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(CIAŁA NATURALNE w KTORYCH
'SKŁĄD SALETRO - ROD CZYLI
AZOT WCHODZI, UWAGA ISTOT

| ZWIERZĘCYCH, Y NIEKTORYCH
|
ROŚLINNYCH.
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| RDS auż faletroród ia
ko formuiący część atmosfery w ftanie gazu; tako wchodzący w fkład

ammoniaku 1 kwafu faletrowógo; na-

mieniliśmy nakonićc, że i wfkład
fot niektórych roślinnych zwykł
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EE TEAC
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mę Te

1

wchodzić. Ale zdaie [ię iż pić
rwin? fMek ten. nadyobficióy
w częściach

zwićrzęcych fię mieści, i że fama nas

="

iftot

Ne
>

tuta z; ttgó g0 zrzódła na inne Twe:

ie potrzeby czćrpać zwykła. Cała
nawet różnica Chómieznóą, iaka mię:
dzy częściami zwićrzęcćmi w ogó!ności

a roślinnómi

zachodzi, przy=

e
tomności lub obfitości /Azołnu powięk
fzty

dź powin=
o przypifana by

na.
=

ggg. Całą zaś różnicę ed

części zwierzęcych od roślinnych na*
|
ftępuiące obćy muią punkta:

/

ku i inne progniu bardzo wiele amnmonie
dukta mocno śmiórdzącć.
_

i

dnią w 01. Wfzyftkić części zwićrzęce

2. Nfyłatwióy 1 nńyprędzćy podpadzią
c profta
dobrowolnć mu rozkładowi, gniią

i wydaiąc także A'wmoniak.

3. Traktowanć przez kwasfalótrowy da>

ZĘ bardzo wiele gazu faletrorodnego.
kwae
4. Dziwnie pomagalą formowaniufię

A

fu faletrowćgo:
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tak

w płynach

1dk6
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czę.

sciach ftołych zwierzęcych,
znóyduie fię
kwas-fosforyczny, niekićdy
wolny, niekićs
dy w ftanie (f6litosforycznyc
h,

Ze zaś cztćry pierwfze róż
nice części
zwićrzęcych od roślinnych,
samćy

przytomności ([aletrorodu
przypifać
należy, każdy poprzedzających
po>
czątków dobrze świado
my, przyznać :

natychmiast muf. Możra to zat
óm
wziąć za niewątpliwy początek
chć.

miczny; że aby ezęści roś
linnć zac

„mieniły fię w zwićrzęcć, dofyć
iefk
dodać

am dzotu, i przeciwnie dofyć

iek odiąć tón pierwiaftek;-ażchy częs

Ści zwierzęce do-

ftanu

roślinnega

przywrócić:
+

- -389.- Takowd iednakże

zamianą

miebędzie nigdy dzićłem Chemik,a
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fztu.

fztuki,

która

nigdy

zadnych

związ<

ków organicznych formować nieieft
w ftanie; ale zawfze dźiełem orgatizacyi, w pierw(zym przypadku zwierzęcey; w drugim roślinney. Ze iednakże zwierzęta w ogolności ży wią
Bę. roślinami ,

w których

albo

nie-

mafz faletrorodu albo przyuśyniniey
aiewiele;- zatem zapytać fię mozna;
iakim fpofobem iftoty te zylące czę. |

ści roślinne animaliznią, czyli zkąd
poótrzebuy. do tego [alćtroród biorą?
390. Zdaie (ię niehtórym dzifieyfzym Chemikom, iz cały procefs animabhzacyi

nietak na Tó

zeby DAGEóz ród zkąd czerpać,
ściami'

RE

A-

z czę-

roślinnćmi na pokarm zwiće

rzęcy 'użytemi, iednoczyć; iako ra

czey na tem, azeby przez oddział i
obfite. om wodorodu i węgla,

.

da.

ka

zĘ:
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proporcyą faletrorodu w | pierwinfta

kach pozoftałych podwyżfzyć, do czes
go oddychanie zwierząt nudy (zczególe
nićy pomocnóem bydź [4dzą; wiemy
albowiem, iż przez oddychanie mafsą
krwi cyrkuluiącey bezprzeftannie fę

Wwodoroda - węgliltego pozbywa. Im
zatów danń miafsa krwi więcey razy
przez płuca przeydzie iiz gazem kwas
forodny m fię zetknie, tem więcćys
że tak rzekę, animalizować fię będzie;

tóm więcćy węgla i wodorodu frae
ęi, a zatóm tem więcćy fałótrorodu

w ftofunku innych pićrwiaftków zas

mykać w fobie.będzie, Pokarmy ZA

tem 1 napoQie; formuiąc nową masą

łynu do krwi zwolna przybywaiąa
ctz0, i doftarczaiąc tym fpofobem wodorodu i węgla, a natomiaft przyle
gmuiąc część falótrorodw, nietylko ca

sę

—

=

©

a

zę mafsę kówi odżywiają bróbiąc: zby”
teczney animahzacyi,

ale rażem i

„fame nafiebie naturę zwierzęcą przyi>
niuią .

Oddychanie zatem

podług

tey Teoryi ieft iftotnem afsymilacyi
zwićrzęcey narzędziem.
zeczy;

fok mleczny

Y w famey
w. żołądku Ł.

kifzkach ż pokarmów wyrobiony i
przez fyftema bmfatyczne do krwi
przypływaiący, niema iefzcze dofkonałych charakterow zwićrzęcych; które na ów czas dopićró na fiebie przyimuie, gdy fię fam w krew czćrw oną
amrteryalną zamićnia; co nie gdzie in-

-

dzicy iak u. placach ma maż

jego

Fi

©5 391. w zwierzętach którć mięfem całkiem, ib poczęści przynóy mnićy zyią,

[alótrorod przybyw ać z [amećmi pokarmami będzie, a oddychanie proporcyą

iego podwyżlzyć bezwątpieniamoże:
i

o

| Zaa

Zatóm poprzedzaiąch Teoryą na wy«
y
tłómaczenie afsymilacy! w takowe
wielklafsie zwierząt wyftarczy. Ale

tylka część zwićrząć żyiąe famemi
faletro=
ko roślinami, które albo nic

dy=
| rodu w fobie niemaią, albo przyna
d
zaniży bardzo mało, muli zkąd iną

piórwiaftek ten czćrpać; ile że ifto-

ty te organiczne odmieniaiąc (ię bez
przeftannie, nietylko wodoród węglifty ale i (am falćtroród tracić ko-

niecznie

mulzą.

Rozumiałbym za- .

tem, że ponieważ w limfie tak zna=komitę charąktćry zwićrzęcć poftrzelimgamy, a płyn ten wfy temacie
fyftema
| fatycznóm fię wyrabia, które

ła
ną wfzyfikich powierzchniach "cia
na
fię zaczyna, i ztamtąd matćryały
e rozuuformowanie limfy pompui;
miałbym mówię, iż fyftema to faletroród Z Jany atmosfery przyciąga
1 właa

—

i władzą fwoią organiczną z innómi
pierwialtkanu fpaia i łączy,

Ale do-

świadczenia będąc w tóy miórze tąk
trudnćsi nicmal niepadobnć, mnie=
manią tego do znaczenia prawdy wys

nieść uil uiepozwalaią,

392. Nalawfzy częsci

zwiórzęce

mp. mięfo, lęwafem falótrowym nawet
niyfłab(zy m i dopomagaiąc czynno»
_Śei iego przez ciepło, wydobywa fę

bardzo

wiele

gazu

falótrorodnego

czy tego, który że nie zrozkładu (a-

mezo

kwafu - bierze [wóy początek
przekonywamy fię, wielość użytego
kw afu oznaczające,

która po ukończo=

nym procefsie pokazuie fię zupełnie

halyećnia fię potrzebuiącą. Nie wfzy ft-

jodu

ta fama, i równćy ilości alkali do
kić iednakzże części zwierzęcć rów nie;
-

wiele faletrorodu wydaią, pokazuląe,
aż nie wfzyftkie równie go

wiele :
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;
zwą
m

w fobie zamykaią.

Z pomiędzy

nych części, ndywięcćy

R

dale limfa;

włókąo zwierzęcć, gzęść krwi„wodnie

fta, woda w choruiących na puchli«
nę zbićraiącąfię, fer, i. t, d. Oprócą
tego, więcey ieft fulótrorodu w ihięa

fie żwiórząt

ftarych

w tych którć

niż. -mlodych;

mięfem żyią, niżeli

rt.

d,

z

"393. Części zatem

gólności

zwierzęcć w 0-

fą iftoty dolyć skompłiko+.

wane, fkładaią [ię qlbowiem,, oprócz
tych pićrwiafików którć w klad ros»
lin-wchodzą, z [aletro-rodu 1 fosfor,
Oprócz tego znay duićmy w nich i

wapno, niyczęścióćy z kwafem fosfoa
ryczn,m złączonć i fodę.

Wfzyftkie

tć pićrwiaftki, mocą życia żwićrzęa

fię w pex
eśgo dkleionć, utrzymuią
r

jw

w innych którć Tamómi roślinawi

/

wnćy. omoor do póty, do pókk
albo.

s

== 16 e

-

aż

głbo fiła. orgrnizuiąca w nich nieufta-

7

je, albo „władza powinowactwa okaząć fię niemoże. Lecz iak fkoro ta.
oftatnią raz fię

w nich odezwie, rów-

uftaie natychniak, ©cała

powaga ba

budowa organiczną ofłabia fię 1 rozwięzuie; nowe ifoty nierównie > i
fze pow ftaią,

1
a to tem prędzey,

gdałóy fię natura tych zwłązków z aż
włądzy” powinowactwa wydobyła.

|* 894. Są jednakże t części ieżcce
yiektóre, w których fkład_Taletro-ród
i nawet dolyć obficie wchodzi: : ta<

|
kowć ezęści zupełnie fię fpofobem
zwierzęcych w doświadczóniach Chemicznych zachowuią, i są naftępuą.
R
jącó:
a ) Eztrakt (. principium extraSitium >

który fię otrzynie, infuzye lub dekokcye
fosiinnć do fuchości paruiąc, lub fok ros:

py pzez ciepło zgęfzezając, Iftota tą
Ć
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def
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|

ob oai RANIĆ:
wilgoć cokolwiók

brunatna,

det fuchź ,

-przyci agaiąch z powiótrza połyka kwaforód i ninr fię nafyctwfzytraci wlaliiość roz:

Roc. fię- w wodzie.

Przez dettyla

j p: daże kwas, ammonink,

wilgoć i oleyj

fiłada ię. z węgła, -wodorodu, falótro--róz
du, 1 kw: forodn, którego oftatuićgo wię-

czy wfzakże przyjąć RR ża
s - ) Klaykćr

(glateh > kó ciągłe ,

fpvężyfić, z włókićn niby lub błon. alożonej
nagązód w Po
mące odkrytć tę”
-picy fię uńyobficrćy zufyduiącć; daiącć iiey
włalność zarabiania fię z wodą w _ciafto;
nierozpufzczające fię bynżyjuniey w woz
"dzie ,„,

bardzo mało

w wyfkokn

WINS

_

nym, dość dobrze w folncyach aikalicz
mych, ofobliwie za pomocą cićpła.-.Zaro:

3

iąc ie wodą do póty, do póki fię cokoże
wiók krochraalu. oddzióla i woda bieleić,

btwfzy niąkę pizónną.w ciafto, i obniywaa*

ofrzymuić fię nakoniece iltota ta o _którćy.
mówimy,

Ciało to w ogniu daie bardzó,

x" amoniak, kwas jazótzowy fpofobem,
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iftoż
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iftot zwiórzę:-ych wydobywa z izaBRA
„ falótrorodny, po czćm [au fię rozkłada ł-

«

kl:tyftór- w kwas fzczawiowy z 'm:gnia,

wie.ki,ga podobięńftwa do częśgi zwierzę

iftotętę giór

3

a,

egoh, nazywaną dywniży

O

—

la

,

wiateić. N zaidryzóowPHMWKDNPW :| „A
e”,

Vegeto: animalę ).

e) Gumma Jpr ężyfió ( gumi zwi k
PE

„Niciktórć rośliny daiąsok biały, który przez

przyciągnienie kwąforodu z- powietrza wy*
wydałe ciało fuchó, dziwnie ciągłć: i ipręgyfić, zl liżaiącć figę do natury gum ży”

PAP

!

WOZEKwydającć przez deftyliacyą ams
moniak, ipaląc e fię z przykrym bardzo z4e:

|

| pachemi. Zwyeczżyną Guma (przzyfkź robi
śię w Ameryce; polndniowey z foku, któBY fię z kory Plan: + h Linncufza „Pażr Qa
„pia elcfiięa zwanĆy, przez
SE Y

Wydodbywa.

|

|

895: Oprócztógo cali klafsa rogę
kowych
-Ąln nieró w BO = fześcio - pręci

deftyllą< 4
mą ten charakter, 12 „przez

gą mniey:Jab| więocy aminoniaką
te |
mA

+

z

1

z

;

5
a.

W
28

doża

|
wydaie,

t3 zak

który przytomności .falttroś

rodu ieft winna.

Widzimy zatem

w ogólności, iż: pićrwialfitek ten dos
fyć fię obficie i w królefńtwie roślina

|

E

zuńyduić, lecz nie we wfzyftkich r6=
ślinach i nie we wfzyfkich ich czę>
ściach;

kiedy pomiędzy ZwierzęiAe

mi niema(z żadnego, któreby piers
wiaftku tego obficie nie zamykało:
Nie tak zatem przytomność , laka

raczey obfitość azotu, tóznicę Ccżąs

ści „zwierzęcych od roślinnych fta=
fiówi.

396. Ni ektórć części zwiśrzęce wy*

daią bardzo mało. faletro.rodu, nies
które zdaią. fię. całkiem tego piór»

wiatku niemieć, i z natury fwoićy
do wydziału iftot roślinnych należeć,
Wfzyftkie w ogólności , fkoro przeż

kwas [aletrowy wf[zyftćk azot, wchóa.
o wisład fwóy, utraciły; tracęj

s>
-

z

fażem

razem i włafność dawania ammonhia«
ku w. ogniu; rozkładaią fię całkiem
innym

([pofobem, i

niemal. zawfze

przez kwas [aletrowy traktowane, wydaig kwas [zczawiowy; co oczówiście:
dowodzi, % po utracie (aletrorodu
cały ich kład do zaladypalney rośż.
dinncy ftał fię podobrym.

|

397. Części zwićrzęcć fate

które

fla zabronionego przyftępu pów ićtrza
zupełnemu rozkładowi

podpaść nie-

moógą, a którć (aletro-rod tylko tracą; zwolna całkiem naturę [woię
odmićniaią, zamićniaiąc fię w mafsę
Hufą; w włafnościach fwoich do woż

_ fku lub Jperma ceti.* podobną.
pićrwfzy Fotwcroy - podobną
w którą całe

Nayż
tłuftość

ciała zmarłych, głębo-

ko i w mnóftwie razem grzebanych,

zamieniły fię; poftrzegł i opifał. Późhićy nauczono
fię, iż całć ciała zwió-:
LEREGT

zł

5

E

rząt

= Tj =
Pat w wodzie AE zatopioriych
_po niejakim czalie w podobną tłuż
go Rość zamićniały fię, _ Nakońiee póz

ftrzeżono, iz kwas fatetrowy na mięż

|

fo nalany; po upłynienid trzech tub RA
czterech dni; podobnąż w nim odiniaz
nę fprawuie; zkąd wnieść moićm zdaś
niem można, iż całą tę odinianę uys

_ ściu falótrorodu i zamianie przez ta
-iftot zwierzęcych na ciała tłuftć rośi

Jinnym podobnć przypifać należy;
"Wynalazćk ten ndy więkfzćnam obióż
Cuie w Ekonomice pożytki; wiele al;
bowióm zwiórząt Ww gofpodaritwi ią
ginących,

których ciała bez użytćczz

nie zakopywać zwykliśmy,m przy (złość

w tłuftość tę zamieniać będzie można;

Przez kraianie na drobne kawałki
s
wyftawianie

ich przez. czas nieiaki

na moc światła i powiótrza, nakonićc
gotowanie w
' wodzie, można tłukość
tę

7

|—

ró

. oezod

te dofkonale oczyścić i do
wielu Użytków ko nouiicznych obr
ócić.

XKX,

GNICIE (Po TREFACTIO5J

czyli dobrowolny rozkład ifot
tak zmwię:

Tztcych iako * roślińnych,
a fzezdgólnicy
Żych w4z
: »sięz wernezt wch
odzt,

398. Widzieliśmy:
ok

ze niedokwafy
przez dobrowolny rozk
ład

albo fię zamićniały Ww wyfk
ok Winny,

albo w ocet; ze pićrw[z
y zamienić fię
fi
zawfze mógł w
| ten _oftatni, któr
y da-

dóy rozkładaiąc lię; gm
ł IRtoty ros
_$linne, w których
fzład faletro-ród
- wchodzi, iakim iefń
klayftćr.
, tudzież

wfzyftkić iftoty zwićrzęcć, po
dpada-

ią profto oftatecznóćmu
temu rozkładowi, to ieft zgniliźnie. Al
e odmien.

ne ief gnicić atot roślinny
ch pros

|

"tych,
—_

= TY m
ftych, od tógo,

którómu ciała maią..

ce faletroród w (woim [kł
adzie pode

H padaią, piórwfze al
bowićm ni'ewydaią
a

ammoniaku, PA
dofyć wiele,

A
% zaś tćnprocefs tak
w ićdnym
*ióko 1 drugim przy
padku odbywa fię

) aliępiiącym fpofobem.
a

Jeżeli mafsa. iftot roślin
nych lub zwić.

m - rzęcych dofyć ief
t znacznń, przyzwoici
e
| odwilżonń, i ftopień
cićpła dogodny; na

Ę

ów czas części zoślin
nó zielonć żółkną ,

*późnióy

czernieią.; zwićrzęcć zić
lenieiąg
całą kupą ferment uiącź rul
za fię, odmięke

A

|

1 rozgrzówa ;

narefzcie .zamićónią

ń

-w pół-płynna, wydaie
bardzo wiele bulek,
tórć na powićrzchni pęk
aią nięznośny tewf na około
' roznofząc.

F6ćtor tón

po

części z .ammoniaku, po czę
ści Zz gazu wo»
| . dorodnógo--fiarc
zyf
tćgo, fosforycznógo,
lub

_ węgliftćgo pochodzi,

399. Cała tedy mafsa fe
rmentuiącś

SRęsdaióla: lię na gaz
wodorodny, ga%
|
03
kwa

<=śs$—

—

kwafu węglowego i ammoniak;, riako*
niec po [kończonćy zgniliznie nic fię
oprócz cokolwiek ziemi, węgla, nie=

których foli iochry zelazney, niepozoftaie. Gnicie zatćm iftot orgaż

nicznych ieft zupełny i dofkonały ich
"rozkład, do którego dwić pierwfzą
fermentacye są tylko wftępem. Jeft
to fkutók zupełnego powrótu matćryt

organicznćy pod władzę i prawa powinowactwa z pod których ią życie
na czas nieiaki wydobyło; ieft to za
tóm

oftatóczny

koniec

wfżyftkich

ińtot organicznych, któte całć zamić-

niaią fię w gazy i schodzi, zoftaż
wuiąc tylko garltkę zićmi po fobie:

Ąoo. Ziemia ta, tym fpófobem £
oftatecznógo rozkładu iftot organicznych powftaiącź, nazywa fię ziómią

roslinną ( terra vegetabilis ) dla tege,
iż i z roślin po więkfzey części pówfta%-3

A
+4
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ż

Wtaie i do wzroftu ich ief hfyzdati.
nićyfzą.

A porńićważ cała niemal po-

wićrzchrią kuli,

Niy; ziemią

na którey fmefżkaa

tą ezariią ielt powleczo="

"""w"povrwy"ny

yar"

WMP"EJ "777

"Ty"

nd; zatóm cała ta pdwłóka tozkładoe
wi itot orgaricznych winnś [wóy
początek. M4 ona iefżcze w fobie
wiele bardźo zwłók tak roślintych,
lak6 i zwićrzęcych, których tozkład

nie ieft dokończony; dla czógó
iw 0+

gfiu zupełnie fig [pofobem Części
roślintó - zwićrżęcych żachówuie, i
famia bez przeftannćy i nieżnaczney

fermentacyi podiega, przez co właś.

nie potrzebom roślii w nićy żyiąz
cych dziwnie dogadza.

Ale ria tem

niekończy (fię wielkie 2) przezriąś
czenie.

4ot. Ziómia ta roślinna będące mió«
fzaniną niektórych ziem pićrwiaftkoa

wych, foli i niedokwafów metallicze
B2

:

nychy

*
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nych, zamykaiąc cząftki zwićrzęcć
a roślinne zwolna fię rozkładające; A
a zatóm będąc, że tak rzekę, gniazdem, w którym pićrwiafńki i nafiona
wf[zyftkich rzeczy wydobywaią fię iak
ndypowolnićy i nżynieznacznićy, w.
którym działać, tyfiącznómi fpofobami na wzaićm nafiebie mogą, w którym fię, że tak. rzćkę gołó 1 nay-

chciwfzć połączónia iedne z drugićmi ftykaią; ieft razem fiędhifkiem ndy+ fkrytlzych i nśycudow nićyfzych działań Natury, iefi naturalną matką wielu ciał, których fkład i [pofob formowania fię ieft, i długo dla nas ta»

iemnicą, będzie.
gniazdo,

To to 1elt podobno

w którem. poczynarą fię,

_ godzą, i dofkonalą metalie; fole, gips
Re, dyament, i. t. d.

a e

402. Są niektórć iftoty GRAS |
w których fkład cukićr, kley roślińe
|
ź
|
my

b=.
"my i klayfter wchodzą, albo: dwa
z tych pierwiaftków razem; takowe
iftoty wyftawione na fermentacyą czyli rozkład dobrowolny,

daią nam

przykład fermentacyi złożonćy, kiedy albowióm cukićr zacznie formo=wać wyfkok winny, klćy zamieniać
fię będzie w ocet, kldyfter gnić w tymże

tak:

famym czalie zacznie;

ze

w iednóy mafsie trzy „termentacye
razem widzieć fię dadzą. Takową
fermentacyń

ma mieyfce

złożona,

w mące pfzenney wodą rozrobioney
w przyzwoitem cieple

trzymaney,

iftanowi fermentacyą chlebną; z któmiektórzy o[obny rodzay ftano=
ży
wić chcieli., Dobroć chleba zale

rey

po więkfzćy części od tego, ażeby
wfpomnionąfermentacyą w przyzwoi
tym

czafie wfirzymać

1 formowania

zny nies
fę octu, ani zupelney zgnili

s

zg

-

do=

dopuścić; tudzież ażeby klayftór pa

wielkićy części rozłożyć, od czćgo
>

pulchność i kruchość chłeba zależy.

Uwaga 'fidtnych: włafności części zwiórzęcych tak płynnych iato i fiatych:

403. Godne [ą fzczógólnóy uwagi
ezęści zwierzęce naftępuiącć:
a ) Arew, płyn czć rwony, w człowićku,
ptakach, i zwierzętach czworonożnych za=
chowuiący ftatócznie temperaturę-+327
fiodkawy, scinaiący fię od zimna, aa
fię mićfzać z wodą, rozdzielaiący fię w [pokoyności dobrowolnie na trzy części, ta
ieft: część wodOnifiz ( (erum ), część farbwiącą czyli wodę czórwoną i część włók*,

uifię. Piórw[zó pofiada niektóre włalności ałkalicznć, którć przytournosści fody
ieft winna; scina fię od ognia, kwasów i
niedokwasów mietallicznych, biorąc w fkład
swóy więcćy kwaforodu ; ścina fię 1 od
winnóćgo wyfkoku, ale mafsa ta sciętĄ mos
że fię rozpulzczać W wodzie;

za pomocą
Alka:

5

ma

ftaie płynnieyfzą .

atkali csżteż fię i

Wodczómfię od części
Część farbuiącą ni
iż m4 wielę
nieróżni, wyiąw(zy

niftóy

którey kolor
ochry żelaznćy przy febie, :

fwóy winna,

fibroCzęść włóknifta ( pars

oma przeć włalfa (anguinis; fibrilla ) znaj
dobrowolnie i ścią>
ność [woię, ścinania fię

aminu, zdaie
gania od cićpła nak(ztałt perg

zwiórzęce w nóy*
fię pofiadać charaktóry

ięcćey wydale a1mwyżfzym ftopniu, i nayw
fię dofkónale W ługach
moniaku; rozpufzcza

s faletrowy nóyalkalicznych ; przez kwa
u, po czem kwas
więcóy daie faletrorod
tón

rozkłada i

fzczawiowćniu,

daie początók

kwafowłi

|

ftodkawy, roze
b ) Mleko, Gim ss.

e ma trzy części,
dzićlaiący fię dobrowolni
kę, ścinalący fię
to ieft: mafło, fer i [órwat

płynami zwić,1 pomiędzy innćmi
od kwasów

cćy kwafu fosforycz=
rzęcómi maiący nóywię

o. Mafło, oprócz
nógo z wapnóm złączonćg
nr ie
ści olBiow ftrzópłych,
wfzyftkich włafno

fię
i, _S6r 2 niczóm
nięma godnćgo uwag

ACH

|
;
—
24—©

ś

7q

niemal od białka czyli limfy frzepłćy niea
różni, Serwatka, winna fmak swóy fodki
ZZ ciała Izczególnćgo,
którć
z nićy przez wyparowanie oddzićlić
można, a którć źnamy pod inmićniem cukru
miecznego ( laccharum laćtis ),

c ) ZŁóżć, (obilis ) fok żólto--zićlona
wy,
gorzki, | nieprzyiennógo
całkien

zapachu , natury
mydlaftóy, fkłada fię albowiem
-z

fody, i tłuftości do Jpermaceti podobnóy
,
które z limfą fą zmićfzanć, Dla
tego roz-

_ kłada fię przez wlzyftkie kwafy,
Sok tón_
oddzićla fię obficie w wątrobie, gróz
le
obfzórnym i mocno oleynym 1 wielkiego
w Ekonomice zwićrzęce
y zdale fię bydź
znaczenia,

X

|

d ) Tłufiość źwićrzęca, znatury fwoióy |
mało ieft od. roślińnnćy odmićnna.
-Olćy
ten, „oddzićlany w oftatnich końcach artetyi, cmestóe ksypówolnityfzey, cyrkulacyi,
zdale fie iż w tónczas fię* naywięcćy for=
gi kiedy wodoród-węglifty niedosyćfię a
mocno w plucach „oddzićla,- Otyiosć $a-

m
|-

tem

tem, „moićm zdanićm,: powinna bydź mianą
za aą powolney

bardzo i opóźnionóy.

oftatecznćy afsymilacyi, czyli raczey za có+
chę "mocnćy dygeftyi, fłabey aniajalizacył,

| Każda tłuftość zwierzęca zdaje fię bydż .

złączona z pewną ilością kwalforodu; każdą
przynśymniey ma przy fobie gatunek kwafu

|

o którym s: mówić będę.

Wfzyfikie

części zutbizęchiftałć,

l matóryą kościftą wyiąwizy, pozwala»
ią fię całkićm rozebrać na trzy nafiępuiącć pićrwiaftki.
£

a ) Biatko (slbumina ) czyli limfę, któs
*

ra fię ścina od ognia, kwaflów s niedokwas

i

SÓW metallicznych, rozpufzcza fię w alkas

lęzi fornmie niedokwas prawdziwy zwióa

p

rzęcy, który przyiąwfzy więcey kwaforoda
| i zkrzepłfzy fię,

ftanowi całą mafsę błon,

ścięgnów, chrząftćk, więzów i. t, d.
b ) Galaretę , ( gelatina ) w błonach, -

więzach, ścięgnach
z poprzedzającą
z mie:

fzaną, rozpuizezaiącą fię dofkonale w wos
„dzie

3%. " a. +;

ś

—

wr 26 +=

ofudzóniem zńowu. fię
gdzie wrzącćy, i za 0
ścinającą, niogącą fię rozpufzczać dólkona=

le w ługach alkalicznych,
4

w kwsiach,

|

mni€ey dofkonas
Bo

c ) Włókno, ( fbrilla ) spódóiefi nieFozpufzezal: ącć w wodzie, mogące fię roz-puścić -w kwafach: fkładaiące całkióm mufż=
kuiy czyli mięfo

zwierzę: 6 i ftanowiące

W ftanie życia fiedlifko tkliwości € irritakilitas )e

404. Te trzy pićrwBi

fpofobem

-aŻyą,

i w zóżnych ftofunkach

z lobą, zmićfzanć i fkleionć, formuią,

całą budow ę części każych; apo wiel-.
kióy części i płynnych. Sama albowiem krów, iak widzieliśmy, z biał--

ka, włókna, ochry żelazney i wody.
fię fkłada

a. wielką część

płynów

z krwi fię oddzielających, za iey
dzie

-te piórwiaftki
naturą,. Trzy

z węęgla, wodorodu,. azotu, kwaforo=.
i

dw, | forferuą ocąorganizacyi fplós

|

ddosia Ślad Aoda

dk nn Ć

sera

ONEGAIAE

Oc

ŚL

mie
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tionć, za prawdziwć niedokwafy zwióż

, Tzęcć uważanć bydź mogą.

RZRĘ

7

KWASY ZWIERZĘCE CZYLI z ŻĄ.
SADĄ PALNĄ /POTROYNĄ.

405. Kwafy te tem fię od roślina
hych różnią, iż faletroród wfkład'ich

wfzyftkich wchodzi, dła czego ToZ=
ktadaiąc fię przez ogićń, wydaią ftatecznie mniey

ku.

lub więcćy ammonia-

Traktuigc ie przez kwas faló-

trowy; można z nich faletroród od+
dzielić, A tym fpolobem zafadę kwaz

fową do podwóyney roślinnćy przys
wiodłf(zy, w kwas (zezawiowy zannićnić. Wfzyftkie te kwafy 'oprócz tea
go, bądz przez ogień, bądź przez.

A

ww

o i

ranygy

,

kwas f[aletrowy traktowanć, zamića
niaią fię
po wielkiey części w jedóny

żo jet w kwas ZPrufki; który zatóm,

F

3
s
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)

tćm sę w zględem nich bydź zdaie,

czćóm kwas fzczawiowy
kwafów roślinnych

względem.

poznaliśmy. "£]

z.

ponieważ między cztórma pierwiaft_,
kami więcćy nierównie kombinacyi ieft

podobnych, aniżeli

pomiędzy

trzema, więc kialsą kwafów zwierzę- gych licznieyfza nierównie od roślin-

nych bydź powinna.

"Tym czasem

liczba kwafów tych znaiomych, do(yć ieft dotąd: ograniczoną,

406. Kwas Miócziy. ( gcidum IaBi+
eum ) formuićfię dobrowolnie w mlćku kwaśnym, gdzie z kwafem oćta-

wym ieft zmiefzany, t „oddziela fię
paltęputący m - fpofokam : Serwatką

|kwaśnś paruićfię przez ciepło aż da
dsmóy części, cędzi fię a nafycą Wóz

dą wapićnną lub wapnóćn. Po czem
z kwalu mlecznego i wapna uforę
- gel
3

,

ż
0 Pw

=

x

.

ź

——

ż9 —

łiowana rozkłada

?

fię

przez

kwaś

fzczawiowy, który z wapnem na [pód
Opada, zoftawuiąc kwas mlćczny czy=
ty w pozoftałym płynie.

Pfyn zka

tóm tón cćdzi fię i paruie aż do gę-

Kości miodu, nalówa fię nań dobrćgo
wylkoku winnćgo, który (am czyfty
kwas mlóczny rozpulzczą.

Nakoniec

z przecedzonóy tey folucyi wypędza
fię wyfkok winny przez cićpło. Kwas
ten niepozw ala (ię kryftallizow ać,

przez deftyllacyą daie kwas do wine.
nego przypalonego podobny, i for=
muie z zafadami fólnćmi, solć FOZ=

E pływaiącć fię,

407. Kwas Cukrosmiśczny ( zadu
Jaccho-lafticum ) otrzymuie fię kwa=
fząc óbkiór mleczny przez kwas [a-

letrowy.

Część znaczną ciała tego

ftodkiego zamienia ię tym fpofobem
A A

NE

A

Ww kwas. fzezawiowy, w którym razem
,

KO

a

ł

akad 6 tna paw > Pn m

na

w

"NY

TE

/

;

fot=

a

«

—

formuie

ię

1

20
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opada

£.

profzók:

9

i
|

biały;

bardzo mało kwaśny i mało fię bars.

dzo-w wodzie rozpufzćzaiący:

Kwas_

tón fuchy
, rozkłada fię w ogniu ł
daie fubłimat zapach benzoiczny ma=
łący; Z zafadami (ołnemi formuie fos

łe fzezególne,

tryfalizuiące fię:

408. Kima: Łoiowy ( ać1dum febaci-

ćum ). Wfzyftkie tiaftości zwićrzęcć
fnaią kwas tćń przy [obie zupełnie.
uformowariy; który fię przez deftyl=

Jacyą podnoli, ale niecżyfty; chcąc
$o zatem ile możności w czyftym i
skońcentrowanym

ftanie

4

otrzymać ;

halóży go wprzód potażem nafycić,
sól tym (pofobem otrzymaną ma o-

griu wyprażyć, powtórnie rozpuścić
1 kryfallizować.

Na

dziefięć czę:

ści tak oczylzczonćy f[oli, nałewa fię -

'eztery

€zęści kwasu liarczanćgo i

deftylluie hę miernym ognićm; uwol=
Ę

FI10=

|

z =

3 T

Z R

niony kwas łoiowy przechodzi w Ó8*
fkaci dymów fzarych: Crell, mydłó
z tłuości zwibrzęcćy

z
uformowafte

rozkładał przez ałui, a otrzymaną
sól

tym fpofobem- 8 oczyfzczoną

-m potażu 1 kwafu łdiowego złozonąy

przez kwas śiarczany rozkładał.

/P.

Morveau do roztepionćgo w żelaznym
tygłu

łoiu dodaie wapna niegafz6a

nego powiękfzaiące ku końcowi ogień;
|

potem malsę tę gotuie

w wielkiey

kwocie wody; 1 łóg przecódzony a%

do fuchości -paruie. Otrzymuić fię
tym fpofobem” sól brunatna i oftraą
którć fię w ogniu prazy; na ńowó

w wodzie rozpufzcza i kryftallizuie.
Sól ta oczyfzezona rozkłada fię pos
dobnymze fpofobem przez kwas fiata
wy:
czany 1 otrzymiuie fię kwas łoio
<zyfty.

409. Kwas tćn wielu włafnościamł

pó:

aga ra wik

=

podobny ieft do

0 W OO

ł

aka: lubó wielu.

WG

”

-inaćmi widocznie fię od niego różni;

e

ZA

zmićlzany z kwafem faletrowy m roz=
żywóm

frebrem gatunek

fublimatu forimnie, którógo* (61 kuż

;

pituie; z

ma A

pufzcza złoto; folucyą frebra: precy-

chenna nierozkłada; z fodą jednakże,
"wapnem, i ianemi zafadami
folnćmi

fxłada fole od kwafu folnógo całkićm
odmienne.

w ogniużółknieić'i zdas

de fię po części rozkładać, ieft płyn-

ny, bialy, dymiący, [maku i zap
nader oftrego.
410: Kwaś mtówczany C scjdwiń for-

inicum ) znayduie fię całkiem uformowany w mrówkach, które dla tego

kolory

roślinnć niebiefkie czórwie-

nią, imaią mocny zapach octu, kwa=
fowi temu właściwy.

Wydobywa lię

"zaś przez dóftyllacyą mrówek, lub
przez

nalanie ich wodą wrzącą; o«
pe

E

czy[z=

7

4

<

czy[zcza

fię

pfzez

rektyfikacvg ;

wzmacnia przeź zamrożenić.

kwafowi temu właściwa

Fornia_

ieft ftan ga-

żu, lubo ebciwie bardzo ufiłuie łązyć lię zwodą; gaz tón zwierzęta
Ww fobie zanurzonć zabiia. Dla podobiiegó bardzo zapachu 1 fmaku
moze fię w gofpodarftwie używać zaż

W mocnym ogniu roze.

4

kłada fię; przekwafowi folnćmu kwa_ fotód odbićra; mićfza ię z wylko-

kióm winnym; z zaladami folnemi
formuie [ole daiące fię kryftallizo+

30 a

awa

PAC”

bora.

maft oćtu.

s
Waąc

4ii. Kwas iedwabnikowy ( acidum
bombieum ) znayduiący
fię w moty<

lach iedwabnych w ofobnćy na to
przeznaczoney próżności i daiący
fe z tamtąd wycifnąć. Znayduie fię
oprócz tego i w robakach a nawćt
ą

w łalach róbaczków ićdwabńych ;

|

C

|

lecz

decż zmiefzany z klóiem i oleiem;
przez nalanie jednakże robaków tych

wyfkokićm winnym, i wypędzćnie go
potem przez ciepło, może bydź o0trzymany zupełnie czyfty. Kwas ten
ieft płynny, koloru cytrynowego, nietylko w ogniu ale i (am przez fię
dobrowolnie fię rozkłada, mało do

|
tych czas ieft znany.
4ii. Kwaiś wijńówy ( acidum lithi-

cum ) znayduie fię w więkfzey lub
mnieyfzćy obfitości w każdćy urynie;
ale niekićdy fpofobem chorowitym
tak fię w nićy pomnaża, iż w nćrkach lub pęcherzu kryftallizuie fię
nieforemnie, daiąc początók mułowi
piafczyftómu, lub kamićniom. Częfito ofobliwie w febrach i ku końicowi niektórych gorączek,. za oftudze-niem uryny opada. obficie w poftaci

profzku eeglaftćego, który. dawniey
błęd-

RZE:
blędnie za matóryg chorowitą był brać.
ny. Kwas ten left [uchy; bardzo trudno

fę rozpulzczaiący,

|

żadnógo prawie!

nieokazuiący [maku; kryftallizuief
fię
w igły [płafzezonó: miórnóm cićpłe
m

pozwala fię po części fublimówać;m
oc€ńiym ogniem rozkłada lię ipfuie; za,

o

p OE o O

A

mićniaiąc fię w ainitiodiiak
Rozpufzcza ię dofkóśale
wi w
>

i kwas Prufki_
w lugach alOE

P, Błiitów na fandameńcie

nowćgo

tozbiorii kamióni uryniowych zaprzęczył €xyftencyi tego kwafu; przy-

pulzczaiąć natomiaft iftotę ofóbną
którą niedośwafeń urynowym ( oxydum

lithicum ) nazwał, a którey charaktery maią bydź naftępuiącć. Niedokwas urynowy łatwo fię kryftallizuie,
w.zimnćy wodzie fię nierozpulzczą,
niegniie; rozpulzcza fię w kwafie faCz

le-
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rowana
letrowym, a folucyń ta wypa

woną:
zoftawia po fobie matćryą czer
Moiem zdaniem,

przyczyny dla któ»

czby
rych 7. Pearfon itotę tę z li
fą
kwafów wyrzucić ftara fę, me

doftatćcznć; należy zatem w tey mić-

emików,
rze czekać zdania innych Ch

ć
którzy będą mieli fpofobność dofy

ażekamieni urynowych zgromadzić,

_by

niewątpliwćmi

doświadczenrami

rzócz tę obiaśnić było można.

413. Dla tego iednakze że kwas
tón urynowym nazwaliśmy, nienależy
rozumićć iakoby uryna ićmu włalności fwoić kwaśnć była winnń. Płyn.
wątplialbowiem ten, okazuiący nie

ić
wć znaki kwafu wolnćgo, winien

O

przytomności

kwafu fosforycznegó,

który w znaczney obfitości w fobie
zamyka, nietylko wanie wolnym

ale i w związku z wapnćm, fódą i..
aM=

RB

|
gmmoniakićm.

go;
Ze zaś oprócz te

maw [oe
iklćju zwierzęcego
niemało sk

zchnią wewnębie, ilć że, ca ł4 powićr
obwieędziona;
trzną pęcherza nim ieft

częże wfzyftkie te
zatem niedziw,
=
ę;, dg fkładu ka
yn
ści fkładaiące ur

dy w Tóże
mióni urynowych niekió
hodzą; co natunych ftofunkach wc

wnie odmienia.
rę tych kamieni dzi

um prufsie
lwas Prufk' C acid
łaściwe nadane
cum ). Imie tak niew
414.

by
soft kwafowi temu od far

Berliń-

częścią fkładaiącą
fkićy, którey ieft
dobywa. Rózż4 z którćy fię częfto wy

fpoloby od-=
nć zaś są 1 wielorakie
iego.
dzielenia 1 wydobycia

potaż lub sodę
Prażąc w ogniu

, kościami na
g krwią wyfufzoną

mi; chrzą-

, Z roga
w pół przepalonemi
órmi » włofami,
ftkami, błonami , pi
mięA

mięsćm, ferem, fiowćm ze wfzyftkie<
mi niemal

częściami zwićrzęcemi, . l

roślinnómi takiómi, które azot w
fkła-

dzie fwoim malą; ti mafsę wypraż
oną ługniąc; znaydzićmy, iż ług
ten

| utracił po więklzóy ezęści włafności
fwoie alkalieznć,

przez

połączenie

fę z kwafem, 0o którym mówimy.
Oprócz tego, traktuiąc części zwićrzęce przez kwas faletrowy;

w cza:

fie tym kiedy fię po więkfzćy części
w kwas [zezawiowy zamićniaią, wys
dobywa fię znaczną obfitość kwasu
_Prulkiego, który
w poftaci gazu ula=
tuie.

Sama deftyllacyń krwi tenze

fam kwas wydaie. Lecz chcąc go
zupełnie czyftym otrzymać używaią

fię zazwycząy naftępuiącć fpofoby:
* a, Cztóry części Coż

z potażu i kwae

fu Prnfkićgo złożonćy, rozpufzczaią fię
w fzelnaftu częściach wody Poj
1 do

%

>

ohimmósietieńnine

/

«e 89 =P. -.
fię w retorcie
i do folucyi tćy dodają
rczanćga
trz
zy części kwafu fia
fzklannóy tr

elzcza fię w piafku
mocnego; tet ortą umi
on maiący cokoli kituie fię do niey bal
anćy » po*
wiek w fobie wody deftyllow
FyM
prowadzi fię dóftyllacyń miĘ
Czójm
obywa fię w po*
ogniem. Kwas prufki wyd
ry fię W balonie
ftaci gazu zapalaćgo, któ

z wodą łączy i onę nalyca, abe;

ytóy i na pro*
b) Szófnaście części obm

fzek utartćy

CZĘ?
farby Berlińfkićy z óśmią

ami niedokwafu żywego fróbra
ści
A

CZETwo*

, gotuią fię
nego, i 49. częściami wody
bez przeftane
przez kilka minut, mićfzaiąc

farba zupełniezniknie,
"nie. Skoro niebiófkańin
a i dobrze dóftyllocódzi fię cała miefza

górę

ściami kwafu fia
laznych i trzómó. czę
nie
(rebro opada w fta
nego, przez co żyw e
, łączy
nym , kwas zaś fiarczany

metalicz

1

vida
ZA
"w

ecedzony płym
waną wodą obmywa: Prz
ami opilków że=
= miefza fię z a2fią, części
rcza.

lwia:

4

|

aźaja; ; kwas prufki uwal
fię z niedokwalem żel

fię

za, : Zlówa
za
w wodzie rozpufzc
pia fię i
Łóe:
-
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zatóm cały płyn w reiorię,„iprzepędza fię
z nićgo czwarta część lekkim ogniem,

Częftokroć Szyma tym fpofobem

kwas m4 cokolwićk fiarczanćgo
przy fobie, ód którego przez pow tór-

ną, deftytlacyą. ż dodatkiem

kredy
,

uwałnia fię,

415. Kwas Prufki; któremu w atmosferze nafzey ftan gazu ieft właściwy, mą zapach fzezególny, "do za-

pcha migdałów gorzkich podobny,
w mocnym ogniu rozkłada fię i wy:

daie ammoniak z kwafem węglowym
złączony, co naturę ićgo fkładu dofi.tecznie obiasnia; kolorów niebić-

fkich roślinnych meczćrwieni; (mak
rud niekwaśny, przez co zdaie fię do

„rzędu kwafów nienależeć. / Łecz że”
mydło i: fiarczyki alkalicznć rozkła=
da, i ze wfzyftkiemi lię zafadami fol.

nćmi łączy, w liczbie ciał tych Zo»
ftał
AŻ

<=41 —

ftał umiefzcząny. Przekwafowi (ole
nómu część kwaforoduodbićra, przezą

co mocnieyfzćgo zapachu i więkfzóy
nabywa lotności, niemogąc w tym
fanie formować z żelazem farby nie=
biefkiey, ałe tylko zieloną, P. Ber-

thołet

kwas Prulki"
z wielką kwotą

- przekwafu [folućgo złączywizy, r wys

ftawiwfzy na fiańcć, poftrzógł;
iż
pićrwfzy nabył mocnego aromabyczs
Ez0 zapachu, oddzielał lię całkiem
od wody, w poltaci oleiu ną [pod 0=

padaiąc, i niełączył fię więcey w tym
ftanie 2 żelazem. W. mocnićy[zem
cieple podnofił fię niełącząc
fię wię;
'eey z wodą.
416. Kwas zoonczny ( acidum -z0=
'©nicum ) wynaleziony i opifany od

P. Briholet, otrzymiuie fię przez des
fyllacyą wfzyftkich części zwićrzęa

cych,

ie

1 drożdży, będąc ch
ścrą

3

|

|

Rz DB

PCIE
„cią „przepędzonćy . wilgoci,

którą

w fobie oprócz tego, węglan ammos ©

piakalny i olóy zawióra. Oddzićją
fię
i oczyfzczą, da wilgoci, z deftyle

lacyi części zwierzęcych otrzymanćyy
i od -olelu oczyfzezonćy, dodaiąc

wapna, potóm płyn takowy gotuiąc”
ażćby z niggo węglan ammoniakalny

wypędzić, znowu wapna dodaiąc i
trzymaiąc. pa ogniu do póki fię Zas
pach ammoniakalny czuć daie. Po- -

zoftała wilgoć zamyka w fobie kwas

zgoniczny wapnóm przefycony. Zeby ią zatem od zbytócznego wapna
uwolnić, przepufzcza
fię przez nią
kwas węglowy, lub dodaie fię wodą
pm nafyconń , wilgoć lię cedzi 1
przez

AE

zgę(zeza ,

PTE

poteą

daie fekas Amoryczij a ozaka
gotowania fię przechodzi do baloną

kwas zooniczny czylty,
-

$

R

|

?

