
 

FiH

 



 



d

SŁOWNIK

WYRAZOW
CHEMICZNYCH

PRZE Z,

TGMAGEGO FONBERGA :

Rw a OKE JEŁORA ZOE CEI O

WILNO. NAKŁADEM FR. MORITZA.

W. drukarni 3. Neumana przyulicySto-Jańskiey
sa? pod N. 451:

 

1:8 25;



Dozwala się drukować pod tym warunkiem,
aby po wydrukowaniu: nie zaczynaiąc przeda-
wać złożone były w Komitecie Cenzury exem-

WC ,.. V asl an
plarze tey xiazki: jeden dlategoz Komitetu, dwa
dla Departamentu Ministerium Oświecenia, dwa
dla IMPERATORSKIEY publiczney biblioteki, ieden
dla IMPERATORSKIEY Akademii nauk, i ieden
dia Uniwersytetu w Abo — Wilno dnia 15 Czer-
wcą 1825 r.

Konstanty Porcyanko
|» Człon: Kom. Cenzury.

 



DO CZYTELNIKA.

Ni dła nadania zalety temu pisemku, ani

też dla zwiastowania podiętych trudności,

mam tu powiedzicć słów parę; wszystko to

bowiem €o tu znaydziesz Czytelniku, zualazłbyś

gdzie indziey, a tam tylko zebrał co drudzy za-

sieli. Nie unosi mię oraź nadzicia rozlegley*

szych korzyści; przestanę, imoiema odpowiem

'eelowi, ieźli słuchaczom Chemii choć małą

 przyniosę ulgę,

Ktokolwiek, czyto z powołania, czy śamóćm
zamiłowaniem ku nance chemicznćy prowa*

_dzony, iął się ićy uczyć, nim się należycie
rozpatrzył, dożnał zapewne frudńości. Nie

imaiąc jeszcze żadnego usposobienia, i tylko

dobre chęci i ochótę przynósząc z sobą, nie-

raz się pewnie przekonał: że bez poprzedni-

*



IL:

czego spoufalenia się z ięzykiem tey umieiętno-

ści, ani kroku zrobić w niey nie można. Bo

iakkolwiek metodycznie w nauczaniu Chemii

postępnie „ię, niepodobna uniknąć częstokroć

użycia tego, co w dalszym dopiero ciągu mą

bydź roztrząsane, tóm bardziey, ieżeli się nie-

kiedy z cząsem mierzyć przychodzi. Dla tego

| nczący się ićy powysłuchaniu iedno-rocznego

kursu, odchodzi nieraz nie mogąc zdać sobie

porządnego rachunku z tego, co słyszał lub wi-

dział; nie może bowiem ogarnąć tylufaktow,

których liczha tąk się dziś niezwyczaynie mno-

ży, Wytrwałość może to wprawdzie wszystko

pokonać; ale nie każdy równe w udziale ode-

brał siły, nader szczupła liczba może się nay-

ce tćy szczególniey poświęcić, inych dalsze

wzywą powołąnie,

Nie wiem ile terąźnieyszy słownik wktó-

rym same znączenia wyrazów wypisałem , u-

łatwić to zdoła; radząc się iego przecież

w razie usłyszanego, a ohcega sohie terminu,

możną w nim krótkie znaleźć  obiaśnienie.

Złąd to dla qniknienia rozwlekłości niektóre
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drobne szczegóły, poźnieyszemi doświadczenia-

mi iuź przeinaczone, luh wątpliwe, albom o- .

puścił, alboile możności okroiłem; dla tego to

oraz gdziekolwiek całe rodzaie podobnych

sobie istot wymieniać przyszło, opisanie ich

kilku zbywałem liczbami. Gdyby zaś nieo-

swoiony ze stosunkami chemicznemi znacze-

nia ich nie znał: na czele głównieyszych rzę«

dow pomienionych związkow stoiący pierwszy

szerzey opisałem, tak dalece Że wszystkie dal-

sze na sposob iego czytać należy. Dość zatóm

na mieysce wyrazu: stosunek chemiczny albo

liczba iedno-znaczna podstawić: częśći co

do wagi, Żeby weżytky nayprostszą przyięło

postać.

W nazwaniach trzymałem się ściśle przy-

iętego i dla tylu iuź dostępnego ięzyka. Je-

żeli zaś tu i ówdzie „wypadło nowego użyć

terminu, dla oznaczenia nowego wynalazku,

tam , w niedostatku szczęśliwego wyrażenia,

zastępowałem opisaniem, albo nawet zostawi-

łem łaciński, zwłaszcza kiedy wynalazek sam

nadto podeyrzany i niepewny, albo inaczey
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iuż pojmowany. Aże dzisicysze, niewłaści-

wie tak nazwane, pierwiastki organiczne

zbyt rozmnożone; a w ogólności dotąd nader

mało poznane, daią się odnieść do rodzaiow

iunych kombinacyy; zamiast klecenia przeto

udzielnych terminow, częstokroć nietrafnych

i dla delikatnieyszego ucha bolłeśnych, od

imion ie rodzaiowych chętniey mianowałem;

bo tym sposohem i przyrodzenie ich iaśniey-

szóm się wydaie, i pamięć snadniey obeymic.

Z resztą do ciebie czytelnika sądzić to pi—

 semko naleZy. Jeźli znaydzie się w nićm tro-

chę pożytku: cieszyć się będę Żeś nie napró-

źŹno kupił ie i przezierał; ieżeli zganisz: €zy=

ste moie chęci nie miały tego przynaymniey

w zamiarze, ażeby ci tak lichy przynieść u-

pominek. i
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Adepta, adepta, tak się niegdyś tytu-
łowali mniemani posadącte kamienia filozo-

- „ficznego.
 Adypocera p. tłuszcz woskowy.
Aerolity p. kamienie meteoryczie.
Aerometr, aćrometrum, imie nadane .

od P. Hall narzędziu służącemu do robienia
poprawek przy wyznaczaniu obiętości gazów.
Affinacya, affinatio, działanie używam

ne przy wyrabiańia metalli.
Alabaster, alabastrum, gatunek siar-

czanu wapiennego natrafianego wnaturze.
Alchemia, ałchymia , sztuka, którćy

celem było wynalezienie kamienia filozoficz-
nego przetwarzającego każdy metall wzłoto,
i lekarstwa uniwersalnego. Na upokorzenie
umysłu ludzkiego, sztaka ta od r2. aż do 17.
wieku „w Europie, szerzyła się sposobem praw-
dziwey zarazy, a odwracaiąc poświęcaiących
się nauce od istotnego ich celu, stała się o-
raz pamiętną wdzieciach umiejętności lęską.
Alchemik, alchymista , alchymicus ,

trudniący się Alchemią.
Alembik, apparatus distillatorius, na-

rzędzie złożone z bani, hełmu i trąbnika, za
1
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pomocą którego, w przyzwoitey temperatu-
rze, płyn lotnieyszy odłącza się od płynu mniey
lotnego, albo od ciała skrzepłego. 'Tóćm zaś
działanie: to różni się od parowania, że tunie-
tylko ciało stałe albo płyn mniey lotny, ale

sl to co się podnosi i przechodzi do przyiemni-
ka, może hydź zebrane. Właściwie atoli a-
lembikiem zowie się hełm przykry waiący banię.
Alkaest, imie nadane od Alchemików

płynowi, który wszystkie inne ciała powinien
był w sobie rozpnszczać. Byłoto zatóm men-
straum universale. » »

. Al1kali, alcalia , imie pochodzące od wy-
razu arabskiego ka// oznaczaiaceso ros£line,
z którey popiołów oddawna otrzymywano po-
taż. 'Tak zaś dziś zowiemy te ciała, którym
cechy alkaliczne słnżą , iako: potaź, sodę, li-
tynę, ammoniak, alkali roślinne i kilka ziem.
— flogistykowane, ałcali phlogi-

sticatum p. kwas wodosinny.
— nieorganiczne, alcalia inorga-

nica, nazwisko ogólne slużące potażowi, so-
dzie, litynie i ammoniakowi.
— organiczne, alcalia organica,

imaczey alkali roślinne zwane; sąto kombina-
cye roślinne maiące reakcyą alkaliczną, ana-
stępnie własności niedokwasowe. Tu należy
chinina, cyuchonina, strychnina, pikrotoxyn ,
morfina, emetyna i t. d. *
— roślinne, ałcalia vegetabilia,  (al-

caloida) p. alkali organiczne. Przedtóm imie-
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niem tóm oznaczano potaż, iako otrzymuiący
się z popiołów roślinnych.
Alkalimetr, 'alcalimetrum, narzędzie

£ wymyślone przez Deseroizilles do oznacza-
nia ilości Mera? poseweeo w alkali han-
dlowóm,
Alkarazas, alcarazas, naczynia glinia-

ne gębczaste używane wHiszpanii do studze- .
nia wody w czasie zbytecznych upałow.
Alkohol p. wyskok.
Alkoholometr, ałcoolimetrum, ua-

rzędzie wymyślone od Richtera do wyzna-
czania ilości wyskoku absolutnego względem
"wody.

Alliaż, inaczey mieszanina metaliczna,
iest połączeniem dwóch, albo więcey metalli:
np. alliaż cyny; miedzi, żywego srćbra i
t. d. Ztąd też połączenia te dzielą się na alliaże
podwóyne, potroyne, poczworne, i t. d.
Aloes, ałoćs, iest zgęszczonym sokiem

pochodzącym z roślin aloe perfoliata i spicata
mieszkających w Afryce, Ameryceipołudnio-
wych kraiach Europy. Posiada zaś w wysokim
stopniu gorycz, tak dalece, że żywica iest w nim
 pomieszana z właściwą kombinacyą gorzką.
W [armacyi rozróżniaią aloć lucida, soccotri-
na, hepatica, caballina, które iuż to odmien-
ną ilością kombinacyi gorzkiey względem Ży-
wicy, iuż niektóremi inuemi pierwiastkami stę
różnią. Jakoż podług rozbioru Bouillon= ILa-
grange- i Vogela 100 części aloś soecotrina-

»
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maią w sobie 68 kombinacyi extraktoweyi 32
Żywicy, a podług frommsdorfa 75 części kom-
'binacyi extraktowey, 25 Żywiey i ślad kwa-
su galasowego. Aloes zaś hepatyczny podług
rozbioru pierwszych dwóch autorow  skła-
da się z 52 „części kombinacyi extraktowey,
42 żywicy i 6 istoty nierozpuszczaiącey się;
według Trommsdorfa zaś z 81,00 części kom-
binacyi mydlaney (saponinum). 6,25 żywicy,
12,05 ściętego białka roślinnego i śladu kwa-
su gałasowego. WW reszcie Braconnot mniema,
Że żywica z aloesu wydobyta, iest połączeniem ^
kombinacyi gorzkiey zsubstancyą, którą prin-
cipe puce aloetique zowie.
Aludel, capitellum sublimatorium, tak

dawniey nazywano zbiórnaczyń szklannych
lub ziemnych, służących zamiast apparatu do
destyllacyi. . f

, Ałun, ałumen, sól podwóyna a niekiedy
potróyna , złożona z siarczanu glinki i siar-
czanu potażu, albo siarczanu glinki, potażu
i ammoniaku, Stosunkowi zaś poiedyńczemu
siarczanu potażu, w soli „tey odpowiadaią sta-

- tecznie trzy stosunki siarczanu glinkowego,
tak] dalece,że ią przez (80-96) -- 3 (80 + 35)
== 521 wyrażać należy. i
Amalgama, amalgama, połączenie ży-

wego srebra ziednym lub kilkuinnemi me-
tallami. np. amalgama cyny, złota, sróbra,

i t. d. Jestto zaś (szczególny rodzay allia-
żow. M
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Amalgamacya, amalgamatio, - działa-
nie używane w metalłurgii do odłączania za
pośrednictwem Żywego. srćbra, złota isrebra
od innych metalli zich kruszcow.
Ambra szara, amóra grisea, massa

tłusta znaydowana w kiszkach potfisza wiel-
kogłowego (physcter macrocephalus L.) iiak
się zdaie chorobnym sposobem wyrabiaiąca
się. Bucholz uważa ią za kombinacyą właści-
wą pośrednią między woskiem i żywicą, któ-
rą pierwiastkiem ambrynowym ( ambrastoff)
mianuie. Inni przypuszczają w miey osobny
rodzay tłastości, zwaney ambreiną. Składa
się zaś szara ambra z 85,0 części tłustości
właściwey, 2,5 materyi kwaśney balsamicz-
ney rożpuszczaiącey się w wodzie i wyskoku,
1,5 istoty pomicszaney z kwasem benzoeso—
wym isolą kuchenną, a solwuiącey się w wo-
dzie, tudzież z 11,0 części straty w rozbio-
rze poniesioney.
Ambreina, gatunek tłustości skdoby-

 dey za pomocą wyskoku z tak nazwancy am-
bry szarey. i

A. m i d y n a , kombinacya roślinna wydo-
byta z przegniłego krochmalu.
Ammoniak, ammonia, (alcali volatile .

causticam, alcali animale causłicum, ammio-
niacum), alkali nieorganiczne złożone z ie-
dnego stosunkusaletrorodu =28 i sześciû
wodorodu =6, czyli, co na iedno wychodzi,
ze dwóch obiętości gazu saletrorodnego, a

ri z”
pm
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sześciu wodorodnego. Stosunek zatćm ammo-
niaku równa się 28 +6= 34.
Ammo niakalny, ammoniacalis. .
A m m oni um, metall przypuszczony w al-

kali zwanćm ammoniakiem. Bydź może atoli,
że metall ten rzeczywiście nie exystuie.
Amniany, amniates, sole zkwasu am-

niowego i zasad solnych złożone. Dotąd prze-
cież niedosyć poznane i nieinteressuiące. 3
Analiza, p. rozbior chemiczny. — .
Ananas, owoc drzewa bromelia ananas,

podług Adeta składa się z cukru, gumy i kwa-
s0 w iabłkowego, cytrynowego i winnego.
Anhydrit, iest naturalnym siarczanem

wapiennym nie maiącym wody przy sobie.
Avodinum; mieszanina wyskoku z ete-

rem siarczanym.
Antracyt, anthracites, węgiel natural-

ny, napotykany w górach pierwiastkowych i
powtórnych. Oprócz czystego węgla, ma w so-
bie cokolwiek żelaza, krzemionki i glinki.
Antymon, antimornium, stibium (regu-

lus antimonii), metall, którego stosunek wy-
raża się przez 88.
Antimonium diaphoreticum,imie

używane niegdyś do oznaczenia reszty pozo-
stałey po spaleniu antymonu w proszku z sa-
letrą także na proszek utartą. Antimonium
diaphoreticum non ablutum, ablntum.
Antymoniany, antimoniates, stibia-

tes, (salia antimonica); zowiemy tak sole, zło-



"Łone z kwasu antymonowego i iakiegokolwiek
niedokwasu; np. antymonian potażu, antymo-
nian żelaza i t. d. W kombinacyach tych
statccznie ieden, albo teź dwa, trzy i t. d.
stosunki niedokwasu , połączone są ze 556,1,
2.5358,1, 3.558,1 i t. d. częściami kwasu an-
tymorowego, a ilość kwasorodu w kwasie
zawartego, iest w nich statecznie 5 razy wię-
ksza od ilości kwasorodu zasady.
Antymonian ammoniaku, antimo-

nias s. stibias ammoniae, sól, złożona z kwa-
„su antymonowego i ammoniaku. Stosunkowi
kwasu, w kombinacyi tey, odpowiada stosu-
nek także zasady , i dla tego sól tę przez
558,1 +54= 372,1 wyrażamy.
Antymonian baryty, antimonias

s. stibias baritae, 338,1 —4— 156 ==4g4,1.
— cyny prosty, proto-stibiąs stanni ,

338,1 -- 1350 == 408,1.
— cyny hadkwasżony, "deuto-sti-

bias stanni, 2,5568,1 ++ 146 = 822,2. ,
— glinki, antimonias aluminae, 556,1

* 55 — 358,1.
—glucyny, antimonias  glucinae,

538,1 +- 52 =5go,1.
— ittryi, stibiasyttriae, 338,1 +-80
2 418,1.

— kadmu, stibias cadmii , 558,1--128
= 466,1.
— kobalt u, stibias Icobalti, 358, 1-68

= 406, 1.
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Ąntymonian lityny, s/ibias lithinae,
358,1 + 56=374,1. ; :

— magnezyi, stibias magnesiae, 558,1
-+ 40 = 578,1. i

— manganezu prosty, profo—stibias —

manganesii, 558,x ——72 — 410,1, sex

— manganezu nadkwaszony, .

deulo - siibias mangunesii, 5.538,1 +- 160
= 1174,95.
— miedzi nadkw aszony, deużo-

stibias cupri, 2.358,1 — 160==836,2.
— niklu, stibias niccoli, 538,1 + 74

'==412,1.
— ołowiu, stibias płumbi, 558,1-- 22%
= 562,1.

Nad-antymonian ołowiu, super-
stibias plumbi, 2. 558,1 +- 224% = 900.2.

Antymonianpallasu,stibias pal-
lładii,538,1 + 128—466,1.
— platyny-prosty, proto-sti

tini, 358,3 + 208== 546,1.
— platyny nadkwaszony, deuto-

stibias platini, 2.538;1 +- 224 — go0o,2.
,  — potażu,stibiaspołassae, 558,1 +- 96

== 454,1. f—

Nad-antymonian potażu, super-
stibias potassae, 2.558,1 +- g6 ==772,2.
Antymonian rodu prosty, protfo-

stibias rhodii, 558,1 + 2056 =5g4,1.
— rodu nadkwaszony,deufo-sti-

bias rhodii, 3,3538,1 ++ 288 = 1302,35.

bias pla-



Antymonian sody, an£imonias sodae,
338,1-+ 64 ==402,1.
— sróćbra, antimonias argenii, 558,1

+ 2356 =574,1.
— — stronc y an y, antimonias / stron—
tianae, 558,i — 104 — 442,i1.
— uranu. prosty,  pro?o — sfibias

uranii, 538,1 -- 266 ==604,1.
—uranu nad kwaszony, deuto-

stibias uranii, 3. 338,1 + 5468 == 1562,5.
— wapna, anfimonias calcis, 538,1

4— 56':594,1. .

— żelaza prosty, proto-stibiasferri,
338,1 -+- 72 =410,1.
— żelaza nadkwaszony, deuło-sti-

bias ferri, 5.338,1 + 160 == 11745.
— zynku, antimonias zincż, 538 1 +84
= 422,1.

— żywego srkb ra prosty, proto-
stibias hydrargyri, 538,1 + 416 = 754,1.-

- — Żywego sróbra nadkwaszo-
ny, deuto-stibias hydrargyri, 2. 558,
4— 452 — 1108,2. :

Apatit, apatites, naturalny fosforan wa-
na. -

I A pp arat W o ulf a,zbior naczyn stuZa—
cych do destyllacyi,od wynalazcy tak nazwany.
Aqua Luciae, po francnzku eau de Luce

zwana, iest gatunkiem mydełka ammoniakal-
nego.
Ar ak albo rack, gatunek m. prze=

2



chodzącey w destyllacyi płynu winnego otrzy= .
manego przez fermenutacyą ryżu iowocow a- :
reca catechu.
Areometr, areometrum, narzędzie, słu-

Żące do wyznaczania ciężaru właściwego pły-
now. Ztąd areometr;a. $
Aristolochia Serpentaria. Ko-

rzeń tey rośliny podług rozbioru Chevallier
śkłada się zoleiu lotnego, skrzepłey żywicy,
kombinacyi gorzkiey właściwey, gnmy, kro-
chmalu, włókna, białka ikwasow iabłkowe-
go i fosłorycznego poczęści nasyconych pota-
Żem. i
Aroma, zapach. Ztąd aromata, aroma-

tyczny.
Arseniany, arseniates, (salia arsenicica)

sole, w których niedokwas połączony iest
u kwasem arsenikowym; np. arsenian potażu,
oznacza kombinacyą kwasu arsenikowego z po-
'tażem; arsenian kobaltu, połączenie tegoz kwa-
su z niedokwasem kobałtowym, i t. następnie.
Wsolach tych, stosunek poiedyńczy albo też
podwóyny, potróyny, it.d. niedokwasu połą-
czony iest statecznie ze 1:5,2, 2.115,4, 5.115,2
itd. częściami kwasu arsenikowego; a ilość
kwasorodu zawartego w kwasie ma się do ilo-
ści kwasorodu zasady, we wszystkich prawie
arsenianach, iak 2,5: 1. »
Arsenian ammoniaku,  arsenias

ammoniae, polaczenie kwasu arsenikowego
z ammoniakicm, w ktörem poiedyńczemu sto-

^
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i ?
sunkowi kwasu, dwa seedy odpowiadaią: tak
dalece, że sóltę przez 115,2+- 54 = 149,2.
wyrażać należy.
Arsenian an ty mo nu,arsenias stibit,

5. 1i15,2——506,:r —651. '
— baryty, arsenias baritae, powsta-

ie ziednego stosunku kwasu i iednego także
zasady, i - wyraża się przecz 115,2+ 156
== 271,2. '
Przy-arsenian baryty, sub-arsenias

baritae, 2. 115,2+- 3.156=698,4.
Arsenian bizmutu,arsenias dismu-

thi, 115,2 + 160=275,2.
—.ceresu prosty, proto- arsenias

cerii, 115,2 +- 108 = 223,2.
— ceresu nadkwaszony, deuto-

arsenias cerii, 3.115,2 +- 140==485,6.
— chromu, arsenias chromii, 3.115,2

+ 160 = 505,6.
— cyny prosty, prolo-arsenias stan-

ni, 115,2+- 130=245,2. |
"— cyny nadkwaszony, deuto-ar-

senias stanni , 2. 115,2 -- 146 — 376,4.
— glinki, arsenias aluminae, 115,2
— 55 = 150,2. sb
— glucyny, arsenias glucinae, 115,2

+ 52 = 167,2.
— ittryi,arsenias yttriae,. 115,2+- 80

es 195, 8. I
— kadm u, arsenias cadmii, 115,2--128
= 245,2.



Arsenian kobaltu, arsenias PA
115,24-68=183,2.
Przy-arsenian kokkitas nibaióe>

 nias cobalii, 2. 115,2 +5.68 — 454,4.
Arsenian lityny, arsenias lithinae,
115,2+-56= 151,2.
— magnezyi, arsenias magnesiae,

115,2 +- 40 = 455,2. 5 £
— manganezu prosty, proło arse—

nias mangunesii, 110,2 + 72 = 187,2..
— manganezu nadkwaszony, deu-

to-arsenias manganesii, PAPAE 160
== 595 6.
— miedzi prosty, proto- arsenias

cupri, 115,2 —— 144 =25g,2. —
— miedzi nadkwaszony, deuio-ar-

senias cupri, 2.115 2—F 160—590,4.
— niklu, arsenias niccoli, 115,2—4—74

=189,2.

— ołowiu, arsenias płumbi, 410,2
-+224=559,2.

Przy-arsenian ołowiu, sub-arse-
nias plumbi, 2. 115,2 + 5.224=go2,4.
Arsenian pallasu, arsenias palladii , |

115,2 ++ 128 =2430.
— platyny prosty, prożo-arsenias

płatini, 115,2 +- 208 = 523,2.
— platyny nadkwaszony, deuwfo—

arsenias platini, 2.115,2 + 224 == 404,4.
— potażu, arsenias potasae, 110,5

+ gó =211,2.
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Nad-arsenian potaża, super- arse-
nias potassae , 2. 11 5,2> g6 = 326,4.
Arsenian rodu prosty, profo-arse-

nias rhodii, 115,2 +- 256== 371,2.
— rodu nadkwaszony, deutfor ar-

senias rhodii, 5. 110,2 +- 288 —653,6.
— sody; arsenias sodae,* 110,2 -- 64
== 179,2.

— sróbra, arsenias argenti, 115 ,2--236
s SLA:
— stroncyany, żrsórnińs _strontia-

nde,, 1102—&—'104 219.2.
' — uranu prosty, pro?o— arsenias u—
ranii a 115,2 +- 266=581,2.
— aranu nadk w as z ony, deuto-ar- i

senias uranii , 5.1 15,2 — 540 — 8q56.
— wapna, arsenias całęcis, a> <- 56.
RYŻLE
— Żelaza prosty, pzatożaczeniać fer=

ri, 115,2 + 72=187,2.
a> Żelaza nadkwaszony, deałośe
senias ferri, 3. 115;2 +- 160== 505,6.
— ziemianu, arsenias tellurii, 115,2

92 = 207,2. ' I
— złota prosty, proło-arsenias au-

„Zi, 115,2 | 426==0351,2. 3
— złota nadkwaszony, dłeba.

senias auri, 5.110,2 + 448 =79g5,0.
—zynku, are Rał zinci, 110,2 +-84

== Tyr»

— zywego s rebra prosty, proto-
2

2
4
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arsenias mercurii, 1 15,2 -|- 416 ==551,2.

Arsenian żywego sróbra nad-

kwaszony, deuto -arsenias mercurii

2.432 + 115,2== 662,4. | s

Arsenik, arsenicum, (regulus arsenici),

metall, którego liczba stosunkowa równa się 76.

— biały, arsenicum album p. podkwas

arsenikowy. £ $

Asclepias syriaca. Wedlugrozbio—

ru Johna sok z rośliny tey pochodzący, składa

się ze 22,1 części żywicy skrzepłey, 10,4 ka-

czuku. 3,3 kombinacyi extraktowey, 5,5 kom-

binacyi do kłaystru podobney, śladu białka

i kwasu winnego, tudzież 60,9 części wody.

Asfalt bitumen asphaltum, zwany ina-

czey smołą żydowską, iest gatunkiem skrze-

/ płym i kruchym smoły ziemney.
Assa foetida patrz. gumażywiczna assa

foetida. 5

Assymilacya p. przyswoienie.

Atmosfera, aźmosphaera, tak zowiemy

całą massę gazu oblewaiącego kulę ziemską.

Atom, atomus, cząstka naydrobnieysza

jakiegokolwick ciała niepozwalaiąca się daley

nietylko fizycznie ale umysłem nawet dzielić.

Z takichto cząstek, nawzaiem z sobą spoio-

nych, budnią dziś powszechnie Chemicy wszy-
stkie ciała. :

Atomiczny. 1.)Filozofiia atomi-

czna, philosophia aiomistica s. corpuscu-

łaris, nauka zbudowana za obrębem do-
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świadczenia, w którey własności ciał, ich dą- ,
żenie do iednoczenia się, słowem cała Che-

„miia, obiaśuia się przez rozmaite ukształce-
nie atomow, ich formę, ruch czyli kołysanie
się, rozmaitą dyrekcyą iszybkość tego ruchu,
)i14. : d. ' 7

e.) 'TPeerya atomiczna,fheorfa afo—
misłica; tak pospoliec d is mianuia Chemi-
cy naukę Daltona, względem ilości rozmai-
tych ciał pomiędzy któremi kombinacye za-
chodzą. Autor ten bowiem do obrachowania
pomienionych ilości przychodzi z uwagi ato-
mow. ;
Atrament, atramentum scriptorium,

płyn czarny. albo raczey ciemno-niebieski,
w którym rozpuszczona gama lub cukier u-
trzymuie zawieszoną w sobie kombinacyą gar-
bnika i kwasu galasowego z niedokwasem czer-
wonym żelaza. Atrament według koloru, a
następnie natury istoty farbuiącey, dzieli się
na czerwony, żółty, zielony, niebieski, Lt. d.
Nazywamy zaś atramentem sympatycznym(a-
tramentum sympatheticum) kaźdy płyn, który
nie zostawuiąc żadnego prawie śladu na] pa-
pierze po napisaniu, może się stać wyraźnym
czy to za ogrzaniem, czy też za użyciem
innego ciała, któreby z nim wydało kom-
binacyązafarbowaną. Oprócz tego atrament
drukarski iest mieszaniną zdrobnionego węgla
z oleiem wygotowanym i przepalońym.
Atropa belladona, Ziele to podług
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rozbioru Brandcsa, powstaie Z 0,70 CEA
wosku, 5,84 zieloney żywiczney farby, 1,51
nadiabłecznianu atropiny, 8.55 gumy, 41,25
krochmalu, 15,70 włókna, 6,go <kombinacyi
"właściwey przystępuiącey do kleiu, którą Bran-
des phytcumacolla zowie, 16,05 istoty po-
dobney do ozmazomu, nazwaney pseudotoxi--
nem, tudzież iabłecznianu atropiny ze szeza-
wianem, solnikiem i siarczanem potażu, 4,70
białka rozpuszczalnego, 6,00 skrzepłego biał-
ka, 7,47 soli, iako ammoniackiey, ocecianu i
iabłeczniana atropiny, szezawianu, iabłecznia-
nu, siarczanu, solnikai saletranu połażu, szcza=
wianu, iabłecznianu i fosfotanu wapua, tudzież
iabłecznianu z fosforanem magnezyi, nakoniec
25,80 części wody. Popioł zaś rośliny tey ma
zawierać w sobie niedokwas miedziany.
Atropina, ałtropium, alkali roślinne od

P. Brandes z ziela belladony wydobyte; do-
tąd iednak mało ze składu swego znaiome..
Attrakcya, attractio; tak zowiemy si-

łę, która iest iednóm z nayistotnieyszych o—
gniw utrzymuiących w związku nietylko ato-

my składające ciała, alei bryły w przestrzeni

nieba zawieszone. Ztądteż coraz odmienneićy
nadawano nazwiska, iako: -attrakcyi planetar-
ney czyli siły powszechnego ciążenia, atrakcyi
ziemskiey albo siły ciężkości i attrakcyi mole—̂
kularney czyli siły spojenia. Bydź zaś może
że i tak nazwane powinowactwo, od teyże
przyczyny zawisło.
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Attrakcya chemiczna, p. powino-
wactwo.
Aurypigment, auripigmentum. p. nad- ;

siarczyk arseuiku. 7

$ B.

Balon, rasrecipiens sphaericaefigurae;
naczynie szklanne okrągłe oiednym dwóch lub
więcey otworach, z których każdy z osohna
opatrzony krótką szyią wsobą lub ko-
niczną.
Balsam, balsamum, żywica pachnąca. Tu

się pospolicie odnoszą te kombinacye Żywi-
czne, które winne swóy zapach kwasowi ben-
zocsowemu, iakobenzoes, storax, balsam peru—
ański i t. d. Niektórzy atoli w rzędzie tym
mieszczą, żywicę copaiva, terpeutynę i t. d.
których zapach od ukrytego w nich oleiu za-
wisł.
"Balsam peruański, bałsamum peru-
vianum, sączy się za nacięciem drzewa myro-
xylon peruiferum rosnącego w połuduiowey
Ameryce.
— siarczany, balsamum sułphuris,

iest solucyą siarki w oleiu.
— storax, gummi storacis,  balsa—

mum storacis, pochodzi z rośliny storax olfi-
cinalis. , .
— styrax. s storax płynny,

ą*

 



pochodzi z rośliny liquidambar styraciflua i
altingiaexcelsa. — —

— Dals am t o 14 a n s ki, balsamum toluta-
num, wypływa przez nacięcie kory drzewa to-
„luifera halsamum, którego oyczyzną Ameryka
południowa,
B ania, cucurbita, naczynie szklanne z szy-

ią znaczney długości, którego część obszer-
nieysza zwykle zaokrąglona. Bywaią zaś ba-
nie albo proste czyli bez tubulatury, albo też >
o iedney, dwóch lub więcey szyykach.
Barilla, nazwisko rośliny wydaiącey sodę

która u Lineusza zowie się sal sola sativa:
W handlu atoli imieniem tćm oznacza się nie-
kie dy samo alkali.

. Barometr, dbaromećrum,. (baroscopium,A
tubus 'Dorricellianus) narzędzie służące do
mierzenia parcia powietrza atmosferycznego.
Baryt, barium (plutonium) metall,słażący

za zasadę ziemi barytą zwaney. "W tablicach
stosankowych wyraża się przez liczbę 14o.
Baryta, darita (terra ponderosa) gatunek

ziemi alkaliczney, która właściwie iest wod-
nikiem niedokwasu 1. barytu; ma bowiem
w sobie na poiedyńczy stosunek metallu ba-
rytus=140, ieden kwasorodu=16iieden także
wody==18. Liczba zatem stosunkowa tego wo-
dnika równa się 174.
Bassoryna, bassorinum, kombinacya

rośliuna stanowiąca gumę: bassorę , a według
doświadczeń.Chemikew, i niektóreinne ga-

] w ę

 



tanki gum; i stądto zowią ią inaczey cerasi-.
num. pruninum, komóinacyą adragantową
i t. q.
Bdellium, p: guma Żywiczna bdellinm.
Bdła, imie ogólne grzybow z rodzaiu aga-

ricus iem szczegółnych, że się w nich zawsze
znayduią iakieś kombinacye natury źwierżę-
cey, zawieraiące w składzie swoim saletrorod;
i dlategoto w czasie destyllacyi daią wielką
obfitość węglanu ammoniakalnego. Gatunek
bdły zwany agaricus słipticus, składa się
| 85,5 części włókna grzybowego (funginum),
g.0 żywicy i tłustości żywiczney, tudzież 7,5
substancyi galaretowey nieznaiomey, soli po-
tażowey i kombinacyi ostrey lotney. k
Benzoany, benzoafes; tak nazywamy so—

le powstaiace z kwasu benzoesowego i iakie—
gokolwiek niedokwasu. W solach tych sta—
teeznie 241 albo 2.241, 5.241, i t, d. części
kwasu benzoesowego, połączone sąz iednym,
albo dwóma, trzema, i t. d. stosunkami nie-
dokwasu; ałbo nawzaiem. Ztąd też ilość kwa-
sorodu zawartego w zasadach soli oboiętnych .
tego rzędu, wynosi okolą trzecią część kwa-
sorodu kwasu. *
B e n ; o a n ammonlaku, benzoasam-

moniae , powstaie z iednego stosunka kwa-
su benzoesowego —= 241 iiednego także am-
moniaku= 54. Wyraża się przeto w tabli-
cach aaa iednośuacznych przez 241 -- 34
= 87

Paa)



Bowioan anty monu, denzoas stibii,
5.241 +- 306,1 = 102951.

— — baryty, denzoas aa 241 -- 156
=397:
—bizmau tu, benzoas wdimtadki: 241-160

sex &04,
— ceresu prosty,  profo -benzoas

cerii, 241 +- 108 = J4g. .
— ceresu nadkwaszony, dew£o — .

benzoas cerii, 3.241 -- 140 —865.
— chromu, denzoas chromii, 3.241

— 160 == 885. *

— cyny prosty, proto -benzogs stan-
ni, 241 + 150==971.
— cyny nadkwaszony, deuło- A

zoas stanni, 2.241 -|- 146 =628.
— glinki denzoas aluminae, 241 +- 35

== 270.
— glucyny benzoas głócmae, 241 +58
= 295.

— ittryi, benzoas yttriae, 241 + 80
a= 591,
— kadma, benzoas Gi, 241 4— 128

——— 569

— I o b a 1 tu, benzoas cobalti, 241 --68
== 509. .

— lityny, benzoas lithinae, 241 --56

= 27.7.
— magnezyi, benzoas mmagnesiae, 241

-+40—= 281,



Benzoan manganezu prosty; pro-
to-benzoaus manganesii, 241 —— 79 — 515.
— m angan e/u n a d k w as 2 o n y, dew— .

to — benzoas mnnganesii, 5,241 -- 160==865.
— — mie dzi . p ros ty; proto- benzoas
cupri, 241 +- 144 —= 365.
*— miedzi nadk waszon y, deuto-

benzoas cupri, 2,241 +- 160 ==642.
— niklu, benzods „niecoli, 241 +74

= 315. si

— ołowiu, bBenzoas plumbi, 241—4—224
== 465.

Przy- benzoan ołowiu, sub benzoas
plumói, 24: +- 5,224 = g13.

Benzoan w atfacw benzoas palladii,
.241 +- 128 =36g..

,  —platyny prosty; proto -denzoas
platini, 241 - 208 =44g.
— platyny nadkwaszony, deuto-

benzoas płatini, 2,241 + 224—=706. ^
— p ot a$u, benzoas potassae, 241--g6.

| = 387.
— rodu prosty, _proto-benzoas Flo-

dii, 241 +- 256=4g7. i
— rodu nadkwaszony, deufo—ben-

zoas rhodii, 5,241 -- 288 =1olt.
— sody, benzods sodae , 24 +64

=500.
— sróbra, a» argenti, 241 t 256

= 477.
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Benzoan s tr o n c y a n y, 6enzoas stron—
tianae; 241 —— ïo4—545.
— uranu prost y, pro/o—6enzoas u-

"ranii, 241 +- 266 = 507.

— uranu nadkwaszony, deuto-
benzoas uranii, 5,241 -- 548 =1271.

— wapna, denzoas culcis, 241 +-56
= 2097. :

— żelaza prosty, pro£o— 6enzoas
ferri, 244 + 72 = 313.
— żelaza nadkwaszony, deuto -

benzoas ferri, 3,241 + 160—=883. —
Przy-benzoan żelaza nadkwa-

szony, sub.deuto-benzoasferri, 2,241--160
== 04a.
Benzoan zie mianu, Żenzoas tellurii,

241--g2== 353.
— złota prosty, proto -denzods au

ri, 241 +- 416 =657.
— złota nadkwaszony, deuto-ben=

koas auri, 5,241 +- 448 = 1171.
— zynku,benzoas zinci, 241 + 84==325
— żywego srebra prosty, proto-

benzoas mecurii, 241 + 416 —=657.
— Żywego srćbra nadkwaszo-

ny, deuto - benzoas mecurii, 2,241 -L 432
= g14.
Benzoes, bdenzoć, gatunek żywicy balsa-

miczney, natralfianey w kawałkach rozmaitey
wielkości w śród drzewa styrax benzoe.
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Ber b silea berillus, kamień, zawiera-
jący w sobie podług rozbiora Vauquelina 68
części krzemionki , 15 glinki, 14 glucyny, 2
wapna i 1 niedokwasu żelaza; do czego Ber-
zelias przydaie oprócz tego ślad niedokwasu
tantalu. Z tegoto kamienia otrzymuie się
zwykle glucyna, a następnie wszystkie iey
połączenia.
Betulin p. kamfora brzozowa.
Bez oar, iest zsiadłością znaydowaną

w kształcie mass okrągławych w kiszkach
rozmaitych źwierząt a mianowicie antilope
gazella i oryx. Składa się zaś z Żywicy i
żółci; lubo niekiedy i gatunek włókna bywa
częścią istotnie ie stanowiącą. Włókno to
John, pierwiastkiem bezoarowym bezoarstoff .
zowie. Wiele innych źwierząt podobne wy- *
daie zsiadłości a skład ich od wschodniego
bezoanu różny—p. kamienie kiszkowe.
Biatko, ałbumen, kombinacya źwierzęca,

podług rozbioru Gay-Lussaca i Thónarda
zlożona z 52,885 części węgla, 25,872 kwa-
sorodu, 15,705 saletrorodui 7540 wodoro-
du. Gdzieniegdzie atoli i w gospodarstwie
roślinnćm podobna kombinacya bywa natra-.
fiana, i dla tego białko , dzieli się zwykle
na roślinne i źwierzęce.
Biegun, polus. 'l'ak nazywamy w elek-

trycznośoi i magnetyzmie dwa odpowiadaiące
sobie punkta ciał, w których przeciwne wła-
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sności w naywyźższym stopniu natężenia ia-
wią się.

Bielenie, znsolatiodegikatória , dzia-
łanie za pomocą którego odbiera się szary
albo szaro-żółty kolor materyom bawełnia--
nym, konopnym, lnianym, i t. d.
Biełun pospolity, datura stramo-

"nium. Nasiona tey rośliny podług rozbioru
Brandęsa powsłaią ze 14,68 części oleju tłn=
stego, 1.4 tłustośei zmieszaney z;, kombinacyą
farhuiącą liście , 1.4 wosku, g.g żywicy nie-
rozpuszczaiącey się w eterze, 0.6 materyi ex-
traktowey pomarańczowego koloru, 1,0 ia-
błecznianu daturyny, 0.8 cukru kleistego
z solą z daturyny powstaiącą, 6,0 kombina-
cyi extraktowey kie 2p6 fiufay. sigoxmas
itemi solami, 5,4 bassoryny z glinką i fosfo-
ranem wapiennym, 22,0 włókna -roślinnego,

"4,55 istoty źwierzęco-roślinney (phytheuma-
colla), 1,9 białka, 5.5 istoty do ulminum po— /
dobneyktöra Brandes glutenoin zowie , 0,6
iabłecznianu daturyny i wapna z śabłecznió:
nem i occianem potażu, 1.55. skórki zewuę-
trzney nasion, obfiluiącey w krzemionkę i.
"15,1 wody.

Bizmut, bismuthum (regalus bismuthi) ,
metalł, którego liczba stosunkowa o.
da 144.- s
Blenda, pseudogałena, zincum minera-

lisatum blenda, piryt zynku naturalny. -
5 łona, Miemórara; gotowane w wodzie,
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daią się w niey prawie całkiem rozpuścić;
i dla tego uważać ie należy iako złożone
z samey galarety albo raezey 2 substancyi
łatwo się na galarctę przeislaczaiącey. —
Błona komórkowata, teafus cel-

lulosus, stanowi siatkę rozpostartą po całćm
gospodarstwie zwierzęcóm, w którey wszystkie
organa są osadzone. IDaie się zaś całkowicie
rozgotować na galarctę, chociaż John przy-
puszcza w niey oprócz tego włókno i niektóre
części solne.
Błonka pellicuła, tak się zowie pospo-

licie w Chemii cieńka skorupa która się two-
rzy na powierzchni wody barytyczney, stron-
cyany lub wapienney, ile razy w zetknięciu
z powietrzem zostaią, albo na innych iakich-
kolwiek płynach maiących w sobie rozpu-
szczone ciała slałe i znacznie przez parowa-
nie wzmocnionych.
Błyśnienie, corruscatio, oznacza w me-

tallurgii okazanie się świetney powierzchni
 wytopionegoz kruszców , za pomocą ołowiu,
złota lub srćbra.
Boletus jaglandis, gatanck grzyba

z którego się pospolicie otrzymuic tak na-
zwany kwas grzybowy. Podług rozbioru Bra-
connoła na 100 częściach zawiera w sobie
88,77 wody, 7,60 włókna grzybowego, fun-
ginum, 1.45 substańcyi zwierzęcey mało po-
znaney, nierozpuszczaiąccy się w wyskoku,
0,90. o«mazomu , „0,58 białka, 0,48 grzybiu-
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nu wapiennego, 0,10 tłustego wosku, 0,09
substańcyi oleyney, 0,04 cukru grzybowego,
cokolwiek fosforanu potażu i ślad fosforanu
wapna i siarki. i
Boletus pseudo-igniarius, gatu-*

nek hupki, powstaijącey według rozbioru Bra-
connota z wody, włókna grzybowego,fungi-'
num. cukra kleiowatego, grzybianu potażu,
substancyi żółtey tłastey, białka, fosforanu i
occianu potażu, oraz kwasu roślinnego, któ-
ry ma bydź kwasem hupezanym ac. bołeticum.

Bor, borium, (radicale boraciecum, bora-
cium), ciało proste niemetalliczne. służące za
zasadę kwasowi borowemu. Wtablicach sto-
sunkowych istota ta wyraża się przez liczbę 12.
Boracyt, bóracites, w naturze natrafia-

ny, iest boranem magnezyi, pomieszanym.
nickiedy z wapnem, krzemionką, gliuką i
niedokwasem żelaza. ctze
Borany, borates, (boracites, salia boraei-

ca s. borica), kombinacye solne, powstające
z kwasu borowego i niedokwasów. W sto—
suukach poiedyńczych soli tego rodzaiu, kwas,
wyraża się stateeznie przez liczbęś4, albo
liczbę tę powtórzoną 2, 5, 4'i t.d. razy; a
ilość kwasorodu kwasu iest w nichstatecznie
podwoieniem kwasorodu zasady, ile razy sole
są oboiętne. /
Boran ammoniaku, borasammoniae,

składa się z poiedyńczego stosunku kwasu —=
44 i stosunku ammoniaku=354, Wyraża
się zatóm przez liczbę 78.
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Ja antymonu, boras antimonii,
„44 +- 306, 1 —438, 1.
— baryty, jAŁepe baritae, 44-|- 155
= 200.
Nad-boran baryty,  super-boras

baritae, 2. 44 + 156=244.
Przy-boran baryty,su-boras bari-

tae, 44 +- 2.1506=356.
Boran bizmutu, boras bismuthi, 44

1— 160== 204.
— ceresu prosty, profo-boras cerii,

44-L 108=152.
— ceresu askkwassdwy, deuto-

boras cerii, 3.444 140 = 272.
,— chromu, m" chromii, 5.44 +- 160
=292.
ij cyny prosty, proto-boras stanni,

44—— 150— ï74.
— yny »^ 4k w a sz o n y, deufo—bo—

ras stanni, 2.44-- 146=254.
— glinki, boras aluminae , 44 +55

= 8g.

— glucyny, boras glucinae, 44—F 52
== g6. 4

—?-ittry i, boras yłtriae, 44 4-80 ==124.
— kadmu, boras cadimii, %+t-++ 128
=174.
— kobaltu, boras cobałti, 44--68

==113%
— lityny, boras lichinae, 44--356—=380.
— magnezyi, boras magnesiae (bo-



u go son

racyt), 44 + 40 = 84.
Nad-boran magnezyi, super-boras

magnesiae, 2.44 -|- 40 = 128. i
B o r a n manganezu prosty, proło-

boras manganesit, 44 —F 72 — 116.
— — ma nganezu — n a d k w a s z o u y,
deuto-boras manganesii, 5.44 + 160 =2ge.
— miedzi prosty, proto-boras cupri,

44 + 144 = 188.
— miedzi nadkwaszony , deulo-

boras cupri „, 2.44-+ 160=—= 248.
— niklu, dboras niccoli, 44 + 74=118.
— ołowiu, boras plumói, 44 + 22%

= 208.
— pallasu, boras palladii, 44-128 .

== DÓB
. —platyny prosty, proto-boras pła=
tini, 44-208 = 252.
— platyny nadkwaszony, deutfo-

boras płatini , 2.44 + 224 =Sio. 3
— potażu, boras potassae , 44 —— 96
= 140.

. — rodu prosty, proto-boras rhodii,
44--250—=7500.
— rodu nadkwaszony, deuto - bo-

ras rhodii, 3.44 + 288 = 4e0.
— sody, boras sodae, (borax tinkal) 44

+ 64 = 108. i
— sróćb ra, borasargenti, 44--256—=280.
— stroncyany;, 6oræs stroniianae,

4% - 104 =: 148,
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B or an uran u p rosty, PA-boras
uranii, 44se 206 = 510.
— uranu nadkwas zony, deuto-

boras uranii, 3 44 -- 548==600, i
— wap na, 6oras calcis, 44 -|- 56—

100. | i
—żelaza p rosty, proto--boras ferri,

44 +72== 1160.
— żelaza nadkwaszony, s daiioz

boras ferri , 5.44 + 160 = 292.
'— zżiemianu, Boras tellurii, 4% + 92
== 130.

— złota prosty, proto-boras auri,

44 + 416 = 460. f

— złota nadkwaszony,  dewfo—
boras auri, 5.44--440—5D8o0.
s zyuku, boras zinci, 44 +|- 84 = 108.
— żywego srćbra prosty, proto-

boras hydrargy ri, 44 -- 4106 —=400.
— żywego — sr6bra n a d kw as zo—

ny, deuto-boras hydrargyri, 2.44 + 452 =="
520.
Bo rax, boraz, boran sody naturalny.
Borek,ibor uretum, kombiuacya 1. rzędu

z borui innego iakiegokolwiek ciała proste-
go złożona. Mała atoli skłonność jaką oka-
zuie istoła ta do wchodzenia w związki che-
imiczue , iest oraz przyczyną, iż dotąd bac-
dzo mało o nich zebrać można wiadomości.

— platyny, boruretum  platini, -po-
łączenie boru z platyną.

5*
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Borek Żelaza, boruretumferri, połą-
czenie: żelaza z borem.
Ńraunsztein naturalny, kruszec,

złożony po większey części z niedokwasu czar-
nego malganczu; bywa atoli przynim nieco
węglanu wapna, niedokwasu żelaznego, krze-
miionki a czasem węgla i baryty.
Brezyliia żółta, caesalpinia crista.

Drzewo to składa się podług Chevreula z o-
leia lotnego, kombinacyi farbuiącey extra-
ktowey, garbnika, włókna, kwasu octowego,
soli wapiecnney I ammoniakalney, soli sias-
czaney, a według wszelkiego podobieństwa-
do prawdy z cukru i kwasu galasowego.
Bronz, aes, alliaż złożoswy % miedzi i

cyny, których stosunek niestały, a do które-
go także i inne metalle w małey częstokroć
dodaią się ilości. / : ^
B r ucea anti—dissenterica. Kora

tey rośliny podług rozbioru Pelletier i Caven-
tou składa się z tłustości, kombinacyi far-
buiąccy źżółtey, gallanu brucyny, gumy, włó-
/kua i śladu cukru.

Brucyna, drucina, alkali roślinne. We-
dług doświadczeń Pelletier i Dumas powstaie
2 75,04 części węgla, 11,24 kwasorodu, 7,22
saletrorodu i 6,52 wodorodu. Liczha zaś 825
w solach z zasady tey uformowanych , gra
rolę poiedyńczego iey stosunku; tak dalece,
„że ilość kwasorodu kwasu ma się w nich
do kwasorodu zasady, iak 1: 2.
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Brzoza pospolita, bełuła alba. Sok
słodki z drzewa tego na początku wiosny
obficie wypływający, podług doświadczeń
Vauquelina składa się z kombinacyi extra-
ktowey brunatnego koloru, cukru kleistego;
kwasu octowego i occianu wapna z glinką;
do czego John przydaie ieszcze nadwęglan
wapienny, gummę i białko roślinne.
Bursztyn, succinum (ambra citrina,

electrum ); kombinacya roślinua napotykana
"w królestwie kopalnóm, którey POZ
niemal własności żywic służą..
Bnrsztyniany, succinates, (salia suc-

cinica) kombinacye solne powstające z ksvasu
bursztynowego i iakiegokolwiek niedokwasu.
Sole te w ogólności złożone są iednego, dwóch,
trzech i tak następnie stosunków niedokwa-
su, tudzieź 100 albo 2.100, 5.100 it. d. części
kwasu bursztynowego; tak dalece że liczba 100
może się w nich uważać za stosunek tego o-

statniego. Ilość zaś kwasorodu kwasu, ieżeli
sole są obojętne, ma się w nich do kwasoro-
du za'ady, iak 5: 1.
B u r s z t y n i a n. a m m o ni a k u, swccinas

ammoniae , sól ze stosunku poiedyńczego
kwasu= 100 i stosunku ammoniaku złożona.
Wyraża się zatćm przez 100 -- 54 = 154.
— antymonu, succinas  Sttbia, * 100

-+ 506,1 = 606,1.
—-baxr yty, succinas baritae, 100-156

== 200.



Bursztynian bizmutu, succinas Di-
„smulhi, 100+- 160= 260.
— ceresu prosty, profo-succinas

cerii, 100 -|- 108 = 208,
— ceresu nadkwaszony, deuto-

suecinas cerii, 3.100 -- 140 == 440.
— chromu, succinas chromii, 5.100

-- 160 = 460.
— cyny prosty, profo-succinas stan

ni, 100 + 150 = 2380.
— cyny nadkwaszony,  deuło-

succinas, stanni, 2,100 + 146 =340.

— glinki, succinas ałuminae, 100-535
=— 135.
— glucyny, succinas glucinae, 100

—— 52 — 19502.

— ittryi, succinas yttriae, 100 —£ 80
== 100.
— kadmu; succinascadmii , Ie:12
= 212.
— kobaltu, succinas cobalti, 2004 58

s=-109.

— lityny, succinas lithinae, 100 -- 36
= 136.

— magnezyi, succinas magnesiae, 100
-| 40 = 140.
— manganezu prosty, profo-succi-

nas manganesii, 100 +- 72 == 172.
— manganezn nadkwaszony,deu-

to-suęcinas manganesii, 5.100 + 160=400.
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Bursztynian miedzi prosty, pro-
to-succinas cupri, 100 -- 14% == 244.
— miedzi nadkwaszony, deuto -

stceinas cupri, 2 100 +- 160= 560.
— niklu, succinas niccoli, 100 -+74%

a= 174. ' ^
— ołowiu, succinas plumói, 1004234

»— 324.
Przy-bursztynian ołowiu, sub-

succinas plumói , 100 +.5.22% == 772.
Barsztynian pallasu, mera

ladii, 100 -- 128 =228. :
— platyny prosty,profo - succinas

płatini , 100++ 208 = 308.
— platyny nhadkwaszony, deuto-

succinasplatini, 2. 100 -|- 224= 424.
— potażu, succinas PORRAĆ, 1004-56

=196.
— rodu prosty,proto-succinas rho-

dii, 100+ 256 ==356.
— rodu uadkwaszony, deuto-suc-

cinas rhodii, 5. 100 + 288 == 588.
— sody, ORMO sodae, 100-604
= 104.
— sróćbra, succinas argenti, 100 +- 236

2—550. taż
— stroncyany, succinas strontianae,

100 +- 104=204.

— uranu prosty, proto-succinas M—
ranii, 100 +- 266 = 3660.
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Bursztynian uranu nadkwasżo0-
ny, deuto - succinas uranii, 5. 100 +- 548
= 848.
— wapna, succinaś całcis, 100 + 56

ś= 120. Lod
— Żelaza prosty, proto-succinas fer-

r£* 100+72= 172.

— żelaża nadkwaszony, deuto-suc-
cinas ferri, 5. 100 + Row: Sb:
Przy-bursztynian żelaza nad-

kwaszony 1. sub-deulo-succinas ferri 1.
2. 100 4— 160 =3560. i
— żelaza nadkwaszony 2. sub-

deuto -succinas ferri 2., 100 + 160—260.
Bursztynian ziemianu, succinas

tellurii, 100 + g2 = 192. 4
— złota prosty, proto-succinas auri,

100 +- 416 =516.
— złota nadkwaszony, deuto-suc-

cinas-auri , 5.100 -- 448= 748.
— zynku, succinas zinci , 100-- 84

=< 104.
— prosty żywego sróbra; proto-

succinas hydrargyri, 100 -- 416=516. *
— nadkwaszony żywego sróćbra,

deuto - succinas hydrargyri, 2. 1004-432

== 652. i I i
Burzente, effervescenti a, wydobywanie

się nagłe i obfite części lotnych z iakiego-
kolwiekbądź , ciała płynnego. Tem się różni
od wrzenia czyli gotowania się, że w nićm
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nyście gażu odbywa się bez pomocy ciepła.
Butyryna, p. oley masłowy.
Bylica zwana artemisia contra. Do-

brze wysuszone nasiona tey rośliny, według
doświadczeń Trommsdorfa powsłaią 2 0,8
części oleiu lotnego, 11,0 żywiey skrzepłcy,
21,0 kombinacyi gorzkiey i iabłecznianu wa-

piennego, 56,0 kombinacyi extraktowey klei-
- istey, 20,0 istoty solwuiącey się w potażu i

12,0 włókna. 5
— piołun, artemisia absynthium. Po-

dług Braconnota wodny extrakt tey rośliny
składa się ze 4,0 części istoty nader gorzkiey :
żywiezney,50,1 kombinacyi także gorźkiey
natury źwierzęcey, 22,5 substancyi źwierzę-
cey słabego smaku, 2,8 krochmalu. 15,3 ab-
synthiatis potassae, 5,5 saletry i nieozna-
czoney ilości solnika potażu i siarczanu pos
tażowego. /

©

Cachonu, p. ziemia iapońska.
Calendulinum, kombinacya roślinna

wydobyta z liści lub kwiatów nogietu ogro-
dowego (calendula officinalis) przez Stolze i
Geigera. Zdaie się bydź do zciny podobną.
Caprates, sole, z kwasu nazwanego od

Chevreula acidum capricumizasad solnych
powsłaiące. Ilość kwasu w solach tych obe-

' enego, odpowiada statecznie liczbie 274.
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Caproates, sole , złożone z kwasu na-
zwanego od Chevreula acidum caproicum
i zasad solnych. Liczba 227 ma wnich za-
stępować mieysce prostego stosunku kwasu.
Carica papaya. Sok tey rośliny po-

dług rozbioru Vauquelina ma w sobie obficie
kombinacyą szczególną do źwierzęcych podo-
bną i naybliżey do natury białka RA

iącą.
Carminum, p. koszenillina.
Cassava, imie oyczyste rośliny amery-

kańskiey iatropha manihot, którey korzenie wy-
daią obficie krochmal, i dla tego do piecze--
nia chleba używane. |
Cassia lanceolata. Fxtrakt wodny

liści rośliny tey, zwaney pospolicie senesem,
według Braconnota, składa się z 55,7 części
kombinacyi gorzkicy właściwey zwaney ca-
thartinum, 31,9 brunatney gumy, 6,2kleiu
do źŹwierzęcego podobnego, który się przez
kwasy żę osadzać, z 8,7 części occianu wa-
piennego, 5,7 wapna także z iakimś kwasem
połączonego , tudzież śladu oceianu potażu i
solnika potassowego. f
Castilleia elastica. Sok «mleczny

tey rośliny podług rozbioru Fourcroy i Vau-
quelin składa się z kacznku; kombinacyi ex-
traktowey osadzaiącey sole żelazne w kolorze
zielonym; kombinacyi obfituiącey w sałetro-
rod, którą osadza wyskok a nie osadza in-
fuzya galasu; z istotcy białey, bez smaku i
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zapachn, zawieraiącey w sobie także saletro-
rod, która się w wodzie ledwo cokolwiek
rozpuszcza a zsolwowana w gorącym wysko-

. ku, po ostyguieniu z solucyi opada; tudzieś
z occianu potażu.
Cathartinu m, kombinacya koślic wy-

dobyta od PP. Lassaigne i Fenenillc z liści
senesu, którcy icgo przymioty w całey mocy
służą. "Według tego atoli co dotąd o nicy
wiadomo, zdaie się bydź gatunkiem kombi-
nacyl gorzkiey albo extraktowey. p. Cassia
lanceolata.
Cecha p. własność.
Cedzenie, filtratio, działanie częstego

- w Chemii użycia, w którćm płyn mętny. dia
oczyszczenia, przepuszcza się jfrzez iakickol-
wiek ciało dziurkowate, zwane filtrem. Cia-
łem zaś tóm może bydź albo biała bibuła,
albo płótno, materya wełniana lub bawelni-
czna, tłuczone szkło, i t. d.
Cedzidło, filirum, p. eedzenie.
Celestyna, coelestin, czyli” siarczan

stroncyany rodzimy, iest pospolicie tą solą
zupełnie czystą. Niekiedy atoli zdarza się
przy niey kilka setnych części kredy.
Cementacya, caementalio, działaniew

któróm dane ciało okrywa się ze wszech stron
- innemi, czyli tak nazwanym cementemi wysta-
wia na działanie ognia, nie wystarczającego ie-
dnak do iego stopienia. Tym sposobem ciało to,
przy pomocy ciepła, przyymuie w siebie czą-
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stkę cementu całkowitego, albo rozrobionego,
a tem samóm Po swoie mniey lub
więcey odmienia.
Ceres, cerium (cererium) , > któ-

rego liczba stosunkowa równa się
Cerussa, cerussa ałba; tak w+: Kanał

i małarstwie zowie się węglan ołowiu.
Ceryna p. wosk.
— korkowa, cerina suberis, kombina-

cya roślinna od Chevreula postrzeżona wko-
54e drzewa korkowego. Ze iednak własności

iey przystępują do wosku, a następnie do
ceryny woskowey, za odmianę iey przeto tym-
czasowie uważaćby. można.

