beroofi:. "De Heel:> v AN M 'A':

v:m

RUM: merktechrer

t~ rec-h,t aim; {fat het

zyrie

geenzln!;

bewezeh is" dat de 'kool aHe
6ntvlam'bard:
]ucht , of liever 'regl'otidi:leginie1 d~zer lucht door
een:e lari~e gIOl':ijiIjg \rer1i~ze,' 'fchynelide' volgens
zyn gevoeIen~' de I~ooll1:Ulmet de ontvlambdre
lucht , eene ze1,:'e1'e'tl nu toe' onbe~ende o\7e1:eenkomst 'fe'lltgben: d~rlialven~hoemt l1y1eo~tfi0b\
,[lir/jlofl'e ~ }~Je!kc- de hoatskoic13 ~Jh{lJ~e'naafde' en 'lo~gl
'zout in~zicli bevatten ; na oat zy door gloeijing van.
lucht ; Z()l vf[re:d.qetJlyk, 191ii'Yt)ll~;zJn:.:el.u'/elkc ~et
voornaamfJe ~~fl..aandct<ld4f .k:okfld;i,itJ}~aq.kt,(i).\
.lndien,men ,een~'glazen klokep'kwik geplaatst-met
(;az OLrj'gcnevu~le" tln inl'dezelve :eellige g'reinen·
houtskool 'aanfl:eeke~)z.o 'zilrrdeze'nlet @et1e,hevi'ge
viatn brandelr, dalll·'·etveelw1t'rtniefl:off~vtY;\vord,
undertlls[chell"<.tat de,' hazi's~(¥an'hetrG~' Ox·ygene

ot
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zich
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s,'!!W.fed~.Genll)o~Ccha~ ,)eV,oJ,.,6."pag, ~'i41l
~n ~j;:t Aa~hil!Jg~el'~!la~s -jnede ,c E}A P 111,.' Ji,!s~.r1n!an,gsgr~l:,'
1e1lide~ .cb~lnifJ ;u~e..rjW(,;('!IOl~ ,F'lW o l;f.f' ':', (Jjler"f'I1leik.J
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zich 'vereeFligd met de koql1lof ,'ren kolenzuure
gas (yaste Imht) vonrtbrengr ; ee'n ge~lel~1te'zuiver
(cauflicq)~lo6gtQut. in water gefm6ken~ aan deze
Iucht blootgeiteld ,.:·zal. deze ras opflorpen , en 'er
eal; indIen debewerking'vrraauwkeurig
gefchied
is, weinig Gaz Oxygtnc overbly.ven.',-'-'
Geno ..
melle proeverr leereni ons ;' dat: de hoiitskool byJ
na geheel in deze lucht verbrand, '~6 oat 'et van
d,e r 7Y%greinen geen1~ 19reinen asfche overblyft~'
insgelyks dat het Gaz 'Oxygeneinili'en hetzelve in
/tD()!€11zuur-gaz door -het verbranden .van·l~outs,;}
kdol-veranderd word, .z@v~el gewigt.weneemt,
lals 'ldC'. gebrande Root bedroeg,' 'befbaande 'hee
kolenzuun volgens vde proeven variden Heere.
L AV 0 IS I E.R, :~tg.(lwjgt~inaanmlirking",gano.
men, -uit ,1l8,delen ~oo of en 7a-deIen bazis de~
zuivere lucht (1e):'1
Ii'"
':
,

in

-Dezelfde fchr<1ndete"l:fclieikundigej~bewy.st nog'
op eene andere, Clodi aietimin voldoende wyze,:
dar: uit de vereeniging van de koolflof nre'i: del
OXjgene, 1wo!enztJtV~ lucht,geoona.. w~r..d~··:Gedaane proefneemingen hadden.hemovestulgd-daa
een once roo de kwikkalk 97y6 taarlingfche duimen Gaz Oxygene opleVfr?el1, die in gewigt 37It
greinen be~atten. In een toeftel als wy. ill §.. 25.
befchreveb hebben, ftelde hy ee'n onee van deZt;lfde
kwikkalk bloot aan.'tvuur, en herfteldedezetot le~
vende kwik, mt;t. byvoeging van 24 greinen houts'!,
kool~
'I

'.

(k) MC7n. de l'Acad. Royale des Scienm,' I7Slo.p. 448-

D..-

.

kool, en verkreeg 75~ taarlingfche duimen lucht;
-die in dit geval uit het Qxyge,n~ van de kwjkkalk en d~ koolfiof gevormd was: het gewigtde/
'zer Iuchr Was 5zi gr., en by 'gevolg was deze
1ucht I4r~~ gr. zwaarder , als de Gaz _Oxyg4m;,
die men zonder byvoegzel uit de roode kwik zoude
verkregen.hebben, zynde dit overwigt volkomen
, gelykaal1 her gedeelre kool dat in de.bewerking
verbrand r;W-aS, want van" de ~4 greinen die \l,y;
de kwikkalk:gevoegd waren, bleven 'er omtrent
9 greinenonverbrand

over (1).,- Deze proef nu ~

bewyst .volgens de wyze van famenflelllng ,' dill!
de kpQU1:0f by bet Ga» Oxygene gevoegr !r.Oo]ZUUt'D
It/chi! uitmaakt ,'Cl), te gelyk· toont zy ona aar.J.;wat
;er .in de v:eEbrandhlg gefchied ; als.men namentlyk
aan de vr~ei\luchF .een Iigchaam' verbrand., yer~
eenigd zich . het Oxygenf; uit den dampkring
met de koolflof', en indienhet ligchaam zulks
1,Jevat, met de.ontvlambare lucht van de verbran-,
dencle:.f1:o:L, \\1ilaJ:,door.koolflof-lucht- en, water,
gevormd word,terwyl devrygewordene w.al\"l!lt~

iic;h dqor,de y,lam openQ;Jar4. '
~
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, ~eduurende een' gr;:ruinien' tyd was de J3'n.tJ1iJth
fl1kHhandehvyze de e~nigire~
'uit. welke ~men de
.l!~ttal).nQe{llenvan he~. kQolenz~,u1'.·gas lWnde aan;o,
l.
too,
(I) Memoii'eS de J'Acad.emie RO'jale des SciellCC$ J:ZU.
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lukte,om in de phosphorus zulk eenligcbaamaan
te treffen , 't welk meerder verwandfcbap .met
een der twee befraandeelen van het koolenzuur
had ;: als deze 'onderling:, ten dezen einde verrnengde hy de phosphorus met marmer , en frelde dit
mengzel aan eene grootte hette bloot ; in welk geval
"t koolenzuur van het marmer , (door de vereenigde
verwandfchappen tusfchen de phosphorus en het
Oxygene, van de koolenzuur-luchr
uit de kalkaarde, en tusfchen her gevormde phosphorzuur,
en. dezelfde aarde.) van zyn Oxygene beroofd
word, blyvende alleen de koolfrof over, die in
de gedaante van een zwartpoederbydephosphorzuure kalkaarde gevonden wierd em).
t Deze proef wierd -door veelen tegengefproken •
daar zy Ibelden dat dit weinigje kool of van te ..
vooren ill de phosphorus aanwezend was ge-'
weest, of zich door bykoomende onreinigheden
gevormd had; ook had men daar en boven belt
zwart poeder niet onderzogr , ZQ dat men niet
flellig konde bewyzen , dat 'er wezenlyk , door
dek~olenz(J(Jrlucht van haar Oxygem; te beroven ,
kool geboren wierd : dit dan gaf den Heer I.
FE A R SON aanleiding om de pro even van den
Heer TEN NAN T naauwkeurig na te doen,
Hy nam ten dezen einde , eene dikke glazen
buis,
(m) Ph~lifophi~41

transaCliOJllS'

~o~ 8r,

of the

ROIja.J Society. 1791~
1

;0

5'
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buis, ,dJde voetenlang , die aan de' eene zyde toe
-en .-tot :op '9 duimen 'van deszelfs bovenfte einde
-met lutuln omgeven 'was; zynde r krom gebogen,
'en .eindigende onder een omgekeercl glas nnet
.kwik ; vervolgel1s deed hy in deze buisnco grei-nen d6orfchynende, phosph01'\lS, drukkende op

ideze1ve,8,O()'greinen luchtzuur mynfiolfelyk loogzout, hetwelk vanzyne waterdeelen s: doch liiet
van deszelfs kqknzuttr beroofd was. .Nu verwarm.de hy bet be:ldec:dde gedeelte ,~alwa3r bet AlcaU
~'1as, zo dat dit gloeide , waar'na,de'plaats
van
j:le phosphO'11:1,§
-lnsgelyks verhit en geduurende
rwintig, rnimttent rood gloeijeDd :gehoucien .wierd.
In het IDeginT~erbewerking.klomtde kwik in de
glazen buis,;naderhand fublimeerde 'er e'en-weinig
phosphorus, 'er lwierden 20 "droppen waters Len
twee oneen maatjes Gaz Azotd~) met, een weinig
Gaz Oxygt!1Z'cvermengd,op' der[Ywili: verzameld.
N a de verkoeling de buia gebrooken zynde ,yond
,men eene zeer los 'famenhangetHite,zelflhindigheid,
zoo awart rals hOl1.tskoo1; wegetl'cle 4J.,8 gr., 'en
be}qMven~ldeze.eene g,ryze[<mas!tt die gedeeltel,yk
famengefmolten 'waf-, 'en met "lae\:aankleven'de glas
S58greineth woPg. - De '4'2:8' ;grein'en zwarte
itoffe' leverden'in .kokend, hete 'azynopgelost.'
25 on.cen maten koolenzuure 'lucht, Glatis 100
gr. der ~Warte lloffe'levlerden omtrentrzes oncen
maten dezer vloeiftof. -Deze op1osfing nu
wierd doorzygd, en 't, op het filtrum overblyvende, Izwar'te,poeder ~wierd ·met'kooketldwat"er
u:itgeloogd en gedroogd, wegende 3Z1~ greinen;!

I
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'Dit 'was 'Zon'derl'fmaak ofireuk en)zeerli gt;\ ·ver"
brandlklfyna: geheel .opeen ,gloeijelld\~er; i ont ~
plofte'op gloeijende'falpeter, .latende na aich een
wit, geheel in 'wa!l'Ir fme}~J:jaal'Z0Ut; met 'l'arta ,
!lIS Vitriohltlls' gtlf dit zwarte 'poeder ~by eene rnarige 'warrntezw~venever ~ en 'lev-erde met phos.l
phOr'zl1ur phosphi.:l~u$.6p; "'- ;met een 'woor.d,\
deze SQ."delenwaren [~uivere kool.
Uit Het'bov.ellgemelde,getiltreerde,vogt,ploftet
men d00r middel van de zoutzuure ' kalk1 ISo'
,grelnen pho<5phorusJ2Iuure.k(llk, 'en het vogt lwaar{
in- deze nt!del1ploffing g'efdhied was ~ 'b'evatte!
i
zee:toutf,lazynzuure foda, azyrizuur , 'en· 'wat
phosphor feleniet.
I
, 'De-gtyze zelfH:andigheid; 'met de 'fiukj'es ge-"
fm0llten 19h1S,' gaven -mer-het by-doen 'van azyn-"
zuur .p once mated kool'en'zuurJ}ueht', 'en lieteti'
op het' filtrum een 'i~)'v'erbT'Sifiervan ~4 g'r: aut ge-'
droogd ;zynde, )weiriig .met riitrumontplofte ;-e{f,
omtrent J.t .ge~@elteonoploshaar 'poed'er overliet;!
en het 'gefilt~e~rde vogt gaf ~i'9 'gr. phosphoor;
fe1t!l1iet,., .r • ,
,;:
.,
)
t
.om zich nU\'nOgmeer'~e' ovettuige~' d~t in\
de-.lel'proef'het '\}c0blenzuurontleed 'wH:ta ve'rza~
di/?cle.de Beer, P E'A It SO"N 400 'W·,,'1llinhaal~
loogzout"met azyn, enkteeg i04~()nCell'maten
J,ucht,l"O{:a6Hn\atenHvan <de Ioogreinen::' ~<'Ditl
getal vergeleeken by het geene ons de voorgaande proef
, opgeleverd heeft, te weten 6 oneen mat'~n', 'zien wy dat in de genome proef qe ver~in~e·
ring van \ l~oblenzi\urduCHt b.d'onCeU'll'lateiKrddr
.

de:

1
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de 100 gr. bedraagt , en dat 'er zo veel phosphoorzuur gevormd is, .als 30 greinen phosphoon
feleniet in zich bevatten ;: beflaande deze ui\t 5, gr.
phosphorus, 10 gr. Oxygene ell 15 deIen kalke
. .Daar nu de proeven, van' den Heer L A V 0 I
S I E R bewyzen ~ dat hourskool met Oxygene
koo!enzuur, en 't zelfde .oxygene met phosphorus
phosphoor zuur yormt,en daar in.de befchrevene
pr.oefgeen.ap.derebronnen zynom houtskool en zuivere Iucht te vormen , als het in het Alcali bevatte
koolenzuur, zo blykt het zeer -klaar , dat deze
twee ligchaamen aan dit koolenzuur hun oor~
{prong verfchuldigd zyn .. wordende in dit geval
dit zuur ontleed; aIzo door de meerdere'Tterwand_
Ichapping , van de phosphorus ~met de Oxygene van
't koolenzuur.gas , deze fl:of in phosphoruszu,ul'
veranderd word,. blyvende bet andere beflaan •.
deel de kooI vry, gely]; dezelve, .9Qk vry met '~
Alcali gemengd,was .. - Wordenqe dit nag meen
beves,tigd door de befcb0uwing. del' gryze flof
~ie,weI kQo~'.maar vee} minder als de z'Y~l'tefl:of.
In zich bevatte, en daar en regen weder meerr
k,ooI~n~ltur~,Iucht, opleve~d~ (tt)l. :
i
"
. Zie bier- .sdan .Analytic! en' Syntheticd bewezen
dat bet koolenzuure Gas befraa, uit de bazis van,
het Gaz; Oxygene, en pe k90.Ifrof,0f dat koolflofi
by OXY$rf{1fi gev?~gd~kqolen~uure lucht uitll1aakto.:
~

