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Eerste toepassing van vloeibaar koolzuur

in de techniek.

Vloeibaar gemaakte gassen hebben in het wereldverkeer eene

plaats ingenomen; de tijd, waarin men zich er over verbaasde, is

lang voorbij. Vloeibaar koolzuur moge lang do eenige waar geweest

zijn, die onder groote drukking als vloeistof in ijzeren cylinders-

werd verzonden en waarvan de spanning van het door verdamping

van die vloeistof gevormd gas tot velerlei toepassingen aanleiding

gaf, in dergelijke cylinders kan men thans vloeibaar acetyleen,

vloeibaar zwaveligzuuranhydride (zwaveldioxyde) en vloeibaar chloor

verkrijgen. Lucht en dus ook haar belangrijkste bestanddeelen zuur-

stof en stikstof mogen zich te moeielijk tot vloeistoffen laten ver-

dichten, zoodat men beginnen moet de temperatuur nog verder

beneden het vriespunt van water te doen dalen dan het kookpunt

van water boven dat vriespunt ligt, voordat er sprake kan zijn door

samenpersing gasvormige lucht, zuurstof en stikstof tot vloeistoffen

te verdichten: vloeibare lucht, zuurstof en stikstof mogen dus bij de

gewone temperatuur niet kunnen bestaan, dit neemt niet weg, dat

specialiteiten- en varieteitengezelschappen proeven met vloeibare lucht

onder de punten van het programma hebben opgenomen, waarmede

boeren, burgers en buitenlui in de tent worden gelokt.

Wanneer men zich op dit punt ergens over zou kunnen verbazen,

het zou kunnen zijn hierover, dat de »children” van een geslacht

waarvan de »grandchildren” bier op koolzuur drinken en tunnels

graven met behulp van samengeperste lucht, al deze zaken als

nieuwigheden hebben gekend, en dat het »geslacht” zelf vijf gassen

permanente gassen heeft genoemd, omdat zij noch door druk, noch

door temperatuursverlaging, noch door deze twee middelen te zamen

tot vloeistoffen konden worden verdicht. Misschien blijkt ook die

dwaling van de grootouders zóó taai te zijn, dat de kleinkinderen

bij het onderwijs in natuurkunde of scheikunde èn met de toepas-
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Zoo is hot pas ruim een kwart eeuw geleden, dat een der vloei-

baar gemaakte gassen voor het eerst eene toepassing vond. Prof. Dr.

neumann wender te Czernowitz, baalde daarvan de geschiedenis op

in Chemiker-Z'itung van 31 Aug. 1.1. Hetgeen hij daar vermeldde en

hier zal worden overgenomen, scheen mij toe ook in ruimeren kring

belangstelling te verdienen.

In 1878 ging het duitsche oorlogschip » Grosset' Kurfürst” te gronde.
De vraag, hoe het wrak naar boven kon worden gebracht, hield

velen bezig. Bij Dr. w. haydt, Oberlehrer aan het Itealgymnasium te

Hannover kwam, terwijl hij bezig was koolzuur vloeibaar te maken

met een pomp volgens natte her , het denkbeeld op, of deze vloei-

stof niet gebruikt zou kunnen worden voor het genoemde doel.

Hij dacht aan proeven, die door wiui. bauek in het werk waren

gesteld om voorwerpen van den bodem der zee op te heffen met

toestellen, waarin groole holten waren. De manier, waarop dit mid-

del uitgevoerd werd, maakte echter eene voortdurende verbinding

noodig van den last, die opgebeurd moest worden en de mannen,
die aan de oppervlakte van bet. water waren; als de zee eenigszins
bewogen was, kon men niet werken.