Ceryt, cerites, kamień. Podług rozbio-
ru Hisivger, powstaie z 68,59 części niedo-
kwasu eeresu, 18,00 krzemionki, 2,00 niedo-
kwasu źelaznego, 1.25 wapna i*g,60 wody
z kwasem węglowym.

Cetyna, cetina, tłustość źwierzęca właści-

wa, wydohbyta ze sperma ceti. Podług rozbio-
ru Chevrenla składa się z 81,660 części wę-
gla, 12,862 wodorodu i 5,478 kwasorodu.
Charakter p. własność.
Chemiia, chymia, gałąź umieiętności

fizycznych, w którey poznaiemy skład ciał,
ich przyrodzenie i odmiany zachodzące póź
między niemi przez wzaienne ich nasię dzia—
lanie moca powinowactw. Dzielisię zaś nau-
ka ta na Chemiią ogólną czyli nieorganicz-

Z
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nq it organiczną; ta zaś ostatnia na roślinną
i źwierzęcą. i
China, corltex chinae (cortex. pervia--

nus), iest korą kilka gatunków drzew 2 ro-
dzaiu cinchona. Dzieli się w ogólności na
chinę żółtą. szarą i czerwoną. Podług roz-
bioru Pelletier i Caventon, składa się ż tłu-
stośćci zieloney albo żółtey kombinacyi farbu-
iącey, która się w wodzie, wyskoku i eterze
rozpuśzcza; z garbnika osadzaiącego Zclazo
w kolorze zielonym; z istoty czerwoney trn-
dno się rozpuszezaiącey; chinianu cynchon-
ny i chininy; gumy, krochmalu; włókna ro-
ślinnego , tadzież chinianu wapna. W roz—
maitych atoli gatunkach chiny stosunek tych
elementów odmienny.
Chiniany, chinates, sole z kwasu chi

nowego i zasad solnych złożone. W opium,
Z którego się kwas ten otrzymuie, oprócz chi-
nianu wapiennego, jest ieszcze chinian cyn-
choniny i SRR: Z resztą sole te dotąd
mało poznane.

. Chinina, alkali roślinne, powstające, we-
*dług rozbioru Pelletier i Damas z 75,02 czę-
ści węgla, 10,43 kwasorodu, 8.45 saletrorodu
1 656 wodorodu. W sojaćh zaś z tey zasady
złożonych, mieysce poiedyńczego stosunku
chininy zastępuie liczba 733, tak dalece, że
ilość kwasorodn zawartego wkavasie tey soli
ma się do ilości kwasorodi zasady, iak 2:3.
Chloran p. solan.
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"Chlorek p. solnik.
Chloro-iodany, chłoro-iodafes; takby

nazywać wypadało połączenia solne kwasu
chloro -iodowego z niedokwasani. Dotąd
przecież otrzymać ich niepotraf ono. f
Chłoro-siniany; chloro-cyanates, po-

łączenie kwasu chłoro-sinnego z zasadami sol-
nemi. Mało znaiome.
C h ! o r o —w e gl a n y, chlorocarbonates,

sole złożone z kwasu chloro- węglowegoi nie-.
dokwasow. Dotąd przecież oprócz chloro -
węglanu ammoniaku, żadney inney kombina--
cyi tego rodzaju nie znamy.
Chloro-węglan ammoniaku,

chloro-carbonas ammoniae, składa się zie-
dnego. stosanku kwasn= 100i PME.
niaku = 54.

Chloryna, chłorina: PERRZ salis de-
phlogisticatum , acidum salis oxygenatam, a-
cidum murialicum oxygenatum) ciało proste
nie metałliczne, którego liczba stosunkowa ró-
wna się 72. Berzelins uważa ią dotąd za nie-

_dokwas, i nazywa szper - oridum muriato-
"sum, rozumiejąc, iakoby w niey prostemu sto—
sunkowi radicalis muriatici równemu 24, trzy
stosunki kwasorodu== 48, odpowiadały.
Cholesteryna, cholesteriina, gatunek

tłustości źwierzęcey wydobytey z kamieni
żółciowych. Podług rozbioru Chevreula skła-
da się z 85, og5 części węgla, 1a, 880 wo-
dorodu i 5,025 kwasorodu.
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Chrom, chromium, metal, którego liczba
stosunkowa równa się 56.
Chromiany, chromates, sole powsta-

jące z kwasu chromicznego i niedokwasow.
Ze zaś prosty stosunek wspomnionego kwasu
równa się 104; w solach przeto tego rodza-
iu poiedyńcza, podwóyna, potróyna, i t. d.
ta liczba, ma sobie odpowiadaiący ieden, al-
ko też dwa, trzy, i t. d. stosunków niedo-
kwasu. Oprócz tego w chromianach oboięt-
nych, tak prostych iako też nadkwaszonych,
Alość kwasorodu kwasu masię do kwasorodu
zasady, iak 3: 1.
Chromian ammoniaku , chromas

ammoniae, składa się z poiedyńczych stosun-
kow kwasu i zasady, i wyraża się przez 104
+ 34 = 138. 4

— antymonu, chromas stibii, KĘ
-- 306,1 =618,1.
— baryty, chromas baritae, 104 + 156

= 255,
— bizmutu, chromas bismuthi ,, 104

+- 160 = 264. i
— ceresu prosty, proto-chromas

cerii, 104-- 108= 212.
— ceresu. nadkwaszony, deuto -

chromas cerii, 5.104 -- 232 — 544.
,— cyny prosty, proto-chromas stan-

ni, 104 +- 130 —234.
— cyny nadkwaszony, deu/o-chro-

mas stanni, 2.104 +- 146 == 354.
4*
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Chromian glinki, chromas alumi-
nae, 104-|- 55== 159g. |
— glucyny, chromas głucinae, 10%

-L 5o = 156.
—kadmu,m cadmii, 104-128

— kobaltu, cheawcńa cobadzi; 104--68 :
= 172.
— lityny, chromas lichinue, 104 +- 56

x= 140.
— magnezyi, chromas magnesiae, 104

-- 40 = 144.

—— manganezu prosty, proto--chro-
mas manganesii, 104 -- 72 = 176.
— m a n g a n e z u n adkwaszony,deu-

to—chromas manganesu, 5.:04 —— 160 =472.
— miedzi prosty, proto-Z0RZYAĆCie:

pri, 104+ 144= 2348, $

— miedzi nadkwaszony, dłutać
chromas cupri, 2.104 +- 160 =368.
— niklu, chromas niccoli, 18% —$ 74

== 178.

— ołowiu, chromas plumói, 104-224
= 328. i
—'pallas u, chromas palladii, 10%

+128== 239. |
— platyny prosty, proto - chromas

płatini, 104 +- 208 = 312.
— platyny nadkwaszony, deuto-

chromas płatini, 2.104 + 224== 452.
— potażu, chromas potussae, 106-|-96

=="200,
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Chromian rodu prosty, proto-chro-
mas rhodii, 104 +- 236 == 360.
— rodu nadkwaszony, deulo-chro-

mas rhodii, 3:104 4- 288 —600.
— sody, chromas sodae, 104 --64=168.
— sróbrny, chromas seen 104

-- 236 = 340.
— stroncyany, chromas strontianae,

104 -E 104— 208.

— uranu prosty,prołto-chromas ura-
nii, 104 4— 266 = 370.
— usanuna dk aina ne datackio-

mas uranii, 5.104 +- 548 — 860. (
— wapna, chromas calcis, 104 +- 56

== 160.
— żelaza nadkwaszony, deufo-

chromas ferri, 5.104 --160==472.
.— ziemianu, chromas tellurii, 104--g2

== g0,
a OE prosty, proto-chromas au-

rL, 1ïo4—4— 416 — 520.
— złota nadkwaszony, deuto-chro-

mas aurżł, 5.104 + 448 =760.
— zynku, chromas zinci, 104-+84

== 188.
- —.żywego srćbra prosty, prożo-
chromas hydrargyri, 104% +- 416 = 580.
— żywego sr6bra n a dk w a s & o n y,

deuto- chromas hydrargyri, / 2.:o4—— 452
— 0$40.
Ghrza&stki, car/ilaægines, dotad nie—



rozbierane, zdaią się atoli powstavgać ze
skrzepłego kleju i małey ilości oleiu i części
solnych. —;£R ;
Chyl, chyłus, płyn mieczny, zwany .ina-

czey mleczem kiszkowym, który, według do-

świadczeń dotąd zebranych, składa się z sub-
stancyi maiącey własności pośrednie między
białkiem i włóknóm źwierzęcćm, z kombina-
cyi białkowey, z gatunku tłustości do moz-
gowey. podobney i kombinacyi słodkiey przy-
stępuiącey do natury cukru mlecznego.
Chym, chymus, inaczey mleczem żołąd-

kowym zwany, iest pierwszćm przeobraże-
niem pokarmów do żołądka przyiętych; iest-
to papka miękka, brunatuawa, nieprzezroczy-
sta, właściwego zapachu, wyrobiona przez
działanie śliny, soku pankreatycznego i ga-
strycznego tudzież żółci na materyą pożyw-
ną. Podług rozbioru Marceta ma w sobie
zawierać białko,a po spaleniu, żelazo, wa-
pno i solnik metallu alkalicznego.
Ciało, corpus, wszystko cokolwiek zmy-

słami naszemi może bydź postrzegane, a zatćm
co na nas działa i obudza stosowne uczucie.
— osadzaiące, corpus praecipitans ,

tak się zowią w ogólności wszelkie ciała za
pośrednictwem których z solucyy iune się
osadzaią.
— palące, oznaczało w nauce Lavoijsier

kwasorod, albo raczey gaz kwasorodny, który
miał bydź iedyną przyczyną gorzenia. Dziś



— 4 —

wyraz ten jako niedaiący się ściśle określić,
wart bydź zapomnianym.
Ciało palne. Tak dawniey mianowano

te ciała, które w składzie swoim zawierały flo-
giston; tak następnie Lasoisier nazywał wszy-
sikie istoty mogące się łączyć z kwasorodem;
tak dziś ieszcze „niektórzy oznaczają ciała któ-
re kombinuiąc się z istotami palącemi, rodzą —
obiawienia ogi:ia. Nazwisko to atoli nie mo=
gąc się ściśle ograniczyć, w porządney nauce
używane bydź nie powinio.
— promieniste, corpus radiens,imie

służące do oznaczenia tych istot, które w po-
staci promieni we wszystkie rozchodzą się stro-
ny, iako: cieplik światło, elektryczność. /
— proste czyli niezłożoue, albo wła-

sciwiey nierozłożone, corpus simplea
s. nondecompositum , wyraża każde ciało
którego dotąd znaiomemi sposobami rozbio-
rowemi na prostsze pierwiastki rozłożyć nie
potrafiono, — :
— rozpuszczaiące, menstruum, tak.

nazywamy kaźde ciało, w którćm się iakie-
kolwiek inne solwauie.
— rozpuszczaiące się, corpus sol-

vendum, oznacza to ciało proste lub złożone,
które się w iakićmkolwiek drugićm rozpu-
szeza a następnie przyymuie na się stan sku-
pienia właściwy temn ostatniemu.
— sprężyste p. gazy.
— złożone 1. rzędu, compositum 1.
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ordinis, połączenie dwóch ciał prostych. Tu
należą niedokwasy, solniki poiedyńcze, iodni-
ki, siarezyki, wodorodki, i t. d.
Ciało złożone 2. rzędu, composi=

tum 2. ordinis, połączenie ciała złożonego
rzędu 1. z prostćm albo złożonem tegoż rzę-
du. Tu należą sole poiedyńcze, podwóyne sol-
niki, woduiki niedokwasowe i kwasówe,i t. d.
— złożone 5. rzędu, compositum 5.

ordinis, iesi połączeniem dwóch ciał, z któ-
rych przynaymuiey iedno złożone rzędu 2g0.-
Takiemi są sole podwóyue, iako megnezyo-am-
moniakalne, winiany i wodosiniany pódwóy:
ne, ałun, i t. d.

Ciągłość, ductilitas, własność służąca
nieltórym ciałom, iż pod naciśnieniem albo
rozciągane, bez zerwania się, daią się płaszczyć
albo też ciągnąć na dróty. Ztąd w ogólności
własność ta dzieli się na ciągłość na dróty i
na klepalność (malleabilitas), czyli sposobność
wyciągania się na blachy. Obiedwie te bo-
wiem własności nie zawsze się BOPOTOJONA-
nie odmięniaią. —
, Gie mi er z y c a. PelletieriCaventou z ro-
zbioru korzeni ciemierzycy białey (veratrum
album), otrzymali substancyą tłustą , kombi-
nacyą extraktową żółtą, nadgalan weratryny,
gumę, krochmaliwłókno. Rozbieraiąc zaś na-
siona veratri sabadillae znaleźli w nich isto-

"tę maiącą przy sobie kwas helleborowy (aci-
dum cevadicaum), wosk, kombinacyą extrakto-
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wą żŻóltą, nadgallan weratryny, gumę i włó-
kno roślinne.
Cieplik, caloricum (principium s. causa

caloris) istota.promienista, która w nas rodzi
czucie ciepła i zimna.
Cieplikomierz p. kalorymetr.
Cieplik promienisty,: całoricum

radians, oznacza ten stan cieplika, ilekroć
niebędące od niczego zatrzymywanym, w kształ-
cie promieni na wszystkie SŁOMY: AR
rozlewasię szybkością. , (

' — skombinowany, tałoricum com-
binationis, znayduie się we wszystkich cia-
łach płynnych ilotnych iilością swoią decy-

_duie stan ich skupienia. ,
— sposobności p. cieplik właściwy.
— ntaiony, caloricum latens, wyraża

tę ilość cieplika w ciałach, która wnich ró-
wnoważąc się zattrakcyą, naywięcey się przy-
kłada do osłabienia albo wzmocnienia kohezyi
pomiędzy ich cząstkami. i
— właściwy, całoricum specificum ,

(caloricum capacitatis)ywyraża tę ilość ciepli-
ka, iakiey pątrzebuią równe massy. cialroZno—
rodnych dla podniesienia albo zniżenia tem-
peraturyo *równą liczbę stopni. Jesito więc
summa uwalniaiącego się "pz cieplika
wolnego z utaionym. *
— wolr y, caloricum liberum , iest tą

częścią cieplika, która we wszystkich ciałach
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w pewney się znayduiąc. ilości, stanowi ich
temperaturę.
Ciepło, całor, czucie, którego przyczyną

iest cieplik obliciey do mas napływaiący.
Ciepłomier Z, thermometrum, narzę-

dzie służące do wyznaczania stosnnkn ilości
cieplika wyziewanego przezcń ku ciałom ota-
czaiącym i od tych ostatnich napływaiącego
do termometru. Gatunek termometru po—
wietrznego zowie się inaczey termoskopem al-
bo termometrem dyfferencyalnym.

Ciężar właściwy czyli gatunko-
wy, gravitas specifica, inaczey zwany gęsto-
ścią, wyraża stosunek ciężaru rozmaitych ciał
pod iednoslayną obiętością.
Coak, reszta węglista pozostała po destyl-

lacyi węgla ziemnego albo po iego przepa-
Icnit. ;, ^ —
| Cohobatio, iest destyllacyą kilkokrotnie
powtórzoną na tymże samympłynie inżto po--
zostaijącym w -retorcie iuż gromadzącym się
w balonie. :
Crodonium;  metall, ogłoszony od

"Troemusdorfa i znaleziony w osadzie uformo+
wanym na dnie kwasn siarczanego. Nay-
istotnieyszą 2a5 pobudką wynalazcy douzna-
mia go za osobne ciało, byłoto: że sołucya
pomienionego osadu, z wodosinianem potażu
i żelaza, formowała czerwony osad. Była to

 ieduak mieszanina maguezyi z.małą ilością
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niedokwasu miedzianego; iak się do tego sam
nawet Trommsdorf nie bawiąc przyznał.
Cukier, saccharum , kombinacya roślin-

ma słodka, wydobyta ztrzciny cukrowey (a-
rundo saccharifera). Podług rozbioru Prouta
składa się z 55,55 części kwasor odu,3g, 99
węglai 6.66 wodorodu.
— burakowy, gatunek kombinacyi słod-

kiey roślinney wydobytey z ćwikły.
— dyabetyka, iest kombinacyą słodką

źwierzęcą, która się chorowitym sposobem
w nerkach wyrabia. Cukier ten z natury
swoiey do roślinnego zupełnie podobny; sa-
letrorodu bowiem wskładzie swoim całkiem
nie zawiera; a tem się od wielkiey liczby
związkow słodkich różni że na wino nie fer-.
mentuie. Podług rozbioru Pronta skład:a się
2 55 części kwasorodu, 59.99 węglai 6.66 wo-.
dorodu.
— extraktutr awianego, iest ga-

tunkiem kombinacyi słodkiey. :
— g alare t o w y, saccharum gelatinae,

wydobyty przez Braconnota z palarety Źwit-
rzęcey traktowaney kwasem siarczanym mo-
cnym. Uważać go zatem uależy za komhi-
nacyą źwierzęcą, a dla lekkiego smaku słodź
kiego, za odmianę cukru. lóm zaś cukier ten
szczególniey się odznacza, że ma w sobie sa-
letrorod, uawino nie fermentnie, afołączo-
ny z kwasem saletrowym daie kombinacyą”

s owaśną właściwą.
| de ex ;
|
|
|

i
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Cukier grzybowy, kombinacya słod-
ka wydobyta z grzybow.
— krochmalny, stanowi gatunek kom-

binacyi słodkiey, która się przez dopuszcze-
n.e fermentacyi zgniłey albo kwas siarczany
z krochmalu wyrabia.
— lukrecyowy, głycyrrhizinum, gly-

cion, kombinacya słodka otrzymanaz drzewa
lukrecyowego.
— miodowy, kombinacya słodka wyłą-

czona z miodu.
— mleczny, saccharum lactis , kombi—

" naeya słodka Zwierzeca wydobyta z mleka.
Podług rozbioru 'Fhćnarda i Gay-Lussaca
składa się z 55,854 części skazy 58,825
węgla i 7,341 wodoroda.
— winogronowy, odmiana kombina-

cyi słodkiey wydobytey z iagod winnych. '
— żółciowy p. pikromel.
— zwyczayny p. cukier.
Cukro-mleczany p. kleiany.
Cyna, stannum (regulus stanni), metall,

którego liczba stosunkowa równa się 114.
Cynchonina, cinchona, alkali ro-

ślinne. Według rozbioru Pelletier i Dumas
składa się z 76,97 części węgla, g,02 saletro-
rodu, 7.79 kwasorodui 6,22 wodorodu. W so-
lach zaś którym eynchowina za podstawę słu-
ży, liczba 614,4 zastępuie mieysce poiedyń- /
czego ieystosunku; ailość kwasorodu kwasu /
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1est w niey slatecznie równa kwasorodowiza-
sady. ,
Cynober,cinnabarum p. Siarczyk Zywe—

go srćbra.
Cyrkon, zirconium, istota prosta uwa-

żana za metal. Berzelius podał łatwy spo-
sób otrzymywania go w znaczney nawet ilości.
Cyrkonem, zirconius,' oprócz tego zowie się
kamień, w którym podług rozbioru Klaprotha
znayduie się od 64—69 części „A cyrkony,
od 26,5 — 35 krzemionki i od 0,5 — 1,0 nie-
dokwasu żelaznego. John atoli miał: spotkać
"w rozbiorach swoich cokolwiek niedokwasu
tytanu.
Cyrkona. zirconia, ziemia właściwa ze

stosunku pierwiastkow do składu icy wcho-
dzących dotąd niepoznana; iest iednak nie-
wątpliwie połączeniem cyrkonu, istoty pro-
stey, z kwasorodem.
Cytisin, kombinacya gorzka p. cytisus

laburnum.
Cytisus laburnum. Nasiona rośliny

tey, podług rozbioru Chevallier i Lassaigne po-
wstalą z tłastości błado - zieloney, kombinacyi
farbuiącey także zieloney, materyi extrakto-
wey laxuiącey, zwaney cyfisiia m, włókna,
białka, kwasu iabłkowego i fosforycznego, tu-
dzież iabłecznianu potażu i wapna.
Cytryna, citrus medica. Sok zowocow

rośliny tey. wyciśniony , podług doświadczeń

Prousta składa się z g7,51 części wody, 1,77
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kwasu cytrynowego i 0,72 kombinacyi gorzkiey,
gumy i kwasu iabłkowego.
Cytryniany, ciłrafes (salia citrica),

sole powstaiące z kwasu cytrynowego i nie-
dokwasow. We wszystkich tych kombina-
cyach poiedyńczy, podwoyny, potróyny it.d.
stosunek niedokwasn, połączony iest ze 116,
albo z 2,116, 5.116 i t. d. częściami kwasu
cytrynowego; ilość zaś kwasorodu w tym o-
statnim zawartego iest pospolicie cztćry ra-
zy większa od kwasorodu zasady.
Cytrynian ammoniaku, citrasam-

moniae, sól złożona ze 116 części kwasu i
stosunku poiedyńczego ammoniaku=34. Wy-
raża się zatem przez 116 +- 54= 150.
— antymonuci/ras stibii, 3.1 03-308, 1

= 654,1.
— baryty, citrasbaritae, -116 ++ 156

== 272;
— bizmutu. ciźras kiemiakić: 116-+160

== 276.
— ceresu prosty, proto-citras cerii,

116 ++ 108=224.
, — ceresun nadkwaszony, deuto-ci-
tras cerii, 3.116 -- 252 — 580.

— chrosau, citr as chromii, 5.116-H160.
*——509. 3
— cyny prost y, profo—citras stannt,

118 4— 150— 246. | "
— cyhy nadkwaszony, deufo-ci-

tras stanni, 2.116 + 146 ==578.
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Cytrynian glinki, citras, aluminae,
116 -- 550= 291.

— glucyny, citras glucinue, 116-502
'» 30$,. * *^^. [
—ittryi, citras yttriae, 116 -- 80
= 1906.
— kadmu, ciłras cadmii, 116 128

== 244. ;

oco kobaltu, citras cobałti, 116 + 68
2284. "EIR, i 3) $

— lityny, citras Mthinae, 116 + 56
= 159. s

— ——— magnezył, citras magnesiae, 116
-- 40== 156. (
p manganezu prosty, proto--citras

manganesii, 116 + 72 == 188.
— miedzi prosty, pro£o-citras cu-

pri, 116 + 144=260. ;
— mie dzi n ad k w a s z o n y, deuto-CI-

tras cupri, 2. 116 +- 160==39e.
— niklu, citras niccoli, 116 + 74

zHrTOO, mTec
— ołowiu, ciźras Znół 116—— 224

'—* 540.
— pallasu, ciłras Paltadiij 116 -- 1268

= 144%
, — platyny prAsi proto-citras pla-
tini, 110.-- 208 ==324.
— platyny nadkwaszony, deuło—

ciiras płatini, 2. 116 -- 224 == 4060.
ARE a



Cytrynian potażu, cifras potassae,
116+ 96 =212.

— rodu prosty, proto-citras rhodii,
116 +- 256 ==372. i
— rodu nadkwaszony, deuto-ci-

tras rhodii, 3. 116 + 288—636.
— sody, citras sodae, 116 + 64=180.
— sróbra, citras argenti, 116 4— 256

== 359, V *
-— stroncyany, cHras strontianae,
116 + 104 =220.
 — uranu presty, proło-citras ura-
nii, 116-|-2066 ==382.
— uranu nadkwaszony, deufo-ci- .

tras uranii, 5.116+- 548 = 896.
— wapna, citras całcis, 116 + 56

== 170, £ |
— żelaza prost yo proto-citras ferri,

116-+72==188. /
— 7elaza nadkw aszony, deufo—ci—

tras ferri, 5.116++ 160 ==D5o08.
— ziemianu, ci/ras tellurii, 110--g2

== 208.
— złota zzdówast owy, dzotiini

auri, 5.116 ++ 448 = 796.
—zynku, citras zinci, 116 -+ 84—=200,
— żywego sróbra prosty, proto-

citras hydrargyri, 116 +- 416 =552.
— żywego sróbra nadkwaszo-

ny, deuto-citras hydrargyri, 2.116 + 452
== 064. |
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Czerwiec d e b o w y, coccus ilicis,ga—
tunek owadu, używany do farbowania w ko-
lorze szkarłatnym, a niegdyś, przed poznaniem
koszenilli, wielce poszukiwany.
Części organiczne, Pod imieniem

tóm zaymuiemy wszystkie płyny i części stałe
składaiące gospodarstwo roślinne i źwierzęce.
Tóćm się zaś różnią od tak nazwanych zwią-
zkow organicznych, że nayczęściey powstają
z pomieszania pewney liczby tych ostatnich
albo pomiędzy sobą albo z kombinacyami nie-
organicznemi. —
— składające oko. Płyn wodny,

humor aqueus, według Berzeliusa składa się
z g8,1o części wody, śladu białka 1,15 czę-
ści solnikow imleczauow i 0,75 części sody
i kombinacyi zwierzęcey w wodzie się tylko
rozpuszczaiącey. Płyn szklanny (humor vi-
truus) powstaie z g8,40 części wody, 0,16

białka, 1,42 solnikow imleczanow, oraz 0,02
sodyi kombinacyi źwierzęcey znią pomiesza-
ney. Na koniec soczewka (lens crystallina) za-
wiera w sobie 58,0 części wody, 35,9 istoty
właściwey podobney do kombinacyi farbuiącey
krew, 2,4 części solnikow, mleczanow i kom-

binacyi źwierzęcey rozpuszczaiącey się w wy-
skoku, 1.5 materyi źwierzęcey rozpuszczaią-

 cey się tylko w wodzie ze śladem fosforanow
12,4 części nierozpuszczoney błony komorko-
watey. Zowłoka zaś czarna oczu (choroide)
składa się z gatunku białka i: małey ilości czę-
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ści solnych, a po spaleniu zostawia wielką ob-
fitość węgla, który na popioł przeistoczony za-
wiera w sobie znaczną ilość uiedokwasu że-
laza. S m
Część skrzepła krwi, crassameń--

tum, cruor p.krew. ,
— wodnista kr wi, serurn sanguinis

p: krew.
Czosnek cćbula, allium cepa, po-

dług doświadczeń Fourcroy i Vanquelin skła-
da się z ostrego lotnego oleiu, cukru krochmal-
nego, gumy, włókna, białka, kwasow octo-
wego ifosforycznego, tudzież fosłoranu i cy-
trynianu wapna.
— pospolity, allium sativum, a.

Cadeta powstaie z oleiu lotnego ostrego, ma-
łey ilości kombinacyi extraktowey,gamy, włó-
kna roślinnego, białka i wody.

= Bżs

Dafnina, daphninum , kombinacya ro-
ślinna właściwa, znaleziona w korze daphne
alpina ; własnościami swemi nader do kom-
binacyy gorzkich przystępuiąca.
Daphne alpina, kora tey rośliny po-

dług rozbioru Vauquelina składa się z kom-
binacyi ostróy lotney, ostrey zieloney Żywicy,
-dafniny, kombinacyi gorzkiey. bruuatnawey,

kleiw maiącego w składzie swoim saletrorod,
1 włókna, i
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Daturyna, daturia, alkali rośliune o-
trzymane z nasion bielunu pospolitego (datura
stramoniam). Wynalazek ten atoli potrze-
buie potwierdzenia.
Dekokt p. odwar.
'Dekombustya, decombustio, wyraz

użyty od Fourcroy na oznaczenie odkwaszc-
nia. Dziś atoli ponieważ dawna nauka go- ;
rzenia i kwaszenia utrzymać się nie może, i
wyraz ten niepotrzebny.
Dekompozycya p. rozkład.
Delfiniany, delphinates, phocenates ,

sole złożone z kwasu delfinowego i zasad
solnych. W kombinacyach tych według do-
świadczeń Chevreula ilość kwasu równa 172,5,
wyraża prosty iego stosunek. | 1
Delfinina, dełphina, alkali roślinne

znalezione w nasionach delphinii staphisagriae
p. delphiniam. c; |
Delphinium staphisagria.  Na-

siona tey rośliny pod rozbioru Liassaigue i
Feneuille powstaią z małey ilości oleiu lotne-
go, z oleiu tłustego żółtawego, kombinacyi
gorzkiey brunatney osiadaiącey przez occian
ołowiu, kombinacyi gorzkiey żółtey którey
occiau ołowiu nie osadza, z iabłecznianu
delfininy, cukru kleistego , gamy, włókna. ma-

_ teryi źwierzęccy nierozpuszczaiącey się w wy-
skoku aopadaiącey przez occian ołowiu iin-
fuzyą galasu , nakoniec z białka i cząstki soli
potażowych i wapiennych. Według rozbio-
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ra Brandesa w 100 częściach pomientówych
nasion ma się znaydować 8,1 delfininy, cho-
ciaż ilość ta może bydź przesadzona.
Destylłacya, destillatio, działanie,

którego celem iest rozdzielenie za pomocą
cieplika płynu łotnieyszego od gęstszego albo
od ciał skrzepłych, a w którćm idzie nade-
wszystko o zebranie tego płynu, iakisię w sta-
nie pary podnosi i w przyiemniku gromadzi.
Destyllacya dzieli- się na górną (destillatio
per ascensum), kiedy płyn wstanie pary prze-
pędzony, w wierzchniey części naczyń do
właściwego sobie stanu skupienia powraca a
potóm do podstawionego naczynia spływa,
iak w ałembikach; na destyllacyą boczną
(destillatio per latus), ile razy krzepnie na
stronie, iak destyluiąc z retorty, i nadolną
(destillatio per descensum), kiedy u dołu ra-
czey do stanu płynnegoprzechodzi. 'Ten o-
statni rodzay destyllacyi, dziś używasię tyl-

—ko do pędzenia dziegciu i do wyrabiania ży-
wego sróbra z iego kruszców.
Detonacya p. wystrzał.
Dezoxydacya p. odkwaszenie.
Dmuchawka, narzędzie służące do pod-

sycania ognia czyto przyśpieszając pęd powie-
trza atmosferycznego ,. czy też dmąc gazem
kwasorodnym albo mieszaniną kwasor odnego
i wodorodnego w takim stosunku, w iakim
wchodzą do składu wody. ^

— D o cy m ax ya f sztuka probierska.
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Do-fosfor any, hypo-phosphates, tak-
«by nazywać można sole powstaiąceż dokwa-
su fosforycznego i niedokwasów. Że iednak

* kwas ten, w zetknięciu z zasadami, natych-
miast, się na kwasi podkwas fosforyczny prze- :
rabia, sole pomienione dotąd nie są poznane.
Do-saletrany, hypo- nitrates, dotąd

nieznaiome. |
Do-siarczany, hypo- sulfates , sole

złożone z kwasu siarczanego i niedokwasów.
D o k w as fosforyczny, acidum hypo-

phosphoricum, (acidum phosphaticum), od
Sage wynaleziony, zdaie sie powstawać zie-
dnego stosunkufosforu ==51,4 i dwóch kwa-
sorodu= 2.16, i wyrażaćsię przez 32--51,4
== 65,4. Bydź może atoli że kwas ten po-
wstaie z połączenia stosanku podkwasn fo-
sforycznego ze stosunkiem kwasu, w zetknię-
ciu albowiem z zasadami solnemi przeistacza
się na kwas i podkwas i daie początek fo-
sforanom i podfosforanom.
— saletrowy, acidum hypo-nitricum,

(acidum pernitrosum). Tak dziś wypada na-
zywać kwas, który w dymach czerwonych
obficie się podnosi, ile razy iakikolwiek sa-
letran czy to przez kwasy mocne czy teź przez
ogień rozkłada się. Doświadczenia albowiem
pokazały, że kwas ten stykaiąc się z niedo-
kwasami , odstępuie im części swego kwaso-
rodu i przechodzi do stanu nowey kombina-
cyi kwaśney, którey doląd odosobnić niepo-
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„trafiono, ale która się niewątpliwie w tak
nazwanych podsaletranach znayduie. Zeby
więc nazwiska tych soli dotąd używane za-
trzymać , wypada podkwasem saletrowym na-
zwać połączenie poiedyńczego stosunku sale-
trorodu ze trzema kwasorodu; tę zaś kombi-
nacyą kwaśną, którą dotąd pod imieniem
tćm zaymowałiśmy, należy raczey nazwać do-
kwasem saletrowym. (wszem ten ostatni kwas,
nie mogąc się łączyć z zasadami i w zetknię-
ciu z niemi wydaiąc stateczuie podsaletrany
i saletrany: nader iest ztego względu podo-
bny do dokwasu fosforycznego a po części i '
do siarczanego; i dla tegoto raczey za połą-
czenie stosunku podkwasu saletrowego ze sto-
suukiem kwasu, uważany bydź powinien. We-
dług dawnego atoli sposobu poyinowaniąna-
leży w nim przyjąć na poiedyńczy stosunek
saletrorodu, cztery kwasoroduiIW DBA przez
28 +4.16—92. *

. — Dokwas snarczany,ac:dumhypo-sul-
furicum,iest połączeniem siarki z niższym sto-
sunkiem kwasorodu niżeli w kwasie siarczanym
a wyższym od podkwasu siarczanego. Według
zaś ściśleyszych doświadczeń znaleziono w nim ^
na dwa stosunki siarki = 64, trzy kwasorodn
—= 48, tak dalece, że liczba wyrażaiąca kwas
ten równa się 112. Zdaie się atoli że to iest
połączenie chemiczne dwóch kwasów, z któ-
rych iednym iest zwyczayny siarczany, Nase ' 4
gim zaś podkwas siarczany.

w

i
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Do--podkwas fosforyezny,acidum
hypo-phosphorosum, powstaie ze dwóch sto-
sunków fosforu=2. 51,4 a półtora kwaso-
rodu =24. Wyrazić go zatćm powinniśmy
przez 24 +- 62,8== 86,8.
— siarczany, acidum hypo - sulfuro-

sum, zdaie się składać z poiedyńczych słto-
sunków siarki i kwąsorodu i wyrażać się
przez 16 + 52==48. Dotąd atoli kwasu te-
go niewydobyto, a przypuszczenie iego opar-
te na solach , które uważano dotąd za zie-
dnoczenia podsiarczanów z siarką, 1 dlate-

go podsiarczanami siarczystemi nazywano.
Do-podfosforany, hypo- phospites,

sole z do- podkwasu fosforycznego i niedo-
kwasów złożone.
Do-podsiarc zany, hypo-- sutfites. po-

łączenia solne zniedokwasówi do- poikwa-
su siarczanego złożone. Że atolidotąd kwa-
su tego nikt nie wydobył, a tak nazwane
podsiarczany siarezyste mogą bydź uważane
bez błędn za ziednoczenia podsiarezanów.
z siarką: doląd więc rodzay soli do-pod-*
siarczanych żadnego nie ma znaczenia,
Doświadczenie, excperimentumt ,

wszelkie działanie używane w Ciemii ku wv-
- śledzeniu przyrodzenia ciał, ich składu i od-
mian iakich doznają pod wpływem innych.
Droźdze, muł gęsty brunatnawy, gro—

madzący się obficie na powierzchui płyne
podczas fermentacyi winucy. )

6 )
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Drzewo, lignum, część roślinna, pra-
wie eałkiem z włókna powstająca.
— brezylskie, zwane pospolicie bre-

zylią, caesalpinia brasiłiensis, gatunek
drzewa rosnącego mianowicie w Brezylii, u-
żywane w szłuce farbierskiey dofarhowania
'ezerwonym kolorem.
> dyany, aróor dianae, amalgama sre-

brne, które w chwili tworzeniasię , bierze

postać kryształów rozbiegaiących się nakształt
gałązek.

— kampesz, pochodzące” z haematoxy-
lnm campechianum, używane do farbowania
materyy niebieskim kolorem. |
— kopalne, iest włóknem roślinnóm

dość czystóm. Drzewo bowiem zagrzebane
pcd ziemią albo też pod wodą, pozbywałąe
się części płynnych łatwo się solwuiących,
de stann kombinacyi włóknistey przechodzi;
ale że w tym stosunku i sanie ezęściowemu
ulega rozkładowi, iest przeto. zwykle pomie-
szane z węglem, i dla tego mnieylub wię-
eey ciemnego kołoró:
Dyament, adamas, ciało kopalne; nay=

częściey iest doskonale czystym węglem.
Dygestya, digestio, działanie, w któ- .

rćm dane cialo wystawia się na reakcyą pły-
nu fozęuszczającego przy pomocy nader lek--

* kiego ciepła. f j
Działacze, reagentia , istoty używa-

ne bądź do odkrycia pierwiastków ciała zło-
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Żone i rozmaite ich mieszaniny składaiących,
bądź do odłączenia ichi obrachowania. Na-
zwisko to odpowiada należycie naturze rze-
czy; istoty te howiem, za pośrednictwem
wywartego na inne ciała działania, rodzą
w nich pewne odmiany, które my zmysłami
naszemi postrzegaiąc, ze skutków , domyśla-
my się przyczyn. A lubo wszystkie ciała
działają na się nawzaiem, że iednak wpływ
ten nie wszystkim w równym stopniu służy,
przeto do rozbiorów, szczupła ich zwykie

obiera się liczba, i te właściwie działaczami

(reagentia) się zowią.
Działanie, operatio, tak nazywamy
Chemii każdą czynność maiącą na celu

postawić dane ciało w takim stanie, ażeby
zmysły nasze nowych od niego mosły dozna--ysty z & $1y
wać wrażeń. Tym sposobem  dochodziiny
tych mianowicie własności, dla ohudzenia:
których, mh dane ciało do tego przygo-
tować. &*
Dziegieć, pic liquida , gatnnek olciu

przypalonego , który się pospolicie przez de-
styllacyą drzewa smolnego wyrabia.
Dzwon, naczynie szklamnie otwarte zie-

_dney a zaokrąglone z drugiey strony, używane
do rozrzedzaniapowietrza za pomocą machiny
pneumatyczney a niekiedyi do zbierania gazów. ^
— 7 robinetem, tóm się różni od

dzwonu prostego, że ze strony przeciwney
podstawie ma osadzony robinet, za pośre-
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dnictwem którego, można gaz z halonu prze-
lać do pęcherza, lub Gieri=ć3 iakiegokolwiek
naczynia, i

)

E.

Efflorescencya p. wysychanie.
Elaina p. oleina.
F lektrofor, narzędzie służące do obu-

dzania i przechowywania elektryczności.W do-
świadczeniach eudyometrycznych używa się
do zapalania mieszaniny gazow.
Elektrometr, narzędzie służące do

mierzenia napięcia elektryczności. Niekiedy
zowie się elektroskopem.
E lektromotoer p.stósVolty.
Elektryczność, ełectricitas , istota

promienista znakomitego w Chemii znaczenia,
za pośrednictwem którey elementa rozmaity ch
kombinacyy, targane w strony przeciwne, roz-
dzielaią się i na dwóch osobnych biegunach
elektryczności grom adzą. Mimo wielkiego prze-
cież zastosowania istoty tey w Chenii, przy-
rodzenie iey dotąd nader mało znaiome.
E lementa p. pierwiastki.
Emalia, powłoka szklista, iaką sie na—

prowadzają rozmaite metalle, naczynia gli-
niane, faiansowe i porcelanowe „a którcy

za podstawę słaży zawsze iakiś galunck szkła
łatwo topniejącego. Dzieli sięzaś emalia na
przezroczystą i nieprzezroczystą.



Emalia zębowa, tartarus dentium,
powłoka zewnętrzna zebow znaczney twar-
dości. Podług rozbioru Berzeliusa składa się
z7g,0 części fosforanow ziemnych, 12,5 kleiu
jeszcze nierozłożonego, 1.0 kombinacyi ślino=
wey i 7; 5 substancyi Źwierzęcey rozpuszcza
iąccy się w kwasie wodosolnym.
Emetyk p. winian potażu i antymonu.
KEmetyna, eme/ina, alkali roślinne wy-

dobyte z korzeni ipekakuany. Podług roz—
bioru Dumas i Pelletier składa się 7 64,57
części węgla, 22,95 kwasorodu, 7,77 wotto-
rodu i 4,350 saletrorodu. ;
Emulsya p. mleko roślinne.
Eter, ether (naphta), kombinacya roślin-

na przez działanie kwasów na wyskok wy-.
robiona.
— arsenikowy, efher arsenicicus, iest

teyże samey nalury cosiarczany i niczćm się
istotnie od niego nie różni.
— benzoesowy, ether denzoicus, iest

połączeniem chemicznćm kwasu benzoesowe-
go z wyskokiem. &
— cytryno w y, ef/ercitricus, powstaie

z wyskoku i kwasu cytrynowego.
— fosforyczny, ether phosphoricus,

iednostayney zeterem siarczanym natnry.
— iabłkowy, cther malicus, powsta-

ie z kwasu iabłkowego i wyskoku.
—=mrówczany, ether formicus, złożo-

„ny z wyskoku A mirówczanego.
6*
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Eter octowy, ether aceticus, naphta
aceti, składa się z kwasu octowego i wyskoku.
— ognio-drzewny, etherpyro-ligni-

cus, otrzymany od Taylora przez „destyllacyą
kwasn siarczanego z oczyszczonemi produkta-=
mi suchcy destyllacyi drzewa. Ponieważ prze-

chodzący w tym razie płyn iest zapalny, a
destyllącya drzewa, iak doświadczenia poka-
zuią, date początek wyskokowi, uznano ga prze-
to za osobny rodzay eteru. Doświadczenie
to atoli uczytylko, że z destyllacyi drzewa o—.
bok kwasu octowego zdaie się podnosić wy-
skok; to bowiem co potem powtórne przepę-
dzenie tego płynu z kwasem siareczanym wy-
daie, może bydź eterem octiowym, iakąś ob-
cą kombinacyą skażonym.
— saletrowy, ether nitricus (spiritus

nitci dulcis, spirilus nitrico-aethereus), po-

wsłaie z podkwasu saletrowego i wyskoku,
których stosunek dotąd należycie nieoznaczony.
— siarczany, ether sulphurieus (na-

pita vitrioli, aether vitriolatus, spiritus vi-
trioli dułcis, alcohol sulphuricum) iest kom-
binacyą lotną roślinną otrzymaną przez działa-
nie kwasu siarczanego na wyskok. Według
rozbioru Th. Saussure na 100 częściach;zawiera
w sobie 67,98 węgla, 17,62 kwasorodui 14,40
wodotodu. X,
— szczawiowy, ether ocalicus, połą-

czeuie wyskoku zkwasem szczawiowym,

1



Eter winny, ezker tartricus, składa
się zkwasu winnego i wyskoku.
— wodo-iodowy, ether hydriodicus .

ze składu swego dołąd nie znaiomy; bydź mo-
że iednak że w nim wyskok całkowity z kwa-
sem wodoiodowym połączony.
— wodo-solny,etker hydro-chloricus,

według doświadczeń niektórych Chemikow /
zdaie się składać z równych okiętości gazu wo-
dorodnego nadwęglistego i gazu wodosolnego; i
jest atoli rzecza do prawdy podobną &e ra— .
czey z kwasu wodosolnego i wyskoku całko-
witego.. powstaie, a przynaymniey to pewna,

że nie jest kombinacyą prostą chemiczną.
('KEthal, gatunek tłustości oboiętney wy-.

. dobytey z cetyny i od Cheuvreula uznaney za
kombinacyą źwierzęcą prostą. Składa się zaś
według rozbioru pomienionego Chemika:

,2749,7660 części węgla, 13,9452 wodorodui
6,2888 kwasorodu.
Euchloryna p.niedokwas 1. chloryny.
Eudyometr, eudiometrum, narzędzie u-

żywane w eudyometryi do wyznaczania ilości
kwasorodu w dauey mieszaninie gazow.
Eudyometrya,eudiometria, stanowiła

przedtóm iakby osobną gałęź Chemii, którey
- celem było śledzenie ilości kwasorodu w po-
wietrzu atmosferycznóćm zawartego; rozumia-
no bowiem, że „stosunek tego gazu w rozmai-

tych punktach powietrzokręgu i w rozmaitych
okolicznościach, może nie bydź iednostayny, a
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satem ze powietrze raz może bydź zdrowsze,
mając więcey tego gazu w sobie,drugi raz mniey
zdatve do utrzymania Życia, będąc weń uboższe.
Późnieysze atoli doświadczenia pokazały+ że
ilość tego pierwiastku w powietrzu nayczy=
stszćm i naymniey zdrowćm,' ieduostayna,

tudzież że gaz kwasorodny, sam przez się,
iest nawet mniey zdatny do utrzymaniażycia
od powietrza zwyczaynego; i dla tego eudyo-
metrya, ograniczyła się dziś do wyznaczania
iłości kwasorodu w daney do rozbioru mie-
szaninie gazow.
Euforbia p. guma żywicżńa ©orbia.

Fuklaz, euclasins, kamień złożony we-
dług. rozbioru Berzelinsa ze 45,22 części krze-
mionki, 50,56 glinki, 21,78 glucyny, 2,22
niedokwasu żelazaio,70 niedokwasu cyńy.
Fwaporacya p. parowanie.
Pxkrementa ludzkie, podłag rozbio-

ru DBerzeliusa powsłaią z 73,5 części wody,
7,0 oszczątkow roślinnych i źwierzęcych, 2,7
kombinacyi extraktowey właściwey, 0,9 żółci,
0,9 białka, 1,2 solii 14,0 istoty ERY zło-
żoney z pikromelu, kombinacyi źwierzęcey
szczególney i pozostałości nierozpuszczaiących
się. lunych zaś źwierząt exkrementa i od ludz= ;
kich i pomiędzy sobą znacznie się różnią.
Explozya p. wybuchnienie.
Extrakt, ertractum, sok wyciśniony

z iakieykolwiek rośliny tab. części roślinney
'i do w" wyparowany, albo iąkakolwiek

]
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część roślinna wymoczona w wodzie i przez
parowanie zagęszczona. Niemoże to bydź za- -
tem osobna kombinacya, ale mieszanina bar-
dzo wiełu innych, iako klein, kombinacyi far-
buiącey, cukru, garbnika, rozmaitych soli lub
kwasow i t. d. (Qwszera ponieważ wszystkie
własności kombinacyy farbuiących zgadzają się
z własnościami przypisywanemi extraktom, a.
hawet nie znamy dotąd sposobu, któryby do
wydobycia czystey kombinacyi extraktowey.
prowadził: przeto za iednouważaćby ie można,
a przynaymniey można ie bez błęduwiednym
położyć rodzaiu.

F.

F aians, gatunek naczyń wyrobionychs gli-
ny czerwonawey powleczonych emalią nieprze-
zroczystą, złożoną z alkali krzemionki i niedo-
wasów ołowiu icyny, która im udziela wey-
rzenia porcellany. Tak nazwany steingut ,
bywa niekiedy znaiomy pod imieniem farfurki.
Farbaberlińska, coeruleum beroli=

mense , sól podwóyna złożona z kwasu wo-
dosinnego i niedokwasów 1. i 2. żelaza, tak
dalece , iż kombinacyą tę, mimo rozdzielo-
nych opiniy, wodosinianem żelaza prostym
i nadkwaszonym mianować należy. Dotąd
bowiem Chemicy w rozabiorach tak nazwa=
nego kwasu wodosinno -żelazaego nader się
różnią.
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Farbownik brunatny anchusa tin-

ctoria. Kora korzeni tey rośliny według

rozbioru Johna składa się z 5.50 części ma-

teryi farbniącey, 1,00 kombinacyi extrakto-

wey, 6,25 gumy, 18,00 włókna i 65,00 u-

kwaszonego extraktu albo raczey istoty roz-

puszczaiącey się w potażu wodnistym. Kom-

binacyą farbuiącą w rozbiorze tym wspo-

mnioną, John nazywa pseudałcanninum, /
Farfura np. faians. |
F armakolit. naturalny arsenian wapna.
Fermentacya, fermentatio, iest tak

nazwanym inaczey dobrowolnym rozkładem
części roślinnych lub źwierzęcych, po zupeł-
nóm usunięciu ich z pod wpływu władzy
życiai postawieniu w przychylnych ku tema
okolieznościach. Jest to pasmo odmian koleią
po sobie następuiących, z przyczyny dążenia
pomienionych części do zupełnego rozrobie-
nia się i przeistoczenia w wodę, kwas wę-
glowy, węglan ammoniakalny, niekiedy wo-
dosiarczan ammoniaku, gaz wodorodny siar=

„czysty, węglisty,fosforyczny i garstkę popio-
łu. Dzieli się zaś zwykle fermentacya na
winną (vinosa), octową albo kwaśną (ace-
dosa i zgniłą (putrida). Pierwszey ulegają
same tylko kombinacye słodkie, przeistacza-
iąc się na. gatunek płynu opaiaiącego , który
po oczyszczeniu i wzmocnieniu zowiemy wy-
skokiem; drugiey ulega wino, kleje, galare- ;

AB BAPasy roślinne i niektóre źwierzęce i1. Łóle

.. "e



ilekroć wyrabiaią z siebie ocet; nakoniee
fermentacya zgniła iest ostalecznym kwasem
rozrobienia; tu bowiem części i kombinacye
organiczne tracą zupełnie formę, iaką im siła
organiczna wśród iestestw żyiących nadała
i całkiem się na związki chemiczne przeista-
czaią.
Fiola, mała flaszka czyli bania szklanna,

o długiey szyi, używana częstokroć w Labo-
ratoryach do ogrzewania płynów lub części
stałych, które na czynność płynów wystawiać
niamy.
Flaszki, albo są proste, albo z dwie-

ma lub trzema szyykami. Te ostatnie zowią
się pospolitie flaszkamiFF oulfa.
„Floógiston, phłogiston, pierwiastek go-

rzenia, który według nauki Stahla miał bydź
uwięziony we wszystkich ciałach palnychi-
udzielał im możności zaymowania się pło-
mieniem.
Fluorany,fluates (saliafluorica s. flus-

spatica),sole powstające z niedokwasówikwa=

su flaorowego. Zdaie się atoli że wszystkie
tego rodzaia związki albo są fluorkami
albo też wodofluoranami; a te ostatnie, albo
są wodofluoranami prostemi (proto - hydro-
flnates), albo nadkwaszonemi (deuto-hydro-
fluates). p. wodofluorany.
Fluorek, fluoretum , połączenie iakie-

gokolwiek ciała prostego zfluoryną. Dotąd
atoli, dla niepoznaney natury. tey ostaliiey,

r
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i kombinacye tego rodzaiu nie są znaiome;
zdaie się tylko, dla nader mocnego tey stow
ty do wielkiey liezby ciał powinowactwa, że
tak nazwane fluorany albo wodofluorany, są
raezcyfluorkami, a następnie że w nich nay-
częściey nie tak pojedyńczy stosunek kwasu,
iako raczey stosunek fluoryny =5g, iest po-
łączony z iednym, dwóma, trzema, i t. d.
stosunkami metallu; albo nawzaiem.

Flnorek wapnianu, fluoretum cał-
cii, zwany pospolicie fłusspażem, zdaie się
powstawać z fluoryny i wapnianu metallu,
przez kwasy bowiem suche, osuszena także
ta kombinacya rozłożyć się nie daie, i z te-
go-wzgłędu zachowuie się statecznie tak iak
solniki, iodniki i t« d. W takim zaś sposo-
bie uważania, należałoby w nim przypuścić
na stosunek fluoryny =39, stosunek także
metalln = 44, i wyrazić przez liczbę 39-44
== 83.
Fluo-borany. fłuo- borates, sole zło-

żone z kwasa fluo-- borowegoi zasad solnych.
Niektórzy Chemicy wuważaią ie za sole po-
dwóyne, w których ieden niedokwas z dwo-
ma kwasami ziednoczony; iest atoli wszelkie
do prawdy podobieństwo, że kwas fluo-bo-
rowy iedynie z born i flnoryny powstaie, a
zatem że ie raczey za sole pode uwa-
żać należy.
Flnoro-k rzemiany, kto - siliciGtóś,

sole złożone z kwasu fluoro-krzemiennegoi



niedokwasów. Aże niektórzy Chemicy kwas
w nieh obecny uznaią za sól którą fluoranem
krzemiennym zżowią, wszystkie więc pomie-
nione kombinacye podług nich są fluoranami,
gdzie ieden kwas z dwiema połączony zasa-
dami. Podług innych zaś, uważaiąc kwasflu-
oro - krzemienny za kombinacyą dwóch kwa-
„sów, należy podobnież uważać sole z niego
powstające za podwóyne, ale w których krze-
mionka zasiępuie Mmieysce kwasu, nie zaś zasa-
dy. Atoli mimo tak rozdwoionych opiniy,
niektóre doświadczenia domyślać się pozwa-
laią, że kwas fluoro -krzemienny powstaie
z fluoryny i krzemionka, a zatćm że sole
z niego złożone, ile razy z iedną tylko za-
sadą są połączone,są solami poiedyńczemi.
Fluoro--krzemiań ammoniaku ,

fluo-silicias ammoniae. t
— — potażu, fluo-silicias potassae.
Fluoryna, fluortid , zasada kwasu flu-

orowego. Ponieważ kwas ten na fundamen-
cie doświadczeń i analogii wypada uważać
za wodorodny, przeto z rozkładu Alusspatu
można stosunek tey zasady oznaczyć. Jakoż
100 części pomienionega kamienia wydają
72,14 wapna a 27,86 kwasu wodo-fluorowego,

- €zyli eo naiedno wychodzi, 60 częściom niedo-
kwasu wapuianu odpowiada w nim 23 kwasu.
Odebrawszy zatćm stosunek kwasorodu od po-
mienioney zasady i dołączywszy go do kwa-

'su, będzie wnim na 59 części fluoryny, 44

7
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wapriana metallu; dak dalece, że stosunek
fluoryny przez liezbe 59 oznaezac naleZy. — —

Flus, flurus, eiało łatwe do stopienia,
które się zwykle mieszą ztrudro topnieiące-
ui dla ułatwienia rozpłynienia się tych osta-
tnieh. Do liczby zaś tych ciał należy: mie--
szanina salcwy z kamienicm winnym, cał-
kowita albo przepalona; mieszanina węgla-
nu połażu z saletrą i węglem; borax, wa-
pno. alkal i t. d.
Flusspat, spałfluor, inaczey fluoranem

wapicnnym zwany, zdaie się bydź raczey
fluorkiem wapnianu. p. fluorek wapbianu.
Forma, naczynie zwykłe metallieczne,

mosiężne lub żelazne , służące do odlewania:
rozmaitych ciał stopionych. 'Tym sposobem
edlewa się w laboratoryaeh antymon, po-
taż, soda; tym sposobem przygotowuią się
sztabki zynkowe , cynowe i t. d. których
do doświadczeń częstokroć używać wypada.
Fosfor, phosphorus, ciało proste nie-

Oazke, którego liezba stosunkowa we-
dług dzisieyszych doświadezeń równa się 51,4.