•
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. Deeigenfchappen
nu, waarmede de koolenzuure
luchr, Gaz Carbonaceum zichvan onzedampkring-,
lucht en andere gas-foorten, , onderfcheid " zyn
zeermerkbaar
en beftaan hier in. - Vooreerst
dat dezelve veel.zwaarder als de'dampkrings-Iucht
is, zo dat men deze luchtaarti ge v loeifroffe als water
van het eene gIas in het ander kan do en overgaan ; zynde deszelfs eigenaartige
zwaarte tot
die der dampkrings-Iucht
als 151: 100. -. Het
dierlyk leven word zeer ras iI} deze lucht vernietigd, eerr warmbloedig dier 'frerft oogenblikJyk in' dezelve , en' eene kaars Wo~d dadelyk uit-"
gebluscht.-eVetders geeft deze lucht klaarbly-'
.kelyke .tekenen van een' zuurcn aartr -. Indien
men in .een wyde glaze buis mer dit.gas gevuld
eenige droppen verdunde Iakmoes tinttuur laat
val len , zal deze fchielyk rood worden; ecn met
een weinig Alcali groen gernaakre vioolen-fyroop
.
zal door de, vcrmenging met deze lucht 'ZYIl \'0rige blaauwe coleur weder krygen, _.
,

,

Gelyk den fcheikundigen
bekend is, dat alle
zuure luchten zich door waterlaeen. opflorpen ;IZO
zien wy het zelfde , hoewel in eea' minderen graad
tlidez.e luchtfoort plaats hebben , zynde 'ervcr!chili.cnde middelen uitgedagt 'om water met deze lucht
te hezwangeren-, 'we1k water insgefyks' alle.ken.
merken van zuur oplevert, en een zeer prikke.
teijden fmaak, zeer g~Iykende. ua qie. van het feI~
fer'

ferwater bezit, - Een niet geringer bewys van
den zuuren aart dezerluchifoore, is, dat zy die
fioffe nederplofr, die in een alcalyvogeopgelost zyn; Indies wy nat).1~ntIyk -het kolenzuur
door' eene. oplosflng van z:wav.el in zuivcr IOQg1
zout laten gaan , zal dit zuur zich met het AItali!
vereenigen en de zwavel zalnedergeplofcworden, leven eens als. wy by de vermenging vall,
het vitriool reee.zout
en, andere zuuren zien
plaats hebbell.:,
I

J

§. 36.'
: De.kenl~e~~.e~A:!or

~elke d~t k?pI~nz~ur ?:i~I,
?\ Cell die vooral i1.
1=1-2.Pmerldngdienen te komen , zyn deJe:.
~
.
. - -." ~
A. Dat dit zuur, 't zy in den luchtaartigeti
fiaat,:het zy in water opgelosr , door des.
zelfs aanraaking het kalkwater aanflonds
troebel maakt , valleride de kalk neder , inl
de gedaante van eene koolzuure kalkaarde,
• die 'met de zuuren opbruischt, en op deze
wyze de opgenomene koolzuurlucht weder

v~n aadere zu;ure~ ?nder[cheid
(.

uitgeefr,
{ B. Het' water frerk met dit zuur bezwangerd-;
heeft de eigenfchap om kalkaarde, magne;
. : fia,.'kleiaarde, yzer en: meerdere zelftl!an'1
digheden op te Iosfen, .:
•
C. Indien:het k0oIel1zuur, met verfchaalde \vyn\
; bier, of bedorven minel'aale wateren vel1~
d
, eenigd,f en :geduufel4deeenige ,dagen weI
• '1/
be-

, 'befloten bewaard

word,

kry;geii: dezeViloei~J

~. .' ~~n()ffdw
hllinnli vorige kracht- weder,
I,,)
D. Indien deze« lut;ht. Ul, ,aamaKlng'jgebracht
word met de oplosfingen del' zuivere vaste
loog~errof:met
her,v.}ugge;'loogzout,
,:?O)
;vereenigt.iy zich met dezelven , en doet ons
< eent},regelbllttig~kryfial
vormige zelfflandig! :c. ~ -heid-, wief-lfilRtak vee! zagter is, tan voor~. 'fchYFl~9m(mr:IEimdeze'eigenfchap kenbaar te
; "n~akerl,':~~~)itnett'if~
een lang glas met
kooJzultr.~as gevuld , eenig zuiver vlug
loogzout" men fluite dit dadelyk met eene
\ blaas,
n1~Il"za(, dobr '~trR,z~III~en~~~
deze , bemerken , dat 'er 'een lucht ledig
gevormd word,
en <;Jat het vogt, tot
fchoone agtkallte kryftallen met vier geknotte hoeken zal aanfchieten,
zynde dit .
een waar koolzuur
ammoniac,
of Akal;'

"

I,"

:en

vol at .: eoncres.
E. Verders belet de vaste lucht de verrotting;
. vlees blyft lang in dit gas zcnder rotten,
[a zelf melk, met deze lucht bezwangerd ,
zal langer goed blyven , en niet dan ongemaklyk , deze lucht van zich geven.
Eindelyk is de eigenaarrige warmte , of de byzondere hoeveelheld warmtefl:offe met deze 1uehtfoort vereenigd, vergeleeken met die, welke met

de dampkrillgs-Iueht

feheikundig
vcrbonden is,
:mindel' als in de laatfl:e; hebbcnde wy, indicn
V."i de eigenaal'tige warmtefl:offe van het water
fl
tlls
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als de eenheid aannemen , volgens de opgave van
eRA WF o R D Co), in de volgende
Iuchtfborten deze evenredigheid :
1

den Heer

Eigenaartige warmte van de dampkrings.' lucht =1,79°0
Gaz Oxygene
4,7490
'-

Azote'.

, : 0,793~

Koolenzuur Iuchr, 1,045'"
Water11:of lucht •
~

(0)

.

eRA WF OlD'

Heat. Jecond J~dilio~.
,

!xpirim.

'11,4000

,r-

tlfld Objervationt 011dllimaJ~
' .. ,

,
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..

... 13NatJ§nde de dgen[chappen
Lucht.

"

der uitgeademcfe . ' )
.1

,.,

r §. 37.

N

a., in de vorige afdeeling, zo verre ~ns -noodzaaklyk [cheen , de eigenfc,happen:der dalllp~rings~.
lucht nagegaan te hebben , zullenwy nu overgaan
Dlll die veranderiugen
op; te fpeuren , welke deze
lucht , indien dezelve inde
longen opgehaald,
~
word. en eenigen tyd in deze ,vt:rt~ef.d heeft , van
devoorige
onderfcheiden.
-Eer wy dan tot
dit onderzoek overgaan , merken wy aan , Ja):
reeds -1\1 A YOW ontdekt had, dat 'I~ gedeelte
der lucht , in dewelke hy een muis geplaarst had"
was opgeOorpt. - B 0 I L E bemerkte insgelyks
dat de lucht , wat her volurnen aangaat , door de
ademhaling 0111 fi~ verminderd wierd.HAL
E S
bewees het zelve dooreene proefrleeming ,~.'erby
voegende? dat hy 'zelf door een gedeelte luchtuit
eene blaas , tot Ilikkcns toe in en'uirte ademen ~
dezelve om 'd dcel verminderd
had gevonden. ';"""
,

~-

.'

,

E

S ell

Et~-
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SCHEBLE
konde , by gelegenheid dat hyeen
rot in, eene- bepaalde hoeveelheid lucht liet flerven,' geene merkb;re vermindering gewaar worden. PRIESTLEY
echter beyond, dat
onder dezelfde orpfrandiglleden de vermindering
der lucht tot i of ~ gedeelte opklom, Indien
wy echter in aanmerking .nemen , dat de veerkrachtige vloeiflof , die geduurende de ademhaling word voortgebragt , zich gemaklyk met
het water vermen gt , en de meesre proeven op de
Iaatfle vloeiftof zyn in het werk gefteld , zoblykt
ras , dat zy van aIle mistasting niet bevryd zyn ;
het welk den Heer L:i\ v 0 I S I E R aanzette , om
nangaande deze vermindering eenige proeven
werkftellig.'te .maaken. 'Ten dezen einde
hy een musch in ceo klok , waar in 33 hading ..
fche duimen lucht waren, en zag dat deze om o~
gedeelte verminderd wield. ..,...'Daar echter an.
dere fcheikundigen deze vermindering nog min(ler, flellen , zoo kan men dezelve wel 01" 'J~ gel
neelte bepalen-, hebbende de overblyvende luchr
eenige e-Igenfchappen waar door zy zich aanmerk!
Ilyk van de dampkring-s-l'Uchtonderfcheidv't geen
rwy nu gaan onderzoeken,
"'.

r-

I

~

floot

s. S8.
Wat de Phyfifche eigenfchappen der nit!.
;geademde lucht aanga,at, w· karnt dezelve vof,maakt ten,opzichte del' onzichtbaarheid, beweeg.
Il.:laarbeid, en zc>o veel my bekeHd is, in veell,I

;,

1{rac4~
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Kracht met de dampkrings-lucht
overeen ; derzel vereigenaartige
zwaarte fchynt echter iets
grater te zyn , want daareen taarlingfche duim
il1gdidetnde lucht 0,46 greinen weegt , zo vlnden wy -O,S'1 voor het gewlgt det door de adem-'
~aling bedorvene lucht , Ci,l wel client deze virmecrdering ih zwaarte In aanmerklnggenomen te
'Worden) alzo dezelve de reden is 'dat een diet,
ijt een befloten glas geplaatst, eerder in "t onder- 1
fte gedeelte zal tlerverf. als etar her.In 't bovenfle '
zrch' bevond ., 'DIll dezelfde reden zal op reene
plaats, waar veele perfoonen byeen zyn , of wa<ft
"eel ko~len i1:aan te glimmert, de \ludithy deh
grand miader zuiver 'zyn, dan opecne zekeie
lJ00gt~_'
""
,
"
,

Vetders heeft deze uitgeadcmde Iucht, bella(';';
een' wa:~erachtifen 'dainp ~ meh.te1Y\XreHtep: zy.

v~n

bezwaagerd is, en delt reeds van verre\op eett
gocden vogtmeter klinl11erkt;, eelle grootete' ge.J
~oe1bare warmte (chaleur j2njibk) als d~(bmp~i
krings-lucht,
Kunnertde' men deze Vi'ye wahnte-:
i1:off~, welke de' i'ucht vaN de ldrtgert orttl'eed.,
gcmaklykgewaar
\\1or'dCl1: men client' ec1'1tet:
in' acnt te nemen, 'dat i'J nfi'nder war11ltefroJYe
zich fdieikundig
vefbonclen }\ehbe, of da!':
h:iare eigenaartfge Warmte geriflger ii ali die'
9aa ·de ingeiidemd,e lucht.

met

'~."

§.

3)'

§. 39·
Laten wy nu de fcheikundige
eige;lfchappen,
\.,
van eene geheel door de ademhaling bedorvene
Iucht , eens nagaan , am des. te betel' te zien;,
welke veranderingen 'er wezenlyk plaats g~had'
hebben. - De onrleeding 'moet ons alhier weder
de beste Ieidfler zyn, en dit gefchied op eene eenvoudige -wyze , gelyk wy, door de verderebe;
fchouwing ",an de proef V~l1~den Heer L A;V 0 i·
SI E R (§.,3.8.) nader zullen bernerken.
Deze
Heer nam., twaalf taarlingfche duimen van de
Iuchr, in 'dewelke de vogel geftorven was', en
Ilelde dezelve op kwikzilver in een afgezonderd
glaasje, veryolgens,liet ,by in herzelve cell zeker
g~deelte zuiver , van aIle koolenzuur beroofd ;
(qaufl.icq ).Aicali opryzen, 't welk gedeelte vall
de bedorven .lucht inzich .nam. 7" Uithet geen
wy §', Sq. gez,egd hebben , geeft deze vermindering ons ~a?,~lyk eenig vermoeden vall de aan~
wezendheid van het koo!enz"'l~r1 (vasi'e lucht),
het
"
.geen voor dat de.Iuchr.door de ademhaling bedorvenwas, niet te vinden was : befchouw~l}wy
I]U vhr~lel':~1i.tzuiver Afcali,' na dat het een gedeelte del' uitg6idemde lucht, opgellorpt heeft,
'bevinden wy;dat het zelve veeI mindel' by tend
en dat het nu eene eigenfchap bezit, welke hel:
te voren, niet had, van met het bydoen del' zuu·
ren, fterk op te bruisfchen, eene dgenfchap die
wy zegden, dat de loogzouten van het koIenzuur
,

~

"

•

.1

'

•

\

•

I

-.:

I

.,

'

•

is

~
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alleen

verkreegen ; kunnende men" om in het
zelfde geval te blyveri ,or deze wyze twee taarlinzfche
duimen koolzuur.» luchr
(lit 'dit Alcal!
b.
r

affcheidern

r"

('"

, ,r
r.,
§·,40; .