Kwas tón mó (mak.
k cićrpki, zapach

do pieczonego mięfa podobny, kolo=
| ry niebićfkie roślinne czerwieni, z zą«
fadami folńemi alkalicznćmi trudno
fię kryftallizuie; kwas węglowy z nich.
Wypędza ;

folucyą

'zywego

[rebra

w occie, i ołowiu w kwalie faletro=

wym, rozkiada,

XXYII,

PDLDB.
my. iftoty bądź
417. Dotąd uważaliś

prokte bądź złożonć w ftanie związ

ku z pierwiaftkami proftemi; które
uwagi zakończywfzy, zalftanowić nam
fię należy nad kombinacyą wzaićm=

hą ciał złożonych. Widzieliśmy, że

conć kwa:
wfzyftkie ciała palne nafy

*" forodem

zamićniały ię

w

kwafy .

Ciała te złożone , nieokazuiąc więę

cey

6

«ży powinowaćtwa z kwaforodem;
ufiłuią niocno łączyć fię z wielu 1n>

nómi ciałami; czyli, iak Chemicy mó
wić zwykli, okazulą wiślkąfkłonność

do komijuacyi, dla czego fię prawie
nigdy w ftanie czyftym w naturze

nieznińyduią. 4 pomiędzy innych
ciał, nńymoeniey łączą fię kwafy
z alkali, ziemiami, i niedokwalami

metallicznemi, formuiąc z niemi cia1ą, znaiome pad imieniem joli.

$ole

więc są iftoty złożone z kwafu 1 akkali, ziemi lub metallu. W kazdey
zatóm fol uwążąć należy dwie czę-

ści, iednę chciwą kombinacya, ą przez
ę do
to daiącą niby pićrwfzą pobudk
tę nafarmowania lię foli, a tę ilto

gwano cialem folącem
princzipium ERC

( corpus V. |

)* drugą niby

do tey "kombinacyi wciągnioną ale
tio natury [oli itotnie należącą, 4

4

ę

"*= 4) 5

|

tę nazwano zafadą folną Ć bafis falifis
naś
abilis ). Więc żeby. ciało iakić

Źwać folą, potrzeba ażeby Z kwasu
1 zafady folney ziożonć było; 1 któw
regokolwiek ciała naturalnego fkład
takimi fię okaze, to ciało za sól mieć

będziemy.

Tem fpofobem natura [0a

za
ui znaczenie tego wyrazu doftatec
hie (ą ożnaczone; kiedy dotąd nas

żwifko to; zadnego pewnego niemias.
Pod imieniem albo=
te znaczemia.

wiem foli zaymowano wfzyftkić ciąs
ła okazuiącć[mak na ięz ku; mocną
fkłonność do kombinacyi; niepaluć,
1 rozpufzczaiącć fię w wodzie; kićdy
tym czalem w wiełu prawdziwych
=
fólach żadna Z wfpomnionych wła
ącfię
> fności fię nieznśyduie, okazui
widocznie w innych iftotach którć

żadnym fpofobem za (ole miane bydź
fte
nięmogą; jakiómi są zicćmie i wfzy

kie

kie niemial niedokwafy roślinnć
i zw ićrzęcć:
|
418. Podług Gęólniań, prawideł
;
któróśmy fobie na nazwilka Ofibmi
cz:
ne przepifali, wypada,

12 każdą sól |

od fkładaiących ią piórwiafików
imię.
mieć powinna: Uważamy zaś kwa
fy.
i zafady [folnć za ciała sól formui
ącć, nie maiąc żadnógo na ich pićr
wiaftki

względu ;

nazwilko

zatóm -

każdey foli z imićnia kwalu i zafa=

dy folnćy fkładać fię powinno, daiąc
pićrwfzóńftwo kwafowi iako iftoci
|
e
folącey.

Stofownie więc do tey u-,
ftawy, (ól up. z kwafu fiarczane
go 1

potażu,

fody lub wapna złożoną ,

nazwiómy fi
fiarczanćm potażu, fody, wą-

pm, ( fulphas potafste, fodee,
calcis);
fole z tychże [amych zafad
i kwa-

Tów faletrowego, folnegó, węglow
ćgo,
i t. d. powftaiącć, nazywać lię będ
ą

fa-

pas

SAY

o

om

Jaletran, folar. węglan, ( nitras, murias;
€arbonas ). W takowym układzie Chómiczaćgo fłownika wfzyftkim folom
"B nowo - wynalezionych kwasów lub

zafad folnych
- przyzwoite

pówftać mogącyin,

nitychmiaft

będzie mozna.

imiona

dadź

-

419. Każdy zatóm kwas wfzcztgólhości tyle odmienuych foli uformo»
| "wać moze; ile ieft zafad folnych;

a zatóm liczba soli w ogólności równą
będzie iiczbie kwasów tozmnozżonćy
przez liczbę zafad. Kwasów
zaś
wfżyftkich znamy dotąd 38. zaymuiąc

w tym rachunku przekwafy
ipodkwafy;
które fpoloben

kwalów z zafadami

;
folnómi fię łączą, i fole formuią
z zafad folnych znamy trzy alkali,
ośm ziem ( Z pomiędzy których ied
nakże krzemionkę iako. niewchodząs

cą w związki z kwafami wyłączyć
na-

"AB"
halćzy ) i AL. nićdokwasów metal.

licznych; wfzyftkich więc foli podobnych ieft 1178.

Ze iednakże mamy

ż pomiędzy kwafów. cztóry metalli=
cznć, a miezdaie fię rzeczą do

EŃ |

dy podabrią, ażeby te z. niedokwafaini włafnych metallów łączyć fię 7
u

fole formować mogły, zatćm cztóry
sole od liczby tey odtrącić należy;
mamy zatćm wfzyftkich [oli podobnych 1174, z których ićdnakże bardzo wiele ieft takich, którć albo cała
kićm dotąd nie są znaiomć albo bara
dzo mało; w fzczególnem zatem ich.
opifaniu nad tćmi fię tylko zaftana<
wiać będzićmy, które i lepićy (ą zna-

nć
t w użyciu owazzydań pożytecznićyfzć.

420. Wyra zona iednakże powyżóy
| ficzba,

w(zyftkich

fol; ńieobćymuie;

kazdy albowićm związek kwasu z za.
|

1

fadą

ORO. AA O

O

4

bt folną trzem różriym folóm wór
ze dadź początek, podług tćgo iak
kwas daną zafadę albo zapelnie nafyci, albo_w części tylko, alboli. też
nakoniec

przefyci; zkąd wypada,

iż-

] by wfpomnioną liczbę ' foli _potroić
należało, co klafsę tę ciał zbyt czy"ni ogromną;

Niyprzyzwoitfzy [po-

*fob wyrażenia tych ftrzech przypad- ków w

fłowniku chemicznym zdaie fię bydź ten; ażeby, zoftawiwfzy zwy-

czńynć folom zupełnie

naźwilka , w

nafyconym

[olach. iedofyconych

Lmiić ich 6d zafady

Zaczytiać,; fole

Żaś przefycone ógólnćm nazwilkióm
kwaśnych oziiaczać .

p tak

jeżeli.

filarczań potażu, qpa: lub Żelcza, nad
to inieć będzie zafady, nazywać go
będziemy Kali -fiarczam.m poiasu (kali»

ca A

CE

*

ć

fulphas potafsee ) zicnio - fiarczanóm
wapiia ( geo- pa: calcis ), metale

D

„lo?

fo-fiarczanem zelaza ( metallo-fulphaś
ferri );ieżeli zaś kwas przewyżfzab
będzie, uży iemy wyrazów. fiarczanu
konsnógo potażu, wapna lubżelaza ( oxyfulphas potassee, calcis v ferri). Nad :
to, ponićważ te fame zafady folnćin=
nć sóle z

kwafami, podkwafami i

przekwafami ftanowią, więc i te przy:
padki w nazwilkach fzezćgólnych oba
jąć będzie potrzeba. Na tćn koniec
w Łacińfkićy

i Francufkićy Nomen-

klaturze uży w aią różnego

zakończe-

Mia wyrazów; ftofuiąc fię do [pofo-

_bu nazywania kwalów. My, ftofuiąc |
fie takze do nazwifk kwafowych, [ole pówftaiące z podkwafów nazywać
-fiarczan ( fulphis ) „pod=
będziemy pod=f
- folani. Ew
faletran C nitris ) pod
Sole zaś w których fkład przekwas

folńy wchodzi, przejołan potażu ( murias oxygeńatus potafse ) pizefolon
- Po:
fody, wąpńa, RE 0

fónówaz zafady folne troiakiego

są gatunku, to ieft: Alkaliczne, Ziema
nó,. i

Metallieznć,

więc i Tofew 0-

gólióści ma trzy klifsy podzićlić

można, nazywaiąc
tć; których, zafadą
ieft alkali, akalicznemi ( falia alkali-

na );innć w których ziemie wchodzą, ziemnómi ( falia terrestria ) na
koniec metafliczneni owe, którć z nie-

dokwasów metallicznych

W takowóm rozurićniu

powftaią ,

wypada, ia.

kikali; ani nawet kwasy; za [ole uWiżanć bydź nietogą. Y w famćy
tzóczy takowe rozporządzenie ź [amey definicyi foli wypada.
421. Każda sól pewną mó właści-

wą [obie formę. kryfztałów, l zazwy- 5
cządy w tóy formie bądź regularney |
bądź tieregularnóy exyftuie, ale ścisle

mówiąc W tym ftanie niemoże

bydź uważana, iako z kwafu tylko i
|

Da

|

za-

— 52 mm

pafady solney złożona, woda albowióm do kryftallizacyi potrzebna „.
ieft iednq z iftotnych ióy części
fkładaiących.

Ta iednakże woda fa-

mą mocą ciepła: wypędzona bydź

poże,chociaż iftotny fkład w iękl(zey
części foli wfzelkiey mocy ognia 0pićra lię. , Częftokroć famo powietrze
wodę tę folom odbiśraiąc, w fobie

rozpufzcza, przez co kfztajt fwóy
gegularny, i przezroczyftość tracąc;

i w profzek [ię rozfypuią; c©
fchną

feinięciem foli ( efflorefcentia ) nae
AA

|

| zwano.
Sole Alżalczne»

o

ZM Siarczan potaćwy

C

fułphas

H potafse ) dawnićy C tartarus : virion
latus, 6 cenum dny lccium y zwany, bar,

dzo. rzadko

w ciałach kopalnych,

w roślinach zaś
=

dość

częfto lubo
w Mma=-

duie fię. Roze
w małóy kwocie zndy
wos
mnaftu częścijach
oś
w
fię
a
cz
fz
pu
zaś gorącey;
dy zimney, s fzóściu
allizuie fię
(maku ieft gorzkićEgo; kryf
zne;
w. kolumny” fześcio boc

podobnć-

ne;
miż piramidami *zakońc zo

w po»

*

ada "odm14
wietrzu żadney * niepodp:
dę kr yft allicz=
nie; w ogniu traci wo

żadnćmu roz
ną, [chnie 1 topi fię,
kładowi niepodpadaiąc.

Kry fzt:ały tey

67: części po"
foli fkładaią fię z 66,
1 4 32. wody:
tażu; 28, I: kwasd
rytyczne 10z=
Przez barytę i (ole ba

uftępu- plada fię, zióćmi tćy włafnego
kwafu.

1ą0

W

niu roze
mocnym og
*zamióniaiąq

,
klada fię przez węgiel

:
Gę w fiarczyk po

w Farmacyi. aż

Używa fię zł

z

a fodee )
le Gl:mberi )*
inaczóy -( fa 1 mirabi
"423. Sirezm Sody |

naturz e; a*
qatrafiany dość częfito w
[oz

%
s

»

a

<

P>

= gą —
-fobliwie w wodach niektórych, lubo
ten którego Zazw Yezńy używamy ieft
dzielem fztuki.

A

Otrzymuie fię pofpolicie przez wyługowańie 4 wyparowąnie -efzty, po wypędzeniu
kwa-

fu felnćgo z

foli kuchenńćy przez

kwas fiarczany , pozoftałćy.
Smak
mó gorzki; kryftallrzute lę w
kolumny [ześciobocznć zgniecionć,
z oku
-

firon dwiema zbićgaiącemi fię. płafz-

czyznami zakończonć; w
wodzie łatwo fię rozpulzczą, potrzebuiąc
czte-

rćch części Ziamnó, a równćgo fobie
ciężaru wrzącey; w powićtrzu (chn
ie

i

i rozfypuie lię; w ogniu.bardzo
fię
łatwa PR Rozkłiada fię prz
ez po-

taż, barytę i węgićl rozpalony; w
Ru

częściach m4

21,87. [ody, 13, 19.

kwafu, 64; 94: wody. Nayznaczn
ity.

fzy użytek sy | foli ieft w
medycynie,
-

=

"A

jez

ZĘ

%

-

NÓG

TR

|

REZ

424.

=

ZE
se.

|

niakGlnY ( fulphas
424. Siarczan ammo

ammoniacus fecre"ammoniacalis, fal
ektó"
znaleziony W ni
tus Głlauberr )
fkich, 1 zdarza
rych wodac h Tofkań
,
zy Wulkanach
jący fię niekiedy pr
rmę cjeńkich ikryfallizuje fię w fo
trwał ych; w wo”
gieł w powietrzu
zcza, potrzebujące
dzie fię łatwo rozpul

cey;
ęści wody wrzą
równey fobie cz
topi fię iroż= |

niu
dwóch zimnćy; w og
kłada.

lub lodem
Sól ta ze śniegiem

zamiónia ić w ftam

tarty m= miefzaną,

płynny

1 wielkie fprawuie

zimno .

adwa alkali ftaRozkłada fię przez ob

i poczęści przez
"4e, barytę , wapno
.
d ieft bez użytku
magnezy4.

Dotą

( fulphis po425. Podfiarczan potażu
m Sthalii ) Znatafsse; (al fulphorosu
d Stała otrzymuie
ny już 1 opilany o

zeć. nafyconą
fię przepufzczaiąc pr

dkwafu fiarczap folucyą potażu gaz po
»

uż

ne-

Ko. ==
mego; kryftallizuie fię
w blafzki czwo- s

roboczne ukośne, lub dróbuć
igiełki
Viednym wfpólnym punktóm
z fobą związanć; w ogniu trzófz
czy, opufze-

cza wodę kry fialliczną, wyd
aje wa»

pory liarczyfie i ftraciw [zy czę
ść far. |
ki, zamićnia lę w kali-fiarczan
pota:

" Żu; [mak mą oftry,
fiarczyfty; w po-

wietrzu lub gazie kwaforodg
ym Zwol=

na traci -(w ole wła(ności
i zamienią
_fię w fiarczan potazowy;
w wodzie

bardzo łatwo kę rozpu fzcza;
rozl =

'_

da (ię przez bary tę, wapno,
iwfzyftkie
niemal kwafy, które z [zumen
i podkwas

fiarczany oddzielaią, wyiąwf
zy fale
trowy i przekwas. folny któ
re mu
część wlalucgo <kwaforodu odltępuią
1 w fiarczan g0 połażowy.
zamićniaCh Niektórć niędokwały met
allicz=
dały- iakó złota, fróbra i żyw
śgo [rć>

bra do Manu mętallicznógo Prz
ywraCag.

|

=

ł

| ika 57 —

Ę.

Ga; innć iako ołowiu, miedzi, żelaza,
- Manganezu do *tego ftanu przybliża, ,
426 Podjiarcz ofójy ([ulphis fodze )
otrzymuie fię

fpofobem

do poprze»

"dzaiącego podobnym; [mak mą chłos
dzący, firczany; kryftallizuie fię w ko»

„lumny czworobocznć, których dwie
| „płafzczyzny

przeciwnć Tą

więkfze ; 3

' rozkłada fię przez barytę, wapno i
$ potaz; w innych włafnościach cał-.

kiem fię fpofobem poprzegzaiąctgo
k zachow ule,

427 Podfiarcznn ammonickalny € Tule
e w ko=
fię
) kryftallizui
plis ammoniee

lumny
fześciobocznć, podobnćmiż
*
Piramidami zakończone, fmak m4 gry
ący Wzbudzaiąc razem czucie zime
"na na ięzyku, i zolftawniąę [mak fiar=

ki; z powietrza wilgoć przyciąga i

w krótce fię w. fiarczan ammoniakal<
>>

Z

MR

"Ry zamićnia ;

w wód

fią

obficie:

rozpufzęza; wmocnićy (zym ogniu podnof fięirozkłada. Rozkłada fię przez
barytę, wapno, magnezyą, potaż, lo: |

dę i wfzyftkie niemal kwafy.
- 428. Saleiran potaźa czyli Jałetra Cni|
tras potafs:e ,

nitrumm )

bezprzęftannie

forniuie

lą

wznacznćy obfitości

na powićrzchni zićmi, gdziekolwiek

ię części roślinnć i zwierzęcć przy
wolnym przyftępie powietrza rozkładalą. Zndyduie fię dla tógo ftateczmie w pićrwfzćy warście ziemi okoła
ftarych budynków, tudziez w ftay=
niach, oborach, 'owczarniach, wozow»
niach, ftodołach r t. d. równie iąk
ma ftaryeh .ł

wilgotnych ścianach

wapienny,„ch lub ziemnych, zkąd przez:
proftć wyłagowanie otrzymaną bydź
Z

Ponieważ

sól ta niefkończo-

aó mń w towarzyftwie użytki, a bę»

d4Q

|

wa

| dą

itotną częścią fkładaiącą pros

rehu,

w teraźnićy[zey

ney, w wielkiey ię
ł
;

fztuce woiens

pfuie obfitości ,

zątem obinyślono fpolfoby przyśpie=
zenia icy formacyi, przez wyftawianie na przylłęp powietrza kup zićm=
nych

w wapno,

części roślinnć
1

Biwórzącć rozkładające fię,

obfitych.

x

| Rozkład pierwizych wydaie potaż,
| stóry równie iak wapno, przez mo©nć z kwafem faletrowym powinowaćtwo, fkładaiącć iego pierwiaftki do.
połączenia fię ufpofabia.

Połączenie-

zaś to tem łatwićy zdarzyć lię mo+
że, iż wydobywaiący lię z części
zwićrzęcych faletroród

wanie fta-

dym lub płynnym, łatwiey w związek
z kwaforodem wchodzi, niebędąc od
związku tego odciągany połączeniem
fwoićm z cieplikiem.

Jego albowićm

mocne tak z kwaforodem iąko i zTaa
ee

I
uż mz

-

|
z

|+|z.aós

a

3

lótrerodem pawinowacltwo: ieft przye:
czyną,

iż w 'miefzaninie naturalney”

dwóch tych gazów, iaką iek powić=

kwas Faletrówy po=

trze atmosfery,
w ftać pieuloże,

=

- 429. Ziemia maiąca w fobie falee|
grę ługuie hę, i ług takowy przy-

zwoieie fię przez gotowanie zgęfze|al

w chlodnóm mićyfcu
cza, a potóm

do kryltałlizacyi
„fad

zoftąwuie,

Pićrw=
iednakze kryftallizacyń mało Q=

fidza prawdziwey faletry , zamyka:
iąc więkfzą część kwafu. faletrowegu.
z
u wapnóm i magnezyą połączonćgo;

dla czego do pozoftałego ługu doda-

je hę

popiołu lub fołueyi potażu

dopóty, dopóki fię zićmny ślad fora
> mie;-ponośał

gotowanie

płyn ZNOWUfię_przez

zgęfzcza i podobnymże

fpofobem do kryfdlizacyi odRawia,
bez otrzymanć tym fpofobem kryę

(zda

:

az dka

|

| fztały brudnć są i wielu obcómi iftó=

| tami fkażonć, tak, iż załódwo przez

|kilkokrotnć w czyftóy wodzie roz
| pufzczanie; cćdzenie i kryfiallizowa:
| nie pozwalają fię dofkonale wybićlić

a oczyścić.
czanie

Ze Zaś takowć oezy[z=

żmudne

i kofztownć

bydź

mufi; dla tego wielu dzifieyfzych
Chemików; fzybkie drobno potłuczo+
hey faletry w wodzie zimney obmy*
/ wanie; przenof[zą. Działaiąc zaś bądź
ż

piezwfzym

bądź drugim

spolobem,

| część znacznąfaletry ginie, którą to.
|

zgubę »

poprzedniczć proby

zawfze

w wielkich robotach przewyzfzałącą,
ER gotowaniu Lavotfry ułotnieniu czę:

ści znacznćy falótry przypifuie.
w dłu- 430: Saletra, kryftalliznie fię
gi, dęte, fzóściobocznć kolumny 3

w powićtrzu żadnćy niepodpada ods
topi, wo
mianie; w ogniu łatwo flię
ną
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4

dę f[woię kryftalliczną traci, i mae
refztę zupełnie fię na gaz kwaforodny, falótrorodniy

1 potaż rozdzićla ,
dla tego przeż [amę defty Ilacyą fa

łótry, wielką mnogość gazu kwaforodnego otrzymać można.

Rozpalo-

na do czerwonosci ze wfzyftkićri

niemal ciałami painómi detonuie, pa.
ląc ić nagle kofztem włafnego kwaforodu.

W wodzie łatwo fię rozpu-

fzczą, potszebuiąc . do zupełnćy [0lucyi trzćch* części wody zimnćy,

pół

tylko

włalńćgo

ciężaru

wody

wrzącćey. Rozkłada fię przez barytę
i kwas fiarczany: Sto części tey f[oM fkładaią fię z o,go. kwafu, 0,63. .
potazu, i o; spekdy;
431. Sałitran fody

Gui sodze; TE

trum eubicum ) formuie wielkić fześciobocznć kryfatały, którć z powić
trza
cokolwiek przyciągają
wilgoci; :
fmak-

= dw

fmak mó „gorzki 1 chłodzący; z Cia<
tami pałnótmi

mnióy od falótry deto. '

_ mnie; rozkłada fię przez potaż, barys
'tę, glinkę, i kwas fiarczany; w _ ras

turze nigdy"dotąd znalezię nym nies
był ; "do zupełnego rozpufzczenia
dwóch części wody

zimney i tyleż

niemal wrzącćy potrzebuje;w ftu
częściach

zamyka

O; 29.

kwafu. Ó; BO:

| alkałi, i o, 21 NY:
_432. Śali: rań ammońiakalny ( Nitras

ammonie; Nitrum flammans ) kry.
ftallizuie fię w formę igieł, smak mś

chłodzący ii gorzki; w ogniu fam przen
<fię bez dodatku ciał palnych 1 w zaje
kniętych naczyniach , detonuie; coFię -

z przyczyny rozkładu oby'dwóch pićr.
wiaftków fkładaiącyćh i wydobycia ga=
zu faletrorodnego zdarza. W wodzie
i wyfkoku winnym łatwo fię rozpufz=

- czń; lód topi i znaczne tym fpofo*

pm

|

>

bem

5

bóm zimno

fprawuie.

Rozżkłada fię 4

„przez barytę, wapno, potaż, fodę i
kwas

fiarczany ;

zamyka,

O; 46

W

kwafu,

IOO:
i

częściach

bę 14.

wody.

Znaydunie fię zazwyczdy razem z f[aletrą w zićmi, z którey fię ta ofia=
tniń ługuie.
tris )
wany,

Zaden pod -falftrań (nis |

niebył dotąd dofyć exąmiroi przyzwoicie poznany, Wy-

fiawuiąc faletrę

na moc

ognia

tak;

ażeby część kwaforodu utraciła, po=
Żóftaie " tyglu sól, którąby Imożna mieć za podf:lćtran potażu, , ale
z gatunek [oli mało ień, znany,
453. TP”glan półażu [c carbonas potafsse ;

za potaż dla tego; iz kolory niebić-

fić roślinne zieleni; kryftallizuje fię

. kwa-

D00

W figury czworobocznć, i wilgoci
Ż powietrza nieprzyciąga. Formuie
fę tą sól lolucyą potażu zumyfłu
EEO
0

=

S71 tartari ) miany dawniey

—6z—
| kwafem węglowym nafycaiąc; lub dły50 w powićtrzu atmosfery albo w
ga-

zie kwafu węglowćgo trzymaiąc
. Roz.
kłada fię przez wfzyftkić kwafy, z któ.

ćmi fię dła tógo burzy; fkłada fię,
Z 0,20. części kwafa węglowćgo ,.
©; 48: potażu is0, 32: wody; barytą

i wapno odbićraią mu kwas węglowy

i do ftanu czyftego potażu
przywra=

edią.

Zwyczdyny potaż iaki w hań
e

dłu i Aptekach znaleśdź moż
na, atil

ieft czyftą tą folą, ani czyftym
pota-

żem, ale mićfzaniną obydwóch,
L dła
tego

częltokroć wilgoć Z powićtrz
a

przyciąga. Nalawlzy go dobrym wy:
fkokiem winrym, można tć dwić iftoty

Zupełnie oddzićlić, potaż albowiem

rozpuści fię w wyfkoku,' kiedy (ól
o którey mówimy przyciąpnąw(zy
có-

kolwiek wilgoci, na fpód opadnie.

434. Męglan fody © carbonas fodźć
y ,

E

|

wpoe

„a

+= 66

w „powietrzu wyfycha i tem fię od
foli poprzedzaiącey

różni ;

rozpufzź

cza fię w równey fobie wadzę wody wrzącćy; a w dwóch częściach
zimney ; fkłada fię z 0,16. części
kwafu, 0,20 Alkali, i o, 64. wody.
Znayduie fię w niektórych wodach

mineralnych.

W Azyi, Afryce,

i.

w Węgrzech dofyć fię obficie znóyduie.

P

435. MPęgliń ammoń'akalny „ RE
nas aminonize ) kry'ftallizuie fięwko*
lumny czworobocznć;

miernem cie-<

płem podnofi fię + ulatuie; w wodzie

- fię bardzo łatwo rozpufzcza; rozkłada fię przez wapno, potaż, fodę i
wfzyftkie kwaafy;

zapach ma amnmo-

niakalny niezbyt mioeny;. otrzymuie
fięrozkładaiąc sól ammoniacką przez

węglan wapićnny. Wfzyfikie części:
zwićrzęcć i niektóre roślinne obficie

go

ZĘ 2

z

gów ogniu Wyddig, lubó tie
cżyfty:

Sbonieważ sól tę w ftanie
[uchym mieć
k-

b holić przy fobie można,

zatem us

żywa lię ź pożytkiem, dó odżywi
ania
przez

mocny fwóy zapach, ofób- fta=
|

> bych” i mdlóiących:

i

436. Fo.-fordn połażu 'Ę zbojębać i po.

talse.g

kryta: lizuie fię w kolumny.

eaworobocznć ; w. wodzie łatw
o fię
rozpufzcza, w powićtrzu żadnóy
niepodpada odmianie, na ogn
iw.„pićni
fię ;- topi 1 narefzcie formuie
fzkło
przeztoczyftó: Podfo:foran półażu (Pho-

fphis potafsie ) mało doł ąd ieft
zna: -

ny.

Obiedwić t6 Pore”:otrzymuią ię

przez proftć połączónie potazu z
kwafem lub pódkwafem Tosforycznym,
s 437. Fu;foran fody Ć Phosphas. fo-

|

de ) daie kryfztały regularnój fzó.
ściobocznó, ukośnć, w powićtrzu
nieE2
|
od-

— 68 =

L=

ie rożs,
edmienne i1 łatwo fię w wodz

pufzczaląc*.

Kryfztały te topią fig

nąc przez=
w ogniu na fzkło, które tyg

roczytość traci. 989] ta przefycond
ca lek=
eohólwićk zafadą folną i daią
kić znaki alkalicznć, znajoma dawnićy.
była pod 'nazwilkiem ( fal perkat: m Je
;
'Przefyconń Zaś cokolwiek kwafem

=
formuie mafsę w cieple fię rozpływa

iącą, W zimńie Rałą.

Simak tey [oli

e
dofyć przyiemny fprawił, iż wprowa
w
dzoną zoftała w użycie Medyczne

| Anglii.
438. Fo'foron

plas

amnmońmie

W długić

oda ( phos=

)

kryfalliznie* fię,

i cieńkie czworobocznć ko<

; w ogniu fię rozkłada opufz=.
łumriy
czaiąc ammoniak; a z węglem trakto=
Dawnićy sól
„wany wydaie fosfor.
tę razem Z poprzedzaiącą zmićfzangy :

przez kryfallizacyą z zagęlzczonćy

ury-
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l
Uuryny oddzielano pod imieniem (sa

efsentiale urine, Sal mierocofmi ).

akcie
Fosforań ammoniakalny w Extr

przyczy=
urynowym przytomny; był

e
mą dla którey extrakt takowy z wę
wał fos=
glem zmisfzany w ogniu da
fol urynoe
for; że zaś drugź część

wey czyłi fosforan Sody, przez wę*

giel fię rozkładać niemoże; a ztąd

niewfzyftek kwas fosforyczny w ury*
e; za”
nie, na fosfor wyrabiać fię dai
, o którym
tóm radzono do €xtraktu
afem
mowa, cokolwiek ołowiu z kw

eby
folnym ziączonćgo dodawać, aż

tym fpofobem kwas fosforyczny
fody oddzićlić,

od

|

as pó
439. Arfenian. potażu ( arfeni
u Wynńa+
tafse ) naprzód od Macqra
kolumny
jEziony, kryftallizuie fię w
ach
czworobocznć, w ąbydwuch końc

kofń<
- 6zworobocznómi piramidańdi za
GZQ="

p4

-70—= .
a

of

+

czonć; otrzymuie fię. przez profte

*kwafu z potażem połączónie, lub
przez.

deftyltacyą

niedokwafu

równych

części

atlzebikowććga + falćtryt,

gdzie niedókwas< kofztein kwafu (aletrowcgo Go ftanu kwafu przefzedł-

fzy, pożoftały z tozkładi falótry: po
taż, nafyca. Solucyń WRKAĆ nalyco

na potażu, rozpufzcza w cieple nie-dokwas arfzeniku: biały, formuiącmafsę białą, gęfią, nieprzytemnćgo. zapaź |

chu, która lię kryftaliizować niecheeł
wilgoć zpowićtrza przyciąga. WATA r
'pazywał mafsę tę eqirchą ar znitotrą

€hepar arfenici);zdaje fię,iż niedolkwaa
. arfzenikowy, mieyfeć podkwafu w tym
przypadku zaitępuie. Arfenian pota-

zu: łatwo figę w wodzie. rozpufźcza ;
w _powićtrzu zadnćy , niepodpada
od-

mianie; w ognia ną. [zkło fię topi,
4ecz z ciałami palaćmi traktowany
ETZ

|

RE

I0Z-

|

rozkłada Gę i arfzenik w poftaci
w ftanie me" niedokwafu białego lub
- tallicznym, uchodzi.
440. Arfeniar fody C arBaiaś fodee )
fię deftylluiąc biały Ar=
ptrzymuie
,. fzenik z faletrą kubiczną lubprofto
fodę kwafem

iąc.

arfzenikowy m

nalyca=

ich
Sól ta w włafnościach (wo

niczem fię prawię” od poprzedzalącey
-Nieróżni.

441. Arfenian ammowiakalny ( Arsenias ammoniee ), otrzy mule fię bądź
kwas arfzenikowy profto. ammonia-

n nafy caiąc, bądź [alótran ammo
kiem
niakałny

z niedokwalem

arfzeniku”

|
deftylluiąc, Bądź nakonieć wypędzaiąc kwas folny z (oh amimoniackiey ©
przez kwas

arfzenikowy .

Sól

ta,

y na.
ścina fię w „maleńkie kolumn

3 | piztaie igieł pero

e z fobą. (plęs E
c10= |

€ionć; i w mocnym ogniu, opufzcza=

iąc aminoniak, rozkłąda fię,
442. Kwas t' mfłenowy łączy fi
fię z po»

mocnieyfzć kwas tunftenowy w prófzę
ku oddziclić można.

Tunfłan
7.

MMO

niaśaliy rozkłada fię w mocnićy [zym
ogniu, opufzczaiąc amnioniak, i zo»

ftawuiąc po fobie kwas w profzku

zółtym; folucyń tey [oli rozkłada fię

przez (olucyą wapna w kwafie fale-

trowym, kwas tunftenowy łącząc fię
z wapnem, i ammoniaku kwafowi [ae

letrowemu uftępuiąc.

_'443, Kwas tolytdwwkswy |prz
ez po«

|

y łączćnie fwoić z potażem, formuić
sól

w
O
"WO

rozpufzczś, i z którego przez kwafy

"WENN,

kie kryfztały; w wodzie dofkonale fię

0,

tazem, fodą l ammoniakiem, z .pierw=
,fzym formuie tunjfan poiażn Ć tunftas
potafsae ) który frę ścina w maleń-

AE
w mafsę przezroczyftą z maleńkich

fpiczatych kryfztałów złożoną; (mak

m4 cićrpki; przez kwąfy mocnićyfz6

m

rozkłada fię i kwas swóy w poftaci

profzku opufzcza. Podobnym [pofęe
bem kryftallizuie fię i mo/ybdan sody

1 łatwo fię w wodzie rozpufzcza; żas
-

p

rmy

"ER

mam a w

_. 8ól dość dobrze ffę w wodzie róz»
pufzczaiącą. Molyblau tón ścina fię

dna z tych soli niedąiefię rozkłas
dać przez ogień. Molybiim zaś ams

moniata/ny w ogniu zafadę fwoią fol=
ną opufzcza, zoftawuiąc pofob
e pro

fzek popielaty; niedaie fię porządnie
kryftallizować, lecz ścina fię tylko

w galaretę, lub w fkorupę twardą

wylycha.

|

444. Kwas Chromiczny łączy fię
bardzo dobrze ze wfzyftkiemi zafa
dami alkalicznómi i formuie fole łaa
two fię w wodzie rozpufzczaiące j

WĄSY
ka

|

o «r 4

|

e€+
wfzyfkkić "te fole przez powołną

RaNo: fię w kolum=

waporacyą

hy czworobocznć regularne pz
omiż piramidami

zakończonć ; alba

w błafzki; koloru są złotego lub poa
| marańczowćgo, (maku fłabo metalli+

€znćgo; w ogniu topią fię, pićnią
; biorą na fiebie kolor ziólony; przez.
kwaąfy i ziemie rozkładałą fię i for-

MIUIĄ osady pomarańczowć. Ę

445: Solan potażw © murias potafsze,
Bał digeftivum Syłvii ) kry fallizuie.
-fię

w fzóścio--grany regularnć; - fmak

gad tony i gorzki; w ogniu trzefzczy;”
topi fię 1 narefzcie, nie rozkładaiąę
fię „ałatnie; rozpufzcza frię w trzech
częściach: wody tak zimnćy iake 4.
wrzącćy;

rozkłada fię. przez

bary Łęg

gównie iako 1 kwafy, fąrezany, [aksa
trowy i borazowy; krzemiońka, amaa.

Aa i glinką w s. go rozkładaiąg |

R

-—

Ba

fłada fię z--©;3D: części kwafu, 0,63.

potażu i o,7. wody. . Otrzymuie fię
bądź przez profte dwóch ciał fkładas

iących go połączenie; bądź- rozkłas
daiąc sól aninioniacką- przez potaży
RE

że

>

. końcem otrzymania aanmoniaku, bądź»
z

ś

nakoniec rozkładaiąc w wielu opes

racyach Chemicznych folucye ziem
iniedokwafów metalicznych, w kwas

Be folny m, przez potąz. Znóyduie”fig
w niektórych roślinach, przy handlos

Wym potażu, w zićmi [alótrowćy
5

i

w niektórych wodach.
446. Sołan

Soy, fol zwyczdyna e

chen d ( Murias

fodze. )

W wielkiey,

|

mnogości na całóy niemal ziemi przys

|

tomnóą; tu i ówdzie kopalna 1 nieą
zmićrne mofsy pod zie.nią. formuiągą
wa; w wielu nidto wodach i we wizyf+

kich morzach óbBtA, kry tallizuie lig,

_ wfzóścio--grany dolyć xegvlarnć w góą.
sz >Ą

;

.

rz%

amm Ó —
gze

pifamidą- próżną i wywróconą

gakończone; w powićtrzu żadnćy nieulega odmianie; w ogmu trzefzczy
4 topi fię nie rozkładaiąe fię byndymniey; cztćrech ezęści wody tak
zimney rako i gorącey do rozpufzczenia fię potrzęb ie; rozkłada fię
„przez potaż, barytę, i kwafy, fiarczae
ny, faletrawy t boraxowy; fkłada fię

s o;33. Części kwafu, ©;go. fody, i

©,17. wody.
| 447: Sól kuchenn4 kopalni rzadko
ef tak czyfta, ażeby prolto na u.

g!a 1 w takim przypadku rozpufz=
ezaną w wodzie, códzoną i gotowaa
ną bydź mufi.

EE EEEE,

żytki towarzyfkić obracanń bydź mo-

Zdaie fię iż cała Tól

kopalna wodzie morfkićy pićrwiaftkowo początek fwóy winna, morze ał-

bowióm ieft podług wfzólkiego do

prwdy podobićńftwa

prawdziwćm |

z 77

a.

f01; tóygniazdem, w którćm fię pów.

czyha i dofkonali, W kraiach _pułs
' nocnych woda morfka dofyć ieft w fól
uboga, w południowych zaś tćm bos
-gatfza, im _fiębardzićy do KEkwatora
zbliżamy, tak., iz z pozytkićm wys
warzaną bydź może; lubo fpofób ten
nie. ieft używariy.

Lecz w wielu częs

0

ściach. południowych Europy, wy:
pełniaią Bę do pewnty wyfokoścł
wodą morlką dóły, z umyfłu na brzęs

pW 2 PARAABOZE

E

"0

gach kopać, w których. mocą fłońca:
woda takowóś

parnie i

zgę[zcza fi:

Tym zaś fpofobem otrzymana sół
nie ieft czyfta, ale przez umyślnć roze
pufzczznie w, wodzie i wygotowanie
oczy[zezoną bydź mufi,

448. Sólan_ammoniakalny ( murias
; fal ammoniacum ). Na»
ammonie

' zwilko to chemicźnć fłaży ciału, któw
ró
w handlu.pod imieniem foli ante
s

>

mo<

>:

SAR PSTE
R

moniackiey znamy.

Sól zaś tę od-

dą miefzkańcy przez fablimacyą Ż [ie

doti

_, bieraliśmy długo zEgiptu tylko, gdzie”
dzy. wydobywaią; fadza iednakże nas
|
fzą niema tey włafnośei; lecz żę
w Egipcie wyfufzonćgo ghoju bydlęcego na „opał używaią, wfzyftkićzaś
niemal . w ody w tym kraiu |są fłone;,:

i wfzyftkić rośliny bydlętom za pos
karm fużącć, mnićy łub więcćy foli
w (obie maią, zatóm zkąd fę obadwa'

pićrwiaftki fkładaiącć tóy foli w cza |

fie palónia

takowćgo gnoju ; toral

muią , łatwo fię domyślić można ,
Póznićy w Anglu, Francyi i w Nienia
czech założono fabryki

tóy foli.

Y

w famćy rzćczy, wiele może bydź
procefsów Chemicznych,

w których:

sól ammoniach4 małym kofztem for=
mować fiębędzie. Ammoniak z zgni

dey uryny, tudzież BRESR pałćnie czę<
ści

-38 4

m

ŚCi zwierzęcych obficie otrzymywać
i
KN

"

żooóók

nh

Mmogna; kwas zaś folny ndytańlzy ;-

tozkład foli morfkićy, wydaie. Przy
Wulkanach bardzo ię więłe foli am<
moniackićy podnofiiiw [zparach zierae
nych ofiada.

p

449. Sól ammoniackd smak ma oś
itaaak

dry | l gryzący; kryfallizuiefię w dłuż.
' gie fześciobocznć piramidy ; będąc
giętka i fprężyftź; trudno fię bardżo
-

iWd,

trzóć na profzók pozwała; w powićs

trzu

zadnćy

nieporofi

odmiany;

| w mićrnóm cieple podnofi fi ę iw wyż=ę fzey

części naczyń,

W

których

elk

ogrzewana, ofiada, formuiąc tak nas
zwany kwiat soli amimoniackiey
(flo*

res falis amumoniaci ). Do zupełnćgo rozpufzezćnia fię potrzebuie iedSĘ

fzóścia
ny części wody wrzącćy ,
| zamnćóy , rozkłada fię przez barytę ;
| * wapno, A części tyłka przez magnes
BY 4,

rę
0

tudziez przez potaz, fodę,

WĘ=

glan potazu i fody, przez zelazo;

EE EPEE
R
SO

ŻYĄ,

+07

— go =
niedokwas ołowiu czerwony i kwaly

fiarczany i salótrowy; fkłada fię z czę:
ści 0,40. ammoniaku, Sy: kwafu,

6,8. wody,

-

=

456, P.zefoliń potnżu Miuias oxygćz
natus

potafsae ).

Wynolezienić

tey

|

foli , którćy nadzwyczńynć salości |
niemało podziwienia w uczonym świćs

cie. wzbudziły; winniśmy P, Berthofet.

trzy

Otrzymuie ie

ę

ycaią

zaś naf caiąc folue

y4

|

potazu parą przekwafu folnćgo; ści= |
na fię w świćtnć czworobocznó

fztały;

krys

ma ięzyku (prawuie czucie

żimia; w powietrzu fię nieodmićniay

w ciemnościach lekko potarta świć-

ći i ilkry z fiebie wydaie; wfzy
ftkie
kólory róślinnć nilzezy, i
dla tego

_ żamiaft

przekwafu

do bielenia iftoć

toślinnych użyta bydź może;
z cia
ami

łanii palnemi

gwałtownie

detonnuies

reziłada fię przeź cićpło i światło
wydaiąć gaz kwaforodny i zamieniaiąc fię w folan potażu. Kwas fiara
czariy ią rozkłada i przekwas fol
ny
wypędza:

451. Podobnć bardzo włafnóści Os
"BRR 1 przejołan Sody ( murias
oxy=
genatus sodae) lecz trudnićy fię kry+
ftallizuie, i wilgoć eokólwiek
z ata

Apsiecy

,

przyciąga.

Przefolan arimo=

Miakalny exyftować niemoże,
amino.
niak albowiem z przekwafem
folnym
ża pićrwfzóćm dotknięcie, rozkłada

ę ię .

Zapalanie fig ciał palnych z fol
ami fo:
przedzaiącemi i falerąz Teoryddet
onacyt,
Ieoryd prochu-

|
|
ł

452. Wizyftkić fole, których częścią fkładaiącą są kwafy zawićraiącć
F

;

w fkła-

j

;
t

f

4

i
5

POSRZ

.

A

|

Ę

;

+

|

m $2 m

fis
w fuładzie fwoim kwaforód, w

bym bardzo związku, w wielkiey ob.
fitości i wieże matóryi ciepła przy
[obie marący,

nietylko mufzą bydź

fkłon=/
łatwć do rozłożenia, alenadto

nóć wielu ciałom palnymi kwaforodu
fwego odftąpić, 1 tym fpofobem kofztem włalnych. kwaflów, nowe forimować. Z pomiędzy znaiomych kwa=
sów dwa są takić które zamiarom
ą to ieft
tym dofkonałe odpowińdai,

;
kwas faletrowy i przekwas folnyi
dla tego niemal wfzyftkie fole ([alć- J
trowć, i te w których fkład przekw.as '

wchodzi z ciałami palnćmi w przyzwoitych okólicznościch DH
A i
fię; czyli detonuią,

RPO. mNEOZZ REWA Y

i
|

pła, mięfzanina ta zapala fię nagle z hukićm,
_ŚWIa-

Rawa" ary,
ADO

try, lub faletry ifiarki, albo z metalłów niektórych i salćtry, na przyzwoity ftopień cie-

Gadwinaniwji

a ) Wyftawniąc miófzaninę z węgla ifaló-

— 83 =
światłóm i mocnóm roz
lzćrzenićm, tak;
iż wlzyftkić otaezaiącć cia
ła z impetem

odrzucanć, naczynia zamkni
ętć rozrywanć
1 płomień do znacznćy odl
egłości rzucany
bywa, Cała przyczyną tyc
h detonacyj
_. wtóm fię zawićra iż fię kwa
s faletrowy
fozkłada, kwaforód ciału pal
nómu nagle
oddaiąc, przeż co uwolni
ony falótroród

w momencie do ftanu gazu
przechodzi i

rózfzćtzćnia nagłógo ieft przycz
yną, Na

tym fundamelicie łatwo
ieft poląć teoryą

prochu ftrzelniczćgo, który ieft mię
fzaniną

lalktry, węgla i fiarki.