+ — baldnina, wyprażony soluik wa-
pienny, któremu własność Śświeecnia w cie-
muości służy.
— eantona, mieszanina świecąca, po

wniesieniu iey ze światła do ciemności, po-
wstaie z utartych na miałki proszek muszel,
Ę i wyprażonych z Siarką.
kunckeła. 'phosphorue kunckelii,
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tak dawniey nazywano fosfor.
Fosforany, phosphates (salia phospho-

rica), sole pow staijące z kwasu fosforycznego
i niedokwasów. W ogólności w solach tego
rodzain, podobnie iako i we wszystkich in-
nych całkowite ilości stosunkow zasady i kwa-
su połączone są razem, tak dalece, że na
71,4, 271.4, 5:71,4 i tod. części kwasu fos-
forycznego, odpowiada w nich ieden albo

też dwa, trzy, cztćry i t. d. stosunków nie-
dokwasu. I dla tegoto w solach oboiętnych
tego rodzaiu, statecznie półtrzecia razy wię-
ccy kwasorodu zawiera kwas niżeli zasada
z nim połączona.
Fosforan ammoniaku, phosphas

- ammuoniae , sól złożona z poiedyńczego slo-
sunku kwasu fosforycznego =71,4ipoiedyń-
czego także zasady= 54. Wyrażamy ią prze-
to przez 71.4 - 54 = 105,4.
Nad-fosforan ammoniaku, super-

phosphas ammoniae , 2.71,4 +- 54 == 1708.
Przy-fosforan ammoniaku, su/-

phosphas ammoniae, 2.71,4 +- 5. 54==244.8.
,  Fosforan antymonu, phosphas stli-
bii, 571,4 + 306,1 = 520,5.
— baryty, phosphas baritae, 71,4--106
= 227,4. :
Nad-fosforan 1. bary ty, suwper—

phosphas 1. baritae, 4.7 1,4 ++ 5.156==755,6.
— — 2. baryty, super.phosphas 2 ba-

ritae, 47 156== 298,8, t
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Przy-fostfórae 1. baryty, suh--
phosphas 1. baritae, 4.71:4--5.156==1065,6.
Przy-fosforan2.baryty, sub-phos-

phas 2. baritae, 2.71,4 + 5.1506==610-8.
Fosforan bizmutuURO a bismu-

thi, 71,4 160=251,4.
— ceresu prosty, proto-phosphas

cerii, 71,4 108 — 1794. 1
— ceresu nadkwaszony, dentfo-

phosphas cerii, 5.71,4 + 252= 446,2
— chromu, phospkhas chromii,54 4

41605 — 56.7. i
— c yny pr o sty, proto-phosphas slan-

ni , 71,4 — 150==201,4.
— c yny na 4k w a s z on y. deufo—phos—
*phas stanni, 271,4 140=288.8.
— glińki, phosphas aluminae, 71,4

+- 35 == 106,4.
t Nadztostórau glinki, super- phos-
phas aluminae, 271,4+ 55 == 177.8.
Fosforan glucyny, Rtorpiae glu-

<cinae; 71,4+ 02 == 125,4.
— kadmu, phosphas cadmii, 71,4-128

== 199,4.
— kobaltu, phosphas cobalti, 71,4

+ 68 =15g,4.
— lityny, phosphas BR 711,4--56

== 107,4. ;
— magnezyi, phosphas magnesiae , e

71.4 —4— 40 «— 111,4. :
Nad—fosferan magnczyi, swper« /



e 79 —

phosphas magnesiae , 2.71,6 -|- 40= 183.8,
Fosforan magiiezyo- amm onia-

kalny, phosphas magnesiae et amanoniae,
powstaje z połączenia iednego stosunku fos—
foraua magnezyi= 111,4, ziednym także fos-
foranu ammoniakalnego— 105,4. Cała prze-
to sól wyraża się przez 111,4 -- 105,4
= 216.8.
Fosforan manganezu prosty,

proto - phosphas  manganesii , 71,4 -- 72
s 140;%,

(7 —manganczu nadkwaszony, deu-
to-phosphas manganesii, 5.7 1,416 0—=374,2.
_-— miedzi prosty, proto -phosphas
cupri, 71,4 + 144 = 220,4.
— miedzi nadk waszony; deuto-

phosphas cupri, 2.71,4 -- 160==302,8.
" — niklu, phosphas niccoli, 71,47%
<= 145,6. i

/ — oo win, phosplza.s plumbi 71,6

+ 224=2g5,4. —
. —Nad—fosforan ołowiu, super-phos-
phas plumbi, 4.71,4 +- 5.224= 957,6.

Przy- fosfor an ołowiu, suó-phos-
phas plumli , 2.71,4 -- 5.224— 814,8.
Fosferan pallasu, phosphas pałła-

dii, 71,4-+ 128= 199,4.
— platyny pr osty, proto-phosphas

platini.
— platyny PSE AZCAT: deuto-

phosphas platini,
q*



Fostforan potażu, phosphas potas=
„sae, 71,4 + q6==107,4.

Nad: fosforan potażu, super-phos-
plas potassae, 2.71,4 |- gó= 258 8. i
Fosforan rodu prosty. proto-phos-

phas rhodii , 71,4 ++ 256 = 527,4.
— rodu nadkwaszony, deuto-phos-

phas rhodii, 5.71,4|288=502,2. — .
- — sody, phosphas sodae (soda phos-
phorata, sal philosophicum minerale, sał
perlatum Haupti), 71.4-- 64 = 150.
Nad-fosforan sody, nę PROPPA

sodae, 2.71 wz DRA8.
Fosforan sody i am kacdeia:

phosphas sodae et ammoniae, iest połącze-
niem dwóch soli i wyraża się przez 155,4
-> 105,4= 240,8.
— sróbra, phosphas argenti, 71,4--256

== J07,4,
Przy-fosforan sróbra, iak-okóiz

phas argenii, 2.71,4 -- 3.256 = 850,8.
Fosforan stroncyany, phosphas

strontianae , 71,4 ++ 104= 107,4.
— uranu prosty, proto -phosphas u-

ranii, 71,4 +- 266 =53575,4.
— uranu nadkwaszony, deuło —

phosphas uranii, 5.71,4 ++ 548 ==762.2.
— wapna, phosphas całcis, 71,4 +- 56

==)137,4.
Nad-fosforan 1. wapna, stępór -

phosphas 1. całcis, 5.7 1,4 — 2,56 ==320,a,

 



'Nad-fosforan 2. wapna, super-
phosphas 2. całcis, 2.71,4 -+- 56 == 198,8.
Przy - fosforan 1. wapna, sub -

2 phosphas 1„całcis, składaiący koście zwierzę”

ce, 3.71,4 +- 4.50 —= 438,2.
— — 2. wapna, subphosphas e. calcisz

w naturze natrafiany, 2.7 1,4 +- 5.00=5 10,8.
Fosforan żelaza prosty, proło-

phosphas ferri, 71,4 + 72=1453,4. ;
— żelaza nadkwaszóny, deulo —

phosphas ferri, 571,4 160==574,2.
— ziemianu , phosphas tellurii , 71,4

> g2==165, 4.

— złota prosty.proto-phosphas auri,
71,4-1410—=487,4.
— złota nadkwaszony, deuto —

phosphas auri, 5.71,4-448—662,
— zynku, phosphas zinci, 71,4 + 84

=-155, 4.

— żywego sróbra prosty, profo —
phosphas hydrargyri , 71,4 + 416—487,4.
— żywego srćbra nadkwaszony,

deuto-phosphas hydrargyri,  2.71,4 432
==074,8.

Fosforek, phosphoretum, połączenie
fosloru z innówo iakićmkolwiek ciałem pro-
stćm. W poiedyńczych stosunkach tych związ-
ków, fosfor znayduie się statecznie albo wi-
ości 31 ,4 części, albo 2.51,4, 5.51,4it. d. Aże
niekiedy toż samo ciało wydaie znim dwa o—
sobne związki różniące się tylko stosunkiem
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fosforu, te więc, gdzie go iest mńiiey zowią
się fosforkami (phosphoreta), a te, które ge
więcey w sobie mają, nadfosforkami (super-
phosphoreta).. Sposób ałoli otrzymywania
tych kombinacyy, pespolicieużywany, do wa
dania ich w stanie doskonałe czystym nie
wystarcza, i dla tego dotąd prawa stosun-
kowe na związkach tego rodzaiu nie są na-
leżycie okazane.
Fosforek anty menu, phosphoretum

antimonii.
— arseniku, phosphoretum arsenici.
— bizmutu, phosphoretum bismuthi,

iest połączeniem fosforu z bizmutóm metal-
lem, i ma w sobie na 51,4 części pierwsze-
go, 144 ostatniego; tak dalece, iż go przez li-
czbę 51,4 144 = 175,4 wyrażać należy.
— chlorowy, phosphorelum chlori-

cum p. solnik i madsolnik fosforu.
,— cyny, phosphoretum stanni.
— iodoewy, pkosphoretum jodicum. P—

żodnik fosforu.
— miedzi, phosphoretum cupri,
— niklu, phosphoretum nicoli.
— ołowiu, phosphoretum plumót.
— platyny, phosphoretum platini, po-

wstaie ze stosunku fosforu ==31,4 i dwóch
platyny= 192

; Nad— f o sf o r e k platyny,  super—
S phosphoretum płatini, składa się ze 2.31,$ :
części fosforu a 192 mełallu,
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Fosforek potassu, meneĆpo—
tasstt.

— selenu, phosphoretum selenii, pola—
czenie fosforu z selenem, zwane iuaczey

selenkiem fosforycznym (sełemientum phos-
phori).
— siarki, phosphoretum sulphuris, p.

siarczyk fosforu.
— sodu, phosphoretum sodii.
— srebra, phosphorelum a:genti, po-

wsłaie ze tosusku srebra =2e20 i stosunku
fosforu= 51,4. Wyraża się więc przez licz
bę 51,4220==251,4.
— wodorodu, phosphoretum hydro».

genii , p. wodorod fosforyczny i uadfosfory=
czny.
— żełaza, phosphoretumferri, siderum.
— złota, phosphoretum aurt.
— zynku, phosphoretum zinci.
— żywego srćbra, phosphoretum

hydrargyri, powstai ze 51,4 części fosforu
a 400 metallu żywego: ŚFaben. Liczba zatóm
431,4 iest terminem stosuukowym tego zwią-
zku. i

— F esforese encyja, wlasno$c sluZaca
znaezney liczb.e ciat, ktore wystawione na&
wolny przystep Światła, wsiąkaią ie w sie—
bie i do czasu zatrzymają; i dla tego. wnie-

sione potem do ciemności yziowaią ie na
powrot i okrywaią się światlem bladawćmy

do fosforycznego podobnóm. $ r
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Fostoryt, apatites terrosa, naturalny
fosforan wapna, zmieszany łylko Z małą ilo-

ścią tak wapna iako też krzemionki, niedo-
kwasu żelaza i kwasu Aluorowego.

)

G.'

G a 4 o 1i ni t, gadolmzles. z Finboi Brod—
bo, składa się ze 45— 40,95 części ittryi,
10,26o+-—— 11.54 niedokwasu czarnego żelaza,

16,69 — 10,90 niedokwasu 1 ceresn 24,16 —
25,80 krzemsonkii 0,60części lotnych w czasie
prażenia straconych, Gadolinit z Korarfvct
oprócz pomienionych elementów mia ieszcze
ziemię właściwą toryną od Berzeliusa na-
zwaną.

Gagas, bitumen gugatus, iesl gatunkiem
smoły: zicmney zbitey, czarnego koloru i szkli-
stego blasku, i dla tego na wyrabianie roz-
maitych drobnych sprzętów używany.
Galareta, gełatina, kombinacya źwie-

rzęca. Według Berzeliusa, kombinacya ta
gotowa w źwierzętach się nie znaydnie ; ałe
z wielu części organicznych przez samo cie-
pło może się wyrobić. Ponieważ zaś nietyl-
„ko w królestwie źwierzęcćm, ale i w roślin-
"nóm bywa natrafiana, stosownie do tego za-
tóm zwykła się dzielić. Z tych, ga'areta źwie-
rzęca, iak doświadczenia Thćnarda i Gay-
Lussaca pokazały, składa się ze 47,881 części

£



węgla, 27,207 kwżioriłiu | 16,998 saletroro=
du i 7,914 wodorodu.
Galaretowy, gełatinosus, maiący wey-

rzenie galarety.
Galas, gałłae, narośle za+wiązniące się

na młodych gałęziach dębu, po ukłaciu in—
sektu cynips quercns-tolii , który w otworach
tych składa swe iaia. Powstaie zaś według
rozbiorą H. Davy ze 26,0 części garbnika,
2,4 gumy i substaucyi która po wyparowa-.
niu nie daie się więcey rozpuszczać , z 653,0
włókna roślinnego,6,2kwasu galasowego z ma-
łą ilością kombinaeyi extraktowey i 2,4 soli
wapiennych i nicktórych innych.
Galbanum p. guma żywica galhahnm.
Galena, płumbum gelena, naturalny siar-

ezyk ołowiu.
Gallany, gałłates (saliagallica s. gał-

łacea), sole powslaiące z kwasu galasowegoji
zasad solnych. 126 części tego kwasu zastę-
puią w nich mieysee prostego iego stosunku,
tak dalece , że we wszystkich solach tego ro-
dzaiu,iednemu albo kilku stosunkom niedo-
kwasu, odpowiada liczba ta mnożona przez
1,2,5, i tt d. Berzelius porównywaiąe ilości
kwasorodu zawartego w obudwoch tych ełe-
mentach gallanow , znalazł, że kwasorod za-
sady tylko śsesią część kwasorodu kwasu wy-
nosi.
Gallan ammoniaku, goałłas ammo-

niae;powstzue ze126 części kwasu a 54 am-
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moniaku, i wyraża się po: liczbę 126 + 34
== 460. |.
Gallan astyiuhu, gallas stibii,

3.126 --.300,1 =684,1.
— bary ty; gallas balzt.æ, 126 —[ 156

— 282.

— bizm utu, gallas bismuthi, 126-160.
= 280. T
— eeresu pr o st y, Proto-gallas ceril ,

126 +- 108—254.
— ceresu nadkwaszony,deuto-gal-

las cerii, 5.120 -- 252=Oto.
«— tl£ omu, galłas chromii, 53.126

-+ 160,5 == 538,5.
— cyny prosty, proło-gallas stanni,

126 + 1350=256.
— cyny nadkwaszony, deuto-galłas

stanni,2.126 + 146= 3986.
— glinki, gałłas ałuminae, 126 — 55

== 10+.

— glueyny, gałłas glucinae, 126 + 52
== 178.
— ittryi, gallasyttriae, 126 +- 80=200.
— kadmu, gallas cadmii, 126 ++ 128

= 254.
— kob slżu, gallas cobalti, 126 +-68
= 194. £
— lityny, gaWeas Hthinae, ï25 — 56
— i69.
— magnezyi, galłas Rożneać , 126

+40 = 166.



Kaltaw:manganezu prosty,proło-
gallas manganesii, 126 +72= 198.
— miedzi prosty, proto-zattar ruprty 1

126 + 144 ==270.
— miedzi nadkwaszony,deuto-gal-

las-<cupri, 2,126 +- 160=558.
— niklu, galłas niccoli, 126 +-74 —=200.
_— ołowiu, gallas plumbi, 126 + 224
**^$h0;* i
—— pallasu, korea palladii, 126 + 128
== 254.
— platyny prosty, proto-gallas pła-

tini, 126 -- 208 == 55%.
— platyny nadhwaszony, deużo-

gałlas platini, 2.126 ++ 224 = 476.
— potażł w;  gallas potassae, 126+- g6

= 329.
— rodu prosty, proto-galłas rhodii,

126-- 256==382.
— rodu aadkwaszony, deuto-gal-

rhodii, 3.126 -- 288 —666.
— sody, gallassodae, 126 4-64== 190-
— sróbra, gałlas argenti, rab -+ 236
— 304.
= wtiorcpaby: gallas strontianae ,

126-- 104 =£30:
— uranu prosty,proto-gallasuranii,
126—4— 266 — 592.
— aranu nadkwaszony, deuto-gal-

łas uranii, 3.126 +a"
8
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Gallan wapna, gallascalcis, 126-56
„== 289.
. —4*elaza prosty, proto-gallas ferri,
126 + 72== 198.
— żelaza nadkwaszony, deuto-

gałłas ferri, 3. 126 ++ 160= 538.
— ziemianu, gałłas tellurii, 126--g2

z= 2 18.
— zynku, gałłas zinci, 126 + 84—1 Ł0.
— żywego srćbra prosty, proto-
óa hydrargyti, 126 + 416 =D54a.
— żywego sróbra nadkwaszony,

deuto-galtas hydrargyri, 2.126 452684.
Galwaniz m, gałpanismus, przedlćm u-

ważany za cóś osobnego, dziś atoli dowiedzio-
ne że iest iedney z elektrycznością natury.
Garbnik, tanninum, kombinacya roślin

na właściwa, tak nazwana od naycelnieyszey
icy własności i obficie się znąyduiąca w ga-
lasie i korze dębowey, łabo iey dotąd wstanie
prawdziwie czystym otrzymać nie potrafiono.
Zdaie się tylko, Że iak cukrow, gum, Żywice
it.d. liezne są odmiany, tak podobnież i gark-
nik z rozmaitych części roślinnych wydobyty,
muniey więcey się różni i tyIko ogólne cechy
imoże mieć te same. Podług rozbioru Berze-
insa garbnik galasowy składa się z 50,55 .
części węgla, 45,00 kwasorodu i 4,45 wodo= /
rodn. i I
„. —sztuezny, tenninum artificta—
łe, kombinacya roślinna wydobyta zindychta,

«
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Żywicy it.d. przez kwas saletrowy, aktórey
własności garbnika poniekąd służą.
Garnek papina, digestor papini, iest-

to naczynie żelazne albo miedziane, ze szczelnie
przystalącómimocne osadzonćm wiekiem, za
pomocą którego można temperaturę rozmai-
tych płynow daleko wyżey nad punkt goto-
wania się podnieść. Ztąd użycie iego do wy-
ciągania rozmaitych części roślinnych przez
wodę lub wyskok, do rozgotowywania kości
itd. s
G az, gas (fluidum aöriforme). Imic po—

chodzące od .wyrazu hollenderskiego ghoast,
ducha: oznaczaiącego, dziś rozciągnione na
wszystkie ciała, które się zwykle wstaniclo-
tnym prezentuią i bez pewnego gwałlu, na-
płyn albo ciało skrzepłe zamienić sięnie daią.
Wszystkie zaś w ogólności gazy powstają ze
szczególnych istot stałych i cicplika, a może
cieplikai światła. .
— ammoniacki, gas ammoniacum,

(aer ałcalinus, gasalcali votatile) P- amino-
niak.
— chlorowy czyli SkTarywi gas

chlłoricum (gas acidum muriaticum ocyge-
natum, gas acidi marini dephlogisticat:)
p. chloryna.
— kwasorodny,.gas orygenium (atr

_ dephlogisticatus, aćr purissimus, adr perus
factitius, gas dephlogisticatum, aćr igneus,
aćr vitalis, gas igneum) p. kwasorod.
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Gaz kwasu sv o d o—f 1 n oro w e g o. gas
acidum hydro-chłoricum p. kwas wodosolny.
— kwasu węglowege, gas acidum.

carbonicum (aćrfixrus, aćr mephiticus, act—

. dum aćreum) p. kwas węglowy.
— kwasu wodo- fluorowego, gas

acidum fluoricum (gas acidi spathosi) P-
kwas wodo-finorowy.
— kwasu wodo-iodowego, gasaci-

dum hydriodicum p. kwas wodo-iodowy. 2
— kwasu wodo-solnego, gas aci-

dum hydro - chloricum (gas acidi marini,
gas acidi muriatici) p. kwas wodo-sołny. -
— niedokwas a. saletrorodny,

albo niedokwas salet rowy, gas pro-
toxcidi nitrogenii (gas nitrosum dephło-
gisiicatum p. niedokwas 1. saletrorodny.
— niedokwas 2. saletrorodny

czyli gaz saletrow y, gas deutowidi ni-
trogenii (ażr nitrosus, gas nitrosum 5* p.—
niedokwas 2. saletrorodny.
— niedokwas selenówy, gas 0-

aidi sełenii p. niedokwas setenowy.
— niedokwas węglowy, gas ozi-

dum carbonicum p. niedokwas węglowy.
— oleyny p. p wodoredny nad -

„węglisty. .
— podkwasu saletrowego, gas

„. acidum nitrosum p. podkwas saletrowy.
— podkwasu siarczanego, gas
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'acidum sulphieros'um (aćr acidi pitriołici) f
p. podkwassiarczany.
Gaz saletrorodny, gas nitrogeniuin

(gas azot.cum, aer  phłogisticatus, aer me-
i p/.ltzcus, mephitis atmosphoerica, gas phlo-
gisticatum ,:mephitis aćris phlogistica )P:
saletrorod. |
— wodorodny, gas hydia(aćr

inflammalilis ) p. wodorod.
 —wodorodny arsenikowy, gus
hydrogenium arseniatum P— wodorod arse-
nikówy.
— wodorodny fostoryczny, gas

hydrogenium phosphoraium (aćr phospho—
ricus) p. wodorod fosforyczny.
—wodorodny nad-fosforyczny,

„gas hydrogenium per-phosphoratum p. wo- .
dorod nad-fosforyczny.
— wodorodny sełenowy, gas hy-

drogenium selenialum p. wodorod seleuowy.
— wodorodny siarczysty,, gar

„hydrogenium 3sulphuratum ( aer hcpa!ïcuo)
p- wodorod siarczysty.
— wodorodny węglisty, gas hy-

drogenium carbonatum p.xvodorod węglisty.
— wodorodny nad-węglisty, gas

hydrogeniumper-carbonatum (gas otetyjim)
p: wodorod uad-węglisty.
— wodorodny ziemianowy, gas
RB telluriatumi p. kwas wodo-zie-
mianowy.

$*
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Gazometra, gasometri, szklanki z po-
działami, za pomoeą. których oznacza się
ilość danego gazu co do obiętości, a nastę-
pnie i co do wagi.
Gazyodchodowe, wydobyte z żołąd-

ka, kiszek cieńkich (intestina tenna) i gru-
bych (intestina crassa). Podług.doświadczeń
PP. ChevreuliMagendie składa się z gaza

kwasorodnego, kwasu węglowego, wodorod-
nego, węglistego, woderodu czystego, tudzież
gazu saletrorodnego i hepatycznego w roz-
maitych stosunkach 2 sobą pomieszanych.
Skład gazów odchodowych innych źwierząt
muiey więcey do ludzkich przystępuie. .
Gąbka, spongia off. istota miękka, sprę-

żysta i nader dziarkowałta, znaydowana w nie-
których morzach poładniowych przytwierdzo- :

7

na do skał, i przedtóm uważana.za produkt
roślinny. Dziś atoli odnosi się do zoofitów;
iakoż destyllacya iey daie wszystkie kombi-
nacye częściom źwierzęcym właściwe.
G e n c yanin, gentianinum, kombinagya

roślinna wydobyta przez Henry i Caventou
.% korzeni gentianae luteae. Zdaie się bydź
odmianą kombiuacyi larbuiącey.: 5
Gęstość, densitas p. ciężarwłaściwy. £Z

> Gips, calcareus gypsum,iest naturalnym.
siarczanem wapna.
Gliadyna, głiadinum, kombinacya ro--

ślinna właściwa daiąca się odłączyć od klaystru



pm
przez wygotowanie gozwyskokiemi odparo-
wanie otrzymaney solucyi.
Glina, argilła, icst mieszaniną glinki

Z piaskiem, a niekiedy i ihnemi niedokwasa-
mi. |

Glinka, aluiina (terra aluminosa ),
ziemia złożona z metałłu glinianu 1 kwasoro-
du. Stosunek iey wyraża sę przez 1g -- 16
*o jD, —
Ghnkowy gliniasty, aluminosus ,

| PRA:
Glucyna, glucina (bery llia), ziemia po--

wstaiąca z metallu glucynu i kwasorodu. Li-
*ezbaicy stosunkowa równa się 56 —— 16— 52.

Glycerinum p. kombinacya słodka o-
leiow.
Glycion p. cukier lukrecyowy.
Glycyrrhizin p. cukier lukrecyowy.
Gnicie, putrefactio p. fermentacya

zgniła. |
Gorzenie, combustio, wydobycie się

współczesne cieplika i światła czyli ognia, -
które zwykle odmianie stanu chemicznego
«ciał towarzyszy.

Gotowanie, ebullitio, ogrzewanie iakie-
gokolwiek płynu do tego stopnia, na którym
zaczyna obficie przechodzić do stanu pary i
stan płynny na lotny zamienia. / -
Grafit p. ołówek. Że,

- Grawimetr, gravimetrum , narzędzie
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Rsłużące do wynaydowania ciężaru właściwe-
go ciał stałychi płynnych.
Gruzty, głandułae.*Dzielą się naproste

(gland. conglobałae), rozrzacone tu i ówdzie

wzdłuż naczyń „limfatycznych, i powstaiące
z samey galarety; tudzież złożone (głand,
conglome!atae), które znaczną część wnętrz-
ności, iako wątrobę, prostatę, nerkiit. d. sta-
nowią. Dotąd mamy tylko rozbior wątroby
wołowey, wykonany przezBraconnota, który
na 100 icy części znalazł 18,94 tkanki na-

-<zynney i błon i 81,06 substancyi wątrobney
(pareuchyma). To zaś ostatnie na 100 także
częściach zawierało w sobie 68,64 wody, 20,19
suchego białka, 6.07 istoty ubogiey w sale-
trorod, łatwo się rozpuszczaiącey w wodzie
a z trudnością w wyskoku, 5,89 olciu fosfo- —
rycznego solwuiącego wytyskokuii podobne-
go do tłustości mozgowey, 0,64 solnika po-
tassu, 0,47 fosforanu żelaza i wapna, 0,10
soli kwaśney organiczńcy maiącey za zasadę
potaż, tudzież z małey ilości krwi.

. Grynszpan p. occian miedzi.
Grzybiany, fungates, połączenia nie- .

dokwasów z kwasem grzybowym.
Guma, gummi, kombinacya organiczna

roślinna. Pod rodzaiowóm tćm imieniem mie-
ści się wielka liczba odmian, z których ka-
Żżda ma wprawdzie ogólne cechy te same,
ale drobnieysze własności różne., Tu należy |
guma wiśniowa, arabska, adragantą i t, d, ,

V

rec

)
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Guma ammoniaecka p. guma Żywicz-
na ammoniacka. Mi
— anima p. żywica anima,
— arabska albo senegałska, gum-

mi arabicum, gatunek gumy czyli sktzepłego
kleiu, sączącego się z drzewa acacia*vera, ara=
bica i senegal. Pedług rozbioru Ure składa
się z 50,79 części kwasorodu, 35,13 węgla,
6,08 wodorodu i 3,00 saletrorodu. K
— Gumigutta p. guma Żywiczna gu-

migutia. i 2
— gwałak p. Żywica gwaiak. K
— oliwna, otrzymuiąca się z drzewa wy-

daiącego oliwę. Podług rozbioru Pelletier
składasię z 66 części oliwili, 18 substańcyi
czerwoney i*8. włókna roślinnego. &
— śliwowa, ze śliwy zwaney trześnią

_( pranus avium) pochodząca; podług Johna
składa 'się z 80 części cerasinii 20 gamy.
 — sprężysta, imie niewłaściwe tey

_ kombinacyj, która się inaczey zowie kaczukiem.
— sztuczna, gummi artificiale. Tak

nazywają niektórzy Chemicy gumę otrzymaną
przez rozgotowanie krochmalu w wodzie.
— tragakanta czyli adraganta,

test gatunkiem gumy sączącey się z krzewu a-
stragalus tragacantha. — — — . .
— Żywiczna, gummi-resina, mie-

szanina naturalna gumy ż żywicą. Tu ma-
leży gama żywiczna ammoniacka, assa-foeti-
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da, gałbanum, mirra, gumigutla, olibanum,
gumilakka it. d.
Guma żywiczna ammoniacka.gum-

mi-resina ammoniacum, otrzymuie sie z ro—
śliny mieszkaliącey w Afryce a dotąd z pewno-
ścią nieoznaczoney. Podług rozbioru Bracon-
nota guma ammoniacka składa się z 70,0czę-

' $ci, żywicy, 18,4 gumy, 4,4 klaystrat6, 0 wo-
dy. Podług Bucholza zaś z 72,0 części żywi-
cy,22,4 gumy, 16,0 stwardłego klein, tudzież
potażu, wapna, fosforanu wapiennego, glinki,
i śladu niedokwasu żelaznego.
— —assa-foetida,otrzymuiesię z ro=

śliny ferula assa - foetida. Podług rozbioru
Pelletier składa się z 65,0 części żywicy , 3,6
oleiu lotnego, 19.44 gumy 11,66 bassoryny ;
io,5 nad-iabłecznianu potażu.
—— — euforbia, gummi-resinaeuphor="

bium, wypływa z krzewu euphorbia officina-
lis. Podług rozbioru Pelletierżywica ta pocho-
dząca zeuforbii lekarskiey, antiquorum i ca-
nasiensis, składa się z 60,8 części żywicy, 14,4
wosku, 8,0 oleiw lotnegoiwody, 2,0bassory-
ny i włókna roślinnego, 1,8 iabłecznianu po-

_ tażu i12,2 iabłecznianu wapiennego.
— — galbanum, gummi-resina galba-

num, iest skrzepłym sokiem wypływaiącym
znaciętych korzeni rośliny afrykańskiey zwa-
ney bubon galhanum. Podług Pelletier składa
się z 66,86 części żywicy, 19,28 gumy, 7,52

włóknai części obcych, śladu iabłecznianu wa-

*



piennego i 6,354 części olein lolnego i straty:
w rozbiorze poniesioney.
Guma-żywiczna gumigutta, po-

chodzi z drzewa indyyskiego eambogia gulta.
Podług Bracounota składa się z 80 części Ży-.
wicy i eo gumy.
— — mirra, gummi -resina myrrhaś,

Podług rozbioru Pelletier na 100 iey czę-
ściach znayduie się 54 żywicy zmałą ilością
olein lotnego i 66 gummy. '
—— olibanum, pochodząca z krzewa

iuniperus lyeia, przychodzi do nas z Turcyi /
i Indyy wschodnich. -Podług rozbioru Pfaffa .
składa się z 55 części żywicy i 47 gumy.
— — opoponax, otrzymuie się z ko-

rzezi rośliny wsehodniey  pastinaca„opopa-
nax. Podług rozbioru Pelletier składa sięze .
42,0 żywicy, 33,4 gumy, 4,2 krochmalu, g,8
włókna roślinnego , 2,8 kwasu iabłkowego,
1,6 kombinacyi extraktowey , 0,5 śladu ka-
czyku i wosku i 5,g ołeiu lotnego i straty,
którey podczas rozbioru uniknąć niepodobna.
— — sagapennm, zdaie stę pochodzić

z rośliny ferula persica. :
—— skammonenum,scummonium, 0*

trzymnie się z soku korzeni rośliny convolvulus
scammonia mieszkaiąccy szezególniey w Syryt
Bouillon-Lagrange i Vogel z rozbioru gumy
tego rodzaiu z aleppo, otrzymali 60 części ży
wicy, 5 gumy, 2 kombinacyi extraktowey i
35 pozostałości rośliunych i części ziemnych.
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W rozbiorze za5 skammonium śmirneńskiego
znaleźli 29 ezęści żywicy, 8 gumy , 5 kom—

"binacyi extraktowey i 58 reszty roślinney i
iunych części obcych mechanieznie przymie-
szanych.

HR.

Hartowanie, działanie, w którćm przez
samo nagłe ostudzenie rozpaloney stali, uada-
ie się iey wysoki stopień twardości.
Hełm, tak nazywamy czapkę przykry-

'" waiącą banię alembika.
Hematyn, hematinum, tak nazywaią

Chemicy kombinaeyą farbaiącą: drzewokam-
pesz. Jest ona gatunkiem farby. .*
Hiacynt, hyacinthus, kamien w którym

podług, różbióra Klaprotha i Vauquclin znay-
duie się od 64,5 do 70,0 cyrkony , od 25. do
52,6 krzemionkii od 0,5 do 2,0 niedokwasuże-
laza; słowem stosunek elementow składaią-
cych hiacynt nader blizki eyrkonowego.
Higrometr, hygrometrum, narzędzie —

służące do wyznaczania stopnia wilgoci po- .
wietrza atmosferycznego.
Higrometrya, hygrometria, nauka za-

trudniaiąca się śledzeniem ilości wilgociw po--
wietras w danóm mieyscu zawartey..
Hioscyamina, hyosciama, alkali ro--

ślinne otrzymane od Brandes z zicła hyoscia-
mi nigri. Mało dotąd poznane.
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Hircates, sole z kwasu kozłowego (aci-
dum hircieum) i zasad soluych złożone.
Hircyna p. olcy kozłowy.
Hordeina, hord inum,cevadinum, kom-

binaeya roślinna właściwa charakterami swemi
przysstę puiąca do włókna. Proust wydobył ią
z mąki ięczmienney.
Hupczany, boletates, sole z kwasu hup-

czanego i zasad powsłaiące.

1.

Jabłeczniany, małates (salia malica,
sorbaies) sole złożone z kwasu iabłkowegoi
niedokwasow. We wszystkich tych związkach
stosunek kwasu iabłkowego, rowna się 145,5
a liczba ta, uważana względnie do eatkowi-
tey ilości stosunkow zasady, iest tylko mnożo-
na przez 1, 2,51 t. d. Całkowitazaśmassa kwa-
 sorodu zawartego w zasadach soli oboiętnych
tego rodzaiu, ma się do kwasorodu kwasu,
jak 1: 5. Niedawno iednak trafiono na sposoł»
otrzymywania kwasu iabłkowego czystego, i
dla tego dawnieysze iabłeczniany, za dalekie
od tego stanu uważać należy.
jabiksiniau ammoniaku, malas

aminoniae, sól złożona z iednego stosunka kwa-
su iabłkowego i poiedyńczego także ammonia-
kn. Wyraża się przeto w tablicach stosunko-
wych przez 145,0 + 3% == 179,5.

9
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Jabłeecznian baryty, małas ba-

ritce, 145,5 +- 156—302,5.

— cyny prosty, proto-malas stanni,

145,5+ 150 — 175,5. ^
e y n y. n a d k w asz o n y, deuto—malas

stanni, 2.:45,5 —F 146 — 437.

— glinki, malas aluminae, 145,5--35

— 1805:
R magne zyły aló9 magnesiae, 140,5

-- 40 == 185,5,
— mahnganezu 'p rosty, proto- małas

manganesii , 145,0 - 72==217,0.

— miedzi as2k w sśx KOGA-Ma-

las cupri, 2.145,5 160=351.

Nad-iahłeeznian miedzi nad-

kwaszony, super- deuto- malas cupri ,

4.145,5 + 160 ==041.

Jabłecznian ołowiu, malas plumbi,

145,5—224 =569,5.

— potażu, małas potassae, 145,5 + g6
= 241,0.
— sody; swałóe sodae, 140,5-64==20g,5.

— sironeyany; małas sirontianae,

145,5+- 104 == _24g,5.
— wapna, małas całcis, 145,54-56

$= 201,5.
Nad-iabłecznian wapna, szper-

malas calcis, 2.145.5 + 56==247.
Przy-iabłecznian wapna,suł-ma-

las calcis, 145,5 ++2.06= 257,5.



Jabłecznian żelaza prosty.proto-
malas'ferri, 145,5 +72 == 2170. i
— 2y wego sr 6 b r a pro sty, profo—

malas hkydrargyri, 145,5 + 416 ==561,5.
— Żywego s róbra nadkwaszony,

deuto-malas hydrargyri,2.145,9j-452==625.
Jaie, opium, składa się pospolicie ze trzech

części, toiest białka, które iest prawie czy-
stą kombinacyą białkową, i na 160 częściach
zawiera w M według doświadczeń Bostock
80,0 wody, 10.5 białka i 4,5 kombinacyi od
ognia się nieścinaiącey; z zółtka, w któróm
oprócz olein zółtego, iest rodzay kombinacyi
serney, woda, a podług niektórychi ślad ga-
larety; nakoniee z błony przylegaiącey do
skorupy, która ma hydź skrzepłem białkiem.
Sama zaś skorupa podług rozbioru Vauqueli-
na jest mieszaniną 72 części węglanu wa=-
pna z 2 fosforanu wapiennego i 5 galarety
źwierzęcey; reszta, 25 części wynosząca, mo-
że bydź wodą. s
Jarzębiniany, sorbatfes, dziś uważa-

ne są za iedno z iabłecznianami.
Jatropha curcas. Orzechy tey rośli-

ny, według PelletieriCaventou powstają z o-
lein tłastego połączonego z kwasem iatrofo-
wym, zgumy, włókna i bialka, częścią solwu-
iącego się w wodzie, częścią zaś nierozpu-
szczaiącego się.
Jednorodny, homogeneus, wyraz leń
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siuży do oznaczenia ciał luh części tego same-
go ciała zupełnie sobie podobnych.

J e d w a 5 surowy, podług rozbioru Ro-
ard składa się ze 25 do 24 części materyi do
germy podobney, 0,005 do 0,0075 tłustości wo-
skowey, 0,016 kombinacyi farbniącey, śladu
słoty tłustey aromatyczney i 72 do 75 części
'zystego iedwabiu.
Jedwabiany, bombiates, sole z niedo-

kwa:ow i kwasu iedwabnikowego złożone. Do-
tąd atoli bytu tego kwasu należycic nie wy-
probow eano.
 Jełczenie, rodzay śortnójitacyi Gi psu-
cia się dobrowolnego oleijow.
Jmbier, amomum zingiber, według roz-

bioru Bucholza składa się z 1,56 części oleiu
otnego, 3,60 żywicy miękkiey. 0,65 kombivacyi
extraktowey solwniącey się w wyskoku abso-
lutnym, 10,50 kombinacyi extraklowey nie--
rozpuszczaiącey się w tymże wyskoku, 12,05
gumy, 19,75 krochmalu podobnego do basso-
rvny, 26,00 extrakitu ukwaszonego wyłączo-
uego przez potaż, 8,50 bassoryny, 8,00 włó-
knai 11,90 wody.
Indycht, indigo, kombinacya farbacć

otrzymana przez gatunek fermentacyi. z roślin
należących do rodzaiu indigofera. Według
rozbioru Thomsona składa się z© 46.154 sńękei
kwasorodu, 40,584 węgłai 15.462 saletrorodn.
Indygotyn p. kombinacya farbniąca

tudycht.
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Infuzya, infusio, iest roztworem otrzy-
manym przez wymoczenie iakiegokolwiek bądź
ciała w wodzie, wyskoku, eterze, occie it. d.,
ato, albo zlewaiąc go temi płynami w tem-
peraturze zwyczayney, albo ogrzanemi, byle-
by tylko płyn rozpuszczaiący nie był z nićm
gotowany; wtym ostatnim albowiem razie in-
fuzya zamienia się na odwar.
— lak 'm usu, iest rozpuszczonym lakmu—

sem w wodzie.
J o d any, iodates, sole złożone z ad

iodowego i zasad. Ponieważ zaś kwas iodo-
wy wyraża się przez liczbę 350: liczbie więc
tey, we wszystkich iodanach, odpowiadać
musi, albo poiedyńczy stosunek niedokwasu
albo podwóyny, potróyny i t. d. lab nawza-
icm, stosunek kwasu, może bydź powtórzo-
ny całkowitą liczbę razy. Porównywaiąc zaś
ilość kwasorodu obudwóch pierwiastków skła-
daiących sole oboiętne tego rodzaiu, wypada:
Że rmassa kwasorodu zawartego w zasadzie,
masię do kwasorodu kwasu, iak 1: 5.
Jodan ammoniaku, iodas ammoniae,

powstaie z poiedyńczego stosunku kwasu io-
dowego. == 530 i poiedyńczego także «lkali
==34, i wyraża się przez 530 -|- 54 == 564.
— bary ty, iodas baritae ,. 33049 156

=480.
— bizmutu, iodas bismutki 5350160

== $go,
*

9
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Jocan ceresu prosty, protfo-iodas
cerit.35350 +- 108==438. "
— ceresu nadkwaszony, deu£o-io-

das cerii, 5 550 + 2352 == 12292.
— chromu, żodas chromii, 5.33504-160, 5

==1150,0. j
— cyny nadkwasz o ny, du/o—$od:s

stanni. 2.530 ++ 146==806.
— glinki, iodas ałuminae, 530+- 30

— 305.
— glucyny, iodas glucinae, 530 +- 52
PRS — ,
— ittryi, £odas yftriae, 550 +-.80==410.
— kad mu, ïodas cadmii, 550+- 128

w— 408 ik
— kobaltu; fadóż PE 350 + 68

= 396.
— lityny, iodas lithinae, 350 +56

== 800.
— magnezyi, iodas magnesiae, 350

-+ 40 ='370. s
— manganezu prosty, proto--iodas

manganesii, 550 +- 72== 402.
— manganezu nadkwaszony,deu-

to-iodas manganesii, 5.530 + 160= 1150. ©
— miedzi nadkwaszony, dcuto-io-

das cupri, 2.5350 + 160==820. .
—— niklu, iodasniccoli, 530 -- 74404.

— ołowiu, żodas plumói ,3, 550-;-224
* S56,.
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Jodan pallasu, iodas palladii, 530 44
120—4 8. 2

— platyny nadkwaszony, deuło-
— todas płatini, 2 550 4—224 — 884.
— potażu, iodas potassae, 550sf 96

== 220.: '

— rodu nadk w aszony, deufo—iodas
rhodii , 5 550 +- 268 = g48.
— sody, iodas sodae , $50 — 64= 394.
— sróbra, iodas argcnti ,530 Ę 236

== 506.
— — stroncyany, żodas strontianae, 530
-- 104 = 454.
— ur a n u n a d k w a sz o n v, deuto-w-

das uranii, 3.550 + 548 == 1558..
— wapna, iodascałcis, 3530 + 56==35864
— żelaza nadkwaszony, deuto-io-

das ferri, 3.3350-+- 160 = 1150.
— ziemianu, iodas tellurii, 550 + 92 -

=422.
— złota nadkwaszo ny, deuto-iodas

auri, 5.530 -- 448 = 1438.
— zynku, iodas zinci, 550 +- 84 == 414.
— żywego srćbra prosty, pro£o-

iodas hydrargyri, 530 + 416 =746.
— Żywego sróbra nadkwaszony,

deuto-iodas hydrargyri, 2 550 +- 452==1092.
Jodnik, ioduretum, połączenie 1. rzę-

du iodyny z iunóćm ciałem prostćm.  Stosu-
nek poiedyńczy iodyny, równaijący się 250, —
iest tu statecznie tenże sam albo powtarzany
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przez liczby całkowite; aże toż samo ciało
proste daie niekiedy z iodyną dwie osobne
komhinacye: dzielimy ie przeto na iodniki
(jodureta) i nad-iodniki (super-jodureta).
Jodnik antymonu, iodurelum anti-

znonii, 5.250 +- 208.1 —=1608 1.
— bizmutu, ioduretum bismuthi, 250

—[ 144 = 594. . f
— chlorowy p. kwas chloro - iodowy.-
— cyny, ioduretum stanni, 250 + 114
* 564. : | —
— fosforu, ioduretum phosphori. Zdaie

się że iodyna z fosforem więcey niż ieduę
wydaie kombinacyą. |
— miedzi, ioduretum cupri, 250 4 28

 S=J79. i | '
— — niklu, ioduretum niccoli, 2504— 74
== 324. s.
— ołowiu, ioduretum plumbi, 250

—- 208 — 458. id
— potassu, ioduretum potassae , 250

-- 80 = 330. e ;
— saletrorodny, ioduretum nitroge- :

nii, 3.250 +- 28 =778.
— selenu, ioduretum selenii. $
— siarki albo siarczany, ioduretum

sułphuris. *
— sodu, ioduretum sodii, 250 448

== 2g8. |
 — sróćbra, iodurelum argenti, 250-220
zz 470, : i

»
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Jodnik wożctódi p. kwas wodo-i-10-
dowy.
— żelaza, zadałam ferri, 250 + 56

== 300.
— zynku, ioduretum zinci, 250 4-68

= 318.

— żywego srćóbra, żzoduretum hydrar=
gyri, a50 + 400==650 — * RiR sc
Nad-iodnik żywego sróćbra, su-

per-ioduretum hydrargyri,2.250-400==g00.
Jodyna, iodina, ciało proste niemetalli-

czne , którego liczba stosaunkowa równa się
250.
Ipekakuana, callicocca ipecacuanha.

Korzeń tey rośliny, podług rozbioru Magendie
i Pelletier, zawiera w składzie swoim alkali
roślinne właściwe, nazwane od nich emety-
ną. Aże alkali to nayobliciey się w korze
tych części roślinnych znayduie, przeto oso—
bno korę, a osobno same korzenie pomienie-
ni autorowie analizowali. "Jakoż z rozbioru
kory korzeni ipekakuany otrzymali 16 części
emetyny, io gumy, 42 krochmalu, 6 wosku
roślinnego, 20 włókna, 2 substańcyi tłustey
oleyney iślad kwasu galasowego. Same zaś
korzenie, odarte z kory, zawierały w sobie
1,15 części emetyny, 5,00 gamy, 20,00 kroch-
malu , 66.60 włókna, 2, 45 substańcyi tłu-
stey oleyney, kwasn galasowego i kombinacyi
extraktowey. *
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Irys, iridium, meta!l, którego termin slo-
sunkowy dotąd ściśle nieoznaczony.

1t t r o — ce r y t, kamień złożony podług
rozbioru Berzeliusd z 50,00 części wapna,
8,10 ittryi, 16,45 niedokwasu ceresu i 25,45
kwasu fluorowego; czyliz 68,18 części flus-
spatu, 10,60 fiuorądia itlryi i 21,22 fluoranu
ceresu. |

I t t r o—t a n talit, kamień stanowiący
kilka odmian. W czafnym.tp: na 100 czę-
ściach znayduie się, podług rozbioru Berzeli-
usa, 57,00 niedokwasu tantału, 8,25 kwasu
tnnstenowego, 20 25 ittryi, 6.25 wapna, 5,50
niedokwasu żełaza i o,5o niedokwasu uranu.
W śźółtym czyli brunatnym iest nieco wię-
cey tantału i ittryi; w ciemnym zaś ilość
niedokwasu tautalu mnieysza, a znacznieob-
fitsza ittryi.
"Junonium, / metall ogłoszony przez

Thomsona, który miał go znaleźć w czasie
rozbioru allanilu. Własności iego rzeczywi-
ście zdaią się bydź różne od innych metalli.
Ale że wynalazca miał go znaleźć w iednym
tylko ułamku ałlanitu, winnych zaś statecz-
nie sam niedokwas ceresu spotykał : przetoi
metall ten, iako mało poznany i iaż zaginio-
ny, za osobny uważać się nie może.

K. r

Kaczuk, resina elastica, kombinacya
*

"*



roślinna właściwa, zwana inaczcy gumą sprę-
źystą, wydobywa się w Ameryce południo-
wey i lndyach wschodnich z soku wypły-
waiącego przez nacięcie roślin iatropha ela-
slica, urceola ełastiea i wielu innych. Po-
dług rozbieru Ure składa się z go,00 części
węgla, g,ri wodorodu i 0,88 kwasorodu.
Saletrorod-przeto do składu iey nic wchodzi.
Tak zaś nazwany kaczuk mineralny, icst ga-
tunkiem smoły ziemney sprężystey.
Kadm, cadmium (claprotkium, meli-

num), metalł, którego liczha stosunkowa==112.
Kafeina p. kombinacya kawiana.
Kalamin, węglan naturalny zynka.
Kalorymetr, calłorimetrum, narzędzie

służące do wynaydowania stosunku iłości cie-
plika właściwego ciał.
Kameleon mineralny, chamaeleon

mineralis. Vak nazywamy kombinacyą otrzy-
maną przez stopienie niedokwasu czarnego
manganezu z alkabi,przy wolnym przysiępie
powietrza. Doświadczenia ChevillotiEdwards
przekonywaią, £że w tym razie niedokwas man-
ganezu nic ze slosunku kwasorodu nietracąc,
cząstkę iego owszem przybiera iprzeistacza
się na nową kombinacyą, ktora iest, iak się
zdaic, kwasem, a zatem połączenie iego & al—
kali, solą, toiest manganezyanem potażu, sody,
baryty (manganesias połassac, sodac, baritae)
it. d. i
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Kamfora, camphora, kombinacya ro-
ślmna Achimościkii swoierai do natury ole-

iow lotnych przystępuiąca. W Chinach, Japonii
iwyspach im przyległych napawa pnie 1ko-
rzenie niektórych yatankow lauru, a miano-
„wicie laurus campho:a, z których się też przez
subliniacyą wypędza. Wedłag rozbioru Saus- -
sura składa się z 74,58 węgla, 1461 kwa-
sorodu, 10.67 wodorodu io,54 saletrorodu.
— brzozowa, Żełulinum ; kombinacya

roślinna wydobyta od Johna ż zewuętrzney,
skórki kory brzozowey. Należy ią atoli nwa-

żać za odmianę kamfory, albo raczey za gatu-

nck kamiory sztnczney.
— bursztynowa, podnosi się w czasie

destyllacyi bursztynu i iest odmianą kamfory. i
Vaugquelin, wynalazea tey i—toty, nazywa ią
żywicą bursztynową lotną. y
— 1 ko p yt ni k u pONpollthO P-

kopytnik.
— omanowa, otrzymuie się z korzeri o-

manu pospolitego (iuula heleninm) i dla nie-
których własności z kamforąp ża
odmianę iey uważa się.
— sztuczna, camphora <+óaiali ;

kombinacva roślinna.posiadaiąca niektóre włas-
nościi kamfory zwyczayliey, ale ot: zymana z 0-

leiu terpentynowego albo eytrynowego, trak-
tuiąc ie gazem kwasu wodo-soluego. Jest rze-
czą podobną do prawdy, że to są kombna-
eye pomienionych oleiow, całkowitych al-

=
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bo rozrobionych, z kwasem wodo -solnym.
Kamfora zawilcowa, gatunek kam-

fory wydobytey z ziela anemoue  pratensisi
pa!satilla.
Kamforany, camphorates, sole powsta-

iące z zasad i kwasu kamforowego. Przyro-
dzenie ich atoli dotąd mało poznane.
Kamień,lapis; tak się w ogólności Z0-

wią” ciała kopalne powstaiące iużtoz połącze-
nia ziem pomiędzy sobą ałbo z alkali, iuż
z niektóremi kwasami, niedokwasamni kócat>

„ ieznemi i t. d. W gospodarstwie organicz-

/

nem natrafiane zsiadlosci, takZe pod tem zay—
muula sie imieniem.
— artrytyczny, zsiadłość, z weyrzenia

podobna do kredy, formuiąca. się w choro-
bach artrytycznych w artykułacyach , które

_ niekiedy cale znaczney dorastaią obiętości. Po—
dług doświadczeń Wollastona kamienie te
powstaią z uranu sody. 1 —
— filozoficzny, apis philosophorum,

proszek czy elixir, który miał wszysiko, cze- '
go się dotknie, przeistaczać w złoto. /
— kaustyczny, lapis causticus , iest

stopionym potażem.
— kiszkowy, bezoardum, iest zsiadło-

ścią składu nader niestałego, natrafianą w ż0-
fądku ludzi,aa nadewszystko innych źwierąt.
Nią bowiem niekiedy bywa kamień żółcio-
wy do neck OR a niekiedy moty

I9—:2.
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akws'solńe, ziemne; żywiczne; skleione:ra=
zęm włosy Lt. d. zo
Kamień meteoryczny,. aerolilhćs;:

tak się zowią kamienie z powietrza spadaiące.
— miodowy, mełiłithus, kamień:znay-

dowany.w Turyngii w warstach: węglazie- -
niiego.. Podług. rozbioru Klaprotha iest czy--
stym. melitanem glinkowym.:
— mozgowy:, ealłcułus pinealisy zsta-

dłości zawiązuiące się. niekiedy. (W.mozgu.:.
Podług: rozbiora Foureroy pewstaią:z-_fosfo- -

rątu. wapna i materyi źwierzęcey.
—nerkowy;. p: kamień urynowy.
—pankreatyczny;, zsiadłość formnią- i

ca się niekiedy: w: panereas... Według do--
świadczeń, dotąd. zebranych, ma powstawać ::
z „fosforanu... wapiennego+materyi źwierzę-
ccy..:

—— pe c herzowy: p: kamień urynowy.
U

— piekielmy, łupis infernalis (luna :
cąustica, 'nitras-argenti,;fusus)iest stopionym

sąleiranem srebra.:.

—-płucny, calculus'pulmonarlus. Tak

se
r

nazywaią, niekiedy. stwardłości- wyrzucane.
z płac, w: rozmaitych chorobach, zwłaszcza
w wieku podeszłym.; Maią zaśbydź złożo-

m
i

ne z fosToraru—wapiennego, a niekiedy i wę--
glanu wapna. Compton atoli,znaydował w nich .
na. 82 części kredy, 18substańcyi on
źwierzęccy i wody..
— prestąty; coneretienes prostatde,

so
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istoty sprzepłe, napótykane iskiedy w.gin
„czole prostalą zwanym i natury podobaey
do innych kamieni -w.gruzłach* się zawiązu-

«iących.
Kamieńślino wy,'calrulus salivarius,

stwardłości zawiązniące się częstokroć w grr-
czołaeh ślinowych u ludzi i ivnych £wicr— .

epząt. Niektórzy uważali ie za zsiadłą sliuę
albo kley skrzepły; -podobnieysza *Atoli do,
prawdy Że z fosforama wapna i iakicyś suk-

cisestaücyi'iwierzeeev powstaią , labo doświad-
rezevia Vauquefina pokazały, że kamień w dro-
-gach ślinowych słonia znaleziony, miał: w so-
"bie: obficie-węgłan"wapna.
— urynowy,-całcułus urinarius (cał- .

"culusvesicae urinariae), zsiadłości zawiązuią”
„cesię w.nerkach albo pęcherzu. urynowyr.
Podług naynowszych rozbiorów, powstają w o-
„gólności. z kwasu urynowego albo uranu am-
"moniakalnego,fosforanu. magnezył. 1-ammoni-
aku, fosforanu wapna, szczawianu i węgla-
nu wapiennego, niedokwasu ' pęcherzowego
(oxidum cysticum),krzemionki, urynu, kleje,
włókna, fosforanu żelaza, losforanu magne-
zyi, uranm-sody. Niekiedy atoli ieden tylko
którykolwiek z tych elementów -stanowvi ka-
mień,:czasem wchodzi ich wa lab więcey;
w szczególnych owszem przypadkach by-
walą w nich i inne kombinacye , iaką. iest
nade wszystko. oxidum xanticuma.
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Kamień wapienny, iest połączeniem
wapna z kwasem węglowym, do którego: po-
spo icie krzemionka, glinka, niekiedy zaś ma-
guezya, niedokwasżelaza i manganezu są przy-
mieszane.
— żółciowy, całcułus fełlei; zsiadło=

ści zawiązuiące się w wątrobie albo pęcherzu
żółciowym. Ztąd też niekiedy dzieląie na
wątrobne (hepatici) ipęcherzowe (cistici). Po-
wstałą zaś głownie zgatunku tłustości nazwa-
ney od Chevreula cholesteryną; lubo często-
kroć kombinacye farbniące, pikromel it. d.
także im towarzyszą.
— 4wierzęcy, calculus. Tak nazy-

waią zsiadłości formuiące się w rozmaitych
organach gospodarstwa źwierzęcego.
Kamypesz p. drzewo kampesz.
Kantarydy, cantharides, gatunek owa-

du zwany łytia vesicatoria. Owady tepodług
rozbioru Robiquet, oprócz tak nazwaney kan=
 tarydyny , mają wsobieieszcze olev zielony
płynny nierozpuszczaiący się w wodzie aroz-
puszczający.w wyskoku; istotę czarną która
przeciwnie złatwością solwuie się w wodzie,
w wyskoku zaś rozpuszczać się nie daie; sub-
stańcyą żółtą lipką, solwuiącą się zarówno
w wode i wyskoku; tudzież g timek tbisto—

, fosforan wapna i magnezyi. eokolwiek
Msasu piorego |i znaczną ilość kwasu” ury-
nowego.
Kantarydyn, cantharidinum, vesica-
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zorinum; tak nazywaią (Chemicy kombimacya ;
właściwą kantaryd, otrzymaną naprzód od fio-
biquct, którey owady te całą swoię ostrość
winne. Zdaie się atoli należeć do rodzaiu kom-
binacyi kamforowey.
Kapa, iest obszernóm zakończeniem ko-

" mina w laboratoryach, za pośrednictwem któ-
rego daie się ustanowić mocnieyszy «ciąg po—
wietrza, a zatem wszelkie wyzicwy duszące

łatwiey tym sposobem odchodzą.
Kapsuła, naczynie do ewaporacyi, szklan-

ne, porcelanowe albo metalliczue, kształtu
mniey lub więcey przystępuiącego do odcin-
ka wydrążoney kuli.
Kapusta czerwona, wymoczona

w wodzie zimney lub gorącey, daie płyn nie-
bieski, który nader iest czułym na reakcyą
alkali i kwasow. »
Karmin, carminum, konibinacya farba-

iąca koszenillę, pięknego czerwonego koloru.
od PP. Pelletier i Caventou wydobyta. Ra
miu w handlu się znayduiący , test gatunkiem
lakki z koszódsić osadzoney. as i

|. Karuk, colła, tak się w mowiepotoczney.
nazywa wysuszona gałareża, wydobyta z ob-
rzynkow skory, kości i t. d.
Kaustyc zny, causticus, ostry.
Kawa. coffea, nasiona coffeae arabicae-

Podług Hermana kawa z lewantu składa się
z 13555 części włókna, 520 kombinacyi extrak-
toweyczylitak nazwaney kafeiny, 130 gumy.