,

,"

Onderzoeken
wy nu de «ien 'taarlingfche duimen, die; na dat de 'koolzuur-lucht
opgeDorpt
was, overig zyn ; 'zo, bevinden wydat een lichtje
in dat zelve ras uitgaat ; dat een dier "er oogenbliklyk in flerft, en, 'dat dezelvenoch .het kalkwater troebel maalft., nog eenige tekenen van
zuur~ opgeefr, met een-woord dat deze wareGaz
Az;ote'genrahld'(mul'et worden. -.Deze .door de
ademhalirrg ' bedorvene lueht beftaat :by .gevoig'
uit koolenzuur
en 'fiiklucht,
twee vloeifloffen
die geenzrns der.ademhaling
of verbrantfing' kun»
nen- dienen ; -zo dat dit mengzelvveel-raoetvel':
fchillen vande'damp'krings-lueht,J
die wy'geltegt

hebben uit zuurflof of zuivere lucht enfliklucht
I

te beflaan;

',:_'J ,"" ...-. .. ';
te ineik~n ';1. dar 'eeA

, .,

.

,;',

Men client eehter' op
zeker gedeelte dampkrings-~ueht ,door' ee;teadem-'
haling' niet I geheel en; a1 r beddrveh' word, ,zoo'
dat zy nag del' aderi1nalihg kan di'enen·,' om reclell
dar al de zuivere lucht, clie jngdd~md ~wCrrd,'
niet geheel tot koolenzuure lucht', veranderd' is,
blyve1!de 'er~nog altyd een ge,deeite Gciz, Oxygen&:
over, dat geene verbihding. heeft'· ondergaan. -Dus word in de -longen de hoeveeIheid Gaz O~'l:y~
stnc verntinderd, en'die 17all de kcolenzuure lucht:

E

a

ver·

(/~
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vermeerderd s waar door de- €venredigheid der
,i1:ildueht met betrekking tot, de zuivere lucht ..
~neerder als in de darnpkrings-~ueht is. - Indien
wy, volgens den Heer GOO D W Y N, .<le Atmosfphterifche lueht flellen tf[ beflaan uit 80 deelen
fliklucht , 18 deelen zuivere , en z deelen kooIbiauur~lucbt,
vindell1wy' volgells zyne bepaUng
dat .deze lueht na de. inadcming beflond .uit &0
deelen /itklucht, 5 deelen Zttwcrc" en 13 deelen
kookmzuuie·lucht..
,~
. Zoo men aangaande dit onderw.erpeooigeproe;;
yen gelieft in het werk .te ftellen , p'~aa1!st men
hd -ulrgeademde gedeelte lnchr in eencklokje ap
de kwik , brengende. alsdan eea ge.declte zuiver,
~oogz,Qt1t)nhetzelve, hetwelkck IMiolim,zuur·!ucl.,
tot zkli z:H nemen ; na oat men hetvolumen dezer
~pgdlol1pte lu.c:ht bepaalt hee(t" ZQ Ve11tie1J1igtp1en
met, de overblyveade. luche , een 4 ged~lte nlttt~
zWCN,el!evcr Qf) p(:mdead,ende, pbQsphO;ll1:J'S,~lke
~~ qxyg-r(lIc d;,~etj!1 JlIel mengz:cl\'l~'<lJ\1\ve;<fig ~s, tot.
zich neemt, blyvende 'er op deze wyz~,n1ets, an~
dets als, d GqF-"..4zo~1 oN~r; il!dien, V"y nu.. eene
'bqekeni,ng. W:.k~lJ", v;m de ;~
\~out
0P-:
geUorpt~,lU)ol,~\l.ute
hleht" ~an de. Ga,z a.xY:fi1)~
~o@l;dez:waveJle:v;et v,~:rnieti.gt," en van~het over~
1Y'tende Gaa 4~()te,kqupen, ,wy, de ev.en;redi%h~i~
l,1ei"alen., on~r~ ,w:W:ke! d.e .~901~pz,lWc }l.lrl1t t.qcr

r

9

l$,e,t),,?men

i~"1 .

'J

,,:

'.

"

~

: H:et tel: uit.\foe:t \Jr€pgen clezer I?ro~fJlClIjit~g "~
~tt~~aa!i\
ve.ele. ve.rL~hiJJC:l1'.?';1tlel!w.Q;rpe~,'f ,die;:
~altl J de g~ft~14h~i~,,¢q~g.e~~~p.\
d~~,d~:iPfO~r"q.~~
del' •.
.. , ~.
~
{"

\
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derneemt ; de rnanier op welke zy in het werlQ
gefleld word, en van de evenredigheden der ge~
bezigde lucht vee! af'hangt, Onderfcheidene
proefneemingen die ik ten dezen einde in het
werk Ilelde , gaven.my , een middengetal ute veelen genomen, voor de be flaandeelen der lucht , na
eene volmaakte inademing van een flilzittend
mensch, ,
~
Gas Azote of ftiklucht • • 74 deelen,
Oxygene of zuivere Iucht 14 - .....
Koolzuute lucht
• • • , 10 Worden de 'er ruim twee deelell opgeflorpt,

I,

Naeen caanhoutlel1d- ademhalen in eene bepaalde
hoeveelheid lucht , zal natuurlyk de rnenigte van
Ga» Ox:ygene hoe ranger hoe geringer worden ~ en'
her koolenzuurzal by gevoIg aangroeijen, t(i):t al
de zuivere Iucht (GJtt Ox)'gene) in koolenzuurlucht verandert is.Q>n'1 ' dit te bewyzen , plaatfe
men in een klok , gevuld met Gal> 'u:tjlgen&, en
opkwik
geplaatst , ?t een of' snder dientje ~ by
voorbeeld: een rot . .:....In' den beginne zien wy
dit dier vryelyk ademhalen , na eenigen tyd ech- .
ter word de ademhaling by trappen moeilyker en
fchielyker , en het dier fterft met angst.. Neemt
men weder het dier van onder de klok, en brengt
men eene oplosflng van zuiver Alcali onderdeze.,.
20 zal het loogzout zeer veel koolerizi.lU'relucht')
door de ademhaIl.ng van het dier gevormd, tOt

E 4-

~cb

7~
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.zich nemen , blyvende 'ell in dit gevar zeer weinig zuivere luchr, met een gering. gedeelte Gu:;;
Azote over.,
'.'
'. De lucht die eens tel' adeinhaling gediend heefr ,
J1oewe1 onbekwamer tot deze bewerking, en \led
onzuiverer, kan evenwel nog' zoader groot ge ..
vaal' ingeademr worden ,HeiLis vulde de Hcen
F 0 N TAN A eene blaas met 350 raarlingfche dui-,
men Iuchr , 'ademde de lu~ht ilirdezelve , 'en was
alleen na 40 in- en uitaderningen
genoodzaakt
van dit werk af t€ bien. (p): in dit geva] echter
IJallgt de hoeveelheid del' ademhalingen· in eene,be.
paalde menigte dampkrings-Iuchr voornamentlyk
af van de hoeveelheid .ll+~ht, die 'er by i~clel'e:
ademhaling gebezigd word, daar by groote in- en
. tiWideniingeJiJ;,'hef getal~ del" moogtyke ademha,lingen in evenredigheid. del' groorte derzelve moet:: .
.verrainderen: verders fchynt her vermogen .om
de lucht te bederven ji onderfcheideu in verfchil-lende onderwerpen
,.y~r~n,ge door ZjekGn, en
weoral (lie genen, die aan teen .gebrel, del' Je1:Jjlgen,
llyden, ~~. ~'uc.htNeet tfneldcr bedof'J;en; 't ze1fC!e
becft oolli) hy oude liedeon mee1' d,m by- jonge
Yplaats~"ell;vblg~ns het. ge.voC:;len v,m den B.eere
'J" A M ErT H E RlE zouden gr0ent~ e~tende ,die.
lren ~ :tl1iilder: dan vleeset;:~ei1ck de lueht beder ..
:vel1f Gq).•

'j'

.i '

) I

•

'~,
,
~. 4.2'··
1'/

.

~ • (p~.Phil.rfj 'iranfact, 'Vol. 69Nb~ /24".
' ,
, I ,
~.~~. EsJqy fif,~k' Ai r pur:, ftc~n!ie edi4i % :'01:1.2 .p~ 15'~ ~
-,
(

,,

(

)

•

r
I

), , f'
I.

Indien wy in 'cene door ade"mhalil1g bedorvene

lucht een kaars brengen, gaat deze fchielyk, uitDieren fterven- zeer ras in dezel ve: een klein vogeltje-geplaarst in een glas met lucht , dieilqloor
herhaaldc: adenihaIil):gen bedorven had, haalde
zeer moeilyk adem ~ en ftierf met hevige fi~ipen
binnen den tyd Van twee miuuten '; op dezelfde
wyze zag, men tell konyn , hetwelk in een klok ~
waar in.z89 l:.J.arlil)gfche duimen lucht , door een
ander dier \bedprven waren , binnen den tyd van
drie minnuten .ter nedes vall ell, Dat deze lucht
den mensch insgelyks fchadelyk zy, word ons
genoeg door de proef van den Heer F 0 N.TAN A'
aangetoonds. zynde dit insgelyks de reden , waarom ~ wanneer veele perfoonen zich ophouden , of
in een naauw.beqot.en vertrek , of op eene plaats
waar brandende koolen flaan te glimmen, zy ~
tlldien niet fchielyk den vryen doortogt aap de
lucht gege,!cn word, als bedwehnd en fchYl1baat
gefiorven

ter aard~ v.aUen; wordende

in beiden'

geY..!lllenniet allet~ ~oolzu,~rluc1~~ ~eboren, maar.
daar en boven al de zuivere lucht vernietigt: Nu:
leren ons de proe,(nemingeu d'lt niet aIleen, de
:vermeerdering V:~1jde- koolfnz;u~re, maar ook de
vermindering v~n de ;Z}liv~te lucht, de lu<;ht rer'
ademhaling onbekwaam
maken5
dat echter
.
, . het
kooknztlttr,e gaz hier am aIleen oQodelyk zoude'
~yn~ 0111, dllt betzelve \yegens zyne grootere
\

,- I

.' 5
E

J

)

zwaar...

"

zwaarte het indringen der zuivere lucht in de
, kan ik niet gemaklyk
toeftaan, alzo vooreerst deze zwaarte die, del' by~~inengde dainpkrlrigs-luchtzo zeer miet' overtreft, en' dien aangaande in 't 'werk geftelde
proeven ~ on's veel eel' doen geloven dat de vaste
Iucht door derzelver prikkelend vermogen eene
krampaohtige Iamentrekking der luchtaderen
~ege brengt. "
,
.
Onder Tt weinige dat wy van de niterlueht bygebragt hebbenvmerken wy aan , dat deze luchtroor't, gevoegd by de Gaz Oxygtt1e, eenezeer
groote vermindering
onderging ; zo : dat ' twee
maten , de eene met niter- ~,de andere met zui~ere lucht vermengt , houdende ieder 100 deelen;
ina de verrnenging , in plaats van' 200; ruim 60
<deelenuitmaak:t~n;
zynde deze vermlndering
gt:oter na evenredigheid van de hoeveelheid zuivere lucht in eene Iuchrfoon; bevat ~ beroofd men
~u ~e dampkrin'gs.Iucht rv~n een gedeelte derzelOxygene; zal de yeptJindeting'minder zyn ,
het~C1k .011S een middel aafi lie hand geeft ,
oin 'te bepaalen, of' eene ' gegeevene \ hoeveelheid\ 'lucht' veel of weinig Ga:s Oxygen, in zicll
longen zoude verhinderen

u:

t

vet

bevat.

Ik deed om dit te )beproeven 15 taarlingfche
lluimen d~mpkrillgS.lucht in een glas,' liet van
deze' in' ~en goeden,
door J. ADAMS te
Londen vervaardigden, Eudiometer, na de manier'
If 0 N TAN A,
maat opgiian, en voeg'..
Cle
dezetve ,eene maat uit zuiver niter-zuuI
<

va'n

by

t

,

eene

\'

be-
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bereidde. niter . It!cht, .en het vol umendezer ~o9
deelen was
1,18
, Na een zelfde volumen van deze lucht in~
geademd en op.den gewoonen tyd weder u~t~
geademd te hebben , onderzogt ik deze luchr,
mengende eene maat van dezelvernet eene
maat niterlucht , en d~ vermindering was
1/29
Na zulk een volumen 1ucht twee keeren ingeademd te hebben , vend ik de twee maten
yerminderd op
x,g,
Na de derde ademhaling
1,.U
Na de vierde
1645
Na de vyfde
•
1,,,,6
1 Het welk. ons gelloeg aantoond dat de Gas
Ox.~!gtne geduurende de werking der adembaling
verminderd werd". hebbende zulks voornameno
lyk in het begin dcrbewerking plaats , daar op
het laatst' de ijpeveeTheid dezer lucht.!!eeds:~er:
minderd ~ynde~ 'er zc veel met van k~g.Elbezig.~
worden.
~.I

I

'j

§·43·
~

I

, )

.-

, Indien wy.- in eene buis .~t uitgeademde l~cht
~el1. weinigje kalkwater gietea, of' alleen 'do01
middel van .ee~;gb.zen l?ypj.e, ODzen adem doo~
cen glas met kalkwater blazen, zal ,lit' vogt troebel worden, en de kalk zal met koolenzuur verzadigd nederzakken; op dezelfde wyze zullen
wy de lakmoes-tinchlUr eene roode coJeur zien
aannemen, en de zwavel uit deszelfs oplosfing in
7
zui"

