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Het ruwmateriaal der Auer’sche

gasgloeilichtkousjes .

Eene der Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur-

und Heilkunde bevatte onlangs van de hand van dr. F. KRANTZ eenige

bizonderheden aangaande thoriumhoudende mineralen en hunne betee-

kenis voor de gasgloeilicht-industrie.

Gelijk men weet, berust de Auer’sche vinding op het sterke licht-

uitstralingsvermogen van zoogenaamde »zeldzame aarden” bij gloeiing.

Het gloeikousje wordt vervaardigd door een katoenen weefsel in

den vorm van eene ronde pit met eene waterige oplossing der
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Bij het verkrijgen der benoodigde i/jormmpreparaten stuitte men

echter weldra op moeielijkheden, daar de in Noorwegen voorhanden

hoeveelheden thoriet en orangiet ,
uit welke mineralen men deze pre-

paraten vroeger alleen vervaardigde, binnen een kort tijdsverloop

uitgeput waren en daarenboven, hoewel beide mineralen voornamelijk

in den omtrek van den Langesundfjord over eene aanzienlijke uitge-

strektheid aangetroffen werden, zij toch steeds in zeer geringe hoe-

veelheid voorkwamen. Eene rijkere vindplaats en wel van uranothoriet

is gedurende de laatste jaren in Zuid-Noorwegen , bij Arendal, ge-

ëxploiteerd
, terwijl daarentegen de het eerst ontdekte, zwart thoriet

houdende lagen bij Brevik reeds totaal uitgeput zijn. 1

Het lag in den aard der zaak, dat de vraag naar deze mineralen

1 Wat de verbeteringen op het gebied van het gloeilicht betreft, zij hier behalve op

de schoonere kleur van het licht, welke verkregen werd door de in den aanvang gebe-

zigde erbiumzowtm achterwege te laten, (welke een groen licht deden ontstaan) nog ge-

wezen op het feit, dat men er thans ook in geslaagd is, de gloeikousjes zelve veel

steviger of duurzamer te maken. Vroeger werden de geprepareerde pitten naar de ver-

bvuiksplaatsen verzonden en door de aldaar gevestigde agenten zoo veel mogelijk op die

plaatsen zelve verbrand, daar de gloeilichamen zoo teer en breekbaar waren, dat de ge-

ringste sloot of schudding ze geheel onbruikbaar maakte. Thans worden de gloeikousjes
door speciaal daartoe aangestelde werklieden op groote schaal vervaardigd; eerst wordt

daarbij de pit door eene BUNSEN-(niet-lichtende gas-)vlam verbrand, terwijl men
daarna

het gloeilichaam in persgas (d. i.; lichtgas onder verhoogde drukking) nog eens doet

schroeien, waardoor het aanmerkelijk steviger en duurzamer wordt. — Het verbranden

heeft thans plaats in inrichtingen, waar voortdurend eene krachtige ventilatie onderhou-

den wordt, daar de arbeiders anders veel last zouden hebben van de nitreuse gassen.

Ook dragen zij, die het schroeien zeer oplettend moeten waarnemen,
donkere brillen,

aangezien de oogen van het verblindende licht zeer veel te lijden hebben.

nitraten dier «zeldzame aarden” te drenken, hetzelve daarna te laten

opdrogen en vervolgens te verbranden of te verschroeien. Er blijft

alsdan slechts het bekende geraamte over, dat in de gasvlam het

schitterende licht uitstraalt. Onder «zeldzame aarden” verstaat men

de oxyden der metalen welke tot de cerium- en didymiumgroep be-hooren. De grootste beteekenis van allen beeft evenwel de

thorium-

aarde verkregen, daar door de invoering van deze de vroeger groen-

achtige kleur van het gasglocilicht merkelijk gewijzigd en verbeterd

werd. 1 Heden ten dage bevatten de gloeikousjes ongeveer 98 pct.

thoriumoxyde
,

circa 1 pct. ceriumoxyde en 1 pct. andere bijmengsels.
In verband met deze omstandigheid wordt op het gehalte aan thorium-

aarde voor de waarde der ter verwerking in aanmerking komende

mineralen natuurlijkerwijze in de eerste plaats gelet.
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met de ontwikkeling of verbreiding der gasgloeilichtindustrie voort-

durend grooter zou worden en zulks was dan ook in die mate het

geval, dat er ten laatste een ware thoriet-koorts ontstond. Allerwegen

zocht men dan ook in het gebied der syeniet-pegmatietga,ngen en der

augiet- en nephelien-syenieten in zuidelijk Noorwegen naar thorieten. 1

Van deze thorietkoorts geeft l. schmelgk een waarlijk vermakelijk

staaltje. »Mannen en vrouwen, knapen en meisjes, hamerden en

hieuwen er maar op los op alle mogeljjke en ónmogelijke plaatsen ;

de kleine rotseilanden stegen buitengewoon in prijs, er verrezen

mineraalkantoren, de boekdrukkers hielden gedrukte biljetten voor-

radig ter invulling door hem
,

die eene nieuwe thoriumhoudende laag

had ontdekt, men rukte groote steenen uit de gebouwen, ja, een

vrouw verkocht de ballaststeenen van haren wasehmangel voor ver-

scheidene honderden kronen.... kortom, alles dacht slechts aan en

sprak slechts over thoriet!"

Natuurlijk had dit weldra ten gevolge, dat onder den naam van

thoriet alle mogelijke mineralen op de markt gebracht werden met

een sterk uiteenloopend, ja vaak ten eenenmale ontbrekend gehalte

aan thoriumaarde en dat nog wel tot ongekend hooge prijzen. Noch

verkoopers, noch koopers waren ten laatste in staat bruikbaar of

waardeloos materiaal goed uit elkaar te houden, zoodat dan ook in

den regel beide partijen verliezen leden.