I ——AQ*
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74 Żywieyi 6; straty w rozbiorze poniesioney.
Kawa zaś z martynikima w sobie zawierać
1586 części włókna, 510 kombinacyi extrak-
towey, 144 gumy, 68 żywicy i 12 straty.
Kawiar świeży, podług rozbioru Johna

składa się ze 4,5 części żółtego arbmatycznego
oleiu, 6.2 białka rozpuszcziącego się w wodzie,
24,8 białka niedaiącego się w niey solwować,
6,7 soli kuchenney i1 nieco siarczanu sody, Gkóż

ło 0,5 galarety i fosforanow wapna i żelaza,
tudzież 557,5 części wody.
Kąpiel, balneune; w chemii imieniem tóm

oznaczamy roźmaita istoty które się mieszczą
w piecu pomiędzy ogniskiem i ciałem maią-
cem się ogrzewać; do tego zaś służą, iż za ich
pośrednictwem ciepło ij snadniey umiarkować,
i naczynia, zwłaszcza szklarne, od pęknięcia
ocalić. Piasek lub woda które się wprowa-

dzaią do donicy. stale albo ruchomogsadzoney
w piecu, zwykłe za Środek tu są używane, i
dla tego kąpiel dzieli się na piaszczysłą (bal-
neum arenae) i wodną (balneum mar.ae s. hu-
midum) 2 . W sztuce zaś farbierskicy, kąpielą
zowiesię błyń, za pomocą którego materye iuż
zaprawione, maią się farbowR

Kermes min eralny, kermes mine-
ralis (pulvis carthusianorium) p. przy-wo-
dostarczan antymonowy.

"Kino, gummi kino, otrzymuie się zroślin
cacalyptus resinifera i coccoloba nuvifera, i

t æ

*
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głównie iest mieszaniną gumy z gatunkiem
" garbnika. ;

„Kit, luta; termin ogólny „obeymuią-
cy wszystkie te ciała, iakie się używa-
ją w działaniach chemicznych, ku żalepieniu
szpar w naczyniach tak poiedyńczych iako-
też składanych. Kitem może bydź zarobio-
na w ciasto mąka, albo białko od iay rozbi-
te z utartóm na miałki proszek wypalonćm
wapnem i rozpostarte na płótnie; albo kit
zwyczayny tłusty, złożony z utartey gliny
i oleiu. Niekiedy odmiękczona wodą gli-
na, celowi temu zupełnie odpowiada, zwła-
'szcza, ile razy mocnieyszego nieco ognia uży-
wać przychodzi; w przeciwnem zaś zdarze-
niu, częstokroć dość nakleić papierem to miey-
sce, gdzie się szpara znayduie, albo. nawiązać
pęcherz i okręcić szpagatem.
Klayster, gluten (substantia vegeto—

animalis), kombinacya roślinna. zawierająca
obficie w składzie swoim saletrorod, co ią
oraz czyni nader podobną do żwierzęcych.
Podług doświadczeń Taddei, składa się z dwóch

- osobnych istot, razem pomieszanych, z których
iednę, odpowiadaiącą czystemu klaystrowi, na-
zywa zimome, drugą zaś.gliadyną.
— czysty, zimome, iest kombinacyą ro-

ślinną właściwą, która się tćm różni od klay-

stru zwyczaynego, ŻE przy tym ostatnim znay-

dnie się ieszcze tak nazwana gliadyna, istota
skądinąd zupełnie mu obca,
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Kleiany, mucates (saccho-lactates ).
sole z kwasu kleiowego i zasad złożone. We
wszystkich tych związkach liczba 211 zastępuie
mieysce poiedyńczego stosunku kwasu, a ten
ostatni, w kleianach oboiętnych, statecznie 0=
koło 8. razy więcey w sobie kwasorodu
zawiera , niżeli go ma zasada.

.  Kleian ammoniaku, mucas ammo-
niae, powstaie z poiedyńczych stosunków kwa-
su kleiowego i ammoniaku, i wyraża się przez
211 +-54— 240. /
= antymonu, mucas stibii, 3.211

-- 506,1 = g3g,1.
— baryty, mucąs baritae, 211 4 156
= 307. i
— bizmutu, mucasbismuthi, 211--160

S= 571.
— ceresu prosty, pro£o-mucas cerii,

211 -- 108 ==319.
— ceresu nadkwaszony, deuto -

znucas cerii , 5.211 - 239 = 865.
— chromu, mucas chromii, 5.211."

+-160,5 =79g5,5.
— cyny prosty, prożto-mucas stanni,

211 + 130—=341. £
— cyny nadkwaszony, deuto-mucas

stanni, 2:211 -- 146 = 568.
— glinki, mucas aluminae, 211 —4— 55

== 946.
— glucyny, mucas glucinae, 211-542
= 205, s



Kleian ittryi, mucas yftriae, 211
+ 80—= 291.

— kadmu, mucascadmii , 211 +- 128
== 359.
— kobaltu, mucas cobalti, 211 2-68

zz27Q—
— lityny, mucas liekinae, 211 4-56

<a 947;
— magnezyi, mucas magnesiae, 211

+ 40==951.
c= manganezu prosty, PROPO-ZWEcĄ
manganesii, 211 +- 72 ==285.
— manganezu nadk waszony, deu-

to-mucas munganesii, 53.211 160 =793.
— miedzi prosty, proto-mucascupri,

211 -+144=355, er
— miedzi nadkwaszony, deufo —

mucas cupri, 2.211 + 160 = 582.
— niklu, mucas niccoli, 211 4-74

== 285.
— ołowiu,mucas plumbi, 211+ 224

=435.
— pallasu, mucaspalładii, 2114198 -

=359.
— platyny prosty,proto-mucas pla*

tini, 211 +- 208=419.
— platyny nadk waszony, deutfo-

mucasplatini , 2.211 + 224—646.

— potażu, mucaspotaśsce, 211 — 96 —
=" MU s ; ?
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Kleian rodu prosty,smc
«rhodii, 2 11 + 2506 =467.
—rodu nadkwaszony, deuto-mmucas

" rhodii, 5211 + 288 = 921.
— sody, mucas-sodae, 211++ 64==274.
— sróbra, mucas argenli,-211-- 256

== 4467. "$^ ( » :

— stroncyam y, mucas strontianae,
2:t — 104— 345. 3

strychniny, mucasstrychninae, 211

4.702,9=973.9-
— uranu prosty:profo-mucas uranii,

.21i4— 265 — :477. t

— urann nad kw aszoŃy, - deuto-
mucas uranii, 5,211 +048=1181. *
— wapna, mucas calcis, '211 +56

so 8fyT, i
— żelaza.prosty, proto-mucas ferri,

911 -H72==289.
— żelaza nadkwaszony, deuło--

mucas ferri, 3.911 + 160=793.
— ztemianu, mucas tellurii, ' >

== 303.

— złota prosty, proto:mucas :auri.,
a11 ++ 416.=0o7.

— — z40 ta na4k w.a s z.o ny, deu/o—— mu—
„cas auri, 5.211 +--448 = 1081.
—zynk u, mucas zinci, 211--84—=2g5.

— Żywego srćbra prosty, proto—
„amucas hydraargyri, 211 416 ==627.
— żywego sróbra nadkwaszony,

^
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deutó-mucas hydrargyri; 2 211+-432==854..
Kleienie, Zutatio, działanie, w. któróm

szpary w danym: składzie naczyń znayduiące:

sie , zalepiaią się tak nazwanym kitem, sta-
sównie ka temu Pc: celowi..
Klepalność np. ciągłość..
Klepalny, madłeabilis.
Kley roślinn Mi mucilago , kómbina- -

cya roślinna niezóm się istotnie od gum nie
różniąca; doświadezenie bowiem uczy, że iak
każda rozpuszczona w wodzie guma iest kle--
iem , tak nawzaiem każdy wysuszony -kley,.
wydaie gumę.: |
— rybi, ichtyocolła, iest gatunkiem ga—:

łarety, nawet dość czystcy,otrzymancy przez .
wysuszenie waętrzności rozmaitych gatun- -
ków ryb, amianowicie accipenser sturio.
— zwierzęcy, muczus, iest kombina-

cyą zwierzęcą uznaną dziś za osobną, która .
wewnętrzną powierzchnią rozmaitych części
ciała zwierzęcego, iako nozdrzy, żołądka,
pęcherza urynowego i t.d.' wyścieła.. Wła: -
sności iego atoli, dotąd nie są należycie ozna- -
czone. Według doświadczeń Bostvek, kom--
bmacya ta powmnaby się mącić przez przy- —
oecian ołowiu, a nie oiadać ani przez infu— —
zyą galasu, ani też przezsolucyą nadsolnika *
żywego: srebra; czćmby się istotnie różniła:
od białka i galarety. lane wszakże doświad- -
caeulajprzekonywaią,że na rozmaitych -po- -

1



wierzchniach ciała 4wierzęcego zebrany. kley,
iest mniey lub więcey odmienny.
Koba gi  cobaltum, metall, którego liczba

stosunkowa równa się 52.
— arsenikalny, zwany pospolicie bia-

łym speisskobaltem, iest kruszceem powsta-
iącym z kobaltu, arseniku i małey ilości siar-
ki, żelaza  kesewionki. Druga atoli iego od-
miana znaioma podimieniem kohaltn szarego,
składa się z kobaltu, arseniku, żelazai krze-
mionki; a tak nazwany kobalt błyszczący,
w śród tychże co wyżey elementów , daleko
więcey czystego kobaltu zawiera.
Kocioł, cocuła, naczynie miedziane po-

bielane albo śrebrne, służące do Parowa:
nia.
Kohezya p. spoienie. ^ —

Kolkota r, cołcothar, iest mieszaniną
niedokwasu 2.żelaza z cząstką siarczaua nad-
kwaszonego ieszcze nierozłożonego.
Kolołoni a, colophonium, żywica po-

została po odłączenia terpentyny przez destyl-
lacyą.
Kolumb, columbium;metall $ ktorego

liezba stosunkowa — 288.
Kolumbiany, columbales, sole z kwa-

su kolumbowego i niedokwasów powstaiące.
Kotumna Volżty p. stos Volty.
Kombinacya p. połączenie.
— drożdźżow a. fermentum, zuminum,

kombinacya roślinna właściwa, wyrobiona, iak-



się „zdaje, przez fermentacyą i zawierająca
w składzie swoim oprócz trzech pierwiastkow
współuych innym częściom roślinnym, znaczną
ieszczę ilość saletrorodu. Ztąd skłonność ióy
do rozkładu; ztąd sposobność ustanawiania
dobrowolnego rozkładu w rozmaitych płynach
roślinnych,'czyto mogących się wyrabiać na
wino czy też na ocet. en
Kombinacya extraktowa. ro—

5linna, principium eætractivum vesgetabi—
le: kombinacya roślinna obecna w tak nazwa-
„nych extraktach, ale dotąd nieodosobniona,

Podług tego iednak, czego do tychczas do--
Świadczenia nauczyły, można ią w iednym
zkombinacyami farbuiącemi położyć rzędzie.
— extraktowa źwierzęca, ozma-

zom., tem się nadewszystko od innych związkow
różni, że się tak w wodzieiako i wyskoku roz-
puszcza, kolor ma brunałnawy a smak i zapach
rosołom właściwy; iofuzyą zaś gałasu, sale-
tran Żywego srebra, tudzież saletran i oc-
cian ółowia osadza. Dla tychto własności
zowie się kombinacyą extrakłową.
— farbuiąca, oczy cołorans,

związek roślinny lub Źyvieizęcy posiedaiący
właściwy sobie kolor. Kambinacye: te, ile
dotąd wiadomo, barzo są do extraktowych
podobne, niektóre tylko do żywie przystępu-
ią, tak dalece, że w oólności wszystkie far-
by na żywiczne i eqtraktowe podzielić można.
Pospolicie::zaś w częściach organicznych, po-

1 1



mieszane sąz wielu innemi, obcemi sobie kom-
. b'inacyami. i ? i

s Kombinacya farbuiącaindycht,
indigotinum, za osobną uznana od Chevreula,

ma się w rozmaitych iłościach w indychcie
handlowym zpaydować.
— farbuiąca krew, iest gatunkiem

farby nader przystępuiącey własnościami swe-
mi do białka i pewnie małoco odmiennego
składu. Po spaleniu daie 0,0125 części po-
piolu, w którym na 100 częściach znayduie
sie 50 niedokwasu żelaznego, 7.5 przy—fosfora— —

nu żelaza, 6 gipsu ze śladem magnezyi, 20 czy-

stego wapna 116,5 kwasu węglowego, licząc

w to i stratę w czasie rozbioru poniesioną.
— farbuiąca krokosz, od Johna na-

zwana carthaminem aod Dohereinera uwa-
żana za kwas, acidum carthamineum, iest ga-
tunkiem farby. 5 |
— farbuiąca liście, iest gatunkiem

farby natury żywiczney. Einhof atoli uważał
ią za wosk roślinny, Giese nazywa phytochlo-
rainon aPelletier chłorophyłł., / — — .
— farbuiaca marzann e iest gatun—

kiem farby.'/ Niektörzy atoli zowią ią ery-

throdonum.
— garbnuiąca p. garbnik.
— gorzka, principium umarum; kombi-

nacya daiąca się wyrobić z wielu części or-
ganicznych, lubo i w stanie gotowym w gospo-

darstwie roślinućm bywa natrafiana; odzna-



ezasię zaś mocnym smakiem gorzkim. Inne atoli
własności, do rozróżnienia icy od kombina-
cyvy extraktowych nie wystarczają, tak da-
lece, że w wielu okolicznościach obadwa te
nazwiska do tychże samych ciał równie do-
brze przystaią. :
Kombinacya gorzka aloesu, od

Trommsdorfa, Bouillon-Lagrange, Vogel i Bra-
connota uznana za osobny zwiążek roślinny.
— gorzka kwassyi, quassinumn, kom-

binacya roślinna wydobyta z korzeni kwassyi,
należy do rodzaiu substańcyy gorzkich.
— gorzka sztuczna, otrzymuie się

z niektórych części roślinnych i źwierzęcych
przez kwas saletrowy. T'ymsposobem można
ią wydobydź z iudychtu, extraktu brezylii al-
bo fernambuku, aloesn, gumy ammoniackiey,
gumignity it. d. Braconnot niektóre z tych
kombinacyy uważa za kwasy.
— grzybowa, funginum , otrzymana

od Braconnota przez wymoczenie-iakicgokol-
wiek gatnuku grzyba w wodzie i wyskoku.
Własności iey przecież nadto się zgadzaią
z charakterami, któremi się odznacza włókno

roślinne, ażeby za osobny rodzay kombinacyi
miała bydź uważana.
— zgumy lakki wydobyta,odFun-

ke i Johna uznana za osobną; zdaie się mieć
wiele podobieństwado tak nazwaney zeiny.
— kawiana, cafeinum, wydobyta z nie-

paloney kawy przez Chenevixa, własnościami
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sweniiprzystępuie do garbnika, i dlatego za od-
mianę iego uważana bydź powinna; lubo nie-
którzy chemicy uznali ią za alkali roślinne. To
zaś w kombinacyi tey godne uwagi , że do
składu iey wchodzi znaczna ilośc sałetrorodu.
Według rozbioru albowiem Pelletier i Du-
mas, kombinacya ta powstaie ze 46.51 części
węgla, 27,14 kwasorodu, 21,54 sałetrorodu
14,81 wodorodu.
Kembinacya łzowa, według do?

Świadczeń Berzeliusa stanowi osobną kombi-
nacyą źwierzęcą, którey płyn łzowy główne.
swoje własności winien.
— mydlana, saponinum (principium

saponaceum), przyięta za osobny związek
roślinny od Śchradera, Bucholza, Pfaffa i
Braconnota, otrzymuie się z korzeni mydlni-
cy lekarskiey. Żeby atoli na nią osobnego
w nauce nie robić podziału, wożnaby ią po-
mieścić w rzędzie kombinacyy extraktowych.
—— nieorganiczna p. związek nieęr-

ganiczny. |

' — omanowa, mulmum (helenmum a—
lantinum, datiscinum), iest osohnym związ-
kiem reślinnym od Rose ustanowionym. Nie-
które iey własności podobne są do krechma-
lu. Znayduie się zaś w korzeniach omanu
pospolitego (inula helenium), dziegiclu szero-
koliściego (angelica archangelica), rumianu
(anthemis pyrethrum), _eolchici antogonalis,*
datiscae cannabmae i t. d.

sim



smn 190 —.

Kombinacya opaiaiąća, princi-
pium narcoticum, czóm iest, dotąd uie wia-
domo. 'Te bowiem części rośliane, w ktłó-

rych ią przypuszczano, po większey Części
zyskały dziś imie alkali roślinnych; a nie jest,
iak się zdaie, rzeczą dowiedzioną, ażeby ka-
żde odmienne «działanie na gospodarstwo
źwierzęce, było wypadkiem obecności iak.eyś
udzielney kombiuacyi; w takim. albowiem ra-
"ze należałoby wszystkie ciała odrzeć z roz-
licznych własności i każdemu poiedney tylko
zostawić, albo wszystkie uważać za połączenia
kilka łab kilkunastu innych kombinacyy prost-
szych. Ile przecież iedno i drugie z tych zało-
żeń zasługuie na wiarę, każdy łatwo osądzi.
— organiczna ps związek organiczny.
— rabarbarowa, rhabaróariInum.

Pfaff i Rodolfi w rabarbarum przypuszsza-
ią osobny związek  roślinńy rabarbaryną
zwany, który iednak iest pewnie gaaem
kombinacyi farbuiącey albo extraktowey,
iakie je teżHenryiBrande w rozbiorach swo-
ich uważali.
— sciągaiąca'p. garbnik.
— sern a, caseum, iest kombinacyą ź Źwie-

rzęcą właściwą nader do białka i włókna
przystępuiącą, która według rozbioru Tbe-
narda i Gay-Lussaca składa się 259.781 czę-
ści węgla, 215681 saletrorodu, zwój: kwa-
sorodu; i 7:429 wodowodu. >

; *
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Kombinacya ślinowa,według Ber-
geliusa jest osobnym związkiem źwierzęcym,
któremuślina celnieysze swe własności wiuna.
— słodka, stanowi rodzay kombinacyy -

roślinnych, nader w gatunki obfituiący. Cu-
kier zwyczayny, wydobyty z soku trzciny eukro-
wey (arundo saccharifera), iest icdnymz tych
gatunków; oprócz niego zaś, tu właśnie na-
leży cakier burakowy, cukier winogronowy ,
mannita, lukrecyowy, miodowy, wyrobiony
z drzewa lub krochmalu przez kwas siarczany
albo rozpoczętą fermentacyą i t. d. Cukier
owszem mjeczny, galaretowy i dyabetyka, iake
zgadzaiące się wgłównych własnościach z kom-
binacyami słodkiemi . roślinaemi, tu także
adniesióna bydź mogą. "ec

' — $;paärago w a, asparaginum, kom—
binacya rośliana krystalizowana z soku wy-
ciśnionego że szparagów.
— toiadowa, aconitinum, od ezsilóa

uznana za osobny związek roślinny iadowity,
otrzymana została z gatunku toiadu, ąconi-
tam papellus. A
— wiążo wa; ułminum, iest kombi-

nacyą roślinną właściwą _która się nie
„daie Krystalizować, iest bez smaku , rozpu-
szczona w wodzie nakleysię nie przeistacza,
w wyskoku”łjnie rozpuszcza się, a przez kwas
saletrowy i solny w stanie żywicy opada.
— wiśnowa, cerasinum, pruninum,

iest kombinacyą roślinuą opisaią od ragga



którą iednak dla podobieństwa własności, de
rodzaiagum odnieść należy. ,
Kombinacya Żótciowa, od Ber—

zeliusa za osobną uznana, według rozbioru
Thomsona powstaie z 55,1 części węgla, 44,7
kwasorodu i 2,2 wodoroda.
Kombustya p. gorzenie.
Komin, wierzchuia część pieca stano-

wiąca gatunek kanału, za pośrednictwem
którego i powietrze odnawia się w śród pie-
cai pęd iego mniey lub więcey daie się przy-
spieszać. ;
Konchy, podług rozbioru Hatchetta po-

wsłaią z materyi źwierzęcey i węglanu wa-
piennego. Vauquelin atoli rozbie raiąc kon-
chy ostryg, unalazł wnich oprócz tego foslo-
ran wapienny, węglan magnezyi iniedokwas
żelazny.
Kondensator, narzędzie służące do

zgromadzenia i zagęszczania elektryczności.
w doświadczeniach chemicznych częstego u-
życia.
Konopia pospolita, cannabis sativa.

Nasiona icy według doświadczeń Bucholza
powstaią z 1g,1 części oleiu tłustego, 1,6
żywicy, 1,6 cukru kleistego z kombinacyą
extraktową , g,o brunatnego kleistego extra-

_ktu, 24,7 białka rozpuszczaiącego się w wo-
dzie, 5,0 włókna t 38,5 łuski,
Kopal P:sda kopal.
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"Koper w as,pitriolum, nazwisko ozna-
czaiące w handlu i kunsztach siarczan Żela-
za, miedzi albo zynku, któresię ściśleyprzez
dodanie przymiotnika, wyrażającego kolor tych
soli, rozróżniaią. Dla tego mówi się koper-
was zielony, koperwas błękitny albo siny
kamień i koperwas biały.
Kopuła, domus, wierzchnia część pieca

do destyllacyi, stanowiąca komin i slażąca
za rewerberdo odbiiania płomienia.
* Kopytnik pospolity, asarum eu-
ropaeum, według doświadczeń Lassaigne i
Feneuille składa się z gatanku kamfory, bar-
zo ostrego tłustego oleiu,kombinacyi extra-
ktowey laxuiacey, gamy, krochmalu i extra-
ktu ukwaszonego który się w węglanie po-
tażu rozpuszcza, oraz włókna, kwasu cytry-
nowego, cytrynianu i iabłecznianu wapna,
occianu ammoniaku i potażu.
Kora dębu czarnego, zwanego que-

rcus nigra, używasię w sztuce farbierskiey
za gatunek farby. &
Koral, corałlum , iest mieszaniną kredy

czyli węgrom wapna z kombinacyą źwie-
rzęcą farbniącą.
Korczan Vsuberates, sole złożone z kwa-

su korkowego i niedokwasów. Niedość po-
gnane i dotąd nieinteressniące.

Korek. sużer, iest korą drzewa zwawe-
go systematycznie quercus suber, - Składa się
zaś według Cheyreula zceryny, miękkicy ży
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wicy, kombinacyi farbuiącey czerwoney, kom-
biuacyi farbuiącey żółtey, garbnika, istoty
brunatney źwierzęcey, włókna korkowego,
kwasu galasowego i octowego, tudzież. soli
kuchenney.
Kości, ossa, części stałe stanowiące

skielet zwierzęcy : składaią się w. ogólności
z chrząstki i części ziemnych lub solnych.
Berzelius w wypalonych kościach ludzkich,
ziialazł 81,9 części foslorana wapiennego,
10,0 wapna, 3,0 flaoranu wapiennego, 1,1.
fosloranu magnezyi, 2,0 sodyi2,0 kwasu wę-
glowego. Przez wypalenie zaś w oguiu ko-
ści te traciły co do wagi 372.

Kość słoniowa, ebur, iest substań-
cyą kostną, ze składu swego chemicznego do
innych zupełnie podobną.
Koszenilla, iest gatunkieminsektu na-

leżącego do rodzaiu konikow (hemiptera), po-
dlug Lineusza zwanego coccus cacti. We-
dług rozbioru Johna, koszenille powstaią z 50.0
części koszenilliny (cocheniłlenstoff). 14,0
kleiu galaretowego, 14.0 istoty świelney,
10,5 galarety, 10,0 tłustego wosku i 2,5 soli
fosforyczney. Podług rozbioru 4aś Pelletiec
i Caventou, składa się z tłustościi lotnegoa--
romatycz nego oleiu, karminu czyli tak na-

zwaney koszenilliny, kleiu i istoty: białkowey.
Koszenillina, kombinacya farbuiąca

wydobyta od Johna z koszenilli.
Koszula, łorica, powłoka z drotu al-

me
)
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bo gliny, iaka się częstokroć dla lepszey trwa-
łości daie retortom i baniom szklannym.
Krata, część pieca na którey się opiera

węgiel lub inne ciało >+ Bywa żelazua
lub ziemna.
Krater, część wierzchnia pieca do Ra

pienia, kędy się zwykłe dodaią węgle.
Kreda, węglan wapna.

Krew, sanguis, płyn zwierzęcy naypo=
wszcchinieyszy, w osobnych naczyniach gospo=

darstwa źwierzęcego krążący. Po wypn-
szczeliu & ciała całkowita krew szyb— :
ko się rozdziela na dwie części: na skrzep-
łą (crassamentnm , crnor) i na płynną czyli
wodnistą (sernm), z których ilość pierwszey
ma się do ostatniey niemał iak 1.5. Część
zaś wodnista krwi wołowey podłng rozbioru
Berzelinsa zawiera w sobie go,5 wody. 7.999
białka, 06175 mleczanu sody i koembinacyi
extraktowey, 0,2565 solnikow sodu i potassą,
0,152 sody i kombinacyi źwierzęceyi 0,475
straty. / W cześci płynney krwi ludzkiey,
tenże autor zualazł go,5 części wody, 8,0
białka, 0,6 solników potassu isodu, 0,4 mle-
czanu sody i istoty źwierzęcey oraz 0,41
sody i fosforanu sody, pomieszanych z ia-
kąś komnata świecie Marcet zaś z roz-
bioru części wodnistey krwi ludzkiey, otrzy-

mał go,o części wody, 8,680 białka, 0,660
solników sodu i potassu, 0.400 istoty kleistey
extraktowey, 0,165 węglanu sody, 0,035

a
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siarczanu potażu i o,o60 fosforanow ziem-
nych. Część krwi skrzepła, jest składu da-
leko prostszego; po wysuszeniu bowiem 100
iey części powstaią z 64 kombinacyi farbuią-
cey właściwey 136 włókna źwierzęcego: ile
razy się przecież należycie od części wodnisłey
krwi nie odłączy, ma eokolwiek białka i in-
nych komhinacyy przy niey znalezionych.
Krochmal, amyłum, fecula, kombina-

cya roślinna donatury gum znacznie przy-
stępuiąca i łatwo na nię daiąca się przeisto-
czyć; według rozbioru bBerzeliusa, składa się
ze 4g,4550 części kwasorodu, 45,481 węgla i
7,06% wodorodu. Zostawiwszy go do dobro-
wolnego rozkładu w przyzwoitey temperatu-
rze, przeistacza się na cukier krochmalny,
gumę, amidynę i włokno maiące niektóre
własności krochmaln. |
Krokosz farbierski, carthamus

tinctorius. Kwiaty tey rośliny podług rozbio-
ru Dufour powstaią z 0,9 części wosku, 0,5
żywicy, 0,5 kombinacyi żywiczney, 51,0 kom-
bimacyi farbuiącey żółtey natury extraktowey,
razem z occianem, siarczanem i solnikiem po-
tażu, tudzież siarczanem wapiennym, 4g,6
włokna, 5,0 białka, 4,6 części roślinnych i pia-

„sku, 0,5 „maguezyi iglinki, 0,2 niedok wasu że-
lazniego i 6,0 wody.
"'Kruszec, nazwisko ogólne służące wszy-

stkim połączeniom metalli z siarką,kwasorodem,
kwasem węglowym it. d.które się w naturze



znayduią. W języku atoli polskim niewłaści-

wie pod tóm imieniem a się niekiedy

same metalle.
Krystallizacya. cristallisatio, wyraża

ścinanie się ciał i przybieranie na się postaci

foremney.
Kryształ, crystalłus,crystallum, forma

nmiey lub więcey regularna w iakiey się n-
"kazuią rozmaite ciała.

Krzemiany, siliciażes, Sole z kwasu

- krzemiennego czyli krzemionki i zasad złożone.

Według doświadczeń Berzeliusa, kwas w so-

lach tych obecny, przez liczbę 32 wyrażać
wypada. — . |
Krzemian baryty, silicias baritae,

powstaie z poiedyńczy ch stosunkow kwasu
kodórsżsuńóko i barytę t wyra:,a sie przet.52
" 1506 = (88. "£
^Nad —krzemian 1. barytv,super-si-

łicias 1. baritce, 2.52 + 156 = 2920.

4 —/4, baryty; super-silicias 2. ba-
- ritae, 5.352 +- 1506 == 252.

Przy- hrzemian baryty, sub-sili-
'cias baritae, 52 + 2.156 —=544.
Krzemian bizmutu, szłicias disc

— thi, 52 4 160== 192. 22

^ — c ere€su prosty, pro/o——silicias ce—

rii, 32 -- 108 = 140.

== ceresu nadkwaszony, deuto-si-
licias cerii, 3.52 + 252==328.
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Krzemian chromu; siłićiaschrormii, :
3.52 4- 160,5=256,5,
— o. silicias' aluminae , 52 4— 535:

== 67:- -

N«a krzemiam ri glinki, steper-st=.
licias 1: aluminae, 2.52 -+ 35== gg.
—— — 9, glinki, superzorlciaą 2; alumi="

niae, 5:32 HF 35== 130:
Przy-krzemian u; gliwki,. sub-"si-"

licias*. ałuminae, 52 + 2.35 == 102.
—— 2.glinki, sub-silieias 2: ałlumi="

nae,32 3.35= 137:
Krzemian glinki igłueyny, sili-*

cias aluminae etglucinae, iest połączeniem"
kwasa - krzeniennego z głucyną' i glinką, i»
wyraża się przez (4.32ck 52) +.2:(2:52-4-33)/
==3570; smaragd.
— glinki. i magnezyi, silicias ałn="

minae et magnesiae (argilla saponifotmis),:

(2:32 -- 40) ja:(2. 352 — 35) = 205,
— glinki. i potażu, siłicias aluminde

et potassae,- podług doświadczeń: Berzelinsa
nader wiele liczy: odmian, które iużtó stosun- -
kiem kwasu krzemiennego względem zasad, iuż̂
stosunkiem iedney soli względem: drugiey, róż=-.
nią się. Odniiany te są następniące:

1) .-« « '.-(32 +96) +.(52 +'30)== 195.
23)... -. (2:52 + 90) +.(52 ---35)= 239.
5.2... (2:32+ g6,+(2.352+'35)==25g.
2); . (A. 52 436) -+:(32 4:35,=2bgy:

1$—
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5).. . „ (5:32 -+ g6)+ (2.32435) =og.
6.).. . -/(5.52+ g6)+-(3.32+- 35)=323...

1V^i. ' 7jV.; 452-+ 96) —2(52—— 55)— e6s.
) . . ..(252 +-g6) 4+2 (32+- 350)==294.
). «... (2.52 + 90) 2(2.352--35)—= 358.

4)...«. (5 52-++96)MIA ODA
),*

)

57)...... (3.52+-,96)--2(2.52 + 55)—= 3go.-
6'.) . ....(3.52+ g6,+2(552 +-55)== 404...

17) ..... .. (50: 96) +5 (32 + 35)= Kag:-
2.) ... «.(2.352 +g6)+ 3.(52 + 35)= 361..
S'w. . „(2.32-+gó)+3.(2.32-355)— 4507;.

ampliężne.

4.)..... (5:32 -+-9g6)+:3(32 ++.35)= 3935...
5") . (5.53244— g6)+-5(2.52 55)—— 4895:

memmt

61)... (3:52+ 96)+5(652480 Só

Krz e mian gl in ki'i sody, siłiciass .

aluminae et sodde, także. nader. w. odmiany ;
obiituiący. Berzelius nastepujące: wymienia: .

3)51 2'. (52-1-64)-1—(52—1—55)-—165.'.
£c £TTUE cisi 32 +64)+- (32+ 30)—= 195.
3)7.. „(2.32 |-64)4-(2.350 35)=227..
4.) . . . (5:52+ 64) +-(52++ 35)==227..
5. . . . (338 -+-64)4-(2.324-35)= 259.
iB&r& 47 (552sh 64+3.32.Rca 29 1..



41% . (82 + 64) +- 2 (32 + 35)== 230;
sodalit Z.pdegladdgi:
29) .. . (2.524—64)-*-2'524—55)-—262,

natrohtz weznwiusza.
3)... (2.32-4 64) +2 (0.3a-|- 35)=326.
SZ: (3.32 + 64)+2:32 +550)= 294.
NosaSK 32 +64) + 2 (2.52—4—55)— 308.

6: (5: 32 + 64) + 26. 32--355)—=42y;

No „(32 + 64)+5 (324- 35) — 296.
29) .: (n52 4— 64) 4— 5(52— 55) —328.
5.).. . (2.52 +64) +-5(2.352-55)—= 425.
R)da (03WPRO AOR ZYKA

e |. (830464Ł3(a:32135)—45.
6")... „ (5.52 +- 64)+ 5 (3.524-55)= 009.

Krzemian glinki i wapna, sili-
cias ałuminaeet całcis,według doświadczeń
Berzelinsa nader wiele zawiera odmian, któ-
re się różnią albo stosunkiem kwasu krzemich-
nego względem zasad, albo stosunkiem iedncy
sołi względem drugiey. 'Celnieysze zaś iego
odmiany następuiące:

jeis . (524 56)—(52 —4[535)«»—155.
) . « . .(2.352+- 56) + (32 [—55)—187.
).« . . (2.52 56)4- (2.32-355= 229g.
)... (5.324 56) + (32 + 35)= 229.
) . (3.32 + 56)+ (2.32--35)== 261
)«.'^* (9,; 52 + 56)+- (5.524-59)==2193.
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) . .. (52—456)4—2(52 4:55)—222;z06isit.
2*.) .. . (2.52—456)—— 2(52 4—:55) ——254.
5'.) . —(2 524—56)4— 2(2.52—4:35)—518.
4.) ... (35.32--56) +-2(30+-50)—=251.
5f.) . . (5.352--56)--2(2.34--355)—=3550.
6'".) . , (5:52—456)4—2(5.32—4:59)—414.

. .. . (52—4—56)4:53(52—455)—289;prehnit.
ne)24 (232--56)+5(52-355)=321; zeolit.
). . (2324-56)+3(2:52--50)—=417. -
6 16.32-156)4-3(324-35)==555;scolęzit.

".). . (5.52+-56)+5(2 52--55—44g.
.) ,.;(5.5a-q-56).-4-*5(5.594-5.5):545;stilbit.-

Krzemian glinki i żelaza pro-
sty, silicias' aluminae et proto -ferri, (5a
4-72) + (52 + 35) ==171;„granat zwyczayny.
— glncyny, silicias glucinae, ,52 + 52

=84.
Nad-krzemian 1. glucyny, super--

«ilicias 1. glucinae, 2.52 + 52—= 116.
— — e.glucyny, super-silicias 2. glu—

„€inae, 5.32 + 52 == 148.
- — — B.glucyny, super-silicias5. glu-
ctnae,4.524—52—180. 2
Krzemian ittryi, silicias yttriae,

:52.-- 80 = 112.

— kadmu, silicias cadmii, 59 +.126
=160.
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Krzemian kobaltu,'silicids cobalii,
52 4- 68 =100.
— lityny,silicias lithinae, 32:4156—68.
Nad-krzemian 1. lityny, 'stper-si-

^ dielas 1.dithinae, 2.352 4 36—1100.

— — 2.lityny, super-silicias e. lithi-
nae,.:5.352-|- 506=—132,

— — — .lityny, super-szlzdwss. Lithi-
nae, 6.52 + 56 = 228.
Krzemian magnezyj, siliciasmdgne-

siae, 52 40==772.
Nad-krzemian 1. magnezyi, SU-

per-silicias1. magnesiae, 2.32 +- 40*= 104.
— — 2. magnezyi, super-silicias 2.

magnesiae, 5.52-+- 40== 136.
Przy-krzemian magnezyi, sub-

silicias magnesiae, 52 + 2.40=c 112.
Krzemian magnezyi i wapna,st-

licias magnesiae.et całcis, stanowi kilka na-
stiępuiących odmian:

1.) . « . (9.52--40)4-(2.924]-560=224; pyro-
xene.

'2.) . . '2(2.52-1-40)+-(9.52-|-56)—=360; gram-
matite. > PA

5.) . . 4(2.524—40)4(9.524—56)—568. —
— manganczu prosty, proto-sili-

cias manganesii, 52 +- 72 == 104.
Nad-krzemian manganezu pro-

sty, super-proto-silicias manganesii, 2.52
+ 72== 130.

m”



Przy-krzemian manganczu pro-
sty , sub-proto-silicias manganesii, 52-|-2.72
a= Ib
,Krzemian manganezu nadkwa-

8 zo ny, deuto-silicias manganesii, 5.52--160
„a= 256.
— prosty manganezu i żelaza,

silicias proto- manganesii et ferri, (52 +
72)-|- (52 +- 72)== 208. |
Nad-krzemian prosty mangane-

zu i żelaza, super -silicias proto-manga-
nesii et ferri, (2.352 --72)-+- (2.952+-792)
== 272; pyrosmalit.
Kr zemian miedzi nadkwaszony,

deuto-silicias cupri, 2.52 + 160 = 224.
— nik lu, silicias niccoli, 52 +- 74==106.
— ołowiu, silicias plumbi , 52-224

„_ 2200.
— potażu, silicias potassae, 52— 96

===" 128.

Nad- krzemian 1. potażu, super-si-
licias 1. potassae, 2.52 +- gó = 160.
— — 2. potażu, super-silicias 2. po-

tassae, 5 52 + gó= 192.
— — 5. potażu, super-silicias 5. po-

tassae, 6.32 + gó= 288.
Przy-krzemian Poem

potassae, 59 — 2.96= 224.
Krzemian sody, silicias sodae, 52

+ 64= 90;



Nad-krzemian 1. sody, super- si-
licias 1. sodae, 2.52+ 64 = 128.
— — 2. sody, super-silicias 2. sodae,'

3.32 -- 64= 160. e
P r zy-k rzemian so dy, sub silicias so-

_dae, 52 + 2.64 — 160.
Krzemian stroncyany,  śilicias

strontianae, 52 -- 104 = 136.

— uranu prosty, proto-silicias w—
 ranii, 52 +- 266 = 598. ZI
— uranu nadkwaszony, deuto-

siłicias uranii, 5.352 —4— 549 — 644.
— wapna, silicias calcis, 52+- 56—=88.
Nad-krzemian 1. wapna, super-

silicias 1. calcis, 2.52-- D6—= 120.
— — 2.wapna, super-silicias2. calcis,

3.52 + 56 — 152.

Przy-krzemian wapna, sub-silicias
całcis, 52 +- 2.56= 144.
Krzemian wapna ipotaża, siłicias

calcisetpotassae, 8(5.52 +- 56) + (6.5296)
=1504; apophyliit, ichtyophtalm. —
— żelaza preęsty, proto-s.licias fer-

ri, 52 -- 72 = 104. i
Nad-krzemian 1. żelaza prosty,

super-proto-silicias 1.ferri, 232-- 72==138.
— — 2. Żelaza prosty, super-proto-

silicias 2. ferri, 3,352 + 72 — 168.
, Przy-krzemian żelaza prosty,
sub-proto-silicias fer ri, 52-+-272== 176.
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/Krzemian żelaza nadkwaszony,
„deuto-siliciasferri, 5:52 +- 160 = 20%.
— zynku, siłiciaes zinci, 52 -- 8%4==116.
— żywego srćbra prosty, profo-

silicias hydrargyri, 52 + 416== 448:
— żywego srćbra nadkwaszony,

deuto-<silicias hydrargyri, 2.02 +- 452—496.
Nad=krzemian i boran wapna;

super -silicias el boras calcis, ©:52 +- 56)
-„- (44 + 56) = 252; dotryolith.

- — — znad-boranem wapna, sw—
per-silicias et super-boras całcis, (5.52 —[ 56)

- (2.44 -- 56) == 296; datholit. $
Krzepnienie, tężenie, ścinanie

się, congełatio, iest przeyściem ciała lotne-
go do stanu rozcieka, albo płynnego do skrze-
płego, dlasamego zniżenia temperatury.
Krzesiwoe, wszelkie narzędzie do wy-

dobycia ognia; np. krzesiwo zwyczayne, Biota,
fosforyczno, elcktryczne i td.
Kwarc, quarcum, kamień w rozmaitych

odmianach w naturze napotykany, a niemal
całkowicie powstałący z krzemiouki.
Kukurbita p. kania,
Kumiss, imie oznaczałące u Tatarow

płyn opaiaiący przygotowany z mleka klaczy
przez. fermentacyą.
Kupełlla, cupełła, naczynie gębczaste

wyrobione z wypalonychi utartych kości albo
popiołu, służące zamiast tygla do kupellacyi
srćbra lub złota.



(''Knpellacya, cupellatio, działańie za
pośrednictwem którego złoto, srćbro albo ich
mieszanina, oczyszcza się od innych metalli.
Kupferniekel, niccolum mineralisa-

tum arsenicałle, kruszec złożony z niklu i ar-
seniku. Oprócz nich atoli iest w nim pospolicie
kobalt, żelazo i pewna ilość pirytu.
„Kurkama, korzeń rośliny curcuma longa

nader pospolitey w'lndyach wschoduich. Po-
„dlug rozbioru Johna, składa Się X 10 do ri
czgsel kombinacyi farbuiąceyżywiczney, zwa-
cy inaczey kurkuminem, z - 1. zółtego lotnego
oleiu, +1. do 12. kombinacyi farbuiącey ex-
„traktowey,:14 gszarey. gumy, 57 włókna zisto-
„tą iakąś nieroz.puszczającą sięw wodzieiwy-
„skoku asolwuiącą się w potażu,tudzież zkil-
ku setnych części wody.
Kurknmin, curcumin, gatunek kombina-=

'eyi farbuiącey wydobytey z korzeni kurkumy
"przez wyskok p. kurkuma.

Kuźnia, iest rodzaiem pieca prostego, sta-
Je osadzonego, w którym ogień roznieca się za
pośrednictwem iednego albo kilku miechow.
W działaniach chemicznych piec ten nader
częstego użycia, zwykle zastępuie piec do
topienia.
K wartac va, działanie metałlurgiczne 3

za pomocą którego z wytopioncgo iuż metal-
lu, przez kwas sałetrowy złoto rozdziela się
od sróbra.
K was, acidum, tak nazywamykażde cia-



o złożone, posiadaiące charaktery kwasowe,
toiest czerwieniące infnzyą lakmusu, rozpu-
szczalące się w wodzie; które maią właspośó
łączenia się zniedokwasamii wydawaniasoli,
aw zetknięciu z temiż niedokwasami pomię- y

dzy biegunami stósa Volty, statecznie dążą
na biegun dodatny. Niektórym kwasom dwie
pierwsze cechy nie słażą, ale wszystkie po-
siadają dwie ostatnie. Udzielnemu zaśi w nie-
iakisposob uprzywiłełowanemu pierwiastko
wi kwaszącemu, iuż dziś własności tych nie
przypisuiemy. Niekiedy iednak kwasy maią-
„ce w sobie kwasorod, zowiąsię kwasorodne-

mi (oxacida) albo wprost kwasami (acida)!,
de zaś, gdzie zasada połąiczona z wodorodem,
wodorodnemi (hydracida). Aże dziś poznano
kombinacye kwaśue, których stosunek kwa-
sorodu pośredni między kwasami zupełnemi
i podkwasami, nazywamy ie przeto, iako do
kwasów przystępńiące, do-kwasami.
Kwas ambrynowy, acidum ambrei-

cum, wydobyty ztak nazwaney szarey amhry.
Dotąd niedosyć poznany, anawet exystencya
diego niewyprobowana.
— amniowy,acidum amnicum (acidum .

amnioticum, acidum allantoicum) kombina-
cya kwaśna źwierzęca tak nazwana od wód
płód oblewaiących. Dotąd atoli byt iego 0-
kazano tylko w wodach krowichi z nich się
też otrzymuie , a doświadczenia  Dassaigne
przedsiębiorą dowieśdź , że kwas tem nie-

7
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tak w wodach emniowych, iako raczey w pły-
"nie allantoijs iest ohecnym.

Kwas antymonowy, acidum stibi-
cum, acidum antimonicum , składa się 2e
stosunku antymonu rówliego 256,1 i piąciu
kwasorodu —=80. Wyraża się przeto przez
liczbę5. 16 + 258,1 = 338,1.
— arsenikowy, acżałiyine arsenicicum,

powstaie ze stosunku poiedynczego arscniku
75,2 i półtrzecia kwasorodu=40. W tabli-
cach więcstosunkowych kwas ten wyrażaćby
się powiuien przez 2,5.16 +-75,2 == 115,2.
— benzoesowy, acidum benźoicum

( flores benzoes, sał benzoinum), kombinacya
kwaśna roślinna która w związku z niedokwa-
sami wyraża się przez 241. Według rozbioru
Berzeliusa kwas ten składa się z 74,66 części
węgla, 19,87 kwasorodu a: 5:27 wodorodu.
— boóraxowy p. kwas borowy.
— borowy, acidum boricunt(sał seda--

tipum, acidum boracicum), powstaiez iedne-
go stosunku boru = 1e' i dwoch: kwasorodu.
= 52. Wyraża się więc kwas ten: w tablicach.
stosunkowych przez 2.16 + 12== 44...
Kwas bursztynowy,  acidum. suc-

cinicumź (acidum succini, sał succini, aci-
dum karabicum), pow taie ze 47.99 części wę--
gla, 4778 kwasorodu i 4,25 wodorodu. W so-
łach zaś liczba odpowiadaiącą, stosunkowi te-
go kwasu= 100..
— chinow £ acidum chm:cum, iest kwa- -

=.
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sem roślinnym wydobytym: z koty chiną -zwa-
ney. Dotąd atoli miało poznany:
Kwas chłoro-itódo wy, acidum chło-

ro-iodicum. składa się z.poiedyńczcgo SZOSA
iedyny s= 250.i stosunku także chloryny==72.
Wyraża-się więc przez 522. Sole atoli Só
kwasu dotąd niepoznane; ilekroć. bowiem
styka się: z zasadą solną, - w przy tomności wo-
dy, tyle: razy się przez nię na kwas. wodo-
solny i iodowy:przeistacza, -
Kwas chloro-sinny, acidumchloro=

cyanicum  (acidum prussicum oczy genatum,
acidum oxy-prussicum, acidum ehlero=prus-
sicum), według:doświadczeń (ray-BLussaca zda-
ie się składać z sinnika. i eliloryny:; stosun-
kowi zaś poiedyńczemu pierwszego, równemu.
82, odpowiada w nim stosnnek także ostatnicy
= 7a; tak dalece, że stosunek: samego kwasu.
w tablieach terminow iedno-znacznych,nale- ;
ży uważać iako równaiący się 124.
— chloro- węglowo-siarczany,

acidum. muriatico - sulphuroso:carbonicum.
'Tak nazywa Berzeliusistotę krystalliczną, na.
iaką się siarczyk: węglowy w kwasie: saletro-
solnym przeistacza. Uważa zaś ią, za połącze-
nie dwóch kwasow podwóynych, z których ie-
den powstaie z poiedyńczych stosunkow: wc-:
dosolnego i węglowego, drugi zaś ze stosun=
kow także prostych kwasn wodosolnegoi ped—
kwasu siarezanego; i dla tego wyraża ią przez.
(74 --.44) +(74 + 64)—= 256. Dotąd .przecicż .
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skład tey. istóty nie iest należycie poznany.
Kwas chloro-węglowy,acidumm chłoś

ro-carbonicum (acidum carbo- muriaticum,
chloruretum: oswidi carbonici, acidum: chło=
rowi- carbonicum), składa się z.poiedyńczego”
stosunku. chloryny =72 i poiedyńezego także
niedokwasa węglowego==28; czyli, co naiedno»
wychodzi, 7 ieduego stosunkuchloryny,iedhego”
węglaiiednego także k.wasorodu. W obuzaś -
sposobach uważania kwas ten wyrażać: się.
powinien przez. liezbę 160.-
— cehlorowy p. kwas sołhy. ,
— chromiczny, acidum: chromicutn..

powstaie ze stosunku chromu=06 i trzech:
kwasorodu równych. 5.16, Wyraża się przeto”
przez 3.16 -- 56-—= 104.
— cukro-mleczny- p. kwas kłeiowy.-
— cukr o.— s aletro wy, acidum nilro--

saccharicum, połączenie kwasu. s:letrowego”
zgatunkieny czkrw' wydobytego” prze Braeon-=
nota z galarety źwierzęcey, Kombinacya ta"
rzeczy wiście krystallizuie się z wielką łatwością.
i z-zasadami solaenu łączy; iaka atoliistotna:
icy natura, dotąd niewiadomo. ;
— cytrynowy,acidum  citricum (aci--

dum. citri essentiale) kombinacya .kwaśna ro=
śliuna powstaiąca ze 41,49 części węgla,54 96”
kwasorodui 3,64. wodoroda, W. tablicach. zaś-
stosunkowych termin iedno-znaczny kwasowi-
temu odpowiadaiący rowna się. 116.-
— delfinowy., acidum.ae)

P LQ—

sc

et eeer rrndn s



AŻ ai Z

(aciłumphocenicum), według Chevreula skła-
da się z 65,00 części węgla, 26,75 kwasoro-
du i 8;25: wodorodu..
K w.as flno-borowiy, acidiumfliio-bo--

ricum (acidum fluoro-boracicum). uważany.
ZA połączenie kwasu fluorowego z. horowym..
Zdaie się atoli. powstawać z fluaryny i boru,.
ąmaiąc każdego z nich po icdhym. slosunku;,

„wyrażać się przez: 5g-+-12=5h.
—fluoro - krzemienny,. acidum:

fiho—silicicums wedługwszelkiego do prawdy;
podobieństwa składa się z fluoryny i krzemion=-
ka, lubo Berzelius; uważa go raczey za: po-.
łączenie 5g,11:części krzemionki, ze 40,89kwa-.
su flaorowego. W: pierwszćm zaś: rozamieniu!:
wypadałoby go wyrażać przez 5g -H 16=$55,,
— fluorowy p. kwas wodo-fluorowy..
— flusspatowy. p. Kwas wodo-flnoro=-

"wy..
— fosforyczny:,. acidiim: phosphori--

cum (acidum ossium, acidum phosphori:
perdejługrationem), powstłaie-ze 51,4.części:
iósforu.i półtrzecia. stosanków Kwósoradita=>
40. Stosunek przeto tego kwasu; równa:się:
2,5.16+ 51,4 ==71,4: lubo „dotądJiczby. tey;
za zupełnie: ścisłą nważać nie- można.
— galasowy, acidum gallicum ( aci--

dum gallaceum.,. sal essentiale gallarum),,
kombinacya: kwaśna: roślinna: powstająca: z:
2808 części, węgla, 57,89 kwasorodu,., a 5,o

".



wodoroiłu; wyrazem zaśiedno-znacznym 'tego
kwasu iest liczba 126.
Kwasz gatasu wydoby'ty i'od Bra-

connota 'nazwany acidum ellagicum, według
Chevreula iest mieszaniną kwasugalasowego
2 substańcyą żółtą lotną; z kombinacyą farbu- .
idącą czerwoną,:materyą natury źwierzęcey i
„małą ilościąwapna i żelaza. »
— grzybowy, acidum fungicum, nale-

ży do rzędu kwasow roślinnych. Dotąd atoli
własności iego mało poznane.
— helleborow V, acidum cevadicum,

znaleziony od Pelletier iCaventou w korzeniu
hellebori nigri, w nasionach ciermierzycy (vera-
tram album i veratrum 'sabadillae), i niektó-
rych innych częściach roślinnych. / Niedosc
poznany.
— hąpczany, acidum bolelicum,kom-

binacya roślinna kwaśna otrzymanaz soku wy-
ciśnionego z gatanku hupki, zwaney boletas
pseudo-igniarinus. Dotąd mało poznany. -
— iabłkowy, acidum malicum (aci-

dum sorbicum), należy do rzędu kwasow ro-
ślinnych, a wedłagrozbioru Vauquelina maa w
sobie 54,9 części kwasorodi, 28,5 węglai 16,8
wodorodu. Liczba zaś 145,5 odpowiada w so-
lach zwanych jabłecznianami, stosankowi te-
go kwasu.
— iarzębinowy, acidum sorbicum:

_. dzisieysze doświadczenia pokazały że iest iden-
tycznym z kwasemiabłkowym.



Kwas iatrofow:v, acidum iatrophi-
cum, od Pelletier i Caventou -postrzeżony
w orzechach iatrophae cureas, Exystencya iego
dotąd wątpliwa.
— iedw abnikowy, acidum -bombi-

cum, niepewny.
— iodówy, acidum iodieum , zawiera.

w sobie na prosty stosunek iodyny == 250: E
piec kwasorodu— 80,i wycie się.przez 5.16
--.250 == 330.

| — kamforowy, acidum camphoricum,
iest kwasem roślinnym i powstaie zapewne
z kwasorodu węgla-i wodorodu; ale stosunek
tych elementow dotąd należycie nie ozna-
czony. |
— kleiowy, acidum mucicum (acidum

saccho-lacticum), kombinacya kwaśna roślinna
powstająca ze'54;28 części węgla, 60,68 kwa-
sorodu, a 5,04 wodorodu. Wyrazem iedno-
znącznym tego kwasu iest liczba 2a1.
— kłonowy, acidum acericum,przy-

puszczony od Scheerera, ma się iadydować
w soku klonu krzewiowego (acer campestre).
Dotądatolibyt iego niewyprobowany.
— kolumbowy, acidum cołumóbicum

(acidum tantalicum, ocidum tantalii, oci-
dum columbii), zdaje się zamykać w sobie na
stosunek poiedyńczy metallu tantalu= 288,
stosunek kwasoroduz=16. Wedługtego zatem
wypadałoby go wyrażać przez 16+-288—=504.
Ponieważ zaś kombinacya ta czułe:kolorynie-

$



bieskie czerwieni i snadniey się łączy; © 'za-
sadami niżeli z kwasami, 0 naturzeiey przeto
kwasowey wątpić dziś nie możuą.
Kwas koperwasowy, kwas %iarcza-

ny: *

— korkowy, acidum subericum,kombi-
nacya kwaśna. roślinna; powstaiąca według
rozbiorn Bussy w 58,55 części węgla, 54,00
kwasorodu i 7,67. wodorodu.
— kozłowy, acidum hyrcicum, od Che-

vreula ża osobną komhbinacyą kwaśną uzna-
ny, wydobyty został z tłastości kozłowey prze-
istioczoney na mydło. Dła małey przecież i-
lości, w iakiey się doląd dał wyrobić, mało
poznany.