�6
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zuiv'et Alcali nederploffen. Zo men een g~
fdeelte dahlpkrings.lucht~
door dikwerf in- en ui~
te ademen bederft , en deze lucht of op water
Iaat flaan, of in eene glazen buis gedeeltelyk niet
water gevuld fchud , zal men zien dat 'er een ge'"
deelte lucht door 't water word opgeflorpt , waardoor her water de eigenfchap verkrygt
om de
Iakmoes-tiuctuur rood te verwen , en 'de' kalk uit
deszelfs oplosiing in kalkwater neder teploffen.Eindelyk heeft de lucht het vermogen , dat 'zy de \
bytende Ioogzouten die geene opbruisfching met
. de 'zuuren-ondergaan
veel-zachter , en bekwamer
maakt am met de zuuren op te bruisfchen •
• ·'Vergdykt'
men nu deze eigenfchappen , met
'die .geene die wy §. 35. vauhetkoolenzuur.heb:
ben 'bygebragt , zo zal men' aanflonds zien; dat
de uitgeademde lucht beflaat uitGazOxygine~Ga:::
·Azote
;1(oolzuur-lucht, en dat weI in! verfchil1ende .evenredigheid , zo dat eindelyk tie geheel
door ademhaling bedorven lucht byna alleen -uit
Gaz Azote en kolenzuur·lueht is famengefteld , kunnende men dit leerflelfel hog meer flaven door
by de Gaz Azote een evenredig gedeeltekoolzuur,
luclit te voegen , welk ~e~gf<~l ee~e Iuchtaarfige
vloeiflof voortbrengt ~ die itfalles-,' aan de: door
'sdemhaling bedorvene lucht gelyk is, :
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,l3ehelzende; eenige gcvolgt1'ckkingen
vorige proever: a/geleid. '
,
~ ~.,'

'N G.\l,
flit de

')

" 1,

Indien

w;'nu'de.:~erfCl1ynfd~·1;
die de uitg~aj
,een weinig naauwkeurig
gadeflaan , zi~n wy-aanflonds da,t de 9liz 4~o~e o~
fliklucht in de Iongen geene y~er:an,:leringenpnd~r
,gaat,en het alleen het zuivere g~dee1te des,daIDP.~
krings de Ga~Qx~gtne is, die de nodige uitwerk-,
felen yoort~rengt~:: Daar <;ms nu _,de voomaamtle
verbin4ingen van deze floffen 9~kep~ zyn , .zullen
~\fY des te, g€A1~klyker ,aangaanQe,dexzelv~r wer.:
king kunnen POl',?e,~~en"en' bfgui~en wat "er: ge,\
duurende de ademhaling plaats, hebbe ; het welk
demde .luchtjverzellen

[iier ol1,uit.l~pm}:,~ ~
.1
, Vo"reer~t,
~ fehynt
,~, <:>het gevoelen
. ' ..~ ..... van, den Heer
.~ I R 'J; f\~N)'~ E ~,
III eemgen,opzic;:ht weI met de
r

~

I :~;

•

j,

~

'.

pro even overeen teo kornen, teo -weten .dat een
klein gcdeeJte v.an"d~ Gaz Oxygene, ,geduurende
deszelfs verblyf in de longen opgeflorpt word;
~
Indien l~en l1;ull1entlyk ver~ch bloed, in ~en gIa~
met Gaz qxyg~ne gevulJ, laat vloeijen, za~ d
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lucht merklyk verminderen, 'er zal koolflofgaz
geboren worden, en eenige droppen waterszullen zieh aan de wanden van het glas verzamelen ;
uit welke proef de Heer G I R TAN N E R. afleid 9
dat het Gaz Oxygen, gedeeltelykdoorhetaderlyke
bleed opgeflor.pt word.v--,
Zo wy echter her geen .by deze proef plaats
heeft van nader by befchouwen, zo ontwaren wy
ras, dar, hoewel wy de opflorping van het Gas
niet ontkennen , dezel ve echter niet zo groot zy,
als de vermindering deI: Iucht aanduidr , alzo de
in ons geval gevormde koolzuure Iucht , zie!)
v00r ~n gedeelte kan vereenigen- met den, wateracntigen damp die bet bloed vall' zieh' afgeeft 1 en
door dezelve kan opgeflorpt wozrden; zo dat bet
ons voorkomt' dat de v'€lmindering die het Gai
Oxygtm ill' deze be\verling ondergaat, ni'et (II/em
aan de' opflorping in he,tr bloed toe te fehryven is'.
{ Ten Ave-edt. I Onder alle de famenvoegingen van
~t Gaz O-xygtrtt:'in' de \verkin'g der ademha>J'flfgis

'eF geene, dewePke greeter en van meerder belang IS, als die 'ge'ene, by 'Welke' dit zuivergc~
deelte 'deS: 'dampkrings zfch vereenigd met de
koolfloffe , die in het bloed aanwezend is. Wat
wy door koo·l(1!or veTftaan, 'hebben wy S:' gog. to
kennen gegeeven, op ~Ike wyze de'2e koO'Hlof
~ich met 'de zuivere fucht vereenigd, en' wefke
v}oei-ffof

hier ult gebar~ word- /. waS'het onde'!.
,

~rp der v'oIgende regelen ; aldUSbeweezen wy
bp lIe fyntl1etifche ~ analytifcl1e' wyze, dltt hell
(Gaz Oxygene byk~otfr6f gevoeid, kOvfQnzuur-gai
(

(Vtls"

C!vaste lucht} vormde , verders -zagen wy, in-de,
,e;Jerde afdeeling , de ,.eigenfchappen "Van een,
gedeelte der uitgeademde lucht , in allen deelen
overeeakomen-met die.der koolzuur~,~uGr..t?ge~yk;,
de enkele befrhQuwing der 39' en 4olh~§ § genoeg,
aanduid , z~ da~wy, hier volflaan met te befluiten,
Gat de Ga2t fi)sygctw .van de damp.krlngslucht ,
zich in de long vereenigt met de koolflof', die in;
ems blued 'QP eene: zlter. fyne wy,zeyerateeld is?
<

)

<

dat de bazis der z~~W~l!eluqht \Xegen.s hare grotere verwsndfchep met deze koolflof koclenzuur.
vormt, daar aan den anderen; kant: deszelfs warm-

teftof vrygel1lOl3kt:.~~naan het ,plQ~d,medegedeeld word,
¥
• Ten di!rocn; Indien geduurende, de~a.4Jl1}~alin~
de zuivere lucht akteell.tot kOfJ!zuW-gt}! ve,Jiall~~(d
J

.'

"

\

wierd,zoud:e dezeo lucht.in heLg~jgt:»iet
'v,erIiezen , wel te wetenindien men Qt flaat op, hell
gewigt der kooItl:oi"e, en der gebezi:gcde; 1ucht; het
geen echter in allen d~ele 'nih' plaats' hecit" gelyk :uit de volgende proef knn blyken. ·;De Heer
L A V 0 I S I< F. 11 ftelde. een Oas6ndifche
1tlt in een
klok; die 2.4-8' uarHngfche duilllen, -!Ucbt bev;at7
te"en 'bl' kwik;:geplaatst was;' na;,dat bet die];
Vyt' vierde uurs 'in de) kiok vertofld had; haaldc;
fly 'hetzelve 'er nit,. en gin~ tot htell Ql.lderzo~~
der lucb;t aver ...... L.aten wy nu om des te duidelyker te zyn, en de rekfning bevaW::lykerVoor
te ftellen ~ de hoeveelhGid, gebe~igde .lllcht op
een ·taarlingfche voet )of 'I 7z8. t~rlipg(c;he dui~

men bepalen: n~

:;",

cia;

~e; dier u:it de lucflt genp:

"melt
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men was ; had deteS5i
'in omtrek verloret1',.of
Was gelyk =:: 1672! duirnen , geduurendeBen
zelfden tyd waren, 'er219~
.taarlingfche
duim
kooir:tizllu~-gaz geboren, het geen door middelvan
by tend 'loogzout onderzogr wierd , en de overblyveride lac-hi: -was zuiver Griz Oxygene; derhalven
del' luchr, die i,n de klok overbleef
" '.
.'
,.

was hef'ge\vigt

I

14h~C.dui'lilen

GazOxygene
5j-dr.ijgr.' I~
02.'29~C.duitpep. koo!zuure'lrlclit ~'•.. dr. ij - gr. I 5

-' -'-

---

'-"--,-----~--

'

1672~--::-:-:r()yeri!5'zynde~ucht
" In dii' geval

5j -

dr.iv•

gr.r61
f.l

•

was de Iucht .om ~~f1:e gedeelte
venninderd:
indien wy nu Itellen dat 1728;taarlinkfche dliifuen Gaz Oxygen~ Jj. dr.Iv.
I!2.~Vegen , zien' 'v~('ras ~ dat het- eigenaartige gh~igfl
del" Iuciit';vhmeerd~rd~
is .. moetende men.zulks
to~fchrYveh:fian eene. zelfffandigheid .die zich in
de1longen aff~Iieid, welke .fto,ffe by bet Oxygene
TIU;

gr.

gevoegd,

- kooiflof-luchc- gevorrnd heefr, gelyk
't -zuiver Akali tel kennen- heeft gegeven 1 toonende al' weder dat het koolflof is, die uit- de!l
boezem derilong wordvoortgebracht.
,Indien
nt:cin:' aanmerking nemen;,. dat h(lt koolzuufj1.
gas befiaa uii' 7'2 deeletl Oxygene en '28 deeIen
koo!Jlo/ zullen'de s~9~ 'taarIil1gfche 'duimen kool~

wy

{

"zuure ."lucht beftaan ~lt. f' .Gaz

Oxygene g. II484·
,
.
'.
•
gr. 44,66.

III ,j:'
~lOOIJ"OJ
;7,.

,

.

114,84 gr. 'Gaz Oxygene hebben Gen volumen:, gelyk ~29j d~imen; 'indien'deze nu tot geen amter
'gebruik gediend nadaIs
om koolzuurlucht· t~
var-

DE
vormen,

A D E lVIH A
dan zoude
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de vermindering

81

na de be-

zyn 172.8-M9~=
1498~ taarlingfche
duimen , daar wy echter aIleen 14434 dui,men gevondenheliben
, ,bIykt het dat ~er54~
duimen.ontbreeken
(r).-- Behalven datdeze
proefde
vorming van het koolenzuur in de Iongenbevestigd,
toont zyop eene klaare wyze de
vermindering
iri den omtrek der lucht , daar het
Gaz Oxygene igedeeiteIyk word opgeflorpt , en
gedeeItelyk met eene kIeine menigte Gaz Hydro,gene ( ontvlambar« lucht) die in het bleed aanwerking

wezig is, tot water overgaat.· Deze proefneemingen nu heeft . de Heer L A V 0 I S I E R. niet
alleen ten opzichte der ligchaamen der dieren bepaaId: maar voIgens zyne waarneemingen zoude
een mensch vyf taarlingfche voeten lucht nodig
hebben am het Ieven geduurende een uur te onderhouden , wordende 'er geduurende "dezen' tyd
~16o taarlingfche duimen zuivere Iucht gebezigd ,'
w-aarvall alleen 1646 ter vorming van het koo-'
.kllzuur het haare toebrengen, zoo dat deoverige
514taarIingfche duimen gedeeIteIykc100r liet bleed
wordenopgezogen,
gedeeltelyk
met het water11:of-gaz tot water overgaan,
Ten vicrden is het niet onwaarfchynlyk
dat cell
zeer gering :gedeclte Gaz Oxygene zich vere.enigd,
met dekooHl:of
der flym die het binnen1l:e der
'!uchtpyp bezet en de IuchtbIaasjes bekleed,gaan_
iledus tot kooIenztluxover.

,

,

;

1/ E A:Q E M H ~'\ L r N. G.:
~. 45·

..

Uit- dit alles bly;kt zeer duidelyk , dat in de
ademhaIing de zuivere Iucht gedeelteIyk in hell
bleed werd opgenomen , gedeeItelyk tot een wat:eruehtigell, damp overgaar, doch voor verre .het
groonle gedeelre in koolenzuure [ucht verandend-,
die, gelykwy bewezen hebben , mel; de·i1:ikIuche
uirgeademd, word; de warmtefloffe echter , word
by deze- verbindingen vIIY" en voegt zig voornamenrlyk by het met oxygene: beladene arterieele
bloed , het welk -eene grooteregefchikrhcid, verkreegen heeft om de warmreiloffe in zich 'tenemen ,ep· dit is de reden dat de' hoeveelheidi verbondene of verborgene warmtefloffe in het flag,.
aderlyke bloed , die van het aderlyke overtrefr ,
bewyzende de proeven- van den Heer C R J\:.w,
FOR D, dat [de eigenaartige warmte van het wa..
tel' gefleld op 1,0000, die van het aderlyke bleed
bleed was
0,89~8:" en van het·l1~gaderly;k~ ..

==

:-

1>9300

(s).

De, liitwcrkfden nu del' 'ademl1a1ing zyn deze,
dat het aderlyke bIoed het welk eene id'onker.c
~ol~,ur . heeft, deszelfs koolitoJ met cen weinig
,.

/

liJ'

('Ct) txper. and ObJervations en animal. NegJ. Lond. 178S.
llig. i411.
fl
i'
.-.
.
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Hyclrogene 'vel'lies~;et1 gedeeltefyk door net: by.
Gaz OXlglfHe;, e'il'de t11eefdere'l1oeveel.

gekomene

herd warrntetloffe- eerre helderder- codleur; en:
eene gtootete iDO Veellteid eigenaaftige \varnife
vetktygt.
Om dit gezegde dan nog irieerdei: t~ bevesti-!
gen, zal ik nit de proeven door den Heel"
'G I R T Ii NNE It (i)' in het werk geffeld, deze"
alleen bybrengen , welke ik gewoon1yk met den-:
zelfden uitkomst bewaarheid lieb g{!vondeil.frelde zes oncen aderlyk bloed. in aanraking
met het Gaz Oxygene, 't bleed kreeg eene fchoone'
vermillioen coleur , de thermometer in herzelve
gepl-aatst, rees een weinig , doch dila;lde ras, elf,
de' proef voleind zYl\de, had het bleed' iets in gewigt aangenomen, - Verders vong hy net bleed
u-it.de arteria cafiltrs Van een fchaap ,: ~n eene fle$'
met ftlkIucht gevuld , de fles tot 01' de Jiel'£t ge...:
vuld zynde wierd gelloten. het blved- 11:01de enl
wiefd veel donkerder \Tah coleur; daar men dlclags
daal' aan de fles open de , \Tond men deGaz Azvftl
met een klein gedeelte G4z' Qrygene ver1l1engd,.
20 dat de bats 'er nu eenigen tyd in hrandende
'on btyveri.
.
Met regt betluiten ~'Y fuet den If.leer C'tit ..
!f N NNE K, dat een gedeel te van het Gaz Oxyg'rfn4.
zicli: in de longen rilet' het bloed vereenigt,' en
dus 6brzaak is vari de roode coieutNun1 het ai'tti
tkdlc bioed, zynde dit laatfte
niintler g~'"
",
.
/
fchild'

.Hy

veer

. Co) Journ. de 1!!JYhue

,

I

1790.