453. Siarka nie iefi iftotną
częścią

fkładaiącą prochu, możn
a go albo.
wiem robić z famey laletry
i węgla,
ale powiękfzń wfzelako
ićgo moc, i

czyni go twardfzym, a
zatóm do

w

p z

-

_zlarnowania zdatniey(zym.

—

W nódy-

lepfzym iednakże prochu pro
porcyń
diarki niepowinna przewyzf[zać
dzićs
Więć - fetnych części. Z refztą doa
|

k2

broć -

broć prochu
dobroci węgla,

od

czyftości falótry s”

od dos
a fzczególniey

inatćryałów zae
kładnego vmićfzania
=
na ta, tak ie do fzyb

leży. Mićfzani
nnń, i tak iego
_kiego rozkładu fkło
lko, iż tak rzblilkź, iż pierwfzey ty

potrzebule; dla
kę; impulfyi do tegó

rę elektryczną
_czego przez ciepło, ilk

zćnić, detonuie.
lub moenć nawót uder

ąc nadzwy*
4gĄ. P. Beriolet uważaj
ftąpićnia (wćczdyną do rozkładu i od
ość w przefola=
go kwaforodu fkłonn

ił użyć go zAie potazu, poftanow

robienia prochu, i
do
takiego prochu sa
znalazł, 1z moc
wna i dzielnś;
zwyczóy uie była gwałto

miaft

faletry

do

"=

padek zdarzoTecz niefzczęśliwy przy
obom życie kony w El;onne,t kikku of
mo tarcie proch
fztuiący nauczył, że fa

iće
ze, ą zatóm że rob
„takowy zapalłać mo

ę

em przytomny
nie iego nay więklz
_ nie-

a 85 —

niebezpieczeńftwem grozi; przez co
o fibryce takowego prochu myśleć:
4
Fowurercy
_przeftano. Późniey zaś PP.
Vauquelin poftrzegh, iz przefołan po-

ciałami
tażu mićfzany z różnćmi
i cićpalnćmi, nietylko przez ilkrę
uderze=
pło, ale nawet przez profte

nie zap:la fię.

Ważnićyfze z tych

doświadczeń są naftępuiące ;
ym trzy
a ) Trąc w mozdzićrzu metallow
w profzczęści przefolanu z iedną fiarki

ku, ftyfzeć fię daie częfty huk nakfztałt wy-

firzału z piftolćta, który tóm ieft więklzy
i częfifzy im tarcie moęnieyfzę iprędfze.

Taż fama miófzaniua położona na.kowadie,
i raoeno młoteni uderzonń, zapala fię pura
purowóćm

płomieniem iż gwałtownym hue

kióm; rzucona w kwas fiarczany mocny,
zapala fię. iasnóćm białóm plomićniem, lecz
pionie bez huku,

b ) Trzy części tóyże samóy foli, z pół
i tyleż fiarki wydaią całkiem
częścią węgla
po=
=
£

— 86 —

podobnó fkutki, lecz nierównie gwałtow- |
nićyfzć.
'e

) Równć Części przefolanu 1 antynyonu

na profzek utartego, na kowadle detonwią

gwałtownie, w kwafie zaś fiarczanym wy-

daią tylko ifkry czórwonć. Biorąc zamiaft
antymonu zyńk, miófzanina zapala fię przez

uderzónie

białem płomićniem ,

lecz nie

pali fię w kwafie fiarczanym.

d ) Mićfzanina tey foli ż arfźćnikiem, i
grzez uderzćnie 1 w kwafie fiarczanym ży”

wo fię zapala.

Żelazo, pirit żelazny, cin- =

nober i niedokwas antymonu fiarczyfty
czćrwony, detonnią z przefolanem na ko-

wadle, niezapalaią fię w kwafie saletroWY
e ) Cukier, Say, oleie, wyfkok winny, eter, z folą, o któróy mowa zmiefza-

nć, detonuią przez uderzerńe 1 mocny rzu-

caią na około płomień.

W fzyftkić tć de-

tonacyć zdarzaią fię równie przez mocną
ifkrę elektryczną; i nierównie są gwałtow=

nieyfzć ieżeli fię zamkną lub papićręm obwiną,
|
459
|= 4

— 87 =

0455: Zdaie fię iż „reżośiińwnii,
iakić
fobliwie tak mocnć i prędkie
m4 mieyw gwałtownych udórzóniach

fce, determinuie kombinacyą kwalorodu zciałami palnemi, przez co nagle formuią fię gazy; mocnem roze
u=
fzerzćniem otaczaiącć powićtrze
derzaiącć; i uwalnia fię razem znaczna część matćryi ciepła i światła.

Kwas zaś fiarczany, uwalnia przekwas

ciała
folny w ftanie pary; W którey
palnć zywo fię i „mocno

palą.

Da/[zł: opifanie Soli Alkakicznych,
Kwas flufspatowy złączony
z potazem, mó zazwyczńy formę galaróty i niepozwala fię kryftallizować;
456.

z Sodą ścina fię w maleńkie czworobocznć kryfztały, i mś smak gorzki;
z ammoniakićm formnie

podobnież ;

galeńkić kryfztały, oftrego smaku Ł

po

=— "88 w
pozwalaiącó fię

w

ogniu ułotnić :

Wfzyftkie te [ole rozkładatą lię przez
kwas fiarczany.

457. Boran połaźu C Boras potafsee )
kryftallizuie hę w kolumny cżworobocznć, które w powietrzu zadncy
niedoznaią odmiany, w ogniu zaś ną
fzkło lię topią.

458: Boran fody € Boras. fodęe )
niechce fię kryftallizować, ale przez
parowanie zfiada fię w mafsę gęftą
nakfztałt galarćty. Sół zaś, którą,
w pięknych fzćscio-bocznych ko 1mnach troykątnemi piramidami zakofń=
czonych w bkandlu pod tuieniem bQ=

_raxu znamy, ieft właściwie Aa/
4OFda

nem fody © kst-bosas fodz ); foda albowiem

w. niey znacznie

propor-

cyą de nafycćnia "kwalu potrzebną
PRRYYTZA dla czego Borax kolory
nie-

.

R

A

EE w

_

niebićfkić roślinnć zielóni, i wiele
'włafności alkalicznych okazuie.

Boa

rax w ogniu topi lię, wzdy mó, wodę
fzkła w wodzie fię rozpufzezaiącógo

formuie, które bopiónie fię eiał ina
nych dziwnie ułatwia; rozpufzczą lię

w Iaftu częściach wody zjmnóy a
w fześcin wrzącey; rozkłada (ię przez
wapno,

potaz

1

kwasy

liąrczany,

[a=

letrewy, folny, flufspatowy, wiele
kwasów roślinnych,

a nawćt i przez

kwas węglowy; fkłada fię z 0:34 częą
ści kwafu, o,r7 lody i 049 wody.
439. W[zyltek Borax który niamy
Ww

rodióń ieft dziełem famey natury

OQdbićramy go pod imieniem Iinxaf
z Tartaryi 'Pybetańlkieęy, w formią

furowych i nieczyftych kryfztałówy:
które w Holandyi oczylzczanć bywaą
1ą.

A lubo fposób oczyf[zczanią tej,

„10a

ł

fwoię kryftalliczną traci, i gatunek

|

=0=

foli miany ieft za taiemny, iednakżę
gdaie fię, iż na famóćm tylko rozpufzczaniu w

wodzie,

ećdzeęniu i

kryftallizowaniu zależy. Łatwó to”
pićnie fię tey foli i ułatwianie topie:
nia tylu innych ciał w ogniu upor=
<ezywych; czyni użycie

iey w kunfz=

taeh częftćm bardze i ważnćm,

460. Boran ammoniakafny ę Boras
ammonise ) formuie kryfztały do Bo-

razu podobne, "które w powietrzu
wyfychaią; (mak m4 oftry, alkalicz-

ny; foki roślinnć niebięfkić zieleni ;
w ogniu fię rozkłada i ammoniak Q+

pófzczój pozwała fę rozłożyć
przez,
wapno.

;

461. Pod-otrian połażu ( Terra foliata
tąrtari,

acetis potafse ) otrzymuję

fe, potaz podkwafem oćtowym deftyl--

łowanym aepodiąc.
7

Sól ta

A
białę

—

QI

m—

białe z.blafzek

złożone kryfztały
,

Z

powiótrza przyciąs

które wilgoć

guią i rozpływaią fię; lecz trudno.

jeft bardzo otrzymać ią w czyftym
i zupełnie białym kolorze, az pomię:
dzy wielu podanych na to fpofobów
naylepfzy ieft /, Łowitz, który nafy=
coną folucyą tey foli przez prolzek
węglowy cedząc, wybićla. Sól tą.

rozpufzcza fię w wyfkoku winnym$
fmak mą oftry; w ogniu, w naczy=

niach nawet zamkniętych, rozkładą
fię, wydaiąc wiłgoć kwaśną, węglan

aimmoniakalny ,

oley przypalony 1

gaz wodorodny węglifty; w retorcie
pozoftaie fię potaż i węgiel.
potacu

( Acetas

Ocrian

potafse ) mało

dos

tąd ieft znany.
d Sody ( Acetis fo»
462. Po
- occian
dze, terra foliata eriftallisabilis ), das
A

| de fię dość łatwo kryftallizować; w pox |
_> wićs
A

— GZ

—

i w wy
wietrzu wyfycha; w wodzie

0%
fkoku winnym fię rozpufzcza, w

rzedzaią+
guiu fę równie jak sól pop

h zamknięs
ea rozkłada; w naczyniac

ia po fobie bardzo dobzy

tych zek

|

+irofor .

( ace<
463. Tqi- occiom ammoniakalny
hw

tis
jeft

; fpiritus
ammoniże
zaŃze

wftanie

Mindereri )

płynmym 1 nie+

chcąc go
pozwala fię kryftatlizować,
albowićm

przez parowanie

zgęścić,

fam fię unofi. Nafycaiąc pod-kwas
iackim,
qstowy mocny gazem amimon

można wprąwdzie otrzymać małeń+

kią kryfztały, lecz którć fię pz
tozpływaią.

elk
- Otcian tak fody, iako 1 amnoniak

ny mało dotąd ielt znany.

«

po
464: Sz zniwian potażu ( oxalas
zie zozpufzy
talse ) latwo ię w wod
czą
c

— 03 —

Cząi. jatwo p ydelhcai w regularne

blafzki; rozkładafię przez wapno, baa
rytę imagnezyą; tudzież przez kwafy;
fiarczany, faletrowy, [olny, fosforycz=

ńy, flufspatowy i arf(zenikowy; w 0
$niu fię pfuie zupełnie.

.

„PET
/
4

iomfzy nierównie i więcey ieft użya
wany Śzćżawian kwaśiy połażu oxas
las acidułus pótafsze ) Solą faczetwiko»

*

)

+

"a

Ale znas

wą ( fal acetofell:e ) zwyczdynie nas

żywany. Sól ta wydobywa fę z [o=

ku fzczawikow ego, który fię na tón
koniec oczyfzczń, przez parowanie
zgęfzczą i do kryftallizacyi kilko<

krotnie zoftawia.

Smakiey ieft kwads

My; form4 kryfztałów, podłużnś; iedna

ióy część rozpufzcza fię w [ześciu
częściach wody wrzącey.

Szczawian fody ( oxalas (oda J i

O

0

POWANIA

ammoniakalny ( oxalas ammoniee )
niemaią nic godnegó uwagi,
|

fą zae
w[za

SE

sh

—4—

fze dzietdn fztukiiz pożytkiem do
rozkładu wódfninóralnych używać fię
mów"

2'

465. Wtzytitkierole rikalicznć z kwada |
fu iablkowćgo pow faiącó ( malater )
inało dotychczas [ą znanć, wićmy
ty lko, iż ich kryftallizować niemożria,
Cytryntany żaś alkaliczne(citrates alkalini ) pozwalaią fię w prawdzie kry
> fiallizować,

lecz przyciągają

lia pg<

wrót wilgoć z powietrza i rozpiy-

waią fię.

Tak iednó, iako i drugić

jozkładaią fię w sce przez zepfui
gie ich kwafu.

466. Pod-winian półażu ( Tartris póe
tafsae; tartarus tartapifatus ) otrzy
| muie RZ. do folucyi gorącó
y zwy»

nego RO 3 póty oczyfzczo- |
707
hy Neinfztein dodaiąc, do pók
i burze| nie ię poft
rz
egamy, 1 powf
taiący
ztąd

SQ; E
ztąd

płyn az do fuchości paruiąće

Sól ta, trudną ieft bardzo do kryftal»
lizacyi l wilgoć Z powietrza przys
tiąga. Zwycząyny weinfztein iefk
właściwie podewinian Awasny potażuCTara

tris acidula połafsać; tartarus ). Sół
ta zniyduie fię ius uformowanś w fo=
ku iagód winnych. czyli mofzczu, a

w czafie fermenkacyi winnóy, w fto=
funku formuiącćgo fię wylkoku, oda |
dziela ffę 1 nabokach naczyń ofiada,

zkąd pofzło ; iż od wielu fałfzywie
za produkt tóyże fermentacyi była

miana.

Kolor ićy w ftanie furowym

- iefk czćrwony dub biały ftofownie do
koloru wina, z którego pochodzi; 0a
czyfzczona. zaś zupełnie ieft biała,
jaką pod imienieim Cremovr tartari Znas
inyc. Pod-winian tćn ieft mocno kwada
ny; kryftallizuie fę w kolumny czWo=
robeczne, trudno fię w wodzie rofs
z

= pulze

| gó —

|

pufzczń potrzebując ićy trzydzióści
Cżęści, w ogniu fię zupełnie roz! łą<

da zoftawuiąc po [obie potaż
i WĘs
giel. Zbyteczny kwas w tćy [oli po<
zwala fię przez różne zalady f[olne
nafycić, zkąd tyleż gatunków [oli |

potróynych

powfaie.

Nafyciw[zy

folucyą podwinianu kwaśnćgo fodą,
etrzymnuiemy sól, dawno pod nazwi:- (kiem róli S*iguetta | sal Seignetti )

znaną.

Nafyeiwfzy zaś ammonia-

kiem, otrzymuićmy sól łatwo fię w wo»

dzie

rozpufzczaiącą i dla tógo da-

wnićy

pod imieniem tartori folubilig
znaiomą. Wfzyftkić tć sole dofkonale nafyćonć, daią ię rozkładać przez
kwafy,

lecz w części tylko,

tak

iż

zaw[ze podwinian kwaśny, niezaś [am

podkwas winny fię oddzićla.

— 467. Pod-enian [ady ( tartris fodze J
do tak nazwanćy [oli Ścignetia niew
mal

= 97%,
ina] zupełnie ieft podobny, przefycony zaś kwafem, łatwo włafność (woa

Tę rozpulzczania fię w wbdzie traa
ci

i z folłucyi „po.

oacę czę-

Sai na Ipód opada; co w połzwintiąnie
inimoniók. Unym © tartris ammonise Ą

hierównie ieft widocznićyfze, tak:
niektórzy sól tę kwaśną , w =
włafnościach do Qczyfzczonćgo weiri.
fztóynu podobną,

Wein(zteinem lotrymm |

<£ Cremor tartari volatilis ) nazywali:

468 : „Kwas Kamforowy będąc fam
pod wątpliwość podciąsany i natue
ra iego dofiatecznie lIeOZNaczonA
;

wizyftkie fole z nego powftaiącć mas
ło do tychczas są znane. Toż: [amo

i o kwafie korkowym równie iak iśgo
_ folach rozumieć należy; lubo P. Bouil-,
+ lon la Grange; fole takowć apifał, na-

znaczaiąc kwafowi korkowćmu nadywiąkfze powinowaćtwo z barytą, po-

kz

ONSE

G

tem

—8—
tóm z potażem, (odą, wapnem, aniś
moniakiem i.

t. d.

Sole te,

niemal

wfzyftkie kolory niebićlkie roślinne
czćrwienią i rozkładaią (ię w ogniu,
"469. Benzoan p tażu ( Benzoas potafse ), kryftallizuie fię w drobne 1
krótkić igiełki; (mak m4 fony ioftry;
w wodzie fię

bardzo łatwo rozpulz-

cza. Beńtzoam fody formuie kryfztały
dó póprzedzaiących podobne, i w powićtrzu wyfycha. Brnzcan cmmonia-

alny m4 fmak oftry, w wodzie fię
łatwo rozpufzczą, i kryftallizuie częścią w drobuć igiełki, częścią w regułarnć kwadratowe blafzki.
470. Mwas galafowy lubo fię ze wfzyftie-

kićmi alkali łącey i kryftallizuie,

dnakże [ole te całkiem do tychczas
fą nieznaiomć. ©
( Succinas
471. Burfztyn'an potażu
pot:[sae- ) z powietrza wilgoć przy-

/

|

ż

s

mer $$ "m

©%iąga i trudno fię bardzo kryftallizu=,

-

ie, (mak m4 gorzki i w ogniu fięrozkłada.

Bur/ziynian fody ścina fię w ko-

lamny troykątnć, w powićżrzu nieodmiennć iw ogniu fię rozkładaiące.
Burfztynian Am montakalny for muig w.

leńkić kryfztały, którć fię w naczyniach zamkniętych pozwalaią [ublimować:

fa,

Ta famś fól ale mnićy czy-

cokolwićk

oleiu' przypalonego

przy fobie maiącą, używa fię w Far-

macyi pod imićniem sza
fuccinati.
3

CoOrMu CErUE

ROZ

e fię łą- ,
472. Kwas meliityczny dai

czyć i kryftallizować ze wflzyftkićmi
trzemś alkali;

z

potażem

formuie

ma(sę kryftalliczną z długich cieńkich
N

igieł złożoną; z fodą ścina fię częą
ścią w [ześcio-grany, częś
wci
tróy=
kątnć tablicć, róznie z [obą fplecio*

ne ;

z

ammoniakiem daie
G 2

kolumny
fz6-—_

2

sum FOOD
=

fzóścioboczne ;

które

w

powietrż4

biorą na fież
przezroczy tość tracą, i
bie kolor o
473: Kwafy

roślinne przypalone ,

wchodzą w żźwiązki z alkali, a niee pozwałaktóre z nich formuią fol
; ale fole te
jącć fię kryftallizo%ać
iły cie-niedofyć do tychćzas wzbudz

1 mało bardzo”
| "kawości w Chemikach k

są znane.

ie z po- 474. Kwas mleczny forinu

tażem sól, wilgoć

z powietrza przy-

iącą fifię w wyciągaiącą l rozpufzcza

m/eczan f0_fkoku winny m; podobnie «

y'fkoku fię roz=
dy ( laćtas sode j) ww

niepozwała,
'pufzeza ikry ft aMizować fię
miernćm €ić>
Mliczaw ammoniakalny w

kłada.

375:

s
a

s fię roż-fzym zaś ogniu j iego kwa

;

ńićy-ple opufzczń ammomaky w moc

mule
"475: Kwas Cukro-mleczny for
fole łatwo fię
ze wfzyftkiemi alkali

kryfztały
kry tallizuiące, i formuiącć

rozpufzcza*
maleńkić dość trudno fię
nów alkalicz=
iące w wodzie, z węgla

a, Zam
nych kwas węglowy WyP edz
kwasmoniakióm złączony, mó [mak

w O gniu rez"
kowaty 1 zupełnie fię

0

kłada.

potafse )
476. Łoian potażu ( febas

u
wielu włafnościami do podoccian

koloru ieft zapotażowego podobny;
żemić
zwycząńy brunatnego, przęz pra

nć rozjednakże na ogniu, kilkokrot

amić pozwas
pufzczanić i kryftallizow

e ię w dłula fię wybielić; kry tallizui
umny, prze
gie czworobocznć: kol
przypałoną
deftyllacyą date wilgoć
uiąc po fow cale miekwaśną zoftaw

bie potaż i węgiel, co podobieńttwo

ów rośliny
kyafu łoiowego do kwas
E
;
-

.

pycha

— IO2
—

nych

oznacza.

Łoian fovy kryftall=

żuie fię w krótkie sżworo-bo
cznć kolumny troykątnómi pirami
dami zakończonć ; w powićtrzu
bieleić i

smak mą całkiem do pod-occia
nu po-

tazu podobny.

Łotan ammontaśalry po-

zwala fię nakfztałt foli ammoni
ackićy

fublimować, formuiąc ciało dzi
wnie
białe i smąk do foli- wfpomnion
ćy po-

dobny lubo mnićy oftry,
maiącć.
477. Wrzyftkić mrówczany ©
formiutes ) alkalicznć , trudnó są
do kry-

ftallizowania „.

Margraff

otrzymał

Z mrówczani poitażowśgo podłużnć
kry-

fztały, którć ię prędko rozpłynęł
y
w powietrzu. Łatwićy fię kryftall
iŻuie m'ówcz ur Jody, którego sma
kieft

fłono-gorzki i wiele włal[noś
ci do pod-

occianu [ody podobnych.

Wrówczan

ammoniakąlsy podnofi fię w
cićple t

pozwala fię dćltyllowac. Sole aikalicz=

łkiem
kowć prawie ca
liczne +edwabni
mówić
: Toż samo
e
ni
io
na
ez
ni
są
które

%

h urynowych»
można 09 fol ac
kbydź znane ia
ą
g
o
m
ey
ni
tym „m
ić kwae
yń (kładaiącego
nc
te
yf
ex
o
or
fk
wątplinafzych pod
h
ac
af
cz
w
fu
asu
Kombinacyć kw
.
ła
ad
dp
po
wość
adome.
ł o także są wi
zoonicznego ma

*
żu ( Prufsias po
473. Pruftar pota
nie po”
powolne parowa
?

tafsae ) prze”

Ww ta
tallizować bądz
zwala fę kryf
zne; bądz w fz6bliczki czworo-boc

kić
nakoniec W krót
$cio-grany; bądz
iż
ny po dobnem

czworobocznć

kolum

kończone:
pir amidami za

Kryfztały Łe

awego;
o lub żielon
eg
łt
zó
ru
są kolo
maią zapach
wyfychaią;
Ww powietrzu

m lię
W ogniu całkie
o;
eg
ki
uf
Pr
u
kwaf
le folucye meta
ki
ft
zy
wf
;
lą
qozkłada
ą » for*
ach precypitui
liczne w kwaf
ć

cyami
puiąc z folu

|

Ze laza farbę ni

bibe

bić

Bolisksą. p
ak foli tó
y:
w wodzie, Mazy
wano dawnióy_
Łuślem
krwi C
lixiwium la

ngninis ) dla
tego
iż prażony w
+
ogniu potaż zę
K
aa,
a pote

m wyłagowany

fki przy Fobie.

mą kwas EA

Sól ta bądź
w fta-

nie folucyj bą
jdź też fuch
a,

mai

cokolwiek ni
edokwafu

zawfze

ze

laznego
przy fobie, i
trudno iet ba
rdzo zu.

pełnię ią od
nićgo oczyścić
; '€a uży€i

e ióy do delika
tnych doświadczó
ń

Chómicznych,

gdzie idzie
-0

odkrycie i oznaczenie
małych czątek
Zelaza ; podeyrzanć
m czyni” Do tey
fok podobny teft
we wlzyftkich (wo.
ich włafnościach
Prufsian fody.

479. Pr ufeinna. =mmo
niak/ny ( Prufsi
as
amnonie ) m4
zabach ammoni
aku,

niemoże lię kryfta
llizować, i w ogni
u
całkiem ię daie
ulotnić; innć ićgo
właf
uości do Poprze
dzaigeyc

h są pa-

|

Dole
ka
wiki

dobne.

*

— 105 —

©.

Sole. ZIemnre
w

480. S'arczon Bery'vczsy ( fulphaą
- Barite; fpat| 1Um pondefosum ) zndy+

duie lię obficie w naturze, znany Ue
mińeiralogów
?

ciężkć

|

pod

nazwilkiem

fpatm

8ół ta formuiąca zazwy+

cziy romboidałne kryfztały, wcale fię
"w wodzie nierozpufzcza, wyftawioną

przez długi czas na moc ognia, na*
oai a

PETE

biera włafności świecćnia w ciemno-.

ECR

ERC -

ściach, w gwakobwnym zaś ogniu toż
pi fię. Dla naymoenićyfzego zwiąże
ku między fkładaiącemi. ią pierwiaftant

przez al

kali rozłozyć hę niedaże;, dla czego

Soro

»

iz

fy
| kami, ani przez kwa

za dodaniem folu yi baryty do iakićs

—nmai wyci. Son

sól

ta

natycha

miak fię formuie 1 nia fpód opada; ca
do odktyciń niymnićyfzóy kwoty kwas
su fiarczanćgro w

związku fluży.

,

wZERK

EO

m mrm

gokolwićk fiarczamu,

"

oe
4 Rzą m

iąkimkolwiek bądź

Mocą jednakże podą

kp |

piaiąc fię wfiarczyk barypyczny.
481. Stronciana łączy fię cheiwie
g kwafem fiareząnym formuiąc só]
mało

bardzo fię

ezaiącą.

w wodzie rozpufz-

|Cztóry uncye wody

deftyl-

lowanćy zimney nierozpul[zczalą
więcey nad pół grąną farczau firon ya| ty; CO go iednakże dofyć od poprze-

dzaiącego rozróżnia; gdyż z refztą
mocnoieft do niego podobny. Znóy=
duie fię w naturze bądź sam przez fię

bądź z fiarcząnćm barytycznym zmić«

fzany.

|

==

482- Siarczan wapienny € fulphas calgis ). „Sól ta nader obfita w natu-

rze znajoma nam ieft pod nazwilkićm
|

ZYPIU, |

wew

kładać przez węglan potazu i fody.
W ogniu rozkłada fię przez węgie]
| i niektórć inne ciała palnć ; zamić-

u

wóynćgo powinowaćłwa daie (ię roz-

Z.

— Io6 =

wa
NA

gypru, lub /Zaw'tu.

Składa fię z cień<

kich pryzmstycznych

kryfztałów
;

w ogniu trzefzczy, schmie 1 na pro.

fzek fię rozfypnuie,. a wtym ftanie nae
j_zywamy ią cypj m pałorym; w mocnićys |
fzym ogniu topi fię i nabiera wła(no=

—

w Wwoóści świecenią w ciemnościach;

dzie fię bardzo mała rozpufzczą, po-

trzebuiąc 5oo. części wody zimnćy,
a 470 wrzącóy do
pufzczenia. fię.

barytę, potaż,

dokładnego roż-

Rozkłada' fię

przez

fodę i wfzyftkie wę=

; ogniu z ciałami
glany alkalicznćw
palnemi przechodzi do ftanu fiarczy=
ka wapiennego; f(kładafię z 0,30 czę:
ści kwafu, 0,32 zićmi, I 038 wody.

493. Siarczm maznezyj ( fulphas

magnelie ). Sól ta znalomą w Handlu i Farmacyi pod imićniem soli
gorzkiiy lub ługieljkiey znąyduie fię
dość częfto w ńaturze, ofobliwie w wos
dach

a

=
rz

1rO$

="

a

cc
z

R

|

dach. niektórych mineralnych, 'w.w04
„ dzie

fię "bardzo

łatwo rozpufzeza , :

%00. części wody zimnóy rozpufzcza+ ,

-iąc ićy $o; kiedy taż fama ilość wo»
"dy wrzącóy rzo części w fiebie bić+
ze;« smak m4 gorzki, - obrzydliwy;

alzaie, hę w dlugie i cieńkię
kalamny, albo w igletki; w powićtrza

wyfychź; w ogniu prędko fę topi,
a przydłużóy trzymanó, zupełnie fię ;
; gozkładą; rozkłada fię przez barytę,
wapno, połaz,

sodę,

a nawpół tylą

ko przez ammoniak; rozkładą fię nadą

SE
„

toi przez wfzyf kiewęglany alkalicza

mó; (kładą fię
z. o,rg części zięrąi,

-€;33kwafu, i 0,48 wody.

484. Siarczan glinkowj ( fulphas a+

Jumine ). Nafyciwfzy glinkę czyftą,
_kwafem fiarczanym i i przyzwoitą prog
procyą wody rozlawf[zy, iakożkolwiek

wiezy tę pizez (zybkię lub powolą
nę
?

nó parowanie

niemożna

zgęlżczać będziźrhyy

nigdy otrzymać

kryfztałów ałunu,

z nicy,

ale tylko papką

gęftą, niekiedy nieforemnómi blafza
kami przeplecioną; dodawfzy zaś do
_ tey fołucyi cokolwiek potdzu lub ama
moniaku, ' alboliteż fiarczan potażoa

wy,. lub ammoniakalny,. formuią [ię
w

momencie.

pięknć

ośmio-bocznó

kry(ztały prawdziwego ałunu,

Gotu: ż

iąc ałun z czyftą i świćżo precypiś
towaną

glinką,

ziemi łączy

część znaczną tey

fię z ałunem i razem

z nim ra spód opada; gotuiąc papką

ałunową niechcącą fię kryftallizow AĆj
toz [amo fię zdarza, ale ałun z:'folus

cyi ha fpód nie opada.

Zwytzńyny

zatóm ałun, nietylko mś w fobie nad

proporcyą włalnego kwafu, ale oraż
* mó włafność precypitowania fię. przez
-włelną fwotę zafadę. Więc ałuń iakk

fkARĄES

iwan

Gp

gianna

|

są

w Kan -

w handlu i kunfztach ażywan
y bys |
wa, nie iekt farczanem twśnym glinko-

eymi, iak dawnićysądzono, ale glin.
kowym 1 potać"0wym lub ammoniaśalr1YM

razem, a niekiedy z w fzyftkich tych
trzech (oli złożonym: Ałun zndy=

duie fię niekiedy

przy Wułkanach;

iuż całkiem uformowany; smak mś
fodkawy 1

ściągaiący;AS

| ogniu fię

topi i utraciwfzy wodę kryftalliczną
zamienia fię w mafsę lekką i gębcza:ż
tą

,

którą

ałuneni

WYpI ażonym

(

alu=

men calcinatum ) nazywaią; -do zus
„ełnego rozpulzczenia fi
otrz
ebuie
?
>
P
ę potr
ze
34: części wody zimney, 2. tylko g0łącey; rozkłada [ię przez barytę,

ma=

guezyą, wapno i wfzyftkie alkali.
Pyrofor : Ę

485. Homberg R. 1711r. dćftylluiąć
W zamiarach Alchemicznych
gnoy

mea

zg

EE

o

ludz-

»

|

ludzki z

ałunem,

slaz

w retota

Cie ikotę węgliftą , którź fię samó

przez fię w powićtrzu zapalała, i któs
"Tą nazwał pyroforem ( pyrophorus ):
Lrmery potóm dofzedł, iz bardzo wies

' le iftot roślinnych 1 zwiórzęcych
tymże famy m fpofobem w ogniu pye

rofor wydaie.

Późnićy pokazało fię

2doświadćzeń „Jay = de- Suvigny że nie
ałun tylko, ale więkfzą część fiarcżzas=

nów, tymze famym fpofobem w pys
F
| t

rofor zamienić fię może.

Spolób zaś |

tobićnia pyroforu z ałunu ieft haftęs
|
i

PEER

puiący:

Biorą fię trzy: części ałunu, i iedna
część cukru, miodu, lub mąki, mićfzaią fię
i topią razem w tyglu, trzymaiąc ie na
ógniu do póty, do póki fię pienić nieprzee
ftaną 1 nie zczćrnićią; potóm mafsa ta na
profzek utartA, w fioli fzklanney w piafku |
unurzoney tak długo fię na ogniu praży,

dopóki fię w otworze naczynia nie pokaże
|

plo*

= IIra2

—_

płomień niebiólkawy; poczćm w. minut Kilki wyimuie fię naczynie z ognia, ftudzi i

przefypuie fię pyrofór w flafzkę dofkonale
fuchą i iaknśńylepiey zamkniętą:
486 a >Pyrofor

zdaie: fię

fkładać

ż glinki, węgla doftonale zdrobnio=
RE Z
ODSRPZPA ON
A
STZEZEC"CI
ńego i w glin
cć rozdzićlonćgo, zfiarz

v%

ki iz polażu, co z nafiępuiących
doa
świadczeń wnieść można:
a ). Ługuiąc pyrofor przed.
zapalćniem
zgor otrzymnicemy liarczyk
glinkowy , po

fpalćn'u'zaś, ałun.

b) Rozgrzówaiąc

e

4

>

go mocno w naczys

niach Z Apparstem do powićt
rz złączonych, otryzymuljćmy gaz wodoro
dny fiar€zyfty, a pyrofor lam, trac
i włalnóść

palenia fię:

SE

|

zazż
:

|

cp JT paroma; w fobie połaz” |
zu niepodobna ieft otrzymać pyro
for,

- 487: Zdaje fię iednakże że węg
iel

hóywięcey ma właltości

pyroforu
wpły=

POJNNNNNEEJ
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az 113 —
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wpływa;

w

wielu albowiem działasz

niach Chemicznych pozoftaią fę wres

2

0

"OPO
s

A

»

",

a

=

EPAR

)
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/
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tortach refzty maiąćć włalność zas
palonia lię fame przeż fięw powićs
trzu; a w których fam tylkó zdros
bniony j „wyfulżohy węgiei, w ziemi
lub niedokwafie iskimi metallicznymi
ieft rozdzićlońy:
nu róbiońy,

Pyrofor zaś z ału-

halćży mieć za fiarczyk

glinkowy w tymze famym ftanie wę:
giel w fobie maiący:
|

488. Siarczan cyrkony ( fulphas cir=
Cone ) ieft w profzku białym, bez
fmaku i w wodzie fię nierożpulzczai<
iący;

rozkłada fię przez alkali, w o0-

gniu kwas (wóy opufzcza, a ż węglem
do ftanu fiarczyku cyrkofiy przecho=
dzi; który fiarczyk w wódzie fię ToZz=

pulzcza i bo wyparowaniu fórmuie
kry(ztały wodo = fiarczyku cyrkony ( hy=

dro-fulphureti circóne ).

H

Siarczan

Żaś

lizuje fę
zaś kwaćzy cyrkony; kryftad

w czworoboczne kolumny, które mae
ą fię
ią smak ściąguiący irozpufzczai
R
Ww Rokk
499.

Glucynn, nietylko fe z kwafem

ee
fiarczanym łączy, ale kwas ten glin
Siarczan Glucyrny formuie
onćy
anałe, twarde kry fztały nieoznacz

. odbiera.

formy; w liedmiu częściach wody zime
„ney dofkonale fię rozpufzcza i smak
cy.
ma naprzód fłodki, późniey ściągalą
z

2

=

7

r

2

z

"4

m

z

;

.

>
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490. Pod-Farczani Zi mni niemaią nic

godnego uwagi formuiąc niemal za-

wfze fole bardzo mało fię rozpufze
czaiące; Z pomiędzy innych ziem,
kwabaryta nńymocnićyfzć mó z pod

fem fiarczanym powinow aGtwo.
"491. Saletran barytycony ( mitras ba-

qitee ) formuie regul arne romboidał-

ne kry etaty, w wodzie fię dość ła-

my

0 RE

ak

two.

two i dofkonale rozpulżcza, w powie-

trzu żadney niepodpada odmianić
;
smak m4 gorzki; rozkłada fię przez
kwas fiarczany, którego przytomność

wfzędzie

odkrywa

i

przez

flufspatowy, tudzież przez
potazu i

kwas

węglan

fody. W ogniu
w naczy-

niach zamkniętych traktowany; wy*
daie obficie gaz kwaforodny, zoltawuiąc czyftą barytę po fobie,

i tćn

ieft naypewnićy [zy Tpof[ób otrzyma .
nia żićmi tey zupełnie czy Rey.
' 492. Ssletran wapiónny (nitras cal:
cis ) znayduie fię zazwycząy obfieie
w ftarych murach i w zićmi faletro=

wey; w powićtrzu fię rozpływa, (mak
mą gorzki ł nieprzyiómny; w wyfko-

ku winnym dofkonale fię rozpufzcza;
w ogniu [chnie, topi fię, i oftudzony nabywa włafności fosforycznych;

rozkłada fię przez barytę, potaż, [0a
SBE.

dę,

dę, kwas fiarczany,

i wfzyftkić fafe.

-czany alkaliczne, tudzież mocą pod-

'wóynćgo powinowactwa przęz węglan
;
ammoniakalny.
493. Sal tran Stroncyany for muie pięk-

hć ośmiobocznć kryfztały, rozpufzcza fię w wyfkoku winnym 1 daie
mu włafność palenia fię purpurowym
kolorem; folucyń ićgo niedaie fię
precypitować przez prulsyan potażu,

co go zupełnie od faletranu baryty=
cznego rozróżnia.
404. Saldran mognezył, znayduie fię
zazwyczńy z (aletranem wapiennym

w zićmi falctrowćy i ftarych murach;
fmak m4 gorzki, wilgoć z powietrza

przyciąga i rozpływś fię; rozpufzcza.
fię dofkonale w wyfkoku wintym, rozkłada fię przez barytę, wapno, alkali,
kwas węglowy, flulspatowy i borax0wy;

z
M
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„am
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p 0

a:

0
2
POOR ARE

wy; przez Koonisk

na wpół fię tyl.

uiąc Zre=
ko rozkładać pozwala, form
+- GmmONIA*
fztą sól potróyną magnezyo
kalną,

|

i

Ww po.
fosą, takze fię
495: Sa/e'raa klin

ma mocno
wićtrzu rozpływa, i smak

kie alkali,
ściągaiący; przez wfzyft

%
ziómie poprzedzaiące i pIze

=

| fię rozkłada.
ć z kwa=
Cyrkona świóżo odłączon
fozpazea
sów ji jefzcze wilgotna,
m, ale go nifię w kwafie falćtrowy

sól ta
gdy nafycić riemoże; tak, że

nć czórzawfze kolory niebićlkie roślin

ścinafię w mafwióni; wyfufzona zaś

maiąsę żółtą, przezroczyftą i lipk4
rozkłada
cą sinak mocno ściągalący;
fiarczany 1
fię przez alkali, kwas

wego W wy:
przez folucyą kwafu galafo

cyrkonę pre”
fkoku winnym; który

cypie

€ypituie w kolorze białym, asałGAR;
ny w więklzćy obfitości na nowo roz.

pufzcza.

j

:

496. Sa/tran ghucyny ( nitras glu
ci-

r12e ) niednie fię kryftallizować,
upor=czywie wodę przy fobie zątrzy
muiąc

1 obficie z powietrza przyciągaiąc

przez mocne parowanić zamićnia
lię

w ciafto ciągłej smak iego ieft
fłodki.
:
497. Węgla kodeksy
carbo
baritse ) zndydaie lię przy
minach
ołowiu wraz z liąrczanem bar
ytycze
<

nym w Anglezirk znany pod ii
mieniem
HK hiterytu ; czafem formniący kry
(ztad/

ły, częścićy lednakże w mafsac
h włókniftych białógo lub popićlatego
koloru; w mićrnym ogniu zaducy
niepodpada odmianie;

w mocnym. zaś

topi

lię i tygiel dziurawi; w wodzie fig
nie-

O
w

"= rrg z

maz

s
?

SĘ"

ie .
ątrz wzięty
n
w
e
w
A
a
cz
i
nierozpufz
.
ną
iz
uc
tr
dla zwierząt

ya"V,
498. /Pęglanfironc

do poprze-

ątkach
bny 1 ow pocz
dzaiącego podo
zy
duie fię także pr
zań miany; zndy
tas
Z fiarczanem
az
wr
iu
ow
oł
ch
na
mi
loru ieft Ia*w S rontiat; ko

rytycznyi

cny!| ogniu
fuo-zieloncgo, w mo
ego opufzcza»
czną część kwa fu fw
wie+
ZNA

fzkodliwych ZW
wewnątrz wzięty

i nieokazuie,
rzętom włafnośc

499:

carbonas
Węglan wop'enny (

kubi ziemikiey

część
calcis ) wielk ą
w apiened y; kamiema
pod poftacią kr

[pati 1 (kłada; w -0nego, marmuru 1
=
1 wodę kry ftallicz
gniu kwas swóy
na”

aloniem wapna
ną traci, co wyp
nie».
ney
powietrzu. Z ad
r w
/ zywaniy
lię nie»
ie; w wodzie
podpada odmian
aserą
. nie ięfk kw
_ ozpulzcza, ieżeli
:

wą<

R
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węglowym przefycony; rozkłada
fię
> wfzyftkie niemal kwafy.

goo. Foglan Magnezyi ( Carbon
as
magnesiee ) nigdf
fę sam przez fie+
y

bie w naturze nieznąyduie
ale czę»
fto z innemi ciałami zmiefzany
, nie.

pozwala fię kryftallizow ać, ale otrzy=
muie fię zazwyczdy w poftaci profzku białógo ile razy jnnć sole z
mag-

nezyi złozonć przez. węglany alkali
cznć rozh ladamy; w wodzie fię bar
-

dzo mało rozpufzcza, 1eden gran
po-

trzebuląc 4. uncyi wody deltyllowa*
ney.
i
5otr. Glinka łączy fię wprawdzie
z kwafem węglowym, ofobliwie ałun
zwycząńyny, przez węglany alkaliczne rozkładaiąe, ale związek tón
ieft

dofyć fłaby. Pedług uwag P. Klap:

roth p"

Cyrkony wynalazcy;
ziłe

»

m

zićmia ta nigdy fię z kwasem węglos

wyim niełączy, ani przeź .proftć ań

przez podwóyne powinowaćtwo; ieda.
nakże sam tóen Autor odkrył iz węe
glany alkalicznć ziemię tę rozpufz+
€zhią w fobie.

7. Fauqulin precypi=

tuiąc ziemię tę przez węglan ammoe.
niakalny 1 dodaiąc go tyle ażeby
ią

nanowo rozpuścił, poftrzegł; iż fię 5

niewydobywął kwas węglowy, wniolł
zatóm, iż kwas tón złączony razem

z ammoniakiem i cyrkoną, formował
sól potróyną; gotuiąc folucyą tako»
wóy foli widział iz fię węglan ammo»

niakalny unofł, opufzczaiąc prawdzie
"wy węglan cyrkony w profzku biąe
łym w wodzie [ię nierozpufzczaiąą
cym, z którego kwas przez ciepłą

wypędzić było można. Połączćnię
zatćóm cyrkony z kwafem węglowy
nie ief niepodobnć. Glucyna precypię

tową:

SST TIE"

towaną x kwafów przez węgłany alkalicznć łączy fię
z kwalem węglo»

wym i w poftąci białógo profzku '0:

pada.

|

|

* 503.

Fv:foran wopić ny Ć phosphas

eałcis ) prawie fię całkióm w wadzie
nierązpufzcza 1 od kości wypalonych
tem f[ię' tylko różni,

iż te. ofkatnić

i węglan w;apienny maią przy (obie.
W

czasąch

nafzych

1

w

króletwię '

kopalnym obficie był znaleziony 4
imieniem dpotycu od Mineralogów o-

znączony.

W ogniu żadnćy niepod-

pada odmianie ani fię przez alkali
rozkładać dale; węg„łany iednakże al-

kalicznć rozkładają go zupełnie. Fos+
foran wapiónny kwaśny,

rozpufzczą

fię doikonale w wodzie i RPMUBEK:
je fię_w blafzki.

503:

AC fostotyczny

z barytą
for=

4

-

|

g

|

—

.

zp

| — 12% —
a

formuie sól w wodzie fię całkiem nie
Tozpufzczaiącą; związki ićcgo z StronCyaną, .cyrkoną i głucyną mało
do,

NPR

tąd są znaiomć; z magnezyąftanowi
"sól bardzo mało fię rozpufzczaiącą. |
da formuiącą niekiedy małeńkie kryfz=

Paki2

| tały, którć w powietrzu fehną 1 roż=

fypuią fię; a w ogniu na (zkło lię tó*
Pią:

Z glinką niedaie fię kryftatli»

zować, przyciągając mocno wilgoć
2 powietrza, w ogniu iednakże na
fzkło fię z nią topi.
5jo4. Kwas arfzenikowy, wapno roża
pufzcza;.a [ole alkaliczne arfenikalnć
oddziel aą ie od kwafów fałótrowego,

ń folnógo i ostowógro, zkąd powftate
Aefenian wapiósny. ścinalący fię niekićdy w maleńkie kry(ztały i rozkładaa
iący fię przez kwas fiarczany. Zbas
rytą formuie profzek biały całkiera

fię w wodzie nierozpufzczaiący; roż4

ź

|

Ę*

|

pulzą
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pulzcza

ł
ł
a
o./
+. |
świeże
glinkę

magnezyą i

m kwafów odłączoną i iefzcze wilej
gotuą, lecz żadną z tych toli niee |
daie lię kryftallizować,
=
|
4

Boz, Mwar Tunfenowy płynny bare
dzo łatwo i chciwie z wapnem fię łączy, wodę wąpićnną rozkłada, az am--

moniakięm złączony ziemię tę nawet od kwafu [aletrowógo oddzićla, |
we wfzyfikich tych przypadkach formuie fię tak nazwany

lungfiein cał-'

kiem fię w wodzie nierozpufzezaiący,
ł dawnićy od Mineralogów błędnie

za krufzec cynowy miany. lnn6ć
awiązki kwasu tunftenow ego z zieimia<
mi mało są znalomó,
Q połączóniach kwasów molybde«
howćgo i chromicznógo

z ziemiami

mało
z pewnością powiedzieć można,

Jo pewna iż obadwa tć kwafy kwąs
zęSERZ

śą

OYWIEM

Węgłowy ż ziem diawdoacą.