— kulczybowy, imie to mogłoby słu-
Żyć do oznaczenia kwasu strychnirowego, a-
cidum igasuricum. p. kwas strychninowy.
— z lakki wydobyty, acidum łacci-

cum, ma bydź kwasem roślinuym osobnym.
Wyprobowanie atoli iego bytu, datszych po-
trzebuie doświadczeń.
— łampoewy, acidum lampicum, po-

strzeżony w czasie kombustyi eteruiwyskoku
w tak nazwaney lanipie bez płomienia. Do-
tąd nader mało znaiomy. b
— leuko-saletrowy, acidum nitro-

łeucicum, według Braconnota iest połącze-
niem leucyny z kwasem salłetrowym, mogą-
cóm się następnie kombinować z niedokwa-
sami i wydawać sole właściwe. Jakkolwiek
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bądź imie, związkowi temu nadane od Bra-
counota, niedość właściwe; bydź może albo-
„wiem, że leucyna jest tu tylko przymieszana
do kwasu saletrowego, iakto się często w po-
dobnych okolicznościach .zdarza.
Kwas łoio w y,acidumsebacicum, mimo

własności kwasowy roślinnych , mieścimy go
w rzędźie kombinacyy źwierzęcych: kwaśnych,
iako wydobytegoztłustości. Dotąd zzaś zwósi:
tego nie rozbierano.
— makow y, acidum papayericum (ac. i

meconicum), kombinacya roślinna posiadająca
charaktery kwasowe. W solach 44,8 części
tego kwasu, zastępuią mieysce prostego lego
stosunku. i
— manganezowy, acidum zmianę

cum p. kameleon mineralny.
— masłowy, acidum. butyricum , wy=

dobyty z mydła maślanego. Podług Chevreała, ^
składa się z 62.82 części węgla, 50,17 Kae:

_sorodu i 7,01 wodorodu.
— masłowy 2. acidum caproicum, wy-

dobyty z umyd!onego masła; składa się podług
Chevreula z 68.33 części węgla, 2267 kwaso-
rodu i g.oo wodorodu.
— masłowy 5. acidum capricum, otrzy-

many zmydła maślanego; według doświadczeń
Chevreula. powstaiez 74,00. części węgła, 16,25
kwascrodu i 9,75 wodorodu. i

— melityczny,  acidum  melliticum
(acidum mellilithicum), lubo się wydobywa

ae
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z kamienia 'miodowego, mellithus zwanego ,
który pomiędzy warstami drzewa kopaluego
bywa napotykany, składa się atoli, sposobem .
większey części kombinacyy roślinnych, z kwa-.
sorodu, węgla iwodorodu. Ilość ich przecieź
dołąd ściśle wicoznaczona. Wnosząc tylko 7 so—
li zdaie się że liczba 147,2 zastępuie w nich :
mieysce prostego stosunku kwasu.
Kwas metalliczny, iest połączeniem

kwaśućm iakiegokolwiek metallu z kwasoro-
dem lub wodorodem; dotąd bowiem żadnego
innego elementu, próczdwóch wspomnionychi
metallu, w kwasach tych nie zualeziono p.
kwas. .
— mleczny, acidum laccicum, nale&y

do rzędu kwasow Źwierzęcych, lubo zdaie się
saletrorodu w składzie swoim nie zawierać. Do-
tąd nie mamy iego rozbioru; ze składu atoli
soli można się domyślać, że liczba odpowia*
daiąca stosuukowi iego rowna się g5. |
 —molibdenowy, acidum molibdi-
cum, zawiera wsobie ńaieden stosunek mo-
 libdenu metalu=g6, trzy stosunki kwasoro-
du =48. Wyrażać go przeto należy przez
liczbę 5.16 + g6 = 144. £'
— morwowy, acidum moricum ( ac.

moroayłicum ), należy do rzedu kwasow ro—
śliunych. Postrzeżony od Klaprotha w mas-
sie solney, zebraney na powierzchni kory
morwy białey (morus alba). |
— mrówGzany, acidum formicum



(ac. fermicarum), powstaje z 64,67 części:
kwasorodu, 52.47 węgla, a 2,86 wodorodu i
wyraża się w tablicach terminow iedno-znacz-
nych przez liczbę 74. Jako otrzymuiący się
z mrówek, do klassy kombinacyy źżwierzę-
cych nałoży.
Kwas nancyowy, acidum nancicum

(ac. zumicum), ieżeliby rzeczywiście osobnym .

był kwasem, ku czemu dalszych potrzeba do--
świadczeń, nałeżałby do rzędu kombinacyy
roślinnych.
Kwas nieograniczny, acidum in-

erganicum, iest kombinacyą kwaśną do rzę-
du związkow organicznych nie należącą. In-
ne własności tym połączeniom EA opi-
sane pod wyrazem kwas.
Kwaśny, acidus:

. Kwas egnio-niasłowy, acidum py-
ro-butyricum, otrzymany od Chevrcuła przez
destyllacyą kwasu masłowego.
— octowy, aczdum acelicum (wciabóóń

acetosum, acetum, acidum aceticum crystal-
łisabile, acidum aceti concentratissimum,
ucetum głaciałe), wedlug rozbioru Berzeliu- —
sa kwas ten powstaie ze 46,9 części węgla,
46.9 kiwasorodu a 6,2 wodorodu. W kombi-
nacyach zaś solnych 106 części tego kwasu
zastę pulą mieysce prostego iego stosunku.
— ognio-cytrynowy, acidum gyro—

citricum , iest kombinacyą kwaśną roślinuą
przechodzącą według P. Lassaigne w destyl-



lacyi kwasu cytrynowego. Sto zaś iego czę-
ści powstają ze 47,5 węgla, 45,5 -kwasorodu
i j0 wodoroda. 2
Kwas ognio-drzewny, acidum pyro-

lignosum, dawnicy miany za osobny, dziś po
oczyszczeniu uważa się za kwas octowy.
— ognio-iabłkowy, acidum pyro-

malicum (acidum pyro-sorbicum), przez de-
styllacyą kwasu iabłkowego otrzymany, a za-
tem równie iak ten ostatni należący do rzę”
du kwasów roślinnych; detąd ze składu swe-
go nieznaiomy. Stosunek tylko iego w zwią-
zkach solnych zdaie się równać 83,84.
— ognio-kleiowy, acidum pyro-mu-

<«icum, należy do kwasów roślinnychi otrzy-
muie-się przez destyllacyą kwasu kleiowego.
— ognio-urynowy, acidum pyro-u-

ricum, kombiuacya kwaśna źwierzęca , po-
wstaiąca ze 44,52 części kwasorodu, 28:29
węgla, 16,84 saletrorodu i 10.00 wodorodau.
— ognio-winny, acidum pyro-tartri-

cum, otrzymuie się przez destyllacyą kwasu
winnego, a zatóm do rzędu kwasów roślin-
nych należy. |
— oleyny, acidum oleicum, według

rozbioru Chevreula powstaie z 77,866 części
węgla, 11,550 wodorodu i 10,784 kwasoro-
du; w solach zaś wyraża się przez liczbę
550. i
— organiczny, konibinacya organicz-

na roślinna albo 'źwierzęca, maiąca reakcyą
-
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kwasową, a zalem taka, iZ infuzya lakmusu
czerwieni, z zasadami soluemi wydaie rzetel—«
ne sole, pomiędzy zaś bieganami stósa Volty,
idzie na biegau dodatny, kiedy tym czasem
niedokwas całkowity albo zredukowany zbie-
ra się na odicemnym. Wogóluości kombiuacye
e dzielą się na roślinne i źwierzęce.

Kwas perłowy, acidum margaricum
(acidum ceticum,  margarina), zarówno do-
kwasow roślinnych iakqi źwierzęcych odniesio-
ny bydź może; otrzymuie się bowiem nie
tylko z tłustości, ale i z oleiow roślinnych.
Wedlug rozbioru Chevreula, składa się
z 76,566 części węgla, 11.978 wodorodu i
11,656 kwasorodu, a w solach liczba 544 od-
powiada poiedyńczemu iego stosunkowi.
— pruski p. kwas wodosinny.
— purpurowy, acidum purpuricum ,

należący do rzędu kwasów źwierzęcych. we-
dług rozbioru Prouta, powstaie ze 56,56 czę-
ści kwasorodu, 51,81 saletrorodu, 27,27 wę-
gla i 4,54 wodorodu. / * r
rabarbarowy,  acidum rheumicum ,

ogłoszony od Hendersona; dziś przecież od
nikogo za osobny się nie uważa.
— roślinny p. kwas organiczny.
— roślinno-siarczany, acidum ve-

geto - sulphuricum, ©d Braconnota i Vogela
„aznany za osobjiy , otrzymuie się traktuiąc
drzewo brzozowe albo płótno kwasem siar-
czalrym. 'Thenard atoli mniema, że to iest

e
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„do-kwas siarczany połączony z: rozrobionćm
włóknem: roślinnćm..
Kwas różowy, acidum rosicum (aci-

dumrosaceurm), należy do rzędu kwasowźwie-
rzęcych, tym bardziey, że do składu iego na-
leży. saletrorod. Dotąd atoli przyrodzenie tak.
iego, iakoteż soli: różowych, mało poznane.
— rybotruiowy, acidum menisper—

micum, kombinacya: roślinna kwaśna, z tak
nazwaney. trutki rybiey wydobyta i od Boul-
lay za osobny kwas uznana; dotąd. atoli iest
kombinacyą wątpliwą, dalszych: wymagaiącą:
doświadczeń: e

, —sadłowy,acidum stearicum, po-
dług: rozbioru: Chevreula, składasię z 77,4200
części węgla, 12,4512: oai» i 10,14088.
Kwasorodu:
— z sałaty jadowitey (Iactuca vi-

rosa), od Pfaffa wydobyty,.nazwany. został
acidum: łaciucicum. Do: dalszych. atoli do-
świadczeń sprawdzenie: tego; wynalazku: 70——
stawic: naleZy.. 4.
— saletro-sólny, acidum chloro-ni-

tricum: (acidum nitro-muriaticum, ac. ni--
troso-muriaticum,aquaregis), powstaie z.po--
mieszania: kwasu: saletrowego z wodosolny m.
Wpływ. tego. kwasu: na: metalle trudnosię:
z kwasorodem- łączące,. ztąd: pochodzi, że:
w. nim: zawsze obecna: chloryna,. która: z nie--
mi tworzy. tak nazwane solniki:
—-saletro-urymowy, acidum. ery=-
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thricum, od Brugnatellego tak nazwany, po-
wsłaie z rozrobienia kwasu urynowego za po-
średnictwemsaletrowego, który nawet zdaie
się bydź w nim obeeny. Jeżeliby kwas ten był
rzeczywiście udzielnym, o czćm dotąd przy-
naymniey godzi się powątpiewać, tedy sama
uryna piąciu osobnymkombinacyom kwaśnym
źwierzęcym dawałaby początek..
Kwas saletrowy wodny, acidum

'nitricumfluidum (spiritus nitri acidus, aqua
calcinativa, spiritus nitri fumans, acidum
nitri cephlogisticatum, aqua.fortis, acidum
azolicum), powstaie ze stosunku saletrorodu
== 28 i piąciu kwasorodu== 80. Stosunek
zatóm kwasu tego wyraża się przez liczbę
108. A ponieważ dotąd nie można go było
w stanie suchym otrzymać,  przypuściwszy
więc w kwasie saletrowym mocnym, ieden
stosunek wody, wypada kwas płynny wyra-
żać przez 108 -- 18 — 120, i nazywać wo-
dnikiem kwasu saletrowego. Berzelius przy-
puszczając w saletrorodzie stosunek kwaso-
rodu połączony znitricum, uważa też kwas
ten iakb powstaiący ze stosunku nzźricum
== 12 i sześciu kwasorodu = gó. /
—selenowy, acidum selenicum , po-

wstaie ze stosunku selenu = 82 i dwoch
kwasorodu=3%. Stosunek więc prosty tego
kwasu = 114.
— serny albo serowy, acidum ca-

seicum, kombinacya organiczna kwaśia, za—



równo do roślinnych iako'i źwierzęcychda-
- iąca'się odnieść; którą pier wszy Pronst w:se-

rze t klaystrze po eżęści rozrobionym  po—
strzegł. Jakoż właściwy im smak,. według po-
mienionego chemika, pochodzi mianowicie
od: serowianu: ammoniakałnego, który się:
w mich statecznie znaydnie. Dotąd wszakże
skład tego kwasu nieznaiomy.

, Kwas siarczany bezwodny, aci-
dum sulpławicum siccum, naprosty stosunek
siarki== 52 ma trzy kwdsorodu= 43: TMa-
tego liczbęiego' stosunkową: manowior przez
3i6. +52 ===-B6>
— siarczany wodny p+ wodnik.

kwasu: siarczanego.
— sino-si arczamy albo simo-Siar--

czysty, aecidum sulpho-cyanicum: 8: cya=
_no-sulphuricum (acidum anthrazothioni-
cum), otrzywany naprzód od Porreta, zdaie
się bydź połączeniem icdnego stosuuku siir——
uika==52 ze trzenia siarki == gó. ^
— solny, acidum chloricum, przed

tćm zwany aeżdum muviaticum hyper-ocy-
genatum, acidumowy-muriattcum „zawiera:
w sobie ma 72 części ehlorynv,. 80 czylipięć:
stosunków kwasorodu. W. tablicach przeto:
liczb iedno-znacznych wyrażasię przez 152:.
— stryehnin o w y, acidum igasuri--

cum, iest kombinacyąroślinną kwaśnąznale-
zioną w związku zesirychniną. Dotąd prze
cież własności iskład iego mało znaiome..

14)



Kwas: z syrupu cukrowego wy-
doby ty, od niektórych chemików uważa się
za osobny, pod imieniem acidi melassicź, *
Pxystencya iego przecież niewyprobowana.
— szceczawiowy, acidum oxalicum:,.

składa się ze 55,55 części węgla, 66,41kwa-
sorodu 10,24 wodoarodu; wtablicach zaś wy-
razów iedno-znacznych wyraża się przez 72.
Dzisicysze. ałoli doświadczenia zdaią się prze-
konywać, że w kwasie tym wodorod się nie.
znayduie, a zatćm, że go podług rozbioru.
Berzelinsa uważać należy za połączenie 66,41.
części kwasorodu ze 33,59 węgla. >
— terpeutynowy, acidum there--

benihinicum ,. pedłag. Seopoli otrzymuie się.
przez destyllacyą terpentyny. Jest atoli nie-.
wątpliwie kwasem octowym nicezystym.
— tłusty, acidum. pingue s. causti+

cum, w teoryl Meyera, wyrażał istotę służą.
cą do obiaśnienia reakcyi alkaliczney. potażu,.
sody i ammoniaku, tadzież baryty, stroncya-
ny t wapna. Według niey albowiem kwas.
ten łącząc się.z węgłanami pomienionychal<
kali, tóm samóm miał ie zaostrzać. Oddawna.
przecież o teoryi tey zapomniano. |
— tunsteńowy, acidum tungsticum.

(ac. wołframicum), zawiera w sobie na sto-
sunck prosty tnnstebu== 192. trzy kwasoro-_.
du=46. Liczba więc iedno-znaczna tego.
kwasu równa się 240.
— urynowy, acidum urieum. (acidum.
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lithicum), należy dorzędu kwasów źwierzę-
cych, a podług rozbioru Bórard składa się ze
3g,16 części saletrorodu, 53,61 węgła, 18.89
kavasorodu, i 8,54 wodorodu; według Pron-
„ła zaś, ze. ko części saletr OROdA > 54,28
węgła,22,85 kwasorodui2,85 wodorodu.
Kwas węglowy, Gejdam carbonicum

(spiritus silvestriis, gas silvestre, gas viio-
"rum, gas musti, aćr faetitius, spiritus mine-

ralis elasticus fontium medicatorum, aćr
„ficus, gas mephilicum, gas calcareum, aci-
'dum cretae, acidum aćreum, acidum x4e-
phiticum , gas acidulum) , składa się ze st»-
sunku węgla==12 i dwóch kwasorodu==32.
Terminem przeto stosunkowym tego Kwak
będzie *2:16+; 42 == 44.

— — winno - fosforyczny, acidum
phospho-vinicum, podiuz doświadczeń Łas-
saigne iestkombinacyą kwaśną osobną, skąd-
inąd maiącą wiele podobieństwa do'tak na-
zwan'go kwasu winno-siarczanego. Dotąd  a-
toli nader mało znaiomy.
— winno-siarczany, acidum sul—

pho- pinicum (acidum sułphożvinosum, act—
dum oenothionicum), zdaie się bydź połą-
czeniem chemicznóm albo ścisłą mieszaniną

do-kwasusiarczanego (acidum hypo-salphu-
ricum) z iakąś kombinacyą organiczną dotąd
nieoznaczoną. Śerturner atoli stara się do-
wieśdź, żo to iest kwas udzielny, który sta-
tecznie powstaie, ilekroć kwassiarczany u0-
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eny styka się z dobrym wyskokiem. (Owszem
antor ten przypuszcza trzy osobne kwasy
winno-siarezane: z których pierwszy, czyli
tak nazwany acidum prot - oenothionicum,
ma się składać z kwasu siarczanego iwysko-
ku; drugi, acidum .deut - oenothionicum,
z kwasn siarczanego i iakieyś kombinacyi .or-

ganiczney z wyskoku wyrohioney; trzeci na-
kcniee, acidum trit-oenothionicm , z kwa-
su siarczanego j teyże kombinacyi nasyconey
kwasorodem. „Doświadczenia tylko same za=
rzut, iakiby w tey mierze zrobić możną, roz-
strzygnąć powiuny. i

— winny, acidum tartricum (acidum
tartaricum, acidum tartarz, sal tartari es-

 sentiale), kombinacya kwaśna roślinna -po-
wstaiąca ze 56,11 części węgla, 59,92 kwa-
sorodu, a 5.-97 wodoródu. W solach zaś 153
jego części, odpowiadaią poiedyńczemu sto-
sunkowi.
— wodo-fluorowy, acidum hydro-

fluoricum (ac. fluoricum, ac. flusspaticumą
acidum hydro-phtoricum, acidum phtori-
cum) na mocydoświadczeńi anal: gii zdaie
się składać ze stosunku fluoryny i dwóch wo-

doródu. Termin więc stosunkowy tego kwasu
równa się 2-+5g9==$Ś1.

— wodo-iodówy, acidum hydr-io-
dicum, połączenie stosunku iodyny= 250 ze
dwóma stosunkami wodorodu; liczba więc
jednoznaczna tego kwasu równa się 252.

=

*.
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Kwas w od »—seleno wy,  acidum
hydro-selenicum, składa się we stosunku se-
lenuu== 82 i dwoch wodorodu; i wyraża się
przez 2 — 82 ==84. |
— wodo-siarczany, acidum hydro-

sulphuricum (gas hydrogenium sulphura-
tum, acidum hydro-thionicum, gas hepali-
cum), połączenie stosunku siarkis=52 ze
dwoma stosunkami wodoroda. Terminem
więc iednoznacznym tego kwasu iest liczba
54. Naywłaściwszy stan iego lotuy; i

. dla tego zwykle zowie się inaczcy gazem
wodorodnym siarczystyen. Charaktery ie-
dnak kwasowe, są w nim równie wybitne,
iak w innych doskonałych kwasach.
— wedosinno-żelażny,  acidum'

hydro:cyanicum ferruginosum, iest połącze-
niem substańcyi iakieyś - organiczney z żela-
tem. Dotąd ałoli skład iego nader problenia-
tyczny, a'chemicy w zdaniach swoich wzglę-
dem tego kwasn podzieleni. I tak Porret u-
waża go dziś za połączenie żelaza z iakimś
nowym kwasem z wodesinnego wyrobionym,
rozumiejąc, ze w nim stosunek poiedyńczy że-
laza—= 56. ze cztórma stosunkami węgla — 48,

iednym saletrorodu=28 i dwoma wodorodu
== 2, ziednoczony; czyli co na iedno wycho-.
dzi, że to iest kwas złożony z poiedyńczego
stosunku Żelaza i dwóch kwasu wodosin-
nego zwyczaynego, mniey dwóma sto-
"suukami wodoroda | i iednym saletrorodu. I

3%

,
P^)
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dlategoto, ponieważ kwas wodosinny iest tu
cafkiem przekształcony, Porret nazywa go a-
cidum chyazicum Jerruginosum. Gay-Lus-
sac i Robiquet innego są w.tey.mierze zdania;

- podług nich bowiem pomieniony kwas Porre-
ta powstaiez połączemia kwasu „vodosimnego ^
całkowitego z sinkiem żelaznym, i dlatey przy-
czyny acidum hydro-cyanicum ferruginosum
mianuią. Berzelius idąc za pierwjastkową o—
piniig Porreta;uwa£akombinacyate za sol nad—
syconą kwasem wodosinnym, w którey poie-
dyńczy stosunek «czarnego nicdokwiasu żela-
za połączony iest ze trzema stosunkami kwa-
su wodosinnego całkowiłego; i stądto kwas

tcn zowie się a niego nad- wodosinianempro-
sm - żelaza (super-proto-hydrocyanas ferri).
Nakoniec Thomson tenże sam kwas nazywa
dcżdioh ferro-cyanicum, usważaiąc go za po-
łączenie Żelaza z siunikiem;Henry zaś miaunie
go acidum ferro-prussicum , lakoby w nim
kwas wodosinay całkowityz żelazemwstanie
metalliczirym był skombinowany. ;
Tak wielka niezgoda w. zdaniach «che-

mikow wzgledem tego kwasn, każe mniemać,

że doląd przyrodzenie iego niedość wyjasnio-
Be; tym: bardziey Że doświadezenia z nim, dla
niełatwego otrzymania iego wstanie należy-
cie czystym inierozłożonym, cale trudne. Gdy
zatem zdanie Berzeliasa do dzisieyszych wia-
domości nayłe piey przystale, a sole podwóy-
ue z kwasu wodosinnego powstaiące, w nay-
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czystszćóm wystawia świetle: tcgo raczey
autora  trzymaćby się należało. Opinia
zaś ta tóm bliższa zdaiesię hydź prawdy, że
doświadczenia lttnera, Woehlera i Gmeliua
pokazuią , że własność,łączenia sie z kwasem
wodosiunym i formowania znim kombinacyy
kwaśnych. nie samemu żelązu , ale żywemu
sróbru, kobalżowi, miedzi, zynkowi, niklowi,
sróbru, platynie, pallasowi i złotu służy. Po-
łączenia więc tego kwasu z innemi metal—
lami ałbo niedokwasami, ieżeli w istocie cxy-
stuią, są pewnie sinkami albo wodosiuianami
podwoynemi. ^ aaa
Kwas wodo-sinny, ćcidum hydro-

cyanicum (acidum prussicum, materia colo-
ranseoerulei berolinensis, acidum coerulei
berolineRsis, acidum zooticum), kombinacya
kwaśna źwierzęca,zawieraiąca w sobie na 44,57
części węgla, 51,72 saletrorodu a 3,92 wo-
dorodu; albo raczey na dwa stosunki węgla
== 24, stosunek poiedyńczy saletrorodu == 28.
i dwa wodorodu. Uważaiąc zaś kwas ten za
połączenie sinnika z wodorodem, wypada w nim
przyiąć na stosunek poiedyńczy tóy zasady
== 5e, dwa stosuuki wodorodu. Jakkolwiek

zaś uważamy skład kwasu wodosinnego, w so-
lach, liczba odpowiadaiąca poiedyńczemu iego
stosunkowi równa się 54. i
— wodo-solny, acidum hydro-chlo-

rieum (acidum muriaticum, acidum salis,
spiritus salis communis), powstaie z poiedyń-
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czego stosunku chloryny = 72 i dwóch wodo- .
rodu == 2; wyraża się przeto przez liczkę 74.

Niedawno uważali powszechnie chemicy kwas
ten za połączenie kwasorodu z zasadą niezna-

iomą; a dziś nawet Berzelius przypuszcza

«v nim na stosunek radicalis muriatici== 22,8,

dwa kwasorodu ==52. oświadczenia atoli,

opinii tey, iakkolwiek poważney stronnictwem
pomienionego chemika, odstąpić każą.
Kwaswodo-ziemianowy, acidum

hydro-telluricum, składasię z ziemianu i wo-

dorodu, i pospolicie inaczey zowie się gazem

wodorodnym ziemianowym. |

— 4 ół cio wy, acidum cholestericum, ua-
łeżećby powinien do rzędu kombinacyy kwaś-

nych źwierzęcych; otrzymuie się bowiem,

według sposobu Pelletier i Caventou z cho-

testeryny. ? *
— zooniczny,  acidum  zooenicum.

W rozcieku zebranym w balonie podestyllacyi .
części źwierzęcych , Berthollet przypuszczał
kwas osobny, który zoonicznym nazwał; T'he-
nard atoli pokazał, że to iest kwas octowy.
połączony z iakąś istotą źwierzęcą. .
— źwierzęcy p. kwas organiczny.
Kwasorod, ozygenium, ciało proste

dotąd w stanie tylko gazu znajome. Liezbą
_stosunkową tey istoty iest 16. i
Kwassya. quaæssia excelsa. Wlökno ko—

rzeni tey' rośliny składa się .z małey ilości
oleiu lotnego, kombinacyi gorzkiey (wassyna),

Z
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gumy, włókna roślinnego, tudzież szczawia-
nu, winianu, siarczanu i solnika wapna.
K wassyna p. kombinacya gorzka kwacsyl.
Kwaszenie, eagydatio, ozygenatio, wy-

raża łączenie się ciał z kwasorodem. Imie to
ztąd poszło iż przedłćm , stosownie do dlo-
doświadezeń „liavoisier rozumiano, że konibi-.
uowanie się kwasorodu z innemi ciałami nie-
zbędnie utworzeniu się kwasu albo istoty do
natary kwasowey przystępuiącey, towarzyszy.
Dziś, lubo chemicy mniemania tego odstępnią,
w niedostatku "e nazwiska, używa-
ią dawnego.
K wiat, flos. Dawutią w chemii kwiatami

nazywano wszelkie «ciała suche, otrzymane
przez sublimacyą w naczyniach pezrknytych
albo szczelnie zamkniętych.

L.

Laberatoryum, laboraterium, miey-
sce gdzie się-odbywaią wszelkie działania che-
miczne. red
— przenośne, iest narzędziem od Guy-

toua wymyślonćm do wykonywania rozmai-
„tych działań chemicznych na małą skałę.
— Lali er, solucya żywicy, bursztynu albo gu-
my żywiczney w wyskoku, olcia terpentyno-
wym albo oleiach pokostowych, którąsię po-
powierzchnie rezmaitych ciał naprowadzaią.

»
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Złąd też "podział 'lakierow ma oleyne, lejko-
we i spirytusowe.
4 ak ka, połączenie kombinacyi farbuiącey

«Z medokwasemlub ziemia. .
L a k mn s, iest gatuükiem farby przygoto—

wancy z nicktórych porostow, a mianowicie
lichen roccella, który roztarty na miałki pro-
szek i zmieszany z wapnóm wypalonóm, po-
tażem i uryną, wystawiasię do-dobrowolney
fermentacyi.
L a mpa. Częstokroć w dziełęóskń che mi-

eznych »de ogrzewania używamy lamp podsy=
'eanych oleiem, tłnstością. woskiem ałbo wysko-
kiem. Dla otrzymania zaś mocnieyszego ognia,
niekiedy przyśpiesza się pęd powictrza za
pomocą miechayi taka lampa z miechem połą-
<czona używa się do gięciatubusow.  Po-
—wolna kombustya wyskoku, etern albo kamfo-
©y, przy wolnym przystępie powietrza, w zet-
*knięciu z cieńkim drótem platynowym skręco-
nym wksźtałt śruby, stańowi tak nazwaną
lampę bez płomienia. OGbwiedzionazaś lam-
pa siatką metalliczną, którey otwory przyzwoij-
tey średnicy, zowie się ./anrpą bezpieczeń-
stwa , używaną w górnictwie.
Lazur, iest smałią utartą wemłynach na

miałki proszek.
Leiek, infundibulum, narzędziesłułąco

do przelewaunia ciał płynnychz iednego naczy-
nia do drugiego, iako też do rozdziału płynow
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rozmaitty gęstości nie daiących się z sobą mie= :
SZAĆ.
L.ep, riscus, kombinacya osobna, któr

z. wielu części roślinnych wydobydź można;
odznaczaijąca.się znakomitą lipkością.
Leucyna. Braconnot kombinaeyą te o—

trzymał traktaiąc włókno źwierzęce ałbo ob—
myte, mięso kwasem siarezanym mocnym. Na-
leży: ią zatem odnieść do rzędu. kombinacyy
źwierzęcych.
Lgnienie, adhaesio, własność służąca:

niektórym ciałom,iż się chciwie czepiają innych.
Lenienie tablie gładkich iednych do: drugich.
albo tafel: do powierzchni płynu, iest'skutkiema
wzaiemnego ich na się działania mocą siły spo+-
ienia czyli attrakcył: »
Liczby iedno-znaczne; termini s..

numeri aequivallentes, są liczbami oznacza»
jącemi ilości rozmaitych ciał , pomiędzy. któ--
remi kombinacye zaąchadzą.
Likwacya, liquatio, działanie metallar-

giczne wkigróm samóm ciepiem, metalle obce:
. łatwo topniciące, odłączają się od. to puicia—
cego trudmey, tak dalece, że to osłatnie od

pierwszych, daie się tym sposobem rozdzielić.
Używa się zaśdziałanie to mianowicie do odłą=
czenia miedzi od.srćbra za-pośrednietwem o—
łowiu.
Limfa, ymplia: płyn źwierzęcy *biały,.

przezroczysty , krążący w osobuym systema-
cie. naczyń Sespodarstwa; źwierzęceg0, ZWAR
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' nyeli naezyniamilimfatyeznemi. Plymten we—
dług. doświadczeń Brauda,. zdaie się powsła-
wać z wody, małey ilości białka i śladu części
solnyeh. Magendie atoli upatruie w limfie
znaczne do krwi podobieństwo ,. a Chevreul
znalazł w niey na roo częściach, g2,624 wody,
6,100 białka, 0,6 10 soli kachenaey, o,t20 włók-
naźwierzęcego, 0,180 węglanu sodyi 0,050 fos-
foranow wapna: i magnezyi, oraz węgianu
wapiennego. że
Łitlantrax p. węgiel ziemny.
Lithontriptica,. tak się niekiedy 70—

wią rozmaite solucye "Kwaśne i alkalicz-
ne, zalecane ku rozpuszczawiu kamieni urty
zowy ch. t
Lityn,. lithium, metall słażący za'zasa-

dę alkalilityną zwanemu. Liczbaiego sto-.
sunkowa: równa się 20.
Lityna, //A/æ, alkali nieorganiczne

stałe, powstaiące z połączenia stosunku pro-
stego metallu litynu = 20 że stosunkiem kwa-
sorodu == 16 i stosunkiem wody — 268. 'Ter-
min więc iedno--znaczny służący temu alkali

( mc B&,
— Lotno&c6, rolatilitas, wl'aansc ciał, iż
„w tenrperatarze mniey lab więcey podniesio-
ney, do stanu pary lub gazu przechodzą.

F, otn y, vofatilis, aćreus. 21
Lukrecyowe drzewo, głycyrrhiza

glabra. Korzeń tey rośliny podług liobi-
quet: składa się zwosku, ostreyi sczypiącey
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żywicy. substańcyi"do.asparaginy podobney
cukru lukrecyowego(glycyrchizinum),krochnia-
lu, włókna: roślinnego, istoty źwierzęcey bra-
natney, białka, kwasu iabłkowego 'i fosfor ycz-
nego, oraz siarczanów i fosforanow. ziemnych.

Lupułlin; iest delikathym pyłkiem, iaki
po wysuszeniu'chmielu:opada z liści i przez
samo. otizęsienie zebrany bydź może. Jemu
to Ives przypisanie wszystkie przymioty dla'
których''do robienia: piwa używasię. Nie iest--
tó zaś kombinacya osobna, ale raczey miesza--
nina. 5 części garbnika, 10 kombiuacyi vxtrak- '
tówey nierozpuszezaiąccy: się; w: wyskoku,. ra'
kombińacyi gorzkiey właściwey która się w'wo--
dzie i wyskoku solwuie, 12 wosku; " żywi-
cy i 46 włókna:
Lutowanie;. działanie w” tak. dwa:

iednorodnealho różney: natary metille, spa=-
iaia sie za pomocą trzeciego czytó poiedtyńezego,.
€zy. też mieszaniny, kilku innych».

so

Kia.

łańcuchVolty: p. stós'Volty..
Łoiany, sedates, sole z kwasu łoiowego

i zasad.„powstaiące. -Przyrodzenie: ielv atoli da--
tądmałoznaiome.
Ług, lraivium,. tak nazywniąć niekiedy.

chemicy infuzyą rozmaitych części zwłaszcza:
oryanicznych, które wprzód na działanie ognia
byty wystawione. Nayętęściey.atoli wyrazton

1 52
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nżywa-się dg, oznaczenia solueyi alkaliczneya
tu gowanie, eliriviatio, działanie za.

poś: eduiclwem którego z daney mieszaniny roz-.
maity ch ciał, wyłączają się te wszystkie, które.
się w. płynie rozpuscić mogą, od tych, które się;
w. nim nie rozpuszcząją.
Łuska: a.) rybia, składa się. z błon na——

pf”emian z fosforanem wapiennym warstami.
nłożonych; 2.) węśowa, powstaie głowniez bło= -
ny nalury rogowey..

Łyżka,W chemii do sprzętow..©zęstego..
użycia, należą też łyżki które służą do ogrze- -

wania, do mieszania ciał topiących się albo-.
gołuiących, do przenoszenia ich ziednego na»,
AE: b tds.

Ha y, humar lacrimalis, płyn 4wierzęcywy- -
rabiaiący się „in glandnlis:; conglomeratis prze- -
znaczony. do; odwilżania-. oka.. Podług. do-..
świadczeń;Fgureroy..i Wauquclin składa się.
z wody; klein ,źwieraęcego ,. śladu soli ku--
chenney.. sady,. oraz fosłoranow: sody,iwapna. .
Według Berzeliusa: zaś powstaie z 93.57 częśći .
wody. 555 klełu, 0.56 sołniką potassu isodu,.
o,50 mleczanu sody z materyą źwierzęcą,0,09 ,
sady, nakoniee0,355 białkai substańcyi źwie- -
rzęcey rozpuszczaiącey się w.wodzie anieroz- .
puszczaiącey „w wyskoku;„oraz śladu fosforanu;
sody. , ;

Me;

Machina elektryczna, narzędzieu-:.

/
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"żywanedo "wzniecania elektryczności "prżez
tarcie igromadzenia iey na wałcu metallicznym
-odosobnionym, «wanym pospolicie *kondukło-
=tem. > 1
Machinapneumatyczna p;powie-

"trzociąg.
. Macica;tak ńazywaią”mineralegowie n—
osadę kamienną, na którey. albo wewnętrz któ-
rey źnayduią się czyto kamienie rzadsze czy
"też metale. . A,
Magnesit, iest naturalaym. węglanem

*magnezyi , częstokroć : niemal*zupełnie*czy-
"stym.
Ma gn e t y z m, magnetisrnus., "istota pro-

-mienista, dotąd uważana za osobną. Dzisiey-
"sze atoli doświadczenia zdaią się codziennie
tem mocniey dowodzić, Ze sie niczómistotnie
"od elektryczności nie różni.
Magneżya, magnesia (magnesiausta , :

=magnesia calcinóta,. terra amarapura), rie-
mia, powsłaiąca z poiedyńczego stosunku me=
tallu magnezyanuz=24istosunku także kwaso-
rodu= r6. Powinna się zatem wyrażać przóz
liczbę 2416=4o. Atoli Berzelus przypuszcza
w niey ieszcze stosunek wody= 16, która lu-
bo w: ścisłym związku nie test, uważaiąc ią
przecież za wodnik, uależałoky wyrazić przez
"40418 —=58.

Magnezyan,  magnesium, metall słnżą-
cy za zasadę ziemi magnezyą zwaney, które
go termin siosunkowyy rowna sję -24.

s.
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Malta, bitumem maltha, iest smołą ziem-
ną w pół płynną czarnego koloru.
Makowiany, papaverates (meconiatęz),

sole złożone z kwasu makowego i zasad sol-
nych. Dotąd wszakże sole te niedosyć były
roztrząsane. *
Manganez, manganesium, metall które-

go liczba, stosaunkowa<= 56. i
' Manna, manna, iïest sokiem skrzepłym
wypływaiącym z niektórych roślin, a miano—
wicie z gatunku iasionu, fraxinus ornus. Po-
dłag rozbiora Bucholza składa się z5,5 części

 eukru kleistego fermentuiącego na wino, 2
kowbinacyi farbuiącey, 60,0 części mannity,
1,5 słodkawey gumy, 0.8 substańcyi extrakto-
wo-kleistey, o,2 substańcyi do klaystru po-
dobney i 52,0 wody i straty w rozbiorze po-
niesioney.
Mannita, gatunek kombinacyi słodkiey

roślioncy, która według Sanssura składa się
z 54.00 części kwasorodu, 58,53 węgla i 7,47
wodorodu.
Margiel. wgospodarstwie oznacza mie-

szaninę kredy z gliną w rozmaitych propor-
cyach i rozmaicie zafarhowaną. |
Marmur, gaiunek naturalnego węglanu

wapna, : $

Marzanna farbierska, rubiatincto-
rum: korzenie tey rośliny używają się w sztu—:
„ce farbierskiey do farbowania czerwonymko-
lorem. Podług rozbioru Johna składa się ź 1,0
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części :kombinacyi farbuiącey czerwoncy.któ-
rey własności zdaią się bydź pośrednie między
tłustością i woskiem, 3,0 części kombinacyi
farbniącey czerwoney natury żywiczney, 20,0
kombinacyi  farbuiącey natury extrakto-
wey (erythrodonum), 5,0 extraktu ukwa-

_ Szonego, 8,0 branatney gumy , 45,5 włókna

roślinnego, 6,0 nad-winianu potażu i wapna, o-
koło 2,0 fosforan, solnikai siarczanu pota—
żu, 7,5 fosforanow ziemnych, 1,5 krzemionki
i około 0,5 niedokwasu żelaznego.
Maść, unguentum, Ścisła mieszanina otrzy-

mana przez stopienie albo roztarcie tłustości
z niedokwasami, woskiem, żywicą i t.d.
Masło, butyrum j wyiąwszy części serie

zupełnie mu obce, podług doświadczeń Che-
vreula statecznie powstaie ze stcaryny , bu-
tyryny, kwasu masłowego, tudzież kombina-
cyi aromatyczney i farbuiącey żóitym kolo-
rem.
— antymonowe p. zółóżk antymonu.
— arsenikowe p. solnik arseniku.
—= cynowe p. solnik cyny.
—kakao, butyrum cacao, iest gatunkiem

olciu tłustego , który się wyciska z nasion
theobromae cacao i theobromae bicolor, w no-
wwey Grenadzie.
— zynkowe p. solnik: zynka.
— muszkatowe, butyrum moschati ,

oWzymuie się przez wygniccenie ziarn myri-
sticae nioschatae, Jest gatunkiem oleiu lot-

357
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nego zwykle zabrudzonego -wielu obcemi czę-
ściami. i

M.a stowiany ,dułyrates,sole z kwasu
masłowegoi zasad solnych złożone. —Liczba
157 zastępuie «w nich.mieysce prostego .sto-

- sunkn «kwasu.
Masłowian a4mmoniaku, butyras

ammonice,„składasię ze stosunku poiedyń-
czego -kwasq==157 i stosuuku zasady==54;
wyraża się więc przez 157 -- S4==19.
— barydy, butyras daritae, 157 4- 156

**wS:5,
—miedzi nadkwaszony, proto-

butyras. cupri ; 2.157 ++ 160==474.
— ołowiu, butyras plumóbi , 157 6 224

=3J8 1.
Przy-masłowian ołowiu, EE.

tyras płumbi , v57-- 5.224 =829g.
Masłowian potażn, dułyras .potos-

sae, 157--'g6==255. »
— sody, butyras śodae, 3157 4—64—22I.
— stroneyany, dużyras strontianae ,

157 + 106 = 261. er je
— wapna, butyras całcis , 157 4— 56

==219.
— zynku, dbutyras zinci, a57--84=24L.
Massieoi p. niedokwas 1. ołowiu.
'Mastycin, gatunek żywicy, od Neuman-

na i Mathews za osobuą .kombinacyą uwa-
żaney.
Mastyx p. żywica mastyx. —



Materya p. cidło. i 1
Mącznik mierźliwy, chenopodium

olidum, roślina ta ztego nadewszystko godna
uwagi, że podiug rozbioru Chevallier i Las-

,saigne ma w sobie ammoniak w'stanie swo=
bodnym. * i
qu a, farina; poniewa&—sie dtrzymuie

przez roztarcie nasion zboZowych, musi prze—.

to zawierać w sobie'te wszystkie kombina-
cye, iakie się w tych ostatnich zuaydowały;
a zatćm iest wniey statecznie krochnal,„klay-
ster, kleyczyli guma, gatunek włókna i t. d.
Mąka ięczmienna ,- podług rozbioru Prou-
sta, składa się z 55 części hordeiny, 52
krochmala, 5 cukru przystępuiącego do
miodowego , 4 gnumy., 5 klaystrau i 1 żywi-.
cy miękkiey żółtego koloru. Mąka kuku-
ryzy (zea mays), podług rozbioru Gorham
z Cambridge wAmeryce, składa'się 277 czę-
ści krochmalu, 2,5 białka, 1,75.gumy, 1;40
cukru, 0,8 kombinacyi extraktowcey,5,0 kom=
binacyi właściwey , którą zeiną zowie, 3,0
włókna, a,5 soli ziemnychi g,o wody. Mąka
owsiana, podług rozbioru Vogela składa się
z 2,00 części ołeiu tłustego, 8.25 kombinacyi
gorzkiey i cukru, 2,50 gumy, 4,350 istoty sza-
rey, więcey dościętego białka niżeli do kłay-

' , stru podebney, 5g.00 krochmalu i 23,95 stra-
ty w rozbiorze poniesioney.
Medallina, tik nazywa Jobn kombina-

cją roślinną wydobytą zerdzenia słoneczni-
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ka i bzu. Jestto przecież gatunek włókna ro- .
ślinnego.
Melitany, mełlitates, sole z kwasu me-

litycznego 1 zasad powstaiące. Dotąd atoli
mało poznane.
Mena kanit, titanfum sabułosum, kru-

szec złożony podług Chenevixa ze 40 części
niedokwasu tytana, 49. niedokwasu  żelaz-
nego i 11 krzemionki. Klaproth atoli znałazł
w uim ślad niedokwasu manganezu, a Lampa-
dius cokołwiek glinki. ?
'Meta!lI, merallum, cialo proste a przy-

naymnuicy dotąd nierozłożone, nieprzezroczyste,
posiadaiące w wysokim stopniu świełuość czy-
li glanc; które iest przewodnikiem tak ciepli-
ka iako i elektryczności. Dawniey metalla-
mi nazywano te tylko, eo się daią ciągnąć
na dróty albo płasczyć ma „blachy ; pół meta|-
lami (semi-mctalla) zaś mianowano wszystkie
metalle kruche. |
Metallizacya, reductio, metallisatio,

przywiedzenie iakiegokolwiek kruszcu do sta-
nu metallicznego, czyli, eo na iedno wycho-_
dzi, wydobycie z niego czystego metallu. Q-
graniczaiąc redukcyą do nicdokwasow,  dzia-
łanie to odpowiadałoby odkwaszewiu.
Metalloid. Tak dzis Berzelius mianuie

ciała proste niemetalliczne, iako wodorod,
siarkę, węgiel, chlorynę i t. d. /^
Metallurgia, mefallłurgia, sztuka wy-

tapiania metalli w znaczney na raz ilości. /
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Meteorolity p. kamienie meteoryczne.
Miedź, cuprum, metall, którego liczba

stosunkowa w tablicach wyrazow ieduo-znacz-
nych równa się 128.
— biała p. tombak biały.
— żółta p. mosiądz.
Mieszanina, mirtum, iest połączeniem

dwoch lub więcey ciał takich, które nie ma-.
iąc wyraźnego powinowactwa, dla iednostay-
ney tylko gęstości albo lipkości, przylegają do
czasu, istotuey kombinacyi chemiczney nie sta-
nowiąc.
— metalliczna p. alliaż.
Mięso, caro, część źwierzęca zwana ina-

czey muskułem, powsłaie nayistotniey z włó-
kuna; chociaż białko, galareta i niektóre inne
kombiuacye, w całkowitćm mięsie w ipewney
się także znayduią ilości.
Migdały 1.) gorzkie,podług rozbioru Vo-

gela składaią się z 8,5 części łuski, 28,0 oleiu
tlnstego, 50,0 substańcyi serney,6,5 cukru, -3,0
gumy, 5,0 włókna roślinuego, tudzież cząstki
oleiu lotnego i i kwasu wodo-sinnego; 2.) słodkie,
rozbierane przez Boullay, powstaią że 3,5 czę-
ści wodv, 5,0 łuski, 54,0 oleiu tłustego, 24,0
białka, 6,0 cukru, 3,0 gumy, 4,0włókna i śla-
du kwasu octowego.
Minium p. niedokwas 2. ołowiu.
Miód, mel, produkt wyrobiony od pszczół;

składa się nayistotniey z dwóch gatankow kom-
binacyi słodkiey, z których iedna dosyć się
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"atwo krystalliznie,druga zaś całkienikrystał-
, lizować-się nie daie. -Oprócz nich iednak,
w miodzie 4wyczaynym, iest: także mniey lub
wwięcey kombinacyi tarbuiącey, aromatyczney;

al.
Aniirra p. guma”żywiczna'mirra.
Mirycyna p: wosk.
Mispickel, piryt arsenikalny.
Mleczany, "lactates, sole z kwasumlecz-

nego i zasad„powstalące. Mogąone bydź proste
^ .(proto-lactates) i prkdkicaezone (deńito-lacla=
tes). Niedość atoli dotąd poznane.

Mleczkarpi, oprócz zwyczaynych pier^
wiastkow skłddaiących inne części źwierzęce,
maw sobie znaczną iłość fosforu, i może się
uważać za mieszaninę białka z gilaretą, fos-
forem, fosforanem wapna imagnezyj, tudzioź
„solą ammoniacką.
— kiszkowy 'p. ch$l.
— żołądkowy *p.chym.
Mleko roślinne, emulsio, iest płynem

mlecznym wktórym części kłeiu ałbo cukru
rozpuszczone w wodzie, zatrzymają w sobie
w stauie zawieszenia *oley ślbo żywicę.
I z tegotowzględu emufisye roślimre , barzo-są
do mleka żwierzęcego podobne.
— źwierzęce, łac, płyn źwierzęcy

należący do rzędu sckrecyy odchodowych
czyli przeznaczonych do wyrzucenia za gra-
nicę cińła, iest prawdziwą emułsyą źwie-
rzęcą. «Podług rozbiosu Berzełiusa składa
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się-z 92,875 części wódy, 2,800 kombinacyi:
serney ze Śladem:masła , 5,500 cukru: mlecz=

nego, 0,170 solnika połassu „ 0,025 fosforanu:
potażu, 0.600 kwasu mlecznego, nileczanu po—

tażu ze śladem mleczanu żelaznego, i 0,030
fosforanow ziemnych. Na stosunck atoli tych»:
części, wpływanietylko przyrodzenie. 4wierzę-
cia, z którego mleko pochodzi, ale też ieyo.
wiek, natura. pokarmu, czas-w którym: udo--
ione i wiele innych tym podobnych. okolicz--
ności.
Młot, młotek, narzędzie każdemu zna--

iome częstego w chemiiużycia; kształt. iego-"
do celu zastosowany. —
Moczenie, macerafio, traktowanie ia- -

kiegokolwiek ciała płynem, dla wyłączenia.:
z niego: tych „części, które się w nim mogą ,
roz puścić. -
Molibdany, mołybdates „ sole złożone”:

zkwasu molibdenowego i niedokwasów. Ka-:-
żda z tych soli: na: stosunek poiedynczy albo ;
też podwoiony, potroiony it. d. niedokwasu,...
zawiera albo: stosunek. także kwasu mołibde--
nowego=;144, albo 2.144, 5.144 i t.d.; a
ilość. kwasoredu. obecnego w.kwasie, seli obo-.
jętnych tego rodzaiu, ma. się do kwasorodu:.:
ząsady, iak 33 1.:.
Mólidban ammoniaku,  mołybdas-.

anmonjae ; powsłaie z poiedyńczy ch stosun- -
ków kwasu i zasady,i wyraża się przez.144::
Ti34— 178...
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Nad-molidban ammoniaka, su-
er-molybdas ammoniae, 2.144 -- 54—5292. .
Molidban antymonu, ;zroZy6das—sti—

bii, 5.:44 — 806,1 = 738,1.
— baryty, mołydbas baritae, 154-156

2
PE bizmuta, mołybdas bismuthi, 144

- -- 160 = 304. |
— ceresu prosty;,. proło - molybdas

cerii , 144 -|-108=2523
— ceresn nadkwaszony. MA,m0

lybdas cerii, 5.144- 202= 664:
— chromu, .molybdas: ohkogińć 5.:4, :

—J— 160—592,

— cyny prosty,protó-molybdas stan=
ni; 144--1350 ==274.
— cynysnadkwaszony, deuto-mo-

lybdas:stanni; 2.144 146 — 454.
— glinki,. molybdas- aluminae,. 144

55 — wyg. i
— glucymy;,. mołybdas* glucinaey144
=5ą=— 196

— ittryi,„motybdas:yttriae ;-144 -- 80
= god
' —kadmnu;.mołybdas: cadmii, 144-128
ï:* 20 2.
-]kobaltu, molgbdas cobalti;. 14%.

+ 68:=219. ,
— lityny; . molybdas lithiae, 144-361

==180:3:
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Melibdan magnezyi, mołybdas mag-
nesiae, 144 —— 40 == 184,

 — manganezu prosty, prołó- mo-
Lybdas: manganesii ,.14%4--7%==216.
—manganezu.nadkwaszony,deuto-

molybdas manganesii,:5.144-160==5g2. —
— miedzi prosty, proto-mołybdas cu=-

pri, 144 144==286.
— miedzi przekwaszony;deuto-mo=*

lybdas cupriy 2.144 + 160 ==448. .
— — niklu, mo£/yödas: niccoli,: 144 7%
= 218.

— ołowiu; mołybdas plumbi, ren nią:
== 368.
— pałlasu; molybdas palladii,. i144*

+ 120== 277...
— platyny: prosty, prożó -molybdas:

płatini, 144+ 208 == 559.
E£^. —23ES^Q nadkwaszony, deutó-- 3
molybdas płatini, 2.144 -+ 224 ==D5ue.-
— potażu, mobybdas potassae, 14496)

== 2ło..
— rodwpresty,protó-motybdis rhodii,.

144 -L256==400.
— rodu nadkwaszony; deuto-molyb=="

das rhodii, 5.144 +- 288 =—=720.
— sody, ntolybdas sodae, 1%4--64=—208. .
2stć'bra, mołyóddas argenti,144-256:

==Ś080.: * f
—stroncyany, mołybdas strontianae

144--104 = 248,

| 16.
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Molibdan uranu. prosty, proto -.
nęclybdas .uranit, 144 + 266 = 410.
m WWZMAÓ. nadkwaszony, deuto--

nzołybdas Uranii, 5.144 —4— 548— 980
Ra" W apna molybdas. calcis:, 144+ 56;

== 290;
— żelaza-prosty:„priosa-inahbddsferĆ4

ri, 144 -+:7 2 ==216: .
29 Z żelaża.madkwaszony; deuto-mo-.
lybdas Jerri, 5.144 +- 160==59g2-  -

secril ie mi ann,z70)6das teliurii,,14492 ,

L. D: 4yusMota pr os ty,.proto;mołybdasauri, .
"144 -E; 446 —=560.;
— złoża, pr zekwaszon y, deuto-mo--

łyldas auri,5.144 -+ 448= 880..
— zynku, mołybdas. zinei, . 144 +84;

== 2q03 .
— Z, ynku.T'a mmóniśki, . molybdas.;

zinci et ammoniae, . i
— 1ynk wi po.ta&u.,..moZyödas. sinci.:

et poiassae.

— żywego: sróbra-pros ty, proto-mo---
łybdas hydrargyri,, 144 +- 416= 560.
— żywógo- srebra nadkwaszony,.

dęuto--molybdas hydrargyriyę 2.144 +- 32:
=— 720. £

M oHibd e n, mołybdenum,. mutall,klöjego ,
liczba stosunkowa równa się 90.
— naturalny, ile. razy iest czysty, po= -

wstaie z mełtallu molibdenn i siarki...
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^ M orfin'a, morphia, 'alkali roślinne wy-
dobyte z opium. Według rozbioru Pelletier
i Dumasskłada się z 72,02 części węgła, 14,84
'kwasorodu, 7,01 wodorodui 5,55 saletroro-.
du. Wsolach zaś którym*alkali to za zasadę
"służy, liczba641,9zastępuie 'mieysce poie-
dyńczego iiey stosunku, aiłość kwasorodu kwa-
"su, masię w nich oai w dokwasorodu za-
"sady, iak 1i2.
Morwiany, morates, 'kombinacye solne

'powstaiące z kwasu morwowego i niedokwa-
sów. Dotąd nader małozuaionie,
Mosiądz, orichalcum, aurichalcum , iest

_salliażem miedzi z trzecią częścią  zynku.
Moszcz, sok wyciśuiony z iagodwinnych,

'z którego przez fernentacyą wyrabia się wino.
Możdźżerz, mortarium, naczynie służą

'ce do.rozcierania na promók rozmaitych ciał
stałych. Może ono bydź albo metalliczue , to-
jest mosiężne lub Zelazne, 'albo $klane, a!—
'bo nakoniec kamienne; z których nayszacow-
'nieysze agatowe, chalcedonowe, iaspisowe
krzemienne.
M62 g, cerebrum, organ zamknięty w próż-

'ności- czaszki. Podług rozbioru 'Vauquclin
składa się z 80,00 części wody, 7.00 białka,
'4,55 tłustości białey, 0,70 tłustości czerwona-
wwey, 1,12 ozżmazoniu,-1,50 fosforu połączone-
go ze wspomnionemi tłastościami, 5,15 siarki,
i rozmaitych soli, a mianowicie fosforanow al-
kaliczpych -i ziemnych,

ma
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Mrówczany, formiates, sóle z'kwasu
mrówczanego i niedokwasow. pówstalące: W so— .
lach tego rodzaiu liczba 74, zastępuie. mieysce
poiedyńczego stosuńku kwasu mrówczanego.
Mrówczan ammorniaku, formias,

ammoni ae. składasię 2-74 części kwasumrów-
czanego i 54 ammoniaku. Abosa się zatem
przez 74 — 34= 108.
Mrówczan antymonau, formiaesti-

bii, 5.74 +|- 506,4 == 52811.
— baryty, forimias baritae ,-74 + 156
= 250.
— bizmutu, formias bismuthi, 74166 ,

— 0934, s E

— ceresu pr o.s Ly, profo—forniias ceru,
74 + 108.= 182. »
— ccresu n ad kw as z o ny, 4ew?ofor-

mias cerii, 574 4— 232—454.
—chromu, formiaschromii,5.74 + 160

== 389.

— cyny prosty, proto-formiasstannii,
74 ++ 150== 204.
—cyny nadkwaszony, deuto-formiias

stanni, 274 — 146:== 294.
— gli tkti, formę aluminae.,74 4 55
= 100.
—glucyny,Jormias„glucinae, 73 ++ 52
= 126.
— ittryi, formiasyttriae, 74-+80==154.
— k admn, formias cadmii , 74+ 128

= 209,
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Mrówczan kobaltu, formias 'cobalii, :
74 -H 66 = 142.
— magnezyi,formias maggneśiae, . 74
+ 40 = 114.

— 'm an g a n e zu p ro st y,profo—formias
mangaunesii, '74 -- 72 == 146.
— manganezu PES deu-

to-formias manganesii, 3 .74-L160 = 382.
— miedzi prosty,prożo-formias cupri,
74+ 144=218. 2
— miedzi nadkwaszony, deuło-

formias cupri, 274 160==308.
— niklu, formias niccoli, 744-74==148.
— ołowiu,formias plumói:, 74 + 224

"== 2968.
8-—gpa11 asu, formias palladii, 74+ 128

*= 902.
— platyny prosty, proto-formias

platini, 74 + 208== 280.

—platyny nadkwaszony, deufo-.
formias płatini, 2:74 --224 ==D37g.
— potażu, formias potassae, 74 + g6

== 150.
— rodu presty, proto-formias rhodii,

74 +- 256 = 330.
— rodu uadkwaszony, deuto - for-

mias Rąnaz 5.74 + 288== 510.
— sody, formias sodae, 74 4 64 == 138.
— sróćbra., Jormias, BEgORL, a 1— 256

== 510.
G 16%
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Mrówczan stroncyany, formias

strontianae , 74 + 104 == 1768. t

—uranu prosty, proto-formias uranii,
74 -- 266 = 540.
— uranu nadkwaszony, deuto-for-

'mias uranii, 5.74 + 548 == 770.

— wapna, formias całcis, 74 +66==130.
— żelaza prosty, proto-formiasfer-

ri, 74-)--72:2=446. © 5
— żelaza nadkwaszony, deuto-for-

mias ferri; 5 74 + 160==38e2.

— ziemianu, formias tellurii, 74 +- ge

= 106. : $

— złota prosty, prote-forniias auri,

74 4— 416 = 490.
— złota nadkwasozn y, deuto-formias

auri, 5.74 4 448 = 670.

— zynku, formias zinci, 74 + 84=158.
. — żywego srćbra prosty, proło -

formias hydrargyri, 74 > 416 = 490.
— żywego srebra nadkwaszony,

, deuto-formias hydrargyri, 2.74--452==580.

Muchy hiszpańskie p. kautarydy.

Mydetko, saponulus, połączenie oleiu

lotnego z iakimkolwiek niedokwasem. Bydź

może że i te kombinaeye, sposobem prawdzi-

wych mydeł, za sole uważać wypadnie.

Mydlnica lekarska, saponaria of-
ficinałis. Korzeń tey rośliny według Buchol-

za składa się z 0,25 części brunatney mięk-
kiey żywicy, 54,00 kombinacyi mydlaney (sa-

p



_ pońinnm), 0,25 komb'nacyi extraktowey stwar-
dłey, 55,00 gumy, z małą ilością istoty do bas-
soryny podobney i 15,00 wody.
Mydło, sapo, połączenie takiegokolwiek /

oleiu stałego aibo tłustości źwierzęcey zalkali
i potażem, sodąi anunoniakiem, alboziakimkol-
wiek innym niedokwasem lub ziemią. Dla-
tegoto mydła w ogółności dzielą się na ałka-
liczne, ziemnei metalłiczne. Dzisieysze zaś
doświadczenia uczą, że wszystkie kombinacye
tego rodzaiu, są solmi podwóynemi «albo po-
tróynemi. ,

— Mydio alkaliczne, sap6 alcalinus,
:polaczenie kwasow oleynego, perłowegoisa-
dłowego z alkali. Wszystkie te sole w wodzie
się rozpuszczają.
— kwaśne, sapo acidus, połączenie

- oleia roślinnego lub tłustości źwierzęcey
z kwasem. Doświadczenia atoli dzisieysze
uczą, że kombinacye tego rodzaiu  rzeczy-
wiście nie exystuią.
— metalliczne, sapo metalłicus ,

połączenie kwasu oleynego,perłowego i sa- -
dłowego z którymkolwiek z tak nazwanych
aiadolważów metallicznych. Sole te, podobnie
iak ziemne, w wodzie się nie rozpuszczaią.
— zie mne, sapo ferroSUS, połączenie kwa-

su oleynego, „perłowego i sadłowego z iaką-
kolwiek ziemią. Żadna z tych soli w wodzie
się rozpuszczać nie może.
Myricacerifera. Jagody SR rośliny
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według rozbioru Dana, powstaiją ze 352 czę-
ści wosku, 5 brunatney żywicy solwuiący
się w kwasie octowym, 15 czarnego proszku

.i 47 subsstańcyi krochmalney..
Myristicina, podług Johna ma bydź o-

sobną kombinacyą, którą z oleiu muszkatowe-
go przez rozpuszczenie go w gorącyra wy-
skoku i ostudzenie tey solucyi otrzymać mo-
Żna. Może to bydź atoli iakaś odmiana ste--
aryny, która z tego rodzaiu oleiu , podobnie
iak z wielu innych, daie się wyłączyć,

Nadsole np.sole.
Nafta, bitumen naphta (naphta petro-.

dei), tłustość ziemna płynna, z zapachu po-
dobna do oleyku terpentynowego i nader lo-
tua.
Naftalin, gatunek krystallizniącey się

tłustości, którą Kidd z Oxfordu otrzymał
podczas destyllacyi dziegciu przepędzonego
z węgli ziemnych.
Nancyany, zumates (nanciates), sole

z kwasu nacyowego i niedokwasow powsta=
iące. Mało znaiome, a nawet wątpić należy,
azali się w istocie od mleczanow różnią.
Naparstnik purpurowy, digitalis

purpurea, roślina którcy wszystkie uiemal
części, a mianowicie liście, maią w sobie go-

"rycz; i podług dzisieyszych doświadczeń za-
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wieraią właściwą Recza zwaną dygita-
linem.
Nap ięcie., Tenóżo. Imie to używa się

szczególniey w chemii do oznaczenia stosun-
*ku ćlektryczności na teyże samey powierzchni
zgromadzoney. :
Narkotyna inaczey opianem zwana,

iest kombinacyą roślinną ałkaliczną, obecną
w opium, która według rozbioru Pelletier i
„Dumas, składa się-z 68,88 - części węgla, 18,00
 kwasorodn.; '7;21 'sałetrorodu i 5,91 wodo-
"rodu.