F~

Aant. pat:" 4~.'i'ii~;

I
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fchikt om zich met de koolzuure Iucht te vereerrfgen , als 't reeds met koolfr~fbezwangerd
bloedj,
indien wy narnentlyk het arterieele bloed aan de
koolzuurluchr
blootftellen ,zal
deszelfs col em,
fchieIyk nietverallderd worden, het aderlyke bloed,
echter , zal in> deze Iucht eene- donkerer verw
aannemen ; zynde dit zen klaar bewys dat, de verwandfchap van het flagiiderIyke bioed zeer gering, ja niets is, ten opzichte vande koolfloffe ,
daar, integendeel het aderlyke bloed veel meerder
geneigdheid
heeft om zich met dezelfde Iloffe ttl
vereenigen,
. Ik plaatfle verders zuIk een door koolenzuure,
jucht verduisterd bloed onder eene klok met zuivere lucht gevuld , en zag dat het bleed zyne vorige roode co leur aannam , de overblyvende luche
nu gaf door het trcebel maken vall' het kalkwater
zeerduidelyke
kenmerken van koolenzuurluchr;
Uit dit alles kan men gemaklyk opmaken, dat
, I\.'. De heldere coleur van. het flagaderlyke
bloed , zyn oorfprong verfchuldigd is. aan .he~
Oxygeiie, hetgeen zich in de longen met het bioed.
vereenigd.
2(>. Dat
de donkere fehyn van het aderlyk~
bloed ,·indien niet geheeI, ten mini1:en vooi een
groot gedeelte, aan de koolfroftoe te fehryven i~.
3°.· Dat de ademhaling der verbranding en verhIking
der metaalen evena3,Tt, claar in beide de.
ze bewerkingen
het Gaz Oxygene zich met....eel~
ligchaam vereenigd,
en de warmtef1:offe vry gernaakt word.
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40. Dat in den omloop van het bloed , (lit zyn
f)xygenc verliest, enbezwangert
word metkoolIlof-met een weinig grondbeginzel van hetwatermakend, Gez vere~nigd.,

• 5°. Schynt het niet onwaarfchynlyk,

gelykwy
nag door eenige proeven zullen zoeken teflaven ,
dat ih'deri omloop des bleeds door de .verdeeling
en vereeniging. van het Oxygeuc de warmteftoffe
Vry word gemaakt , het geen niet weinig tot ,de
voortbrenging
del' dierlyke warmte.bybrengt.v~
'T-en laatflen merken wy aan , "dat de meerdere
bekwaamheidvan
het bleed- om- de warmteftoffe
bls 't ware met zich: te verbinden , veel af'hangt
/yan deszelfs ver,ee~ig-ing ,met de Oxygene.
'
, c'

ti
)

Ingevolge deze daadzaaken zien w'f genoeg dat
, ~1et eerfle en voornaamfle nut del' ademhaling .hier
in beflaa , dat het bloed door deze werking be.
'vryfl word Vim die d~eLen, die .der dierlyke acono-.
~wJl2ieitrydig zyn , en dat de warmtefloffe vry ge-,
worden zynde, de dierlyke ~varmte vermeerderd ;
deze laanle eigenfchap doet de Heeren eRA Wi
f' 0 R D, 1- A Y 0 I~ I ,E R, G I R ;r A ~ N E R' en an,
,kren overga,an 011). te frellel1 dat dtr lO,ng ;lls
't wa~~ de algem~e~' haardfl:ede vanhet
menschlyk ligchaa~ w~s, in, welke h,et diel' vQOrZhn'l,
wierd van a1 de vrye warmtefl:offe die het nodig
~~ad,: vern:

v~n cit toe te !l:emmcn, merktep

-,

f 3
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reeds in de latynfche uitgave dezer verhandeling
aan , qat zulks met d,e genomene pro even en glj.
.woone verfchynfelen dernaruur tegenfl:rydig was"
en dat het ons zeer waarf,chynlyk voorkwam, dat
,'er in de', uirerfle eindjes del' vaatjes iets dierge ..
,lyks plaats greep, merkende de groote Phyfiologist B L U MEN' II A C H te regt aan , da:t de kMnJle'
P:'Cfqtjesooi: gec!?zins "fan eon zeke« W:~'mogenontb!oof
~qren, 't we/k, of apng~Zjcf, t?f in zyn.e werking
wr.traagt rift grorzdbcgiv[el,; (in ons geval he: Oxy",
G6.ne) ver.andcrd;en waardoar l;y geyo/g de dicr!ykt:
Jfarmte 'If~l'mef(t'derd of 'Y~rmit:J(!eJ,'4word (~;'). .
, De Heel" SEq U I N was van gevoelendat
het
bloed in d,e~z~lf§ 0111loOf door Iigchaam hetwel~
hem voorkwam altyd in een' meer of minderen
rottingaartigen flaat te verkeeren , een gedeelre met
koolflof bezwangerd watesflof-gaz in zic:h nam ,
dar hier door deszelfs vermogen am de warmteftoffe in zich op te houden , verrninderd wierd ,
en 'er aldus een gedeclte warmtefl:o:lfe verlo.r:en'
gillg, die ziGh. aan (de omleggende deelen mede ..
cle~lde ~ daar eehter dit gevoelen, hoe weI oolt
uitgedacht, 'in geenen deele met de waarnemin ..
gen overeen komt, zuI1en wy ODS vergenoegen met'
van hetzelve aIleen gewag gemaakt te hebhen .
. Van me~rde~ aanbel'ang was de 'aann'~r~illg
de
L 1\' v'R iN G Ii, te \:veten ~ da~
hldi~~ if de- Warmte die in hetdlerlyke
liO".'
p
~~??~l v'efdeeld wjeJ;d,' jn d~ longen moe.5t ge:"
'
,.'
'voI:md,
(~~
H(]
¥ ~~'-B A, (:_~, I'n/N P.hyftololr ~: 166.,

de

A

\ va~

~eer

'.

. - .~

...

J

.

l'·.

'" ~ol;'md w,01~den.;1~

ing~Wa1<1den .denvYte itt
mQ:eS!ie1'ltoeneetnem ,.:clat. men voor. der,
. rei ver !geheele '\\€r~(fedng te v,rectJetq had; he!']
\\Ve;lk hesi aaFileidit1ggaf l1e 'O:rtlile:ti!:eIden, dat 'en
~e gr(i)bt<e waaTfCli'yooiykheid EitlH~d:oet,rlat1
de elter-lyke' ·\v.nnPte niet alleen iIq :~e Iongen ,
iua-ar in alle -deelen "door welke h~t Moed ,W~ps
gev..ormi1l wierd. Neme·n~kihy itc-a ~ez~n eificll1
aan , dat het bloed in de longen een gedeelte
Oxygene opflorpte , en 1)1et)zich omvoerde , dat
in dezen omloop het Oxygene allengs vry wierd
6lU. zioh )te vereeuigen ~~et [de~kc)(i)'lit0fell wa·
terfl:of van het blf0ew, fen op deze ~z;'e kO(1Jkn~
~l.!lUr.en witter -te vormen , welk ,,0edl:e \zdctl in
den':d<iormgr "des 'bloods door Ide iloll:gen z0ude
ol:}tWikkelem.:::"~:":)·
,,,,...
,
r' He Moor' DE 'LA Ii' LA:C.E\ n:am ate 'tegef1.\'rei['~
pinrg door ~,l:1eRHeer L-A G It A ·NG'.EOi1tW{}i'~
".en)· inaa:nrnerking;
'en zogt deJZetve 4:e 6nt~
,v¥likele)l'~o'r'
te-,ondel'tkUen· dat het &13 O~tJ4
'Wlll'mte.

gene zkhvei~eniJgende met bet bi'G'txh ~lH~@.~t\
.ge-de<elre zyner wannte lals gev-bdhaare \vaFmt:d
(cJ¥at-eut fe17fiMe) los liet, -Oat het Hl~eSre ge'lk€l~
teo ais chateNr rlczten·te?, vetborgcne)
of Hever ve-'F'~
bonc\ene WHrnlty met het bloed· medegeV0elxl
wierd, en zichtliet open1ba:Ql'~H:, '<ian cloor G~
ver[chiJIende verblndingen i:Hegeduurende dell
om loop des bloeds. plaats h'ebben.
J\
. ;
Daar.'nu deze twee laatfre· gev0elens 't me'este
,mel: de natuurlyke verfchynfelen fcheenen over·
e~n te komen1rloch nog ...dotil' ge..eM proev~n )JeF 4
. ve~
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vestigd waren, die ons konden aanwyzen welke
der beiden 't naast aan de waarheid kwamen , ZG
nam de Heer H A S.S EN F RA T Z op zichvom dien
aangaande regelregte proefnemingen in het werk
te flellen , die hy , in eene verhandeling den !2.R
january 1791 voor de Koninglyke Academie ge..
Ieezen , wereldkundig- maakte , en welke wy
voor een gedeelte hier zullen overneraen: (y.).

, Twee daadzaaken zyn 'er ,:.>welke door- ver-

\

fchillende Geleerden zyn waargenomen , die im
meer dan' eens beproefd hebbe , en die den Heer
F 0 U R C R,O 1 op eene- zeer duidelyke wyze bevestigd heefr ; voor eerst , dat ,het aderIyke bIoed
gernengd met Gaz Oxygeno, Keene fchoone roo de
coleur aanneernt ; laat men nu dit bleed geduorende een' zekeren tyd met dit Gaz in aanraaking 1
20 zal men deze roodheid trapsgewyze zien verhoogen , ja zelf tot purper overgaan; fchoon bet
bloed gefradig aan de Gaz Oxygene word bloot
gefleld , en men door omfchudden de,vereeniging
nog meer bevcrderd : ten tweede, dar het arterieel» bloed blootgefteld aan alle Iuchtfoorten die
geene zuivere Gaz Oxygene in zich bevarten,
eene'purpere coleur aanneemt, geIyk de Heeli
,<7 I R TAN N E R insgelyks beeft wa~rgenomeI1~
Dit gaf aan den Heer HAS 5 E N ~ RAT z aan-

lei~

M Annale!

de Cnemie.
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Ieiding om- te vermoeden dat de roode coleur,
hetuitwerkfel
was 'van de .vereeniging van het
Gaz OXjlgene met het.bloedv.en dat de purperen
coleur voortgebragt wierd door de fcheiding van
het OXffgene uit he.t bleed am zich.te, vereenigen ,
met de Hydrogtnc -en de -koolflof
Om. dit .verders teobewyzen , nam hy met zuurflof'overladen
zeezout-zuur , (ac~d.c, ?~uriaJi!lue'.9xygene) deed
dit by het aderlyke bloe~, .en zeer ras was, dit
ontleed en bruin. - Een -gedeelee zeezout-zuur
verflapt , in die evenredigheid als hetzelve zich
het overzuure .zee~out-zuur, bevond, by eene
gel~ke hoeveelheid bleeds gegotenv.bragt ge~e
ver~ndering te weeg.,-::- Hier, uit. befloot hy, daar
het verfchil tusfchen de. bewerkjng Val) her Qa:4
.oxygene in heroverzuure zeezout-zuur en die van
de Gaz Oxygene op aich zelve hier in beflaat, dat ..
het eerfle zich aan11;0110s
met .deHyti.rogm,e. en Cqrbone van het bloedkan vereenigen, en by delalltJl:e
deze vereeniging .moe.ilyk gefchied; dathier uit
volgde dar r de coleur die, het bleed in 'PCf~etrfte.
geval fchielyk aanneemt, dezelve
is, die het WI).,
.
de Gaz Oxygene door lengte van tyd moest aanneemen, en dat derh~lven' de bruindere coleur
van het bioed afhing van de· innerlyke vereeniging. van 'het Gaz .Oxygene met de kooH1:ofc
en de
Hydrogene van bet bloed: br~ngende I)y, am dit,
gevoelen nog meer te bevestigen, hier; by e~ne
proef van den Heer ,G I RT A N N·E R, die verinillioen rood bloed,. in verfchillende glaze buisjes
die toegeblazen waren, aan het licht en aan 9(;,
F5
onis-
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,atiister blootl.1:elde, in welke allen I1Y na vcrifoop
v~, eenigen rydher .bioed zw:utachtig vond,' .'
Hier uir nu, befluit de Heer ;H AS,S E N l" RAT Z
.tel) voordeele van 't Ilelzel van den Heel' L A
.G RAN ,G~E,; te weeen, dat her bIoed door het
opflorpen van :'tGaz Oxygffne; -in snze Iongen
rood word, dar geduurendi den omloop van het
bIQed,die,QJ;ygtne zich allengs vereenigd met het
'1lydtbiJlftft 'erfae·kooIfiof V~l1'het. bIoed, dat wan;'

door

de aderen

wederkomt als dan
gefchied' is', dat het kool,
Rof"gl1i,~z'iNi'aan'!afzoriderd -en~er
op nieuw
neer het bloed

