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Sommige schrijvers ( 1 ) hebben de in termediaire vorming van mieren
zuur aldehyde in de lrage methaanverbranding klaar aangetoond. door 
het absorptiespectrum in het ultra-violet van het in reactie zij~de 
mengsel ais dit van het mierenzuur aldehyde te vereenzelvigen . 

ln het bijzonder h eeft L. Coppens bewezen dat dit kenmerkend 
spectrum meer of min sne! verdwijnt naargelang de aanvankelijke 
drukkings- en temperatuur voorwaarden en dat het bijna volledig 
\'erdwijnt alvorens zich een drukmaximum instelt. 

Oi t drukmaximum wordt ongeveer na eenige minuten bekomen en 
werd uitgelegd ais zijnde toe te schrijven aan de vorming van n iet 
verdichten waterdamp. · 

Geen u itlegging werd gegeven aangaande de verdwijf)ing van hel 

mierenzuur aldehyde. 
Welnu, deze verdwijning is onvereenigbaar, zoowel met de 

hydroxylatie theorie van Bone door Coppens voorgestaan a is met 
het ketenmechanisme cla t wij aangenomen hebben ( 2) . 

( 1 ) L. COPPENS, Anna/en der Mijnen van Belgiii, b. XLI. 
blz. 177. 1940· 

L. SLOTIN en D .'W.G. STYLE. Trans. Farad. Soc., 35. 420, 1939. 
( 2 ) A. VAN TIGGELEN, Anno/en der Mijnen van België, 

·b. XLlll. blz. 1 17, 1942: b. XLlV. blz. 79. 1943. 
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V oor ieder dezer mechanismen moet inderdaad de geheelheid van 
h et in verbranding komende methaan door het mierenzuur aldehyde
sladium gaan. 

E en zeer eenvoudige verkla ring doel zich nochtans voor : het 
mierenzuur aldehyde, ais tusschenschakel gevormd , bestaat in zeer 
kleine hoeveelheid ( volgens Slotin en Style zou pCB 20 max. = 
,....., 1 mm. Hg in op onge.veer 430° verwarmde C H . mengsels zijn ). 
Er is integendeel. na een zekeren tijd, een groote hoeveelheid 
wa ter in .het mengsel tegenwoordig, voortgebracht door de methaan
verbranding. 

W elnu·. het C I-12 0 kan in · het bijzijn van water zeer wel een 
gehydrateetde samenstelling CH2 (O H ) 2 vormen welke ni et meer het 
C H 20 -absorpliespectrum vert;oont ( 1 ) • I-lieruil ,·olgt da t het ken
merkende C H 20 -spectrum werkelijk v66r den maximum druk welke 
met bet maximum van den gedeeltelijken waterdampdruk samentreft . 
kan verdwijnen. 

'vV ij beschrijven h ieronder drie proefnemingen uitgevoerd op vol
slrekt identisch e manier ais deze welke door Coppens in het hier
boven aangehaalde werk beschreven zijn. Deze drie proefnemingen 
werdcn op 548° uitgevoerd , de aanvankelijke drukkingen waren rond 
730 mm. H g gelegen, maar de gassen waren aanvankelijk met water 
,-~rzadigd op de temperatuur van het laboratorium ( rond 17• C 

gelegen ). 
G ezien h et zeer beperkte raam van deze korte nota geven wij hier 

slechts de essentieele proefondervindelijke gegevens weder, om er 
vervolgens in 't kort, de gevolgtrekkingen uit a f te leiden. 

Proe/neming 1. 

Aanvankelijke drukking ( door extrapolalie ) : 75 1 ,8 mm. Hg. 
Hoogstc drukking : 762,4 mm. na 6 minuten. daama regelmatige 

d ruH ingsvermindering gedurende gansch den duur der proefneming. 
Hel mengsel is aanvankelijk met waterdamp verzadigd. 