Narzędzia chemiczne, instrumenia
chemica; imie -ogólne słuzące wszelkim
sprzętom nżywanym w laboratoryach.
Nasienie męskie, liquor seminalis.,

płynźwierzęcy mocno animalizowany, złożo-
ny podług rożbioru Vauquelin z go;o części
wody, 6,0 kleiu źwierzęcego, 350 fosforanu
wapiennego 11,0 sody. Niektórzyatoli" mieli
w— niem -znaleźć: białko, galarctę i istotę a-
romatyczną; John przyymuie wnićm właści-
wą kombinacyą kleistą, siarkę, kombinacyą
pachnącą 'i t. „d. .a Berzelius nważa ie za
mieszaninę kombinacyi właściwey z solmi pe-
dóbnemido'tych iakie się i wekrwi znaydnią.
Nasycenie, safurafio , połączenie ia— :

kiegokolwiek ciała 2 drugićm w takim'stosun-
ku, iż własności pierwszego zupełnie się za-
cieraią. W wyrazie'tym zamyła się oraz tak
nazwałie zoboiętnienie.

l
X
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'Naturalny, naturałis, w przyrodzeniu
się zuayduiący.
Nerwy, zdaią się bydź iedncy z moz-

giem natury.
Niedokwas, oridum,' połączenie iakie-

„gokolwiekbądź ciała z kwasorodem, któremu
cechy kwasowe nie służą.
— ammoniakalmy p. ammoniak.
— antymonu, osidum antimonii (0-

„widum stibóii) składa się ze slosunka poie-
dyńczego antymonu równaiącego się 258,1 i
trzech stosuukow kwasorodu. W tablicach
zatóm terminów iedno-znacznych, liczba 3.16
+ 258,1 =306;1 wyraża prosty iego stosunek.
„Kolor tego niedokwasu biały.
— 2. antymonu, deutoridum antimo-

nii, zowiemy go pospolicie podkwasem; ma
bowiem daleko wybitnieysze charaktery kwa-
-sowe niżeli zasadowe p. podkwas antymonowy.
— arseniku, owidum arsenici, po-

wstaje z arseniku i kwasorodu; ale stosunek
iego pierwiastków i inne własności niedość
poznane.
— arseniku biały mp. pódkwas ar-

senikowy. a
— barytu 1. pro£ozidum barii, na 140

czesci metallu: barytu ma w sobie 16 kwa-
sorodu i wyraża się przez 10 -- 140 == 150.
Kolor iemu złówiwi szary.

— barytu 2. deulowidum barii, wyra-
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ża.się przez: 2.16 +- 140 == 172. Koloru:cie- -
mno - szarego.
Niedokwas bizmutu,ocidim.bismu--

thi (album hispanicum,: cala bismuthi, oai--
dum bismuihi ałóum), powstaie ze stósunku.
kwasorodu i stosunku także bizmutu; termin:
więc iego iedno-znaczny. równasię164 144:
— 160.Koloru żółtego.
— 1. ceresu, protozidum cerii, 16

—; 92 —108.;Biäly.:
— 2. ceresu; deutoridiim cerii; 3.16.

-- 2.92 = 252: Koloru brunatnego.
— 1.0 hl oryny,protowidum chloricum, .

 iestpołączeniem: stosunku: chłoryny === 79 26:
stosunkiem także: kwasorodu, i wyraża sie —
przez 16 ---72 ==88, Jestto: tak nazwana. eu-.
chloryna, którąby.dziś-za prosłą mieszaninę '
niedokwasu następującego z chloryną uważać :
można. Gaz żółto-zielony..
— 2.chloryny;. deutoridum: chlori- -

cum; podług rozbioru H. Davy na 72 części :
chloryny, 4.16. kwasorodu wsobie zawiera;.
wyrażać go- zatóm powinniśmy przez 4.16--72 :
== 130. Gaz źółto-zielony...
— 1.chromu, protozidum chromii,

5.26 -+:2.56 ==160. Koloru: elektkieltinagoi:.
— 2.chromu; deutocidum sehkomić RY

2.16+56 = 88. Koloru. brunatnego.
— 1.cyny,protocidumstanni,:16 —4— 114;

ze.HARALOLO białego... :
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Niedokwas' 2: cyny, deutozidum:
stanni, 2.16 -+ 114 = 146. Koloru białego.
— cyrkonu, ocidum zirconii; koloru

białego. Dotąd ze składu swcgo nieznaiomy..
— fosforu, owidum phosphori. Liubo

niewątpliwie fosforz kwasorodem połączony,
wydaie niedokwas, dotąd. atoli kombinacya
ta należycie niepoznana..
— glinianu, osidum. aluminii, 16
+ 1g9==55. Kolorubiałego.
— głucynuy, oridum głucinii, 16-+36

= 52. Koloru białego..
— irysu;. osidum iridii, połączenie

kwasorodu z .irysem. Berzclius przyymuie
 drzy osobne niedokwasy tego metallu;z. któ-
rych iednak Żaden. dotąd 'niepoznany.
— ittrynun, ocidum yttrii, 16 48 64)

== 80. . Kolorubiałego. £

— kadmu; osidum. cadmii , ï$— 112
== 128. Koloru 'ciemno-brunatnego.
— 1. kobaltu, protoaidum cobalti, .

16 -- 52=68. Koloru .szaro-zielonego. /
— e.kobaltu,. deuto-ridum  cobalti,.

5.16 + 2.52=152. Koloruczarnego. Oprócz
dwóch tych niedokwasów kobaltowych, Ber-
zelius przyymuie trzeci ieszcze pośredni, - oai-
dum  cobalti viride,. który. ma.powstawać
z.iednego stosunku .niedókwasu 1. a dwóch 2..
— kolumbowy;, ocidus. cotumbii. P:

kivąs. kolambowy;.



Ni ed o k w as— krzemionka, zi
silicii p. krzemionka. A
— litynu, owidumlithii, 16 ++ 20—= 36.

Koloru bialego.
— magnezyanu;osidum m tgnesii, :

16 -+ 24 == 40. Koloru białego.
— „, manganezu,prolocidum' nter= :

ganesii, t6 —( Sb sa. Koloru białawego.-
— 2 manganezu; deutowidum: man--

ganesii , 516 —- 2.56 += 160. Koloru 'bruuna-
tnego.

Pomiędzy dwoma powyźszemi Aiedoktyżka. 3
nii, -według Berzeliusa, mieści się trzeci, zło-
żony. z poiedyńczego stosynku igo a dwóch :

2go.. Nazywa zaś go pomiesiony autor: awi-
dum manganoso-manganicum.:
— 5. manganezu, tritoridum' mań- :

gianesii, zwany pospolicie brauuszte$nóm, wy- :
raźa: sie przez 246 —;56==88.  Beanatno- *
cxarny.. sis
— metalliczny,: oridum metalli-

cum ,- wyrażał pizedtóm połączenie iakiego="
kolwiek metalu z kwasorodem.- Tym'sposo——
bem rozröoZniano tcra&nieysze zasady: nie--
dokwasowe od ziem i alkali, których składa'
podówezas-nie znano. Dziś: atoli przekoliańnt
iestośmy, żei te ostatnie są. z: ad -
bo woćneh:mi metaliicznemi.. i
— » miedzi, protociduńcpni; „26

-- 120 = 144. IKoloru €zerwoliego. - 2

4 177
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Niedokwas 2. miedzi; deutowidum.
cujrł. 2.16; 128 == 100. Koloruciemno-bru-
naliego. 5c
— nmiolibdenu, ozidum mołybdicumy.

16 -H g6 = 112. Koloru miedzianego.
— niklu, protoridum niccołi, 16 +58,

=== 74. Koloru szarego.
— 1. ołowiu, protoaidum plumbi, 16,

-L 208 = 224. Niedałżwaś ten inaczey zowie-
się żółtym, albo massicot:: A

— e. ołowiu, deutowidum plumbi, 5.16;

-+ 2.268 == 464. Inaegey zowicsię niedokwa--
sem ołowiu. czerwonym, czyliminium.
— 5. ołowiu, tritoazidum płumbi,: 2.16;

-+ 208==240. Zowie sięniekiedy.niedokwa-—
sem piusowym, ełowiu.»
— 0zmu, ogidum osmii,powstuie z po--

łączenia metallu,ozmu.z kwasorodem, lubo.
stozunek ich:dotąd nieoznaczony.
— pallasu, oæzrdum palladii, 16-pa1a.>4

== 126. Kełoru czarnego..
— pęcherzowy, owidiim: cysticum ,.

hombinacya źwierzęca postrzeżona-w rozbio-

'ze kamieni urynowych, i niewłaściwie tak.
nazwana dla tego iedynie, że, z kwasami;
daie połączenia. krystallizniące się.
= Mp.latyny, protowidum platini, 16,

-- 192 ==208. Mabydź koloruczarnego..
— 2. pla tyny, deutoridum. „płatini ;-

2.10 + 192 == 224.. Koloru. brunatno-— czar— —
Mcg0. f

——— O

=
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Ni edokwas platyny am m o n i a k a i—
ny, ammoniurótum platini , ozxidum pla-
'tini ammoniacalłe, połączenie anmoniaku
z niedokwasem platyny. Za ogrzanicm z wy-
strzałem się rozkłada.
— 1. potassu, protocidum potassii,

jest tak nazwanym inaczey połaźcm bezwo-
dnym i wyraża się przez 16+- 80== gó. Ko-
loru białego.
,— —'2. potassu, - deutowidum potassii,
8.16 80=128. Koloru poniarańczowego.
— 4.rodu, protowidum rhodii, 16-240

Błona 256, ; »

— 2. rodu, deutocidum 'rhodii, 2.16
'-+ 240== 272.
— 5.rodu, tritozidum rhodii, 5.16

'-- 240= 288.
Wszystkie :te trzy niedokwasy'przyymule

Berzelius.
— 1.saletrorodny, prótoridum ni-

trogenii (ozidum nitricum s. nitrósium).
wyraża się przcz 106 + 28 =44. Berzelius
uważa go za połączenie iednego stosunku ni-
„tici równego12, z dwónra kwasorodu ró-
wnaiącemmi się 52. Otrzymuie się xaś zwykle
niedokwas ten wstanie lotnym, chociaż po lłaz
doświadczeńFaraday i do płynnego przechodzi.
— 2. saletrorodny, deutoridum ni-

trogenii (gas nitricum s. nitrosum), wyra-
ża się przez 2.164- 28 ==6o. Berzelins ma.
go za połączenie stosuuku nitricie="12 , 26 -



trzema kwasorodu.==468. Stan zaś lotny iest -
mu naywłaściwszy. 1$ f
Ni e d e k w ass elenow y, oæ7dum se-

lenii, polaczenie lotne kwasorodu z selenem.
— serby, oridign caseosum, niewłaści-

wie tak ed Prousta nazwany; dla zawarte-
go w sobie saletrorodu, oraz, Że się zwykle:

_z sera otrzymuie, należećby powinien do rzę-

du : Lcn.l»m.xcvv'Zkwicrzecych. cboietnyeh.
— *1iarc«ykow y. .oæy—sw£phwretum,,

insie słożyccć nowemu. rodzałowi kombinacyy,

bkżey od Ayfwedsodla . poznanych,wkłórych
siai czyk metalliczny z niedokwasem tegóż

meialu połączony. *QOtrzymuią się zaś zwią-
żki te, pędząc przez solucye soli metallicz-
nych + dp. manganezu,zynku, Żelaza, ceresu
it. d. gaz wodorodny siarczysty dotąd, de-
póki „powstaie woda 'i podnosi się zapach
podkwasu siarczanego. Skoro .ten. ostatni for-
mować się przestaie , pozostala rolucya uwa-
żana iest od Berzelinsa za połączenie proste-
go stosuuku nicdokwasu z jednym sjarczyką,

czyli za niedokwas siarczykowymatgancza,
zynku, żełaza i'tope 7
— a. siarki, profozidum sulphuris,

wędług Berzelinsapowstaie z dwóch stosun--
kow siarki =6$ i iednego kwasoredu =:6.
— 2.siarki, deutoaidum sulpkuris.

Perzelins.przy puszcza.w nim na stosnećk-po-
iedyńczy siarki,= 82, stosunek ;kwascrodu
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== 26. Obadwa te atoli niedokwasy dotąd
za wątpliwe uważać należy.
Niedokwas 1. sodu, protoaidum so—

dii, 16 +- 48==64. Koloru bialego.
— ©. sodu, deutocidum sodii, 5.16

-- 2.48 == 144. Koloru pomarańczowego.
— sróbra, ocidum argenti, 16-220

== 236. Ciemno-brunatny.
— sróbra ammoniakalny, ammo-

niuretum argenti, osidum argenti amimo-
niacałle, połączenie nuiedokwasu srćbra % am-
moniakiem. Kombinacya nader gwałtownie

wybuchaiąca. ?
— 1.stroncyanu, protowidum stron—

4iL, 186 —4— 88 — 104. Koloru szaro— biolego.
— 2. stroncyanu, deutowidum stron-

£ii, 216 -- 88= 190.
— tantalu, osidum tantalii p. kwas

kolambowy. /
— tora, osidum thorii, połączenie toru

z Fwastodeim.
— tunstenu, osidum tunsteni (owi--

dum wolframii, owidum scheelii), 2.16+1g2
== 224. Koloru brunatnego.
— tytanu, oasidum titanii, powstaie

z metaliu tytanu 1 kwasorodu; skład iego
atoh dla ciężkiey redukcyi isłabege powino-
wactwa z innemi ciałami, dotąd należycie

"nieoznaczony. Jest zaś koloru białego.

— uranu, protowidum uranii, sk"50
==206. Koloru «czarnego,

17*
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Bzdokwas 2.uranu, deutowidum
iranii, 5,16 +- 2.250 == 048. Koloru żółtego.
— wapnianu, ozidum całcii, 16 *t 40

== 56. Koloru białego. .
— węglowy, oridum carbonicum, 16

+ 12s=268. Znamy go tylko w stanie gazu,
czyliw związka z cieplikiem.
— wodorodu, ozsidum hydrogenii

p. woda.
— 2. wodorodu, deutoridum hydro-

genii p. woda kwasorodem przesycona. .
— wolframu p. niedokwas tunstenu.
— zasady iodowey, super-oridum

todieuin, tak nazywa Berzełius iodynę, rozu-

mieiąc że w niey kwasorod ze OO
zasadą połączony.
— zasady solaey, super--oridum mu-

riatosum.  Berzelius trzy maiąc się dawney
teoryi chloryny , tak ią mianuie, i przy-
puszcza w niey kwasorod z właściwą zasa-
dą (radicale mariaticum) ziednoczony.
— żelaza, protowidum ferri (aethiops

martialis, ferrum calcinalum nigrum, całc
ferri imperfecta nigra, ferrum imper/ecte
calcinutum, ocidum ferri nigrum, ozidum
ferrosum , wyraża się przez 16 + 56 = 72.
Kolora czarnego,
— 2. żelaza, deutocidum ferri, 3.16

++ 2.56 = 160. Koloru brunatnego.
Berzelius przypuszcza oprócz tego niedo-

kwas żełazny trzymaiący środek pomiędzy
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niedokwasem 1szym i zgim co do stosunku ,
kwasorodu inazywa go oaidum ferroso-fer-
ricum. Ma zaś w nim bydź na poiedyńczy
stosunek niedokwasu czarnego, stosunek tak-
że brunatnego.
Niedokwas ziemianu, osidumtel-

lurii, 16 +- 76== ge. Koloru białego. |
— 1. złota, protoridum auri, 16-400

=416. Ciemno-zielony.
— o. złota, deutowidum auri, 5.16

—-|- 400 =448. Ciemno-brunatny.
—złota ammoniakalny, ammoni-

uretum auri, oridum auri ammoniacale,
powstaie z niedokwasu złota i ammoniaku, i
zowie się inaczey złotem piorunuiącóm (au-
rum fulminans).
— zynku, ocidum oc: -- 68 = 84:

Kolorubiałego.
— 1. ywegoisrebra, protoxidunw

hydrargyri (mercurius praecipitatus niger,
turpethum nigrum , hydrargyrum solubile,
oxidum hydrargyri nigrum), złożony ze
stosunku prostego metalln== 400 i stosun-
"ku kwasorodu. Wypada go zatćm wyrażać
przez liczbę 416. Doświadczenia atoli Gui-
bourt usiłuią dowieśdź, że niedokwas ten
rzeczywiście nie exystuie ,ale iest mieszaniną
Żywego sróbra wstanie metalicznym z nie-
dokwasem czerwonym. Bydź możć iednak że
rozkład. ten zachodzi właśnie podczas do-
świadczenia; kolor bowiem czarny tego nie-



dokwasu, wcale na czerwony nie zakrawa,
a inne własności zdaią się także mówić prze-
ciw pomienioncy opinii.
Niedokwas 2. żywego srćbra,

deutoridum hydrargyri (mercurius prae-
cipitatus ruber; praecipitatum ruórum, mer-
curius calcinatus ruber, mercurius corrosi-
pus ruber, mercurius nitratus ruber., ecy-
dum hydrargyri rubrum), wyraża się przez
2.16 4— 400— 43e. Koloru czerwonego.
— Zy wego sr€bra a m m oni ak al—

ny, ammoniuretum hydrargyri, exidum
„hydrargyri ammoniacale, połączenie niedo-
kwasu żywego srebra zammoniakiem. Za na-
ciśnieniem gwałtownie wybucha.
Niedokwaszenie, ozydatio (całci-

natie , dephłogislicatio 311) Tak w nauce
Łavoisier mianowano łączenie sięciał z kwa-
sorodem., który uznawany był powszechnie
za iedyny pierwiastek kwaszący i rodziciela
kwasów i niedokwasow.
Nieprzewodnik; «ciało z trudnością

przeneszące cieplikalbo elektryczność.
Nieprzezreczystość, opacilas, wła-

sność ciał, które wskroś massy swoiey pro-
mieni słonecznych nie przepuszczaią.
Nierozpuszczałność, "nsosrakas,

niemożność sołwowania się w pływach.
Niezłożony p. prosty.
Nigryn, titanium nigrinum, kruszec

powsłaiący wediug Klaprothaz 84 części nie- -.
=
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dokwasu 'tytanu, 14 niedokwasu żelazai'2
niedókwąsu manganczu.
N itricu m, meta!l, któregoBerzćliusprzy-

puszcza w ślkali łotućm , zwanćm ammonia-
kiem. Byt iego przecieżnader wątpliwy.
Nogietogrodo wy, calendula. offici-

nalis. Kwiaty tey rośliny na .100 -częściach
zawieralą «w sohie 3,44 ezęści żółto-zieloney
miękkiey ws 19315 kombinacyigorzkiey,
1,56 gumy 1,25 krochmalu, 62,60włókna ro-
ślianego , 3:50 -MódBiośi nogietowey ( ca-
lendulinum), 9,62 części białka, 6,84 kwasu
iabłkowego z kombinacvą gorzką. 5,45 iabłecz-
nianu potażu, 0,66 sołnika połassu i 1:47 ia-
błeczniana wapiennego. Świeże zaś liście tey-
Że rośliny powstaią z 0,55 części wosku, 2.64%
kombinacyi gorzkicy z małą ilością soólnika
po!assu, 0,59, gumy,-0,15 kłaystru, '0,05 kro-
chmalu, 6,90 włókna, 0,54 kombinacyi no-
gietowey, 0,21 białka rozpuszczaiącego się
"w wodzie, 0,67 kwasu iabłkowego z kombi-
nacyą gorzką , 0,76 iabłeczniana połażu, 0,85
iabłecznianu wapiennego, 0,14 saletryi 86,59
wody. | |

0.

Obiawienie, fenomenon, odmiana zda-
rzaiąca się'wewłasnościach ciał a następnie
w sposobie ich iawienia się.
Oboiętny, neuter, uieobiawiaiący żadncy

2
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xe dwóch wstecznych sobie «własności; np.
siarczan potażu lubo z kwasu i alkali po-

*wstłaie, nie nra iednak ich własności.
'©Obturator,. tabliczka okrągła śklanna,

"należycie oszlifowana,zza pośrednictwem któ-
rey z wanienki zdeymuią się śklanki albo
"dzwony wypełnione.gazem.
*QOcciany, acełałes (acefiles salia aceto-

'sa), sóle złożone z kwasu octowego i niedo-
«kwasow. Wewszystkich zaś tego rodzaiu po-
łączeniach, "100: części kwasu, zastępują miey-
-8ce poiedyńczego iego stosunku, ailość kwa-
-sorodu w nim zawartego, masię-dokwasoro-
„du zasady, iak 5:1.

Oec ci an a m moniaku, acetas ammoniae
(spiritus mindereri, liquorophtalmicus min-
dereri , salsilago ammoniacalis, liquor ace-
tatus amnmoniae), 'powstaie z poiedyńczych
stosnukow kwasu i zasady i wyraża się przez
100 -- 54 ==— 154.
—antymonu, acetas'stibii,3.100--306;1

= 606,1
' — baryty,acefas PTPE 100 +- 156
== 250.
— bizmutu, acefas bismuthi, 100-160

== 260.
— brucyny acetas brucinae, '100 —4— 825.

== ga).
— ceresu prosty,.JE ncecą.'cerii,%

100 +- 108== 208,
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Oc ci a n c e r e s u nadkwaszony,dón-
toravelas. cerii, 3.100+- 2352 ==550...
— chininy, acełaschininae, 100 -- 755.

==.835.-
— chromu, acetaschromii, 100 —4— 100

== 260.
,.  — cynchoniny, aceżas einchonae, 100*:
+ 614,4 =714,4.. m.
—cyny prosty, profo—acetfas stanni ,.

190 +- 130 == 230..
= cyny:n adkwaszony, dauto-acetas

stanni, 2.100 4 146 = 340..
— delfininy, aceżas- delphiniae.
—ementyny, acełas emielinae.
— glinki, acefas ałuminae, 100 +-.55:;

== 150.
— glu cyny, acetasgłicinae, 100 -- 52
= 109.-
— ittryi, ace£as yttriae; 100--80—=180.-.
— kadmu; acefas:.cudmii, 100 +- 128.

== 390.
— kobaltu;acetas-cobalti;. ro0 4—68:;

== 108.: .';
. — lity hy, acetas—. lithiae ,. 1 100-- 36 :
(zz 136.
— magnezyj, AEO wic śe )

== 140.
 — manganezu prosty, proło-acełas-.
manganesii, 100 + 72:—= 172:
— manganezu. przekwaszony,.

deutozacetas manganesii, 5.100 ,160==ź60, -.



Occian miedzi prosty, proto-acetas .
cupri, 100 ++ 144 = 244. i

— miedzi nadkwaszony..dćuło-

aceias cupri, grynszpam 2. F00 +- zbóż== 560.
Przy-occian miedzi nadkwaszo-

ny,.super-deuto--acetas cupri, 2.1604- 5.160
c= 0805 :
Qccian morfiny, acełas morphiae, 106.

+641,9= 741.9.-
zę RY g! u acetas niccoli, 100+74—=174,
— ołowiu, acefas płunmobi (saccharum,

saturni depuralum, plumóum acetiecum), 100 ^
++ 22% = Jaś.-
Przy-occian r: ołowiu, szb-acetas-

«. płumbi, 100 —— 5.22% =772.
— — 2. ołowiu, sub-acetas 2. plumói,

100 + 6.224 = 144%.
Occian pallasu,.'acetas :palladii; 100.

_ 128 ==228:-

— platyny prosty, proło-acetaspla-
śini, 100 -+ 208== 508.
-— platyny nadkwaszony,. deuto——

&cetas platzm,2.100 4— 224 — 4223.
— pota&u, acetas potassae. (ferra fo—

liata tartari liquescibilis, arcanum tartari.
chilce, tartarusregeneratus. ozy-tartarus, .
sal diureticum, tartarus poco 100-—96-

SK 196. -

— rodu prosty; proto-acelas rhodii,:
100 —4—256:950.. :



. Qceian rodu nadkwaszony, deuto-
acrtas rhodii, 5.100 -|- 288 — D88.
— rodu nadkwaszony i sody,

acetas deuto-rhodii et sodae.
— sody, acełas sodae (terra foliata tar-

tari crystallisabilis ,. sal aceii, sal diure-
ticum vegetabile crystallisatum, alcali mine-
rale aceatum, soda acetosa , 100--64=164.

. — sróbra, acetas argenti, 100 -- 230
(32006;
— stroncyany, acełas strontianae ,

100 -|- 104== 204.
— strychniny, acefas aryahibtię 4

100 +- 762,9 = 862.9.
— uranu prosty,proto-acetas uranii,

100 +- 266 == 366.
— uranu nadkwaszony, deuto-ace-

tas uranii , 5.100 -- 548 —= 848. »
— wapna, acełas całcis, 100--56.

= 156. | »6

— weratryn y. acetas veratrinae, 100
+ 1204,2 = 1504,2.

— żelaza prosty,proto-acełas ferri,
100 -- 72 = 172.

— żelaza dadkwasz ony, deuto-a-
cetas ferri, 5.100 + 16o= 460.
— ziemianu, acełas tellurii, 100-|-93

==1g2. 4

. — z10t a prosty, proto-acelas aurż,
ARAVA T 3
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Qeeian złota nadkwasżony, deu-
te - acetas.auri., 5.100 4-448 == 748.
= zynku, acełas zinci, 100--84==184,

-, — prosty żywego sróćbra, proto-
ącetas. hydrargyri, 100 416 =516.
— żywego sróbra nadkwaszony,

deuto- acetas. hydrargyri., 2.100-432==634.
Ucet, acelum,. iest płynem kwaśnym.

wyrobionym,. z iakiegokolwiek gatunku wina.
przez, fęrmentacyą octową.  Rozciek przepę- —
dzony w: ezasie.destyllacyi drzewa, po oczy-
szęzeniu,. iest:także gatunkiem octu, który.
się pospolicie kwasem dizewnym zowie. /
Qchra, kruszecżelazny, po większeyczę-.

ści » miedokwasu. żelaza.i gliny złożony. — /
Qctomierz,. acetometrum, narzędzie:

slużące do wyznaezania moey octu.
Qctowy. aceficus;- np. zapach octowy,.

sół octowa: i:t: da.
Uezyszezenie,. purificatio, oddział:

części obeychr- przymieszanych. do. iakiegokol:.
wiek: bądź: ciała... / | Ra
Qdbiei e, reflerio, iest edcyściem pro-.

mei światłaalbo cieplika .padaiących na po-.
wierzelmią.. ciała gładkiego.albo mieprzezro--
ezystego., pod tymsamym. kątem -pod iakim,
wpadają. ^ i i >
Oddychanie; respiratio., wziewanie.

j wyziewanie powietrza. atmosferycznego za.
pomoca plauc.. — — ; - da m
Qdegrzewanie, działanie za pośre--
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dnictwem którego'ciało dane przez nagłe po
rozżarzeniu śstygnieniezkruszałe, 'następnie
ogrzane, «zwolna stygnąe, do:;pierwszey *wraca
ciągłości. W takim przypadku -znaydnie się
szkło, stal. Miedź zaś zachowuie się'w tym
razie sposobem zupełnie przeciwnym.
Odkwaszenie, desozwytdatio 's. deso-

«ygenatio , tak Łavoisier nazywał rozstawa-

nie się iakiegokolwiek -ciała *% kwasorodem,
z którym:«wprzód było połączone. V
Odlewanie, zlewanie, decantatio-,

działanie za pomocą -którego płyn unoszący
się nad osadem w naczyniu żcbranym , ust—
wa się albo przez samo pochylenie tego ua—.
czynia, alboza pomoca syfonu.

'Q d m etallizowanie,  demetallisa-
?io, odiecie metallowi iakiemukolwiekpier—
wszych iego własności. — ^

: Q dpy csl a n i e, repulsio, dążenie ezastek
tegoż saniego ciała albo ciał różnorodnych:do
oddalenia się od siebie nawzaiem. -Ztąd cie-
plik nazywanybywa niekiedy siłą odpycha-
iącą. $:;:

— ——Odwar, 'decoctitm., solucy'a iötrævmmm
przezwygotowanie 'czy to wody, 'ezy wysko-

ku lubinnego iakiegokolwick płynu ztzęścią

roślinną lub źwierzęcą , w tóćm iednak ro-
zumienin, że niektóre kombinacye z nich ssie
wyciągają i do slanu rożtworti przechodzą.
QOdżywienie p. Żywienie. F
Ogień, ignis, dawaiey uważano za '9le—

E
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ment, dziś zaś za mieszaninę dwóch miano-
wicie istot promienistych , cieplika i światła.
Og nio-chiniany, pyro-chinates. po-

łączenia kwasu ognio-chinowego z uiedokwa-
sami. £
Ognio-cytryniany, pyro -ciłrates,

kombimacye solne powsłarące z kwasu59059:
cytrynowego i niedokwasów. |
Ognio-iabłeczniany, „pyro- mała-

tes, sole złożone z kwasu ognio-iablecznego
i zasad solnych.
Ognia-kleiany, pyro-mucates, sole

z kwasu ognio-kleiowego i riedokwwe zło-
żone. Dotąd tyle tylko o nich wiemy, ile
iego było potrzeba do wyprobowania rzeczy=
wtesh kwasu.
Ognio-masłowiany, pyro-butyrates,

połączenie niedokwasu z kwasem oguio-ma-
słowym. jæ s
O 2 ni o — urany,pyro—wrates , sole zło-

Żone z kwasu ognio-urynowego i zasad. Ma-
ło znajome.
Ognio-winiany, pyro--jatirates, kom-

binacye solnepowstaiące z kwasu ognio-win-
negoi niedokwasów. Zkilka opisany ch soli
tego rodzaiu, pokazuie się tyłko, że pomie--
niony kwas rzeczywiście exystuie.
Ognisko, focus, tak nazywamytę część

pieca, gdzie się roznieca ogień i gdzie iego
czynność naywiększa.
Qleiiany, oleates, sole złożone z kwasu



olcynego i zasad.. W każdey zaś z'tych koim-
 binacyy, według doświadczeń 'Chevreula',
niieysce poiedyńczego stosunku kwasu zastę-
puie liczba odpowiadająca 536 ; a ilość kwa-

sorodu kwasu w oleianach oboiętnych, iest
niemal 5,5 razy większa od kwasorodu za-
sady.
Oleian ammoni zk, oleas mmo-

miae., sól powstająca z połączenia kwasu 0-
leynegb z alkałi zwanćm ammouiakiem.
— baryty, ołeas bar a 536 -|- 156

== 692. 3
— chroma, dleng chromii.
— kobalt a , oleas cobalti.
— magnezyi, ołeas magnesiae, 556

- 40 = 576.
— miedzi nadkwaszo ny, deuto-ołe-

as cupri, 2.5356 -- 160 = 1232.
— niklu, ołeas niccoli. 27
Przy-oleian ołowiu, %ub-oleas

plumbi, 556 + 2.22% == 984.
Oleian potażu, oleas potassae , 536

4— g6 ==652.
Nad-oleian potażu, super - ołeas

potassae, 2. 556 + gó= a 168.
Oleian sody, oleas sodue, 536 4-64

==(0005 -
— stroncyany, ołeas strontianae, 5356

4 104— 640. 3

— wapna, oleas calcis, 536 —4— 56
ż= 5g8,>; $

18*



Olcian zynku, ołeas zincź, 556 +-84
== 0620.
Oleiek anyżowy, A150h anysi, po-

chodzi z nasion pimpinella auisam. Podłng
rozbioru Saussura zawiera w sobie 76,487
części węgla, 13.821 kwasorodu EG30a. wo-
dorodu i 0,54 saletrorodn. i
'— cytrynowy, o/cum citricum , we— .

dług rozbioru Saussura nie ma w składzie
swoim kwasorodui powstaie iedyvnie z 86.899.
części węgla, 12,526 wodorodui 0,775 sa-
letrorodu.
_— kamforowy, oleum oizapkawióm,
powstaie z 74,58 części węgla 10.67 wodorodu,
14,61 kwasorodu i 0.34 saletrorodu. £
— lewandówy, składa się z 75,50

części węgla. 15,07 kwasorodu 11,07 wodorodu
io.56 saletrorodn. *
— różany, oleum rosaceum, zawiera

w sobe na 82.055 części węgla, 15,124 wo-|
dorodu, 5.94g kwasorodu 10,874 saletrorodu.
— rozmarynowy, ołeum rorismari-

ni, powstaiez 82,21 części węgla, g.42
wodorodu , 7,75 kwasoroedu, i 0,6% saletro-
rodu.
—terpentynowy, oleum terebenthini,

według H. Łabillardiere powstaic z 87,6czę-
5e) węgla i 12,5 wodorodu; po oh
atoli Saussura, ma w sobie 67,788 częśc
węzła, 21,646 wodorędu i 0,566 Reć
rodu. 5
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 Qleina, elaina, gatunek tłustości. słu-
Żącey za pierwiastek dla wielu innych; po-
dług rozbioru Chevreula składa się z 76,566
części węgla, 11 447 wodorodu i 9.987 kwa-
sóródn:
Oleum animale Dippeli, iestoczy-

szczonym oleiem przechodzącym razem z wie-
lu ipnemi ORO w czasie dcstyllacyi
rogu.

Uley. polem ; kombinacya organiczna ro-
ślinna. Oleie w ogólności dzielą się na sta-
łe (fixa) i łotne (volatilia s. essentialia).
— bursztynowy, oleum succini, oley

przypalony otrzymany przez destyllacyą bur-
„sztynu.
— delfi nowy, delphinium,phoceninum,

gatunek tłustości niezłożoney, wydobytey
przez Chevreula z tłustości delfinowey.
— em Paa p- oley przy-

palony.
— koperwasowy, oleum vitrioli p.

kwas siarczany. — —
— kozłowy, hircinum ». gatunek tłu-

słości uiezłożoney, otrzymaney z sadła ko-
złowego i owczego.
— lniany, ołeum lini , według rozbio-

ru Saussura składa się z 76,014 części wę-
gla, 12,655 kwasorodu i 11,351 wodorodu.
— masłowy, dbużyrinum , gatunek tła-

stości niezłożoney od Chevreula odkrytey
w maśle.

sub



Oley migdałowy, oleum amygdala-
rum, według Saussurapowstaie z 77,408 czę-
ści węgla, 11,481 wodorodu, 10,828 kwa-
sorodu i ©0;288 saletroroda.
— or z e e h o w y, sklada sie z7%9774 czę-

ści węgla , 10,570 wodorodu., g,122 kwaso--
rodu i 0,554 saletroroda. i
—— pok ostow y, tak się zowią oleie'sta-

łe, które przez czas 'nieiaki zostaiąc w po—
wietrza, albo ogrzewane z niedokwasem o—
łowiu, wysychają, i dła-tey przyczyny na
pokosty i dakiery są używane.
— przypaleny, oleum empyreumati-

cum, tak się zowie każdy ołey przechodzą-
cy w ezasie destyllacyi iakicykolwiek części
lub kombinacyi organiczney.
— rącznikowy, oleum rinici,  po-

wstaie z 74.178 części węgla, 14,788 kyvaso-
roda i 41,;636 wodorodau.
— skalny p. petroleum.
— tłusty; tak nazywamy te ołeie stałe,

które w zetknięciu z powietrzem lub niedo-
kwasem ołowiu nie wysychaią , ale iełczeią,
zostaiąc i nadal na dotknięcie tłuste.
— winny, ołeum vini dułce, gatunek

oleiu przypałonege, otrzymany podczas de—
styllacyi wyskoku z kwasem siarczanym.
Oliban p. guma żywiczna eliban. /
Oliwa, gatunek oleiu tłustego, powsta-

iącegowedług rozbioru Thenardat Gay-Lus-
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sac z 77,21 części węgla, 15,56 wodorodu
i g,45 kwasorodu.
Oliwiła albo oliwina, kombinacya To-

ślinna właściwa, wydobyta z gumy drzewa
oliwnego.
Ołów, plumbum, metall którego liczba

stośinkowa równa się 208.
— sybirski albo czerwony, iestna-

taralnym chromianem ołowiu.
Ołówek, graphites, połączenie małey

ilości żelaza ze znaczną węgla, znaydowane
w naturze. Niektórzy chemicy maią go za
węgielek żelazny.
Oman pospolity, inula helenium.

Korzeń tey rośliny według rozbioru Funke
składa się z oleiu lotnego krystallizuiącego się,
inulinu czyli kombinacyi omanowey, z kom-
binacyi extraktowey, kwasu octowego , Ży-
wicy krystallizuiącey się, pełeysttea i włókna
ro ślinnego:
Omieg lekarski, arnica antana.

Liścietey rośliny podług rozbioru Pfaffa skła-
dają się z 1,5 części oleju totnego, 6,0 ostrey
żywicy, 52,0 kombinacyi extraktowey osa-

" dzaiącey w zielonym kolorze sole żelazne,
9.0 gumy i 51,5 włókna. Kwiaty zaś podług
rozbioru Chevallier i Lassaigne powstają z żół-
tey skrzepłey żywicy maiącey zapach omie-
gowi właściwy, z kombinacyi extraktowey

solwuiącey się w wodzie i wyskoku, mate-

ï
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ryi farbuiącey żółtey, gumy, białka i kwasu
galasowego.
'Opian p. narkotyna.
QOpiłki, okruszyny odrywaiące się z 'po- ;

wierzchni iakiegokolwiek bądź ciała, podezas
nacierania go pilnikiem. Tym sposobem -0- /
trzymuią się opiłki żelazne, miedziane, drze»
wne i t. d. i i
Opium, opium, iest skrzepłym sokiem

wypływaiącym za nacięciem główek maku
papaver somniferum. Podług rozbioru Bra= /
connota powstaie.z 9,53 części Hustości, 19.38
brunatuey żywiczney kombinacyi, która zda-
ie się bydź połączeniem substańcyi krystalli-

czney z extraktową, 4.67 istoty krystallizu-
iącey się, 44,67 kombinacyi gorzkiey, 2,00
materyi 4wierzecey nierozpuszczaiącey się
w wyskoku, 25,55 liści makowych, 1,33 siarcza-
nau „potaża., oraz śladu kwasu wolnego , gip=
su i potażu,.z kwasem roślinnym połączonego.
Opodeldok, sołucya wyskokowa mydła

zmieszana z kamforą i oleiami lotnemi.
O p o p a n a x p. guma żywiczna opopanax.
Orelłin, gatunek kombinacyi farbuiącey,

». orlean.

Organ. Organami w cheniii nazywamy
części oddzielne składaiące rośliny i zwierzę-
ta, rozmaicie ukształeone, z których kaźda
osobną, sobie właściwą odbywa czynność,
czyti, iak Fizyologowie nazywaią, funkcyą.
Organa te są nakształtMumie wktó-



rycli materya odżywna przyswaia się i coraz
nowym ulega przemianom.
Orlean, gatunek farby poehodżącey z ro-

śliny bixa orellana;: podług rozbioru Johna.
składa się z małey ilości istoty aromatycz-
ney, m 20,0 części: kombinacyi farbniącey Ży-
wiczney żółtego koloru, orellinem zwaney,
20,0 kombinacyi farbuiącey extraktowey ko-
loru pomarańczowego, 4,0 części: substańcyt:
do kleia i extraktu podobney, 26,5 gumy,
20,0 włókna-i 1,5 kwasn i straty.
Osad, praecipitatum , ciało zsiadłe, kió-

re za dódakisja iakieykolwiek istoty rozkła-
dalącey, z solucyi wychodzi i na dnie naczy-
nia zbiera się. Ustoiny.
— kassyusza, praeeipitatum cassii

purpura cassii, purpura mineralis, iest'
połączeniem niedokwasu pierwszego cyny ze
złotem albo niedokwasem złota.
Osadzanie, praecipifatie , oddziałiaw

kiegokolwiek ciała rozpuszczonego w płynie
"za «pomoeą innego ciała ,. i wyłączenie iego'
w stanie skrzepłym.
Ostromlecz wązkoliśei, euphor-

bia cyparissias, sok mleczny tey: rośliny:
według rozbioru Johna składa się ze 13,80-
części ostrey Żywiey, 2,00 gumy sprężystey,.
2,75 substańcyt: sktłaktowoy,. 22,75 żółtawey.
gumy., 1,37 białka, 77:00 wody, . oraz małey.
ilości oleiutłustego i kwasu wiunego.
Qstrość, vis causłica, zwana inaczey.
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paleniem, iest własnością służącą niektórym
ciałom, iż części źwierzęce , których się do-
tykaią, gryzą i psaią.
Oxidum xanthicuu, kombinacya źwie=

rzęca właściwa, postrzeżona od Marceta w ro-
zbiorze kamieni urynowych , i dla tegotak

nazwana, że z kwasem sąletrowym daie po-
łączenie żółtego koloru» Że atoli istota ta
w iednym tylko exemplarzu znaleziona, a
nie pokazano, azali to nie iest iaka kombi-
nacya znaioma, albo z invey znaney
wyrobiona: dla tego dotąd przynaymniey za
osobną uważać iey nie można.
Oxydacya p. niedokwaszenie. .
0 zm, osmium, metall którego liczba sto-

tankowa dotąd należycie nieoznaczona.
Ozmazom p. kombinacya extraktowa

Źwierzęca

c:

Pallas, palladium , metall którego li-
czba stosunkowa równa się 112.
Parowanie, eraporafio , iest solwo-

waniem się ciała płynnego lub skrzepłego
w powietrzu atmosierycznóm albo yk
jakimkolwiek gazie. Parowanie może bydź
dobrowolne, ieżeli się odbywa bez pomocy
sztucznego ciepła, albo przymuszone , ieżeli
dla przyśpieszenia zac” zasięgamy - Poniocy
ognia. 3 &^1 3

»



Pary; vapores, taksię niekiedymianuią
te eiała' lotne,. które: w: temperaturze niż-
szey' tracą włałciwy: sobie stauskupienie i
do płynacgo alboskrzepłego przechodzą. Mato
zaś bydź istolny charakter rozróżniaiący ie'od
gazow” właśeiwych; lubo doświadczenia:eo—
dziennie pokaznią, ï5 podział ten niedokładny.
"Paza og ci e : ipazury; podług Hatcheta :
składaią się z.błony: posiadaiącey. własności
skrzepłego białka i,iak się adate; z eząstki fos- —
forana wapiennego.  Pódług. Vauqaelińa: zaś :
s'u i gatankutłustości.

echb iemda, uranium:' mińerałósotóńć:
aum, krnszec złożony wedlag rozbioru Kla--

protha z 86,5 części. Sodo YOezi uranu; 6,0:
siarezyka ' ołowianego, - 5,0 krzemionki, i2,5
niedokwasn: żelaznego.
Perłowa maciea, istota znaydniąca się:

wewnątrz. niektórych uszel; powstaie' z-66>
części kredy 134 błon. i i
Perlowiany ,— margarrtrates, sole*

7^kwasn pcrriowegoi zasad'solny(,h'7to$6ire.'.
Liczba . 544' zasiępuie w nich mieysce poie——
dyńczego stosunku kwasu; a'całkowita massa!
kwasorod. kwasu 'w perłowianach oboiętnych i
zawartego, mia się dókwasorodu zasady,iak 4:1. -
Perłowian:anmmoniaku, margarads'

ammoniae,połączenie poiedyńczychstósunkow
kwasu perłowego. i ammoniaąku. Liezba 644:
+34 = 598. "wyraża prosty tey soli stosunek.
— baryty, margaras: baritae ,: 54% £

". 13 1'9J



+-156'== 700-
r»rłowian,oło.wiuy.UOTĘŚEAŁ: plum.

544--224==768. .
 inyzki xłowian ołowiu, sub-mar--

garas plumdi, 544 += 2.224 == 902.

Perdowian potażu, ZA

sae, 544 + gó = 040.
Nad-perłowian potażu,;super-mar--

garas. potassae, 2.9544 + gó==1 164.

Perłowian sody ,.margaras. sodae A

544Aja 64 ==608.

Nad-pórłowian so dy;super-maręa=-

ras.sodae, 2.544 ++ 64 == 1152. R

P e r 40w i a.n. s tro ncyan X r:zærgaras

strontianae, 544 —F ''o4 —648..

— wapn a.„.margaras, całcis , 544 + 56;

==600,
Perły,. stwardłe. zaokrąglone. ziarna,

świetnego, białego "koloru, znaydówane.w nie——

których: gatunkach muszel. _Po.wypaleniu:
w ogniu. wydają wapno. :

'Pxetalit; kamień. Podług rozbioru- Arf—./
pskłada się Z 79212 części krzęmioa-.

ki, 17;225 glinki i 5,761. lityny. Podług:s

CAnrcka zaś, ma-miećoprócz tego.„eqkolwiek.
nicdokwasn, manganczu. /
Petroleum, albo oley. skalny. , bi—.

tumen petroleum „różni się: nieco: większą;

gęstością 1 kolorem.od mafty. - c

Pęcznienie, powiększenie - obiętości :

w, pośród, danego płynu, hez wyraźnego. czę--

1
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stokroć rozpuszczania się w nim.*Gąbka np.
sucha pęcznicie wwofłzie , podobnym sposo-
bem pęcznieie tak nazwana bassoryna it. d.
Pic ro 8 ly c i on, gatunek cukru, smaku

:stodko gorzkiego, zualeziony:odPfaffa w ło-
*dydze'solani dulcamarae.
Piece, furni , narzędzia nayistótnieyszo

prawie w laboratoryach, służące do grzania,
"ewaporacyi, 'prażenia lab topienia. destyllacyi,

4 tyla innych działań chemicznych, które ogich
ożywia. Dzieląsię zaś zwykłenaprzenośne
(portatiles) i szałe (immobiles). Pierwsze o-
próez tego podlug celu do którego są prze-
zuaczone, dzielą się ieszcze 1.) napieceproste
czyli doparowania (furni simplicess. evapora-
torii) 2.) piece z rewerberem czyli do destyt-
lacyi (farni reverberii) 5.)p^ecedo kupel-

3 lacyi czyli probierskie (farni docimastici) i 4)
piece do topienia (furni fusorii). "Teu ostatni
atoli pospolicie zastępuiesię kuźnią kowalską.
Piepr z, pochodzącyz rośliny capsicuman-

nuum, podług rozbioru Bracounota'składa się
z 0.9 części wosku i kombinacyi farbuiącey-
'czerwoncy, 1.9 oleiu ostrego, 6,0 gumy go
brunatnego krochmalu, 67,8.części , nierozpu-
szezaiących się, 5.0 kombinacyi 4 W ierzęcey. 6.0
cytrynianu połażu, i 3,4 fosforanu isoluika po-
tażu, tudzież stratywrozbiorze póniesioney.

Pierwiastki, principia,'elemehta, par-
tes constituentes, części składaiące iakiczo--
kolwiek ciała złożonego. *Imieniem46m także
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oznaczają dziś Chemiey kombinacye orgańiczne,

lubo te ostatnie nie zawsze.są pierwiastkami.
Pierwiastek kwaszący. principium

acidificans; tak w nauce Lavoisiermianowa-
no kwasorod. który miałbydź istotnąiiedyną
przyczyną własności. kwasowych. .Bziś atoli
zdania tego odstąpić wypada.
Piestrzenica iadalna, kełvełla mi-

fra, wysuszona w:powietrzu w. temperaturze
zwyczayney, według rozbioru Schradera skła-
da się »10,4 części wody, 59.6 włókna.grzy-
bowego(funginum), .29,4 extraktu do ozmazo-
nu podobnego, 8,0 fosforannihapczanu pota-
Żuiammoniaku, 5,4 gumy, 3,0 olein tłustego,
2.0 właściwego krystallizuiącego się cukru, 1,2
białkai 1,0 szczególney krystaliiczney tłustości. /
Pietrasznik'plamisty,conium ma-

culatum. Sok ze świeżych liści tey rośliny
wy ciśniony, podług Schradera zawieraw sobie
0.15 żywicy, 2;73 komibinacyi „extraktowey.,
5,52 gumy, 0,351 białka, 0,80 żiełonego kro-
chmalu i'g2;4g części reszty złożoney z.wody,
occianu, siarczanu, -solnika i saletraru'potażu,
iabłecznianu ifosforanu wapna, tudzicż,fosfe-
rannmagnezyi, żelaza i mangancza.
Pikromel, picromelł, iest kombinacyą

źwierzęcą z żółci: wydobytą,kotoruziclonawe-
go,smaku zaś słodko gorzkiego: -na infuzyi
lakmusu żadney nie sprawia odmiany. a:opada
przez przyocćian ołowiu i sole żelazne. 'Tóm
»aś szezególniey od innych kombiuacyy źwie-

e
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rzęcych.różni się , że w składzie swoim nie
zawiera saletrorodu. *
Pikrotoxyn, picrótowinum (menisper-

ninum),, alkali roślinne z iagod trutką rybią
(semen coceuli) zwanych, otrzymane.
Pilniki, narzędzia stałowe, rozmaitey for-

my, częstego w laboratoryach użycia.
Pinszbek, alliaż miedzi z większą ilością

-zynku niżeli w mosiądzu. Koloricgo naśla-
duie złoto. 3

Pióra, podług Foureroy są stwardłą gala-
retą. Hatcheit atoli uważa ie za batko, a
Vauqueliń za skrzepły kley z małą ilością ołeiu
pomieszany.

Piperyn, piperinum, kombinacya roślin
na wydobyta z pieprzu (piper nigrum). Dotąd
przecież istota ta nader mało poznana.
Pirofor, pyrophorus, tak się pospolicie

zowie istota, sama przez się w powietrzu wil-
golnóm zaymująca się oguiem, w którey pier-
wszą do tego pobudką zdaie się bydź metali
potass a może i glinian.
Pir ometr, pyromefrum, narzęddzie„słażąn *

ce do wymicrzauia temperatury znaczniepod-
niesiouey.

Piryt. [ak nazywają w mineralogii połą-
czenie naturalne siarki z metalłem.
— magnetyczny, ferrum mineralisa--

tum magnetico-pyritaceum , powstaie z po-
łączenia siarczyka żelaznego z nadsiarczykieni, .
istanowi dwie odmiany, z których: 1.) wyra-

4 3 19*
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ża się przez. 2.88 + 120 z= 2g6;.2.) przez 6.88
-- 120== 048.

Piw», cerevisią,płyn opalaiący wyrobiony
przez fermentacyą winną zc zbóż i innych
części roślinnych krochmalnyeh, które czyto
przez rozpoczętą wegetacyą, czy też przez roz-
kład, daią początek koembinacyi słodkiey.
w Chani płyn ten, podobnie jak wszyst-
kie inne,z cukru przez lermemacyą przygo-
towane, zowie się winem.
Piżmo, moschus, istota tłasta zapalna,

tęgo wonieiąca, pochodzi z woreczkow przy
kanale urynowym źwierzęcia mosckus mos-
chiferus osadzonych. Dotąd skład ej nie- ^
znajomy.
Platyna, platinum, nietałl nróeczo liczba

stosankowa równa się 192.
Piókanie, działacie służące do odłącze-

nia części mogących się w danym płynie sol-
wować, od tych które oczyścić chcemy.
Płomien, Jlamma, nagłe i współczesne .

wydobycie <iegaikacii światła, - iakie gorkia
kombustyi towarzyszy. ;
Piyn, fluidum, cialo w stanie Plynnym

zośłaiące._

Płynność, fluiditas, stan ciał , których
składaiące eząści tak się słabo siebie nawza-
iera trzymalą, że naymnieysza siła zmienia ich
położeniei w ruch wprawia.
Płynny, fluidus, liquidus.
Płyn pericardi, oddzielaiący się na
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powxenchm wewnętrzny.błony worka serco-
wego, składa się z g2,0 Części wody, 5,5 hiał-
ka, 2,0 kleiu źwierzęcego i 0,5 soli kuchen-
ncy.
Pobiał, powłoka cynowa iaką się zwykle

naprowadza powierzchnia rozmaitych sprzę-

tow miedzianychi żelaznych, ażebyie tym spo-
sobu zasłonić od oxydacyi i przeszkodzić roz-
puszczaniu się ich w tłustościach łub kwasach.

Pobielanie,obstannatio,działanie w któ-
róm naczynia miedziane pokrywaiąsięwarstą
cyny. ^
Podantymoniany, anfimonites, sti—

bites, sole zpodkwasu antymonowego i zasad
złożone. We wszystkich tego rzędu połącze-
niach, całkowitey liczbie stosaunkow kwasorodu
zawartego w kwasie, odpowiada albo 322,1
części podkwasu antymonowego, albo też
2.522,1, 5.522,1 it. d. a ilekroć sole te sa o—
boiętne, ilość kwasorodu kwasu ma się do i-
lości iego w zasadzie, iak 4:1.
Podantymonian ammoniaku, an-

timoniis ammoniae, powstaie z poiedyńczych
stosunków zasadyi kwasu, i wyraża się przez
322,1-|- 54 =356,1. i

— baryty, antimoniis baritae, 322,1
-- 156 = 478, L.

. — potażu, antimoniis potassae, 522,1
- g6 = 418,1.
— sody, antimoniis sodae, 522,1 + 64

== 386,1,
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Podantymonian wapna, «n//mo—
niis całcis , 522,1 +- 56 ==37851.
Podarseniany, arsenites, sole złożone

z podkwasu arsenikowego i niedokwasow.
Według doświadczeń Berzcliusa sole te po-
wsłaią ze stosunku: AW lab. wieło=
krotnego zasady i 196,4, albo22.198, 4, 5.198,4
3564podkwasu;; tak dalece , *e caïkow:ta
massa kwasorodu zawartego w tym osłatuim,
ma się do kwasorodu zasady, iak 5: 1.
Pod-arsenian ammoniaku, arse-

niis ammoniae, sol, powstaiąca z poiedyń-
czych stosunkow podkwasu arsenikowego i
ammoniaku, wyrażona w tablicach stosunko-
wych przez 198,4 -- 54 = 252,4.
— antymonu, arseniis stibii , 5.1984,

-- 306.1 = go1,5.
— baryty, arseniis baritae, 198,4

-|- 156== 354,4.
— bizmutu, arseniis PMR 198,4

-- 160 = 358,4.
— ceresu prosty, profo - arseniis

cerii, 198,4 -H 108 ==300,4. 3
— ceresu nadkwaszony, deuto-
arseniis cerii; 5.: q98,4 + 259 —x 827,2.
— chromu, arseniis chromii, 5.198,4

-+ 160=755,2.
— cyny prosty, proto-arseniis stan-

ni, 198,4 +- 150==528,4.
— cyny nadkwaszony, deuto-ar---

seniis stanni, 2.198,4 +- 146 = 544,8.
»w
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Podarsenian AAki, arseniis alu-
minae , 198,4 + 35== 233,4,
— glucyn3 „,arseniis głucinae, 1g8;4

-- 52 = 250,4
— ittryi, arseniisyttriae, 198,4 +- 80
— 274)4.

— kadmu, -arseniis cadmii, 198,4
-- 138 =320,4. i
— kobałtu, arseniis cóbalti, 198,4

- 60== 200,4.