świadczeń

Ż dd:

P. Vauqueliv pokazało fię

iż rubin należy do (oli zićmnych,

i

| będąc złożońym z kwafu chromicz+
nego, z niagnezyą 1 glinką ze zbyte
kiem zafad, połączonego. i
|
-5oó- Solan barytyczny ( murias barie
te; Terra ponderósa salita ) kryftallzuie fię w blafzki ośmiobocznć w póe
wićtrzu żadney niepodpada odmia«
'|

nie; Ww ogniu lię rozkłada; rozpufzcza

figę w wodzie i wyfkoku winnym, fzćść
części pierwfzey

do dokładnćgo Toża

i
j
s

=

Pn WO

pufzczenia fię potrzebuiąc; [mak m4

gorzki i nieprzyićmny.

Rozkłada [ię

przez węglany alkalicznć, przez sas.
mć zaś alkali zadney niepodpada ód«

mianie, kwas fiarczaniy i wfzyftkić fos
de z niego powftaiące rozkładaią go
SED
daiąc początek larczas
nowi barytyczźnemu, dla czego. sól ta
z wiel=

r
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sg wielkićm pozytkić
m do wyśledzśu
niż naymniey (zego
kwafu liarczanógo

atomu używaną bywa,

Używa fię

od nieiakićg50 czasu w fztuce Lekar=
fkićy.

507: Sołan „Stroncywny € mutrias trona

cianee ) kryftallizuie fię w długie i
cieńkie kolumny, którć w powićtrzu
zadnćy niepono zą odmiany; w woż

dzie
i wylkoku winnym fię rozpufzczają

i nadaią temu oftatnićju wła(-

pość palenia fię pięknym karmazyno=
wym kolorem.

--go8: Sofan wispiźary
eis )dlą wielkićy

ia, cal-

chciwości łącze

nia lię z Wodą niedaie fię kryftall
zować; w ogniu kwasu (wego bynźy.
mnićy nietraci, ale nabywa wła
fno$ei świecćnia w ciemnościach iw tym
ftanie nośi nazwilko fo.fjoru Hombera
; 54; »

-

I śr.

|
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Niymoświy nawet wyfifzońy

wf[zelako wilgoć przyciąga Ż powióś
trza i rozpływa fię; tak nalyconą foż.

licyą rozkładaiąc przez węglan potażu formuie fę w momencie ciała
fałe, gdyż powftaiący folan potażu

wodę wfzyfikę wfkład swóy zabićra,
co tak moeno dawnieyfzych zaftanoś

_ wało Chóćmików, iż zdarzenie to cia
- dem chemicznym nazwali.

Rozkłada

sdi ann wj

fię przez potaż, [odę, barytę, i wfzyfta
kie fiatczany, BREYrany iwSgany al.
kalłicznić.
—

. 309. So/an magnezgi ( murias maa
gnelie ) znayduie fię w wodzie more
fkiey i wielu wodach mineralnych;

smak tną gorzki; z powićtrza wilgoć
przyciąga i rożpływa fię; w ogniu
gwałtownym, kwas swóy opufzcza, .
Rozkłada fię przez barytę, wapno, po"taż i fodę, a w części przez ammoniak;
?

,

Ez i2g =Ę

fiak, ftanowiąc z tym
potróynią:
:
|

gto.

y

oftatnnn sól
F

Glinka; rożpufzcza fię w kwas

fie folnym,
'lecz folucyń ta niepo<
gwala fię kryftallizować; scinaiąc fię
tylko

w galaretę; smak m4 mócno
ściągający 1 w ogniu kwas $wóy 0*

pulfzeza ś

Sołan

lyrkony ;

ścina | fię

w małe przezroczyReć igiełki, którć
W

pówiótrzu

wyfychaią,

tożpufzcza

fię dość łatwo w wodzie

i w wys.

fkoku winnyńh, w ogniu fię tózkłada:
- Glucyna,

formuie. z kwafem folnym

żidydunie fię dość obficie w ńiaturze,
| formuiąc znacznć. maf[sy

kryfztałów:

fześciobocznych, wpół pizezróczy=
ftych. Na ogniu trzymańy w cje
fmnościach świćci i z trzalkiemfię łóża:

fy

ła

gii.Flu:=fvet wapienny ( Fluas calcis)

EO 00 EE

sól niedaiącą [ię kry tallizować,

fypuie; w mocnym zaś ógn
iu topi
fię; w wodzie £ę byndy manićy
nieroza

pufzcza, lubo przefycony
włalnym
CZ kwafem, może [ię po wielkićy
ezęści
rozpuflzezać.

Rozkłada

[ę

przy pos

mocy cićpła przez kwas fiarczany, faletrowy i folny, i przeż węglany al.
kalicznć:
gi2

"Kwas iuTepatowy

z barytą ;

ów profzek biały w wodz
ie lię
nierozpufzczaiący , który
wapno ł

kwas

fiareczany rozkłada.

Z, magne-

zyą formuie podobny
profzek W Wo.

dzie fię nierozpufzczający;
z glinką

-niepozwala

ten

fię kryftallizow
aać.

łączy fię

1

z

Kwas

krzemionką,

w tym ftanie nie kryfta
llizuie

ale

fię

i

za zetknięciem fię
z wodą ziemię tę
opuszcza.
|

513. Kwas boraxowy z wapn
en,g
I

|

for-
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cj

wódzie f8.
formnie profzek biały w
k ićgo
mało rozpufzczaiący;, związe
iomy;
z barybą całkiem nie iek zna
wanie
z magnezyą Gai przez wyparo
mi kry*
masę lipką wielu promićnia

papier w foliz- |
ftzMicznćmi przeciętą;

ufzony
cyi tey. feli zmoczony 1 wyf

„płomiepali fę mocnym zićlonym
boraxo0+
nien. Inne związki kwafu
nieznas
wego z ziemiami całkiem śą

3
*
10ONIE.

514. Podkwas oćtowy nafycony wa-

owapnem, daie przez powolnć par
1enie drobne kryfztały, które w pow
trzu żadnóy

niepodpadaią odmianie;

daią;
w ogniu zaś zupełnie fię roskła
kwafie
baryta w tymże famym pod
prórozpufzczona i długo w cióple
*mićni fionćcznych trzymanń, ścima
ię

w długić czworoboczne kolumny

myc fióń dwiema pochy reni
ścia-

— trży 2
ścianami zakończonć; które fię łatwa

w wodzie rózpulzezaią. Podobną fól
z podkwafem oćtowym daie i ftron
©yana; żadną z tych soli wilgoci
Ż powietrza nieprzyciąga. Podotciań
| mazńezyi i glinki niepozwala fię krys
ftallizować. Cyrkona wilgotną roze

pufzcza fię w kwalie oftowym, ale (o|lucyń ta mocno ściągaiącą niedaie lig
| kry ftallizo wać:

|

<

5I5. Kwas fzczawiowy naymocnićy
fzć mą z wapnem powitowaćtwo tak

dałece, iż ziemię tę wfzyftkiiinn
m ym
kwafom odbićra; formuiąc z nią pro
fzek biały w wodzie fię nierozpufz=
«zalący; toż famo i (zczawiatty alka-

liczne przez podwóynć powinowactwa
fprawuią.

Sztizawian barytyczny eokol-

wiek kwafem przefycony rozpufzcza
fig _w wodzie i pozwała fię nawet
kryfallizować. Magriezyą przefyco»

I2

na

_ 132

zz

fzczś
yi kwafem fzczawiowym 'rozpu

fę w wyfkoku winnym; zupełnie zaś
nim nafyconć formuie ziemię białą
mało co fę rozpulzczaiącą. Glinka
rozpufzeza fię dofkonalew kwaflie tym
płynnym , lecz folucyń iey wilgoć

z powióćtrza przyciąga i niedale [ię
z folucyi

kryfiallizować „. Cyrkona
fworch

w

kwafach precypituie lię

przez kwas fzczawiowy w profzku

białym.

=

|

| 516. Kwas iabłkowy podług doświad:
fztały nieregularnć, dość trudno fię
w wodzie rozpufzczaiące, ale które

cokolwiek kwafem przefycon€ bardzo
Gę łatwo rozpufzczaią. Podobną fól
formuie z barytą.

z magnezyą wile

goć-z powićtrza przyciąga i rozpływa fię. Z Glinką formuie profzek
bardzo fię trudno rozpulzczaiący.

517

rp wwownowsńiinannnwnne| mikpww

czeń ŚSchela formuie z wapnem krys

— :28 =

, łączy fę
grz. Kwas cytrynowy
mi zie miami,
w prawdzie ze wfzyftkić
e niepozwal =
ale powftaiącć ztąd [ol
apnem ale
ią fię kryftallizować; Z W

ką i cyrkoną
'bowióm, barytą, glin
zczaiące hę
formuie (ole nierozpuf
w przy*
w wodzie, z magnezyą zaś
wilgoci ro7=
| ciągnionćy z powi trza
|
pływa fię.
mocnego
518: Podkwas winny dla
iwie fię
z wapnem powinowactwa chc

całkiem
z nim łączy, formuiąc sól

fię w w odzie

nierozpufzezaiącą któ-

ąkoniec Zu:
ra ię w ogniu topi in

pe!nie rozkłada.

Ż Barytą ftanowi

rozpufzcza=
sól łatwiey ię cokolwiek

zę za fię dożącą. Z Magnezyą rozpul
zeć wyparowa”
fyć łatwo i ofadza pr
nć kryfztały.
„mie drobnć czworobocz

malsę kleiowa=
"4 glinką ścina fię w

ga+
tą maiącą fodkawy i mocno ścią

SE

jący

m KZĄ w

|

ak

| iący smak; cyrkonę w białym z kwa<

sów precypituie profzku.
Nieznaiome są związki kwasu Kam; forowego z ziemiami.

>

gIg. Kwas benzoiczny formuie z wa.
pnem sól łatwo fię w wodzie rozpu-

fzczaąiącą, smąk i zapach balfamicz=
ny maiącą, 1 ścinaiącą fię w białe

świetne podłużne kryfztały.
tą formuie

sól w blafzki

Z Baryułożoną ;

którą fię w wodzie rozpufzcza, i [mak

ma gorzko - fłonaw y,

balfamiczny.

z magnezyą daie podobnież sól kry-

fallizuiącą fię, i do rozpufzczónia ła
twą.

Glinkę wilgotną, rozpulfzcza
i

formuie sól ściągaiącćgo smaku.

52o. Kwas korkowy z barytą nóy=
więkfzć maiąc powinowaćtwo formu*

ie z nią sól nierozpufzczaiącą fię
wwodzie, lecz którą przefyconą kwas

Ra
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zpufzcza; Z wa”
fem dofyć fię łatwo ro
zo
zek biały bard

prof
pnem formuie
nezalący. Z mag
i mało fię rozpufzc
i
powietrza przyciąga
z
wilgoć
zyą
z gli nką odwilza
smak mą gorzki.

rz
fię cokolwiek w powiet u,

+

ifmak mó
|

gorzkro - ściągalący:

kwafu galafowego
SZT. Związki
lą dotąd pozna:
z ziemiami niedofyć

nć.

yfię barKwas burfztynowy łącz

llizuie
wapnóm, 1 kryfta
/_ dzo łatwo z
ś fię

któr
w długić cieńkić kolumny,

ie rozpu(zczaią
dofyć trudno w wodz
fię podobnież kry” -

Z barytą pozwala
fallizować

1

trudno

fię

w

wodzie. -

wa Mię
rozpufzeza; z imagnezyą rozpły
ftallizuie; z.gline
w powićtrzu 1 niekry
ką

-

daie piękne

krylztały

w

długić

ey na powiefszu
kolumny,, które żądn
Nieznaiomć [Q
mieponofzą odmiany.
>

cznogo z Zię mIA
gyiązki kwaąfu melity

w,

mi, iako świćżo odkryteg
o; ale iftota
kopsln4 znaiomą u Mine
ralogów pod
amieniem miodowego kam
itnia: ( meli-

lithus
) pokazała fię prawdziw
ą ([olą,

z kwafu tógo i glinki złożoną. Zwią-

zki kwasów przypalonych
z zićmiami

bardzo są mało znaiomó.

s

522. Awars mleczny formuie z
zićmiami [ole rozpływaiącć fię,
których
_kryftałlizować niemożna;
a z magne-

zyą zfiada fię w prawdzie w m.lżgkić lecz

nietrwałe kryfztały.

Solę

z kwafu cukro-mlócznógo
i ziem po-

wftaiące nie;ozpufzczają fię
w wodzie.

Kwas mrówcząny
zwapnem daie kry
-

fztały dlugić

w powićtrzu trwałe,

z barytą łatwo fię

kryftallizuie i doa

fyć łatwo w wodzie rozpulŹcza; z magneżyą zliada

figę w małe regularne

Aześcio-grany, którć fię trudno w woz
dzie rozpufzczaią; z glinką niedaie fie

|

524
zg00 pO 30000

kryftallizować,

ji

<iżt

|

|

|

;
4

523. Kwas łoiowy, z wapnem daię
861 kryftallizuiącą fię w [zóściogras

ny, które fię łatwo w wodżie toza
i

7

pulzczaią, smak maią fony, i zadney:
.

ż

.

w powietrzu nieponofz
ą

2-6

>

odmian;
y

Z magnezyą

niedaie lię | kryftalli=
zować
, ale wyfufzony w kleiowatą
mafsę, smak m4 gorzki i wilgoć Ż póe

wićtrza przyciąga; z glinką łączy fię
tylko na ówczas kiedy ziemia taświós
żo z kwafów odłączoni iefzcze ieft
wilrotna; późnićy wiesizą część żiće
mi znowu opufzcza, ani fię pozwała

kryftallizować.

Związki tego kwafu

Z innćmi ziemiami mało sł znajome,
ą
m

Sole fcdwabnikowó ziómnó,

j

WEDRPUWNMNEP"PFET NENA"
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całkiem

do tychczas są nieznaiomć
; toż (aa
"mo rozumićć Bazy 1a 0 folach z kwas

sów urynomógo i z0onicznógo powitająk
cych.

5żł,
a

524:Kw as Prufku łączy fię ze wfzyft+
kiemi ziómiami, glinkę wyiąwlzy, i
g nićmifię razem w wodzie rozpulz=.
- €Za; folucye te malą zawfze włafność

BST

oceżelaza z kwalów w ko=

torze niebiefkim

w.apno nawet, ma

gnezyń, a w części 1 baryta odbićrą:

ią kwas prulki żelazu w farbie Ber<
lńikićy, i mogą bydź użytó do r0+
bienia tak nazwanych ługow farbu=
|

> jących.

SOLE METALLICZNE.
Rozpufzczdnie fię metallów w kwafach,

525. Wfzyftkić metale mogą [ię
rozpufocząć

w kwafach,

we wfzyftkich wfzyftkić,

lubo nie

Czynność

ta ulega pewnym prawom, 1 Z pewnea

mi złączona ieft fenomenami, którę
gą ftatecznie naftępuiącć:

»

ćylzy, tóną
a ) Im nietall który ieft palni
s
|
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fię łatwieyw kwafach rozpufzcza; 1 prze=
€iwnie, Zynk, żelazo, cyną, 1. t. p. uży*
fsłonnićyfzć są do rozpulzczania fię, płas
tyna i złoto naymnićy fklonne.
_b'y Im zafada kwafową mnićy ieft palna,

A zatem fłabiey z kwaforodem związanś,
€zyli im łatwićy dany kwas włalnógo kwa:
forodu innym ciałom palnym uftępować
"może, tem kwas takowy

łatwićy metallę.

Tozpufzcza; i przeciwnie, Przekwas solny.
1 kwas salótrowy uśyzdatnióyfzć są do tó.
go przedfięwzięcia; pierw(izy
wfzyftkić

bez

żadnćgo

rozpufzcża

wyiątku ;- drugi

RE: złoto i platynę wyjąwfzy,
©)

Niemal wfzyftkić folucye metallów

w kwafach, odbywaią fię z burzćniem i
ssydobycićm gazu, który albo ieft gazem
yrodorodnym ,

albo

gazem niedokwasem

lub podkwalem użytóy. zafady kwafowey,
Jeden przekwas solny ftanowi w tóy mies
rze wyiątek; wlzyftkić albowiem metalle
rozpufzczaią fię w nim fpokoynie 1 bez bua
tzenia
. Jeżeli

|

metalle

|

rozpyfzczaią

ię

w kwąę

"—'IAQ ==
wy kwafie fiarczaunym mocnym,

wydobywą -

fi gaz podkwafu fiarczanógo , ieżćlizaś |
*w wodą rozlanyń wydobywa fię gaz Wos
| dorodny; jeżeli w kwafje faletrowym wydobywa fię gaz niedokwas falótrowy, ieże<

li w kwafije fqlnym, wydobywa fię ftatęcze *

|

mie gaz wodgrodny,

a) Jeżeli kwas użyty do: rozpufzczania 3
motąllu ię

z dwóch złożony, np. faletros 1

1, t. d. tódy pa |
folny; chramiczno- folny,
i 4kończonóy foluoyi pokaże fię iż kwas do |

rczłożenią łatwićyfzy przelzedł do ftanu
lub podkwafu, metall zaś znśys

niedokwalu

dzie fię rozpnizczonym
który fię

W drugim kwafie

rozłożyć niedaie;

W w[pomnio:

nych np, prypnakeeR w kwafie folnym,

e) Dodawfzy do (olucyi metallicznóy |
6kwafach potażu, sody, lub ammoniaku,

|

nieoddzićlą fię od kwafu metal, ale =
piedokwas,

Ff) Niedokwasy metallicznć łączą fę
36 wfzyftkiówi kwafami i wnich rozpufzą

gaaią spokoynie,

--.

|

5ać,

Z tego tedy wfzyfikiegó póz

azuie fig oczewiście; ze niedokwis

ly tylko metallicznć w prawdziwy
Związek Chemieziry z kwafami wchos

dzić mogą, i tak nazwane fole mes
talliczne ftnnowić; że metalle nie

Wprzód fię w kwalach rozpiścić pas
trafig, aż kiedy w związek z kwafos

fodem wćydą 1 w prawdziwe fię nies
dokw afy zamieńią.

Każde zatem roZe

pufzezńnie fig metallu w kwafie iefk

proce[sem złozónym, z niedokwafzćs
nia metalu,

1 z kómbinacyi świćżo

uformowanćgo niedokwafu z famym=

że kwafem. Zeby zatem dany mes
tall mógł fię w iakim kwafie tozpus

ścić, potrzeba naprzód ażeby fię w tym
p

kwafie mógł z kwaforodemn złączyć,
a zatem albo go z kwafu famegoy
albo z przytomney w nim wody ods
dzielił; albo nakoniec z poblizkićgo

po

<= ZAŁ A

powietrza przyciągnął; potwióre dżeby „uformowany niedokwas przefzedł(zy |
z kwafem do

ftariu Toli;

mógł fg |

w pozoftałym kwafie lub wodzie rozś |

pufzczać.
dąc

wom

Oftatnie to zdarzćrić bęż

proftą folucyą ;

ićy

tylko praś

ulegać będzie; pićrwfzć zaś

prawom z iedney ftrony powolłnega

palónia, z drugićy dekombuftyi, Więc

krócey mówiąc kazda folucyń metal-

łu z trzech fię razem fkłada czyn=

ności, to iet: kombuftyi metallu;
dekombuftyi kwalu lubwody i ż pro<
ftey folucyi; a że wfzyftkie te czyn=

ności są wfpół-czefnó; więc fenomepa ich i prawa podług których fig

odbywaią miefzać fię i modyfikować
nawzaiem bęją:

|

|

| 537: Zeby tedy dany metali mógł
fig w iakim kwafie rozpufzczać, po.

trzeba ażeby miał więkfzć z kwaforo-

= 143 —

>

dem powinówadtaćtwo od zalady
użytógo kwasu; albo zeby metall ten
dał fię ufpofobić do rozkładu wodyj

zaś to dzieie fię przeź
ufpofobićnie
mócne powinowaćtwó iakić „między

kwafem a thalącym powitać niedoa
kwafem metallicznym mó mićyfcć.
NP. Zelazo nie ieft wftanie rozkła:

dać na zimno kwaś fiarczany, ale kwaś
ten może ić ufpofobić, do [fzybkiego

rozkładu wody, dla tógo kwas fiara
czany nierozpulzeza żelaza, dodanś
Zaś woda w tym mojiencie folucyą

determinuie.

Cyńa, ołów, miedź,

w żadney temperaturze kwasu folneż.
go nierozłożą, ale mocne poWwinowaa

Gtwo iakić między kwalfem tym a hi6ć

dokwafami wfpomnionych metallów
zachodzi,

fprawuie, iż metalle tó

w przyzwoitey temperaturze rozkłaa
daią wodę i rozpufzczaią fię, w kwafiś

0

m
.

EE

.

AAAA
z

folny
m.

a>

g2$.
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528. W folucyach zatóm ii wizy

kich folach metallicznych,

|

znayduią”

fię dł iltoty palne z kwaforodem

ałączonć, a pićrwiaftók

ten zdaie fig

bydź węzłem

w(pomnionć iftoty łą€zącym, pomiędzy którćnii fię do ró
wnowagi układa: Tarównowaga tak
ieft iftotni i tak nieuchronnie do utrzymania folucyi potrzebną, iż aby

tylko metall cokolwićk mnićy lub
więcćy

nad

potrzebną proporcyą
miał kwaforodu przy fobie, a nie by
ło ciała któreby mu go dodać lub

uiąć przyzwoicie mogło, natychmiaft
fię z folucyi odłącza,
€zyna dla którey

Ta ieft przy=

wiele [oli metalli- |

529. Zdarza fię: niek
iedy iż metali

3 wodę i kwas sam ra
zem rozkłada,

np.

Mow

dokwafu opufzcza,

ona 1 PT 7paPur

Części rozkłada, i metall wftanie
nie-

ikodnin pow

eznych w wolnćm powićtrzu fę po

|
|ę
s

|
ż

;

|
ś
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i sp. Cyna rozpufzczaiąca fię w kwafie
faletrowym,
w takim przypadku formu-ią fię dwa gazy razem; lubo w przy-

toczonym przykładzie zaden fię nieWydobywa, gaz albowićm saletr
owy.

łączy fię z wodorodem i ammoniak

m wra sur

TA

A

formuie:
530. Niypewniżyfzy fpofób dóyścią
€zyli metall iaki, część kwafu w
czafie Tozpufzczdnia fię w nim
, nozłożył, ieft: ażeby zachowawfizy
równąwagę tegoż [amego kwasu, obi
ćdwie

potem części potażem lub fedą naf
ycać, i uważać czyli kwas maiący metall w fobie rozpulzczony mni
óćy i
iak wiele mnióy alkali do nafycenią
fię potrzebuie?
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531. Dódawflzy do folucyi metalla
w kwafie inny metali, któryby z kwa=
więkfze miał, od metallu
KR

*-TGZe:

—

—
=

m TĄĆ ma

dtwo, tedy.
rozpufzezonego powinowa
rozpufzczonćś
świeżo dodany metalt
odebrać mu+mau nieodbicie kwaforod

dokwa*
si, i przefzedł(zy do ftanu nie
pićrwizy
su, w kwafie fię rozpuścić;

ód w ftazaś metall utraciwfzy kwafor

fię oóddzićnie fwoim metallicznym
alle
lic. Tym fpofobem iednć met

inprzez drugić, a niekiedy i przez

ć zupełnie metallicznć ciała palnw

nym ftanie óddzićlać z folucyi moTym fpofobem

miedź oddzić-

dziela miedź i t. d.

Podobnym [po-

żna.

od=
la (rebro, lub żywe frebro; żelazo

ofobem i fosfor, fróbro z kwafu faletr
a.
wógo w ftanie metallicznym odłącz

Sole
|

Platynowi,

wegą2. Platyna w iednym tylko prze-

kwafie folnym 1 kwafie faletro - folnym rozpufzczać fię może, obiedwić

z
e

|

Łe

== (IĄ47 ==
te folucye zupełnie [obie są podobnó,
Kolor ich naprzód zółty, coraz bar-

dziey cićmnićie, a narefzcie ftaie fię
brunatnym,

zupełnie ciómnym.

Tak

halycona [olucyń ofadza zwolna maleńkie

kryfztały

nieforemnć ,

które

$ą prawdziwym folanem płatyry © mu.
rlas platini ): Sól ta ma [mak cierp-

ki, w ogniu fię rozkłada l zoftawia
po fobie niedokwaś popiólaty; przez
kwas fiarczany rozkłada fię_ daiąc 0-

fad ciemny, który można mieć za
fiarczan plalynys alkali i ziemie odłą-

czaią z nićy niedokwas

Ró

nię
=

talle zaś famię platynę:

"

Węglan potazu” precypituie folu=-

-

cyą platyny w kolorze pomarańczowym,
Ż

ale ofad ten nie ieft czyftym

niedokwalfem platyny; maiąc razem
folan potażu przy fobie, który od nićł

go oddzielić można.
Kz

Solueyń platy=
ny

— TĄ

=

ować przez (olau
ny daie fię precypit

itat ten w mo*
ammoniakalny; precyp

cnym ogniu topi fię "wydaiąć kulkę
.
platyny, którń mało ieft Eg
Sole Zbtw.
Metali po533% Złoto, równie sk

ie tylko fol_przedzający, w przekwal
ym , a ponym i kwafiefaletro-f(oln
quelin 1
dług doświadczeń, Pp. Vau
ym rozpufz:
w kwafie Chromiczno -folnr

ny do ftanu
cza fię, kwas chromicz

.
niedokwafu przeprowadźałąc
pićrwfz

Tak

e
iako 1 druga folucyń dai

ały folanu
przez wyparowanie kryfzt

złota ( murias auri ).

Kryfztały

Łe,

zow ego kopięknego złotćgo lub topa
mę ośmioloru, maią zazwycządy for

ietrza przycią- s,
boczną; wilgoć z pow
|
4 biorą na
galą; w ogniu fię topią

eć zwićfiebie kolor purpurowy; zę
BOZE

EAU

rzęcć gtyzą i czerwono farbuią.

$0--

yll:cyą
lucyń złota daie przez deft
efiońych
kwas folny, koloru dla uni

ucząltek złota, czćrwonego, Zoftaw

yftiąc w retorcie czyfte złoto. Wfz
złoto
kie ziemie i alkali precypituią
, któRA w prof[zku zółtym

etroy ię w kwafach fiarczanym, fal

ale foluwym 1 folnym rozpulzcza;

ać- i
cye te niedaią fię kryftallizow
złota oWw cicple zwolna niedokwas

pufzezaią.

Kwas gallafowy precypi-

tuie folucye złota

w kolorze czćr-

pulzczowonym, a precypitat ten roz

e mu ko- .
ny w kwafie faletrowy m daj
ę

A,e Srebrne,

o

kwafem
534. Srebro gotowanć z'
ści for=
fiarczanym rozkłada go po czę
raz ukwamuiąc podkwas fiarczany, a
fz0+
|

[zone w pozoftałym fię kwafie rezpu-

fzcza.

Solucy4 ta wyparowaną daie

* kryfztały fiarczanu. freoro które fię wogniu topią,

mie ,

nierozkładaiąe fię.

ZiE-

alkali, żywe (rebro, zelazo,

miedź i zynk rozkładaią tćn fiarczan,
>

525. Kwas [alótrowy bardzo łatwo
nawet w zimnie srebro rozpulzcza;
folucyń tą nafyconą ofudza po wyparowaniu piękne przezroczyftć kry[ztały, zblafzek złożonć. Tó kryfztały maią smak nadzwycząynie oftry,
kauftyczny; części zwierzęce gryzą t
czarno farbuią; w wodzie fię bardzo
łatwo rozpufźczaią, w świetle i w zetknięciu fię z ciałami palnemi, czer-nićią; w miórńnym ogniu topią fię,

wodę fwoię kryfztalliczną tracą, ścinaiąc fię potćm w mafsę cićmno-brunatną

pod imieniem

kamienia pie-

' kielnćgo ( Lapis infernalis ) znaną;
w 4nQo-

—
— rt

w

S
wfzyftek kwA
u
i
n
g
o
m
y
mocnityfz
o; ra
ebr

7 sr
ukuią fię
paltracą - red
z ciałami
u
l
g
ę
w
m
y
n
rny
rozpalo
ran ten frób
ót
al
8
.
ią
nu
deto

nómi

kali;
z wfzyftkie al
ze
pr
ę
fi
da
ła
rozk
ki€
czany i- wfzyft
ar
fi
$
a
w
K
,
o
-wapn
i zieme.
alkaliczne jako
fiarczany tak
zkłada
ć metallów ro
ęś
cz
ka
el
wi
,
nć
icz"
w tanie metall
ro
Eb
(r
1
ę
kż
ta
50
ąc frebro

Precypitul
nym oddziela .
anu przez żywó.
tr
le
fa
go
je
i
folucy
ęcey było ofta
żeby wi
frebro tak, a

"
llu miżeli do odłą
ta
me
go
te
o
g
e
ni
ba, tedy 0erwfzego potrze

czenia pi
: |
ą fię razem ifor
cz
łą
e
ll
ta
me
a
pźdw
aną pod
wegetacyą zn
r
muią piękną
Dyny ( Arbo
a
w
ó
z
r
D
em
nazwilki
). Chcąc
arbor Dyane
;
ca
hi
op
os
il
ph
rzy”
ko 1 piękną ot
ęd
pr
tę
ą
y
c
a
n
weger
h
ma z cztórćc
a
g
l
a
m
a
ę
fi
gnać, robi
fre=

o
i dwóch żyweg
,
ra
ób
sr
m
h
c
a
r
g
bra;
go

bra, rozpufzcza fię w kwafie faletro=
wym. 1 rozlewa przez półtor
a funta

„wody deftyllow anty. Do tak zrob
ioż
ney folucyi wpufzcza fię w kielifzku
głębokim kulka miękićgo amalgamat
u
frćbrnego , i zoftawia fię Kkielifz
ek

"w _ mićyfcu [pokoynym. W momen-

cie drzewo Dyany formować fę
zacznie.
.

536. Kwas folny czyfty ani ato
mu
frebra nierozpufzcza, ale
łączy fię
mocno 1 chciwie ż ićgo nie
dokwafem, tak; że bądź fam przez
liebie,

bądź w foli lakićykolwiek ukryty,
[a.
letran frebrny natychmiast rozkła
da.
Solan frebr"y, daw niey pod nazwif
kićm
lune cornec znany, bardzo fię
łatwo

w ogniu topi i1tygle dziura
wi, w świćtle kolor swóy traci
i czćrnieie, W Wodzie bardzo fię mało rozpuf
zcza, funt

wody

ćć trzy zalćdwo lub cztć-

ty

,
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ry grana tey [oli w fiebie biorącz

rozkłada fię przez alkali ofobliwie
nafu
cho, a otrzymanć tym [pofobem

lrebro mianć ieft za nidyczyftfzć,
537. Kwas fosforyczny srebra nie*
rozpulzcza, ale łączy fię z
iego niedokwafem; dódany do folueyi fale=
tranu [rebrnego, rozkłada goi
z niedokwafem metallicznym na
fpód 0-

' pada.

Kwas fiufspńtowy podobn
ież

2 niedokwasem tylko fre
brnym łą-

czyć [ię może; ale powfta
iącą ztąd

sól mało ieft. znana. Ocet
gotowa=
ny z niedokwafem frebrnym,
rozpufz=

cza go wydaiąc po wyparowan
iu

i

oftudzóniu drobnć icićnkie kry
fztały,
które kwas folny, fiarczany
i faletro=
wy rozkłada.

Wf[zyftkie inne kwafy

roślinne łączą fię w prawdzie z nie
dokwafemn fróbrnym, ale związki tó

nietrwałe są
i mało znanć.

Prufsiaą

potażu prócyęiicie

fróbro z> kwasów

w ciemnym zóltym kolorze,
Sole Middzianć,

528. Gotuiąc kwasfiarczany z mieBi wydobywa lię obficie podkwas
farczany i formuie fię Siarczan mie 4
dziany © futphas cupri; vitriolum de 4
Cypro )» który daie pięknć niebićie, ukośno - czworobocznć kry(zta- ,
, ły.

_8ól tą mą (mak ściągaiący;przy: |

kry 1 kauftyczny; na powietrzu wy:
fycha po części i białym bę

profze"|

kiem okrywa; W wodzie łatwo fię roze
pulzcza; Ww

ogniu topi lię, pióni'i

na- | |

' sefzoie wyfycha, z trudnością kwafyu
fwego odftępuiąc, Znódyduie fią nie
kiedy w naturze , ofobłiwie w nię=
których wodach, inączey wyrabia fię
m

pirytów

prażenić

miedzianych

l ługowanie ;

przez

ich

używą fię
Ww wox

=

s=>."

4 Ww wielu kunfztach 1 w f[ztuce lekafa

ićy,
539. Kwas

faletrowy

[zybko,

nas

"Wet nazimno, niedź rozpufzeza, ale
falźwan ten miedziany przyeiągaiąc wile

goć z powietrza, niepozwala fię ła-

two kryftallizówać. Paruiąc goaż
do lekkiey błonki i wyftawuiąc ną
Zimno, można otrzymać piękne krys
(ztały,

z

cieńkich fześciobocznych

kolumn do iednego

w fpólnego pun

ktu zbiegaiących fię, złożonć, Kry
| fztały maią kołor niebiefki, śmak 0=-

fry i gryzący, w powićtrzu letnićm
prędko fię rozpływaią, w ogniu ła=

two kwas włafny tracą: na rozżarzo
nym węglu lekko detoniią; rozpufż=

.

"ma"

€zaią fię w wyfkoku wiunym i daią
mu włafność palenia fię KORY
mieniem.

ploż

L

540; "

4

|

— Izó. —

folny rozpufzcza miedź
5 40. Kwas
kwa»

metal! ten
. przy pomocy ciepła,

prędzóy żaś
fząc ię kofztem wody;

rozpufzcza

fookoynićy

nierównie i

niedokwas miedziany.

Tak jedna 1lae

e przez po” Ź)
ko i drogń folucy4 dai

ć krywolnuć parowanie, piękne zielon

ch igieł, częfztaiy, częścią z drobny
żone, które
ścią £ (ześciogranów zło

rza przy<
cokolwiek wilgoci z powiót
i wy; (koku winnym
ciągalą; w wodzie

daiąc
bardzo hę latwo rozpufzczaią,
fię
enia
temu oftatniemu włafność pal

Smak.
pięknym zielonym płomieniem.

teyfoli ieft przykry; oftry 1 ściąga
jący.
je

Solucyń ićy wodą rozlaną da-

os
mpatetyczneg
gatunek atr.imentu fy
albowióm

charaktćry

folucyą tą pl+-

niefanć, po wyfchnięciu: całkiem są
widziałne; rozgrzanć przy ogniu bio-

[o-

|
m7
/

x

m

rą na Rkolor żółty, zmoczonć

<numwasity-" - oanaw | miniinnai wik m
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folucyą potażu, zielony; a odwilżonó
ammoniakiem; piękny ' niebielki.

zczA
5ąr. Kwas flufspatowy rozpuf
dofyć

łatwo

niedokwas

miedziany y

a w części i Sanię miedź; folucyń ta

kotoru niebićfkiego,

zfiada fię w ga

-laretę pięknemi igiełkani kryfztalli=
fosfoa
cCznómi przeplecioną, Kwas

w ością
ryczny rozpulzcza z wielką łat
hniedokwas miedzi, fam zaś metall

bardzo mało lub wcałe'nie. Solucyń
wyparowaniu mafsę
która fię
zićloną, do gumy podobną,
i; fam
w ogniu na ciemnć fzkło top
ta formule

po

zaś dedokwós miedziany;

Ww małćy:

bardzo kwocie uzyty faibuie w ogniu
bo:
kwas fosforyczny zielono. Kwas
raxowy przez podwóynć tylko:"powi:
em
nowaćtwo łączy fię z niedokwas
ueyą
miedziany m; leiąc albowiem fol

boraxu do folucyi miedzi w kwafie
fiar*
=

== 158 3
opada

farczanym,

boran - miedziowy |

w blado-zielonym profzku,
w

zielonć

ogniu ria (zkłó

który ię.
topi.

542: Podkwas oćtowy; przepraważ
dzaiąc miedź zwolna do ftanu niedo-

kwafu, w tyta famym ftofunku roz*Mamy zaś. dwa różne gaj]

pufzcza.

unki podoecianu miedzi,

znajomy

w

pićrwfzy

handlu pod imienićm.

gry"/zpanu Ć Viride eris ) nieieft zu”
pełnie

Ky ;

podkwafem

6Gtowym

nafyco-|

czyli ieft ze zbytkiem niedo-

kwasu:

Tenrobi fię pó więkfzey czę-

ści we Francyi południowćy,
blachy

cieńkie

gdzie

miedziańć układaią

Ww warfty razem Z łupinami i fzypuł<

kami iagod winnych, fkrapiaiąc 0(tem i

dobrowolnćy

mentacyi,

wydobywaiąey fię

6cet, przykłada fe

Ę fzónia

zoftawuią fer|

powierzchni

zwolna.

naprzód dokad

blach, a potóm.
Zz U>

A

+
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h

a:

Ź uformowańym

niedokwafem fię iga

tży

śryn/zpan »

;

formuie

który

fiiedzianómi nożami [krobie,

Lę

w wvófs

Ki fkurzanć- pikuie i tym fpofobem
"RU handel przefyła.

Gotuiąc grijn/ża

/ pań w wodzie, opada na [pód profżek
zielony, który przez deftyllacyą wys

Adaie kwas oltowy i miedź z bardza

hieznaczną cząftką niedokwafu mie<
dzianćgo zmićlzaną; woda żaś do g0towania użyta daie przez wyparówa»

nie kryfztały praw dziwćgo occiant imićx
dz!.

Grynfzpan

zatem

może

bydź

uważany za fól podwóyną; ż occifnię

ż metallo - occiańu miedźj złozoną. ŻE:
by zatóm zamićnić go całkiem w sól
_pierwfzą, dofyć będzie dodadź mu tyle

oćtu, ile do nafyceniś przewyżfzaią:
cly części niedokwafu metallicznógo
potrzeba.

|

;

+543. Occian miedzi kryftallizuie ią
z

w pi-

a

w- piramidy śzwbiówocznA ucietć "a
kitno - zićlonaw €3 smak ma cićrpki i

nieprzyićmny, do zupełnćgo rozpufz=
dy wrzącć ', rozpuflzcza fię
fkoku winnym dając

nosć

pałónia

fię

i w wy=

PY

czania fię potrzebuie 5.-. części woel

mu takze włas-

zićlonym płomić-

niem, przez deftyllacyą w naczyniach.

zamkniętych daie kwas oćtowy, zo-=
ftawuiąc w retorcie
o
zyć
giel.
7

Kwas

544.

miedź
|

fzczawiowy

i wę-|
|
e

płynny „

miedź lubo zwolna. rozpufzeza, łącząc fię jednakze łatwiey z ićy nie-

'dokwafem, kwas nawet tćn z pomię-

* dzy innych nóy moenićy(zć mą z nie
-dokwalem miedziiarym powinowa two,
ale formuie sól bardzo mało_fię roz.

pulzczaiącą. Podkwas winnyi wfzyftkić innć kwafy roślinne;

zamióniaią

miedź naprzód:
w niedokwas zićlony,
J

>

Z

któ-

2 którym fię potem łączą i fole niedofyć dotąd opifanć formuią.

Prul-

fian potażu precypituie miedź w ko=
lorze zółto-zićlonawym, który zwolna bićrze na fiebie czerwoną
-bruna«
tną, a nakoniec czarniawą farbę.
u

—

RYJZB Zelazad.
———

545: Zelazo we w[zyftkich fię kwa:
| fach rozpufzcza; w kwafie fiarczanym

C

4

|

auocnym iednakże zalćedwo przy po-

mocy znacznego ciepła; ale [zybko
i z wielką mocą w tymże famym

kwafie wodą rozlanym.

Solucyź tą

przez parowanie daie piękne zielone
ukośno - czworfoboczne kry(ztały fiarczanu Żelaznego» znalomego w handlu

4 kunfztach pod imieniem śAoperwaru,
Siarczan ten ma [mak mocno ściągaący; rozpuflzcza fię w fześciu czę
ściach wody zimnćy, 4. wrzące„
y

L

w„po*

| „a 162 —

|

ie i na biały fię tożź
w powietrzu fchn

na
profzek, który w ogniu

_ fypuie

*
A nakoniec część
przód. zółkniele ;

czerwie=
znaczną kwafu utraciwfzy,

tym ftanie pod
nieie; 1 znany ieft w
); rozkłada fię
„nieniem Ć colcothar
prze

z ilkali, zićmie, i węglany tak

cznć; używa fię
ziemne iako 1 alkali

fzw fztuce łekarfkicy 1 wielu kun
Łach. 3

i gwałtownie I
gać. -Zelazo mocno

=
rozkłada rozpufzcza
kwas faletrowy

afyiąc fię w nim po części, ale nien

>

a związek
aiąc go nigdy zupełnie;

i fkłonność kwasu
teu tak ieft fłaby
tak wielką, rz dodo rozkładania fię
pozotatl natychmiast
dany now y md
ftały

kwas

zczoną |
rozkłada, 1 rozpuf

ego odłącza; co.
wprzód ochrę od ni
u oftatnich cząftęk kwaaz dot ozkład

lucyń żełaza w kwas
su ind jiey eS So
fie
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fie f.lótrowym hiepozwali fię_nigdy: |
kryft: Hizować, ale wyparowanś az do
gefiości co raz więcóy niedokwasu
zółLógo osadza i przyciągnąwizy wiła
g0ć z powietrza rozpływa fię,

G47. Kwas folny, ufpafabiaigc zełaa
zo do rozkładu wody,

Ro:yę 16 łaa

two rozpufzeza, ale powftaiącź ztąd
Sól n'ekryftallizuie fię przez wyparowanie, zfładsiąc fię tylko w papkę

drobnóm. fpiczaftemi kry(ztałami przeplecioną, którą wilgoć z powietrza
przyciąga, w cieple fchnie, topi fię
1 ńiakoniec fię rozkłada, a w wylfko-

ku winnym dofkonale lię rozpulzcza.
548. Wkwafie fosforycznym pły ns
nym żelazo rozpulzeza fię za pomoóą

ciópła, w czalfie tćy folucyi wydobywa fię gaz „fosforyczny , 1 ieżeli
w nićy kwas” znacznie przewyzfza
BRZOZA

a dama 0

:

powietrzu
formnią ię /kryfztały w.

ie ieft
nieodmićnnć, ieżeli zaś zupełn
opada pro

zel azem nalycony; tedy
fię nierozpufze
fze k biały w wodzie
znajomy pod imićniem Sideczalący»
ciu

trakto=
Ten, w ogniu z węglem

gatunek metallu białćwany wydale

co dawnicey Berg
| go i kruchego przez

za ofóbny memueuna, który g9 miał
tali, wbłąd wprowadził.
1 famo żela=
g4g- Kwas flaffpatowy
i z ochrą fię
zo łatw 6 rozpilzcza

ale kryftallizo=.
iego chciwie łączzy, y;
bnie i kwas
wać fię niedale. Podo
za cokolwiek
boraxowy płyAny i żela
Z niedokwafem
w cieple rozpufzcza i
po wyparowaniu
iógo fię wiąże, daiąc

e kryfztały .
małe blado - zółt
ten;

łatwićy

winowaćtwo;

fię

miefzaiąc

Boran

óyne podwie folucye. |

dw
przez po

rzy muie.
bofaxu i żelaza; ot

7

>

550:

"Pik Sk
5zo, Kwas węglowy płynny_rozpufzcza żelazo, daiąc wodzie nim na.

fyconćy przyiemny ściągający fnak;
a wfzyftkie wody minera:lne żelazne,
pozyśomno:ść w fobie tego metallu
kwafowi

y
węglowómu są powięklze.

części winnć; w wolnem powietrzu
was
i kwas węglowy uchodzi I niedok
zkąd
żelazny kwaforodem fię przefyca,
rozkład prędki takich wod”l opadnićnie żelaza pocho dzi.
551.

Ocet i wizyfkkić

niem2]l kwa-

ly. roślinne rozpufzezaią, ofobliwie
; wyda=
przy pomocy ciepła, zelazo

że
jąc gaz wodorodny; związki jednak
deĘ7 tym metallem dofyć są fłabe.
Qccian zelazny niepozwala fię kry| ftallizo wać. Szczawian formuie kry-

fztały zićlono -żółte, łatwo fię w wo-

dzie rozpulze zaiące. Podkwas win=
ny daie z głazem sól bardzo mało

7

w

25

ask

TÓG «2

fię rozpufzczaiącą, i precypituie me„ tall ten niemal ze wfzyftkich innych
kwalów.

Z przyczyny tego

kwasu

1 wino mnuiey lub więcey żeliza w [0bie rozpulzcza.