Aanvankelijke samenstelling : C H4 : 65, 10 .%: 0 2 = 34 .90 %. 
Samenstelling na 1 u. 1 7' reactieverloop op eene temperatuur van 

54s• : H 2 : o.4 •3 %: 0 2 : 18 ,07 %: C O : 8.45 %: C H4 : 67.o4 %: 
co2 : 5 .756 %: C HY : o.27s %. 

Aanvangsvolume : 332 .77 em3
. Eindvolume : 264,23 em8

. 

( 1) Zie H ENRI en SC H OW. Z. Ph ysik. 49. 774 . 1928. 
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Pr()!3/neming II. 

Aanvankelijke drukking : 730 mm. Hg ( door extrapolatie). 
Hoogste drukking : 7<1'2 mm. na 8 minuten. daama regelmatigc 

drukkingsvermindering. 
Mengsel aanvankelijk oververzadigd met water. 

Aanvankelijke samenstelling : CI-~ : 65, 1 %: 0 2 34.9 %. 
Samenstelling na 1 li. 17 ' reactieverloop op een temperalllllr van 

548° : I-12 : o .446 %: ~ : 17 ,21 %: CO : 9.o8 %: CH. : 66.92 %: 
co2 = 6.049 %: CxHY = 0 .297 %. 

Aanvangsvolllme : 322.9 1 em3
. E ind,·olllme : 254,61 em3

. 

Proe/neming l/l . 
Aanvankelijke drukking : 716 mm. Hg (door extrapolatie). 
Hoogste drukking : 723.3 mm. na 8 minuten , daama regelmatige 

drukkingsvermindering. 

Mengsel aanvankeli jk oververzadigd met water. 

Aanvan keli jke samenstel ling : H2 : 0-440 %: 0 2 : 18, t 2 %: 
co : 8.75 %; CHI : 66,68 %: co2 : 5.573 %: CxHr : 0,440 %. 

Samenstelling na 1 li . 17' reactieverloop op eene temperatuur van 

548° : J-12 : o .6o5 %: 02 : 8.so %: CO : 12,90 %: C I-14 67.83 %; 
co2 = 9.7 11 %: c i-Iy = 0.465 %. 

Aanvangsvolume : 322,02 cm3
. E indvolume : 288,1 6 em3

• 

Figllur 1 loont de absorptie-spectra der mengsels. op regelmalige 

tusschenpoozen gedurende 1 minuut 30 sec. genomen ( voor al de 
proefondervindelijke bijzonderheden wordt naar het werk van Cop- ' 
pens verwezen). Naast ieder spectrum is het oogenblik van de 
spectrum-opname alsmede de op dit oogenblik heersehende drukking 
aangeduid: de zero tijd stemt overeen met het inbrengen van het 

mengsel in de reaeliekamer. 
ln de drie proefnemingen waren de CH20 banden practisch vôôr 

het 4• spectrum, h elzij na 7 min. verdwenen (in werkelijkheid b[ij,·en 
zij daama nog zeer lichtelijk ziehtbaar op het negatief zelfs nog op 
het laatste speclrum om 1 li . 15' gcnomen). 

INTERPRETATIE 

1.. D e duur van het drukvergrootingstijdperk is gevoelig verminderd 

wanneer het mengsel aanvankelijk vochtig is. Het bedroeg len minsle 

10 min. voor de proefneming van Coppens, met een droog mengsel. 
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op dezelfde temperatuur en drukking gemaakt. Eveneens heeft hel 
aanvankelijke ti jdperk gedurende hetwelk de C H20 -absorptie banden 
d u idelijk zichtbaar zijn, een duur ge[ijk aan of kleiner dan deze der 
drukvermeerdering. ' 

Il. De proefneming Il l is uitgevoerd met een mengsel gevormd door 
d e overb lijvende gassen voortkomende van de proefn emingen 1 en 11. 