— zę y ; arseniis.korki 198,4— 56
== 234.
— ee eZy i, arseniis magnesiae, 198,4

-- 40 = 258.4.
— manganezn prosty, proto-ar-

seniis manganes i , 198,4 +- 72 =='27054.
— manganczunadkwaszony, deu-

to ape manganesii., 5.1g98,4 +- 160
= 739,2
— miedzi prosty, profo - arseniis

'cupri, 198.4 +- 144 ==342,4.
— miedzi nadkwaszony, deulo—

„arseniis cupri, 2.1g8,4-+-160— 556,8; far-
ba ziclona Schcela.
— niklu, arseniis niecołi , 198,4 —4— 74
= 272,4.
— ołowiu, arseniis płumbi, 198,4

—[ 224 — 420,4.
Przy-podarsenian ołowiu, sub-

arseniis płumbi, 198,4+ a.224=06460,4.
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Podarsenian pallasu, arseniis pal-
ładii , 198,4 -H 128 =320.4.
— platyny prosty, proto-arseniis

„płatini , 198.4 + 208==4o06,4.
— platyny nallkwaszony, deuto-

arseniis platini, 2.198 4 +- 224—620,8.
— potażu, arseniis potassae, 198,4

+ 90 ==294,4. $
— rodu nadkwaszony, deufo-ar-

seniis rhodii, 3 198.4 + 288 = 883.2.
— sody, arseniis sodae., 198,4 + 64

== 202,4.
— sróbr a, 'arseniis 'argenti, 198,4

+230=494,4.
—stroncyany, arseniis strontianae,

1g8, 4 H 104 =302,4.
— uranu prosty, proło- arseniis u-

ranii, 198,4 — 260=404,4.
— uranu nadkwaszony, pea

«seniis uranii, 3 198,4 +- 548 = 1143,2.
— wapna, arseniis całcis, 198,4+ 56

== 254,4. i
— żelaza prosty, proto - arseniis

ferri, 198,4+ 72 = 270,4.
— żelaza nadkwaszony, deufo-ar-

seniis ferri, 5.198,4+ 160 ==755,2. (
Przy—podaRrsenjan .$£elaza nad—

— kw aszony,  swb— deuto—arsenus ferri,
'2.198,4 —4[— 160==556,8. d

P od — a r s e n i a n ziemianu; arseniis
tellurii, 198,4 + 92 = 290,4.
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Podarsenian złotaP rosty, proto--
urseniis auri.,.198.4 -+ 41060==614,4. .
— złota nadkwaszony, deuto-ar--

seniis auri, 5198,4 + 448== 10452,
— zynku, arseniis. zinci, 198,4 +64

== 202,4. i |
— żywego srćbra prosty, proto-

, arseniis hydrargyri, 196,4 + 416 ==614,4.
— żyweg o sr 6br a: na d k w a s z o n y,

" deuto— arseniis hydrargyrz , 2:198,4 + 4352.
== 828,8.
Podkwas,. waka imperfectum P kom—

binacya. kwaśna zawieraiaca w sobie mniey
kwasorodu od tey. którą kwasem lub do-kwa-
sem zowiemy. -W_ słowniku łacińskim różni-
ca pomiędzy niemi: oddaie się przez odmien-
ne zakończenie; podkwasy alhowiem kończą
się statecznie na osumm, kwasy. zaś: na icum.
Że zaś. dzisieysze doświadezenia. dały po-
znać kombinacye - kwaśne. mnicy. kwasorodu
zawieraiące od podkwasów, którym: toż samo
ciało proste-za- podstawę służy,przeto kwasy
te, iako dochodzące stopnia ukwaszenia pod--
kwasów, do-podhwasami. nazywamy.
— antymonowy;. acidum  stibiosum :

s: antimoniosum , zawiera-w sobie na stosu--
nek metalu antymonu — 258,1. dztćry kwa-

_ sorodu.= 064, i wyrażasię przez. 4.26-258, 1 :
——5222;1,
— arsenikowy, acidum arsentcosum,.

kombinacya kwaśna złożona ze dwóch .stosun- -
4

+
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ków: arseniku= 150,4i tizech kwasorodu
== 46. Liczba zatóm WYRSIAA tę kombi-
nacyą równa się 5.16 +-2 70,2= 198,4.
Podkwas fosforyczay:: — acidum

phosphorosume; składa:się ze stosunku fos-
foru i półtora stiesanków kwasorodu. Wy-
raża się więc przez 15.16 +- 81,6== 55,4. —
— iodowy;, acidum iodosum , połącze=

nie iodynyz niższym stosunkiem kwasoroda:
od tego, iaki się. w kwasie iodowym znaydu=:
ie. Dotąd atoli świeży ten wynalazek, odni--
kogo nie zestał: sprawdzony..
— mołibdenowy, aeidum mołybdo--

sum , kombinacya kwaśna złożona ze stosun--
ku molibdenu i dwóch kwasoroda;: wyraża:
stę zatóm przez liczbę 2:16 + gó = 128.
— saletrowy, acidum nitrosummn, po--

wstaje ze stosunku saletrorodu= 28 i trzech'
'kwasorodu= 48. Wyraża się zatóm przez
liczbę 5.16 --28==76. Kombinacyi tey atoli;
dotąd w stanie swoboduym otrzymaćnie po--
trafiono; lubo w tak nazwanych podsaleta--
nach, niedokwasy połączone sąwłaśnie z pod--
kwasem saletrowym maiącym na stosunek sa=-
letroroda,: trzy: kwasorodu. Berzelins uważa-
iąc saletrorod za ciało złożone z istoty pro-
stey zwancy niricem i kwasorodu, wpod--
kwasie tym przypuszeza na poiedyńczy: stósu= -
nek nitrici, cztóry kwasorodu.
— srarczany; acidum: sulphurosum,

„powstaie z ieduega stosunku. siarki i dwóch.



— 229 —

kwasorodu, i wyrażasię przez 2:16-,-32=64.
P o d k w a s: węglowy, aeidum car-

bomosums imieniem tóm niektórzy chemicy
oznaczają kwas szczawiowy, który według dzi-
sieyszych doświadezeń,składa się z dwóch ohię-
tości pary. weglowey, a trzech gazu kwasorod-
nego. Ktokolwiek: atoli związki organiczne
z. chemicznemi porównywał, cznie,-ile sposob:
ten uważania'zprzyrodzeniem ich się zgadźa.
P o d (o s f o r an y, phosphites, sole zło*:

żone z- podkwasu fosforyeznego' i niedokwa—:
sow. Liczba 55,4 zastepule w nich mieysee'
prostego 'stösmaku kwasu; a iłość kwasoro—:
du zasady ma się do podkwasu =1: 1;5.
Podfosforan ammoniaku; phós=-

phis ammoniae, półączenie stosunku: pod--
ksvasu ze stosunkiem także ammoniaku, ró--
wnaiące się 55,4 ++ 34== 89.4.
— antymon u; phosphis: stibii, 3.55;4:

+ 306,1 == 472,30
> baryty; phosphis baritae,55,4--156'

== 214.46:
| -—bizmatuw; płosphis' bismuthi, 55,4:
+ 160—= 215,4,
— cer es u pr o's t y,proto-phosp]ns cerii, )

55,44— 168——165,4. |
— eeresu: nadkwaszody; deuto- -

phosphis: cerii, 5.50,4 + 252 ==5g8i2. -
— chromu,. phosphis chromii 3,89,4

- -+-160 500
20 ?
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Podfosforan cyny. prosty, pro—
to —p;hosphis stanni, 55,4 +|-.130 =185.4.
— cyny. na dkwaszony, deuto-phosz

phis. stanni, 2.50,4 140 == 25658.
— glinki, phosphis aluminać, 55 /4-+35'.

== 0,4:

— glucyny, phosphis siacika, 55,4;
4.5 Do == 197,$,.

— ittry þ. phq.s'phlsyttriae, 55bł 80-.
<= 185, 4..

— — kadmu, phosphls ca&mii, 55,4——:28—
== 183,4,
— kobaktu,. pkosphis cobalii,: 55,4—4—68;

i—2—; 125, 4.

—lit Y ny, phosphis. lithide 55,4— 56
—me )u&s

— magnezyi, phesphis. magnesiae, 55, &.;
-- 40 — Q5j&..
— m anganezu prosty , pre&to—phas—.

plzzs manganesii, 55,& —F 79 — 127s4.
—manganezu n a d k w a s z o n y, dem

'to—phosphis manganesu, 3.55,44—160—226,2..
— miedzi prosty, pro?o.- phosphis ;

cypri, 55,4 -- 144 = 199,4,
— mi6dyii nadkwaszony, deuto=

phosphis cupri,. 2.55 4-; 160== 270,8. :
— niklu,. phasphią . niecoli, 50,4-- 74,
= 129.4.
— ołowiu,1 , pkosphis plumbi, 55,4--224.

== 27 94:
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'Podfosforaupallasu, phosphisp.al—
 dadii , 55,4A 128—= 185,4.
spotażu. phosphis potassae, 55,41-g6
"s 151;4
— 80:dy , phosphis sodae, 55;4 +-64

==" 19:4. i i
— sróbra,  phosphis drgenti, 505;4

"- 256 == 29a;4
— stroncyany, phosphis 'strontia-

ae, 554-- 104 ='139;4. 4
— uranu prostyą  próto -rhosphis

"uranii, 55;4+ 266 =521;4.
— uranu nadkwaszony, deuto-

, phosphis uranii, 3.55,4 - 548 =714,2.
— — wapna, phosphis całcis, 55;;4 4— 56

S==%F1;4. ,, — Sikk 4
— żelaza prosty, profo—phosphis

„ferri, 55;4 R 729 = 22744. i
— żelaza nadkwaszony, druto-

phosphis ferri, 5.55,4 ++ 160=—= 22652.
*— ziemianu, phosphis tellurii, .55:4

'-- g2<=' 14744.
— zynka, phosphis zinci, 550,4 + 84

Podmolibdany, mołybdites , sole zło-
'Żone z podkwasu molibdenowego'i ńi-qokwa-
sow. Dotąd mało poznane.
Podmolibdan ammoniaku, mo-

lybdis ammoniae, '*sól powstaiąca z połączenia
podkwasn :molibdenowego z ammoniakiem.
— potażu, ' melybdis petassae.
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Podmolibd an sod y;mołydtlissodae.
Podpora, narzędzie służące do utrzymy-

wania naczyń w.doświadczeniach.
Podróżnik pospolity, leontodon ta-

rawacum, pedłag rozbioru „Johna składa się
z wody. gamy sprężystcy, kombinacyi gorz-
kiey, śladu żywicyi materyi słodkawey zkwa-
sem wolnym, fosłoranem i solnikiem potażu
i wapna pemieszancy.
Podsaletrany, ,nitrites, sole powsta-

iące zniedokwasow i podkwasu saletrowego,
który na poiedyńczy. stosunek .saletroradu, trzy
kwasorodn zawiera. We wszystkich zaś kom-
binacyachtego rodzaiu prostemu lub wieła-
krotnemu stosunkowi zasady, odpowiada albo
76 części kwasu, albo 2.76, 5.76 i t.d. a stosa-
aiek kwasorodu w kwasieii zasadzie zawar—
tego, równa się Ś:1.
Podsaletran amm oniska , nitris

ammoniae, połączenie podkwasu saletrowego
z amrmoniakem w stosunkach pojedyńczy ch.
Liczba 76 -+ 54 = 110, iest terminem iedno-

znacznym tćy soli.
— baryty, niźris baritae, 76 156

=232. |
—bizmutu, nitris bismuchi, 76-- 160

= 2356.
— ceresu prosty, .proto—nitris cerii,

76 + 108e= 184. s
— c e res u .nadkwaszony, 'deuto—

nitris cerii, 5.784— $492— 460.

x
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Podsaletran chromu, niśris chro-
*" mii, 5.76+160 ==388. | f
— cyny prosty, profo—nifriïs sfannt.,

76 + 150==206.
— cyny nadkwaszony, deuto-nifris

stanni, 2.76 + 146 = 298. ' 8
— glinki, nitris aluminae, 776— 55

=111.
— glucyny, nitris glucinae, 76=-52

==» 128.
— ittryi, nitris yttriae, 76 +- 80==156.
— kadm u,niiris cadmii, 56 +- 128==204
— kobaltu,nitris cobalti, 76-768—1 44
— lityny,nitris lithiae,.76++ 56=112.
— magnezyi, niźris magnesiae , 76

+ ż0= 116.
— manganezu prosty, profo-nifris

manganesii, 76 +- 72 == 148.
.— miedzi prosty, proto-nitris cupri,
76 + 144%4—= 220.
— miedzi nadkwaszony, deuto-

niiris cupri, 2.76+ 160s= 51e.
— niklu, niźnis niccoli,76+- 74==100.
— ołowiu, nifris plumbi, „6 + 224

==300.
Przy--podsaletran 1. ołowiu.pro- |

to-nitris 1. płumbi, 76 —- 2.224 524.
— — 2. ołowiu, deuto-nitris 2. plum-

bi, 76 + 4.5Ę=95,
_ Podsaletran palłasu, nitris pał-
łądii, z*-- 128== 204.

20*
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Podsaletran platyny prosty,
 proto nitrispłatini, 76 + 208 = 264.

— — platyny nadkwaszony, deuto-
nitris płatini, 2.70 +- 224 = 570.
waż potebu, nitris polassae, 76 + 96
=12.
— rodu prosty, * proto-ritris ykodii

56 4:256 —552.
— rodu n a d k w a s 7 o n y. deufo—nitris

rhodii,5.76 +- 288 = 510.
— sody, nitris sodae, 76 + 64 = 140.
— sróbr a nitris argenti, 76+250==512.
— stroncyany, nićris strontianae,

76 - 104= 180.
— uranu prosty, proto--nitris uranii,

76 4—266— 542.
— uranu nadkwaszony,  deuło--

nitris uranii, 5.76 + 546 = 776.
— wapna, ńitria calcis, 76 + 56—=132.
— żelaza prosty, A ferri, ;

76 +- 72 == 148. *

—$ €1a74 nadkwaszony, deuto-
nitrisJerri, 5 76 + 160—= 388.
— ziemianu, nitris tellurii, 508

== 100. ;

ser zynku, nitris zinci, 76 + 8% = 160. A
— żywego srćbra prosty,proło-

nitris kydrargyri. 76 + 416 =4g2.
— żywego sróćbra nadkwaszony,

deuto-nitris hydrargyri. 2.76 + 452 = 584.
Podsiarczany, sułfites, sole z pod--



kwasu siarczanego i niedokwasow złożone.
We wszystkich kombinacyach tego rodzaiu sto- i

sunek poiedyńczy albo wielokrotny„zasady, po-
łączony iest z 64, albo 2.64, 5 64 itd. pod-
kwasu siarczaneg; a ilość kwasorodu kwa-
su, ma się do kwasorodu zasady, w podsiar-
czanach oboiętnych, iak 2:1.

P o d s i ar c z a n. a m m o ni ak ujsu/f(sam—
monlae, połączenie stosaunkow poiedyńczych
podkwasu siarczanego i ammoniaku. Liczba
64 +- 54 == gó, iest terminem iedno-znacznym

* tey soli. i
— baryty, sulfis baritae, 64 + 156

== 220.

— bizmu tu, sulfis bismuthi, 64 + 160
== 2924.
— ceresu prosty, proto-sulfis cerii,

64 4 108= 172.
— ceresu nadkwaszony, deufo-

sulfis cerii, 5.64 --232=424.
_— chromu, sułfis chromii, 5.z 160
==359.
— cyny pros ty; zrato sulfis stanni,

64 + 150 = 194.
^ — cyny nadkwaszony, deuto-sulfis

stanni, 2.64 +- 140 =274. '
— glinki, su/fis alummae,ö4—1—55—-99
— glucyny, sulfis glucinae, rj 52

— TET sulfis yttriae, 64 +- 80144.
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Podsaletran kadmu „ sulfia kodwii.
64 -+ 1:28 —= 192.

— kobaltu, "a cobalti, 64 r"
m 192:
— lityny,(wilfie lithinae, 64 + 56—=100.
— m agnezyl,sul/zs magnesiae, 64——40

<= 104.-
—magnezyo-ammoniakalny, sul-

fis magnesiae.et ammoniae, 104+ g8—=202.
— manganezu prosty, prożo-sułfis

znanganesii, 64-|- 72= 136.
— miedzi prosty, proto-sulfis cupri,

64 + 144—= 208.
—miedzi prosty i potażn,sułfispo-

tassaeetprotozcidi cupri, 4.208 +- 160 = gg?.
— miedzi nadkwaszony, deuto-sul-

fis cupri, 2.64 + 160 = 288.
— —— niklu, sułfis niccoli, 64-- 74=138. '
—ołowiu,sulfis plumbi, 644—224—288.
— pallasu, sulfis palładii, 6% + 128

6 == 192.
— platyny prosty, proto-sulfis pla-

fini, 64 + 208 == 272.
— platyny nadkwaszony, deuto-

sulfis płatini, 2.64 + 224 =35e.
— pota$u, sulphis potassae, 64 4— 96
— 100.
— rodu prosty, proto-sulfis rhodii ,

64 +256=300.
- — rodu nadkwaszony, deuto-sulfis
rhodii, 5.64+ 288 — 480.
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Podsiarczan sody, sułfis sodae, 64
+ 64——:128.

— srebra, sulfis argenti, 64 4— 256——500.
— sróbra ammoniakalny , sułphis .

argenti et ammoniae.
— sróćbra. i oło wiu sulfis arytmii et

plumói.
— sróbra ipotażu., sulfis argenti et

potussae.

— sróbra isody, AKC: „argenti et
„sodae.
— sróbra'istroncyany, Z ar-

genti et strontianae.
— sróbrai wapna, sulfis argenii et

całcis.
— stroncyany, sułfis strontianae, 64 —

+ 104—= 168,

— uranu prosty, proto-sulfis 'uranii,
64 —4—266— 550.
— uranu nadkw aszo vy, dzuto-sułfis

uranii, 5.62 --5468:== 740.
— wapna, sułfis całcis, 64 -+- 56==120.
—żelaza pro-sty, proto-sulfisferri£,

644 72 ——156.
— żelaza nadkwaszony, deuto-

sulfisferri, 5.64 +-160 =350.
— ziemianu, sulfis tellurii, 64+ go

". sż4150.

 — złota nadkwa.82 ony, deuto-sulfis
auri, 5.64 -- 448 = 640.
— zyuku, sułfis zinci, 64 —4— 84 = 148.



Podsiarczan Żywego  Srćbra
prosty, proto-sulfis hydrargyri, 64 =-419
„GODY
— żywego sróbra' nadkwaszony,

_deuio-sulfis hydrargyri, 2:64 452-—= 560.

Podsiarczany siarczyste, sułfites
sulfurati (lrypo sulfites)sole powstające z pod-

'siarczanow isiarki, uważane niekiedyzazied-

"noczenia zasady z kwasem udzielnym, zwanym

do-podkwasem siarczanym. Bydź może prze-

-cicź Że związki te powstałą z poiedyńczych

-stosaukow podsiarczanow isiarki.

Podsiarczan siarczysty am-

moniaku, sulfis sulfuratus ammoniae ,

zdaie się powstawać 'ze stosaunkow prostych

podsiarczanu ammoniakalnego i siarki. W ta-

'kióm rozumieniu należałoby go wyrazić przez

98 + 52== 190. : i ;

—— potażu, sulfis sulfuratus półassae

160 ++ 52 ==192. e »s

— — sody, sulfis sulfuratus sodae,^298

2 32 —='100. i

— — wapna, sulfïs sulfuratus calcis.
— —$ela«a, sulfis sulfuratus ferrt.

— — zynku, sułfis:sulfuratus zineż.

Polewa, iest powłoką. iaką się często-

kroć naprowadzaią naczynia gliniane. Zwy-
czaynych garncarskich robot półewa , etrzy-

muie się za pomocą rodzimcy galeny czyłi
siarczyka ołowianego. ^
Pollenin, polleninum, kombinacya 030-
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bna: znaleziona-w pyłku pręcikowym- kwias-
tów, którcy własności pośrednie między.
klaystremi białkiem.
Polychroit p. wielo-farbuik:

'Polygala senega,. Korzenie teyrośli---
ny podług .rozbioru Gehlena powstają: z 7.50»
części żywicy miękkiey, 6,15 sencginy, 26,85-'
słodkiego nieco ostrego 'extraktu;, g.50 gumy
z.małą ilością białka i 46,00 włókna roślinue-
o. $ $, ;

toli odmianą żywicy.
Połączenie, combinatio,. compositum,

związek dwóch lubwięcey ciał. Każde ciało»:
złożone iest:połączeniem, związkiem. czyli.
kombinacyą.

Polygalin. Kombinacya: roślinna od':
Gelilena z korzeni poygalae senegae wydo-.
byta i za osobą uznana. Zdaiesię bydź a--

Pół-metalle, semi - metałla, imie u- -
żywane-przedtóm do oznaczenia metallikru— .
chych.
Popielnik, cynerarium, część: pieca»:

w.którey się popioł zbiera. Jest ona zwykle.
od. ogniska odłączona kenia żelazną albo4 ce- -
gieł : urządzoną.
_Popioł;, cinis., . pozostałość. po spaleniu
jakieykalwiek. kombinacyi albo części rośliu--
neylah źwierzęcey,przy wolnym. przystępie-
powietrza albo gazu kwasorodnego.. .W ogół ^
ności zaś popioły oprócz węglanu, siarczanu, .
solnikai fosforanu słyładn. luksody , .maiąie- -
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szcze węglany lub fosforany wapna i magne-
zyi, niedokwas Żelaza: i mayvganezu, glinkę,.
krzemionkę, czasem niedokwas miedzi, i czą-
stkę zdrobnionego węgla do reszty. niespało-
nego.
Porcelana; rodżay naczyńglinianych,

którym za emaliią słaży pospolicie miatko u-
tarty feldspat.
Porost iślandzki, łłchenwisłandicus,

podług rozbiorn Berzeliusa składa się z 1,6 zie-
lonego wosku, 70 kombinacyi extraktówey
żółtey, 5,0 kombinacyi gorzkiey, 36 eukru'
kteistego; 5,7 gumy, 446 krochmaluw, 56,2
włókna krochmalnego, 1,9 kwasu:gałasowego,
nadwinianu potażu,. winianu wapna 'imałey
ilości fosforanu wapicnnego:.
Posada inaczey se rem zwana iestgatun=

kiem cegły należycie wypaloney, służącey za:
podstawę  tyglom maiącym:się 1a: działanieo—
gnia wystawiać:
Posrebrzamnie; inargentatio, działa-

nie w któróm powierzchnia danego'metallu
powłóczy się warstą sróbra.
Pośrednik, Zudus intermechus, iest ru-

ra Śśklaną, we środku zwykłe nieeo roz-
szerzoną, z 'obu zaś końców otwarią, za po-
mocą którtey: relorta może się mniey lub wię--
cey oddalić -ed przyiemnika <a następnie ten
ostatni, nie tak się łatwo od ogniska pe za— —
grzewa.
P.ot, sudor; płyn &wierzecey. dotąd.e skła-
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du: swego należycie nie poznany, Według —
rozbioru 'Thenarda ma powstawać z wody i
mółey ilości kwasu: octowego, oraz: solnikow
metałli alkalicznych, fosforanu' ziemnego” i
śladu niedok wasa żelaznego z sabstańcyą źwie=*
rzęcą; podług Berzelinsa zaśćz wody, so!ni--
kow' potdssu i.sodu; - mleczanu :sody.i maley. .
ilości materyi źwierzęccy:.
< Potass, potassium (kalium), metall wy- -
dobyty: z” alkali: potażem: zwanego. Liczba:
iego stosankowa równa się 80.-

Połtaż,. połassa (kuli, kali cansticum, -
ałcali vegetabiłe, sał alcali causticum;, po— :
tassa pura, kali purum),: &Akali posvstäiace—
zsometala potassu, kwasorodu.i wody. Poie——
dyńezemu stosunKowi metalla — 80, odpowia——
da w nim stosunek także kwasorodu == r6 F)
stósunek- wody= 18. / Liczba: zatćni iedno- -
znaczua tego ałkali równa się 16 +--18:--r800-
= 114%: j i 3 żę V
— bamdłowy, iest: węglanem potażnz: -

wielu obcemi' ziemiamiisolami pomiiesza- -
nym. | "* 5
Powietrze; aćr, imie przedtćm rodza” -

iowe dła' wszystkich 'eiał lotnychczyli gazów.-
Dziś przecieżtem.ostatńićm. raczey: oznacza:
się.. R i *
—— athrosferyczne; a€£r atmosphaeri--

cis, mieszanina 21 części gązukwasorodiiego,.
79 saletroroduego i około o,r' cześci kwasri
węglowego, która stanowi powietrze otacza

| ss) , 21)



jące ziemię.  Qpróez nich atefi iest w nićm
stalecznie mnieysza lub większa ilość wody

w stanie solueyi, a w szczególnych przypad=

kach i inne ciała lotue lub płynne, alba

wyzżiewy Żwierzęce, w danym obrębie powie-

trza znaydować się mogą. ,
Powietrzociąg, machina pneuma-

tica, iest narzędziem słażącćm do rozrzedza=
nia powietrza. W chemii narzędzie to e0-
dziennie stale się potrzebnieyszem.
powinowactwa rozrywałące,af-

„finitates divedlentes, podług: Kirwana wyra-
żać maią sunimę powinowactw działaiących
podezas rozkładu iakicgokolwiek bądź ciała
w celu ustanowienia tegoż rozkładu. Źe tu:
jednak oprócz powinowaetw iinnesiły wpły-
waią , nrożnaby ie zalem właśeiwiey nazwać
siłami rozrywaiącemi alho siłami czynnemi.
— spoczynkowe, affinitaltes quies-

cenies, według Kirwaua składają te powinowa-
etwa,kłóre dawny stan raeczy usiłuią utrzymać,

a opieraią się nowemu. Zbieraiąe atoli pod'o-
gólny widok wszystkie siły wspólnie z powi-
nowactwami spoezynkowemi działaiące, na-
leżałoby ie siłami opornemi albo spoczyn-

khowemi nazwać. ZĘ
Powinowactwo, a/finitas (attractio

'ehemica, attractio composSitionis', siła wią-
żąta elementa składa'ące kombinacye chemi-
ezne. Niektórzy uważają ią za iedno z attrak="
«yą, albo za iey odmianę, inni zaś z równćne

44$
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podobieństwem de prawdy, przeciwnego są
zdania. 1 |
Powinowactwo wybiera, affini-

tas electipa (attractie electiva) Tak nazywa
Bergmann siłę spaiaiącą ciała różno - rodne
w bryły iedney natury, wyrażałąc nićm oraz
ten istolny przymiot, wszystkim bez wyiątku
ciałom służący, iż nieiednostavną do łączenia;

się z innemi okazują skłonność, ale owszem
w zetknięcia z sobą. sadniey się łączą z nie-
któremi, iw nielaki sposob, z pomiędzy wielu,
niektóre tylko wybieraią.
Powłoka wysm ukła, ckondrillaiun-

cea. Wysuszony sok tey rośliny , podług
rozbioru Johna, składa się z 50 części czarne-
go nieco 'doklaystru podobnego kaczaku, 25
części Ż wiecznych +około 25 klein.
P o Z ża canie, inauralio, tak nazywamy

działanie w któróm dany metall pokrywa się
cieńką warstą złota,
Pozostałość, residuum, reszta olrzy-

mana po wyłączenia z daney mieszaniny ciał
tey kombinacyi, o którą szczególnicy chodzi. /
Dawniey resztę pozostaiącą w retorcie po od-
pędzeniu przez destyllacyą części er
szych. nazywano caput miortui.

. Pracownia p. laboratorvnm. .
"Prasa, narzędzie słażące do wyciskania

sokow: z rozmaitych części organicznych.
Prażenie, calcinatio , tak nazywamy

ogrzewanie rozmaitych ciał , zwłaszcza me-
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allicznych, które w zetknięciuz powietrzem
przyciągają kwasorod i'przeistaczaią się na
uiedokwasy, przcdtóm wapnami zwane. Czę-
stokroć atoli działanie to używa-się do wy-
ragowania części lotuieyszych z daney micsza-
uiuy, a następnie do oczyszczania ' tych, które

hez ułotnienia do.pownęgo. ae ogrzane
bydż mogą.
Precypitacya p.osadzanie.
Prezmental, mefall principis roberti,

albo priozmetall, dest aliażem miedzi z zyn-
- kiem.

Proces, szereg działań podiętych w celu
otrzymania pewnegowypadku. I takWolla- .
ston podał proces czyli sposób otrzymywania
pallasu i innych metalli przy sarowey płaty
nie znaydowanych; Berzelins przepisał drogę
czyli proces «wydobywania selenu it. d.

- Proch strzelniczy, pułvispyrius, iest
ścisłą mieszaniną saletry, węgla is'arki. Po-
_dłag doświadczeń Bertholleta produkta lotne .
w czasie wybuchnienia iego powstaiące, skła-
"daią się -z dwóch części gazu saletrorodnue-
go i iedney kwasu węglowego.
Promienist y, radians..
Prosty, simpleæ, nondecompositus.

Proszek ałgarotego, pułvis ałgaro-
thi, iest solnikiem antymonu osadzónym przez
wodę. A ponieważ”wwv.proszku białym iaki:się
w tym razie oddziela, niedokwas antynióno-
wy statecznie z cząstką iakąś kwasu wodo-sol-
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nego połączony, należy go "zateth 'uwh&ac za
przy = wodosolan antymonowy.

Prussyany p. wodo-siniany.
Przeciw-trucizna, antidotum ,

wszelkiśrodek wcelu zapobieżenia otrucia. /
Przekwas solny, acidum muriaticum

s. chloricum super-'oaygenatun (actdum
per - chloricum). Dawniey imieniem tćm o-
znaczano dzsicyszy kwas solny, wynaleziony
od Gay-Lussaca. Ww teraźnieyszym atoli sta-.
nie wiadomości miannie się tak kwas, zawie-
raiący w sobie więcey kwasorodu od tylkoco
wspomnionego, który hrabia Stadion odkrył.
Kwaś zaś ten powstaie:z poiedyrńczego sta-
sanku chloryny== 72 i siedmiu kwasorodu
= 112; tak dalcce iż stosunek iego wyraża
się przez 7.16-+ 72 ==184.
Przepędzenie p. destyllacya.
Przesolany, sSuperchlorates (permuria-

tes), pod imieviem tćmsdawniey zaymowano
teraźnieysze solany (chlorateS);-dziś zaś zowiemy
tak kombinacye przekwasu solnegoJr. Stadio--
ma z niedokwasami. W solach tegorodzaiu ,

liczba 184zastę puie micysce poiedyńczego sto-"

sunku kwasu,

Przesolan potażu.superchloras po-
łassae, powstaie ze stosunku przekwasu so|-
nego = 184i stosunku także niedokwasu po--
z96; wyraza się zatem przez 184 :$ 96.
= 280.

+ 21*



Przestęp pospolity, bryonia al-
ba, korzenie tey rośliny, wedlug. doświad- -
czeń Vauquelina, powstaią z kombinacvi gorz-
kicy właściwey, małey ilości cakra. gumy,
krochmalu, włókna, istoty białkow cy; tudzież
nad - iabłccznianu ifosforanu połażu.

Przewodnik, ciało z łatwością prze-
puszczaiące cieplik alho elektryczność. Ztąd -
przewodniki ciepłika, przewodniki elękiry=
czności.
Przyiemnik, pas recipiens, naczynie

stosniące się do dzioba albo trąbnikaalembska,
albo też do rełorty, słażące do zgromadzawia
płyn, iaki się zwykle przez destyllacyą prze- /
prdza. £
P r 2 y k o $ e 1 e, periostea, błony przylega-

iące bezpośrednie do kości, które z czasem
na materyą koslną przeistaozaią się i obiętość
ich powiększałą. Jestto zaś istota nalury ga-
laretowey. ,
Przyrodzen ie, natura, w naoe

|—óm zażaczemin uważane, wyraża zbiór wszech
rzesawą w ściśłeyszćm zaś własności i skład ciał.
Dlatego mówimy przyrodzenie , wody iest: że

p^^ powstaie & wodorodu i kwasorodu, że est
płynną, bez smakni zapachu it d.
Przysada, to co się dodaie do iakiego-

kolwiek ciała. Np. moncta złota lub srebr-
na otrzymuie się domieszaiąc do czystego me-
talla pewną ilość przysady miedzianey.
-"Przy-sołe p. sole.



Przyswaianie, assimiłatio , iest wy-
padkiem współezesuego działania sił organicz=

nych z fizycznemi, za pośrednictwem którego
zewnętrzna mate rya wsród iesłestw organicz-
nych wyrabia się na ich substańcyą, a raz prze-
„ohrażona, następnie w dalszych organach prze-
rabia się coraz inaczey.
Pseudalcannin p.farbownik brunatny.
Pseudotoxin, tak nazywa brandes kom-

binacyą roślińną wydobytą z liści belladony,
która się w wodzie i wyskoku rozpuszcza i zda-
ie się mieć w łasności garbu.ka albo kombina-
cyi extraklowey. i
Purpurany, purpurates, sołe powsłaią-

ce z kwasu purpurowego i niedokwasow. I)o-
tąd mało roztrząsane.
Pyłek, polien, 1.) daktylowy, według do-

świadczeń VauqueliniFoarcroy, składem swo-
in przystępuie „do kombiuacyy źwierzęcych;
2.) pyłek leszczynowy powsłaie z garbnika,
żywicy, znaczney obfitości klaystru i obGl
wiek włókna; 5.) pyłek tuli panowy podług
Grothussa na 26 częściach, zawiera 20,25 biał-
ka roślinnego, 3,50 iabłecznianu wapna ze
śladem iabłeczniama magnezył, 1,00 kwasu —
iabłkowego, 1.25 kombinacyi farbuiącey.ii ia-

| Rłóoróintó> ammoniaku, tudzież cząstki saletry. /
"John, (zaś przymuie w pyłku pręcikowym
konibinacy ą właściwą którąPB"zowie,
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Raffinacya, działanie używane do oczy-
szczanie cukru, saletry i niektórych inuych ciał.
Raszpel, pilnik większey ręki.
Rdza, rubigo, ferrugo, iest uiedokwasem

2. żelaza, pospolicie z węglanem pomieszanym, a
formuiącym się, zwłaszcza przy wolnym przystę-
pie powietrza i wilgoci, na powierzchni żelaza.

Realgar p. siarczyk arseniku.
Recypiens p. przyiemnik.
Redukcya p. metallizacya.
Rektyfikacya, rectificatio, iest pó-

wtórzoną kiłkokrotnie destyllacyą, w cclu o—
czyszczenia danego płynu od części iemu ob-
cych. I tak przez destyllacyą kwasu siarcza-
nego, odłączamy go od części niniey lotnych,
które na dnie retorty pozostaią; przez destyl-
lacyą, do pewnego przynaymnicy stopnia, a-
'ezyszcza się wyskok od wody 3%: dz

> Respiracya p. oddychanie.
Retorta, bania śklana, ziemna lub me-

talliczna, z odgiętą szyją, służąca do destyl-
lacyi. Wielkość iey odmienia się podług s
trzeby.
Rezeda żółta, reseda luteola, uży Ka

się w sztuce PA do farbowania ko-
lorem żóltym. |
Rhkabarbar zBp. kombinacya rabarba- :

rowa.
Robienie, fermentacya.

4
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Rod, rhodium, metall którego termin
stosuukowy równa się 240.
Rodzimy, nativus , gotowo zmayduiący

się w naturze. ZMetallem rodzimym, zowie-
my metall w stanie blizkim czystego natra-
fiany. i

Rogi, kopyta i racice, są częściami
źwierzęcemi, które głównie ze skrzepłego kle-
in pomieszanego z małą ilością oleiu, powsta=
ią. Rogi atoli kozłowe i ielenie są całkiem .
odmienncy natury; materya bowiem ie sta-
nowiąca, między kośćmi isnbstańcyą rogową
średnie trzyma micysce, a rozbior przekonał,
że oprócz małey ilości galarety, reszta ele-
nieutów do składuich wchodzących, ta sama
co kości.
Roślinny, wegetabilis., do roślin nale-

żący.
Równowaga, aequilibrium, stanciał,

które pozostają w spoczynku, czyli żadney nie
ulegaią odmianie, mimo wywieraiących się sił,
Np. równowaga ciał co-do <cieplika,  elektry-
czności. 1

Rożany, rosates, sole złożone z kwasu
różowego i niedokwasów. Mało poznane. — .
Rozbior chemiczny, anałysis che-

mica, truadni się śledzeniem przyrodzenia ciał
złożonych i obrachowaniem ilości składaią-
cych ie pierwiastków. Jest iedną z głównicy-

szyeh odnog chemii i bezpośredniećm zasto-
sowaniem wiadomości z niey powziętych.



Rozciek r. 2
a amniowy p. wody.
*— krzemienny, liquorsilicam ; tak

się pospolicie mianuie solucya krzemionki
w półażu albo sodzie. Jestto we właściwóm
znaczeniu sól, krzemian alkaliczny, w którey
krzemionka mieysce kwasu sastępaąca, prze-
sycona zasadą.
"Rozkład, AaminpGOSO. rozdział pier-

wiastków składaiących dany związek.
Różnorodny, heterogeneus; oznaeza

ciała albo części tego samego ciała, których
własności nieiednostayne, czyli róża natura.
Rozpływanie się, deliquesceniia, ©-

„znacza tę własność niektórych ciał, iż w ze-
tknięciu z powietrzem przyciągaią wilgoć i
od wilżaią się albo rozpływają.
Rozszerzalność, dilatabilitas, po-

większenie obiętości dla przybywalącego cie-
plika. »
Rosztw or, solwfio, iest polaczenicm ie— :

dnorodnóm dwóch lub więcey ciał, czyto od-
miennego stann skupienia czy też odmiepney
gestosci. Według tego zatóm może się ciało
skrzepłe rozpuszezać w płynie, albo skrzepłe
luh płynne wgazie; mogą owszem ciała słab-
szego spoienia, solwować się w mocniey spa-

* lonych i tym sposobem się zagęszczać.
Rozżarzenie, ignitio, iest skupieniem

tak znaczney ilości cieplika i światła w da-
i.



nóm ciele, iż cała iego powierzchnia rozża-
rza się, i bez zaięcia się płomieniem, staie się
ezerwoną lub białą.
R um albo taffia, gatunek wódki przepę-

dzoney przez destyllacyą płynu wimiego
przygotowanego z syrupu cnkrowego.
Rurka, iest wydrążonym walcem iakiey-

kolwiek średnicy. W laboratoryach naypo-
spoliciey używaią się rurki śklane ; niekie-
dy atoli zdarza się potrzeba żelaznych, por-
eellanowych lub platynowych.
— bezpieczeństwa, jest rurką śklaną

z obu stron otwartą, która się nurza do ba-
łonu albo flaszek słażących za przyiemniki,
w czasie destylłacyi iakiegokolwiek eiała lot-
nego, iużtóo łatwo przechodzącege do stanu
płynnego, iaż cheiwie ORA się
w wodzie. *
— welther a, iest „gatunkiem rurki bez=

pieczeństwa.

Rutyl, titanium. GREGan: krnszec n--
ważany od Klaprotha za niedokwas tytanu
czysty; Vauquelin atoli okazał w rim przy--
tomność niedok wasu żełaza, manganczui krze=
mionki. ^
Ryż, pochodzący z rośliny aryza sativa,

podług rozbioru Braconneta składa się z 5.00
ezęści wody, 85,07 krochmalu, 4,80 włókna,
3.60 klaystra, 0,29 cukru uiekrystallizaiącego
słę, 0,7» części kleistych przystępuiących do
krochmala, 0,13. olein i s,40 fosforanu wa
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picnnego. Podług doświmderoć: 4Vogela po-

wstaie z g6,0 części krechmału , małcy ilo-

ści cukru, 1,50 oleiu tłustego, 0,20- białka,i
soli w ilości nicoznaczoney...

Sw

Sabadyllina p. weratryna.. j
Sadłowiany, słearates. sełe z kwasu

„sadłowego i niedokwasów złożone. We wszy-
stkich połączeniach tego rodzaju liczba 533
zastępuie. mieysee' poiedyńczego stosunku
kwasu.. 7
Sadłowian ammeniaku, sźcaras

ammoniae; powstaie: z poiedyńczych. stósun-
ków kwasu iammoniaku. Należy go więc
wyrazić: przez. 535 4-54== 567:
— baryty;, słearas' "OMA. 535-156

== 568g.
Siołowiw,stearas sRaskć, 555 -H224:

w: 79ff^
Przy- wilaniae ołowiu, suó-ste--

aras plumbi, 555---2.go4— 98 1. *
Sadło wian potażu, stearas połóssae, -

555-- gó == 629: |
Nad-=sadłowian potażu; super =-

stearaspotcssae, 2:553.+- gó =1162. 4
Sadłowian' sody, stearas»sodde; 5335

+64 =5g7. .
Nad-sadłowian sody; super-ste »;8^—

ras:sodae,2.533 4^64— 1150. .
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Sadłowian stroncyany,: stearas
strontianae, 555 -- 104 =657. . f
— wapna, stearas calcis, 555 4-56

= 589g.
Sak, węgiel mocno zdrobniony, otrzy-

many po spaleniu niektórych części roślin-
nych, mianowicie tłustych albo żywicznych.
Sagapenum p. gumażywiczna sagape-

num.. : t
Sago, odmiana Erochmalw wydobytego

ze rdzenia niektórych gatunkow palm.
Sal alembrothi, tak dawniey nazy-

wanó mieszaninę albo połączenie nadsolnika:
„.bywego srćbra z solą anamoniacką.
S ale p; radis salep, otrzymuie się z ko-

rzeni niektórych gatunków orchidów, a mia-
nowieie archis mascula, pyramidalis, lati-
folia, maculata.

Saletsa p. saletran potazu.
Saletrany, nifrates, sole powstaiące

zkwasu saletrowego i niedokwasów. Licaba 10%
wyrażałąca prosty słosunek kwasu, w zwią
zkach tych, iest tylko maożona przez liczby
całkowite 1, 2, 5 i £ d.; a. w saletranach o0—
boiętnych ilość kwasorodu kwasu, masię dw
Mości- jego obeeney w zasadzie, iak 5:
Saletran ammoniaku, niiras am-

moniae, nitrum jłeaamans, połączenie prost:
go stosunku kwasu saletrowego ż poiedyńezynu
także ammoniaku, którego wyrazem ieduo-
znacznym iest liczba 108.>54= 142.

22.



Saletram baryty, nitras.baritae, 108
+ 156== 264.

— bizmutu, załras,bismuthi, 108-160
= 808%

— brucymy, nitrasbrucinae;. 108-825

— ceresu :p;r 0,8 ty.proto-nitras cerii,
198 ++ 108,==2165.
— ceresu nadkwaszony,. deuto-

nitras. cergi, 5,108, +-.2352 == 5006. £
—:chimimy, zn££rae. chzninae, 108735

EE= OŻu ;

— chrom u; nitras.chramii, 5.108--160
= 484;
— cynchonimy,. nitrasz cinchonae 5

198: +614,4,= 722,4. S
— eyny.prosty,. prolo-nitras stanni

198: 4 1350 == 238.
— cv tkon y, nztras zireontaes
— delfini ny, nitras.dełphiniae..
— emetymy, nitras.emefinae: j

— i fostoran odowi u,aiźras.et phos-
phas. plumbi, 552 <= 2:295,4== ge2,8.
— glinki, nitras,aluminae, 108 + 55
SW.

, — glucyny, niśras.glucińae; 108 -- 52
=.109,
— ittryi,, nitras.yttriae,. 108 --80

= 188: >
— kadmu, nitras:cadmii;. 108/-- 128

=230..
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Saletran *kobaltu, "nifrds^cobalti,
'108 +- 68=<=1176. »AV

em. lltyny, ' nttras /lzthtde, '108 + 36
=144. * 5
— magnezyi, 'niłras magneśiae ,.'108-

++ 40 —=:148.

— maguezyo-amnmfoniakałny, "n£—
'tras magnesiae:etcamm6ntae,'2.v49 — v^4o
-*== 458.
— manganezu'pr osty, proto --nitras

'mangdnesti + 108 ++ 72-=='180.
— mauganezu.nadkwaszony,deu-

*to-nitras marganesii,5.108 +'160==484.
— miedzi n a d k w a s z o ny,deufo—nt—

'tras:cupri,2:1068 4—:160— 576. &l
Przy-saletran miedzi nadkwa-
'szo my, *sub'- deuto -'nitras*óupri, '2.106
+ 3.160== 696.
Saletran morfiny, 'niłrasmorjshide,

'108 + 641.9=749.9.
— niklu, nitras niccoli, '108--74==182,

— ołowiu, nitrasplumói,'108 + 224
SE534; æ .

Przy-sałetran 1. ołowiu, sub-ni-
tras 1. plumbi, 108 b dec 5967
— — e.'ołtow iu, sub-nitras 2. plumbi,

108 +3.224= 780.
— — 8. ołowiu, sub-'nitras-3. plum-

bi, 108 -- 6224 = 1450.
Saletran pallasu, initras „palladii,

108 + 128 = 2356.
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Saletrau pikrotoxyny, ni/rae pi- /
crotoalnae.
— platyny prosty, profo-nitras pła-

tlni, 108 + 208 =316.
— platyny nadkwaszony, deutfo -

nitras płatini, 2.108 + 224 = 440.

— potażu, nitras potassae (nitrum pri-
smaticum, nitrum depuratum s. purificatum,
ałcali vegetabile nitratum, nitrum), 108 —- g6
$—904. : *
— rodu prosty, proto-nitras rhodii,

108 —+ 256 = 304.

— rodu nadkwaszony, deuto- ni-
tras rhodii, 5.108 -- 2886 =61e. |
— rodu nadkwaszony i sody, ni-

tras deuto -rhodii et sodae. )
— sody, nitras sodae (nitrum cubi-

cum), 108 -+ 64 = 172. ^
— sróbra, nitras argenti (luna nitra-

ia, łapis infernalis), 108 + 2356 = 344.
— sróbra 4 żywego sróbra nad-

kwaszony, niłras argenti et deuto-hy-
drargyri, 2.334 4- 648 = 1316.
— stroncyany, nitras sironlianae,

108 + 10$= 219, t
— strychniny, niftras strychninae,

„108 -|- 762.9 == 870,9.
— tytanu, nitras fitanii.
— uranu prosty, proto-nitras uranił,

108 -- 266 = 374.
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Saletran uranu nadkwaszony,
dcuto-nitrasuranii, 3.108 4- 548== 872.
— wapna, nikras całcis, 1084 DG ==164
— wóratry "a nitras weratrinae, 108

-- 1204,2=213512
. — żelaza pzadky, „proto-nitras dr
108-- 72— 180.
—ZL-l.ua n a d k w a s z o n.y, deuto—ni—

trasJerri. , 5.108 160 == 484.
— ziemianu,ni/ras telłurii, 108 —F 92

"== 200.
— złota prosty, proto - nitras auri X

108 -- 416—= 324. :
— złota mnadkwaszony, deułfo -ni-

tras auri , '9.108 -- 448 == 772.
— zynku, nitras zinci, 108--84=1g9.
— żywego srćbra prosty, proło-

nitras hydedrzjki , 108 -+416==524. _ _
— bywego” sróbra prosty i am-

moniaku, nitras prolo-hydrargyri et
ammoniae. i
— żywego sróbra nadkwaszony,

deuto-nitras hydrargyri , 2.108--45 2==6 18
Saletrorod, nitrogenium, azot, ciało.

proste niemetalliczne, które w związku zcie-
plikiem stanowi gaz saletrorodny. 'Łiczbaie-
go stosankowa równa się 28. Berzelius przy-
puszczając w nim kwasorod, uważa go oraz
za połączenie stosunku ni/rici==12 ze slo—
sunkiem kwasorodu = 16, i wyraża podoh-
nież przez 16 -- 12 == 28.

7 ARR

 

*
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Salejtrorodek, azożuretum, połącze-
nie 1go rzędu saletrorodu z iakićmkolwiek in-
nem ciałem prostóm. Dotąd przecież mało
związkow tego rodzaiu znamy.
Saletrorodek chlorowyp. sołnikSA-

letrorodny.

— iodowy p. iodnik saletrorodny.
— potassu, azoturelum potassii, test

połączeniem saletroradu « potassem.
— potassu ammoniakalny, aso-

turelum potassii ammoniacałe. powstaie zsa-
letrorodku potassowego i ammoniaku.
— sodu, azofuretum sodii, składa się

z salefrorodu i metallu sodu.
— sodu ammoniakalny, azofure-

turn sodii amnmoniacale, powstaie z ammoni-
aku i saletrorodku sodu. C
Salmiak, sol ammoniacka.
Sandaracinum, kombinacya rośliana

z żywicy sandaraki wydobyta. Należałoby ją
atoli odnicśść do rodzaiu Żywic.
-Sandaraka p. żywiea sandaraka.
Sanguis draconis p. guma Żywiczna

sanguis draconis. — ^
Saponinum p. konfbinacya mydlana.
Sarkokodła, sarcocolła, gatunek gumy

wypływaiąceyz krzewu afrykańskiego penaea
sarcocolla. Podług doświadczeń Thomsona
oprócz kombinacyi kleistey, włókna i istoty
zieniney. iest w niey osobna kombinacya roślin-
ną, różną od gum i Żywice, którą sarkokollą
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ezyśtą (sarcocolłapura„sarcocollinum) zowie.
Scheelium, tak nazywaią niektórzy au-

torowie metall tunsten.
Sciągaiący, adstringens, przymiot sła-

Żący wszystkim kowmbinacyom, iuźto natury
nicorganiczney, iuż organicznym, które na
dężyka okazuią smak właściwy ściśkaiący.

Scięgna, tendines, części źwierzęce słu-
Żące do przytwierdzania muaskułow do. kości;
prawie całkiem powstaią zgalarety. Gatunek
ścięgnow, zwany aponeerosae różnisię od
perwszych kształtem, oraz tym,że częstokroć

obwiia same muskuły.
Scilla maritima. Wysuszony wtem-

peraturze wody wrzącey korzeń tey. rośliny,
według doświadczeń Vogela. składa się z ma-
łey ilości oleiu lotnego, 55 części cakrni kom-
biuacyi gorzkiey, sciliłliną zwaney, 24 garb-
nika, 6 gumy, 50 włókna z małą ilością cy-
trynianu, a podłag innvch winiana"wapienne—
go, tudzież 5 części straty w rozbiorze ponie-
sioncy.

Seitillina, sciftillinum, kombinacyaro-
ślinna od Vogela za osobną uznana, olrzymu-
ie się z korzeni <cillae maritimae Dla po
dobiektwa iednak własności, możnaby ią od-
nieść do komb:'nacvy gorzkich. 3
Selen, s łenium, ciało proste niemetal-

liczne, którego liczha stosunkowa równa sie 82.
Selenek, selenielum(seleniurelum) połą-

częnie 1g0 rzędu selenu «z inuemi ciałami
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prostemi. W związkach tych, selen słatecz-
nie wchodzi albo w stosuuku poiedyńczym -
wyrażonym przez 82, albo w stosunkutym po-
dwoionym, potroionym, it.d. Dzielą się zaś na
selenki (selenieta) i nad-selenki (super-sele-
nieta).

S e 1e n e k: an ty m o n u, selen£etum anti—
monii, powsłaie za stosunku poiedyńczego me-
tallu antymonu i dwóch selenu; wyraża się za-

- tem przez 2.82 -- 258,1 = 422.1.
— bizmutu, sełenietum bismuthi » 82

+ 160= 242, Ą

- L cyny, selenietum stanni, 82 + 114
== 196.
— fosforu p. foslorek selenu.

„amm kobałtu, selenietum cobalti,82 +52
xc*354,
— man g an e z u,seleniefum manganesii,

82 -|- 56 — 158.
— — miedzi, sefenrefum.cupr:, 82 +- 128

== 210.
Nad-selenek mie 41 1, super-selenie-

tum cupri, 2.82 + 128 =292.
'  Selenek niklu, selenietum niecoli, 82
-+ 58 = 140.
— ołowiu, selenietumplumbi, 82-208
= ęg0. f

— pallasu, selenietum palladii, 82
+ 112 = 194.
— platyny, śoleniatum płatini, 2.da

+ 1 92=z a
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_. Selenek potassu , selenietum potas”
SIi, 82-80 === 162.
— siarki, selenietum sułphurizs p. siar-

czyk selenu.
— sodu, seleniefum sodii, 82 +- hB=150.
— sróbra, selenietum argenti, 82-220

== 502. ?. V*
Nad-selenek sróćbr.a , swper—«ele—

nietum argenti, 2.82 + 220== 584.
Selecnek wodorodu p. wodorod >

Rowy. w gf

 — żelaza, selenietum ferri, 82 + 56
z= 138. wa”
Nad-selenek 45a, super-selenie-

tum ferri, 282 +4- 56 ="220.
Sełenek ziemianu, sełenietum tel-

furii, 82 76 —=158. ;
Bye zynku, selenietum sinct, 82 —4— 68

150.
— żywego sróbra, selenietum hydrar-

gyri, 2.82 -- 400 = 564.
Seleniany, seleńiates, sole złożone

„a kwasu selenowegoi niedokwasow. W każdey.
z tych kombinacyy stosunek kwasu równa się
114, a ilość ta, może bydź w nich tylko po-
wtarzana przez liczbycałkowite. Massa zaś
kwasorodu kwasu w selenianach oboiętnych,
iest dwa razy większa od kwasorodu zasady.
Selenian ammoeniaku, seleniasam-

znoniae, połączenie stosanku kwasu selenowe-
go ze stosuukiem także ammoniaku. Liczba za-
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tem 114 -- 34 —'148, iest terminem 'iedno-
znacznym 'tey sGli.
Nad-selenian am soRiet a; SU

sabaiaś ammoniae,2.114 k- H$ ==" nóż:

Selenian antymonu, selenias stibii,
3.114+506, 1 = 64f8; ło:
— baryty, seleniaźburitne 114 p156

=='"270.
Nad-selenian baryty, "super - sele-

nias baritae, 2.114 -- 156==384.

Selenian bizmutu, sełeniasbiamthi,
114 ++ 160==274.
— 'ceresu prosty;prWOWIRCH cerii,

114 + 108 ==222,
Nad-selenian-ceresu prosty, su--

;per-próto-selenias cerii, '2:114 4— 108==336.
Selenian:ceresu nadkwaszony:,

'deuto-selenias cerii, 3.114+ 232 = 574.
Nad-selenian ceresu nadkwa-

szony, 'super-deuto-selenias-cerii., 6.114
-- 252= g16.
Selenian cyny prosty. proto-sele-

nias stanni, 114 +- 150 =244.
— cyny nadkwaszony, deuto - sele-

nias stanni, 2.114 + 146 =374.
— glinki,selenias aluminae, 114 4— 55
= 149.
-Nad- seleniah glinki,super-seleniits
aluminae, 2.114 +35 ==269.
Selenian glucyny,selenias 'glucinae,

114-592 = 166.

f
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Nad-seleniam glucynyy super:- se-
lenias. gluwinae, 2.114-- 52== 280.
Selenian ittryi,.„seleniasyttriae, 114

-- 80 = 194
— kadmu, enkkiaknih, 114-128;

== 249.
— kobaltu; sełćnias.cobałfi ,.114+ 68;
= 182.

, . Nad-selenianskobaltu,. super-sele--
nias. cobalti, 2»1 14 -|- 68 = 296.
Selenian lityny, sełenias lithiae, 114.

--36 =150.-
N a d— s ele ni an. 1i t yJ»y, super-selenias ;

lithice, 2.114 -E--536—= 204:

Selenian: magnezyi,. selenias: ma--
gnesiae,.114.--. 40 = r544
Nad=sekenian.magnezyi, super+se--

leęnias.magnesiaey 2:114-- 40 —.268..
- Seleni an m. amg.an ezusp r osty;pro=-
selćnias : manganesii, 114+72 == 1864
Nad-s-elenian man ga ne z u. pr o——

sty.super—proto—selöntas.m.anganesu, 2.1124:
—[72.—. 560. .

S.e.1 e ni a n; mang.a-naexznq na:d kkwa--
sz ony,. deuto—selenias. manganesit,. 5.114;
4160 —502.
— miedzi prosty; proto-selenids»cu--

pri, 114 + 144=208.
" miedzi. miekkaSROdy: sA _dduto.--
selenias.cupri, 2.114 160 =388..
—nik. u,sełenias niccoli, 114,74—=1883.
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Nad-selenian niklu, szper-selenias
miccoli, 2.114-|- 72 ==300.
Selenian ołowiu, selenias płumói ,

114-|- 224 ==538.
— palłasu, selenias palladii, 114--r28.

== 249.
— platyny nadkwaszony, deute-

selenias płatini, 2.114 224— 452.
— potaż u, selenias potassae, 114-- g6

=210.
Nad-selenian potażu, super-sele-

nias potassae, 2114--g6 =52%.

Sele nian ro d u. n a dk w a s z o n y, dew—
to-selenias rhodii, 5.114 ++288— 6530.
— sody, selenias sodae, 1144- 64==178.
Nad-selenian sody, super-selenias

soclae, 2. 114-)- 66 = 292.
Selenian srebra, seleniasargenti, 114

j^ 236 = 550.

— stroncyany,selenias strontiae, 114
-- 104=218,
N a d —s elenian s troney an y. swper—

selenias strontiae, 2.11% —— 1904— 532e.
Selenian uranu prosty, pro/o—se—

lenias uranii, 114 4— 266 — 580.
— urann n a d k w a s z o ny, : dewfo—se^

fenias uranit, 5.ï *4 —4— 548— 8g0.'
Nad-selenian urann nadkwa-

szony, super-deuto-selenias uranii„, 6,114
złe 548 =.1232,.
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Selenian wapna, sełeniascałcis, 114

—[— 06.== 170..
c Nad-selen-uan wapna, super - sele-
nius: calcis, 2.114 + 56 == 284.
Selentan żelaza prosty, proło-se-

lenias. ferri, r14 + 74== 186.
Nad-selenian żelaza prosty, su-

per-proto-selenias ferri, 2. t14 +--72==3w0o0:
Sclenian Żelazanadkwaszony,

deuto-selenias ferri, 5.114 -h 160 — 502.
Nad-selenian żelaza nadkwa-

(snon y, super-deuto-selenias: ferrt, 6.114
— 160 — 844.

Seleniam ziemianu, selenias: tel--
lurii, 114 + g2 ==.206. we»
— złota prosty; proto-selenias: aurt..