RER

;
w

lnnć (oki roślinnć kwaśnć rmalącć

kwas cytrynowy, iabłkowy lub ob4-dwa przy fobie, dła włainości rozpufzczćnia tego metallu daią począ+
tek wielu preparatom Farmąceutycz.
nym.

cb

|

j

x
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552. Kwas gallafowy i w ogólnośći soki

roślinnć ściiąmalące, rozkła-

daią wfzyftkie [ole żElaznć precypituiąc metall tón w kołorze czarnym

A lubo czarny takowy osad wadi
fię. nierozpufzcza, iednakże dla wieł-,
kićy drobności

w niey fię

rozdzićlą

„dział

EA RÓWa
Maio

tramenit; dodaną guma lub cukier roz-

ma

1 zawićfza ftanowiąc zwycząyny 4-

||
|
|

i

|

;

|

Ś

|
|
|

3
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dział i zawiefzenie tych cząftek w wo- |
dzie ułatwia.

Rozlawfzy iednakze ae

an
trament znaczną mafsą wody; gall

żelazny odłącza fię i na fpód "opada.
W[zyftkie kwafy precypitat tćn roz-

; dla
kladaią rozpufzczaiąc żelazo
”
£gzego wfzyftkić pifma kwafami zma
wóć
_ZAĆ 1 wfzyfkie plamy atramento
-niśmi

wywabić

można;

dla

czego

fta-| fehcąc mieć dofkonały śtóómint
ażeby
rać. fię iak nóyulilniey należy

w foli którą przez kwas gallafowy
| rozkładać chcemy, pe nieprzewyż|
fzał.
|
553. Prufsian każdy odór” do fołucyi żelaza w kwasach precypiture
ki
ie w kolorze niebićfkim, kwas prul

me :
łącząc fię z niedokwasem tego

p

won

©iaa
TEEN pan

1 m

i ftanowiąe tak nazwaną Ę fartallu

nense ).
bę Berliń/ką ( eeruleum Beroli
' Prufsian ten w. ogniu fię rozkłada zo| fta-

p

ftawuiąc

;

ochrę

zelazną po

1

4

fobi;e

przez deltyllacyą daie
gaz wodorod- |

A

"ny, kwas węglowy, i
ammoniak; z las

1 przekwas folny. wyląwszy,

zadney

zp”

letrą detonuie; od
kwafów, fa letrowy,

nieponofi odmiany;
przez alkalii zićz

mię niemal wlzyftki
ć fię rozkłada, u-

fiępuiąc im swćgo kw
asu.
Sode Ołowianć.

554. Kwaś fiarczany

mocny długo A

z opiłkami ołowiu goto
wany, rozkła=
da lię, lączy z niedokwa
fem tego me+
tallu
i w tym ftanie w biał
ym profz-

ku na fpód opada; profze
k tón wodą

wrzącóy rozpufzcza, ści
naiąc fię po

Wwyparowaniu w drobnć
igielki; ieft

NU

bez

s”

"wi ffarczan ofowiany ( ful
phas plumbi,
vitriolum faturni ). Ta
kowy fiarczan
bardzo fię mało i to
tylko w wodzie.

ka

od zbytecznógo kwasu obmy
ty ftano-

m SCW TTE
- bez fmaku; w ogniu gwałtownym tós.
pi fię nietracąc fwego kwafu; alkal;
ziemie i węglany alkalicznć, rozkła=

daią, [olucyą ićgo w wodzie wrząs
cey. :;Sal.ta tem

od: niedokwa(ów

Ołowianych rozróżnia, iż fię w occie
hierozpulzcza,

' 5gs. Ołów na zimno nawet dofyć

fię łatwo w kwafie falótrowym olfłas
bionym rozpufzeza, mocny albowiem
kwas, 'całkiem fię niemal na ołowia

rozkłada; folucyą ta po wyparowania
daie białe kry(ztały, kfztałt piramiq.
fześeiobocznych uciętych,

malące .

Sałćtran tón ołowiany, ( nitras plumbi;
mitrum [(aturni ) mó śmak fłodko-ścią* |
gaiący ;

Ww powietrzu

zadney* niepó:

nofi odmiany, w 74. częściach wody
wrzącćy zupełnie fię rozpufzeza; w 6+

gniu fpofobem innych faletranów rozż<

_ kłada fię; z ciałami palnómi mocno
|

de%

zzz

”
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k
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_detomnie.
nie,

=
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Rozkłada” fię przez zies

alkali,

sę

=
8:

+
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kw aS fiarczany;

1 fany:

ą

Kwas folny m gotowany j

g. ołowiem. fato go 1 wmałćy kwo- z.

cie /rozpulscza;- prędzóy fę zatem Pi
tepiey /olan ołowiary Ć muriąś płumbi; ął.
faturnus corneus ) otrzymuie tącząa

miedokwafy tego metallu ż kwafem fol RYM, albo nafyconą folucyą faletras
mu ołowianógo, przez kwas folny lub

falańy Tozkładaiąc.

W stelnimi tym

przypa;jdku opąda na Ipód profzek bia4

ły; który fię bardzo trudno w wo»
„dzie rozpufzcza, potrzebuiąc i iey WTZą4
cey 30: części: | Sołucyń ta wywaporowanó

i

błyfzczące

oaftudzanń, ofadza drobną
kryfztałki.,

w powićtrzy

„pieodmićunć i (mak fłodko-ściągaią+

cy mafącć. Ta sól topi fię na mafsę
g koloru i przeźroczyftości -do rogy
3

|.

|

>

POz.

|

ka TY

5

MEET

podobną,

|

rozklada fię z. WE

ziemie 1 kwas fiarczany.

s

zny Ali t0%557: Kwas. fosforyc

pafżcza ołów. lecż zwolna

bardzo, ś

dodany. do folucyi salótranu ołowia»
"nego,. natychmiast fię z tym metał"lem łączy rw poftaci

profzku białe-

go trudno. lię bardzo w. wodzie Toz=

| pafzczaiącógo na fpód opada, tak kwas
| fosforyezny iako i fołe iego alkali=
'czue, nawet folan ołowiany rozkła:
daią.

Fosforan ołowiany, w mićrnyrą

ogniu na [żkko fię topi, w kwafie fa»

ietrowym fię rozpulzcza, 1 w tey [o>lucyi rozkłada fię przez kwas fiatczany; w ogniu z węgłem traktowa»
zi
aty daie fosfor.

55 Kwas flufspatowy nierozpufzczą
ołowiu, łącząc frę”tylko

z ićgo nie-

>dokwafami, i formuiąc sól fiodkawą
tru-

>

a
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| prudno fię bardza pnp óliczażączcjh
Kwas boraxowy nśylepićy fię przez.
| podwóynć powinowactwo łączy z niedokwasem

oławiu, dodaiąc folucyi
boraxu do falótranau lubfolanu 0102
wianćgo, l opada na ówczas w pra--

faka białym, w ogniu lię na (zkło tas

| piącym,pr Podkwas

R

z
—

RWE, zwolna bar-

dzo 1 nieznacznie [am

ołów ,- ale |

ae. l dofkonale niedokwasy ićgo, |
rozpufzcza. Poadoccian ofowiu (acetis piumbi; fąccharum faturni. Ą formuie

białć, łśniącć [ię kryfztały, które nae
klztałt igieł drobnych nawzaiem lię

krzyżuią, albo czwąrobocznć ukośne

kolumny; smak m4 fłodki i ściągaiący; w wodzie łatwo Tię rozpufzcza;
w po wietrzu Nylycha po części; roz

klada fię przez ogień, tudzież prz
óź
- kwasy: farczany, lolny, fuf
spatowy,
p
POJ
WO

wzm i34 =

| fostoryczny , [aletrowy i przez. ich
lole

alkaliczne lub ziemne,

rówinE.

kić.

Innć kwafy roślinnć, maiąć Ki A «

zą fię żds
„ło mocy ra fam ołów łąc

M

Nea

it

.

wfzy fk
dak przez Alkalii ziemie niemał

| zwyczźy Ż

> niedokwalami, forsa

agi. Kwas
tmuiąc KICH miiey godne uw

ucye foli 0»
.galafowy precypituie fol
OEM ale pre=
łowianyc!h w kolorze
e; w pos
i cypitat w powietrzu cićmniei

ią
dobnym kolorze fole te precypitu

azu,
ligi1 ptzez prufsian pot

żtą Tóż=

ści

nicą, iż s01 ta w więkfzey obfito
owo rozpiifa:
dodanś, precypiłat na
CZĄ «-

Sole cjnowa, |
y
"Bóo. Kwas. fiarczany mocn

;

got0=

D po: części;
vany z cyną rozkłada fię
niedokwas
po części zaś łączy fię z
5 fem tego metallu. Solucyś tey [oli
s

ie[t

:

pzez

r74

a

ś6R:koloru brumatnóg 0, i po nieżskim.

afadza ;

część miedo kwafu cynow czo.
parowaną

i oftudzoną dare

drobnć k:yfztały ffrczanu cy owógo,

żukuńć

'ezalie

mocno gryzącć, i łatwo lię rozpływaiące w powietrzu . Kry[ztały te
w ogniu kwas tracą, zoliawuiąc nie- |
dokwas biały cynowy, który fię wię-

cey w kwa.e liarczązym Dierozpu»
poza:
—

gór: Cyna ż udywięktz:ym impetem
kwas faletrowy rozkł: da, i więcćy fię

iego kofztem pali, niż w nim rozpua
fźcza; powftałący nawet ztąd niedoa

kwas biały, dla przefycćniń kwaforoż ,
dem niechce fię

z

kw afami łączyć.

Jednakże:dodaiąc do kwafu falEtrowćgo cynydo póty, do póki fię kwas
tón rozkłada i pozoRałą mafsę bia.
łą, wodą dóftyllowaną obmywając;
można przez wyparowanić w lekkićem
, €i6-

|

MBZ

ó
„ak

€ieple , otrzymać białe drobne krya

SŁÓD

M

fztały, które za PRWdZIWY. faletran

cynowy powinny bydź mianć.

'8ale<

tran tón na węglu rozżarzonym wzdy«
ma fię i zapala; a w naczymiach nas 'wet zamkniętych z moerćm fosforya
5ć znem światłem detonuie:

562. Kwas Tolay -GzpRlżĘża żyrną
nawet nazimno, metall ten przyciąć

gaiąc kwaforód ż wody:

Pakowó [Ga

_lucyś wywaporowana 1 oftudzoną, das
ł|

ie pięknć drobnć kryfzt ały, którć wiła

goć z powietrza przyciągaią. Solu<
cyą tey foli, precypituie folucyą złóad

ta w kolorze purpurowym. formuiąa
precypitat Kafsiufza; i tak wielkie mź

z kwalorodem powinowaćtwo; iż go
bardzo wielu ciałom fpalonym odbiós
ra. zaimieniniącfię w przefołan cynowyś | |
"Ten zaś ( murias oxygernatus ftanni; 8

pore fumans Libavii ) otrzymuie

ię

czak a

|

|

fię zazwyczdy; rozdzićlaiąc wprzód
„gatóry części cyny przez iednę część|
ży wego. srebra, miefzaiąc potem, Z TÓ-

RE częścią fublimatu, i miefzaninę
tę deftylluiąc.

Płyn

tym

fpofobem

| otrzymany ieft zupełnie
przezroczy-

fty ale w powićtrzu gefić białe dymy z liebie wydaie; zoltanowiony
jednakże

w atmosferze

fność” tę traci i

prędko

e

niedokwas cynowy -

o[adza; z wodą fię rozgrzewa, w wiel-

kićy zaś mafsie wody, rozkłada fię i
niedokwas cyny opulzcza.

3

|

563. Kwas fosforyczny fłabo i zwolna cynę rozpufzcza, z niedokwasami
_Baś tógo metallu łatwo fię topi, po-

wftaiącą ztąd fól całkióm fię niemal
| w wodzie nierozpulzcza,

na [zkło fię topi.

a w ogniu

Kwas flufspatowy

niedokwas tylko cyny w fiebie przyi-

mnuie, i niepozwala fię z nim kryftal|
|
|
2
ę

x
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lizować.

Kwas boraxowy płyny gotowany z cyną, rozpufzcza ią
cokol-

wiek

i ofadza małe uieforemne kry.

fztałki.

564. Podkwas oćtowy bardzo fłabo
ną cynę działa I rozpulzczony niedokwas łatwo napowrót ofadza.
Sam
zaś niedokwas cynowy bardzo fię
latwo w occie rozpufzcza ; folucyd
ta

do gęftości fyrupi parowaną, i oftudzoną ofadza białe przezroczyftć kryfztały pod-occianu cynowego. |Inn
e (o-

le cynowć roślinnć nie sodnógo uwa-

gi niemaią.

Kwas galafowy precypi-

tuie folucyą cyny w kwafie [olnym
w brudnym popielatym kolorze. Solucyń

zaś po

w kolorze bia-

tym.
Sole żywego srebra.

5ój. Gotuiąc żywć sróbro z kwae
|
M
" fem

ap tOÓ te
ftości caiey
[em fiarczanym aż do gę

mafsy

ll
znąy dziemy wfzyftek meta

s biały; któ:
zamićniony w niedokwa
c, i wodę
ty zimną wodą obmywaią
ać małć ;
tę paruiąc; można otrzym

anu Ży cieńkić, białe kryfztały fiarcz
wego frebra.

Kryfztały te łatwo fię

c (mak
w powietrzu rozpływają; maią
iczny.
kwaśny; cierpki i metall
366.

y;
Kwas faletrowy wodą rozlan

no, wyrozpufzcza żywe frebro na zim

ta po daiąc gaz faletrowy; folucyń
wyparowaniu daie

płafkie czworobo-

zaś
czne kry(ztały . Dopomagaiąc
płem, lub
folucyi żywego frebra cie
etrowego
używałąc kwafu fal

mocne-

-'tego mego; więcey fię nierównie
ia, ale
tallu w niedokwas zamien
iftotnie łąmniey z famym kwasem

ieft
czy, a W folucyi takowey fłaby:
zwiąmiędzy f[kładaiącemi częściami
:

żek

se fP 1
żek. Dla tego różnica międży folucyą w Cićple i na zimno robion
ą

left żnacznd i uwagi godną.

ŻZierws

/%a ża dodaniem wody znaczn
ą na-

tychmiaft część niedokwasu opul
[zcza; drugą pozwala fię ią zupełn
ie

rozlać i ofłabić; tamta fkurę zwićrz
ę-

cą czarnym, tą purpurowym kol
orem

powłóczy; obićdwić włofy, weł
nę i
drzewo czarno farbuią.

PićrwfzA daa.

ie przez powolnć parowa
nie wyżóy

WIpomnionć kry(ztały faletr
anu żywćgo

[rebra; drug, albo fię fty
gnąc

Ścina w długić i płafkić igły, albo
lię zfiada w białą l nie
foremną mafsę.
Saletran żywćgo frebra
mó [nak

oftry, gryzący 1 cićrpki;
w wodzie
fię dofyć łatwo rożpufzcza;
w po-

Wićtrzu fchnie cokolwiek ;
żółkniej
w ogniu topi lię, wydaie bar
dzo wie-

le gazu laletrowćgo, i narelzcie
roza
M2

iq

.

zup ełnie, niedokwaś
na wę(obie zoftawia;
Po
ny
wo
er
cz
detonuie; rozkłada
glu rozzarzonym

łożywfzy 0.

alkali 1 ziemie;
fię przez wfzyftkie

<
fiarczany i wfzyft
Łudzież przez kwas

|
|
"kie ićgo fole.
eyflzy
Kwas folny niymocni
7
7
56
cza
eraturz e nierozpulz
p
m
e
y
t
e
n
d
a
z
w
poniemogąc go uf y |
żywego fróbra,
ącz
wody; ale ł
u
d
a
ł
k
z
o
r
fobić do
niedokwafami tego
fię dofkonale Z
letroafowi ie nawet fa
metalu, ; kw

Dodaiąc zatem do [0u
u ZAŃ ego frebra, kwaf
lucyi faletran
y profzek z nielnego; opada biał

wómau odbiera.

fo
et allu i kwafu doda=<
dokwafu tego m
e mer=
óremu imi(
;
nego powftalący kt
i
curil precipitał

.
abi ) dawano

Ciało

tła
y ciepła lub świa
to doznaiąc IMOC
yfzy m ogniem pode
>ółknićie; mocnie
z=
afie faletrowym fię ro
nofi fię; W kw
pu-

—

pufzcza

i daie

IQ

—

fię nawet z niego

kryftallizować; ale na ówczas nabywa charaktórów przefolanu żywego fre:
|
bra.
góg. Przefolan zaś ten, znaiomy
oddawna pod nazwilkiem fublimatu
))
_£ mercurius fublimatus corrofivus

Ża>
różnemi otrzymywano fpofobam.
zwyczady miefzaninę Z równych czę»
ufzości falótranu żywego frebra wy[
żenego, [oli kuchennćy i fiarczanu
fublilaznego w butlach fzklannych

1
mowano, otrzymuiąc sól tę w fzyi
wićrzchniey części butli. Innym zda
ro lub
wało fię lepićy famo żywć freb
ściami
iego niedokwas Z równemi czę

ćsoli kuchennćy i liarczanu zelazn

[ubligo utrzeć i mocnym ogniem
fobów
mować. Z pomiędzy tych fpo
i nóylepnóykrót(zy moiećm zdaniem

częszy ieft P, Bouldue, który równć

|

2RE

= rI$2 =
ści świóżo zrobionego fiarczanu Ży=

przekwafu z. niedokwasem. zywegą

srebra

powftaie. Nóaykrótlzy zatem
i niylepfzy sposób otrzymania go ten

będzie, ażeby [olucyą falćetranu żywego srebra, nie. przez,kwas folny alę
przez przekwas rozkładać, 1 wołaćm
ciepłem aż do kryftallizacyi parowąć, >

5óg. Łrzefolan żywćgo frybra ( muias hydrargyri oxygenatus ) smak
ma oftry, gryzący rniemiły, należąc

do nńyokropnićyfzych trucizn, jakić
do tychczas fą znanć: przez cićpło

unofi fię i kryftalliznie w pryzmata,

w powietrzu fię nieodmićnia; w wodzie

m
*
ET
A
EE

miany kwafu [olnego w przekwas tak;
ze fublimał z połączenia fię tcgpoż

mo

wylufzonćy zmićfzawfzy., fablimuie .
We wfzyfikich tych ipofobach przy
tomny. kwas fiżrczany fuży do za-

00

wego srebra i [oli kuchenney dobrze

KZ =
dzie fię zupełnie rozpufzcza potrzć-

rozbuiąc iey w tym ećlu 19. części;
ina"
kłada fię przez barytę, wapno,
; kwafy Ło
gnezyą 1 wfzyftkie ałkali

fole nieodmićniaią go bynńymnićy;

łą-

równie
Gzy fię z folą aminoniaeką

i przez kryprzez fublinacy4 jako

Alchemiftallizacyą, formuiąc sól u
ków

pod

nazwifkiem fal zilenibroth

i

fiawną.

,

570. Zywe frebro tartć z włafnym
do ftanu
przefolanćm |bardzo prędko
mićfzanina
niedokwafu przechodzi, a

prawdziwy
ta daie przez fublimacyą

folan 'żywrgo frebra ( murias hydrargy); który
ri duleis ; merCcurius dulcis

fę całkiem w wodzie nierozpulzcza;
pryzmata
przez fublimacyą formuie
Czworoboczne;

czworobocznemi

obydwóch ftron:

Z

zakoft-

piramidami

o"
1 aStmm
Cączonć; z. wodą wapićnną
a

kiem czernieje.

s

sh

= Bł
Całą

różnica zachodząca międ
zy
Jublimateni oftrym ) mercur
ius fublima«.
tus corrofivu: ) a łagodnym
( mercu+
rius dulcis ) od fianu
kwafu, iak wi-

dziiny, załóży; ten [am
niedokwas
będąc w iednym przy
padku z kwa.

fem folnym, w drugim
z przekwafem

złączony. "Dak zaś nazwany
p) erypi=
tat biały ( mercurius precipita
tus al-

bus ) zdanióm moióćm
śrzednić po-

między nićmi mićyfeć trz
ymą, będąc

miefzaniną obydwóch.

Jeżeli fię al.

bowićm kilkokrotnie dofkon
ale wodą

wrzącą lub

[olucyą [oli ammoniąc
-

kióy obmyie, niczćm lie
od fubfimatx
łagodnćgo nieróżni
. Przyczyna for.
mowania fię fublimatu oftrego,
w pre-

cypitacie białym, ieft

kwas [ałótro-

wy, który częśc kwafu lolunć
go w przekwas zamićnia.
|
BŁ. Kwas fosf
oryczny płynny
zy:
RAEC

wćgo
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wego trćbra nierozpufzeza, ale bądź
Tam przez fię, bądź w ftanie foli ale

kalicznych do poprzedzaiących folu=
€yi tego metallu dodany, łączy lię
z lego niedokwafem i w poftaci bia
łego profzku opada.

Iawnićy otrzye

Mywano fosforan tón, precypituiąe
folucyą żywćgo frebra przez świeżą

| Urynę i różę mineralną ( rosa mines
ralis ) nazywano. Podobnym fpofo
4 bem leiąc zwolna. do folucyi [aletra=

|hnu żywego (rEbra, folucyą boraxu,
| formuie fię ofad zółty, trudno fię
*w wodzie rozpuszezaiący, który ieft
| prawdziwym

a"

boraueń

o

|
C boras hydrargyri

3

Mmercuriale 4

tego

metallń

[al ,sedativum

pozofiał4 falucyź

ofadza

defzcze po wyparowanńiu maleńkić krys

wwiji

c" Śl

aż

lztały tey famey foli.

'kqa. Ocet mopykatą e.

tysia

żywógo [rEbra, POSSEZ) dofkonalg
R

.

iego

| >

SH

z nim lek»
jógo niedokwas; leze fię

ko gotować będzie, i ofadza po wy«
. parowaniu piękne,

bły(fzczące,

z łufz=

Żyż
czek złożonć kzyfztały pod-occianu
u Ero frtbra ©; acetis hydrargyri: terrą |

foliatą mercurialis ). Sól ta rozpu»

fzeza fię dofyć łatwo w wodzie wrząa i

ećy, trudnióy cokolwićk w zim
nóy;

w powietrzu glane swóy traci; Fmak |

zu4 oftry, cokolwiek śelqgaiący;przez
-xgoenć gotowanie r wielką mnogość

wody rozkłada fię i żółty niedokwas |
efądza; w szu pat lię rozkłada
4 unofl:,

Kwas fzczawiawy i profto fię z niea
gtokwalem- żywego

frEbra łączy , i

z fołicyt igo w kwalie laletrowym
- jmb fiarczanym Z nim na spód opada,

4 przez podwóy 16 powinowactwo, dO-

daigc do folucyi foli fzczawikowćy|
faletranu tego metalla powfiać może.
© Sół

ta całkiem 3 prawie w wodzia

>

*

_

| 8a

nierozpuszcza ; w świókić: czernieie;
Wogniu błyfzczy i światłem fię okry=

wa.

Podkwas

winny, gotowany ną

niedokwafie żywezo frebra, łatwo fię

bardzo z nim łączy, t ofudza cieńkie

Świćtnć błafzki, które fię w; wodzić.
bardzo mało rozpufzczaią. Podwiniań

ten ( tartris hydrargyri; tartarus mereurialis ) i przez dodanie podkwafu
winnego do fatetrana

ŻyYWĆgO

[rebra

| otrzy imać mozna; w ogniu całkiem fię
tozkłada £ ulatuie.

Kwas galłafowy precypituie

[oku

cyvą falótranu zywego frebra w koloA

rze żółto
-ezćrwonym; folicyą zaś
fublimatu w kołorze białym; fohucyś

| prufsianu

potażowego +,

precypiłuie

| metell ten w kolorze białym, który

precypitat za dodanićm więcey prul(>

fianu,

finnu na nowo fię rozpulzcza, w po”
wićtrzu zaś wyfufzony czernieje,
Sole opał,

dą rozlany |
573: Kwas fiarczany wo
mocno Zynk na Zimno rozpnizeza 4

daiąc po wyparowaniu nafyconćy [0lucyi, kryfztały fiarczenu zynkowóga
(c

fulphas zinci ,

Gitriólum

album )

białć, z kolumn czworobocznych +
cżworobocznemi piramidami zakończonych powftające, Sól ta ma (mak
kwafkowaty moena ściągaiący; w wodzie lię bardzo łatwo rozpufzcza;
w ogniu

prędko fię

topi, burzy, 1)

wyfychś; kwas (wóy zaledwo w, nay=|
mocnićyfzym ogniu opufzczaiąc. Składa [ię podług Brrgminna Z 0,20 czę|

ści niedokwafu, 0,40 Wody i tyleż|
kwafu. Pa która fię w handlu zndyduie wyrabia fię niemal całkiem w ofe

far

3

38
z

-

i UB przez dłeżętić
e

1 ługowanie miny

Że=
2 zynku, ołowiu; [rebra, miedzi,

| M 1 fiaski złożonćy, dla tego imia=

ną ieft za nieczyftą, maiąc prawie
zaw[ze cokolwiek

oftatnich

dwóch

metallów przy fobie.
' 574. Kwas faletrowy z wielkim fię
lmpetem na zinku rozkłada, folucyd

ta, wodą rozlana i wolnem ciepłefi
az do gęftości olelu parów and; ścina

fię przezoftudzćnić, w czworoboczne zpłafzczonć kolumny, ezworobo<
cznómi piramidami zakończone. Sta
lewan ten, m4 fmak -mocno- gtyzący;

57

CI

w powietrzu fię rozpływa; w wyfkoku
a, Cczę|SA częścią fię rozpufzcz
zonym
ścią rozkłada, n a Ww eglu rozżar
o=
topi fię naprzód, jj otem lekko det
|
_nuie.
Kwas folny mocno i prędko
zynk

zynk opulzcza,

rodny;

wydatąc gaz wodó4
ale fołan ten żynku niepo

zwala fię kryftallizować. Wyfufzony|
zaś, rozkłada fię przez dóftyllacyą
tracąc część fwćgo kwafu; lecz tym
fpofobem pozoftały kwas, kofztem od-.
dzićlonego niedokwasu przekwafza fię, |

i formuie przefolan Zyakotwy, który w pofaci gęftógo płynu w deftyllacyi
przechodzi; i dawnićy pod nieprzyzwoitćm imićniem„masła
Żynkowego
( butirum zinci ) byDznany:

|

Prze-

folan ten w momencie, przez rozpu*

fzczenie zynku w przekwafie folnyim,
otrzymać można.
z o6
576.Kwas fosforyczny płynny

ką łatwością zynk rozpufzcza, ałe
pów ftaiącą ztąd

fiallizować.

Toż

sól miemoże lię kry-

lamo

mą mióyfeć

1 z kwafem flasspatowym.

Kwas bo.

raxowy płynny nabićra przez dyge-

-

ltyą

|

e AIECZAZĘA otoki;

Z

ty

lecz boran zynkowy dutąd mało jefk

Znany.

Kwas arfzenikowy ciepły mó+

©no fię

z zynkiem

burży »

i

powoli

Ż nim łączy; wydaiąc ga2 wmodorodi.y
ni*
wfenitalny ( gas hydrogenium arfe
t€atum ) który paląc fię arfenik ofa*
dza.

drfenitaB zynkowy

formuie

kry

fztały fześciobocznć dofyć regularnć;

które fię w Ba

3

Z

nie:

łatwo różpii*
577. Ocet 1 zihk (am

"fzcza, i zńiedokwafeżn lię iego łączy;

pod-otciaa zyukomy ( acetis zińci ) fote
riuie długie fpieźafte kryfżtały, [mak

nA ściągalący»

metalliczny; w pós

wietrzu fię nieodmićnia, na rozpało<
nym węęglu z niebićlkim płomieniem;

detonuie. Szczawian zinkowy, cała
kiem fię w

wodzie

nierozpufzcza:

zodkwas winny dofyćmetall ten pręde,

nei

owezt

ka
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ko r6zpufzcza daiąc f[ół równie fię
miało rozpulzczaiącą. Kwas gallafo-|
wy precypiłule folucye zinku w ko=
łorze żółto- PSM prufsian po-tazżu w białym.

Śbie ńntymoniakalne.
528. Kwas fiarczany mocny. goto|
wany na antymonie, rozkłada fię nie--

= zupełnie zamieniając metall w.
Aiedolewas biały, który fię

odłącza i

w wodzie do obmycia iego użytóy 0pada, wodą iednakże ta mą cokolwiek

famego

fiarczanu

antymonialnćgo

w fobie, lecz atosego kryftallizować

niemozna,
Podobnym
Ś
e i faletran antymonialny niemoże formować kryfztałów, lubo kwas laletrowy' z. wiel.
kim fię impetem z antymonem roz.
klada, 1 Ww ROR go biały zamienia.

579.

|

579. Kwas folny,
bardzo

nieznacznie

zwolna tylko i
antymom

rozpu-

Ztąd [ól formuie małe kryfztały do

,

[zcza, łącząc fię nierównie dofkonaley z iego niedokwafemi; powftaiąca
| igieł podobnć, którć fę w powietrzu

rozpływaią; w ogniu fię podnofzą
i
rozkładaią przeż wodę: Przefolan anymonialny

C murlas

oxygenatus

anti.

monii; butirum antimonii ) otr
zymu-

ie fię, albo metali ten profto z
przekwafem folnym łącząc; albo wpr
zód
Z kwafem fiarczanym mocryrń gotuiąc i otrzymaną maf[sę białą z folą

kuchenną zmiefzaną deftylluiąe; ciało to naądzwyczaynie zrzącć, przy=
<iąga wilgoć z powietrza, przez wo-

dę fię rozkłada," w mićrnćm cieple
rozpływa fię, krzćpnąc za oftudzćniem i w drobne fię układaiąc kry»
fztały.

58oe
zg:

D
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4
y płynny
" ggo. Kwas fosforyczn
ąc, z niedo=.
famego antymonu nietykai
ale niedaie fię
kwafem iego fię łączy,
flufspatowy ;
kryftallizować . Kwas
wasu tego metakże cokolwiek niedok

Połączenia zaś
tallu w fiebie bierze.
wym mało są.
iego Z kwafem boraxo

ulzcza
Podkwas octowy rozp

znanć.

w fobie niedokwafy

antymonu; Za

zawfze charaktea
ehowuiąc 'ednakże

zoogąc fię kryfalli
ty kwafu 1 niem
wać.

Sól powftaiąca

4 kwafu fzcza=

antymonu fof<
wiowego 1 niedokwasu

wodzie fię nie<
muie drobnć ziarna w
rozpufzczaiące ś
58r.

Podkwas

winny niedokwafy

w fobie rozpulz=
tylko antymonialne

władzy nad facza, miemaiąc żadnćy
iącą ztąd sól
mym metallem, powfta

Naylefię kryftallizować.
41 nóyużywańfza fó1
pićy zaś zna1om
7

pozw ala
!

= ig5 —
antymonialnź, ieft ta: którą gotuiąć

Oczyfzezony weinfztein z nie
dokwa-

fami tógo metallu; aż do naf
ycenia
zbytecznógo

w

nim

kwasu, przez

kryfallizacyą otrzymuićmy ; a któ
rą

w Farmacyi i fztuce lekarfkićy bod
-imićnien lartari emetici iefk zna
na;

"861 ta potróynń, formuie kry fztały

0śmiobocznć; w powietrzu fię nieodmićnia , w Ogniu paląc fię
rozkładaż

w wodzie dofyć fię łatwo rozpufz:
cza. Solucye antymonu. w kwafac
h
precypituią fię przez kwas gallafowy

w niebiefko--popićlatym kolorze; przez
prufsian potażowy biało; lubo zupełnie czyfty

antymon

zadnćy przez

sól tę precypitacyi niezdaie fię ules

gać

Sole z ziemianu. .
<

888. Rozpufzczaiąc małą cząftkę
N 2

zie< Ę

—

196 =

ciach kwasu fiate. 3
żiemianu, W ftu częś
Ww
czanćgo mocnego

zamkniętem na=

zpufz'za fię zw olgzyniu, metal ro

nym karmazyno*
na i cały płyn pięk
;e który kolor
wym kolorem farbui

wody lub rozza dodanićm cokolwiek
edokwas metalgrzaniem niknie, a ni
y
as zaś fiarczan .
liczny opada. Kw

nićm cokolftabfzy zaledwo za doda

cgo, ziemian rozwiek kwafu faletrow

[ię na ówczas
pufzcza; nierozkładaiąc
przeź wódę. .

o rdzo ten me"Kwas falótrowy łatw ba

eli. nie ieft wodą
tall rozpufzcza i ież
czdtlie białe, lekrozlany; p o nieiakim
i ofadza. Solucyś.
kie 1 drobn* kry(ztałk
Kwas
wodę.
ta+= 6rozkłada fię przez
pufzcza Zie»
folny fam przez ię nieroz

tychmiaft
| mianu, rozpufzezaiąc g0 na

afu faletro"za dodaniem cóżkolwiek kw

wego.

Rozlaw Sy folucyą tę znaczną
amal-

c= mra

e

Malsą wody, opada niedokwas ziemia=
hu biały. Solucye te precypituią lię
przez kwas gallalowy. w kolorze iw zółty wpadaiący m;
; przez prufsian zaś potazoewy. żadnóy
zabellowym

niepodpadaią odmianie
Sole

Tiytanu,

583: Tytan, tak trudny do okazaiomy
mia w ftanie metallicznym, Zna

mam tylko ieft w ftanie niedokwafu;
cł
który ieżeli fię kwaforodem przefy
w zadnym fię

Inaczey

W

kwafie nierozpulzcza.

przyzwoitćy

proporcyt

ą
z kwaforodem złączony, rozpulzcz

h.
Gę niemal we wfzyftkich kwafac

mą
Solucyś iego w kwafe fiarczany

mal-ę
przez parowanie bieleie i w

Z kwafem falea

fię kleiowatą zliada.

w niefotrowym ścina fię po części
po części
xemną kleiowatą malsę,

|

wkry
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w kryfztały romboidalnć przydłużonć
i rogi obciętć okazuiące. Z kwalem

folnym- daie także maleńkie kubicz.
nć kryfztałki.

Wfzyftkie te folucye

precypituią fię przez kwas gallafowy
w cićmno
- czórwonym kolorze, tak,

iż ieżeli wprzód [olucyń metalliczna
doftatecznie

wodą rozlana niebyła,
cały płyn w gęftą krew zfiadać fię
zdaie. Prufsian potażu precypituie
tytan w kolorze zielonym z brunat-

nym zmićfzanym. Za dodanićm do
poprzedzających folucyi, kwasów ar=
fenikowego
, fosforycznógo i [zczawiowćgo formuie fię ofad biały, który zdaie ię w wodzie nierozpufzezać.
Podkwas winny podobny formuie ofad,

lecz który fię natychmiaft na-

nowo rozpufzcza.

Sofe Uranu.

584. Niedokwas uranu łatwo fię
we

,

|

pa

K

pufzeza, i
we wfzyftkich kwafach roz

zować.
pozwala fię z nićmi kryftalli
bne krySiarczan urant, formuie dro

e.
, z żółtych kolumn złożon
fztały

w pięJego faletran kryftallizuie fię

knć fześciobocznć

tablice, przyiem-

; którę nego iaśno - zielonego koloru

|
|

po części.
w powietrzu wyfychaią
daie kryfztały
Solan tego metallu
olwiek Upłafkie czworobocznć , cok

Moe
kośnć, żółto-zićlonćgo koloru.
cny ocet nietylko

niedokwas uranu

nim pięknć,
rozpufzcza, ale daje z
ńkich czworegularnć kryfztały; z cie
oru topazorobocznych kolumn kol

afowy prewego złożonć. Kwas gal
ne folucye
cypituie wfzyftkie nafyco

adowym; prul=
uranu w kolorze czokol

ciemno - CZEF<
fian potażu w kolorze
|
| wonym,
„Sole

Sole Manganczowe.
585. Manganez łatwo fię w kwafach rozpufzcza, niedokwas zaś ićgo
czarny niewprzód, aż po utracie znacznóy części kwaforodu, dla tćgo

niedokwas tón z kwasem fiarczanym
rozgrzewany wydaje czyfty gaz kwaforodny. Powięk(zaiąc w tym razie
ciepło aż do wyfufzćnia całóy mie-

fzaniny, pozoftała mafsa, w wodzie
fię po więkfzćy części rozpufzcza, daiąć po wyparowaniu ukośnć czworobocznć kryfztały, zupełnie białe i

przezroczyfte, smaku mocno gorz_ kiego. Salćtran manganezu niepozwala fię kryftallizować, Kwas folny
rozpufzcza sam manganez, ićgo zaś
niedokwas czarny, tylko na zimno ,
w cićple albowićm fam do ftanu prze-

kwasu przechodzi; folan tón nieforuuie nigdy kryfztałów, ścinaiąc fię
i

tyl-

zs

/

— JO

—

z 4

Ż: tylko Ww aka zacne która R

| Boć

Z powietrza przyciąpa+

ię fosforyczny. formuie
sól Ww profzku biały m,
A niemal całkiem

Kwas

z manganeżem
w wodzie fię

nierozpufzczaiący m,

Równie m ło fię w wodzie 1 Jlioram
m nganezu rozpulzcza. Kwas węgio:
Ą"
Ą Wwy

niety!lko fię z niedokw asemMman=

Nbadezi łączy,ale i fam nawet mę«
-tall w wodzie rozpulzcza; folucyśń
| iednakże ta w wolnem powictrzu dła

| Uyścia. famego kwasu, rozkłada lię
;

A

Kwas oćtowy niemoze ię z mangą-

e kryftallizować. Kwas, fzcza:
| wiowy daie sól całkiem fię nierozpiu:

ow

Kwas winny *rozpufzezą

niedokwas manganezu. nawet na zim

8

folucyń ta czerwono - brunatną

w cieple traci swóy kolor, i burzy lię
;

Wwydaiąc podkwas octowy.

Prufsiah

| potażu precypituie manganez w kó4
dorze biało
- żółtaw ym

—

Sofę

=rę 202 mz

Sole

Bizmutowe,

- 886. Biamut zą pomocą tylko cić:
pł

wy”
kwas fiarczany rozkłada; ale

ą obgotowany z tym kwafem i wod

ićy; dra=
myty daie po wyparowaniu

bne cieńkie kry(ztały fiarczanu bizmużu które na wolnóm powietrzu (chną
yłatwiey
ł w wodzie fię rozkładaią. Nóś

m.
rozpulzcza fię w kwafie falćtrowy

ż

eze
daiąc folucyą białą, zupełnie prz
e
roczy tą, którą fię łatwo przez zagę

(zczenić 1 oftudzenie kryfztałami fa<
tótranu

bizmutowego wypełnia.

Sale= |

oltran tón na powiótrzu fchnie cok

ft fię roz- „wiek, w wodzie natychmia
biały opulzcza; |
kłada, L niedokwas
=-

fię roz
"w wylkoku winnym częścią

kłada, częścią rozpufzcza; na węglu

rozżarzony m fłabo detonuie.

Kwas |

folny zaledwo zotuiąc fię cokolwiek”

hizmutu rozpufzcza, nafycaiąc lię dość
ła-
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łatwo iego niedokwafem, folucyźś ta
Wwyparowand
Kkryfztały

daie długie L cieńkie

folanu

bizaiiuć. WEJO ;

które

2 powićtrza wilgoć przyciągają 1 roże
| pływają fię, w ogniu po części ię
Fozkładaią cokolwiek kwafu opufzcza=

ląc, przez co pozoftały kwas w prze=
kwas fię zamienia i w poftaci przePlanu bizmutu (. murias oxygenatuś
bismuthi ;

nofi.

butirum

bismutbi ) pod-

Przefolan ten profto, rozpufze

czaiąc bizmut w przekwafie folnym,

otrzymać można.
kwas fosforyczny

|
z niedokwasemm

tylko bizmutu lączyć fię może, fot| muiąc sól w profzku białym i trudno

fię rozpufzczaiącym; ta sama sól formuie fię dodaiąc kwasu fosforycznć: ż
| go do folucyi bizmutu w innych kwa=
fach.

Kwas flufspatowy

daie podob-

nież z niedokwafem bizgnutu sól mą4

z

łą

—= 204
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Boran zaśbize

łofig rozpufzczaiącą.
niutu

nieieft

gotowany

z

1

dotąd

poznany.

Ocetg]

niedąkwąfem bizmutu

rozpufzcza go cokolwiek, lecz wodaj
nic z tóy folucyi nieprecypituie 3u
Kwas fzczawiowy i podkwas viam
formnią z niedokwafem bizmutu fole
nierozpufzczaiące fię, i folucye isgaj|
w innych kwąfach precypituią. Kwas]

gatlalowy precypitnie bizmut w ko-|

lerze zićlonawym, prufsian zaś potas:
żu w kolorze żółtym.

i

gole Ra

:

1
|

587. Nikel w mocnem dk cie=
ple w kwąfie iarczanym rozpufzcza |
|

fe,

niedokwas zas iego fozpufzcza |

=fę dofkonale

nawet

folucyź ta koloru
przez

wyparowanie

w. ofłabionym, |

zićlonego ,

daie|

zićlone dziófię- |:

|
giogbocznć kryfztaly, Gnak. ściągiiącj 'd
cy

|

ty maiącć iw a de

| Cząjące.

fię rozpufó:

Kwas faletrowy równie fa '

hikel jako żę iego niedokwas, przy.
Pomocy ciepła rożpufzeza, folucyń
ta koloru zićlonógó daie podobnież

Świsw

i

Do wyparowaniu nicbiefko - zielonć

ktyfztały, lecz które łatwo wilgoć
RE powietrza. przyciągaią. Kwas fola
| ty daie także z niklem piękną ZCA
oną folucyą rozpufzczaiąc za pomos

eg ciópła i nikel i iego niedokwas;
j| olucyś ta po wy parowaniu daie 0=
| Śmiobocznć kryfztały fzmaragdowćgó

|koloru; którć z powićtrza wilgoć
| przyciągaią, w fuchóćm zaś i ciepłem
B
j iowótrzu fchną irozfypuią fię. Kwas
|fosforyczny płynny zaledwo cózżkol| Wiek niedokwasu niklowćgo rozpufz=

po ; w ogniu zaś łatwo fię bardzo

Kwas flufspatowy i łas

am
RO tędy

Z nim topi.

=

i.

| two niedokwas niklu rozpufzeza
ida o
»

3

10

km żÓĆ =
je z nim ia(no- zićlonć

kryfztały :

Kwrąs boraxowy przez podwóyne po -

winowaćtwo z niklem fię łączy daiąc
sól w wodzie fię nierozpu(zczaiącą.

(et w cieple niedokwas
pulzeza daiąc
folucyą
z niey podobnćgo koloru
Kwas (zczawilowy płynny
inetallem i z iego
łączy » formuiąc

niklu rozzićloną a
kry (ztały .
i z famym

niedokwafem fię

sól

blado-zićloną ,-

hiemal całkiem fię w wodzie nieroz=
pufzczaiącą.

Podkwas

winny

chce fię z tym metallemłączyć.
fian potażu

niePruf-

precypituie go w koło-

gze żółtawy m,

który precypitat

na

Wwolnem powićtrzu czćrnićie.
Sofe Koba ltosod;

588. b Farczany mocny, przy
pomocy ty lko ognia

cza;

kobalt rozpulfz-

łącząc fię dofyć łatwo ż ićgo
"MIG" =

j

hiedokwafem.

Solucyń ta, ieft koloś

ru czćrwoniawego,

a zgę[zczona

i

ye
mA

wyftudzoną ofadza kryfztały czworós
boczne ukośnć, koloru czerwonego:
Te kryfztały rozpulzczaią fig w 24
Częściach wody; w powićtrzu wyly*
chaią w ogniu topią fię, a nakonieć
1 kwas swóy tracą. Kwas faletrowy
przy pomocy ciepła dofyć łatwo ka:

c

balt rozpulzcza, a jeżeli metall ten

p wolny był od niklu; foluecyś ieft tak»

że czerwoniawa, i daie po wypatós
waniu podobnego koloru kryfztały y
które z powietrza wilgoć przyciąga:

ią i rozpływaią fię. Kwas solny cią<
gle gotowany z kobaltem rozpulz«

cza go zwolna, daląc folucyą koloru

ćzerwoniaw ego, która po wyparowa”

niu daje drobnć kryfztały felEedynós
i łatwo fię bardzo Toż
wego koloru
H

pływające,

Solueyś ta

wodą rozladz

hó '

= Ż08 —
,
.

h

z.

4

;

4

44 daie tak nazwany atromeni fymyda |
-tetyczny H:llota ;

litćry

albowiem

nią

dzhaczonć na zimno zupełnie są niewidzialnć; w cióple zaś pokazuią fię

w pięknym zielony
m kolorze;
589: Kwas fosforyczny rozpufzeza
tylko

niedokwas kobaltu, ale fosforan tón; mało dotąd ielft zdany. So|
> co
:
licyń tegoż niedokwasu w kwafie

fiufspatowym 'niepozwala fię kryftal-

jizować. Kwas boraxowy. nóylepióy
wiąlię Ź kobaltem przez podwóynć

że powinowaćtwo; sół ta trudno fię
w wodzie rozpufzcaaiąca ieft bladoczórwonćgo koloru. Podkwas oStowy rozpufzcza w cieple niedokwas
kobaltu,

daiąc

[olucyą koloru różo-

wógo, którą fię' niepozwala kryftalliŻować.