alle deze ver~iging

weer

,Gai LOxYit~e( opgeflorpt word': redeneerende hy

verder..s op: dez~: wYze~7 Na,d.emaaf 'er \farmte
g@boren wGrd 'door' de 'vereetiiging van de Gas
Oxygtn~ 'met ide Hydroge'n~'~en''kooift~f, en de
w'aTm.te1OOWei('Ctitoriqztr/) 'de dierIYl;:e warmte ondefhoud:;\ en d~.vereeniging 'Van het Oxygene en
11et' !iydrog;ne'eri' de 'ko~!ftofih groote menigte geauurefide': fain 1:lni1oop:v:afl' 'liet ;l5lo.edw-6rd" ver~

tig!:, -'z.ofvalgt dat '60 by d'eze bewerking ~armte

~;~or~n
~~~'~~~~~.di~f;~:~at~te
ll~~,aa,k~.·
f"

"
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( Hoe :waarfChYl1Iyk nUtdit llHfel zich' ook' m'o..
te 'opd'o€n ~ zo fdiynt liet gevoeIh1 van'den Heer
t.APLA'.c£
docli'~evenWeI'}itl aanmerking to
moet~n' kamen; t-e meera{tat 'de theorie van den
H~er HAS SEN l" RAT Z mete in allen opzigte
aan 'de"werking det riatuur voId'oet. ~ Om hid
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van ~.ortelyl,~ ~'€J1igdeakbesld te 'geN,~n-zl;llI~lf Wy\
~egi,nne[) rp~~.tc; o.ngerzoekep. W4~ 'er in de pr\>l;.f,
van den Heel' F 0 V):t C R 0 I plaats heeft? -'''''''1
ant het bleed jn .he~ Gaz OfYg61?~1eersr rood, en,
naderhand z\Yartac.h~ig~ou4e
MV9rd<±n"is <t~)}~,
beweezene zaak, qi~ door ve~1,~
G~leercle~ m~r
dezelfde uitkomst gezien is; vestigen wy echN~'
enzen aandachtop het geeh de~e ve,anl:1eJ;ing helptt
hevorderen , zoo zien wy -1'as.dat uitilit ~e'rfchYfl~1
fel zulk .eene befiisfende gev..olgtrtk"kin'g nieb kan)
opgemaakr worden .. ~ _ Het !Iagad.erlyke rbloed>
zal., aan. bet Gaz, OXfjgttJ£ blootgefield , ·in de)
eerfle oogenblikkerr, zoo lang' hetzelve hecnaasre.
by zyn" natuurlyken flaat is, eene fchoone ver-]
millioen coleur aanneemen ; .llfl Aang, flaw ec;4~f)
zjet men dat ditleveilde vogr, allengs.zyne na-,
tuurlyke eigenfchappen verlleser eo. 2;wartaChtjgl
'Word; het Gaz Oxygene is venilinderd~: en qoe~l
11et kalkwater voe.ral .in de eerfle beginfelen Q~fj
vermenging troehel worden, eml klaar bewys d~t
zich eene koolzuure lucht g€v~)1'1ndMefre. '-r!-)
Wat gefchied 'er nu.in deze proef~ Hmblo~w
Bog levend zynde, vereenigd zich ,een gedee~te)
v~n clesze1fs koolfrofmet d~ Gaz Oxygene., maal}t!
k.oo:lzuure lucht, die gedeeltelyk op de oppervI.!l~"'J
te van het bloed zich bevind, VJm hetze!ve,n3-)
l~1'hand word opgeflorpt., en niat w~ipig tel' vm,:-J
dlJistering van de coleur bybrengt j geduurenc\ei
deze bewe1'kingen ,frerft het bioed, verwyrlerdJ
hoe Iauge1' hoe me~r vaq defzelfs gezongen ,fraat /
het fcpeid zich" en Jword do.or h.-et fchudden o~-)
ge.
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gelykaartig
en tegennatuurlyk
vermengd,'
'el"
worden verfchillende
producten ontwikkeld , de'
grondbeginfeIs
van verfchillende ' bettaandeelen
worden aIs 't ware verbroken, en maken ver-'
fchiIIende Iigchaamen uit , onder welke de op
het punct der ontwikkeling zich bevindende luchtfoorten het haare toebrengen om in dit nu dood
ligchaam , die veranderingen
voorttebrengen
die
wy zien dat door de luchtfoorten waar in 'geen
Gaz Oxygene is" worden veroorzaakt,
en waar
van de tweede proef'.van den Heer F 0 U R C It 0 I
ons een, voorbeeld
opleverd • .:- Wat de proef
van den Heer HAS S E:N F It A T Z aangaat , met:
het overzuure
zeezout-zuur
by het bloed te gie-'
ten, zo mer ken wy aan , dat ons dit middeI nlet:

gefchiktvoorkomt ;om de innerlyke vereeniging
's: Oxygene met het bIoed te bewyzen, wie:
[mmers kan toeflaan dat: levend bleed , door de'

van'

werking van een [allervergiftigst
zuur gedood , ..
vergeleeken
kan worden by dezachte
werking'
die de lucht op dit vogt uitoeffend, --Gaan
dit itelfe1 verder na', bevinden wy' dat het Ga21'
Oxygene. .met, Hydrogen» :zuiver ! water.moet voort-:
brengen, . zulk .water is ook. in het bleed 'aan-.
wezend, maakt een beftaandeel van hetzelveuin.
len veroorzaakt deszelfs vloeibaerheid ;': koe kan
men nu begrypen dat een .,geriqg. gedeelte water,'
by' het bIoed gevoegd, deszelfs coleur dusdaRig zoude verander.en,
te. meer, d,iar, het be~
"ezen js, dat. zulk een gering gedee'lte waters"
~p de ~elfde temperatuur
aUll.het bloed~ me\!
,
~\~
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dit ,vogt vermengd geene verandering te weeg
brengt. - Te onderftellen dat bet Hydrogenelliet,
genoeg met bet Oxyge.ne vereenigd was, en de
Hydrogene de zwarte coleur des bleeds konde veroorzaaken, kan geenzins voor bewezen aangenomen, worden; bet levend bloed arin zuivere Gas
Hydrogene blootgetleld- veranderd geenzins van
kleur , gelyk ik dikwerf hebbe waargenomen? en
daar en hoven door den Heel' G R E N (IV) insgelyksbevestigd word: dus kan liet Gaz Hydroge7J~,
alleen deze werking niet voortbrengen. Indien wy de werking del' adembaling ,befebouwen, bemerken wy oak dat de long zulk
eene menigte van Gaz Oxygene niet .opflorpt, en
'er zo veeI koolenzuure gaz niet uitgelaten word, ,
als de Heel' HAS SEN F R --A T Z onderfteld. Vo or
eerst zyn 011S de wegen onbekend , door welke
zulk eene aanmerklyke opfiorping en uirblazing
zoude gefebieden'; ten tweede zoude .na myne gedagten s indien werklyk zulk eene affcheiding van
koolenzuure lucbt plaats bad, deze oak moeten
gefchieden indien wy zuivere Gaz Hydrogem inademen , deze lucht eebter word, geIyk de proeven zulks opleveren , wederzuiveruitgeblazen.Verders leeren 011S dlrecte proeven van den Hcer
. f.. A MET II E KI E . in 't werk' ge11:eld, do of 't
hloed in glazen, zander de byk01l1st van de
dampkrings-luebt bloGlt te ftellen, dat dit vogt '
4=lPzi~h zelf geene lucbt vall zich geeft. -Ein(w) G lt~.N, ]Qur(lal d~'Phyfi.~ gter band. Pflg., 5.I4·

r
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Eindelyft inetke ik nog aan , dat de' Heel' if A s.~
Iil F It AT z het bIoed aUeen befehouwd:: also
eene vloeitioffe , die van de eene hartshoIte, door:
net Iigchaam na de andere vloeid , zoMer acnt!ie geven op de verfchillende deeIen door welke~E

(lit bIoed doorvloeid , op de verfchilleride'be-'
irekkingen
en verwandfchdppen
van 'di'l;vogt
met de vaste declen en de onderfcheidene veri
andering die herzelve ondergaat ; zoo wel by I«e
flyzondere affcheidingen
als de bYi11eng.iflg van
andere zelfllandigheden:
moetende , indien iIt-m!t
niet bedriege , her bleed befchauwd-worden als
een levend vogt rondloopende itt een levend' l'ig,.
ehaam, welk laafft'e door her eI6e'dg.(jV0(!Fd"~F(}

en wederom verfchillende

'vetan'cle:t'intell' a!i11Mt
bleed doet ondergaan;
zynde de proeven , die
op een nog eenigzins levend bleed vel'ri~ wor~
den, in allen opzichten niet te vergeIyken met did
wel'kingen,
die in het levend ligchaam plaats
hebben, nog mindel' die geene die TIll' den dood.

~lr de ganrfche verandering
werk gefleld; :tyn.

van dit vogt in' 't

§·50.

.'

Met oris verdeI" aangalltfde & verfohfIlende
'1'heol'ien,' befreffendefde ademhaling', uit te Iaa!ten, zbuderl wy nll~tel€)os dns' plan vergrboten',
'genoeg zy lie1·ons·tlewezen te hebbell~dat 'edn
'de longen koolenzllure Iucht gevol'tnd word;
'$'.'eshalvea ivy ,-aUee-n- ,kQrtelyk .QUZ\}: gedaohte.

4!an-
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1angutlnde de a'l!l~11lh,a}1ing
en derzelver uHwerk",
feten zullen bybrengen.
.
. Dear de geduurige nuttiging del' fpyzen, werdi
"er in de darmen een vogt afgefeheiden , her geefil
wy Chyl noemen; -dit vegt heiliaa-t of uit de dier-'
t:y'ke deelen , en weI die geenen dIe' het meesse'
met onze economie overeenkomerr,
t>f:uit plantaartige , die eenigziris een beghWn'van asfimulatie'
l\ebhen ondergaan,dat
is ,die door de werleing;
der opflorpende vaatjes', met medehulp van dli
OX1'gine voor een groot gedeelte van hunne koolftof' bel-oofd zyn , en' door byV0"eging der A;£vt,
en Fljdrogene nader aah den di'erIykenfraaf' glle!1~
.2en (x): deze Chyl' nu word inc bet bleed ge ..
worpen door' de Chylbuis, die. in de flirtker on»
derfleutelbeens-ader
eindigr .......- Eer. de Cbyl~
center in de zogenaamde Cyfterna luWbarls, of'~
begin' del' OhylSuis wotd gebrachr, word, di.~
vog.t', {I00r. de ,irme..rIylfe yttreeniging van hell,
t)J.:ygene' \ als 't ware, meer geanimaUfee'rd,
en,
bevryd van diefroffen, die deszelfs-ve,rl1'1e"nging;
inet llet bioed' zQu'den kUnIlen' verhinderen'; de.
,opflorping i1U d'e:zet fchadelyke deelen gefchied
gedeeltely~ door de' aderen,< takken def, al.gemee"
ne l'0ort·::ider" dile op de'ztl \vyze belalien w(}rd.
fuet een bioed da~veel koolftof en lfytll'ifgenc in
'z.ich· bevat, en weI in die mate\ dat het door de
'(}nkele adelUhaling niet zoude 'kU1ulen gezuiverd~
;worden; dit bioed nu daar en boven b~:z;wang.erd
• "

U1~t
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met de koolfrof uit de fpyzen in de maag en in
her begin del' darmen OIHwikke1d, verdeeld zich
in de lever, alwaar hetzelveveel
del' opgenoemde fchad,eIyke deelen verliest , die weder aan de
vorming van de gal zeer dienilig zyn , als bevattende deze vIoeifrof vee! kooIfrof en Hydrogene;
het bIoed nu in de lever gezuiverd zynde, kornt
na dit tydiHp in de onderl1:e holle ader , die te
gelyk met de bovenfte die het bIoed met de Chyl
vermengd aanvoert,
in het rechter oar van hee
hart zich ontlasr, _
'

, Ha door de adere» aangebrachte };focdword wrvo!'
gens in de 10ngen geworpen, 't Oxyge,ne van de dampkrings/uc/lt verZmigd zich voor een gering gejeelte met
hetzelve.; hetgrootfte gedeelteOxyg~ne veri;'enigd zie!J
met de koolflof, die in,.het aderlyke bloed aamvezig is,
en. word als K 0 0 !-- E N Z U U R E L U C II T uitgeworpen ; 'JVordendegeduurendc deze bcwerking. em
gee/edte wamZ!eftoffe vry, die misfthien de verZeniging
Ilcyorderi. van eengering jededte ,Azote. en dus de
Cftyl nog meer animalizeert,. daar het grootfte gedeelte
dezer warmteflo.IfCzicb fl;heikundig yerZenigd 1lJe~he»
blged dat met Oxjgene beladen en van zyne vrye koolflof ontdaan is. - nit zuivere bloed het gem eene
ftlzoone vermillioen coleur heift, is zeer gefthikt om
allo dee!en. die ter affi-heiding van verfchillende vogtenbcftemd zyf], behoorlyk te prikkel en. In de uiterftc 'uiteindJcs del' vootJes eehter word het Oxygene
ontleed, .het .vedenigr!·,zich aldaa/' met prikkc1bare
vezden der JPieren en de verfthillmde beftaandedm
Ider 'Yogtcn,t d~SZ{Ifi' ,warmteftoffe gaat. uit den vel'!Jon.
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wordtnde 'er te .gelyk

door de wr;rking '(fer k!einfte vaaties e~n gedeelte
leoolflqf afgefcheiden', of in dim ftaat ge[teltJ dat

oeze1VeeC1Je groote gen~igdheid· beefs om zich met
Let Gaz Oxygene- te vcrecnigen, welke {tofft met het:
bIDed verbonden ; na hes hart word geViJetd, otn op
i~reeds gezegde wyze weder in de longen gezujycrJ
te worden.

N'a dat wy nu gezien hebben welke ultwerkfe ..
len, en wat nut de ademhalingvoortbrengt , zo
kan men ligt begrypen, dat zo dra deze werking of verhinderd ;' of geheel gellremd is, het
bloed altyd zwartachtig meet zyn , \ geen de
reden is , dat de coleur del' genen, die aan eene
belette ademhaling geflorven zyn , 'op de plaat ..
fen , wan! de bloedvaarjens digt onder den huid"