raydt meende dit bezwaar te kunnen ontgaan, wanneer hij vloei-

baar koolzuur gebruikte, maar had grootere hoeveelheden van deze

vloeistof noodig dan met pompen volgens natterer konden worden

bereid. Hij wendde zich tot deskundigen ; deze noemden do uitvoering
van zijn plan eenvoudig onmogelijk. De kloeke man liet zich niet

ontmoedigen; het eene bezwaar na het andere werd uit den weg

geruimd en eindelijk werd in den zomer van 1879 in de Hannover-

sche Maschinenfahrik A. G.
vorm. Georg Egesstorff, te Linden bij Han

nover, de eerste perspomp vervaardigd naar de aanwijzingen van

Raydt en werd daarin eene vrij groote hoeveelheid vloeibaar kool-

zuur verkregen, die verzameld werd in een cilinder van gegoten

staal van 50 L. inhoud.

Ondertusschen kreeg haydt op zijne aanvrage patent voor een

n zum Ileben von Lasten in Wasser und der Luft,”
Aan de voorwerpen, die zich op den bodem der zee bevinden,

zouden verbonden worden met gas gevulde ballons, waarvan de wan-

den slap hingen, en die elk voor zich verbonden waren met een

goed gesloten bus met vloeibaar koolzuur. De bedoeling was, dat op

singen van vloeibaar koolzuur, enz. enz. èn met het verouderd begrip

van permanente gassen kennismaken.
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een gegeven oogenblik de kranen bij alle bussen geopend zouden

worden, zoodat de wanden van de nu met gasvormig koolzuur,
dat onder grooten druk stond, gevulde ballons strak gespannen worden.

Nadat het vullen der ballons zonder eenig bezwaar geslaagd was,

wendde raydt zich tot de directie van den Marine-Hafenbau met de

vraag om in de gelegenheid gesteld te worden zijne uitvinding in de

praktijk te beproeven. Het verzoek werd toegestaan en de keizerlijks
werf werd voor de proef aangewezen.

Met den reeds gebruikten perspomp werd den 27 Augustus 1879

te Kiel 40 KG. koolzuur gemaakt. Den volgenden dag werd de toe-

stel, waarin zich dit koolzuur bevond, verbonden aan een ankersteen,
die 316 centenaars woog en dien men had laten zinken: een duiker

draaide de kraan open. Het koolzuur stroomde met groote snelheid

in den ballon; 8 minuten nadat de kraan geopend was vertoonde

zich de steen aan de oppervlakte van het water. De proef was uit-

stekend geslaagd; de door raydt voorgeslagen wijze om het schip
te lichten was uitvoerbaar gebleken.

Van deze gebeurtenis werd een akte opgemaakt; door officieele per-

sonen werd deze akte, die in de G/iemiker-Zeitung in haar geheel op-

genomen is, onderteekend. Met recht mag deze op 28 Augustus 1879

opgestelde en onderteekende akte de geboorte-akte van het maat-

schappelijk leven van het vloeibaar koolzuur worden genoemd.
Deze proef wekte veel opzien en maakte de technici opmerkzaam

op vloeibaar koolzuur. De kanonnenkoning friedbicii albert krupp

was een der eersten, die raydt een vrij groote hoeveelheid vloeibaar

zuiver koolzuur bestelde. Hij maakte gebruik van de door de ver-

damping van vloeibaar koolzuur te weeg gebrachte afkoeling om

ringen los te maken, die op de binnenste buis der kanonnen aange-
bracht waren ; eerst werd het kanon in zijn geheel verwarmd en ver-

volgens de binnenste buis door verdamping van vloeibaar koolzuur

afgekoeld; deze buis trok zich samen en de niet afgekoelde ringen
werden geraakkeljjk verwijderd.

Hit de fabriek van krupp werd het eerst vloeibaar koolzuur als

handelsartikel aangeboden. Het heeft daar in korten tijd eene geves-

tigde plaats verkregen. Volgens Prof. Dr. neumann wbnder was

het aantal werken, waar vloeibaar koolzuur wordt gemaakt, in het

laatst van 1900, 120.
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