Gotuiąć

część iednę niedo-

kwasu kobaltowćgo z x16ftu częściaiii oGtu, aż do pozoftania 4. części;
.

h

i

j

ES

209.

paruiąc potómń tę solucyą przecćdzoną aż do połowy; i rozpuf[7
czając
w nióy na ciepło czwartą część [oli

kuchennćy, otrzymuiómy gatunek atramentu fympatetycznćgo
, którym
pilane litćry na zimno niewidzialne,
biorą na fiebie w cićple piękny nies
biefki kolor.
ny i

Kwas [zczawiowy płyn-

z kobaltem 1 z niedokwasem

ićgo fię łączy, formuiąe profzek rózowy, w wodzie fię nierozpufzczaią-

cy, 1 w podobnym profzku metall
ten

ze

odłącza.

wfzyftkich

innych

kwasów

Solucyń kwafu galafowógo

precypituie kobalt w. kolorze. 1a$n0-

niebiefkim; prufsiam zaś potazu, w ko»
rze czórwono-niebićlkawym,
Sole Chromiczne,
590. Sole powftaiące z niedokwa-

lu chromicznógo i kwasów, mało do
|

O.

|

tych=

paowinióinynni

To pewna ze

afie
ufzeza fię w kw
fam metall rozp
we
iego zaś niedokwas
faletrow yu
w afach, tł ze wfzyftkić

wfzyftkich k
y.
cye jmaią kołor zielon
takowe folu

t kwa fu chromicznePołączenia nawe
yć są
niedos

tallami,
go Z 11jnemji me

Wićmy tylko, z. pięk-

oznaczone.
eń P. Vauqutln, 1z kwas
nych doświad cz
m ołowiu formuie
ten Ż niedokwa fe
kt,
ów czerwony Sybir/
tak nazwary oł

cyi faletranu ołoże dodany do folu
llem

wianego »

z meta

natychmiaft

ńczowym opada kolo
tym w pomara
prean żywego frebra
rze, że (aletr
wo-

no - czer
w kolorze ciem
rebra w kolorze ka
nym; faletran (r
w świetle faie fię
minu, który kolor
w koletran miedzi
purpurowym ; (a
ecypiym „ ze złoto pr
Torze brunatn

cy pituie

ym.

onaw
tuje w kolorze ziel

i

Sole
LĄ

r

|

.

pp APP

ane.
tychezas SĄ zn
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Sole

Molybdrnowe.

8

OE YYY

OE AEO

000

5gr. Kwas fiarczany mocny, przez

gotowanie rozpufzcza niedokwas molybdenowy
, folucyń ta przyzwoicie
wodą rozlanń, gotuiąc fię bićrze
w cićple kolor zićlony, który fię na
zimno w piękny niebićfki zamićnia ,w mocńhieyfzym ogniu kwas fiarcza-

hy oddzićla fię i uchodzi. Kwas faletrowy rozkłada fię na

molybdenie

uftępuiąc mu włafnćgo kwaforodu „
ale z niedokwafem ićego niezdaie fig
łączyć.

Kwas folny

gorący dofyć

prędko niedokwas molybdenu rozpufzecza; [olucyń ta zagęfzczona ma kolor cićmno - niebiefki
, niepozwalaiąc

fię kryftallizować. Kwas fosforyczny
daie podobnież z tym niedokwafem
w cićple folucyą granatową. Kwas
fHufspatowy żółto-zićloną. Kwas bo
raxowy wcale go nićrozpulzcz«
a
02

Kwą:

— 22 —

al wfzyftkie łą:
Kwafy roślinne niem

edokwalem mo»
czą fię W cieple z ni

e

uiąc zawfze folucy
lybdenu » form
żadna z nich kry ftal-niebiefkić; lubo
wala. Kwas gala- «lzować fię niepoz
tali ten w ciefowy precypituie me
ym, prufsian Z aś potazu
mano-brunatn

rze. w orzechowym kolo
=£

ER

Sole Tunfenowe.

| 592.-Niedokwas tunftenowy; przy-

św iadczeń PP. a,
nóymniey podług do

fię kwafem ami na
Elhuyar 2 żadnym
tu
cieple niełączy; od oć
zimno ANI w

fkiego koloru, w zadne

nabyw ą niebie
iąie wchodząc zw
jednakże z nim n

óm z foli, któreby
zki. Zadnń zateno
wómi nazwać było

wł aściwić +4unft
mozna,
sez

ó.

nieieft znaiom

Sole. śrfenikalne.

any, mocny tylko
| 598 Kwas fiarcz
Toz.*

=

+

=
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m".

ik zamienia»
rozkłada fię przez arfzen
okwas biały,
iąc go w cieple na nied

żadney nieformuale z tym oftatnim

częśc zna»
je foli. A lubo w cieple
ie fię rozczną białego arfeniku zda
oftudzeniem
pufzczać, iednakze za

as faletrowy;
ofadza go na nowo. Kw
ez fam arlze=
nietylko lię mocno prz

ść znaczną 1enik rozkłada, ale i czę
a formutąc
go niedokw asu rozpufzcz

udzeniu
zn im po wyparowaniu i oft
(aletranu arfeni=
prawdziw 6 kryfztały
w ogniu kwas
kalnego, które łat wo

ami palnemi nie
[wóy tracą, i z ciał
ący; TOZ+
detonuią. Kwas folny gor

e niedokwas
pufzcza znacznie i obfici
fię z nim kry=
arfenikalny; pozwalając

zńie ieft loftallizować. /561 ta znac
ućm etepłem
tna i pozwala hę mier

W mocnieyfzem
całkiem fu błimować;

zaś rozkłada fię znpełnie .

Łącząc
pro”
Z

— 2Tr4 —

proko niedokwas arfeniku

z prze-

kwafem folnym, albo deftylluiąc go
z przefolanem żywćgo frebra i fiar-

czanem żelaznym, otrzymuićmy przefolan arfenikalny
murias oxygenatus
arfenici; butirum arfenici 3

Sól ta

mą poftać gęftego brunatnego fkrzepłego oleiu; w powićtrzu wydaie dyany białć i wilgoć przyciąga; przez

wodę rozkłada fię i niedokwas biały

oladza. Kwas fosforyczny łączy fię
z niedokwafem arfeniku formuiąc sól
mało fię w wodzie rozpufzczaiącą,
kwas flufspatowy daie z metallem

tym maleńkić kryfztały, dotąd mało

znanć.

Kwas boraxowy łączy fię

z nim daiąc częścią biały nieforemny profzek, częścią maleńkić fpicza-

fe kryfztały
.

594. Ocet gotuiąc fię na niedokwa:

fie arfeniku, rozpufzczą go i daie
dro-

=
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rozpu_drobne trudno fię w wodzie

(zezaiące kryfztały.

MŃwas fzczaw10-

nawet
wy płynny, 14 zimno

Z nie-

zy i fordokwafem arfeniku fię łąc

y;
muie drobnć kryftalliczne kolumn

koku winktóre fię w wodzie | wyf
nym

rozpufzczalą, miernem

ciepłem

kładaią.
' podnofzą, a mocnićyfzóm roz

fięw praw”
Inne kwaly roślinne łączą
ale poz niedokwafem arfeniku,
dzie
ąd są
wftaiącć z nich fole mało dot

MPE"
.

|

*

znane.

'.

Kwas galafowy folucyi arle-

nićy;
ę : | nikalnych nieodmićnia bynńym

|
k

lucy ą tego meprufsjan zaś potażu so
o-[olnym w biażallu w kwafie faletr

u
5 tym precypituie profzk.

RADE
TÓ
20

r

Roniec Części drugićy.
i

„—

mz

aoc
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XXXIII.

PRZYSTOSOWANIE CHEMII

DO

ROZBIORU CIAŁ MINERALNYCH.
595.

Z pomiędzy

innych Chćmii

ftofowanćy części,

rozbiór ciał mie

' neralnych miany ieft za ndytrudnićyfzy; jako naydokładnicy[zych wiado=
mościcałćy nauki nafzćy, uwagi, mocnego rozfądku i doświadczonćy rę=
ki potrzebuiący.
nie poprzedniczć

Jakoż doświadezćnauczyło nas; iż

częftokroć nąyznakomitli w tey fztu-

cć nauczycićle wpadali w błędy , i
©d naftępców fwoich- poprawiani by=

l. A iako natura, nić tylko wfzyfte
| kić ciał pierwiaftki w łonie fwoióm
mie-

ich
mieści, A. 1 wlzyfikić a

między fobą pomiefzania i związki;
owe©
jako związki lub miefzaniny tak
OSC

ale
niety lko pomiędzy kilku,

zda»
dy i kilkanaftu różnemi ciałami

rzaią fię; tak trudno i niepadobna 1
pliniemal. te ft powfzechnć ; niewąt
lę 1
wó uftanowió prawidła, którychby
ch
Ww przedfięwziętym ciał naturalny
dy
rozbiorze- trzymąć należało. Każ
fię da podobn$y pracy »
ch z
wfzyfekić włalności ciał profty
mi
wfzyftkić podobnó pomiędzy nie
aabićraiący

awiązki,

[polaby. formowania

ich

rozbiórania ną powrót, lak nayRE

naley znać 1 w umyśle przytomne

-mieć powinićn. - Dla początkuiących
zatem 1

niedoświadczonych Chemi- |

ków , takow4 praca zuchwalftwem by

uwas
; była; a doświadczonych nawet,

żne czytanie prac Bergmana, Scheeia,
Roc

ZĘ

|

> Wejt-.

W"
IPefirimb, Klaprotka i Vauquelin niema:
ło oświćcą.
Rz:
ad
59ó. Wfzyfikie ciała naturalnć, pod
"rozbiór pocpaśdź mogącć albo są flaf"

| albo płynne.

Pierwfze albo są twarde, |
4 zaymuią fię pod nazwilkićm śamie"

e ni, foli, lub Kruf/zców;, albo Kruche Ras

'

nowiąc ziemić różne,

z pomićfzania |

kilku pierwiaftków ziemnych , lub
ziemnych i metallicznych powftaiąee. Oftatni podział fame tylko wody
mineralnć zamyka.
597. Kamićnie, będąc po więklzey

części mićfzaniną ziem, lub ziem i
Toli, albo nakoniec ziem,

foli i kru»

[zeów, byłyby dość łatwe do rozbiorui, gdyby nadzwyczńy mocne cząftek
"ich fkupićnie, i uporczywy pomięs=
dzy niemi związek, wlzyftkim fię
| działaniom i przedfięwzięciom Chemi-

—

21$

—

wióm uporczywćgo fpoićnia, kwafy;

*

micznym nieopićrał. Dla tego alboktórć tak łatwo z ziemiami fię łączą
i z każdą, ofóbne formuią [ole,
dney niemaią

na nie mocy.

AE

Chcąc

zatóm kamień iakikolwiek na fkładające go ziemie rozłożyć, należy naprzód [kupienie

tak

4

uporczywe zni-

fzczyć, i całą tę różno-rodną mafsę,

jakimkolwiek
nić.

fpofabem płynną uczy-

|
|

Po czem, znaiąe każdey w [zcze-

gólności ziemi i kazdego
metallu po-

winowaćtwa

i włalności; każdą po
ióy przyzwoitych charaktćrach po-

znać i od innych pićrwiaftków oddzielić łatwo będzie można, Tegoż
famego fpofobu iw rozbiorze krufz-

cow niektórych użyć nam przyidzie,
łubo są, które bez poprzedniczćgo
przygotowania, profto fię w kwafach

rozpulfzeczać mogą.
4

Wody zaś mine
ral=

4

ralnće, żadney nam z tćy ftrony, iak
każdy widzi, nie

uczynią

trudno-

ŚCI »
598. Nim fię zaś do przedfięwzię<
tego ciała iakiego rozbioru przyltąpi,

należy poznać wfzyftkie ićgo własno-

A

ROA

ści Fizycznć, i charaktóry zewnętrze

nć, iako to; właściwą ićgo ciężkość;
twardość, formę kryftalliczną
iwes

osci

KE

wnętrzrą, kolor, przezróczyftość; ić-

go [fposób zachowania fię w ogniu,
wodzie, świetle 1 na wolnem powie-

trzu, iego smak i zapach; nakoniec.
przez poprzednicze proby w ogniu
1 z innćmi działaczami Chemicznemi
( realłiua )

powziąsć

lakiezkolwiek

ślady fkładaiących iego pierwiaftków,
1 na tym fundamencie fy tema dal-

fzych

przedfięwzięć i prac [woich

ułożyć.
599. Jezeli

|

+

mamy do czynićnią
Z wQ<

= 220

z wodą minerelną ,

dzaiących uwag;

==

oprócz

poprze-

poznać nalćży po-

łożenić zrzódła, wielość i temperatu-

rę wody, którą wydaie, zważyć-zkąd
zrzódło to może. mieć swóy począ-

tek, iakń ieft w okolicy iego natura
*
ziemi, takie fę w niey sole lub kru-

fzcć znąydować mogą; iakim woda
etrzu, świetle
ta odmianom, w powi
i przez zagotowanie ulega?
Gz Niektóre ciała kopalnć [uche,

w ogniu część iakąś włafnego cięzaru tracą, którą ftratę iedynie uyściu
wody lib kwasu węglowćgo przypi-

fać można. Chcąc fię o wielości i
naturze takowóy ftraty zapewnić,
można dane ciało na profzek utrzeć,
i pewną iego wagę z retorty [zklan-

nóy lub porcellanowey iprzy appara-

cie do powietrz z żywóm [róbróm,
aż

do

rozzarzęnia

retorty

ogrzć-

wać;

wać; ieżćli w czaje tym nic kwasu
węglowego nieprzefzło, całą firatę

nyściu wody przypifać należy.
«,

ftokroć kamień w ogniu

Czę-

prazony zaa

mia ftraty, nowego nabywa ciężaru,
co przytomności w nim metallu, i
przeyściu ićgo do -ftanu niedokwafu
przypifać należy:
!
601 .
Z klafsy

xp,

Jezeli

ciało mineralnć

ieft

foli. ziemnych , iakićmi fą

węglany wapiennć ,. barytycznć,

ftronciany ; fiarczany tychże famych
ziem, flufspaty i. t. p* na ówczas al-

bo fię burzy z kwafami,

|

albo utartć

naprof[zek 1 gotowanć z niemi roza
pufzcza fię , albo nakoniec '"rozkła
dą
fię w [olucyach wrzących węglanów

alkaliczaych. W kazdym z tych przy»

m. O

,

padków
, przez powftanie z użytym
kwafem nowych foli ziemnych lub
alkalicznych, i oddział w oftatnim

$ł"

o

,

E

|

tym

ądzić
ziemney S$

rze foli
ziemi, o natu
mozna.

dney na kali zaś kwaly ża
602: Jeze
o fto go rozą władzy; 1 pr

PR

adku
tym przy?

:

JE"

4

ca

ś

;

al
mich niem

ty na
a 6wcza$ utar

emog ą; n
łożyć ni
lzek prazy fię z ki
obnićy zy prof

niydr
>w (rebrpotaz u lub fody
i
m
a
i
c
ś
ę
z
c
ku
nowy m
wy " lub porcella
ny m platyno
4

*

-

az
tąć ogie 4 zwolna
powiękfza
. Malftyglw
nia całey mafsy
e
i
p
o
o
t
g
f
e
i
k
ie
do lek
za fię wwodz

m odmiękc
sa ta potó

ólyca [ię
ćy gorace: 1 prz
n
a
w
o
l
l
y
g
qó
o-folnym ;
lub Tfaletr
m
y
z
l
o
f
m
e
kwa f
iemal iftoty

ić n
z js wfzyftk
a na ÓWCZ
ć w kwafe fię
alliczn
t
e
m
1
ziemne
iedy cóż=
tawuląc niek

zof
rozpulzczą
którego
go kamienia;
e
t
y
ż
u
k
e
i
kolw
li,
(ze prazenić z alka
pienia pierw

fku

eżeli tak
niepotrafilo . J
ć_
ę,
znifzczy
ta cząftka zbićra fi
ieft ; pozofał
prazy»
nowo z alkali
na
i
»
obmy Wa
do-

-

i

«

z

u,

„dopóki Gę całkiem w
kwafie folnym

nierozpuści. | Solucye potćm
takowóć
paruią fię aż do fuchości,
azeby wo--

dę i zbytóczny kwas foliy roz
prolzyć, i nalówaią lię na nowo
wodą

deftyllowaną.

Wlzyftkić na tenczas
fole ziemne rozpufzczą fię
w wodzie,
zoftawuiąc famę krzemionk
ę, którą na

bibułę zebrać;
można:

wylufzyć i zważyć
;

603. Otrzymana tym
[pofobem fo4
lucyń [oli ziemnych, opr
ócz ziem, Lg

metalle, ciało użytć farbuiącć,
zamya
kać w fobie będzie. Nalćży ją Zza

tóm naprzód od niedokwas
ów metals

licznych uwolnić, a potćm
kazdą zies

mię z ofóbna odłączyć
i wielość icy
©cenić. Z pomiędzy. metall
ów żelaa

Zo ndyczęścićy fię
mieniach

w zićmiach i ka-

znadyduie

fyć do odłączćnia.

i trudnć ieft dosa

Zazwyczńy odłąa
Pz

czas

[os

wfpomnioney wyzżey
czano go Z
ażu, ale
em przeć pr ufsian pot

lucyi zi

woi="
ieft bez nieprzyz
fpo Ó b ten nie
es
go elbowiem 12 mi
tości; oprócz te

prufsian zupeł-

ie
podobna niemal

ać, sól
od żelaza otrzym
i cytrazem 1 barytę,
ta precy pituie

mnie W olny

ey obfitoseł dodakonę; 2 W więk(z
54, co nieuchronnie dła oddzićlenia

wy-żelaza uczynić,
k
ie
ąf
cz
h
ic
tu
ofta
llu na nowo
część tego meta
ał
Ktoby fę zaś chei
tozpufzcza .
leży mu [oć L eg0 fpofobu, n.
pada;

trzyma

7

-

że
u, il e moŻności od
ducyą prufsian
po=
ET naleśdź przez
laza uwolnić,
e
nia „jak wiel
doświadcze
zć
ic
dn
ze
pr

icy

do

ia: daney ilości

precypitowan

ć potrzeba. Po czem
tego metalluuzy
część pewna
bierze fię |olucyi ziem
zę. gran 1co, 1 dodaie fę do niey
-

x

fię
dopóty; dopóki
u
an
si
ul
pr
ś
cy
folu
pIre-

|

5
21—
Wielość użytć*
precypitat formie.
ość zamkniętego
go prufsianu da wiel

z
ach fol acyl, a prze
| żelaza w Loo. gran

+achunek

da

wielość

zamkniętego

którey ilości wy*
w całey mafsie. Od
iey wielość bapadnie odłączyć późn
:
ryty lub cyrkony;

jeżeli ie dallze

ucyi okażą,
dowadCZCIĄ w fol

awizy raz [o*
604. Inaczey; otrzym
mienia w: kwa”
lucyą pićrwiaftków ka

"fie folnym;

mozna

ie wfzyftkie Tae

przez węglin po
zem precypitow ać
1 W kwafie fas
ć,
tażu lub fodys obmy
rozpuścić, paru=
letrowym dwa razy
aż do zupełney
jąc za kazdym razem
mafsą ziemna
fuchości. Pozoftała
m kwafie odto=
gotuie fię w czyfty

ftkie ziemie; wYy*
wyin, który wfzy
edokwas żelazny;
iąwfzy glinkę i ni
le
efztę tę iefzeze wi
rozpufzcza.
»
gotuiąc w folucyi potażu
Bo
glinzę
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glinka fię rozpulzcza, zoftawuiąc
(az
me niedokwasy metalliczne po
fobie.
Ó05. Jeżeli kamień

znacznie

ieft

twardy, i kwafom lię' przed
odmięk-

czenićm za pomocą alkali użyć nie.
daie ,

można go dolkonale na
pro-

E

fzek utarty z kwafem
[uletro-folnym. 4
gotować, przez co same tyl
ko niedokwafy metalliczne i
glinki cokolwiek

w nim fię rozpufzczą, zof
tawuiąc "FA

nić pićrwiaftki nietkniętć.

Kwas po-

tem tón precypituie fię przez
alkali,
i precypitat wilgotny gotuie
fięw folacyi potażu dla odłączćnia
glinki.
606, W rozbiorze Krufzeów lub 11nych ciał kopalnych w metall
e bogatych, można, pozoltały
po znifzprofzek,

z [olą ammoniacką [uslimowa
ć,

tym [pofobem żelazo oddzielić
.

i
Je-

WE PORE

TT

zeli

aPar

czeniu pierwfzćgo fkupić
nia,

KADRĘ

za,
acyń niewy tarc
„żeli iedna fublim
ć

można

wtórzy :
ią kilkokrotnie po

czeł fię po odmięk
Manganez. zwyk
ć »
znym zawiefza
niu, w ługu alk alic
noy w fpokoy
od którego fię późnie
zez
ziela; lub pr

ści zoftawiony odd
m bydź moze.
amoniak oddzielony
ć miało cokolwiek
Gdyby ciało kopa]n
mićdzi ;

możną ią prze”

yć.
wyciągnąć i odłącz

metall

a mmoniak

Każdy inny

. iego

ch
z charaktery tyczny

a.
i oznaczyć możn
wła(ności odkryć
ć raz od iftot me
607. Ofwobodzon

, precypituią fię
tallicznych ziemić

oBMYytazu lub fody,
po
an
gl
wę
z
ze
pr
rabranć wfzyftkie
walą, fufzą, i ze

na now o w kwazem, rozpufzozalą fię

fie

folnym.

przy
Jezeli (ię iefzcze

ncokolwiek krzemior
nich. znadydow ało

nierozputzczona
ki, ta zoftanie ię
i do otrzybrana ZzWazona

pm me

zatóm ze

nią

PE WE SO

CET
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manćy wprzód dodanż bydź pow
ina

ną.

Dla uftanowićnia ogólnych:..po*

czątków których bę w rozbiorze
tey

olbatniey

folucyi trzymać należy,
pozwolmy iż wfzyftkić fie
dm ziemi
znajaniych w [obie zamyka
, którć
wlzyitkie —rozdzićlić , rozróż
nić , L

wielość ichocćnić potrzćba,

dodziąc do folucyi tćy kropla
mi czyftć.
go anumoniaku, alżo przepu
lzczaiąc przez

nią gaz ammoniacki dopóty
, dopóki fię
ofad formuie , odłączamy z
nićy glinke,

cyrkonę, glncynę, i półowę
magnezyi; z9-

ftaie fię zatóm w rozcióka,
połowa ofta

tnióy tey ziećni, wajno, baw
yta, i ftroncyuna. To zrobiy (zy ced
zi fię pozeft:ły:
p'yu, odłączone ziemie zbó
r."ią fię na bi-

bule, kiikakroinie wodą def
tyllowaną obmywaią i „nalówają fiż iefzcze
wilgotne,
gorącym ługiem potażu. Ług
ten rozpua
fzcza w fobie glinkę i glu
cynę, zoftawniąc.
cyrkonę, i PRE Cyrkon
a rozpufzcza
.

fię
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fię zupełnie w ługu węglanu potażowego
dofkona!te nafyconego, może zatćm za. po.
mocą lego oddzielić fię od magnezyi, i

przeż kwas iakikolwićk precypitowana ze-

brać i odłączyć. Mając zaś glucynzę glihie
ką zmićlzaną, można ić rżem w kwaf
i

e

7

fiirczanym rozpuścić, przyzwoicie przeź

ciepło zgęścić, i dgdawfzy cokolwiek fiatczanu potażowógo, do kryftallizacyi odJeżeli po ukończenćy kryftalliżacy ałunu, pozofitały p'yn ma fłodki i C0=
kolwiek sciaga ący smak, znakiem ieft, iż
ftawić.

glu”'ynę w fo>ie zawiera, nal/ ży
go zatóm
od

kryfzi:łów- oddzićlićć 1

przez węglań

ammioniakslny precypitować , dodaiąc go
« do póty » "doróki iię cokolwiek precypitatn
nowo rozpufzcza ,

w (zyftka albgtviem

glucyna rozpuści fię

w folneyi węglanu

na

ammoniak: nego ,

zoftawiwfży czyftą g! ina

kę, ieżeli fię iefzcze ta w foiucyi znąydo»
wała ,

ZAz

>

-

«ax

O czyftości magnezyi zapewniamy fię,
nafycaiąc ią kwalem fiarczanym ira sól

R» Dal:

Gdy+
=

4

;

;

Ń

e
x

5

/

;

=
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Gdyby było porozu nićnie, iż oddzićlona
€yrkoha glinki cokolwiók wfobie zawióra,
można ią w kwafie fiirczanym rozpuścić i
dodawfzy cokolwiók fiarczanu potażowćgo, na ałun kryfallizacyt zzaprobować.
Fym [pofobem trzy ziemić, to ieft 'glinkę,
cyrkonę, i glucynę oddzićlić 1 zebrać mo|
|
z
żómy»
Pozoftała folucyń w kwafie folnym bary, wapna i magnezyi, precyty, ftroncyany
przez czyftą folucyą po-,
pitnie.fię mp
tażu, przez co

wapno 1 magnezya opa

zoftawiuiąc w. folucy! fironcyanę, i jG
Qtrzymany precypitat obmywa fię, i na
%0wo w kwafie (aletrowym lub folnym roz-

pufźcza, z którey folucyi można oddzielić
wapno, przez kwas fiarcz:any, fłufspatowy,

.
lub fzczawiowy, którć z ziemią tą w formie gypfu, flnfspatu, lub fzczawianu wapiennćgo opadną,

Sto części gypfa, ma

w fobie 32, wapna, tyleż [zczawianu, ZAmyka zićmi tey 45, flufspat blifko 57:
5

O

Po takowym rozbiorze
a

niezoftaie

i

w pićr-

fię

w pićrwiaftkowey folicyi ziem m tylko
baryta i ftroncyana, piórwfzą możni natychmiaft oddzielić przez pruć: lan potażn,
który ją nietykaiąc ftroncyany, precypitn.
ic; można narefzcie i całą foltcyą zgęścić
ać do kryfta.lizacyi, gdyż folan barytycz.
ny wprzód fię kryftalliznie niż fironcyąty;
1 forma tych dwóch foli tak ieft. różna, ż6
zawfze iedne kryfztały od drugich rozróża
nić można, Ale naydofkonalfzy [posób Od.

dzićlenia tych dwóch ziem ten fię zdaje,

e*

k ażeby folucya ich wfpólną w kwafie faletrowym, poeż kwas Jjabikowy precypitować; gdyż na ówczas kwas ten z barytą.

złączony na fpód opadnie, kiedy SRoncj:
aż
na całkiem fię w folncyi zoftanie, i przeż
węglan potażu oddzielona bydź może,

608. Kto zatćm fpofób oddzićlenią
wfzyftkich ziem pićrwiaftkowych dofkonule obiął; ten łatwo i mićfzaninę
ich

ą
podwóyn,

potróyną

lub

póź

cezwórną, na lakie zazwycząy w na-

turze natrafiać zwykliśmy rozwiązać
i od.

iodwikłać potrafi; a zdatzaiącć fę

hieprzewidzianć trudności

niekiedy

gama tylko dofkanała znaiomość Cca=
łóy Chćmii 1 uwaga ułatwić może.

mineialnć zazwycząy

1 ta
'fole w fobie zamykać zwykły,

)

6-9. Wody

tylko takić, które króleftwu kopalne

"mu są właściwe; zawfze cokolwiek
powietrza,

glowy,

bardzo częfto kwas wę--

niekiódy

fiarczyfty.

kwas « wodorodny

Można ie zatóm rozdzie-

'lć, ną kwafk wste czyli mineralizowane przez kwas węglowy; foine t fiar=

czyfić albo hepityczać.

Do tych po-

działów dodaią Tę zazwyczdy 1 wo.

dy żeł:zne lubo te pod ogólnóćm nazwifkiem folnych powinnć bydź zża-

jętć. Z pomiędzy foli znśyduią fię
niekiedy w wodach,

fiarezan,

węglan,

ż [alan fady, fiaąrczan wapićnny, ia

gnezyi, glinkowy, źelazny-i miódzia=
UA

ma 233 z

fiy; węglan wapićnny, magnezyi i zea
laza, folan tak wapna iako 1 magnea

zył; innć (ole całkiem wodom są
5

obce.

fię wody mine:
óro. Doświadczaią
-_ rąlać przez działocze Chimiczne ( rear

gentia ); rozbiórają fię zaś przeż
wyparowanie i rozbior mafsy fuchey,
fpofobamt iftotom ziemnym właści»

wemi. Do, działaczów Chemicznych.
mogących dadź iakiżkolwićk ślad iftot w wodzie zawartych, należą NA=
=
:
ftępuiące.
fnfuzyd

'

bowany,
ią,

maja
lakmufu lub papier nią

T6 ieżeli od wody czórwienie:

przytomności w niey kwafu węglowć=

go wolnego dowodzą.
Syrup fkałkowy i tnfuzya oku,
mało doznaią odmiany od kwafu węglowóć:
go, lecz od przytomnych węglanów alka:

licznych pierwlzy zićlenićie cokolwićk
drugi bićrze na fiebie kolor niebićjki. Sy-

-

-rup

>
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rp jednakżefiałkowy zićlenićic I odgazn
wodorodnćgo fiarczyftćógo. ddmmoniak , 3
niemogąc precypitować iak tylko magne-zya lub glinkę, łatwo przytomność
w wodzie okazać może.

ich

Sołucyd baryty

lub fołanu barytycznćŻo, kwas fiarczany

odkrywa,
w iakimkolwiek związku będący

G dyby zaś tego nicbyło, a folucyśń /alćeżra=

nu jrebrnego wodę mąciła, o przytoninoś
ści kwału folnćgo wątpić niemożna,

— Kwas węglowy _niety!ko wolny , ale" i A
w związk» z fodą lub magnezyą będący,
woda wapienna natychmiaft odkrywa, Je— żeli iednakże w wodzie znśyduie fię fiar_
czan, lub folan magnezyi, powftaiący przez
„wodę wapienną precypitat, nie sanićy tyl

ko przytomności kwafu węglowego dowodzić BARZE 25,
Kwas Jzczawiowy lub Jufspatowy przy-

gomność

wapna w 'iakimkolwiók związku

odkryle.

ś

' Pinktura Galasu i prufsian tapiźnny
do odkrycia żelaza seu lnnć działa.

|

)

a

ż

|

|

7 czę>

z

|
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;

Gżć CIhómiczne , jakożkolwićk od Antorów
łachwalone ,

mogąc

uczyć

wielu rzeczy

Tazem, nic wfzczególności nienczą,
«

)

1

a

6rr, Tak tedy poprzedniczą iftot
Wodę

mineralizuiących pówziąwfzy

| Wiadomość, do rzetelnego ićy roze
bioru przyftąpić należy; a naprzód:
Jeżeli woda mó przy fobie kwas węglo=
+4

4J

Wy wolny, lnb gaz wodorodny fiarczyfty,

o ich wielości zapewnić fię należy. Ber:
gmapn przez gotowanie wody w haczy:

«iach zamkniętych i ż apparatem do pos
awićtrz,

gazy w(pomutonć zbierał; lecz [pos

sób ten iakR iednym tak w Hrzgie przy:
padku całkióm ieft niepewny. W piórw=
f(zym

albowiem 3

część

znaczną

gazu

i

zsamą wodą i z ićy parą na powrót fię łą=

Czy i ocenić fię dofkonale nieda; w dru:
gim i ftopień ciepła wody wrzącćy 1 (amo
żywć frebro gaz hepatyczny tosca, Za
naylepizy, zatóm fposób ocenienia wielości
kwafu węglowćgo tón ieft miany, ażeby
s wodę mineralną dopóty zkuwodą wapićnną.
niić= |

a

A

z

-

;

RĘ
formuie, a -ze-|]
osad
fię
dopóki
miefzac ,
=

sp.

z

3

2

.

brawizy - uformowany

tym

z)

4

fpofobem -Wę-Ą

glan wapna, z ićgo ciężaru, ciężar. kwasu L

:

węglowógo wyrachować .
woda

a

Ponieważ zaś

'apienna niety ko wolny ka< wę-- 4

g'|Lowy po:łknie ,

ale

1 rozpufz
ZCZOŃYy Ww

WO- A

dzie3 węglan waprą oddzićli, i węglan ma- 1
1gnezyi rozłoży; zatćm
:
radzono, ażel1. y tęż.

=.

fa'nę maisę wody, po dwa' razy, raz przy.
famćm zrzódłe,

drugi raz, po zagotowa--

"niu, przez wodę wapenną rozkładać, i o-l
ftatni precypitat od pićrwfzego odciągnąć,
|
BOR

Spofób tón w rozbiorze wód takich,

które ani fiarczanu,
|

ani folanu magnezyi |
w fobie niemaią, wyftarczy, lecz gdzieby

fię

którńkolwiók Z tych foli znśydowała,

nale ży fię wprzód o ićy- wielości zapew--

nić, i ilość tę magnezyi, od otrzymanóćgo
przez wodę wopiónną ofadu, a w pićrwfzym przypadku i ilość nforinowanćgo gy-

pfu odtrącić, z pomiędzy wielu propono- |wanych

f(polobów na

ocemienie

wielości i

gazu hepatycznego w danćy wodzie zamkniętćgo, nadylepfzy , imoićm zdanićm, ieft |
ten,

pay? Śrzę,
c
u
ten, aże
by gaz tćn
, przez podkwąs fiarczae"
any
,

lub fsi6trowy rozłożyć, a z
wićlości opadley

fiarki „, wielość famóćgo
gazu wyrachować,

ł

612.Po czóm pewna waga wo
dy parule fię aż do fuchościi
, pozoltały ofad
folny traktuie lię naftępuią
cym fpo-

fobem : -

Żważywizy go dofkonale, nal
ówa fię
cztórćma częściami dobrego
wyfkoku winnego, i w fpokoyności przez
czas nieiaki
zoftawnie: potem cały płyn ced
zi fię, i
zachowawizy wyfkok, pozoftała
na bibułe

wmafsa fufzy fię i znowu iak nayściśley
wą.

Ży; niędoftatek ciężaru pok
aże wiele

fię

lćy w wyfkoku winnym rozpaś
ciło, Na ów
czas nierozpufzczonś w wyfkoku
maffa nae

lówa fię ośmiu częściami wody dóftyllow
a:

nóy zimnóy , a po nielakim czafie
ZNOWU
fię cedzi, fufzy, 1 na nowo waż
y; różnica

ciężaru od

poprzedzaiącćy

nauczy nas

wiele fię z mafsy tey folney w wodzie
zimney rozpuściło. To co fię pozoftało
gotuie fię w pięciu lub lzćściu częściach
sQ
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, fufzy t
bibule zbiera
na
u;
ow
"wody Zn

>

>

waży»

613. Z pomiędzy fol

lnych
fię w wodaćh: minera

mogących
zawierać;

folan wapna i
-awie tytkos to jeft:
n=
mo>gły fię w wyfkoku wi
magnezyl»

różnica zatem ciężanym rozpuścić;
wizćgo
z0 tałego od pićr
po
u
ad
of
ru
ie znaye fię ic h w wodz
" okaże, wiel
obiedowało.

duią
Czyli fię zaś znay

ew
nich tylko, zap
dwić. lub jedna z
tę
zezaiąc folucyą
miamy: fe; zgęf
|.
e i cokolwiek kwaprzez wyparowani
dając; iezeli fię
su * fiarczanćgo do
ie folan wapna, usw folucy! znóydu
ód
tychmiat gyps nafp
formowa iy. na
ezył kryczan zaś magn
op adnie; -far

fiallizować f

; ieżeli
ę zwolna będzie

ionćgo kwa-

tm wipomn
fę za dodam
a
k aze ofad; tedy wod
o
e
ni
n
e
d
a
ż
fu
e
n magnezy zw fobi
fam tylko fola
mia- |

m abe

ły

Y
p
P

.

h

>

.
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miała; teżeli zaś po uf
ormowauiu | bfu* alkak. ńic
z pozoftałóy Za
w

hieoddzićlsią; fam tyl
ko [olan wapienny w wodzie lię zr
ińydował.
ÓLą.

|

Woda zimną mogła w fob
ie

rozpuścić fiarczan fody, 1 mag
nezyj,

ałun, węglan fody; folan
fody, 1 fiar- - |
czan żelaza; lub mićdzi ;
Oftatnie
; dwie fole rzadko fię w
wodach znóńy-

daię , i łatwo odkrytć bydź
iMOgz,

| Siarczan fody- 1 ałun rzadko
fię tak-

6 i w małćy kwocie zatydo
wać

| "zwykły, lubo ałan w wodach
hepa.

tycznych nie ieft rzadkim.
ząściky

Ale nudy:

i ndyobficićy , wódy maią

WTobie fiarczan magnezyi,
tudzież

folan, i węglan fody.

Wizyftkić tć

fole można przez famę kryftalli
zacyj
Oddzićlić,

ofobliwie zwolna ich fol
u-

eye paruiąc; i formuiąeć fi
fię 60 raź
Góńć
P> +ę

kyfatały

oddzielając :

Qz

Nayś |

(ruda

a wę*
1e ft do oddzieleni
y
fz
ky
ni
ad
żr
|
az
fię zazwyczdy wr
glan (ody, który
e. W tai kryftallizui

lamm
Z innćmi fo
y ftalliu c ała malsa kr
dk
pa
zy
pr
m
ki
lowanym
ę ośtem deftyl
czna fkrapia fi
1n=
1 fulzy)

ę
a potem fi

wyfkokiem

Ww

n [ody
który podoccia
;
wa
le
pa
m
y
n
4
; nietykaiąc 1nW fobie

rozpu(zcza

tego podPrzez fpalenie

nych foli:
żna.
lość fody ocenić mo
e
i
w
u
i
a
l
c
oc
inki

czań m gnezyi
Gdyby "fat

gl

1

zacyą
ez kryftalli
z
r
p
ę
ł
fi
a
l
a
w
niepoz
- j
lić, mozna bę
foli oddzie
od innych

węglan

przez
wie Łe fole
dzie obied
zebrancy
tować ; a w
i
p
y
c
e
r
p
fody
in=
z fpofobami gl
u
i
i
m
ć
m
o
i
a
ziemi zn
e=
ielić, i.z wi
dz
od
!
y
z
e
n
g
kę od ma
foli
ośćfamych
l
e
i
w
m
e
i
z
lości tych

oznaczyć:

pomocą wody
615: Solucyń Za

WIZĘ:

rócz
nic w fobie op
cey zrobiona ;
5)"
|

aw DZĄJ

sypfu mieć tiemoze.

ś
Pozoftała za.

ze fię (kładać, Z WĘ
refzta ziemną, mo

gnezył, Z glinki,
glanu wapna; i ma
wasu żelaznego.
krzemionki i niedok
i znaydule; naleJeżeli fię tćn oftatn
e> w świetle i ci
"ży całą refztę długo

loęfo wodą deftyl
ple trzymać, i cz
eby tym fpofobem
waną fkrapiać, az
-

em prze

y kwaforod
niędokwas zelazn

fię
bnym do łączemia
fycić i niefpofo
Na ówcza$s, NAz kwafami uczynić:

a octem dóRyllolewa fię cała nafs
e imagnezyą Trozwanym, który wapa
inki i
ąc żelaza,
pufzcza, nietykai

gl

oddziela fię od
krzemionki; Wapno
dc do folucyi po
magnezył dodaią
kwafu fiarczanć=
occi”nu tych ziem,

a;
em na fpód opad
go, który z wapn
gnezyą W folu-

zoftaiąc
e

fię Z ma
Ę

ż

mićfzaninę glin616. Na pozoftałą
AK
|
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krzemionki 1 niedokwasu Zelaznee.
go nalówa lię kwas [olny, 1 przez
czas nieiaki w cieple na dygefyi
trzymń.

Kwas tón rozpufżcza glinkę
, 5
1 zelazo, zoftawiuliąe czyftą krzemionkę, którą zebrać i zważyć należy,

Z folucyi zaś* folney precypituie lę
żelazo przez prufsian wapićnny; glin=

* ka przez węglan. potażu lub fody.
617. Glinka zndyduie fię

niektedy

w wodach zawićlzonś tylko i

aaa mlócznć daląca.

wey-

Wody ta-'

- kowć za porulzeniem gwałtównem
ż pie ią fię, dla czego dawnićy wód
my ilatych imie nofiły. Krzemionka
zaś rozp!ufzczą fię dolkonale, nie zapomocą kwafó:Wy ale zapomocą gazu
kwaforodnógo, który fię niemal
'we

wfzyftkich wodach znaydnie. Wielość
zaś tego gazu inaczćy ocćnioną bydź
niemoże, iak przez zagotowanie wo-

R:

:

EE

dy

wa ZĄŻ

gaZ apparatem do
;
ie
rc
to
re
w
dy
rem, złączoncy:

eb
zów Z zywem fr
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wnętrzności ziemi
- 618- Metalle z
1 do USĄ czyft€
wydoby te, rzadko
ałbo

zdatne, lecz
-=zytku [po teczności
ym w mafach ziem,
w ftanie metatliczn
z forozfianć; albo
l
fo
b
lu
i,
kamien
ami palł ub imnemi ciał
bą. nawzaiem
e niedoe; albo Wftani
nemi połączon
mi,
sobą, Z ziemia
zy
ęd
mi
po
;
ów
kwas
koniec

na
ićfzanć;ż albo
i folami, zm
prawdziwć
zjednoczone, ck
zk wafami
nieczy*
zne, Zaz wyczdy

fole. metallic
fe, formuiącć.

ala te
Zeby zatem ci

e
warzyftwie użyt
Ło
W
h
yc
zn
ic
do rozl
nę”
należy ie z w
,
wać
ofo
| ków przyft
trzno*'
/

*

=
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trzności ziemi wydobyć,
oczyścić:

wyrobić; a chcąc tak wielką i
kofztowną pracę. przediięwzigć, n
alóży
ię o ićy użytku i przylzłych korzy-

ściach, iakie wydać może, zap
ewnić, i

Do

którego celu nieinaczóy dóy
ść
można, iak tylko pewną maf
sę zna»
lezionógo krufzcu na metall
wyra=
biaiąc,

wielość

i wartość iego iak

nay dofkonalóy ceniąc, i kofzt w[fz
y ft=kich maiących fię przedfięwzią
ć prac

I zebiegów, do wartości
metalln fo-

fuiąc. Wyrabianie zatóm młey
iloŚci krufzcu w tym cćlu przedfięw
zięa
te, probą, a fztukę podaiącą pra
wi»
dła na takowć proby /ztuką probidr/
ką
( Docimafia ) nazywamy.

619. Dwoiakim zaś” Ipofob
em do

tego dóyść możemy cćlu, raz
przez

dofkonały całógo krufzcu
rozbior, i
Oznaczćnie wfzyftkich iego ime
talli-

_c€znych

=

pu

(==
; tznych ;

ziemńyc h i- folnych

pieta

Wialtków; drugi raz przez wytopienie

ł oczyfzczenie [amćgo pryncypalnógo
metallu. Pierwfzy fpofób iako za po-

mocą folueyi odbywaiący fię nazwa
"No probą wilgotną ( Docimafia via

humida ), drugi drogą f/uchq.

Pierw=

fzy ieft dokładnićyfzy, i więcóy Chża.
mikowi pewności daiący ; drugi

do

przyfzłych ro!»ot, maiących fię mocą
ognia odbyw ać, ltufownieyfzy.
"620.

Ponićważ

proba bićrze

fig

z małvch mafs krufzców, i kazda 0»
myłkaw tak fzczupłych ilościach na-

wet nieznaczną, mogłaby fię w wie]kich robótach nielkończenie pomno=

żyć; zatem łatwo poznać iż proby
docimaftycznć iak naywiękfzćy wys
magaią, uwagi 1 dokładności.

Nale

ży fię zatćm na ten koniec opatrzyć
w iak: nóydolkonalfzć narzędzia, dzią<
ła-

=

'

esa
2
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łacze; 1 wagi; należy wfzyftkich [wo- |
401 fpofobów..bydź pewnym, należy |
- tęz famę propę kilkokrotnie powióg
zy G.

ę $i1. Ażeby krulzec

Z właściwey”

ć
ą iu macicy dofkonale wytopi

ji odj

ciał obcych odłączyć, ftarać fię nas
leży, ażeby całą mafsę iak nóydokładź |
ż

niey ftopić,

zzuconć

ażeby tym fpofobem ros

cząftki

3.

metallicznć fkupić

fię i na fpód opaśdź mogły. Ponie>.
waż zaś ezęftakroć przymiefzanć 1+
foty obeć trudne są daftopićnia, 1
am metalt kiomato: fię mocy ognia.
opićra, zażóm dodawać zwykliśmy
niektóre iftoty. fołnć, lub ażzalicznć, k
łatwo flę w ogniu topiącć 1 innych |
3"wiał topićnie. fię ułatwiaiącć i takić |

pomię: 5
itoty nazywamy fufami, z
dzy tych. ndy używańizć są: Flus fis |
x fkładaiący”fię z dwóch części |
z$

|
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) wein(zteynu 1 iedney- ralótry,
Z fobą zmićfzanych.
| że famóy

8

Hur czarny Z teyę
ale fpalonćy

iniófzaniny »

| aiożony. Y /luf biały który fię fkładą

| z równych części wzmiańkowanych
l

Oprócz tych

foli, fpalonych 'rażem.

| używa fię niekiedy i auf fzybciz trzech

| części falótry, iednćy arki i jednóg
| fuchych trocin zmiefzany. Sam na
wet borax, weimfztein, [alćtra, sół
ią kuchennń, ammoniackń, alkali, War

, pno, fzkło, za flulsy używanć bydź
jA RZ
Ee

ża

|

Ra

2, Chcąc brać probę skibccko

Ą m krufzcu,

nie nalezy

wybiórać

i ma ten komiec ani kawałków zbyt bow
| gatych, ani zbyt ub ogich; ale nale=

y

!'| ży wfzyftkie gatunki miny iak nóg

-| dolkon:ley umićfzać, i z razem umić»

| fzanych wziąć cząftkę, iakiży probo»
Ł| wać chcemy; albo wziąwfzy każdego
K0=.

|

r

ż

szej.

rodzaju równć części, razem do pro*

- by umićfzać.