leggen, als op de wangen, lippen , onder de nagel en enz. zich violet of donkerblaauw vertoond,
By perfoonen derhal ven, die vee! Oxygene i1'\
de ademhaling tot zich neemen, of ill een zui·
vere lucht leven, zyn die plaatfen fchQon rood;
't tegendeel zien wy by die geenen, die aan een
longkwaal bborceren, plaats hebben, alwaar de.
ze .deelen geel, loodkoleurig en violet zich verloonen., Om uit veele voorbeelden van een ge·
wag te maaken, zal ik aIleen bybtcngcn het
geval van een eerstgeborell kin~, in 't welk de
G
iori~

9S
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tongen flag~a:def geheel vergroeidt was,
en :r~
teen een klein gedeelte bloeds, door eene am:..
gekeerde beweeging van den duCtus artelio-Ius 'itt
lite long-flag-ader" 'en de long konde komen , dij
lind zag over het geheele Iigchaam zwarr, had
hevige hartkloppingen,
en flierf in eenefluip (y).'
Drr geval leerd ensvdar het bleed vryelyk dour
8e ovaale opening van'her hart Iiep , zonder dl1t
het leven kon onderhouden
worden, om reden ;
dat het bleed nier aan de werking van de Iucht
'\
wierd blootgefteId:
wordende zulks nag meer
bevestigd door een ander geval, in hetwelk 0111trehd dezel ve omfl:ancligheden plaatsgreepen,
ende Zieke dertien jaar Ieefde , en zwarr van coleur
was (z) •

. 'Daar wy nu ziendat de ovaale opening van' het'
'hart, by den mensch geen nut heefr, 0111 den-zel,yen irrhet Ieven te houden , indien het bloed i'l'l
de longen aan de Iugt niet word lJlootget1:eJd "ZOO'
is "de vraag: hoe kan eme vrucht;, "zwemme1'lde'in
tfesz'e!ft lamsvogt r ,( liquor amniI'), en belloten Nn:'
t1en em luchtdigt vlies, binnen de 'lVanden der baaF~
moeder zyn levenbehouden? Deze' vraag heeft ten
enderwerp,'
een der merkwaardigfl:e verfchynfe
len in dedierlyke
teeo/Jomie) en verdiend eenige
. (';I) Medica~ Obftrvat~ and Euquires.
~z) ldem, pag: 299.·

,

voi.
,

na
6. pag'~91.
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, alzo de long in dit geval
is,

en

buiren het )igchaam del' vrucht geplaatst
door'
placenta vervangen word;

de

. Geene Natuur- of Geneeskundig'en hadden zich
toegelegt noch op dit verfchynfe1,
noch op dat
hetgepl
de ademhaling in een Ey betrofr:
eerH:eechter
die dit fluk , vo1gens de nieuwere
ontdekkingen
in de fcheikunde , behandeld heefr ~
fs d~ Heel' aiRTANNER
(a). aan \vien'wy'
verfchillende
vorderingen
in de N atuur- en
Scheikunde verfchuldigd
zyn , en wiens gevoe,
voelen , aangaande deze onderwerpen
wy byna

De

\Vootdelyk zullen laaten volgen.
,,'
,
"
Dat het bleed ~ hetwelk na de riioederkcek uit
de Ilag-aderen van den uterus loopt , zieh door de'
celletjes van het eerfle ligchaam verfpreid , et1
weder door deszelfs aderen na de moeder terug
gevoetd word, tis eene zaak , aangaande welke
aile Natuurkundigen
het eens zyni gelyk oak,
oat het bloed van de vrugt door de navelflagadefen in de placenta gebragt "iord ,en zieh
Ipreld om de eelletjes van het :fponsachtig geZ'
'.
deelte vah diE Iigehaam; die met de te Vboren
opgenoemde bloedvaten als in \rerbinding H:aaii.,
en dat dit bloed door de liavel-aderen weder
de Vfugt gebragt word (0):

ver~

na

•

I

ta) Men :lie diemiang.iande zyli~ Aiz}a;~gjgrijllde d:r
:AntijJhlogiflifchen Chemie, pag. 236 en v6fvblgens.
(b) II UN T E R, ObjervatiollS 011 emaill pdt:;
.&llimaJ (Ecollomy, pag. 134.

G.iJ

f/thi
'

"

.«>
~'/ ,0 ~)

$1

~/I
'J

0

~

E A D,E M HAL

I N Go.

~Q,.),l?'f'L accnta beflaat derhalven alleen uit zUlk~
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y

c~lle
t~:/':',1 s , die gedeeltelyk met de moeder ,gedeel-J
tef ' met de vrugt verbonden zyn , lopende de
S h ten van de moeder in dat deel der placenta dat
[I'" \';':'\% aan het kind toekomt , of waar in zich de vaten
•,.
ran~et kind verfpreiden , zo dat beide de bloedvaten naast elkander lopen , het geen aanleiding
gegeven heeft om de menschlyke placenta als eenvouwig te aanfchouwen , hoewel dezelve in de
daad dubbeld is: fpuit men eenige floffe in de
rnoederlyke flag-aderen, die na de placenta gaan;
kOl11the; uit de moederlyke flag-aderen terug;
dryft men in tegendeel defrof door de bloed-aderen
zien wy dezelve door de flag-aderen wederkomen ~
een bewys dat de aderen geen klapvliezen heb ..
ben, en de arterien eindigen in celletjes gely"
kende die van her manlyk lid, met welke de aderen in verbinding zyn ~ geene opfpuiting echter
kan tot in de navelfrreng komen , of het een of
ander vat moet gebarsten zyn, Spuit men
I1U. de navel-arterie op, zo zwelt. insgelyks de
moederkoek , en de infpuiting komt door de
navel-ader wederom , zonder in de .vaten deli
moeder door te dringen.
,
Dit alles toond ons genoegzaam. dat de vruge'
am zoo te fpreeken, zyn cigen leven leid, eq
ret geendirecre omloop van bIoed tusfchen de-,
zelve en de moeder plaats heeft, zoo dat aileen
een. gedeelt~ van het bIoed na 'de 'moederkoek
tgaa~,6~
aldaar eeriige. verandering te ondergaan, gelyk w.y zien 'dat zulk ce?e gedeelteIyke

c:- /

« .

r~i·

teiniging by de kikvorfchen en eenige koudbloe,
(lig~ dieren plaats' heefr. - Op deze wyze il:erft:
lnsgelyks het kind, als geduurende de geboorte
de navelil:reng gedrukt , en de omloop van het.
bloed na en van de placenta verhinderd word, gefchiedende dit ongemak niet van wegens eenige
ttitftorting van bloed of vim wegens de drukking
V!l1 hetzelveop
de hersfenen , of uit gebrek aan'
iJ!oed., dat na het hart vloelr , doch aIleen wegens
gcbrek aan geo.r:if£eneert arterieel bloed, dat door de
naveltlreng moer aangebracht worden. - De beIchouwing daarenboven van het bleed her geen
van de moederkoek komt , en dat , hetwelk na
dezelve toevloeid, bevestigd ons nag meer in dit
gevoelen , hebbende het eerfle eene fchoone vermillioencoleur , daar het laatil:e na het zwarte
<lverhelt.·
. .
,
Uir dit gezegde volgt dat het bloed van devruge
in de placenta; die de plaats der long bekleed , ge.
zuiverd werd : de bloedvaten
der rnoeder ver-

fpreiden ~dch in de celletjes, het tot het Ieven ge.
fchikte arterieele bleed van de moeder komtzeer
dicht inaanraking met 't bloed dat In de vrugt
r.ondgelopen heeft, "ell ingevolge eenerdubbele
v\Xwandfchap, verkrygt het bJoed van' devrugt
~..engedeelte van de Oxy,gem, die hetarrerieeld
bloed der moede.r in zieh bevat, en her bloed der'
moeder neemt daar en regen een gedeelte koolil:of
~n H:tdrogel1c uit het bIoed van het kind tot iich:
het op deze wyze gezuiverde, en met Oxygene
ibeladene bloed, gaat nu wedei.' terug, en Ioopt
{~nd by d~ vrugt, tot welkers voeding het nu
.
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gefchikt is, tenvyI het bloed del' moeder door ,de ~
vena cava.weder tel' reiniging na de long vloeid.:Nu is de vtaag : geeft eene zwangere vrouw by::
de ademhaling meer koolenzuur van zich, als
zulk eene die niet draagt'? - of word 'er by haar
meer ga~ afgefcheiden? - en zoude deze lantl1;e,
tel' betere asfimalie del'
Ipyzen het haare to,ebren'!
.
;

,

"
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Deze ~efchouwing bevestigd- her geen wy reeds
in het begin dezer Verhandeling bybrachren, dat,
~'eell diel' zonder Iucht , en weI het Gaz Oxygene;
kan leven, en d~~her een noodzaaklyk vereischte
~s,' dat her bleed vall een dier van tyd tottyd mer
de Iucht ip aanraking kome , en vall deszelfs koolfloffe bevryd worde: Dit noemt de Heel' G I R-"
TAN N E R een,e.regel , die zonder uitzondering
alle die~'en plaats heeft, daar zelf d~ ~~U&ti~
het Ey , zonder d~ Iucht n~et kan leven~
.
, De fchaaI vanl~et Ey ~ 4~gt hy, l1eeft e.en ont.
~'aglyk' getal kleine openingen, waarcfoor de lucht
i~l hetzf;Ive dringr, om het dier te 'voedell. _~'
den toegang' de'zer '1Lichtdes te meer te be~
~~rderen,' zien wydat de hen onder het bro,eijen
alkwel'f
Eyeren Oinkeerd, ,ev Qat diehennen:
" 1"",' '. ,.
•
'.•
\'
,alete vast opzitten, 'f1egte broeihenllcn ZYll: ook
~?n1(>l1:
'el':h de doo~kun~,tbewel'kte ui'tb:t;~eijing~,'
indien men (le, hicht te 1l:erka(fluit, geene ki~,kens'
, ",," '"
'.
.
" '1'
voof den dag, Z00 al~de Heel' REA U !VI U R reeds
~~d waargenomen. pc (e,haaI van h~t Ey dc;>'ot
oIie,
of eenige an'dere f1:off'e
befil1cerdzYlJde, dew~Ike de,
g'~atJe~)~an'v¢ril:oppen~ ~uI1en ivy insgelyks g~en,

by~

bl~,

de
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.
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J.ot}g~nzien gebooren worden: - 'om dit nu nader tq
bevestigen, nam. men eyeren op welke de hen 9
dagen lang gezeten had, beflreek dezel ve, met eene
(lplosfing van Arabifche gam, Ieggende dezel V¢I
SlOg 10 dagen onder de hen; den 19den dug wier-:
den de eyer en opengebroken , en men vond de
[ongen dood en niet groter als 2y den gd,en dag.
geweest waren.
,

) By her onderzoek van veele eyeren.. op ver~(;hillende ryden del' broeijing,
v'6nd men, daf
het bIoed van hen kieken byna aIle rondliep iIt
het chorion; of dat viies , dat het wit inet ~et.geel
pmringd.
De naveIvaatjes van het kieken lao;
pen , 113 dat 'l-y uit deszelfs onderlyf voorrgekomen zyn ,cen
zeker endje voort , zonder zich
verdeelen ~ eindelyk gaan ;zy in, drie groote takken' over; een tak der arterie met' een" tak. der
ader loopt regelregr na de [pits van het Ey, at.
"vaal' deze op eene fraaije wyz.e zich verdeeIen;
~eneandeIe groo.te ilagader en ader gaaa aan beid~
~yden', maakende 'ten. naasrenby rechte hoekenl'ne~
de eerite verdeclin g der vateu! bez~ nu geven vate1;
in aile richtingen, niet aileen voorwaards naar de
eerstbefchrec\Ocne' ader ,en ilag~ader,
maar QO~
;1chterwaards lla het'cr,eede,ei/1de val1' hetIEy', ZI1>
dat dit vIies ofchoriQn als een net van bloedvaten
u,itmaakt. - In dit g~\l.Hl);yn de aderen dikker
als de flag-aderen, ook kan men Ide Iaatite door
'!let zi'chtbaare kIoppen :genbeg onder-fdieideh~,en
noge meer hier- door,. dathet bloed,zich' in de ai!

te

terienvoornamenlykpp'

all..

die ~plaaifen,. waaJ.lje~\
Q 4zel•.

l\V' .

.AUe deze daadzaken nu bewyzen na myne ge\dachten' genoeg wat 'er in de ademhaling plaau

~cb.~,: cnwelk nu,t z¥ a~l)bJ:ttI)~t. J::eri~ echter
.,:.
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pit frukje eindige nrerk ik nag aan dat eene voorname eigenfchap van het Oxygene hier in beflaadat hetzelve de irritabiliteit in de prikkel bare vezelen als het ware vermeerdere , dat is, dat een deeI
"1Iaaraan blootgefleld door eene gewoone prikkel
aangedaan, grootere enmenigvuldigere rekenen van
gevoelligheid dan gewoonlyk openbaart , waardoor
op deze wyze de geheele omloop des bloeds en alle
affcheidingen vermeerdert worden- Een dier on-:
der .een klok metCae Oxygene geplaatst , ziet men
deszelfs ademhaling verfnellen , de borst zet zich
meer dan gewoon uit , het hart ende llagaderen
trekken zich menigvuldiger toe; het dier is r3$,
in een' koortsachtigen fiaat, zyn pols word fuelIer , zyne oogen worden rood en. puilen uit het,
hoofd , het zweet perst aan alle zyden uit , zyne
dierlyke warmte neemt krachtdadig toe, en het
duurt niet lang of 'er doen aich tekenen van eene
onfiekings koorts op, aan welke het dier flerfr, _