!-le t gold dus een mengsel dat op het einde der proefnemingen 1 en 11 
de C !-120 -banden nie t meer vertoonde. 

U it de reactiekamer getrokken. a fgekoeld en dan terug ingeleid 

doen deze gassen dus dezelfde absorplie-banden weder te voorsch ijn 
komen. 

D e bes te u itleg van di t fe it schi jnt wei deze te zijn welke aan den 
waterdamp de h ierboven beschrevene roi doet spelen. 

Il l. De waamem ing van een a anvankehjke drukvermeerdering, zelfs 
bij een. op de temperatuur van het laboratoriurp met waler verzadigd 

gas a is verlrekpunt. ka n maar uitgelegd worden door aan te nemen 

dat de wa terdampdruk b innen in de reactiekamer grooter is a is de 

walerd;;unpdruk op de lem peratuur van het laboratorium, welke deze 

is der koelsle wa nden van de gas hevatlende omsluiling ( builen lei

dingen). 
!-le t moet werkelijk zoo zijn, gezien de onbeweeg)ijkheid van hel 

mengsel en de . traagh eid der verspreid ing van den wa terdamp om 
zich op de wanden der buitenleid ing te komen verdich ten. M en kan 
noch tans bestatigen dat in ons geva l h et drukkingsmaximum lager 
is dan in dat der aanvankeli jk d roge mengsels. 

BESLUIT 

!-let opncmen van het absorpliespectrum van een rond s4so aan 

tragc verbranding onderworpen C !-14 en 0'2 mengsel loont zeer du i
deli jk gedurende een tamelijk kort aanvangstijd perk de kenmerkende 

m ierenzuur aldehyd e absorptiebanden aan. Hun lalere verdwijning 

zou niet bcleekenen dat h et C H20 ophoud t zich ais lusschenschake l 
in de l rage methaan verh runding Le vormen, maar zij zou kunnen uil
gelegd worden door de werking van het water dat een add itieve 

samcnstelling : 
C !-120 + H 20 ~ C H2(0H )2 

zou vormen welke de mierenzuur aldehyde absorpliebanden n iet meer 

vertoont. 

Pa turages, 13 M aart 1944_ 

JI 

DOCUM~NTS ADMINISTRATIFS 

ARRltTÉS SPÉOIA UX 

E x t'l"wits d 'arrét f.s pris r•n 19.4 .J cuu cernrmt les min es . 

Arrêté du 12 j anvier 1943 autorisant : 
1 o) la Société anonyme du Charbonnage du Nord-Ouest de 

Bohême (F alkenau) e11 liquidation, dont le siège est à Anvers, 
propriét aire de la concession de mines de houille du " Bois de 
Colfontaine », à céder cette concession d' une contenance de 

216 hectares 12 ares ; 
2o) la Société anonyme d'Angleur-Athus, dont le siège est ;, 

Tilleur, à acquérir la susdi te concession du " Bois de Colfon
t aine », à la r éunir à .sa concession de l ' " Agrappe-Escouffiaux ,. 
et à rom pre les espontes séparant actuellement les dites conces-

sions. 
La nouvelle concession ainsi formée portera le nom de " con-

cession de l' Agrappe-Escouff iaux » et aura une superficie de 

3. 23~ h ectares 3 a.res. 

Arrêté du 6 février 194.3 autori·2ant la Société anonyme des 
Charbonnages de R essaix, Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde 
et Genck, à Ressaix, à occuper , pour les besoins de son exploi
t ation , une parcelle de terrain d ' une superficie de 30 ares, 

sise à Mont-Sainte-Aldegonde. 

Arrêté du 3 mai 1943 autorisan t : 

1 o) La Société anonyme des Charbonnages . de Bonne-Espé
rance Batterie et Violette, à L iége, à céder une partie de sa 
conce~sion de mines de houille de " Batterie , d ' une superficie 

de 134 hectares 12 ares 78 centiares ; 