Wybranń mina tłucze:

fię na profzek'i obmywa w wodzie,

Z wąedi
przez co znaczna część niacicy
dą uchodzi sam zaś krufzćc iako ciężfzy na fpód opada, Tak wymyta mi- |
-ga praży fię ną ogifiu, ażeby znacznibyfzą część fiarki lub arfzeniku roz-profzyć; prażenić to należy odbywać
w

naczyniach

przykrytych , ażeby.

nic z kru(zca mogącógo lię w ogniu
rozpiórzchnąć
fię

zatem

Naznacza

nieutracić.

cięzar

przed

miny,

my

ciem, po myciu, przed prażóniem 1

po. prazeniu, i ftrata iaką w każdym
Z tych przypadków poniośłą.
Ą
%

ź

623. Wielka część tak przygotowa»*
nych kru(zeów, w których metall

zniyduie fię w tanie niedokwssu, lub
soli, i

które nie opićraią fię zbytecz-

nie mocy

wytapiać.

ognia, mogą fię profto

|

Na
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fię iedna część
""Na tón koniec mielza
miny z trzema częściami flufsu czarnego,

Oj

i cokolwićk foli kuchefiney dobrze wyfna.
| fzonćp; przykrywa fię w tygolu, i w przys
zwoitym

ogniu fię trzyma , dopóki

całą

mafsa dobrze i bez nśymnićylzego, fzumu

_ niepłynie; po czóm tygiel wyłnnie fię,
1i w fpokoyności zoftas
kilkakrotnie wftrząsa
| wia.

Po oftudzeniu całóy mafsy rozbiia

fię tygiel, i metal znsydnię fięma fpodzie
(w kulkę żebrany.

W tóm procefsie alkali, w czarnym
lufsie zawarte, fłużyło do ftopićnia
macicy 1 rozłożenia oli metallicza
nych,

węgiel

zaś

z fpalonćgo

welita

[zteynu obficie w mim przytomny;

- kofztem niedokwasów fię pali, i do
ftanu ić metallicznego przywraca, fól
kuchenni łatwo fię topiąc i wićrzcha
-nią część całćy mafsy zdymuiąc
rozpićrzchnićnia fię iey i przyftępu
pow ietrza broni.

P> fpofobem

104

zna

>
zna

-

— 2gó=

wytapiać

kobalt, nikel ,

ołów;

mićdź, c a raw et mekiedy «i fr6z_ |
=

| 624. Nażyważniey(zć w użyciu tos-

7"

y

bro.

warzyfkićem metalle są: złotó, frebro; |
ię: |
wiódz, ołów, cyna; i żelazo; nóyw
ąz fię

zatóm ich

wytapianiem za

trudniać zwykliśmy,

ba ich min niywięcóy
wać powinna.

a zatóm=i pro-

nas interefsoś

*%

625. Złoto zawfze fę w ftanie mes

tallicznym znaydować zwykło, i wyż
dobywa fię W tym ftanie przez amal-

gamacyd:
|

z

ł

"Na tón konieć pewnś się miny, tłucze

fię na profzek; obmywa
:dofkonale, i w moż-

„dzićrzu żelaznym z cztórma częściami ży:
wćgo fróbra, za pomocą drewnianć 20 tłuczka

trze fięjaki nóydofkonałcy przez godzin dwie
lub

więcdy:

Po czćm dodaie fię do iż:

fanuiny cokolwićk wody, i prowadzi fię daź

ley

j

na

r

s
='2
$
lżytarcie, po nielakin czafie zlewa fię ta wo
8 da nętna, nalówa fię świćża1 znowwlię trze,

odmićniaiąc wodę dopóty, dopóki części

£

ziemnóć z fobą unofi,

Nakoniec zupełnie

oczyfzczonć amalgama wycifka fię przeż
Ikórę, ażeby w niem proporcyą żywego fres

z

bra zmnióyfzyć; a tak przyzwoicie zgęikczonć” dófylluie fię z retorty fzkannóy
. dopóki żywć fróbro przechodzi, na ów
czas zoftanie fię w retorcie %©zyfte złoto;

które zebrać, ftopići zważyć nalóży.
626.

4

Rzadko iednakże złoto

tym

fpofobem z krufzców [wotch wydoby=.
te ieft czyftć; zazwycząy albowićm
frebro łub mićdź ma przyTobie. Czę»
_ściey nierównie fróbro m4 mnićy lub .
więcćy złota, tak że fię z pożytkiem
i na „nie wyrabiać

fto

ę

daie.

Bardzo czę-

zatćm wypadnie frebro od złota,

lub złoto od frebra oddzielić.
-

h

627. Jeżeli złoto ma ookokiók [ró
bra przy. fobie, naylepfzy [posób roz«
4

=

dzić-

dzićlenia tyrh dwóch melalli będzie
przez kwas faletro-folny.

Na ten koniec bierze fię pewną waga
metallu, blie fig na cieńkie blafzki, którój
poftrzyżonć kłada fię w Kultur bitę fzklanną|
1 nalówaią dwiema © zęśc iami kwasu fa. 6tro-—

,
folnego mocnego

dopomagaiąc folucyij

3
przez ciepło, Złoto ro”puści fię
kiedy fróbro w poftaci folanu fróbrnego
Od:ewa fię zatćm pier w)
szy kwas i nalewa fię nowy, ażeby tym fpo-

na dno opadnie.

„fobem wizyftko złoto rozpuścić.

Wfzyft<

fię
kie płyny maiącć złoto w fobie, zlówaią

gazem; metall w nich zawarty precypituie

fię, zbićra, i w małym tyglu z boraxem,
eokolwićk falótry i potażu zmiefzany, topi fię w kulkę. 'Solan zaś frebrny redukuie fię na metail fpofobani, iakić niżey opi(zómy,

=

_ Można folucyą złota ewaporować
az do.

fuchości i z wfpomnionómi

wyżey folamifbopić; można nakoniec
i przez :

3

EZ53 =

A przez fiarczan żelazny lub falćtran
żywego frebra, precypitować.

|sud

628. Lecz ieżeli w danćy miefza-

AJ

ninie proporcyń fróbra względem zło
»
ta ieft znaczńa, oddział za
pomocą
kwafu faletro-folnego ieft niepew
ny;

;
j

«. w tym

przypadku używa fię raczey
| kwa
s [aletrowy czylty, który fróbro

w

j

dofkonale fozpufzcza nietykaiąc złotą,

"Ponieważ zaś doświadczónie nauczy»

ło iż kwas falćtrowy w tónczas ndy-/
| dofkonalćy dwa wfpomnione metab
ie

rozdziela, kiedy do trzóch części

frebra, nie więcćy iak. iedna
przy»
miefzanń ieft złota, tak, iż operacyg
tę oddziałem przez czwartą częśc czyli

kwartccyą nazwano; dla tego nim fię

A%

do takowógo oddziału przyftąpi, dana miefzanina doświadcza fię poprzedmiczo na kamićniu probićrfkim, i iezeli ię okaże iż więcey nad czwar=_
R

7
/

4

Owca

y

"tę

——

tą

zy fobie, dodaż i|
tą część złota ma pr
.

tyle, azeby pro*
ie ię czyfiego srebra
Po czem:
| porcyi tey dopełnić.
|

cieńkie blafz=
Mićfzany metall be fię na
nem dwićma częki, iw naczyniu fzklan
nalćwa, dopościami kwafu falótrowego

ciepło. So=
magaiąc ićgo czynności przez
figę powoli od oddzićlc=
lucyź frebra odlewa

dla pewności nowym
nógo złota, które fię
;

im gotuie
jwafem faletrowym adlówa I zn

oto
ić folncye frebra, zł e

zlewaią fię obiedw

dą czyftą obmytć
wo
ie
tn
ro
śk
lk
ki
g
za

Ź
fię i waży:
sie iak nayczyft"Ze w tym protel

o, któryby zafzego kwalu faletroweg
arafu folnego ani fi

dnego sladu kw
przy fobie, potrze<
czantgo niemiał

myśli.
ba, każdy fię łatwo do

wiele [re629. Jezeh złoto tak m4
rtość mretal=bra przy fobie, izby wa
cyi nienadgrodzilu, kofztów kwarta
ła,
|

ła, proponuią niektórzy Autoro
wie

k

m

ł

s wyne EWA

*

oddział f/uchy; który ieft dwolaki, to
ieft przez. praźćnić czyli cementacyą 1
przez fłopienie.
w pierwfzym przypadku biie fię metal
na cieńkić blafzki i w .tyglu warftami
z profzkićm cementacyinym układa, tygiel
tak naylepićy fię zamyka, zwolna po między
węglami aż do czerwoności rozgrzewa, i

w tym ftopniu ognia przez godzin kilka
trzyma; broniąc takiego cićpła w którómby fię złoto ftopić mogło.

Po czem tygiel

ftudzi fię, otwiera, i wyiętć blafzki złota

w dóftyllowanćy obniywaią wodzie; jeżeli
pićrwfzć prażenić niewyftarcza ; powtarza
fię raz drugi.

Profzek cementacyiny po-

winien bydź taki, z którEgoby fię w ogniu.
kwas folny, lub falćtrowy wydobywał. Za.
zwyczńy więc bićrze fię iedna część (oli
kuchennćy, tyleż czerwono uprażonego koperwasu i cztóry części miałko utartey
cegły, Zamiaft foli kuchenney można wziąść
56l amimoniacką lub faletrę,

R2
s

:

630:

i

łu fuchó=
630. Drugi fpofób oddzia
(r€uwadzę zafadza, iz

go, natćy fę
fię łączy z fiarką,
bro bardzo dobrze
.
fię znią bynaymniey
ąc
z
ąc
el
ni
o
ot
zł
e tak do oddziału
Ale [pofób ten ni

ey=.
ko raczćy do zmni
złota od frebra ia

tnićgo fłużyć
fzónia wielości tego ofta orcyź zło:

op
Gdzie zatóm pr
ra tak ieft maey mafsie S$srób
- Ła W dan
fpofobem kofztu
adnym
ła „, izby | z
moZe.

adgr odziła, tam mozna
kwartacy! nien

yć; azeby zmiefzany
fpofobu tego uż
.
cyi przyfpofobić
ta
metall do kwar

rnuna mafsa fróbra zia
Na tćn koniec da

ć na
zy ićy ósmą Częś
je fię, 1 odłożywf
ęścią
ta mićfza fię z fzóftą cz
_ftronę, relz
typomocą wody w
fiarki I z nią fię za
yTygiel potem przykr
glu mocno ubiia.
ówa, powięklzaiąc
wa fię, i zwolna Ogrz

łćy mafsy, Po upłyogień aż do ftopienia ca
ć
y: dodsie fię trzócia częś
nieniu

godzin

iu dwóch
ra; po upłynićn
=
3-7
dołożonćgo freb
|

©
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godzin tyleż ,

a po trzech godzinach-re*

ten Sam fto»
fzta, i strzymuie fię iefzcze

óki fię
pień ognia przez godzin trzy, dop

nćy ziarna
na powierzchni mafsy ftopio
muie fię
fróbrne nieokażą. Po czem wyi
ym tym proŁygieli zwolna ftudzi, W, cał

mielzać
cefsie należy malsę płynną częfto
zaś ta mafsa
i tygiel wfirząfać, Oftudzonń
zmićzamyka na fpodzie złoto ze (rebróm

ń z samćgo
fzanć; kiedy CZĘŚĆ wićrzchni
liby zaś
tylko fiarczyka fićbra ię fkłada. Jeże
fre>rapierwfzy podobny” procefs niedofyć
raz drugi lub trzćoddzićlił, powtarza fię

ci, podług potrzćby»

Rók:

ziślić zło631. Czafem wypada odd
nieg.o
to od platyny lub tę od
zezaią Lę
Obadwa te metalle' rozpuf

fzletrow prawdzie tylko w kwafie
dzielićby
folnym, 1 tym fpofobem roz
[oich niemożna; ale z wfpólney tey
lucyi

sól 'ammoniackś

| tylko platynę,

precypituie

ACE złota; fiar=
CZali=

>

= 5832

czan zaś żelazny tylko złoto nietya

natury, różnym fpofobem probowanć
i wytapianć bydź powinny.
ności albo są, datwe,

W ogól- |

albo. trudne do

topićnia, i albo maią przy (fobie fiar-

- kę lub arfzenik albo nie; w oftatnim
tym przypadku, to ieft: ieżeli z fiarką lub ar(zenikiem sązmiefzanć, pra- :
zone naprzód bydź powinny.

633. Dla znacznógo fzacunku i
małey obfitości w iakiey fię srebro
w krulzcach (woich znaydować zwykło, nigdy fię samo przez [ię niewy-

tapia; ale zawfze za pomocą ołowiu,
który drogi ten metall w fobie rozpulzcza.

Jeżeli

zatem [am

krufzec

mćma dofyć ołowiu przy (obie, tedy
ten dodaie fię w piećrwfzćem wytapia=
niu

POZEW DESBRRZPACW PRZ PTOP

632. Krufzce (rebrne podług
różney |

RE

kaiąc platyny.

le
niu z umyfłu. Gdyby krufzec wie
namiał ziemi i kamićnia, płucze (ię
przód a potćm prazy, | notuie fię ieNago w obydwóch razach ubytek.

pienia,
ówczas krufzec łatwy do fto
miefza (ię z óśmią częściami

ziarno-

topiąwanćgo ołowiu, trudno [ię zaś
[zkła,
cy z równym fobie ciężarem
idwóch
(z jednćy części krzemieni

niedokwafu ołowianego W pół-ftopio- tą częścianego, złożonego ) iz raf

do tomi ołowiu, i przyftępuie fię
pienia.

tyfo, albo fię odbywa w

to ro| glu proftym, albo w umyślnie na
W kabionych mifeczkach glinianych,

. ć
'flu pićca docimaftycznógo

dno mifeNa tón koniec kładzie fię na
, na ten kłaczki połowa użytego ołowiu
gą połową,
dzie fię krufzec, który fię dru
óm zwolna
ołowiu przykrywa; mifeczka pot

rzód przy
fię rozgrzówa trzymaiąc lą nap
:

|

otwe-

ma ERO
w

kaiąc, dopóki cały krufzec płynuym fię iak
'woda nieokaże. Pod ten czas przyluwa
- fię znowu mileczka zwelna ku Otworowi
,
„tak ażeby mafsapłynną przez kw:s
n
blifko miernym ogniem gotować fię
mo;
gla; po czćm znowu ię na nocny ogień
wyftawia, trzymaiąc ią w nim tak długo,
dopóki blifko połowa użytćgo ołowiu nies
zniknie, Co_ fkoro naftąyi cały ftopiony
metall w przygotowaną fię formę wylówa.

624. Spofób odłączenia famego 0łowiu od [rebra na tem fię zafadza;
iiż

pićrwfzy z tych met:llów łatwo fię
"w ogniu w niedokwas i (zkło ołowia-

ne zamienia, kiedy drugi zadnćy i*

ftotney meponosi odmiany.

Na tym

fundamencie wfzyftkić metalle
które fię w ogniu i w wolauym przy
=

ftępie powietrza w niedokwasy zaa
mieniać dadzą, podobnież od frebra

bie

1 zło-

ne tywnie SW ny

otworze kafla, a potóm dalćy coraz *wfue
waląc i otwor rozż: rzonym węgiem zaty-

—

sór —

7 złota sda ne bydź mogą.

Ale

żewiękfzą ich część, albo w niedoe
kwas albo przynadymnićy w fzkło me»
talliczne trudno (ię zamienia, a ołów
wfzyftkich

fzkło

ogólnie

topićnie

fię na

ułatwia, zaczóm chcąc frebro

En *

I złoto z iakićykolwiek miefzaniny
metr llicznćey oddzićlić, ołowiu na ten
koniec używać zwykliśmy.
635. Ołów zaś niemogąc cćlowi tóa

mu inaczey zadość uczynić, iak
tyle
ko gdy w znacznćy ieft kwocie uży=
ty; a na ówczas prędko fię i na po»

wićrzchni tylko w [zkło zamićniaiąc,
| famby „obie w króteć przyftęp wolny

powietrza, i drogę do wfzelkich dal.
fzych odmian Żagrodził ; gdyby powłóka ta w ciągu operacyl bez przes

zi

80)

ftannie zdeymowand niebyła.

636. Czemu nay

EA ię zarae
dza,

"dza,

przez naczynia rzadkie i gęb=

'€zafte, które dofyć są_zbitć ażeby
płynnego metallu aieprzepuścić,

które

fzkło

dofkonale

metallicznć

xw ciągaią wfiebie.

lecz

Na tón koniec

nżywalą fię grube mileczki z dobrze
i utartych kości, lub
z dobrze wyługowanógo popiołu ro, które poniewaz
ślinnego zrobionć

wypalonych

kupellami C cupellze ) nazwano; 'cała

eperacyń ztąd kupellacyi ( cupellatio )
Chcąc wytopiomy za pomocą
krufzec frebrny, lub

i

:

pozy fkała nazwilko.

ołowiu

inny metall frebro

w fobie zawićraiący i poprzedniczo z ołowiem ftopiony, kupellować, należy wprzód
dwie kupelle dobrze wyfufzyć I w ogniu
-gależycie wyprażyć. Po czóm kładzie fię
w. iednę kupellę fróbro z ółówiem wyto-

pionć; w drupą zaś tyle i tegoż famego_
ołowiu, ile i iakiegośmy
do wytopićnia (rebra użyli: 1 ftawialą fię obićdwie w NIos

cny
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%ny ogień, tak; ażeby metalle mocno fię
i jafno topiły, i ażeby pewien gatunek/uchu na ich powićrzchni i wznofzący fię
dym ołowiany, znać dały,iż fię ołów przyzwoicie w fzkło zamiónia,

Co fkoro naftą=

_. pi zmnieyfza fię zwolna ftopień ognia, kupelle nieznacznie ku ofworowi kafła pofu-

| owaiąc, Strzedz fię jednakże należy, ażeby zbytecznie kupelli nieoftudzić, ale w takim ftopniu ognią utrzymywać, ażeby i1 me-

tall dobrze był płynnym i fzkło ołowiu
formować fię nieprzeftawało.

W tym Raz.

nie utrzymuie fię dopóty, dopóki pozo=
ftały metall w kulkę fię zaokręglać 1 róŻnych

na powietrzni

kolorów

okazywać

niezacznie; co iak fkoro fię okaże, natęża

fię znowu ogień, dopóki mietall iak mówią
nie błyśnie. Błyśnienie to (

Corrufca:

tio) w 'tónczas fię widzieć dale, kiedy
oftatnią i naycieńfzą fzkła ołowianćgo pó»
| włóka, z powierzchni czyftego frebra fpły-

wa i w kupellę wfiąka; dla „czego za znak
nkończonćy operacyl jeft mianć.

|

Po błyśnieniu utrzymuie fię iefzcze mo:

'eny

— 264 =

eny ogień przez minut ken: a potóm zwols
na fig bardzo z: snięylza, kupelię niezriacziąc. Skora.
nie ku otworowi kafla pomyk
no frebrne dofyć
peńvni iefteśmy że ziar

fteżało, odrywa fię klefzezykami od kupel-Łi, ftudzi fię zupełnie, fzczoteczką od przy”
ległych cząfteczek kapeli 1 fzkła ołowiaROg0 aczy(zcZA,

,= uależ
"ziarna
2

1

Ww aży:»

Od ciężaru

tćga

0ciężar ziarna
i
odciągnąć
o

trzymanćgo z ołowiu; gdyż każdy ołów
( ieden tylko w Villach w Karyntyi wytapiany wyiąwizy ) mniy” lub więscy ma

frebra przy fobie.
| Operacyd ta iakożkolwiek z opifa-

mia iafną, w prawy 1 uwagi znaezmóy wyciąga.

W ogólności ażeby fię,

zupełnie udała potrzeba. rmo: Ażeby
egień był przyzw oicie prowadzony.
+ Zeby kupella była dofkonale fucha, 1 tak wielką, izby formuiące fię -

ołowiu zupełnie
i dofkonale |

* fiebieEET z" Ażeby do ma|
iące-

r

fr

$akło

——

|

|

—

26;

ać przy:
iącógo fię oczyścić frebra dod
zwoltą kwotą ołowiu.

|
e”

637. W tym oftatnim: zamiarze,

| czynione doświadczenia ze f[rebrem
2 umyfłu z pewną kwotą mićdzi mie_ fzanćm, nauczyły; ze:
Jedna część srebra proby 154 pos

trzebuie ołowiu części
=
.
-

a
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Chcąc zatem danć frebro od mićs
dzi lub innych metallów, oprócz zło»

ta, przez kupellacyą oczyścić, nale| ży fię naprzód o iego probie zapew=

NIC.
638.
i

Bardzo wiele ieft gatunków
MIA
,

s

Ń

=

R

min miedzianych, i równie ich wy=
rabianie iako i ich proby są różne.

Wizyftkić niemal maią mnióćy lub wię
cćy fiarki przy fobie, a niektórć bardzo wiele żelaza, od którego miedź
dla oznaczenia dokładnego ićy wie-

lości, oddzielić koniecznie potrzeba:
Jeżeli kriifzec niema fiarki ani arfzeniku
przy fobie, bierze fię iega części fto tw pros
fzku i częsci trzyfta flufsu czarnćgo; ukła

da fię mocno
w tyglu'
i fołą kuchenną do
wyfokości pół cala przykrywa. Obłożyw="
fzy tygiel węglami przed mićcheni, powiękfza fię ogień ftopniami dopóki sól
trzófzczeć nieprzeftanie; po czćm powiękfza fię ogień nagie, aż do,mocnćgo rozża:
kę

1

s

>

s"

rzenia tygla I utrzymuie fię w tym ftopniu
przez pół godziny. Na ówczas wyięty tygiel wftrzafa fię kiikokrotnie ażeby- opad-

nieniu kulek miedzianych dopomodz , i po
zupełnym oftudzeniu

rozbiia fię,

Miedź

znayduić (ię na fpodzie zebraną w kulkę
as

SRD

twar=

>

ic

267 ak

Ę

|

trwardą, żółtą, pokrytą żużlem brunatnym,
twardym i błyfzczącym.

639. Spofób ten w czyftych tylko
1 łatwych do ftopićnia minach uży:
tym bydź może, a mianowicie w kru:
fzcach niebiefkich 1 zielonych, tudzież

"w krufzcu fzarym ( minera argenti
tinerea ). Jeżeli zaś tea [amć krufz=
ce rozrzżuconć są w twardey i trud
i

i

ney do ftopienia macicy, na ówczaś
dodaie fię do nich cztery części flu(=
fu czarnógo i iedna część (zkła na
;

R

A

>

profzek utartego,

4

*

x

i wytapia fię (pos

fobem poprzedzającym.
dodatek

;

wyftarczy

na

Tenże sam
wytopienie

krufzców miedzianych zelazo obficie
|-przy fobie zamykaiących, lubo otrzya
"many metall mniey od poprzedzalą-

ych czyftym będzie. Piryty mić=
dzianć po wyprażeniu dofkonałćm zii+pełnie podobnym fpofobem wytapią«

| — 268 —
r bydź mogą. -Lecz nóykiótfzy wy=
tapiania ich fpofób ieft naltępuiący:
Biorą fię dwie drachmy krufzcu na pro.
fzck itartego , 1 z uncyą iedną faletry" |

w tyglu-do. czórwoności rozpalonym, dc- |

Romy...

tonuią, "Po czem, powięk(za fię ftopniami
ogień, ażeby naprzód pozoftałą fiarkę Tozpro/zyć, a potem 1 metali ftopić; co
fkoro

naftąpi, dodaie iępowołi mićfzan'na z pół
-uncyi weinfzteyrm, dwóch drachm falótry
i tyleż węgła; tygojel fię przykrywa i przez
pół godziny w mocnym utrzymuie ogni ue
W oftudzonym i rozbitym tyglu znóyduie |
fię imićdź na fpodzie w kulkę zebraną,

64. Otrzymana przez. poprzedza-

; jące fpofoby mićdź, częftokroć iefz- |

cze mó żelazo Jabinnć metalle przy
i fobie.
sk

Chcąc fię zatćm dowićdzieć

iak wiele czyftćy mićdzi wydać ' moinna:

WE naftę- |
=

puiącym fpofobem :

Wyprażywfzy dofkorale w piócu Docima-<

gi

że, przyttępniefiędo

m zg
Maftycznym

dwie ź£upelle: kładzie fię na
lednę centnar mićdzi nieczyftóy
w ziar-

ENEI

=

nach; na drugą zaś tyleż mićdzi zupełnie
czyltey, 1 dodaie fię do każdóy
cztóry

centnary ołowiu.

Zpoczątku natęża fię moa

eno ogień, ażeby fzybko ołów
ftopić i
mićdź w nim rozpuścić można;
€o fkoro
naftąpi, utrzymuie fię mićrnć
cićpło, ia

do kupellacyi ieft nieuchronnć, dopóty, doe.
póki tak w iednćy iako i w drugićy
kupel»
li wfzyftek ołów niezniknie.
Na ów czas
powiękfza fię znow ogień na
czas krótki,

przyłypuiąc pozoftałe ziarna węglem,
i ftu._
dząc ić potćm zwolna.

Naftępuiący rachus

nek wielość czyftćy miódzi w przedfię
wzji
tey probie okaże,

ge

MWaprzó0 Z doświadczenia
ieft wiadomo

że 10, funtow czyftćgo oło
wiu, ieden blifko

|

funt miedzi przez
kupellacyą pfuią.

Więc

cztćryfta funtow, zepfuło czyftćy
miedzi

funtow 40. Daymy zatóćm że
pozoftała rea
fzta po /kupellacyi miedzi czyf
tey, waży
60, funtow;

nieczyftćy

po kupellacyi

waży tylko

owo ÓWO O

PORE PACHĄ mn

mW

S

<

a

20,

zaś

miedzi

Ponieważ
ftraę

= ZO m
ach

obóńdwóch przypadk
ftrata miedzi w
o 6 ołowiu, równ bydź
przez tęż samę il
yta
ny m doświadczeniu uż
mufi; więc w da
czy*
mićdź, mufiała mieć
do oczyfzezćnia
u fuńtów ó0,
ftego tego metall

ić mićdź

ca fię oczyśc
Powtóre: Jeżeli maią
, co fię bardzo
z ołowiem była zmiefzaną
0
Czas prócz dodan €g
częfto zdarza, na ów
i

kupellacyą zniknąć
ołowiu, mufiał przez
zmielzany, i protón który był „ miedzią
miedzi zepfuć
porcyonalną fobie część
dwóch ziarn po
Daymy zatóm, że różnica

ieft ta (ama, iakąśmy -.
kupellacyi pozoftałych

że ziarno pozoftałe
wyżóy mieli , to ieft:
, z Nnie- czyftćy waży Ó0- funtow

z miódzi
czyftóy 20, funtow.

Ponióważ dodany 0-

zepfuł
14k0 1 w drugiey
łów tak w iedney

nieczyftey wys
40 funtow, tak że w miedzi

funtow 60. mićdzi
pada z tego rachunku
tnara
, ni edoftaiqcć do cen
czyftćy , więc

dź częścią ołowiem,
funtow 40. niufiały by
zeiu

ą ta kw ota ożow
częścią mi Gdzią któr
ołowiu pfuie miedzi
pfuła. Fu ntów 40

pfuie mićdzi funs
funtow 4; a 36, funtów
tow

= 275

tow

32.

Biorąc

zatem

:

terniin

ędzy
dwióma temi różnicauiśrzódni,
wypad
40, funtow do centnara zbywaiącć,
fkłada..
ły fię Z 34% f. miedzi i z 305
ołowiu; a zaraj

tóm że fumma miedzi czyftćy
byław cen-

„tnarze 638,. funtow.

Pewnićy nie równie

można w wytopionćy miódzi wielość
oło-

wiu oznaczyć „ biiąc ią na cieńkie
blafzki
iw fłabym kwafie falótrowym
rożpufzcza-

etno

'dąć, a potóm do folucyi wodą
rozłanóy

kwas fiarczany dodaiąc, który
z ołowiem.
w poftaci fiarczanu ołowianego
na fpód o.
padnie. Z poz oftałóy folucyi
można miódź
w ftanie metallicznym przez czyftć
żelazo

precypitować.

>

|

- 641. Miny ołowiu po doftatecznóm
obmyciu, ieżeli wiele kamićnia
przy

fobie*miały, prażą fię ekko, tak aże:

by topićńia fię ich niedopuścić; po
wyprazeniu bierze fię na ieden cenHe tnar krufzcu zważonćgo przed
prażez
nićm, dwa centnary flufsu cza
rnógo
i pół centnara opiłków
żel azny
ch »

6% )

S 2

mića

Tm 277 =
krywa
miefzanina przy

fię w tyglu

trzyma fię przez
folą kuchenną; i
nym ogniu. Chcąc
pół godziny w mier

ja uniknąć, można pro
nawet prażćn
a cenr krufzcu z cz term

fto centna

tnarami potażu I 5

częścią centna-

, dobrze folą
ra opiłków żelaznych

y; wytopić. Do
kuchenną przykrywfz
fię min, można na
trudno topiących

dodawać dwa cencentnar krulz cu
fzkła. Kazdy tym
tnary boraxu, lub

y
fpofobem otrzyman

yą na
przez kupellac

ołów , należy
frebro wypro-

bować.

prażą fię na642. Krufzce cynowe

e; a żeby ie od arprzód przyzwoici
ę
poczćm dodaią fi
fzeniku uwolni;ć
krulzcu przed prana kazdy centnar

żenićm ważonego)

dwa centnary wein-

r pota zu i pół cen=
fztelnu; centna
nina ta rozdzićtnara żywicy; miefza

sd

ż

la

NIEDO-M

ć
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la fię na trzy części i rzuca fię do
rozżarzonego z umyfłu tygla naprzód
; fkoro płomien zniknie,
część iedna

rzuca fię cząść druga, a naftępnie Ł

trzóciń, przykrywa fię tygiel i daie

NEPA"

*

"=

fię mocny ogień blilko przez kwad_rans, dopóki całą miefzanina dolko»
nale. płynną i wolną od piany fię
nieokąże. Jeżeliby krulzec z twardym i trudnym do ftopićnia kamieniem był zmiefzany do teyże famóy.

miefzaniny, boraxu lub (fzkła tartego
dodać można.

643. Rzadko kiedy ruda żelazna
probuie fię na metall; gdyż zewnę=

trznóć charaktery zazwycząy fame do
ocónienia ićy wartości

wyftarczalą,

;
a mała tego metallu cena, fprawuie

iż bogatfzą tylko ruda nań wytapiana bywa. Ztey przyczyny zwyczdy-

fkrunó w probach Docimaftycznychpii;

z
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pulatność tu mićyfca niema, a gdyby
fzczególny iaki przypadek

ścilłego

rozbioru rudy żelaznóy. wymagał, tei dy probę wilgotną,albo raczćy żupeł-.
"ny rozbior Chemiczny, przenieść nad

innć [pofoby należy.

i

Na ten koniec ktafzec lak naydrobn
ićy
"na profzek- utarty, nalówa fię
kwafem fol-

nym, 1 z nim na dygeftyi trzyma dopóty,
dopóki zupełnie koloru nieftraci, Jeże
liby
zaś kwas folny wizyftkiego żelaza niem
ógł
rozpuścię, tedy użyć można kwafu falć
trofolnego ,

Tak otrzymaną

folucyń żelaza

rozkłada fię przez prufsian potażu, i z
wie-

lości otrzymanóyfarby Berlińśkiey sądzi

-fię o wielości famógo metallu.
Jeżeli krufzec nićma glinki ani magnezyi przy
fobie,
można folucyą precypitować przez czyf
ty
anunoniak i z wielości precypit
atu cenić
wielość fame zo żelaza,

644 Niektórzy jednakże rud
y że»
laznć wprzód nalezycie
wypiazone i
na

= 375%
na probę
na profzek utarte w ogniu

_ naftępuiącym fpofobem wytapiaią:

macicy WaJeżeli ruda znayduie fię w
do cztóróch 16y cen=
piennóćy, bićrze fię

rów flufspatu, gtnarów dwa lub 25 centna

ry wyprażonćy
centnara węgla, I 4. centna

y lub glifoli. Jeżeli w macicy kwarcowće
równa /
niaftćy, biórze fię oprócz flufspatu,

fzanina kła1emu część wapna. "Takow4 mi*

łą glinką i
„dzie fię w mocny, wprzód bia

iel, przy=
węglem wewnątrz wylepiony tyg
pia; która fkokrywa fię, 1 mocno gliną zalć

iel węglami.
„to wyfchnie , okłada fię tyg
fię poddaprzed otworem mićcha i ogień
(
|

de,

zacznie, ZaJak fkoro tygiel żarzyć fię

gle przez 5.
-€zyna fię dąć mićchem cią

po czem zwolna fię
-kwadransy lub dłużćy,
żygiel ftudzi,

i wfrząfa, ażeby kulki żela-

g ły; po oftudzeznć zbiórać fię na dnie mo
.

, i oddzićlony od żu=
niu rozbiia fię tygiel
' żla metall waży fię.

na

Apnr

2

fpofobem me-645. Otrzymany tym

młotem naprzód
tall probuie lię pod
na |
|
—
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na zimno,

a potóm gorąco, dla dos.

świadczćńia, czyli wziętą pod probę
ruda, zupełnie dobre, alboli też
na .
zimno lub w ogniu kruchć, wyd
aie
zelazo.
k
|
646. Zywć frebro albo fię w natu
e
tTze w ftanie rodowitym
natrafia,

ale

bo
z fiarką złączonć; w piew/zyrą
przypadku mina bez wizelkićgo
doda- tku profto fię defy/lnie; w
drugim zaś
razie, do dwóch części miny na
pro
fzek utartóy dodaie lię częś
ć iedna
opiłków żelaznych

i przyftępuie fię

do deftyllacyi z kamiennćy,
porcellanowćy lub mocnćy (zklannćy
retore

ty, któróy (zyia w wodzie lię w
re<

cypienfie nurzać powinna.
czonćy deftyllacyi

Po (koń.

cały -metall na

dnie wody lię w balonie
zgromadzi,
647. Miny zirikowć albo
fię probus
i

|
l

|

ią
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>

ią na sam metall, albo profto na m61
fiądz.

W pierwlzym przypadku, dla

pt

a

BL

-

lotności i łatwego”zapalania fię tego |
metallu, deltyllować go należy. Ną
ten koniec cztery uncye galmanu mióe
lzaią fię w profzku z uncyą węgla,
i deftylluią fę gołym ogniem z ziem:
ncy należycie

oblepionćy retorty
,

rozpalaiąc ią aż do białości, i w tym
ftopniu ognia przez godzin kilkń utrzymuiąc;

wf[zyftók metall zbierze

fię w fzyi retorty, z którey zebrany
Ł zważony bydź powinien, podciągaą:

dąc pod rachunek i cokolwiek niedo.
kwasu białćgo, który fię razem z mes
tallem podniefie.

Probuiąc zaś Gal:

manu -z- miedzią na mofiądz, wypraa
żyć go naprzód nalcży i z trzemś

częściami węgla w profzku zmiefzać;
poczem

kładzie

fię

ta

mićlzanina

w obfzerny tygiel i blafzkami fię mić=

SE

4

A

dzia=
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dzianómi przekłada, pokrywa fię należycie węglemi przez godzin kila
ką w ogniu trzyma. Bądź ftopiona,
bądź odmiękczona tylko. miedź, za=
zniónią fię w mofiydz, z którego do-

broci o wartości galmanu sądzić mo| żna.

Wartość innych metallów nie

jeft tak znaczną azeby proby Doci-maftycznóy godnćemi były. Oprócz
a- tego, wymienione wyżćy na probow
nie kofztownieyfzych metalli fpofo-

by, do doświadczćnia innych zaftofos
wanć bydź mogą.
XXXV...
;

SZTUKA. FARBIERSKA.
649. Jeft to przyiętć za niewątpli-

sy u Fizyków początek, iż kolory
pie są; ściśle mówiąc, włafnością
ciął, ale raczey włafnością światła,
w któ-

ER
4 © którym fię wfzyftkić
- €iała_zafarbowanće,

znaydnią; 2

wydaią fię nami:

wtakim kolorze, iakiego koloru ieft
światło, które odbiiaią.
ko 649. Ponióćważ tedy iedne światló
| ieft przyczyną róznych kolorów w róznych ciałach, więc różność ta czu.

! cia nafzćgo, muli bydź fkutkiem różnego tych ciał do światła ftofunku;
a zatćm dać ciału idkićmu pożądany
kolor, ieli to zaltofować ić do światła podług życzenia nafzćógo.

Lecz

że niewićmy, na czem takowe fto(un-

A)

|

kr zależą, zatem ani odmienić ich

bezpośrzednie nieieiteśniy w ftanie.
p Całś zutćm nafza umieiętność

w tey

"mierze ograniczoną ieft doświadczć-

niem, które nas nauczyło, iak w pewnych przypadkach ciała odmićniać,
"ażebyie w pożądanym otrzymać ko-

orze. Więc cała nauka Karbie/kd bę3

_

dzie

|
m Rd

_©zie nauką fzczególnych przypadków, |
a zatem dofyć ograniczonś,
zo :

Jezeli

nie czyniąc żadnóy

w iftotnym fkładzie ciał odmiany
„
qdaićmy-"kolor ich pawićrzchni, tak

czynność nazywa fię małowanićm, zaa.
leży

na proftym powleczćniu ciał

iftotami farbuiącemi, i zadnćgoz Che«

mią nićmą związku, oprócz wydoby»

cia i przygotowania takowych kolo=
rów. Jezeli zaś cąłey mafsie ciałą
iąkiego przedlięwziętą nadaiemy farbę, takowś odmiąna inaczćy fię zda+)

rzyć niemoże, iąk tylko albo przez
gdmianę fkładu tego ciała, albo przez

fkombinowąnie go z iftotą iakąś fatbuiącą, a zatem iefi czynnością cał-

kiem Chemiezną, na prawach powi.
gowactwą załundowaną bydź musi,
i tą tylką celem UYS8 nafzych bydź >

MOŻE.
651. |

> m A AE

,

+

== Z$L >
651. Ciałajarbutąci czgti farby lub
- folory albo
ne,

alboli

są niedokwafy metallicz:
też iltoty Zw:trzęcć lub rós

ślinne. pićrw[zć zbogacaiąc lztukę ma:
larfką, mało fię do farbowania zaży'Waią, drugie dofyć- rzadko; nóy obfi»
€ićy oftatnie.

Niedokwafy metallicz=

ne są całkiem farbą; rośliny żaś Wina

n€ kolory [woić, "iakeśmy wyżćy pós
znali ( 277: )» iftocie palney fzcze+
gólnty, którey włafności koloruiące
przez ukwafzćnie znifzczyć można;
RA

którą w

nich

z

włóknem

rośliri=

nem iftotnie ieft związaną, lubo ićgo
nieftanowi natury; inozna albowiem
włokno dofkonale z nićy ogołocić i
tym fpofobem wybielić, Toż saimo

i w częściach zwićrzęcych m4 mićya
sce.Ż

Części zatem farbuiące roślin»

"nć z natury fwoióy

ufiłuią, łączyć

fię z włoknem roślinnóm,
|

zwićrzęcć
zzwić*

sh
z

zwiórzęcóm ;

lubo

iak pierwfze

z ciałami zwićrzęcemi,

tak drugie

z roślinnemi wiązać lię mogą.

652. Można zatóm znaleśdź ciało ia-

kieś płynnć takie; którć dla więkfzćgo powinowaćtwa
z częściami farbu-iącemi włóknu ie roślinnemu lub częścelom

"mozna

zwićrzęcym odbierze
;

czyli

będzie z części zwićrzęcych

lub roślinnych materyą farbuiącą wy-

dobydź. Y na odwrót, można inną iftotę roślimną lub zwićrzęcą tak ufpofobić, ażeby mocą więkfzógo po=
winowaćtwa, zafarbowanómu płynowi-

części tć koloruiącć odebrała. Pićrwfzy fpofób obeymuie całą [ztukę robienia kolorów, obadwa razem całą
fztukę farbićrlką.
|
653. Iftoty którć *anowią cały za-

miar [fztuki farbierfkiey są; płótna,
kotony, iedwab i fukno czyli wełna;
pierwę
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pierwlze dwie są roślinnć, oftatnię
zwićrzęce . Cała zatćm ([ztuka fare

bierfką na tem fię kończy; ażeby ies
dnym włóknom roślinnym lub czę»
ściom zwićrzęcym pićrwiaftek farbu=
iący odebrać, i na innć przenieść.

»34. Niektóre części farbuiącć ro»
ślinnć rozpufzczaią fię w wodzie, ins

nć daią fię tylko w niey zawiefić;
niektóre rozpulzczaią fię w wyfkoku
winnym, inne w ługach alkalicznych,

innć nakoniec. w kwafach; zatem t

łaźnie farbićfkić albo będą. wodnć;
albo fpirytufowć, albo alkaliczne, al=
bo nakoniec kwaśnć. _

6g5- Całe przygotowanie kolóru
natóm zależy, ażeby mu przyzwoitą
obmyślić łażnią; całć przygotowanie
amatćryi natóm; ażeby poznawizy iey
„do iftoty farbuiącey powinowactwo;
tak

py"

=.

== kaz —
tak ią ufpofobić, ażeby fię z nią najeżycie fkombinować mogła.

Oprócz

''+6go; ponićważ kolory łatwo od światła i powićtrza cierpią odmianę,
i
więklza ich część łatwo fię w wodzie
rozpufzcza, a zatem i uniefionś bydź

może; ftarać fię należy, tak ie odrtić-

nić, tak przez pośrzednićtwo innych
ifiot mocno z materyą związać, ażeby ile możności wf[zelkim od wfpomnionych dźiałaczów oceanem zapo-

biedz.

4

|

656. A poniewaz wielka część ko-

forów albo ię całkiem z materyą do
farbowania użytą niewiąże, albo ią
łatwo na powrót opufzeza; ponićważ

niekiedy zakładamy fobie dany kolos
z modyfikować, uiwićrdzić, odmićnić,
zaczem dobieramy iftot takich, któreby i z materyą iz iftotą farbuią-

eą miały powinowaćtwo niewątplip

Ww €;

ou

<a R

RTZ a tym fpofóbem do połączen
ia
tych dwóch itot będąc pośrednika.
Mi, fprawiały razem w nich
pożądane odmiany. Pakowć itoty pośred-

nieze nazwano w fztuce farbićrlkićy

zaprawą ( mordantr-).

657. Uwaga i dokładną znaiomość
takowych zapraw ftanowi itotną i
nąyważnićyfzą część [ztuki farbićrfkićy; przez nie albowićm odmióniaz

my podług upodobania kolory, w ZMa.
cniamy ich z matćryą związek, ox

chraniamyić od zepfucia, daićmy iim
moc i dulzę.
658. Zeby więc zaprawa wTzyftkim

tym warunkom zadość uczynić mo=
gła powinna: naprzód jezeli matćryi

farbuiącey niema odmićniać, bydź
iak naybielfza
; inaczey ten warunek
nie ielt ikotny. /owtórć; żądńóy ode
Tr
/

m

zaa 286 wnim
Tum

.?
;
wo*
et rzu, świetle 1
mianie W powi
.

cź;
dzie niepodpadaią

a zatem albo

, albo niedokwas
mufibydź ziemia
k nayfubtelnieymetalliczny. 3tfo: Ja
ć
fzą ażeby wfzyftki

części materyl

fię ziednoczyć
przeniknąć iz niemi
nć fię ani w womogła. 4ł0: Niepowin
winnym łatwo
dzie ani w wyfkoku
niec; powinną
rozpufzczać. 5to: Nako

wactwo i z mamieć znacznć powino
tćryą maiącą
teryą farbuiącą, i z ma
e we w[zyftbydź zafarbowaną. Ni
ch
kich zatóm przyp adka

iedna 1 taż

dź moze.
fama zaprawa użyta by
edokwas cy659. Ze zaś glinka 1 ni
nm
pomniony
y
nowy biały; naylepie wf

om ; zatem i nay*
dogadzaią warunk
częścićy

zą;
za zaprawę kolorom fu

metalliczne,
lubo i inne niedokwafy

za, miedzi, i [ożako to: ołowiu, zela

weinfztein;
le niektóre, a fzczególniey
sól

R
-śól

kuchenną,

faletra, z pozytkiem

w fzczególnych niektórych przypad

kach uzywanć bywaią.