, Daar in die foort van tering in de welke de ly-.
ders van een zeer aandoenlykeen tedere gefleld .."
heid zyn , geene verflerkende middelen of ,die'
geene die de irrilabiliteit aanzetten , te pasfe komen. zo zag de Heer F 0 U R C R 0 I in deze gevallen, door het inademen derzuivereJucht,
die
als zeer verfleskende ' en levendrnakende wierd'
aange:raden,verfcbynzelenzkh
opdoen, die met
tHe geenen .die in ;de aangehaalde pro.ef opgegeven zyn zeer veel ovel1eenkomst·hadden: Na dat
~e Iyders eenigen tyd deze lucht ingeademt llad1
~~n, kreeg~ zy~ene drooge w.arp1~h~i4, I\{aag-"
1...

J

Qs

~~
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den over een fcherp en warm gevoel op de borse,
begonnen aan de beginzelen .eener ontfleekings,
koorts te lyden , gavel! bloed 'op, wierden doer
Oareloosheid
dorst en fhiipen gekweld, met een
\woord gaven aIle tekenen van, eenen flerk aangesenen omloop des bloeds, -Ditnu flrekt tot
eene leeii!1g van vooral in de gebreken van dezen
~art het gebruik del' zuivere Iucht na te laten ,
zynde fommige zelf van gevoelen dat het in deze
gevallen beter laude zyn ,' eene lucht te laten in?
adernen die' de irritabiliteit
minder aanzette en,

by gevolg minder Gaz Oxygtne, aIs zelfs onze
~ampkfinglilcht'in
zich bevatte.
'
In die gevallen echter waar, het aan eene flerke
¢irculatieontbreekt,
zien wy door het prikkelbaar vermogen van deze lucht aantezetten ~ zeee
voortreflyke
dienften , aldus is zy een heerlyk
mlddel -in" venerique
kwalen", klierachtige
gel

~welIeri " 'tIypochondrie,
in alle 'verfloppingen 'J
~ftmatifche '. toevallen , en die flepende ziektens
pie uit zwakheid haren oorfprong hebben. '
Verders ziet men dit verrnogen van het 9a~:
Oxygene insgelyks bewaai;heid'iir een dierlyl{ dee! t;
het geen teeds van het ligchamcn afge~ondert is JI,
aldus zag' de Beer l2l:EL A . ~. E: THE R ~:E da,~
i!ret· hart yan een kitd.Tosch~.langer en fter~el1 zith,
fimentrokrin
het 'GI:u. OxygefJ~:als. in eenige an...
crete luch~aa~tige vloeiil:offe: ovehuigende'
:di~
~ms des ~te "meei: dat het Oxygen.e nan de prikkeL'b"are deelen eene grootere irrill'abiliteit meded~elt~.
~1ardeze opgehoopt

I.t ,

.

..

zy~de vedVVldige.re .en, ftelj.
L,j
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.kere famentrekkingen
door de prikkelbare d~c1el1
verricht worden,
dat hierdoor de fnelheld Vatl
d~n omloop des bleeds en del' affcbeidingen vel' ..
meerderen , waardoor nag meer /?xygetlc in het;
bleed kornt , die de reeds in beweginr; ~ebr\:].c~t;
Ievenskrachtcn nag. m~er aanzet. ..

!

..

.

I

Zie dan hier hI de redsn dat dieren , dewelke
zuivere Gaz OXffge!1~ inademen de opgenoemde

verfchynzelen
vertoonen.
By on" echter en di~
dierenvdie gecne ~uivere Gaz Oxyge?le, .maar met
drie vierde deelen [liklucht vermengd inademen ,
word 'er alleen zo veel Gaz Oxygene verteerd a16 ,
'er nodig is om de behoorlyke
warmte aan het
bloed rnede te deelen , ell hetzelve in flaat te flellen om dezein de uiterfle eil1~ijes del' vaatjens te
onderhouden • ....:.- AUe overige prikkels echter
J
die de vezelen of in het geheele Iigchaam , of in
eenig derzelver deelen prikkel en 1 her z.y zy de
.

.~

I.

levenskragten verm~erder~n of ve~n~l~aeren , moe)
ten derhalven eene meerdere of mindere warmte
v9ortbrellgen:
.om deze red en is het., dat de gel
voelbare warmte van 011S Iigchaam in den gezon'.
-"
1
~en fraa~ altyd 96 graden beloop~Hn den zamer,
immel'S zien wy deze warmte piet Y~rl1leerd~l'en.,
~m dat de warmte van buiten a{\l1 ,het ligchaa~
~angebragt de levenskl'achten vermindert,
en een
~~'oot gedeelte del'. w.armte froffe zicI1 met de wa~~~;d~p1~. vereeni gt .~

e.9

al~

~:we~t'ons Iig~haanl
ver-
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verlaar, In de drooge winterkoude zien
kracht des Iigchaams als vt:rl1:\ktzynde , hetzelvei
meerder Iucht tot zich.nemen , waardoo- meerder
warmtetloffe word voorrgebrachr, en de tempe:
ratuur van het Iigehaam ~ nierregenflaande de
,uitwendig~ koude des dampkrings,
dezelfde
. blyft: welk gevoelen nog meer bevestigd word '}
Indien wy in aanmerking nemen dat de innerlyke
warmre van het ligchaam fomtyds groter word ,
indien men h<rtzelve in koud wat~rdompeld (c).
-Dit nu toond ons genoeg ~ dat ' ingevolge de
, 'verfchilIende warmte waar in wy Ieeven de werking der kleinfr~ va~tjcns verfchiIIende is, of!
dat door iedere byzondere prikkel , en verfchilIende geft:eldheid der kleinfle vaatjens ~ een on'clerfcheiden uitwerkzel in. dezelve word voorrgebrachr, zo ten opzigte van de Qntleding van het
,Oxygene
als aangaande
de
affclleidirig
der warmte.
.
\
A
fiof. - Dit is de oorzaak, dat door de eigenaartige gefteldheid by de A11lphibiengeene grotere .
warmte plaats grypt, aI is het dat zy Gat O;ygen~
inademen; en, hier van. daan Ikan men
den ver~
'.
fchiIlenden ibat van warmte afleiden, die in'ver.
fcllillende deelen van een onderweri? p1aatsheeft~
als by voorbeeld de koude in den neus der han.
Qen, en meer cliergelyke verfchynfelen. - On~
,dezelfde redenzal, cen deeI gewreeven zynde,:
piet aIleen- ~qor';de fchuuririt Clef ¢eelen, maal,"
VQor~
...
~
"

-

'

.

l

'

.

,

, (c) Plc.r{EL,_li:xf~rim~'2ta Phjjico.l!1edica de Etear~:
~e

fi- 'a/ore

411if1fi#.' WifcelJ. J778..· pag;. 81.. ~,~,
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~ot>rnamentlyk door den prikkel die de vaten
aanzet en de beweging in dezelve verfnelt , tekenen van grootere warmte van zich geven.
Hier van daan is by de kinderen, wier omloop
des bleeds zeer fnel is, wier vaten met eene gro~
tere lrritabiliteit behebt zyn , de gevoelbare warmte aanmerklyker als by oude lieden. - Hier van
daan moet men het afleiden , dat , indien eendeel
van ons ligchaam door een prikkelaangezet word,
de warmte in zulk een deel toeneemt, gelyk wy
by bet roedlenen van Spaanfcbe vliegen, of het
gebruik der verwarmende kruiden zienplaats
hebben, Dit ook is de reden , dat de fynfle
. vaatjes door eene koortsachtige kramp famengejrokken zynde , 'er eene feUe koude g~boren
word, a1zo de Olploop van het bloed , en by gevolg
de ontw~kkeling der warrnteftoffe uit hetzelve be.
let word; eene niet inindere koude , doch van eene
~erqapping en krachteloosheid der vaste deelen af:komi1:ig,zien wy de verlammingen.vergezellen.-,Ook kunnen wy, volgens bet geene wy opengelegd hebben , reden geven, waarom eenig gedeelte
van bet famenflel des omloops van bet bloed geprikkeld, of de werking der vaste deelen veran'derd zyude , in zulk een deel de omloopverfneld
en de warmte vermeederd word, gelyk wy zulks
in de plaatslyke koorrfen en ontfleekingen ondervinden, in welke laati1:ewy voorrtamentlyk door
den grooteren aandrang van het bloed, de meerde~
re ontleding van bet Oxygene ,-en daar de op volIcnde ontWikkeling der w,armteftoffe, eene grotere'
-0

i

.

te-

warmte ~ontwaar word~n'; geIyk ouk
lang aanhoudende,
de ge'heeIe omloop des bleeds verfheld word, over het
'geheele ligchaamde
genoemde verfchynfelen
voortbrengt,
en eene met groote warmte gepaard'gaande ontfleekingskoorts voortbrengt. .
Eindelyk zoude men hier eenigzins reden kunnen geven van de felle warmte , die wy zeer di~.
'werf in de palrnen del' handen van de teeringachtige lieden waarneemen , alwaar het vel den post
'der longen fchynt te vervangen , en van welk verlrchynfel de Heer R E I,D de temisfie der heete
'koortfen door het zweeten der teeringaclrrige lie'den wiI afleiden Cd). Een zeer merkwaardig ge..
Val vinden wy dienaangaande be'fchreeven door
den Heer TACCONI
(e). Een meisje, oud IS
'[aaren , was reeds van haar vyfde [aar , na eenen
~waaren val, en daar op gevolgden fchrik , in eenen
zeer zwakken ftaat , zyndealtyd byna fi:erv"€fide
'en zonder eenig teken van ademhaling , zy zag
tover het geheelligchaam geel , haare Iippen , haare
bagels, ja de conjunfta van :het oog hadden deze
coleur ; zyging
zeer langzaam , en was genoodtzaaktf, by' del} derden rred fiil te flaan ; had onop~
houdelyke hartkloppingen , konde niet dan met"
'groote'ntoei'te fli~ken, en waS byna aItyd hardly"
,\Tig; 'de pols girig fnel eIl; klein, en haar bloed
vet ..
gevoelbaare

deze omlb.nnigheden

• (a) R:i E]j an l:sJay un ~he Nat~re and,cure oj the Pell'j.
fts pulmonaris.
,
(e) T"A cc 0 N I, in C;,nmem. In}lit •. Pmon. i. 17- p. 47$
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vertoonde zich zwartachtig ; in den winter,
en
voornamentlyk
by een' noorden wind, namen alle deze toevallen toe, zoo als zy ook in een dezef
flierf
Na de dood het ligchaam geopend zynde ,

wond men de longen famengedrongen en verdroogt ,
bet hart had de gedaante van een' taarling , zynde
de flinker halsholte zeet groot ; de groote takken
der longvaten waren byna geheel famengegroeid en
van bloed beroofd , doch het ovaale gat was open
en grooter . als het in een jonggeboren kind pleeg
te zyn. - Hier zien wy nu het voorbeeld vail
eenmensch , dar, zonder het gebruik der longen
te hebben , evenwel', hoe gebrekkig ook , leefde ,
en warmte

bezat ; ja zelf brengt

de Heel' n L trvoorbeelden
by vall teering:J.chtigen ~ die, na dat beide de longen ten naastenby verteerd waren , niet alleen nog Ieefder», maar
in welke d'e dierlyke warmte zelf rneerder als na~uurlyk was. Moetende men dit , volgens myn
gevoelen afleideh van 'de groote overeenkomst die
"er plaats heeft tusfchen de werking del' longen
en die del' huid , daar beiden de ongevoelige uitwaasfeming zyn toegewyd,
zynde de uitwaasfe.
mingder
10ngtH", \loigens deproeven
van den
Heer L A V 0 I S I E R zoo. veel, 9at van de drie
ponden die een mensch daaglyks perfpireerd,
'er
een pond aIleen door de)ongen uitgeworpen word.
Daar IlU by de teeringachtigen
de werking del'
IOllgen allengs vermindert,
zoekt zich de natuur door een' anderen weg te help en , te wee ten
MEN B A C II veele

door de oppervlakte

van het ligchaam zelve,

in
welk

ru
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welk geval de huid aan de long gelyk word, deze
de Oxygcne opflorpt, ontleed , en op deze wyze de'
dierlyke warmte voortbrengt , waardoor de geheels
mensch van buiten als 't ware in eene Iuchtademende long veranderd , worden de wy nog meer in di~
gevoelen bevestigd door de overeenkomst de~
uitgeademde Iucht en de floffe die wy doordeongevoelige uitwaasfeming uit de huid affcheiden ,
gelyk de Heeren MILLY enLAVOISIERbewezen hebben , aangaande welke wyby eene andere gelegenheid eenige proeven zullen trachten
mede te deelen , befluitende nu deze Verhandeling
met het. geen de groote B L U:M EN B A C II reeds
van dezelve gefchreeven heeft ; Dcze luchtaartig~
Yloeiftoffc,. (de SAN C TOR I A AN S C H E uitwaasleming) J zegt hy , is beftendig vecrkrachiig « en ZCeY,
gelyk Il(ln die geene, die wy door de longen uitademen: eveneens is dezelve met phtogifton. Cnu in ons
geval koolenzuure lucht) bezwangerd; evcneens plo1$
zy de kalk ui: het kalkwater nedcr;eveneens is .J

per o;erbrandinc en ademhaling yyandilJ.
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