De eigenlijke thorieten en orangieten bleven steeds zeldzaam voor-

komende mineralen en verloren daarenboven ten slotte hunne betee-

kenis, daar men daarvoor surrogaten had gevonden. Daarbij kwam

nog, dat ook andere mineralen in verband met hun gehalte aan zeld-

zame aardsoorten voor de gasgloeilicht-industrie geschikt bleken te

zijn; van deze laatsten bevatten b.v. aschyniet 153/4 pet., thoroithiet

15 —17 pet., en monaziet 7—32 pet. thoriumaarde-gehalte. Weldra

bleek tevens, dat van deze oorspronkelijk voor hoogst zeldzaam ge-

houden mineralen
, voornamelijk monaziet en xenotim in Australië, Brazilië

en in Carolina zeer veel voorkomt, zoodat de behoefte daaraan voor

de gasgloeilicht-industrie voor geruimen tijd nog gedekt kan worden.

Verder werden monaziet en xenotim als mengseldeelen van graniet en

graniethoudend gneiss aangetoond.

1 Dezer dagen kwam weer bericht van de ontdekking van rijke lagen zeldzame mine-

ralen en wel in het landschap Rysilke in zuidwestelijk Noorwegen. Voornamelijk schijnen

daar cleveiet (het door de ontdekking van het aardsche helium suits eenigen tijd zoo be-

roemd geworden mineraal) benevens alviet en monaziet voor te komen. Eerstgenoemd

mineraal bleek ook nu weder een zeer aanzienlijk te bevatten.
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Derby ontdekte monaziet op een groot aantal punten in het gneiss

der braziliaansche kustketens en in de daar aanwezige graniethoudende

gangmassa’s (b. v. van de Serra de Tijuea, bij de Rio Serra de Tingua)

zoomede in eene roode syenktsoort van de Serra de Jauba in de

provincie Bahia. Ook in verscheidene rivieren in Noord- en Zuid-

Carolina, in Connecticut en Canada werd monaziet-zand gevonden. In

het algemeen bestaat dit gezuiverd monazietzand uit 70 pet. monaziet-

korreltjes van eene goudgele tot vuilbruine kleur; het overige bestaat

uit verontreinigingen door titanium , magnetiet ,
rood graniet ,

kwarts
,

zirkonium en rutiel.

Het thoriumgebalte is echter steeds betrekkelijk gering, reden waarom

steeds grootere hoeveelheden materiaal benoodigd zijn, hetgeen verre

van altijd gelijke waarde is; ook bier is dus louter het scheikundig

onderzoek beslissend voor de handelswaarde. In bet algemeen worden

op de markt de fijnkorrelige braziliaansche zandsoorten boven bet

grofkorrelige Carolina-zand verkozen, ofschoon de goede soorten van

het laatste meer thoriumaarde bevatten, dan de eersten
,

doch daar-

voor eerst gemalen moeten worden, terwijl het in het braziliaansche

zand vervatte thorium direct door zwavelzuur afgescheiden kan wor-

den. Het gemiddeld gehalte van thoriumaarde bedraagt slechts 4
— 6

pet. en toch wordt heden ten dage bijna uitsluitendmonazietzand voor

de fabrikatie van thoriurnnitraat en van de ceriumpreparaten gebruikt.

Terwijl de uit Carolina afkomstige hoeveelheden wegens de aldaar aan

de exploitatie verbonden hooge kosten, reeds een weinig beginnen te

minderen (de oorspronkelijke rivierbeddingbezinksels zijn n. 1. uitgeput,

terwijl het thans gewonnen monaziet verkregen wordt uit een 1 —
1] /

a

voet dikke, door 4—6 voet hoog puin bedekte drijfzandlaag) heeft

Brazilië bewezen onuitputtelijk te zijn; hier interesseert zich thans de

regeering voor het raonazietvraagstuk en stelt alle pogingen in ’t werk

om aan de teugellooze uitbuiting paal en perk te stellen en de pro-

duktie te regelen. In Amerika is men thans reeds een goed eind op

weg het thoriurnnitraat langs kunstmatigen weg te bereiden, een

proefneming, welke b.v. in Brazilië, wegens den hoogen prijs der

reagentiën, het gemis van bekwame scheikundigen en vooral wegens

de geringe ontwikkeling van de chemische industrie aldaar in ’t al-

gemeen , nog niet mogelijk is.

Onlangs werd tevens gemeld, dat ook in russische rivieren fabriek-

matig bruikbarehoeveelheden thoriumhoudendmonazietgevonden waren,

benevens groote hoeveelheden thoriumhoudende mineralen in Texas en

Connecticut.
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Interessant is het ook een blik te werpen op de prijsverlagingen;

voor thoriet werd tijdelijk meer dan 500 mark (/■ 300), voor orangiet

meer dan 600 mark (ƒ 360) en voor monaziet tot 30 mark (ƒ 18)

per kilo betaald. Bij thoriet daalden de prijzen tot op circa 80 mark

(ƒ 48) per kilo. De prijs van Amerikaanscb monazietzand met een

tboriumgehalte van 2—3 pet., is thans loco Hamburg of Amsterdam

van 70—100 mark (ƒ 42 tot ƒ 60) per 100 kilo. Hand aan hand

daarmede daalde ook de prijs der preparaten; het gram thorium-nitraat

kostte twee jaren geleden nog 4 mark {f 2.40) terwijl het thans

circa 12 cents kost.

Haarlem, Maart 1897. H. Overhoff