Same nawet

iftoty Zw ierzęce i roślinne wzaiemnie

lobie za zaprawę fłużyć mogą.
_

660. Glinka i niedokwafy matalli-czne, żelazny. wyiąwizy, niaiąc zna=

zne bardzo powinowaćtwo z iftotami zwićrzęcemi, fłabo bardzo albo
- wcale fię z roślinnómi niełączą, i dla
tóćgo rzadko im same przez fię za zaa

prawę fłużyć mogą. Wełna, ałun nawet
i folan cynowy, dla połączenia
fię z ich zafadami, rozkłada. Z drugiey ftrony, iftoty farbuiące roślinhć, mocno fię z glinką i niedokwa:

fami metallicznómi wiążą, zkąd ła:
two kazdy czynność i użytek takowćy zaprawy poznać i ocenić może,

661. Lubo w świetle fiedm różnych
|
rz
po-
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poftrzegamy kolorów;

fztuka iednak=

lko ma farby
że farbićrfkń trzy ty
zyftkie kopierwia ftkowe z których wf
; to ieft; Zó/tą,
lory formować imozże
któr ych nie
nicbitfką 1czerwon;ą do
s

którzy 'Farbierze

i czarną

dodaią «

rwony k olor
Z pomiędzy tych, cezć
ylepiey przez
daie fię ndyczęściey 1 na

wiec, FruamKófkwsili, Gumila kię, Czer

ą Ć „Rubia Tin=
kz: Marżannę Farbierlk

ntał czerwony
forum ), Szafram, i Sa
ale któe po=
Mniey używanć rośliny,

4» są: Ligufw
dobny kolor wydać -nog
e ); Marżan- gpofpoł ty C Ligufirun uulgar
rula tinito-ka farbiórfka i pola ( Afpe
prowaztwa,
ria Ć arvenfis ) Przytulia
oliscia, © Galpółnocna, Ofirzyca i Szerok

, 69 moliukum verum, borelale, oparine
pe! mim ar80 ) Nawrót polry ( Lithof

na i Karbitr/kd
gnie h Miodunka gptecz

ćtoria )
( Anchufa Officinarum, 6 tin
>

żĘ

Kora

w

= 289%

/

Kora Krufzyny,

Brak, Lebio!ka vo/polt.

dzin=
ta ( Origanum vulgare ) Kwiat

perforawcu pofpolitego ( Hypericum

Euratum ), Łuforbia ząbtowana: (

)» Kora tarniny
| phorbia Heliofcopia

i korzeń Drzówianki vrofizy ( Tormen»

wy datilla erećta ). , Farbę niebiefką

(Ia
ią nńypryneypalnićy Urzet S*niło uży
tis tinGoria ) 4 Iniuht. Mniey

La kmlsg
wane na tón fam kolor są:

;
Kampeiz - drzewo

Hibdowb iagody»

czernica »
Szczaw czórwony , Borówka
aruenDzwoniec rolny, Ć Melampyrum

fil=
fe ) i Bodz//zek leśry ( Geranium
waticum ).
ralnych;, a

Wiele bardzo ciał natu

zółty
ofobliwie roślin,

niewydaie kolor ale nayczęściey

trwały.

zeNaytrwallzy daie ochra-

żółta
lazna, tudzież Orlean, R:feda

Sieypik favbićrfki
( Reseda luteola )»

jar=
_( Serratula tinttoria )» „Janowiec
bie
©
|
|

h

we _Zg0 =

|

bidrjki ( Genifta tinftoria ), Szaśłsk
ja bier/ki (€ Rhamnus infector -). 0:
prócz tego uzywa fię na tę farbę i

Morwa farbierfkga ( Morus tinćtoria ),
Kwrkuma długa e Curcuma longa );,.

Dazanowiec pofpolity © Lyfimachia vul- |
garis ) Szczaw koń/ki ( Rumex acutus ), „Ja/kołcze ziele © Chelidonium
majus ) , Ratewka żólia ( Thalićtrum
flavum ), Łoza, ( falix pentandra )

Profanawloć „Kanady fka ( Solidago Canadenfis ), Rapontyka ( Rheum Rhaponticum ), Rumian farbićr/At ( Anthemis tinctori)
a Vidłak /pfafzczony ( Lycopodium complanatum ) Fnugrek i
hść Brzoty po/politwy. Czarny kolor,
-fole żelaznć ze wfzyftkićemi ściągaią_cćmi roślinami wydaią, z pomiędzy

których ndyczęściey fię w tym 'eelu
zażywa galas, kora dembowa, fantał

ti
h
.

p wano

662.

zo swinie

a Kampefz drzówo.
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|

" fzczupłem
fkw
662. Niepodobna ie
e procefsa Fartym dziele” wfzyftki
zelkiem wy”
bierfkić dofkonale i z wf
łożyć» zatem na
fzczególnieniem wy

ch i totnieyfzych
przykładach niektóry
E
potrzeba.
przeftać nam będzie
erwonym przez
Tarbowani: w kolorze cz
Rubia tinćtoMarzannę farbiórfką Ć

rym ):

towanie avwełny lub
663. Amo: Przygo
eby
na Łóm zależy, aż
fukna do tey farby
Z ogodzinę w wodzie
materye te, przez
części
tym fpofobem od
trębami gotować,
waniu
ić; ip o wygoto
tłuftych ofwobodz
ć:
ey wodzie, obmy
W czyftey płynąc

, aluie fię przez ałun
200: Zaprawa da
da i
z fię sol tę rozkła
bo wełna sama prze
ny -weine
y, jednakże doda
z glinką fię łącz
pomatemu znacznie do
wi
do
ła
zk
ro
in
te
fz
wałość
ele na dobroć 1 tr
ga, a przez to wi

wama

koloru wpływa.

wną
Należy iednak pe
"w tey

w tey mierze zachować mia
rę, zbytek albowiem weinfzteinu, maiący
powftać czćrwony kolor ćmi 1 w ceg
lafty lub pieprzy:
kowy zamićnia. Zaczóm
różni Autorowie
różną zalócaią ałunu i wei
nfzteinu proporcya; z tych naftępuiąca
zdaie fię nayprzy- zwojtfzą: na każdy funt
wełny, bićrze 'fie
Be uncyi ałunu, 1 uncyń
weinfzteinu, które
fię rozpulzczaiją w doftat
ecznóy kwocie wo-

dy wrzącóy, W lolucyi tóć
y gotuie fię

wełna przez dwie. godzin
y, potóm wyciśniona zawićfza fię. przez
noc; i nazaiutrz
fię w wodzie zimnóy dob
rze. obmywa, 1

ielzcze wilgotnź do łaźn; tar
bićrfkićy przea
nofi.

gtio: Łaźniś ta robi fię, rzucai
ac do wo
dy zimnóy ma każdy funt
wełny, cztery

uncye dobrey Marzanny.

W tymże famym

czafie wkłada fię zaraz I zap
rawioną wełna,

woda fię zwolna rozgrzewa, niedopuf
zcza- >
iąc zagotowania, albo dop
ufzczaiąc tylko

Przez 4, lub 5, minut na sa
mym końcu,
Przewraca fię w tym przeci
ągu czufu materyś iak nayczęścićy, i
fkoro piana bled_

BB P

ZA

nieć

s

7

3

u"

nieć zacznie, wyimuie fię i iak nfylepićy
w wodzie zinmóy obmywa.

664. Gotuiąc wełnę przez godzirj

dwie z czwaftą częścią fiarczanu że- laznego, obmywaiąc, I potem znowu
„gotuiąc przez godzinę z czwartą czę-.

ścią marżanny; otrzymiie fię kolor ka-

fowy. Powiękfzaiąc zaś dozę marżan=
ny, kolor ten kafowy zbliża fię do
czerwonego. Zaprawiaiąc zaś wełnę *

fiarczanem mićdzianym, otrzymuie fię
z marżanny kolor brunatny w żółty
wpadaiący .

Używaiąc

do zaprawy

folucyi cyny, otrzymuie fię kolor
piękny 1 trwały lecz zawfze cóżkolwiek żółtawy.
665. Rzadko bardzo marzanna używa fię do farbowania jedwabiu,

nies

_ wydaląc nigdy dofyć świćtnego koloru.

„Chcąc ićy iednakże na tón ko--

niec użyć, mozna poftąpić naftępu-

ącym [pofobem:

/

.
)

1

-Go-.

REZ
Gotnią' fis cztery uncye ałunu z fzósciu

da

wody, poczćm (olucyń ta ftudzi fię, zlówa
©d ofadu, i trzyma fię w niey funt iedwa=_

Pa

drachmami kredy w doftatecznćy kwocie

biu przez godzin ośmnaście.
przygotowany,
Źni marżannćy,

"Jedwab tak

nurza fię 'w nafyconćy ła:
I przyimyje

wony kołor,

ciemno - CZET-

>>

666. Nayczęścićy farbuie fię na

4

Żańną płótno i koton, a podług rów
żnych przepifanych na to procefsów,
fzczególnićy zaś podług natury

za»

prawy, i otrzymany kolor czerwony
bardzo ieft różny. Podług doświadczeń 7, V/ogłer zdaie fię, iż kley zwićqzęcy wraz z ałunem, za naylepfzą

ftego, i w folucyi ałunu;

albo karuk

m alunem razem w wodzie rozpuścić;

A yw", tą

GA kotoń lub
płó-

y

na przemianę w folucyi karuku czy-

„wsi
wyn

koniec można koton lub nici nurzać

ź

zaprawę może bydz miany. Na tćn

_ płótno, w nalyconćy

lucyiimarzań= *

| ny lekko zagotować. Jedna Z nady-

|* lepfzych zapraw kotonu i płótna do
nę ieft gaż farbowania przez marżan
uiądar. Zaprawa ta daie fię ńaftęp

cym fpolobem:

==

|

?
Na każde pół uncyi galafu w Sofa
| bićrze fię pół funta wody, gotuie fię i dó
folucyi wrzącćy kładzie fię tylę kotonu
lub nici, ile fię wzięło galafu, a przykrow=
| fzy zachovęje fię tak przez godzin czter=
paście.

W tym

famym czafie

rozpulzcza

y A>
fię uncyń Ig ałunu 1 uncyi iż gumn
: rabfkicy

Ww

doftatecznóy kwocie

wody, i

fię kredą «

folucyś ta oftudzonaą nalyca
W nićy nurza fię koton galalem zaprawny,
rykręca fię i fufzy; potóm w czyftey Wo

dzie obmyty,
cyl

z fię w neafyconćy folu=

marżanny. »

ed |
Farbowanie w kolorze f[zkartetarym prz
kofzenillę.

.
667. Kolor ten zaftępuiący w cza

„> |

|

+ == 2596 —

fach nafzych dawną purpur
, ieft
ę
ieden

z

nóaypięknićyfzych

iakićmi

fztuka farbićrfka- fzczycić fię może,

Zaprawa iego daie fię ftatecznie zą
_ pomocą folucyi cyny, którą farbićrze
kompozycyą nazywać zwykli.
Ę

Z

,

Kompozycyń ta nie ieft zawfzć iedna, ma-

iąc u różnych farbierzy różną pro»
porcyą cyny względem kwasą.

częściey

iednakże

Nay-

bierze fię iedną

część cyny -na cztóry kwafu am

folnćgo. Równie różn ieft i proporcyń kompozycyi,

do zaprawy uŻytey. W ogólności im fię iey wię€ćy używa, tóm lię bardziey kolor
podwyż([zą € w pada w ognifty; lubo
lepićy nierównie ieft, dla otrzymania

tóy farby do łaźni zafarbowaney cóż-

kolwićk kurkamy przymićfżać. Cały
zaś pracefs farbiórfki przez ko(zenillę ną dwielię dzieli części,
proód
>

A naMa-

y

"RB A

;

Maiąc funtów roo. wełny oczyfzezanty

Przez wygotowanie w otrębach;: rzuca fię
do łaźni fzóśćfuntów oczyfzczonćgo weine:
izteinu, mićfza fię iak nśylepićy i fkoró fia

woda rozgrzewać zacznie, dodaie fię pół:
funta kofzenilli w. profzku 1 zaraz potem:
pięć funtów kompozycyi, miefzaiąc

beż

przeftannie, Jak fkoro fię łaźnia zdgotnie,
kładzie fię [ukno i fzybko trzy razy w ko+
ło okręca; potem ie zwolna aż do końca
ciągle porufzaiąc.

Po upłynieniu dwóch

godzin wyimure fię, wietrzy, i płócze
w rzece.

Zaraz potem wylewa fię pierw»

fza łaźnia i naftawia druga; do którey iak
fkoró fię gotować zacznie, rzuca fię fune
tów gł. kofzenilli w profzku, mićfza fię i

potóm zoftawia w (pokoyności.

Skoro u-

formowanś Z kofzenilli na powićrzchni fko-

rupa fama przez fię w kilku mieyfcach pęe

knie, dolewa fię trzynaścić lub cztórnaście
funtów kompozycyi, a po dobróm ićy te

mićlzaniu kładzie fię fukno, okręca fię fzybe.
ko dwa lub trzy razy i gotnie fię potóm
przez godzinę; poczćm wyimuie fię, przes
WIG:

|

wietrza, obmywa w rzece, 1 fufzy. Dobrze ieft używać do łaźni kotłów cync=

wych, miedziane sowa

kompozycyń

w części rozpulzać, a przez to i kolor.
fukna znacznie odmićniać może,

Scheffer

dodaie do każdey łaźni krochmalu, który
ma do iednoftaynosci koloru dopómagać,

668. Za pomocą tey famey farby;
w kolorze karmazy=
farbuią fię fukna

nowym.

Ałun, wfzyftkić alkali, i [o=

le ziemne, maią włafność zamićniania
w karmazyno-

koloru fzkarłatow ćgo,
Wwy:

Można zatóim [ukno (zkarłato=

we gotować w folucyi ałunu, którą
im iefi moenićyfzą,

tóm kolor kar-

mazynowy wydaie mocnieyfzy, mo-

żna nakoniec i do poprzedzaiących
łaźni

ałunu dodawać.

Zazwycząy

Ww Fabrykach znacznych, fukna te na
których fię f[karłatowy kolor nieudał,

przeznaczaią
fię na karmazynowy.
669.

=my z
669. Gotuiąc fukno z równemi czę:

BĘ

Ek

SRR

ZAJE.

Sclami fiarczanu mićdzianćgo i kos

fzenilli, przyimuie kolor oliwkowy,
Z równómi częściami fiarczanu żes

laznego 1 kofzenilli, kolor cićmno=
[zary.

670. Gotuiąc przez dwie godziny
W czwartey części (użytego fuknay)
kwafu [aletro-folnego olowiem nafytonego i wodą rozlanego, obmywai

ią€,

1 gotuląc potóćm

2 uncyą

przez godzinę

kofzenilli
na kazdy funt

Tukna, otrzymuie fię piękny rubinoWy kolor.

Dodaiąc zaś do łaźni eo

kolwiek pod-occianu ołowiu, i gotu=
> iąc przez pół--godziny dłużćy, marmiy

kolor:fioletowy.
671. Chcąc farbować iedwab przez
kofzenillę dodaie fię część iedna (oli.
kuchennćy do cztćrćch części kwafu

-

|.
|

4

i

ć

fale=

= POSCZ
faletrowćgo,

1 rozpufzeza fię w tóy |

imiefzaninie część iedna cyny, do-daiąc potćm dwa razy tyle wody.
W tey zaprawie trzyma fię iedwab_

przez godzin 24, i obmywa fię potóćm
iak naylepićy w wodzie. Tak zaprawiony iedwab gotuie fię przez kwad-

ans z ć. częściami kofzenilli, wycifka Gę i obmywa.

672. Wycilnąwfzy moeno w[poms
nionym [pofobem zaprawiony iedwab, |
ł trzymiiąc go'przez noc iednę w fo-

lucyi zimnćy uncyij ałunu na każdą
kwartę wody, i gotuiąc go potóm

tym famym (pofobem z kofzenillą,
otrzymuićmy kolor blado - * ponfowy.
|
. 673. Trzymając

zaś

Ww

kompozy-

«yi, ofłabioney ośmią częściami Wos
dy > iedwab przez godzin dwanaście, |
potem go mocząc przez noc w folu=
cyl

— 201 —
tyi ałunu,

wycafkaiąc, obmywaiąe i

gotując w kofzenilli dwa razy, tak,
ażeby do oftatnićy łaźni dodać CÓŻkolwiek kwafu liarczanćgo, otrzymuie
fię piękny ponfowy kolor.
674. Koton i płótno

moczą fię

w kompozycyi przez godzin 24. na
zimno, poczóm
SĄ fię, myią i
gotuią przez kwadrans z 1$. częściami
kofzenilli.

koton:

RŻ

w tey ła-

Źniiaśno--czerwony, płótno zaś cićmny 1 dofyć nietrwały kolor.
£
Farbowanie-za pomocą cmwc.

675. Wełna zaprawia fię i rise

przez czćrwiec tym famym [pofobem, iakiśmy w farbowaniu za poimocą kofzeniHi opifali. A ieżeli otrzy»
many kolor czórwony ( iak zazwy=
czdy fię zdarza )wpada w żółty, pod-

_ wyżlzyć proporcyą czórwcu nalćży,

—
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zi
676. Gotuiąc wełnę przez god

ałunu, 1 godwie z czwartą częścią
każdy fuut
dzinę z uncyą 'czórweu na
wełny »

kolor

otrzymuiemy

karmazynowy

Biorąc

blado=

zamiaft ału-

będzie
uu weinfztein; kolor iefzcze
)
bladfzy m.

677. Biorąc na każdy funt welny
trzy uncye czyftego weinfzteinu 1

z cztćtyleż kompozycy!, złożonćy
folnćgo i
rech części kwafu faletro-

tym, [kora
iednćy cyny;nurzaiąc w

fig zagotuie, wełnę,

dodaiąc zaraz

gotuiąc przez
óśmą część czerw cu 1

piękny,
półgodziny ; otrzymuie fię
or. Gotu=
lecz w żółty wpadaiący, kol
Z CZWAaT=
jąc zaś przez trzy kwadranse

r będzie nie=
tą części 4 czerwcu, kolo

llzy.
równie piękniey gz i trwa

Fara
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Kur bowanie w kolorze Nebighim
ZA po.

>

mocą Indie tą,

678. Nśykrótfzy i ndyproffzy fpo
.
dób, farbowania przez Indich
t ieft
za pomocą f[olucyi tey farby w
kwazż
lie [iarczanym mocnym.
"Na tćn kohńićc bi
erze fiĘ część ie
dna

-Jndichtu w iniałkim profzku,
nalówś fię ó.
śmią częściami mocnhćgo kwafu fiarczanógo

1 trzyma fię przez 24; godzin
na dygeftyi,

Do tak zrobionóy folucyi dodaie
fię zwol.
na gó. części wody, mićfzaiąc bezprzef
tan-

nie, Chcąc tóy folucyi użyć do farbowa.

nia, bićrzefię iey dwić części
do 24. CZĘ»

ści wody wrząććy, i hurza fię Część
iedna
welny łub fukna, którń zwolna
całą farbę
w fiebie bićrze; nabywając cićmno - gran
ae
towógo koloru.

Ten

fam fposób

farbuie

w RET

bardzo dobrze iedwab; lecz nie
udaie fie

na iftotach roślinnych daiąc im kolo
r WCA-

le nietrwały, Iftoty tć lepi
ćy przyjmują
kolor z folucyi indichtu alkalicznóy, Na
"Uaz

tea

achm fześć alkali;
tón koniec gotuie fi dr
kwarcie wo*
i wapna w
2 trzema drachmam
towania trzóciey
dy aż do wygo

części;

wa
, a na refztę nale
płyn uftały zlówa fię
ż
, gotuie fię podobnie

fię pół kwarty wody
ewź
zócióy części, 1 zl
do wygotowania tr
go, W tey kwarcie
fię do płynu pićrwfze
tuie fię drachmó inługu alkalicznego go
achzku, dodaią fię dwie dr

of
| dichtu w pr
, dontu, i gotuie fię dopóty
my auripigme

ym Z pianiezrobifię zielon
bywa
tey folucyi płótno na
* ną niebiefką, W
n
póki cały pły

MOCNO. niebiefkiego

koloru.

iedwabiowi
679 - Można płotnu 1

niebiefki kolor, ma
dadź dość piękny

an Ww folucyi prufczaiąc ie na przemi

w folucyi fiar<
fianu potażowćgo » i

aśnego.
_ezanu żelaznego kw

.
Fubowanie w kolorze żółtym
mo690. Bardzo wiele ieft roślin
Jew tym kolorze.
ać
bow
far
ych
gąc
dna |
:
|
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ji naypiękniey<
gna z nńyużywańfzych
rezeda zółta
fzy kolor daiących ieft
wyfufzonó,
( la gaude ). Planta ta

decałkiem fię do farbowania używa;

ny mó kolor
kokt iey dobrze nafyco
żółto - brunatny ,

1 farbuie iftoty

lecz farba
w nim zanurzonć, żółto,
awy wcale”
ta bez poprzedniczey zapr
a ta w wełnie ieft trwała. Zapraw
weinfztein,
nie daie fię przez ałun i
mocząc

część
PP"

prze z dwie

oczylzczoney
A

godziny iednę
wełny W folu-

ści ałunu 1
cyi wrzącey czwartey czę

„nnn

W ginfzteinu.
dwónaftey części
fię naprzód na
Do famćy łaźni bićrze

-

a ieżepół funta r ezedy,
każdy funt wełny
życzemy, niebył

liby kolor którego fobie

ćy;
le fię. zwolna więc
dość mocnym; doda
farby .
nieotrzymanmty
dopóki pożądaney
1
1iac. do tóy farby
Można wełnę zapraw
ec
biorąc na tón koni
przez kompozycyą>

i i tyłeź oczyfzczoczwartą część folucy
nego

aego weinfzteina i Rice

w.tym wełnę

przez dwie godziny, lecz takowś
farba
1akożkolwićk piękna nieprzenika fulkna,
któ-

re rozerzniętć, wewnątrz ieft białć.
dwab- może fię podobniśż

Je

zaprawiać na

ten kolor, przez kom:.ozycyą lub
ałun,

W pićrwfzym

przypadku robi fię ZE

cyń na cićpło z cztórć. h częś
ci ferwaferu,

iednćy (oli kuchennćy, i lednóy
cyny, i

nalyca

fię oczyfzczonym

wemfzteinem,

Moczy fiz w tóy kompozycyi ied
wab przez
24, godzin, obmywa fięi gotu
ie fię z ró.

wną fo0ie częścią rezedy; co mu
daie pię.-

kny fłon Any kolor. W
drugim razie, oe
tuie fię fito części iedwabiu
z dwudzićfta
częś laini mydła, potón namo
: 'zonć w fo»
lucyi ałanu, trzyuaią fię
w przecódzonź
dekokcyi poło vy rezedy, dopo
ki dekokezyń
ta ftygnąć niezacznie. Gotu
ie fię potem
iedwao» powtórnie z tą (amą reze
dą; i na.

koniec dodaie fig do tey deko
kcyi dziefią-

ta część potaża, cćdzi
fię i macza fię
w niśy 1edwab dopóty,
dopóki pożąda-

nego, nie wćzmie na fig koloru,
Dodaiąc
do

—
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k Ora i
do w[pomnioney dekokcył cokolwić
leanu otrzymuiefię kolor żółty. Sam kwas
-

faletrowy wodą rozlany,

tak ażeby

TOZ.

niekładać zamoczonego w fobie iśódwabiu
mógł, daie nn piękny cytrynowy ko'or.

e
69xr. Sierpik Farbićrfki, daie takż

lubo od
dość piękny kolor zółty,
l=poprzedzaiącego podleylzy i coko

wićk w zielony wpądaiący.

Uzywa-

2 kucheniqc za zaprawę, ałunu,
%p- mo-nćy, gypfu, koperwafu, 1.

odżemy kolorowi teinu różnć dawać

miany.

Można i do tey farby Za-

przez foluprawiać wełnę 1 jedwab

tym fpolobem
74 cyny; otrzymany

i trwax
kolor żółty dofyć iefy piękny
|
|

ły.

( Sa
682. Liście Łozy pofpolitey
ć pię*
lix pentandra ) daie także doś
kny kołór żółty.

Zwyczńyną zapra"

welne
wa do tego koloru ieft ałun z
fztei-

— 308 —

fzteinem.

Jedóab” moczy fię przeż
noe w f[olucyi cztórech uncyi ałunu,

i uncyi weinfzteinu białego w óśmiu
funtach wody, fkoro [olucyś ta wrząż
cą, oltygnie. Na [ukno dofyć ieft
wziąść trzy uncye ałunu, iednę weinfztelinu, w zaprawie zaś płótna moa
zna

wein[ztein

opuścić.

Do

łaźni

zbieraią fię liście łozy na końcu Sier-

pnia lub
fufzą fię
fię przez
lość ich

na początku Września, i
w cieniu; wyfufzone gotuią
pół godziny, SOWąc: wie+
do potrzeby,
1

Karbowanie w kolorze tearrym,

653. Lubo Tą niektóre rośliny mo+
gące farbować _'w kolorze czarnyin;
wfzelako fię

mgdy

w tymcćlu nie--

używaią w MWarbićrniach , gdzie
ka.
„żdy kolor czarny, z precypitacyi
nie»

dokwafu zelaznego przez materyą
$cią-

|

36 =

ściągniącą roślinną , powftaie. Do»
Świadczenie iednakże pokazało, że
materye białe takim fpolobem farbo=

_wanć, brunatny tylko przylmuią ko=
lor; matćrye zaś niebielkić zupelnie

Czarny, i to tóm dofkonalfzy im kó-

lor niebiefki iet ciómnićyfzy, dla czć-

go wfzyfikie materye

maiącć bydź

d
farbowane czarno, farbulą fię naprzó

granatowo.

Sukno zatóm granatowć

w de<
gotuie ffę przez „godzin dwie

kokcyi galalu, a potem przez tyleż
czafu w dekokcyl kampefz drzewa
koperwafem żelaznym,

płócząc ie

potem 1 foluiąc. W Farbićrniach Ans
gielkich bierze fię zazwyczdy na 100

funtów fikna granatowćgo, 5. funtow
galafu, 30. funtow kampefz drzewą
15. funtow arczanu żelaznego. Gos

tuie fię naprzód fukno w galafie; pó:
tem w dekokcyi kampefz drzewa do

którey dodano koperwas.

694.

——

ZI
=—

634. Jedwab, ufpofobia fię naprzód

do farby czarnćy, gotuiąc go przez |
godzin cztćry lub pięć z piątą częścią mydła białego, biie fię i płócze

jak ndylepiey.

Potem gotuią fię

w wodzie blifko 4 części galafu, 20| ftawnią fię wfpokoyności 5 tak azeby
cząftki galafu grubfze ofiadły;

ą w de=

kokcyi tey moczy fię iedwab przez
12.

aż do 36. godzin, i obywa fię

jak naylepiey.

Tak

przygotowany

iedwab, nurza fię kilkakrotnie w fo» |

lucyi gorącey fiarczanu żelaznego Ż
gumy Arablkiey, rozwiefzaiąc go po

każdem zamoczćniu w wolnóm po«
więtrzu. Ze zaś zazwycząy tak'far.

bowany iedwab ieft oftry, dla tćgo
smoczy fię przez czas nielaki w my

dle, obmywa fię
i fufzy.
j

Kolory złażone.

685. Jeżeli farbowanie
w kolorach
aż

_ pro4

X

A
— ZTE
—
*

"

proftych, wielu znaiomości, wprawy
I zręczności wyc iąga; tedy furby zło-

zone niefkończenie więcćy tych przy=
miotów wymagaią.

Kazdy. kolor zło»

zony z połączenia dwóch lub wię:

cóy poiedyńczych powftaie, i podług
różney w unniefzamu proporeyi, przeź

wfzyftkić podobne odmiany przeyśdź
może. Lecz ze w [ztuce farbierfkiey

"zy

zaprawa tak wiele na naturę kolorów,
nawet poiedyńczych wpływa, zatóm
chcąc kolor iakikolwiek złożyć, nies

należy poiedyńczych kolorów uwa.
zać tak, iakiemi 84 sanie przez fię;
lecz iakiemi fię z tą lub ową zaprawa, i w tym lub owym ftofiunku 02
kazą. Procefsa zatćm na kolory złoa
Żonć bardzo są licznć 1 rozmaitym
modyfikowane fpofobem, a każdy Far

| bierz ftofownie do wiadomości (wo

O]

ich coraz ić inaczey odimieniać i mó»

>

"ZI w

ł
/

dyfikawać może, maiąc w tey mies
rze naąyobf(zćrniey(ze do wynalazków.
Niepodobna zątćm ieft wfzyft<
kić te (pofoby w krótkaści obiąći wy”

pola.

nauka, obs |
łeżyć , ani tak obfzórna
go pifma bydź
jektem krótkiego te

|

moze.
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696. Sztuką ta

o=cZEJ

z

z

5

pz

>

SE +

pomimo nielkoń-

czónćgo użytku, iaki Towarzyftwu
przynofi, i pomimo całey (woićy daw=

ności; mąło bardzo aż do czasów
nalfzych w ręku nieoświóconych pofąpiła Rzómićślników. W ośmnaftym
wićku, kiedy. Chómicy; fzczęśliwie

roz(zórzywfzy granice umićiętności |
fwoiey, obfite wiądamości do poży»
gecznych Kunfztów 1 Rzemiofłftofowąc_

>

Ro
wać

zaczęli, 1

a

garbowanie fkór doa

fkonalić fię zwolna poczęło ; dopóki

Szguin nagle ciemnego tćgo i wzgat=
dzonćgorzemiofła, w iaśnąi dla wfzy fta
kich łatwą niezamienił naukę.
697. Zamiarem (ztuki Garbarfkiey
ieft, nietylko fkóry od żeplucia zas
chować, ale razem tak ufpofobić, d=

żeby im i przyzwoitą moc i giętkość
nadać, i od przepufzczónia wilgoci;

i wfzelkich odmian jakieby fprawić
w niech mogła,

ochronić.

Przychós

dzimy do tego celu przez palma

pewnych odmian, które w fkórach
za pomocą przyzwoitych czynimy
działań. Działania te dzićlą fię zas

zwycząy na eztćry pryncypalnć.

688. Naprzód: Wymoczenie w wodzie
€zyftóy rzeczney, azeby tym fpofas
bem fkóry iak naydolkonaley od krwiy
limis

ż

wyimioczonć fkóry oezyfzczaią fię ie=

+

db

0 aka

limfy, i nieczyftości uwolnić, Tak
fżcze od przyległych cząltek mięfa;

zupełnie oczyścić, i do przepufzczć=

»

ze ftrony wewiętrzney fkórę

fooe

tak:
a

ażeby

nńypilaiey,

jem

_ólkrobuią lię iak

hia płynów, w których mi bydź moe
_€zonń ulpofobić.
Zamiarem

nóy

ich

i uwolnienie

powićrzchni

od

zewnętrze
włosów

i

fkórki

powierzchownóy ( epidermis >
i na ten koniec fóżnć są proponowa=<
n$ 1 używanć fpofoby: Zazwyczży

Garbarze albo moczą fkóry przez
znaczny czas z wodą i wapnem; albo w fermentowanćy | mące ięczmiene

hey; albo nakoniec w kwaśnćy infuZyl Kory dębowćy; którą iuż wprzód

|

do

ań

czyfzczenie

jeft zupełne o0«

Pą

koło [kór operacyi,

drugiey Os

m——

639. Powtóre

do garbowania

fkór fłużyła, i pićr=

| Wiaftek swóy garbuiący utraciła,

Ógo. W pierwfzym przypadku doły
/W zićmi drzćwenmi ocembrowanć, wy*

|pełniaią wodą i wapńiem niegafzonyim;
1 dzićlą ie żażwyczay ha trzy klaf<'
Sy, to ieft: na zupełnie słabe,
które już

były "Używane,

[xe 1 na świeże.

czyli _

ia mocniej

_Nurzaią Lę więc wys

Thoczonć 1oczy [żczonefkóry w pierws
fzych, trzyrbaląc 1€ w nich dopóty;

| dopóki włofy łatwó fię oddzićlać nie
=
| dadzą, na ówczaśs wylmuią fię i fkró=

bią, ażeby ić od wf[zelkiego mięfa i
włosów

iak_ niydokładniey

uwolnić.

Potóm wracają fię do tych famych

dołów, przekładając ić z fłabfzćgo do

Coraz mocnićyfzćgo, dopóki dofko*
nale nienatośną czyli nienabrzinićją;
i 'zapełnie

do garbowania zdatnemi

niebędą, na co zazwycząy roku €as
łego potrzeba.

| Óg1T:

691. W drugim przypadku woda.
wrzącą zarabia lię mąką ięczmienną;

i dodawizy cokolwiek drożdży, zo
ftawia (ię do fermeutacyi, dopóki doś
brze
w

nie ,ukwaśnićie
; rozlćwa fe
Kadziach drewnianych z umyfłu

Aa to przygotowanych, i ofłabia fię
wodą w takim ftofunku, ażeby w iednych kadziach wcale fłabą, w La
nych mocnieyfzą,

w innych nakos

nieg dofyć mocną była. „Skóry ob-|
myte, odmóczonć i ofkrobanć, przenofzą fię naftępnie z fłabey kadzi
do
co raz mocnieyfzey, dopóki fię złoż
sów oczyścić
cie

do

niedadzą, i przyzwoi-

garbowania

mięuąrośią

W tym razie wprawy znacznóy
j uwagi w przygotowaniu płynów kwaśnych potrzeba,

czafach

tudzież w ciepłych

wielkićy pilności,

inaczćy:

płyn kwaśny”i sam fię, i lkóry łatwo;
:
=

SR

|

IRE

_ pfuie. Praca ta trwa w lecie nay- :
mnićy pięć: tygódni, w zimie
$
e dalóko
dłużćy.

692. Trzecim

nakoniec fpofobem,

| kóry świóże lub odmoczone ikładają
-fię we dwie, przykrywaiąc iednę połowę drugą, 1 pofypuiąc ić wewnątrz
folą. Na kazdą [kórę wy fypuie fię blifko fuńt (oli. "Tak nalolonć lkóry
kładą
fię iednćna drugić,

i po upły-

„nieniu kilku dni przewracająfię na:

drugą ftronę, czókaiącdopóki fię nie*

zagrzeią 1 przez wfzczętą fermentacyą , włofów tracić niezaczną. le
jak koro' naftąpi, fkiobią fię i w rzóce
obmywaią.

Poczóm moczą fię nas

Ę fiępnie w infuzyach
kory dębowćy

ftarćy, to ieft: takiey, którą iuż do
garbowania fłużyła i pićrwiaftek (wóy.
_ garbuiący utraciła, dopóki menąpęcz| nićią.

| W

:
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oby fłużą o0693. Wfzyftkić te [pol
ażeby fkóry, zeczewiście na £o;
w
cych, włosó»
wfzelkich części ob

ścić; 1 razem azefkórki,, mięfa, oczy

lgocią napoić,
by ie przyzwoicie wi
y, iąk fię móodmiękczyć; tak; ażeb

y, a przęz to
wić zwykło, napęczniał
binowania fię
do dofkonałego fkom
o=
uiącym ufpofobi
z pierwiaftkićm | garb
|
ne zoftały.

odmiękczenia
Śg4 „ Go fię tycze

ór; proponował
-ezyli napęcznićnia fk

eby zamiaf wfpom=
iużbył Macbride, aż

y fonionych fpofobów używać fłab ie;

ego Ww
tucyi kwafu fiarczan

wodz

ę mocnego
naznaczaiąc część . jedn

ęści wody. P.
kwafu na dwićście cz

ób ten przyiął,
Szguin „ który fpos
orcyą kwafuy
zwaniey (za znacznie prop
b ża część
biorąc go tylko r5s, lu
i
względem wody.

|

693:

>

Sh = GE

695. Co do drugićy oper
ącyi czyli

żupełnćgo oczyfzezćn
ia fkór 1 uwol-

nićnia ich od włosów
, proponuie BE,

S-guin zawićfzenie
ich w wodzie wa

piennćy, "Na tón koni
eę w dobrze
ócembrowanych dołach
lub kadziach,

| rzuca wapno. ug
alzonć do. wody 4
mićfza, a fkoro woda
t a zbytecznć

Części wapna na dno. opuści,
fkór

dofkonale wymytć proftopadle
w niey
iednć obok drugiey zawićfza,
tak a.

zeby je woda Wapićnna
zewfząd otaczała. To zrobiw[zy
dno częfto
z umy fu porulzą, azeby
wyczćrpanćy
wodzie nowć zawfzć cząltki
wapiene

nć do rozpulzczćnia poddawać. Spofób tón bardzo ieft dofkonały 1
pręd-

ki, w przeciągu albowićm trzóch, cztóż

rćch, a naydalóy ośmiu dni, naywięk=
(ze [kóry łatwo włosy opufzczaią
j

oczy(zczonć od nich bydź
mogą,

Wą

Z tóm
;

s

tenze Au=
kim rozumie
ft
Ż5
SO
m
e
t
7
czer*
ftarey czyli wy

ś
tor, iz infuzy
bowey ;
paney koty” dę

lepieyby. i

do*
cólowi tómu za
ie
al
cz
ym
fz
w krót
tazu, Z rów=
. Solucyd po
yć uczyniła
bo Z więk(ży m
pozyt kiem lu
nymby

a.
yta bydź mogł
ż
u
m
e
t
z
f
o
k
daleko
ia
e; odmiękczen
z
c
y
t
ę
fi
o
C
696.
eguw
fkór , P. S
a
i
n
ć
i
n
z
c
ę
p
czyli na
a=
de , dod
trzyma fię

pofobu

p.

Macbri

ć kwasu

Pięć:fetną częś
iąc do wody
w nóg i
iefzaiąc
o xi rożw

fiarczaneg
fkóry

kadziach
pionowo w

obfzer<

y
jedne niedotykał
y
eb
aż
k
ta
;
nych
zecią*
yczay w pr
w
z
a
Ż
h.
ic
fię drug
zi nady=
tu ośmiu god
gu cztórdzić
lubo
ą
fkóty pęczniej »
mocniey fze

y po
ę m4 za mnie
t
ą
y
c
a
r
e
p
o
r
Auto
<
c, iz równie do
tą
ia
wn
pe
za
Z
ą;
trzebn
*
y garbować mo

fkór
brze bez niey
żna, |

=.

-

|
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sa są
_ 697: Lecz wfzyftkić te procel
naywaze adio przygotowaniem do
więcey zaltaż - nieyfzego, a zatćm nąy
-

nowienia

t
nafzego godnćgo, to ief

ano dawfamego GROZA Rozumi
ściągaiącć,
niey że części roślinne

ftużą w gar2aką jefk ny. kora dębowa,

by rozmobowaniu fkór do tego; aże

rzedzaiączoną i rozwolnioną Ww pop
ć, 1 tym
cych procefsach Ikórę, ściśną

fpofobem

niu
przeciwko. przepufzczóć

tym. zamiawody zabeśpićczyć. W
przy ZWOIlrze w dołach lub rowach

dano fkóry wartey głębokości, ukła

fkórę potłóftami, przefypuiąc każdą
ą dębową;
czoną 1 świeżą kor

przy-

nayaiąc: W takolepićy, i wodą odwilż

krywaląc

nią naywy z[zą

jak

fkóry przez
wych dołach trzymano
iąc je potem
- trzy miefięcy; przekłada
po czte1 świczą korą przefypuiąc,
żę

- rech

łot miefiącach znowu toż famo Doe

wtarzaiąc, i zoftawuiąc fkóry z ofta=
tnią korą przez miefięcy pięć. Samo
tedy garbowanie niemnićy iak rok
potrzebowało czasu, do którego rok
na poprzednicze ftrawiony przygotowania dodawfzy
; całć garbowanie

mocnych iuchtowych fkór nśymnićy
|
dwa lata zabićrało czasu.
698. P. Seguin „ieókówał fię przez
niewątpliwe doświadczenia, iżczyn=.
ność dębu nie na mnićmanćm ściąg-

nieniu fkór zależy; ale że wfzyftkić

rośliny ściągające maią pewny właściwy fobie pierwiaftćk, który fię bardzo dobrze w wodzie rozpulzcza ,
przytóm chciwie z galaretą zwićrzęcą łączy, fórmuiąc z nią twardą :

byndymnićy fię w zimnćy, ani wrzą'cey wodzie nierozpufzczaiącą iftotę.
Wiemy zaś że fkóry, równie iak
wizy
£-

— 32—3

A:

wlzyftkić innć sA: białe błoniaftć,
całkiem fię z białka i galarety fkładaią. Pierwfzć ieżeh nie całkiem,
po

więkfzgy

przyndymnićy

części

przez poprzedniczć pana i wwo;
dzie wapiennży moczenia ” odchodzi

drugi w famem garbowaniu Z pićr

Ą

,

wiaftkiem garbuiącym fię wiąże, i
iftotę fzezćgólną, ani w zimnóy, ani
rozpu fzczaw wrzącćy wodzie fię nie
iącą ftanowi. Ze zaś piźrwiafiek garale fię i łabuiący ( lz tannin ) dofkon

two w wodzie rozpufzcza,

jz nity

zzwierzęcą zupełnie
"fię na galaretę
ócz
precypitować może; ze dąb opr

ści w gar- |
tego pićrwiaftku, wiele czę

ch Zabowaniu całkiem nieuz„yteczny

może, iz
myka; łatwo każdy wnieść

towa |
lepióyby nierównie było przy„go
kićm
nć fkóry profto z tym pierwiaft

połączyć .

Y w tym to jaśnym, i?

pro--

proftym

początku zamyka fię osły,

fposób P. JEZwi,

który:

Wypełniwfzy potłóczoną korą dembową
kilka beczek z dnem przedziurawionón na
próżnych 1 obfzórnych naczyniach ftoiących, łeie zwolna wodę do nńypićrwiżey,
która przez całą warftę potłóczonóy kory
fię cćdząc i do podftawiongo [pły waląc
naczynia, znaczną Część garbuiącógo pićr-

wiaftka rozpufzcza. Woda ta leie fię za
raz na swieżą korę w drugióy beczce, itak naftępnie ,

dopóki fię

zupełnie piór»

wiaftkiem garbuiącym nie nalyci, Tym
„Gzafem do pićrwizóy beczki leię fię „Świe.
ża woda, z tóy do drugićy,1 tak naftępnie,
dopóki palna wizyftkich beczek nieprzóydzie, używaiąc zawfze świóżóy wody tak
„długo, dopóki nic „więcóy w fobie rozpu:

fzczać niebędzie.

Tym [pofobem ptrzys

mamy kilkA folucyt piórwiaitku garbuiącó-

go,
fzeg,

ód nńymocnićyfzćy aż do. nayfłabSolacye

te leią fiz

w głębokie

i

obfzórnć kadzie i w nich zawielzaią fię
x

=.

"fkóry

—

B-. | fkóry perpeńdykularnie, zoftawuiącpomięa
dzy iedną a drugą przynińymnićy cal od.
dległości, Nurzanie zaczyna fię odfolncyi

nśyfłabfzey , przenofząc zawfze fkóry do
| oraz mocnieyfzćy, dopókifię zupełnie nie=
_ ugarbuią, czyli przerzniętć żadnych więRZ żył białych wewnątrz nieokażą,

w przeciagu kilku

Czy;

ec

Co

zupełnie fię koń.
z

699. Skórń zatóm ugarbowana ieft
ciałem złożonem, z galarety
w fkóRze panuiącey;

1 pićrwiaftku garbu-

| iącógo roślinnego, RY aDiw. Jego
| ate

włafności podług ogólnych
praw powinowactwa, mufżą bydź no| wć, ani do włafności galarety, ani
do włafności pićrwilafiku garbuiącć-

| go niepodobnć. Y-w [amćy rzeczy,
| fkóra niegarbowaną, zupełnie fię niemal w wodzie wrzącćy rozpulzcza,
zamióniaiąc lię całkiem w galaretę

| czyli karuk, Ikóra garbowaną byndy=
p

=

„ Mnićy,

|

7 drugićy ftrony fkóra gar-

mniey.

atomu
bowana nieuftępuie wodzie ani
ry sam
pićrwiaftku garbuiącego ; któ

rozprzez ię tak fię w niey łatwo
pufzcza.

|

zoo. Widzimy

zatóm iak wiele

ie, 4
w grubym i nieoświeconym kunfzc

świapraca iednćgo Chemika rozfiała
nie-_
tła! Wieleż go na przyfzłość

tylko ten ale i innć kunfzta po Che--

* ieżeli fię ml fpodziówać fię mogą

kiedy piękna ta nauka dofyć upo3
wfzechni i światło [wole pomiędzy
„mizfze Klafsy ludu rozrzuci.
asm

<A

Koniec części Trzeciey
z Ofiatniey.

AAC
m ZOE

Giodak
zkzBghokę
ęighzktek
SŁOWNIK CHEMICZNY.
Imiona Pol : Nowe Łociń
:

fkie.

Dawne Łaciń/kie

fkie
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Alkali.

Alealia

I

Alcalia cauftica.

Ammoniak. Ammoniaca, |Aleali
Amrmonia.

vola-

tile ceaufti-

cum.
Antimon,m' Antimonium Regulus Antali. |
tImoniŁ.
/

Ayfenik, Me- Arfenicum.
toli.

Regulus Arfenic!.

£sfenian, só/| Arfenias.
4
4

Sal acidoArfenico conftans.

Arfenian
potazu.

Arfenias po8 tu[se.

Sal Arfenicale

Mae=

queri.
Balfam, z

|Balfamum. | |Baifamum.

Baz

Imiona

kid

Pol-| Nowe Łaciń.| Daten Łaciń*
kid

Ji

|
Baryta, zie. |Barita.
ic.

m——_——

Terra

derosa.

śż

Albumina.

Białek.

pon-
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