— złota nmadkwaszońwny, deuto-se—
lenias: auri, 5.114 -- 440 = 790.
— zynku, selenias zinci, r14-84= 193
Nad-selenian zynku, super-selc-

nias zinci, 2.114: 84 —=5t2..
„Sełentanzywegosrćbra prosty.
proto-selenias: hydrargyri, 114-p 410=53o0:.
— żywego srebra przekwasz 0—-

ny. deuto: selenias hydrargyri, 2.114+402
—650.

Nad-selenian Żywego sróbr a
przekwaszony, super- dzuto- selenias
hydrargyri, 4.114 452 = 008,
„.S$enegin p. polygalim.

2% *
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Ser, caseus, powstaie głownie ztak na-.
zwaney kombinacyi serney, przy którey oprócz.
tego iest' zawsze mniey Inb więcey. masłai in--
nych kombinacyy iemu towarzyszących, a ie--
żeli się w. nim ustanowił rozkład, tedy. i te:

- istoty, iakie się przezeń wyrobić mogły, znay--
dować się będą.
Serowiąny, caseates; sołc z kwasu ser--

woah czyli serowegoiniedokwasow powsłaią”
. Podług Prousta: serowian ammoniaku ma,

się znaydować w serzo i przygniłym klaystrze...
Serw at:k a, pozostała część mleka po odź

łączenia: $mietany i sera. Jestto wszakże płyn,,
w. którym cząstka ieszcze śmietany i kombi--
nacyi. serney, znayduie się ekok cukru. mle-.
cznego tsoli.
Siarczany,. sułphatesy sole:powstające:

z, połączenia. tak. nazwanych zasad solnych:
z, kwasem. siarczanym.. We wszystkich ziedno--
„czeniach tego rodzaju, poiedyńczemu stosun-.
kowi zasady,. adpowiada ałboprosty także sto--
sunek kwasu, czyli 80 iego*zęści, albo 2:86;.
3-80, lub nawzaiemalłość zaśkwasorodu kwa
sn, w siarczanach oboiętnych, masięda kważo--
rodu. zasady, iak S:i,
Siarczan ammoniaku: sułphasam--

moniae, połączenie prostego stosuńku kwasu:
siarczaniego zpoiedyńezym ammoniaku. Licz-
ha więcd0 + 54= 114; iest terminem iedno>
zaracznym -pomienioncy, soli, ;
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Siarczan antymon n, sułphas anfi-
monii, 3.80 4- 306,1 ==5460,1.
— baryty., sułphas baritae , spathunm

ponderosum, 80 +-106== 236.
— bizm nt u,sulphas bisïhuthi, 80 4—/168— :

1— 240.
Przy-siarczan bizmutu, suó-suł-

phas bismuthi, 80 + 2.160 = 400.
— brucyny, sulphasbrucinae, 80+-825

== go,
 —'teresu prost y, proto-sulphas cerii,
'80 ++ 108 == 188.
— ceresu prosty i potażu,su/phurs

proto-cerii:et polassae.
— ceresu nadkwaszony, dento -

*sulphas -cerii, 5.60 4- 230== 472.
— ceresu nadkwaszouy.1 po'ta-

u, sulphas deuto-cerii etpotassae.
— chininy, naphaechininae, 80 -- 735

za='B 10.
— chromu, silphas chromii, 8.80--160

== 400;

— cynchoniny, sulphascinchonce,
80 +- 614,4 = 694,4.
— cyny prosty, protó-sulphas a-

mi, 80 4— 150 == 210.
— cyny na dkwaszony, dali

phas stanni, 2.804 146 =306.
—cyrkony, sułphas zirconiae.
— delfininy, wę delphiniue.
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Przy-siarczan delfininy, sub -
ulphas delphiniae.
Siarczan emetyny,sulphasemetinae.
— „fluoranvem wapna, sułfasetflu-

as całcis. |
— glinki, sulphas aluminae, 80 + 55

= 110
Przy-siarczan glinki, sub- sulphas

aluminae, 80+ 5.55 == 185.
Siarczan glinki i potaźżu,sulphas /

aluminoe et potassae p. ałan.

— glinkii sody, sułphas alumince et

sódae,5.115+ 144—= 489.

— glucyny, sułphas głudinaę, 80 4— 59
asi$;,^ ; i

Przy-siarczan 1. glucyny, sub =

sulphas s. glucinae, 2.80+- 3.52 = 310.
— — o glucyny, sub-sulphas 2. gluci-

nae, 80 -- 3.52= 236.
^ S$iarczanittryi, mpłasz aa Bo:
+ 80 = 100.

— kadmu, sulphas cadmii, 80-- 128

== 208.
— kobaltu, sulphas cobałti, 80 -- 68

== LU
— kobaltu i potażu,sułpkas cobałił

t potassae, 148 + 176 =324.
— łityny, sułphas OBEr. 80-- 36 '

=110.
— magnezyi, sulphas magnesiae (sal

marum, sal amarum depuratum), 80 +- 40
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= 120. Żowie się niekiedy solą angielską,
scidschiitzką „ seidlitzką , epsomską,
Siarczan magnezyi i a mmoniaku,

sulphas magnesiae et ammońiae, 130 + 114

s= 234. .

Nad-siarczan magnezyi i amm o-
miaku, super-sulphas mognesiae et am-
znoniae ; 2.120 +- 114==554.
Siarczan magneżyii potażu, su/-

phas magnesiae i potassae, 120-176==2g6.
— manganezu pr osty; proto — sul-,

phas manganesit, 80 4—72 — 152.
— m a n g a n e z n „pr z e k w a s z o n y ,

deuto—-sulphas manganesii , 5.80--160—=400.
— miedzi prosty, proto-sulphas cu-

pri, 80 + 144 = 224.
— miedzi przekwaszony, deuło —

sulphas cupri , 2.80 + 160 = 320.
Przy-siarczan miedzi nadkwa-

szony, su4- deuto - sulphas cupri, 2.80
— > 160 — 580.

— miedzi ammoniakalny, sulphas
magnesiae et ammoniae, 320 —[ 2 114—548.
Przy-siarczan miedzi ammońia-

kalny, sub- sulphas cttpri ammoniacalis
(cuprum ammoniacum;, cuprum ammonio-
sułphuricum, ałcali volatiłe vitriolo-cupri-
Jerum), powstaie ze dwóch stosunków kwasu
siarezanego= 2.80, iednego niedokwazu bru-.
natnego miedzi= 160 i cztórech stosunków.
ammoniaku= 4.54,

23?
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Siarczłan miedzi potażowy, suł-
phas cupri et potassąe, 520 +- 2.176= 672.
— morfiny, sulphas  morphiae', 80

„ek 641,9== 721,9. '
Nad—siarczan morfiny, swper—su/—

phas morphiae, 2.80 + 641.9 ==801.9.
Siarczan niklu, sułpńas PGZOŻĆ, 80

+ 74= 154. ' T
miu AKTU śńińoniwkat Gy: sulphas

niccoli ammoniacalis. 154 -- 134=268.
— niklu i potażu, sulpkas niccoli

el połassae. .
— ołowiu, sulphas płumbi, 80 4-224

== 504.
— pallasu, sslphó paladii; 80-128

== 208.
— piRFODOZIEYY suiphaw pitócrosi-.

nae.
— platyny prosty, proto - sulphas

płatini, 80-- 208 = 286. %
— płatyny nadkwaszony, deulo-
RZ płatini, 2.80 + 224 = 384.
— platyny nadkwaszony i am--

moniaka, sulphas deuto -;płatiai et

ammoniae.
— platyny nadkwaszony i bary-

ty, sulphas deuto-platini et baritae.
— platynynadkwaszony i pota-

tażu, sułphas deuto-platini et potassae.
— płyny nadkwaszony i dy

sulphas, deuto-płatini et sodae.
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Siarczan potażu, sulphaspotassde,

(arcanum duplicatum, sal de duobus, pa—
nacea holsatica, nitrum vitriolatum, tarta—
rus vitriolatus, salpolychrestum, kali vitrio-
latum), 80 + gó = 176.
Nad-=siarczan potażu, super- sul-

phes potassae, 2.80+- gó = 256.
Siarczan potażu i ammoniaku, i

sulphas potassae et ammoniae.
— potażu iiłtryi, sulphas potassae

et ytiriae.

— rodu prosty, proto- sulphas rho-
dii, 80 +- 256== 336.
— rodu nadkwaszony, deuto- sul-

phas rhodii, 5 80 + 288 — 528.
— — sody, sulphas sodae ( sał glauberi &

sal mirabilie glauberi, atcali minerale vi—
triolatum, sal catharticus glauóeri), 80-64
=144.
Nad-siarczan sody, supór - sulphas

sodlae, 2.80 4— 64— 224.
Siarczan'sodyi ammoniaku, sul-

phas sodae et ammoniae.
— sróbra, sułphas eee , ło —4— 236

**5M40Q. — ^
— str onc y an y, sulphas strontianae,

80 —4[— 1i04—184; celestyna.
— — sStrychniny, sułphas strychninae,
80 +- 762,9— 842,9. »'
Nad-siarczan strychniny, super-

sulphas strychninae, 2,80 +- 762,9=922,g.



-_ Siarczan tytanu; su/phas titanii.
— uranu prosty, proto-sulłphas ura=

nii, 80 +266=346. i
— uranu prosty i potażu, sulphas

proto-uranii et potassae.
— uranu pr zek w a s z o ny, deuto-sul-

phas uranii , 5.80 + 548 == 788.

Przy-siarczan uranu przekwa-
szonmy, sub- deuto - sułphas uranii, 2.80
-|- 548 = 708,

Siarczan uranu przekwaszony i
potażu, sulphas deuto-uranii et potassae.
— wapna, sulphas całcis (gypsum), 80

-+ 56 =156. Gips, anhydrit, muriacit.
— — weęratryny, sułphłas veratrinae, 80
-- 1204,2 = 1284,2.
— żelaza prosty, proto-sulphas fer-

ri (vitriolum martis, sał martis, sal chały=
bis,ferrum vitriolatum, ferrum sulphuricum
Grystallisatum), 80 -+ 72 = 102.
— żelaza nadkwaszony;,  deuto-

sulphas ferri, 5.80 ++ 160 = %00. R
Przy-siarczan żelaza uadkwa--

szony 1, sub-deuto SERKA 1. REi, 80
-- 2.160 = 400.
— — Żelaza nadeaqzonv 2, sub—

deuto-sulphas 2. ferri, 80 +- 4.160== 720.
Berzelius oprócz tu wymienionych soli,

przymuie dwa ich rodzaie, z których ieden
złożony ze stosunku siarczanu proslego  
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i stosunku także nadkwaszonego; w ,drugim
zaś stosunek siarczanu prostego podwoiony.
Siarczan nadkwaszony żelaza.

oraz p o t a £ n, s o d y albo a m m oniaku,
deuto—sulphas ferri et potassae , sodae s.
ammoniae.
— ziemianu, sulphas telluri, 80 -- 92

==:ig4.
— złota prosty, proto-sulphas auri,

80 -+- 416 — 496. ï
— złota nadkwaszony, deutfo-suł-

phas auri, 5.80 -+- 448 — 685.
— zynku, sulphas zinci (vitriolum

zinci, vitriolum album, sał vitrioli vomili-
vum), 80 + 84 = 164. ]
— zynka i nikłu, sułphas zinci eż

niecoli. |
— żywego sróbra prosty, proto-

sułphas"drargyri. Bo ++ 416 = 4g6.
— — 2ywego sr6bra n a d k w a s z on y;
deuto-sulphas hydrargyri, 2.80-4382==5g2.
— Żywego sróbra nadkwaszony

dlammoniaku,sułphas deuto-hydrargy-
ri et ammoniae. $

Siarczyki, sulphureta, związki 1.Trzędu
złożone z siarki i innych ciał prostych. We
wszystkich kombinacyach tego rodzaiu poie- /
dyńczy, podwoiony, potroiony i t. d. stosunek
tych ostatnich, połączonyiest albo ze 52 czę-
ściami siarki, albo 2.32, 5.32 i t. d. Dzielą
się zaś siarczyki na siarczyki właściwe (suł-



phureła) i nadsiarczyki (super- sulphureta).
Siarczyk antymonu, sułphuretum

antimonii, powstaie ze stosunku prostego.,
autymonu==258,1 i trzech'siaski==5.52. Liczba
przeto'stosunkowa tey OAI: równa się
3.52 + 258,1=354.1.
— arseniku, sulphurerum arsenici.

32--70,2=%0107,2 wią się inaczeyreałgarem.
Nad-=siarc.zyk arseniku,super: sul-
huretum arsenici, 5.52 +275:2 —= 246,4.
W handlu i kunsztach zudiomy ped imieniem
aurypigmentu.
Siarezyk bizmutu, sulphuretum bi—

smuthi, 52 164== 176.

— chlor y ny, Su,lplzuretum cklorinae p.
 sölnik siarki.
— cyny, sulphuretum stanni, 5a þ 114

== ea
Nad-siarc zyk cyny, super-sulphure-

żumstanni, 5.52 42.114 =524. Zowie śię
inaczey złatem 'mozaikowóm (aurum mosa-
icum 8. musivum).
Berzelłius oprócz tegoprzyymuie trze-

ci związek siarki z cyną, pośredni między dwó-
ma wsponmionemi,w którymdwóm stosunkow
metallu, trzysiarki odpowiadać maią. F
Siarczyk fosforu, sulphuretum pho-

sphori, 52+- 51,4 = 653,4.
— iodyny,sułphuretum dodinae P. iod—

nik sierki.
-
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Siarczyk kadmu; sulphuretum cad-
mii, 52--112== 144.
— kobaltu: sulpliur etum. cobalii, 52.

-+ 5a == 84%
— manganezu, sulphuretum maganesii,.

32 -- 50==88. ,
— miedzi, sulphuretumcupri, 52-]-128:

== 160. ;

Nad-siarczyk miedzi, super-sulphu--
netum cupri,$.52 —4 128 — 192.

— S1a—:rczy k nikln, .sulphuretummccoli
3a +- 58==.go.
 —ołowiu, sulphuretum plumbi,. 52,

+ 208 = 240..
— pallasu, sułphuretum palładii, 5a:

- 119— 14%.

— platyny., sulphuretum: platini, 32:
+ 192= 22%
Nad-siarczyk platyny, ak

phuretum płatini, 2.52 -- 192 = 256.
- Siarczyk potassu, sułphuretum. po--
tassii, 52 —F 80== 112,
— rodu, sulphuretum rhodii, 52 +-240

== 272;

Nad-siarozyk u rodu, super-sulphue-
relum. 4. rhodii, 2:52-+ 240 =r 304.
— — 2 rodu, super-sulphurelium 2

. zhodiit,5. 59 —— 240 — 336.
Dwate atoli nad-siarczyki nie'są dosyć po--

=
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Siarczyk selenu,sulphurerum selenii,
2.32 -- 82 «= 140. -
— sodu, sulphuretum sodii, 52 —[— 48
= 80. i 4 s

— sróbra, sułphuretum argenti, 52
-- 220==5 252. / * 2
— tunstenu, maka tunsteni ,

2.52 +- 192 == 256.
— węglowy. twipiawatyrz. odieih

(alcohol sulphuris), 52 + 12== 44.
— wodorodu p. wodorod siarczysty.
— żelaza, sułphurelum ferri, 52 —— 56

z= 88.
Nad-siarczyk żełaza, super-suł=

phuretum ferri, 2.32 + 56 == 120. Piryt że-
lazny.

Z, siarczyka i nadsiarczyka -ż:slaznego po-
wstaie tak nazwany piryt magnetyczny p.
piryt magnetyczny. - '
Siarczyk ziemianu, sulphuretum.

tellurii, 52 -- 76 = 108.
— — złota, sulphuretum auri , 32 +- 400

== 452,
— zynku, sułphuretum zinci, 52 68

<= 100.
— żywego srć bęa, ianie: hyd-

rargyri (aethiops mineralis, aethiops mwier—
- curialis, sulłphuretum hydrargyri nigrum »
32 -- 400 == 432. i
N a d— si ar czyk, żywego srebra,

super-sulphuretuim by drargyri (cinnąbaris
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* factitia s: artificialis,.sulphuretum hydrar-
gyri rubrum), 2 52-|- 400==404..
Siarka, sulphur, ciało proste niemetal-

liczne: W tablicach liczbsiedno-znacznychwy-
raźża się przez 32;
— sublimowana,. sulphur: sublima-

ttum,. inaczcy kwiatem siarczanuym (fłos suł-
phuris) zwana,. otrzynanie się, przez .sublima=

€X8;:
— złota antymonu,. sulłphur aura-

tum. antimonii, ïest przyswodosiarczanem: an=-
tymonu. siarczystym. i

Siła, pis, przyczyna wszelkich odmianw cia+-
łach się, zdarzających.
— organiczna, pis organica: Teyto'

sile w.istotach. roślinnych i źwierzęcych obec--
nev, przypisaiecmy możność wydawania: ie
stestw zupełnie sobie podobnych, i ntrzymy-
wania własnego ich. bytu, za pośrednietwem'
usławicznega: rozrabiania- materyi zewnęttz=
ney na kombinacye im. właściwe..
Siły czynne albo rozrywaiąee p:

powinowactwa: rozrywaiące:
— spoczynkowe: czyli oporne' p..

powinowactwa spoezynkowe.
Similor, iest aliażem miedzi z'zynkiem..

. Sin.ek,. cyanuretum,. połączenie sinnika:
z innóćm. ciałem prostćm. Sposób. zachowyć:
wania się tych związkow. podobny do solni-
kow, siarczykow i t.d., godzien uwagi, tóm bar:
dziey żesinik iest' doskonałą konibinacyą er

! 24:
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ganiezna. Niewiele atoli względemnicli do—
tąd mamy pewności; ciężkobowiem w wielu.
bolicznościach domyślić się, azali dana sól:

jest wodosinianem albo sinkiem ; w podwoy-

nych zaś połączeniach niewiadomo,czy dwie
sole, ezy teź dwa sinki, albo nakoniee sinek
z wodosinianem połączony. Zdaie się prze-
cież, że iaksolniki, tak podobnież i siuki me-
gą bydź poiedyńczealbo podwóyne.
Sinek potassu, cyanuretum potassii),

połączenie sinnika z metajlerą potassem..
— sodu, cyanuretum sodit.
— sróbra, cyanuretum a!genti.
— żelaza i hizmutu, cyanuneturm

ferri et bismuthi, powstaie & polaczenia siu—.
ka żelaznego zsinkiem bizmutu. Koloru bia-.
łego..
—żelazai cyny, cyanuretum:ferri

et stanni. Koloru białego.
— żelązai kobaltu, cyanuretumfer-.

ni et cobałti, koloru zielonawego; przy wol-
nym atoli przystępie powietrza: staje się brud=
30-cZerwonym. c
— żelażaji m ang ane z u,cyanurefum.

ferri et manganesii. Koloru.białego. a nie-
kiedy czerwonąwego. s =
— żelaza i miedzi, cyanuretum.fer-.

yi el cupri. Koloru branatnego. i

— ?elaza i niklu, cyanurefum ferrt.
et niccoli. Koloru. białego przechodzącego
w. zielony.

«a
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Sinek żelaza i ołowiu, cyanxretum
Jerriet plumbi. Koloru białego przechodzą
cego w żółty.
— żelaza i po tassu, cyanuretumfet-

riet potassii (hydro-cyanas ferri et polas-
sae, sallicivii sanguinis), zdaie się składać
ze dwóch stosunkow sinka potassu iiednepo
sinka żelaza. Wyrazićby go zatem można prz'z

- 2 (52 +- 80) +- (52-56)= A p.  wodosiniau
Żelazai potażn.
— Żelaza i sróćbra, OoóA ferri

et argenti. Koloru białego; schnąc atoli
nabywa koloru wpadaiącego w błękitny.
— Żelaza i uranu, cyanurelum fer.i

et a Koloru brunatnego.
— żelaza i zynku, cyanuretum ferriri

et zinci. Koloru białego.
— żelazai żywego sróbra, cyanu*

retum ferri et hydrargyri. Koloru białego.
— żyw ego sróbra, cyanuretum hyd-

rargyri, 2.52 -|- 400 = 504.
Sinnik,cyanogenium, zasada organiczna

kwasu wodosiunego, złożona ze stosunku po-
iedyńczego saletrorodu ==28 i dwóch węg'a
—=24. W tablicach przeto wyrazów iedno-zu<-
cznych stosunek iey równasię 2.12--28 = 02.
Sino-siarczany, sulpho-cyanales s.

cyano-sulphates , sole złożone z kwasa sin:=
siarczystego i zasad solnych. Liczba 148 zd:=
ie. się w nich zaymować miczzce poicedyńczc-
go Z kwasą. 4



Sine-siarczan 'baryty., «:sulpho-
cyanas bariłae.
— — miedzi pros ty, ;proto-sułpho-

cyanas cupri.
— — miedzi przekw as z:0 ny, 'dłeu-

to-sulpho-cyanas cupri.
—— Żelaza nadkwa:szony, deuto-

sulpho-cy'anas Jerri.
Sito, sprzęt 'każdemu znaiomy,służący do

otrzymania proszku djednostayney grubości i
odłączania :CZĘŚCIgrubszych. f

S k am ien i a4 o 8 €, petrificatio. Długie
i nicprzerwane działanie. części ziemnychi soł-
nych na istoty organiczne zagrzebane w ziemi
albo zalane wodą,sprawuic: iż komibinacye
organiczne rożłożone albo zsółwowane, zwol-
na się usuwaią, kiedy tym czasem -pomienio-
ne części mieysce ich zastępuią, pozostaiąc
przy całkowitey formie iaką istoty organiczne
posiadałyi stanowiąc tak nazwane śkamie-
niałości.
Skammoneum p. guma żywiczna

skammoneum.
Skóra, :cutfis, śkłada się ze skórki (epi-

dermis), która podług Vauqnelina iest ga-
tunkiem skrzepłego klein; z tkankihlelowa-
tey (rete mucosum malpigłiii), powłoki bar-
dzo delikatney, iskórywłaściwie tak nazwa-
ney, którapo oczyszczeniu -od części iey ob—
cy ch, iest natury galaretowey.
Skupienie, aggregatio,wyraża zbiór czą-



mem zda —

stek naydrobnieyszych czyli atomow iedney
natary, z których wszystkie ciała powstaią,
Każde więc ciało iest wtóm znaczeniu sku-
pionóm (corpus aggregatum).
Slina, salipa, płyn źwierzęcy powsta-

iący według rozbioru Berzelinsa z 99,29
«©żęści wody, 0,29 kombinacyi słinie właściwey,

0,14 kleiu, 0,17 soluikow alkalicznych, 0,09
amleczanu sody i substańcyi źwierzęcey, ora«
0,02 czystey sody.
Smak, własność ciał.
Smalta, załfir z krzemionką na szkło śto-

piony.
Smaragd, kamień złożony z 68 części

krzemionki,, 18 glinki i a4 glucyny.
Smoła, piasicca, iest wyparowanym do

suchości dziegciem.
— ziemna, bzłumen, iest gatunkiem tłu-

stości wyrobioney z zabytkow organicznych
zagrzebanych w ziemi, i zdaje się bydź mie-
szaniną asfaltu z oleiem skalnym.

S od, sodium, metall słażący za zasadę al-
kali sodą zwanemu; w tablicach stosunkowych
wyraża się przez 48.
Soda, soda (natrum, ałcałi minerale),

alkali powstaiącez połączenia niedokwasna so=
du z wodą. Jest zaś w niem na prosty stosu=
nek sodu=48 , icden kwasorodu== 16 i ie-
den wody== 18. Uważaiąc ie przeto za połą-
czenie stosunku niedokwasu 1. sodu że sto-
sunkiem wody,wypada wyrażać przez 64-18
==Ba, : 2



Sok gastryczny, SUCCUS gastricus ,
wyrabia się w gruezołachosadzonych pomię-
dzy błonami wyściełaijącemi żołądek. Botąd
atoli przyrodzenie iego nader mało znaiome.
— pankreatyczny, succus pancrea-

tieus , wyrabiany przezosobny gruczoł zwa-
ny pacreas, osadzony w niższey części krai-
ny podłyżkowey (epigastryczney), skąd potćm
kanałami . spływa do duodenum. Natura iego
dotąd micznaioma.
— prostaty, płyn wyrabiany w.gruczo-

le prostaty, cbeymuiącym u mężczyzn dwóma
skrzydłami szyię pęcherza; zdaie się bydź
gatunkiem kleiuźwierzęcego.
Solanina, sołanina, mabydź alkali ro-

Slinnem, które Desfosscs aptekarz w Besan-
con z iagod solani nigri «wydobył.

Solany, chłorates (mauriates, ozy-mu-
- riates Berz.) któreby właściwiey chłoraname
nazywać wypadało, są połączeniem kwasu
solnego (Gay-Liussaca) z niedokwasami. Licz-
ba 152 zastępuje w solach tych mieysce po-
iedyńczego stosunku kwasu; ilość zaś kwase-
rodu w nim zawartego, ma się do kwasorodu
zasady, iak 5: a. Dawniey kiedy kwasem
solnyn: nazywano dzisieyszy wodo-sołny, sol-
niki i wodo-solany, niewłaściwie nazwisko s6=
lanow nosiły. i
Solan am me.niakw, c/Wweoras amrmo—

niae, połączenie stosunku kwasu selnego ze
stosunkiem „także poicdyńczym  amaiouiaku.



152 4— 54— 186, iest liczbą iedno-znaczną tey
soli.
_Selan baryty, chloras baritae, 152
*T 156 = 308.

— bizmatu, chłoras bismuthi, 152
-+ 160 =3512. »
— ccresu presty; proło-chloras .ce-

rii, 152-|- 108 = 260.
— ceresu nadkwaszony, deuto-

chloras cerii , 5.152 -- 232 ==688.
— chromu, chloras chromii , 5.152

-- 160 ==616.
— cyny nadkwaszony, deuto-ch/o-

ras stanni, 2.152 + 146 s=450.
— glinki, chlaras ałuminae, 152 —4— 55
= 18

— cin cyny, chloras głucinae, 152--5a
„s=-904.
— ittryj,  chloras yttriae, a52 —4— 80

<= 232.
— kadmu, -chloras m" 152-|- 128

==280.

—kobaltu, chloras pobaleł 152--68
-Ex= 220.
— lit-yn y. chloras 4ithiae, 152 4— 36

seet* *

" — magnezyl, chloras magnesiae, 152
-- 40 = 192.
— manganezu prosty, proto-chlo-

ras manganegii, 152 + 72 ==:224, .
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Solan manganezu hkdłwituońy,
deuto-chloras manganesii, 5.152--160==0616.
— miedzi nadkwaszony, deuto--

chłoras cupri, 2.152 + 160== 404.
— niklu, chłoras niccoli, 152 + sĘ

=x980.
— pallasu, chłoras palladii, 1652-1128

== 280.

— platyny nadkwaszony, deufo-
chłoras płatini , 2.152 +- 224— 528.
— potażu, chłoras pożassae, 152 -- g6

= 248.
— rodu nadkwaszony, deuto-chlo-

ras rhodii , 3.152 + 288<=744.
— sódy, chłoras sodae, 152 +|- 64==2 16.
— sróbra, chłoras Sea, 152 + 236

x=— 388.
— stroncyany, chłoras yroniónać,

152-- 104 == 250.
— uranu nadk <Aszańccdiakk

ras uranii, 3.152 + 548== 1004.
— wapna, chłoras całcis , 152+- 56 ;

== 208.
— żelaza nadkwaszony,  deuto-

chłoras ferri , 5.152 +- 160==616.
eims ziemian u, chłoras tellurii, 1524 ga

== 244,
— złota nadkwaszony,deuto-chlo-

'rus auri, 5.152-- 448 = 904.
— zyuku, chłoras zinci, 152 +- 84

x= 236, ) PA |
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Solan żywego sróbra nadkwa—
szomy, deuto -chloras hydrargyri, 2.152
-+ 452 = 736.
561 ammoniacka iest wodo-solanem

ammoniaku.
— glaubera, śiarczan sody.
— gorzka, siarczan magnezyl,
— kuchenna, solnik sodu.

ZWyczayna,—'solnik sodu.
5«ole, salia , imie ogólne, służące cdłemu

rzędowi «wiążków kwasów z niedokwasami.
Nazwisko kwasuuważa się tu w ogólności za
rodzajowe, od'niego bowiem biorą się podzia-
ły ogólnieysze, oznaczające gatunki przez przy-
danieimienia niedokwasu. Ze atoli tenże sam
kwas z tą samą zasadą „daie niekiedy :„dwie lub
więcey soli różnych,dla rozeznania ich zatóm,
nazywamy iedne sałami oboiętnemi(salia neu-
tra -s. saturata), gdzie stośunkowi kwasu, sto-
sunek także poiedyńczy zasady odpówiada3
mianuiemy zaś nad - sołami, solami 'nadsy-
conemi kwasem czyli kwaśnemi (salia aci-
da. salia cam excessu acidi, super-salia) ma-

iące więcey niż ieden stosunek kwasu; a te
gdzie się znayduie zasada wstosunku ilokro-
tnrym, nazywamy przy-solami, solmi niedo-
syconemi kwasem albo zasadowemi o:
basicata s. cum excessu basis, sub-salia).
prócz tego, ponieważ tenże sam metall >
daie ©zęstókroć dwa osobne niedokwasy, ró-
wnie się dobrze zkwasami iednoczące, ro0z-

?
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ræäniamy ie przeto mianuiąc te, gdzie się
-*znayduie niedokwas w niższym stopniu oxy-.

dacyi, solmi prostemi (proto-salia); gdzie zaś
niedokwas mocniey ukwaszony, sołmi nad-

kwaszonemi albo przekwaszonemi  (deuto-

_salia). Nakoniec, gdy częstokroć dwie lub
_więcey soli, w zobopolnym znayduie się zwią-
zku, piluniąc się iednak praw stosunkowych:
kombinacye te dla rozróżnienia od soli go—
iedyńczych (salia simplicia), nazywamy sołmi
podwóynemi (salia duplicia), potróynemii t. d.

Sole podwóyne, sałia dupłicia, tak
nazywamy sole powsłaiące z iednego kwasu
a dwoch różnych zasad, albo iedney zasady
a dwoch kwasow, ałbo nakoniee ze dwoch

"różnych kwasow izasad. Związki te, iak dzi-
sieysze uczą doświadczenia, powstaią z połą-

czenia dwoch soli podług praw slosunkowych.

Solirod, hałogenium, imie używane nie-
kiedy do oznaczenia chloryny.
Sołniki, chlorureta (haloides), któreby /

właściwiey chłorkami mianować wypadało ,

są kombinacyami 1. rzędu, powstaiącemi z chło-
ryney iinnego iakiegokołwick ciała prostego.

Aże częstokroć to samo ciało z chloryną, dwie ;

osobne wydaie kombinacye, dła rozróżnienia

ich zatem, nazywamy iedne solnikami (chlo-

vureta), drugie nadsolnikami (super-chlorure-

ta). Niekiedy atoli dwa solniki połączone są ra-

* zem; i dla tego dzielimy ie oprócz tego na poie-

dyńcze (ehlorureta simplicia) i podwóyne ©
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(chlorureta duplicia); te ostatnie są kombina-
cyami rzędu 2. We wszystkich atoli prawa
stosunkowe naysciśley się zachowuią.
Solnik antymonu,chłoruretum anti-

zionii (butyrum antimonii) , 5.72 +- 258,1
ï;:*: 47 4,1. ;

— arseniku, chloruretum arsenici (bu*
tyrum arsenici), 2.72 +- 75,2 == 219,2.
— barytn, chłoruretum  barii (terra

panderosa salita, murias baritae),72 + 140:
s= 921%

— bizmutu, chłoruretum _ bismuthti
(butyrum bismuthi),72 +144== 216.
— cyny, sia stanni (butyrumy,

stanni),72 4- 114 s= 186.
Nad-solnik cyny. super-chloruretum

stanni (liquor: fumans libavii ), 2.72 + 114
== 258.
Solnik fosforu, chłoruretum pliospho-

nit (acidum chloro-- phosphorosum ) 72 ++
31,4== 105,4.
Nad-solnik fosforu, super-chłorure=

tum phosphori (acidum chłoro-phosphori-
eum), 2.72 + 51,4= 175,4.
Solnik i odyny ałbo iodowy, chlo-

nuretum iodinae, 72 + 200==322. .
— irysu i ammoniaku, chioruzelyn

inidii et ammoniae.
— irysu i potassu; ai Ana ini

dii et potasii.
— kadmu, chłoruretum cadmii, 72
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+ 112= 184.
Solnik kobaltu; chłoruretum:. oobalii,.

724-592 == 124
— [li tynu ,. chłoruretum lithii', 72:+20
= g2. m

— magnezyanu; chłoruretum. magne—
sit, 72 ++ 24= g6:
— miedzi, chłoruretum cupri, 72-128.

== 200. | i
Nad4d—solnik' miedzi, swper—cAlorw—

netum cupri, 2.7;2 —— 1298 —272.
Solnik niklu; chloruretum: nitcóli ,

72 +- 58= 130. ï f

— o1o wiu ,. cWorwrefum: plumbi. (sa—
turnus corneus), 72 —F 208 — 280.
— pallasu, chłoruretum. palladii,.72'

+-112 = 184 i

— pallasu: ammoniak'al'nyx,. chlo——
ruretum palladuet' ammontae:
— pallasu i potassu, ohloruwtum

palladii. etpotassu
— palkasmi:sodu;- oWpenwkia pał=

ładii. et: sodii.
— platyny:, chłoruretum płatini ,. 72.

+1g2 =204:
— Nad—solnik platyny, super-chloru---
retum. płatini,. 2.72 7192 == 550. i
Solnik. plat'yn o — a.mm on iakaln y:,.

chloruretum-platine— ammoniacale, / moke——
bydź połączeniem solnika platyjiowege z.vo——
do—solanem : mumomakaln)m.



Solnik płatiry i barytu, cklorie:
'retum płalini et barii.
— platyny i potassu, ehloruretum

płatinielpotassii, 264 + 152 ==4 46.
— platyny i sodu, ehloruretum pła-

fini et sodii, 264-- 120==3584,- ; A
— potassu, chłoruretum  potassit (sat

digestivum s. febrifugum dephłogisticatum,
alcali salitum ox)genatum), 72+- 80==152.
— rodu ammoniakalny, chloru-

retum rhodii ammoniacale.
— rodui potassu,chloruretum rhodiź

et połassii.
— roduiso du, chloruretum rhodii ef

sodii.
— saletror dk, chloruretum nitro-

genii, 4.72+ 28 ==316. : e
— selenu, chłoruretum selenii (acidium

chlore-selenicum). 2.72 + 82 ==290.
— siarki, chłorureltum sulphuris , 72

+ $e ==10% /

— sodu , chloruretum oaz (sal com
mune), 7%% 46 == 120.
— sróbra, chłoruretum REAR dua

eornea, argenium corneum), 72-250
== 308. ï f
—stroneyanu,, eKloruretamestroncii,

72 4— 88— r60. T

—wapn ï a31 B, cïzlor!trc'fzmz caïcn (sal
ammuoniacunt: ficum, całz mur A hidssii
ria$ cateis), 72 —þ 404 112.

25
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Sofnik węglowy,. chlbrimettme car
benii., 7a: 12 == 8%
Ńad-solnik węglowy, pi póioBIi-

ruretum carbonu, 3.72 + 2:12==24p.
Solnik wodorodu, chłoruretum: hy-

dr egenii, kwas wodo-solny.
— wodorodu nad-węglistego,.

chlaruretum hydrogenii super- carbonati,
ly dro -carburetum chloricum:, połączenie:
chiloryny z wodorodem nad:węglistym, powsta—
iące  poiedyńczyoli stosunkowkażdego z tych:
picrwiastkow,. Lrównaiące się, 72 28== 100..
— żelaza, chłoruretuntJerri,.72 +56

—; teQ..

- Nad-solnik Żelaza, srpereitbrure—
ium jerri (ferrum salilum sublimótim, mu
nias ferni sublimatus), 3.72 -- 2:56 = 328..
Solnik ziemianu, chłoruretum. teki

lurity 7a 76==
— złota, chłoruretumu auri', 72-+ 400

ss. 47%: |
Nad-solnik złota,seper-chlorure=-

tum auris< 5.72 4- 400== 60.
Solnik złotai potassu; chtbruretum:

anuri et!polassii..

, — złota iso du; chlorureium: auri: et!
sadti.. ;
— zynku, chłbruretum: zinci: (butyrum:

xinci),72—F 68— 140..
—— ży wego sróbra,. chloruretum hy--

drargyri) mercurius: duścis, mercuriussub=-

=
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limatus dulcis, ssublimatum dulce, aquila
alba s. miligata, draco mifigatus, manna
metallorum, panchymagogum minerale,
panchymagagum quercetani, hydrargyrum
suólimatum dulce, hvdrargy rus muriatuws
mitior, murias hydre żyri sublimatus du-
«is's. mitis, PYRA.mercuriali$),
72 +- 400— 479. .
Nad-solnik żywego 8 r6ćbra,super=

chloruretum hydrargyri ( mercurius sul—
matus s. corrosipus, sublimatum corrosi-

wum. mercurius salitas corrosivus, murias
hydrargyri -corrosivus, murias -oaygnalus
hydrargyri), 2.72+ 400== 544.
Solnik żywego sróbra ammonia--

kalny, chleruretum hydrargyri ammonic>
cale. Według doświadczeń Gnibourt uważany
bydź powinień za nad-solnik ammoniaku połą-
'czonyz niedokwasem 2. żywego sróbra ammo-
niakalnym (deuto-chloruretum ammonii cum
ammoniureto deutoridi mercurii). Dawnicy
mianowano sol tę: mercurius «cosmeticus.,
mnercurius praecipitatus ałbus. lac mercu-
riaka murias hydrargyri praecipitatus, mu-
rias hydrargyro--ammoniacalis, hydrargy=
rum ammoniaco-muriaticum.

Solucya p. roztwor.
Spat ciężki, spathum ponderosum.=

podług rozbioru Klaprotha składa się z go
części siarczanu baryty ii 10 krzemionki.
Sperma-cełi, gatunek tłasieści zamkunię-



tey w czaszee potfisza wielkogtowego (physeter

macrocephalus Ł ). Chevreul wydobył z niey

istotę tłustą niezłożoną. którą cetfyną nazwał.
Spirytus, spiritus. Dawnicy imieniem

tóm oznaczono wielką liczbę płynow łotnych
pachnących, otrzymanych przez destyllacyą,
jako «wyskok, ammoniak płynny, kwassaletro-

wy dywmiący, kwas wodo-solny dymiący, pod-
kwas siarczany i t. d. Dziś zaś zowie się tak

. niekiedy wyskok. 220 VR
Spławianie,elutriatio, płókanie iakich-

kolwick części utartych na proch, ażeby czą-

stki łżcysze woda uniosła z sobą, nietykaiąe

gęstszych czyli gatunkowo cięższych.

Spodumen czyli tryfan, według roz-

'bioru Arfvedsona powstae » 66,40 części
hrzemionki 25,50 glinki, 8,85 lityny, 1,45 nie-

dokwasu żelaznego i 0,45 cześci lotnych.

Spoienie, pis cohaesionis, tak nazywamy

attrakcyą, ile razy ta spaia cząstki naydrobniey-
Sze czyli atomy iedney natury.
Sprężystość, elasticitas, własność nie-

których ciał, iż uciśnione obiętość swoię
zmnieyszaią, apowracaią do pierwszey/ skoro
siła naciskająca działać przestanie. 5

Sróbro, argentum (luna, diana), metall
którego liczba stosunkowa równa się 220. Śre-
„bro czyste bywa niekiedy znajome pod imie-
niem brantn. PORA 1

— piorunniące. argentum fulminans,
otrzymane sposobem Berthołleta,iest uiedokwa=
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sem srebra ammoniakalnym, otrzymane zaś
sposobem Howarda, dotąd ze składu swego
należycie niepoznane.
Srebro rogowe, łuna cornea, solnik

srebra stopiony.
Stal, chałybs, połączenie żelaza z węglemi

krzemioukiem, a niekiedy i glinianem; z których
trzy ostałnie pierwiastki w bardzo małey do
składu iego wchodzą ilości.
Stałość, soliditas, własność ciał skrze-

płych, których cząstki statecznie iednostaynym
sposobem względem siebie położone.
Staty, sołidus, przymiot każdego ciała

twardego. » SĘ i
Stearyna, słearina, gatunek tłastości

służącey za pierwiastek dła większey części in-
nych. Wedłag rozbioru Chevrecula powstaie
z 78,776 części węgla, 11,770 wodorodu i
9.454 kwasorodu. , f *t
Stochiometrya; tak nazwał Richter

teoryą o ilościach kwasów i zasad do składu
soli wchodzących. 'Teorya ta lubo w zasa-
dach swoich różni się od nauki atomiczney
Daltona, do iednostaynych z nią atoli prowa-
dzi wypadkow.
Stopień. gradus; np. stopień ciepła lub

zimna, stopień ognia, stopnie termometru, pi-
rometru, a: wody wrzącey, topienia sią,
marznienia F t. d. | 5£ cee
 Storax p. balsam storax.
Stosunek chemiczny, ratio chemi-

25*



_ca, liczba, wyrażająca ilość cisła prostego lub
złożonego, względnie do iedności ocenioną,
w iakiey ciało tozinnemi się iednoczy. Pouie-
waż zaś liczby te we wszystkich związkach albo
są te same, albo tylko mnożone przez liczby
całkowite lub ułomek 1.0: przeto ie niekiedy
chemicy mianuią liczbami albo wyrazami
iedno-znacznemi (numeri s. termini aequiva|-
lentes), Berzelius stosunek chemiczny zowie
proporcyą ( proportio chemica ), a Daltona.
atomy, właśnie toż samo wyrażalą. ;
Stós Volty, elecźromotor, apparat słu-

żący do rozkładania kombiuacyy chemicznych
za pomocą elektryczności krążącey pomiędzy
drólami łączącemi bieguny czyli ostatcezne
sońce tego narzędzia.

Stroncya n, strontium, metall służący
za podstawę ziemi ałkaliczney stroncyaną
zwaney. W tablicach terminow. iedno - zua=
cznych wyraża się przez 86.

S t r o n c y an a, srron/iana, ziemia alka—
liczna złożona ze stosunku metallu stroncya-

nu = 88 i stosunku kwasorodn= 16, ta:lzież
poiedyńczego stosunku wody== 18; albo ra-
czey ze stosankow prostych niedokwasn stron=.
cyanu. i wody. Wyrażać ią przeto wianiśmy
przez 16% -- 18s= 122,
Stroncyanit, strontianites, iest natu-

ralnym weglanem stroncyany  pomieszanym
tylko z małą ilością kredy. : |
Stróy bobrowy, castoreum, istota:
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miękka, szarego albo brunatnawego koloru,
znaydowana w czterech woreczkach, przy
otworze odchodowym bobra osadzonych.
Podług rozbioru Bouillon- Lagrange , składa
się zklciu, extraktu gorzkiego, żywicy, oleiu
lotnego, od którege zdaie si; zależeć cały icgo
zapach, i istoty łuszczkowatey podobney do
chotesteryny.
Strychniany częli AA igasu—

rates, sole z kwasu strychninowego (masa
solnych złożone. Dotąd u:ało poznane.

Strychnina, strichnina. (pauquelinn),
alkali roślinne zuaydwniącę się in faba Sti
Aatii, we wronićm oku (nux vomica) et in

lgno colubrino. Według rozbioru Pelletier
i Dumas powstale z 768,22 części węgla. 8 ga
saleworodu, 6.54 wodorodu i 6,38 kwasoro-
du. W solach zaś z tego alkali powstaią-
cych liczba 762.9 zastępuie micysce poiedyń-
czcgo iego stosunku; a ilość kwasorodu za-
wartego w kwasie równa się doskonalekwa-
sorodowi strychuiny.
Strychnos: 1.) Zgnatii. Jagody z rośli-

ny tey pochodzące, według rozbioru Pelletier
i Caventou, powsłaią z zieloney tłustości,
wosku, soli z kwasustrychninowego i strych=
niny zło*oney, którey pomienione alkali 1.29
wynosi; kombinacyi extraktowey żóltey, zna-
czney ilości gumy, bassoryny, cokolwiek kroch-

malu i włókna roślinnego. 2) nuc vomica

(wronie oko, kujczyba), pomiędzy elemeutami



— ag6 «=

pódobnymi tym,iiakie się w strychnos ignatii
znayduią,zawiera w sobie mniey strychniny;
na 100 części albowiem nie ma iey więcey nad
0,4. 5) cołubrina; drzewo to podług rozbio-
ru Pelletier i Caventoa ma w sobie ieszczę
maiey strychniny niżeli strychnos nux vómi-
ca, a zato więcey tłastości i komibinacyi far-

_ buiącey.
Styrax p. balsam styrax.
Suberyna p. włókno korkowe. .

Sublimacya, sublimatio, działanie, za
pomocą którego części skrzepłe pomieszane
z lotuicyszemi, od tych ostatnich przeż ciepło
się odłączaią, a-odłączone po ostygnieuiu, na
powrót do stanu stałego przechodzą. W dzia-
łania tem pospolicie idzie o zebranie tych
części lotnieyszych; skoro bowiem te ostatnie
niepotrzebne , w ówczas zamiast sublimacyi
używamy prażenia.
Suchość, siccitas; np. wyparować do

suchości czyli do zupełnego o.wil-
goci.
Suszenie, dessicatio, działanie, którórą

dane ciało stałe oswobadza się od wody.
Może się zaś odbywać iużtoza pomocą eie—
pła, iuż pod dzwonem powietrzociągu, ał-
bo w powietrzu otwąctćm w temperaturze
zwyczayney. — ^ i
Swiatło, luz, istota promienista,: przy=

ezyna widzenia: 7
Syfon, rurka śklana albo metalliczna,

f
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słażąca do przelewawia płynów z iednego na-
czynia do drugiego i doodłączania osadu od.
płyta nad nim stoiąeego.
Syrium, metałl, ogłoszony iakoosobny

od P. Vest prof.wGratz, od innych zaś chc-
mikow nazwany vestiam. oświadczenia
przecież chem'kow angielskich Faraday, HL.
Davy i Wollastona pokazały, że to iest mie-
szanina kobaltu inikłu z arsenikiem isiarką.
Syrup fiałkowyy, iest infuzyą fiałków,

używaną do śledzenia obecności kwasów lub

alkali, która się dla trwałości mase: cu-
krem zaprawia.
Szafran, crocus, iest znamieniem (stig-

ma) bwiatow wośliny zwaney crocus satipus.

Podlug rozbiora Bouillon Lagrange powstaję
z 65,0 części wielo-farbnika , 10,0 wody, 6,5
gumy, 0,5 białka, 6.5 substańcyi woskówoś:;
10.0 pozostałości roślinuych i niecznaczoney
ilości oleiu lotnego.
Szała, libra, narzędzie słażące do wy-

znaczania ciężaru ciał. Używane w chemii
szale,zwłaszcza do rozbiorów, powinny „a
iak nayczulsze,
— hidrostatyczna, ze składn swe-

go do szali awyczayney podobna, tóm się
tylko różmi, Że u spodu iednego któregokol-
wiek z talerzyków,ma haczek dla zawiesza-
nia tych ciał, których ciężaru właściwego
szukać mamy. |
' Szczawiany, ozałates, sole z kwasa
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szczawiowego i zasad powstaiące. We wszy-
stkich tych połączeniach łiczba 72 zastępuie
mieysce poiedyńczego stosunku kwasu, a ilość
kwasorodazasa:ły ma się do ilościiego w'kwa-
sie szczawiowym zawartey, ile razy sole są obo-
iętne, idk a: 5. ,

Szczawian ammoniaka, o7«las
ammoniae, na 72 części kwasa szczawiowe-
go, 34 ammoniaku zamyka, i1 wyraża się przez
"72 s 54 — 41 o6.

N a d —szc za w i a n a m m onia k u, Su-
per-owalas amntoniae , 2.72 +- 34== 178.
Szczawian antymonu, ozałas sti-

bii, 3.72 -506,1 == oz.
— baryty, oralas öarifae, 72 +- 156

== 298,
Nad-szczawian baryty, super-exca- .

łas baritae, 2.72 + 156 = 300.
_ Szczawian bizmutu, ozałas dbismu-
thi, 72 + 160 = 2952.
— ceresn prosty,proto-ozalas cerii,

72 +- 108== 180. | |
— ceresu przekwaszony, deuto-

owalas cerii, 5.72 —[ 232== 448.
'— chromu, ozałas chromii, 5.72-+160
= 376.

- — ceynchoniny, ozwałas cinchonae, 72
-- 614,4= 686,4.
— cyny prosły, pawie stanni,

72 4— 150== 202.



Szezawiam cyny przekwaszony,.
deuto-owałas stanni.,2.72 +- w40 = 290. —
— glinki, oaałas aluminae, 72-35

== 107.
— glucyn:y,. ozalas: głucinae, 72F Sai —

== 124.
— ittwyi, osałas yttriae, 72- 80

== 152: i
— kadmu;,. ozcalas cadinii, 72 > r28'

= 200.
— kobaltu, owalłas cobalii,. 7a+ 68
= 140;

— kobaltu i ammoniaku, oazałas:

cobalti: et ammoantae: i
— fFtyny, ozałass litlhiae,, 7—2—4—56)

= m6;
— magnezy i, ocałasszaagnesiae”,. 7a;

+ 40 = 119%:
Nad-szczawiam magnezyń. super

owalas magnesiae,. 2:72 ++ 40 — 184;
Szczawiam magnezyi i ammo

niakuw,. owalas: magnesiae: et: ammoniae'
B12 --- M0O6== 2184.

— manganezu prosty; PETE
manganesii,. 72 -- 72== 146 —
— manganezu: przekwa SZW Y;:

deuto—oxalas . manganesn , 5:79—4:60«— 576
—; "m i*edizi. prost'y.,. pnata»oæalas- cu=-

prv, 72H144:— 210.
— miedzi: przekwaszony:,. deuto--

ozalass cupri,. 2.72- 160 == 504.



Śzezawian miedzi przekwaszóny
iammoniaku, ovałus deute-cupri et am=
zmnoniae. — ©prócz tego przyymusą chemiey|
dwa przy-szezawiany ztychźe zasad i kwasu
szczawiowego złożone. 7
— miedzi przekwaszonyipolar

żu, owalas deuto-eupri et potassae. *
— miedzi przek w as&ony i sody,

'eæalas deuto-cupri et sodae. / *
- .—morfiny, owałas morphiae; 779-453 1,9

== 715,9.
— uikłu, orałasniccołi, 72 + dza46.
— niklwi ammoniakm, oxalas nic-

«oli et ammoniae.
— niklu i po tażu, owalas. niccoli et

potassce.
— ołowiu, ozałas piambi ; 154 244

== 496.
—— pallasu, szałae pallacki, 72 + 128

== 200>
— platyny prosty, prolo-ozalas

płatini, 72 + 208== 280.
— platyny nadkwaszony, deuto-

ezatas pładini, 272 + 224= 566,
— potaźu, Śżnkaż Roach 72 + g6

== ;06. . 2 2
Nad-szczawian 1. pota$um, super=

 ozałas 4.potassae (sab aceloselłae,; >72-96
== 240.
— — a potażu,szper-owalas 2. potas»
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sae , 4.72-|-96 =3684. Zowiesię inaczey
prze-szczawianem potażu.
Szczawian potażu iammoniakau,

"ozalas potassae et ammoniae.
— rodu prosty, protozałas rhodii!)

72 +- 256 — 528.
— rodu na d k w aszony, deu£ozalas

rhodii, 572 —— 288 —504. —
— so dy, owałas sodae, 72 +< 64 == 136.
— sróbra, orałas argenti, 72 —— 256

== 308. i
— sróbra i ammoniaku, ozałas ar-

. genti et ammoniae. Za kombinacyą tego ro-
dzaiu uważa się srćbro piorunuiące sposobem
Howarda otrzymane.
— stroncyany, oxalas strontiae, 72

-- 104—= 176.
Nad-szczawian stroncyany, su-

per oralas strontiae, 2.72 +- 104==248.
Śzczawian strychniny,  ozałas

strychninae, 72+ 762,9 ==854.9.
— urann prosty, protocałas uranii,

72 + 266 = 338.
— uranu przekwaszoay, deutotun-

las uranii, 3.72 -- 548== 764.
— wapna, ozałas całcis, 72--56—128.

— — żelaza prosty, protowalus ferri,
72 + 72—= 144.
— żelaza prosty i potażu, owałas

_proto-ferri et polassae.
26



Szeczawian żelaza przekwaszo-
nv, deulowałas ferri, 35.72 - 160 =376.
— żelaza przekwaszonyi potażu,

oaalas deuto-ferri et potassae.
— ziemianu, ozałas tellurii, * —[ 92

== 104.
— złota r rosty; protowalas auri, 72

-- 416 —= 488. $
— złota przekwaszony, deutowalas

auri, 5.72 —4— 448 — 664.
— zynku, orałas zinci, 72 -- 84==;56.

— — żywego srćbra prosty,proto-
zalas hydrargyri, 72 + 416 == 488.
— żywego sróbra przekwaszony,

deutoralas hydrargyri, 2.72 + 452 ==D76.
— żywego srebra i ammoniaku,

orałas Jy drargyri et ammoniae. 'lak na-
zwane żywe srćbro pioranuiące Howarda, za
komhinacyą tego rodzaiu bywa uważane.
Szczypce, narzędzie służące do utrzy-

niywania ciał, których gołą ręką uiąć nie
można. ;

Szkło. rifrum. W ogólności w chemii na-
zywamy szkłem każdą istotę stopioną , która
po estygnieniu iest kruchą, ma odłam szklisty

„3 mniecy lub więcey przezroczysta. Szkło atoli
wzięte w znaczeniu, iakie się do wyrazu tc-
go w mowie potoczney przywiąznie, iest po-
łączeniem potażu albo sody z krzemionką a nie-
kiedy i niektóremi innemi ciałami, lubo w nie-
równie mnieyszey ilości. A ponicważ krze-



mionka uważana się dziś za kwas: szkło więc
„zwyezayne iest prawdziwą solą, krzemianem
 potażu lab sody, do którego częstokroć krze-
miańy wapna, ołowiu, żelaza i t. q. są przy- —
mieszane,
Sztaby, żetabki, mniey .lnb więcóy:,

gruhe a wązkie blachy metalliczne, w kun-
sztachido doświadczeń chemiezny'ch niekie-
dy używane. Blachy zaś te albo się odkownią
albo też Pa: ieżeli mctall z łatwością
się topi. 5
Sztuka probierska, docimasia, iest

gałęzią analizy chemiczney: w niey bowiem
sz probki danego kruszcu, staramy się ocen'Ś
ilość zawartego w niey metallu. l'ćm się 27Ś
mianowicie od analizy różni, że tu nie idzie
o wszystkie części składające kruszec, ale tyl-
ko o oznaczenie stosunku metallu, który się
z niego ma wyrabiać, do całkowitcy lego iło -
ści. Działania te zarówno drogą suchąiiako
i wilgotną wykonywać się mogą.
Szyia, część wyższa bani albo retorty.
Szyyka czyli tubulatura, otwor w balo-

nie lub retorcie zamykaiący się kurkiem.

A qg3

Tacamahaca p. Żywica tamahaca.
Tantal, źantalium, metall którego liezba

'stosunkowa równa się 288.
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Tantalit, kamień, złożony podług roz-
bioru Berzeliusa z 85,20 części niedokwasu
tantalu, 7,20 niedokwasu 1. żelaza, 7,40 nie-
dokwasu 1.phancaąeni i o,60 niedokwasu a:
ny. K
Z7T e mp eratura, stopien ciepła oznaczo-
ny termometrem, pirometrem albo samćm czu-
ciem.
Termin iedno-znaczny p. liczby

iedno-znaczne.
[ermometr p. ciepłomierz.
Terpentyna, żerebenihina, iest sokiem

żywicznym dobrowolnie albo za nacięciem
z niektórych gatunków drzew wypływalą- .
cym. I tak terpentyna zwyczayna wypływa
2 drzewa pinus siłvestris; terpentyna cyp-
ryyska, otrzymuie się zpistacia terebinthus;
wenecka, z drzewapinus łarie; stassburgska,
pochodzi z drzewa pinus abies i ©.

[Tinkal, surowy borax. |
Tłucz śk, walec wązki po końcach zao—

kraglony, używany do rozcierania ciał w moż-
dzierzu. |
T1usto 5c ;adeps, istota nader mało u—

i źwierzęcona, która się w gospodarstwie orga-
nicznóm niekiedy w znaczney wyrabia ilości.
Doświadczenia Chevreula pokaznią, że wyią-
wszy kombinacye farbuiące , aromatyczne i t.
d. wszystkie w ogólności tłustości całkowite,
powstaią ze stearyny, oleiny, cetyny, chole-

=
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steryny, etalu, oraz oleia masłowego, delfino
wego i kozłowego.
Tłustość uszna, cerumen , gatunek

tłustości wyściełaiącey wewiuiętrzną część ka-
nałow usznych. Składa się z gęstego oleiu,
białka i kombinaeyi farbuiącey.
— żółciowa p. cholesteryna.
Tłuszcz woskowy, adipocera , iest.

gatunkiem tłustości z rozkładu części źwierzę-
cych wyrobioney. Podług Chevreula skła:da
iż z kwasu perłowego i"oleynego , tudzież

kombinacyi farbuiąceyi aromatyczney; z któ-
rych nade wszystko dwa pierwsze po części
nasycone są polażem, ammoniakiem i wapnem.
Tombak biały, iest alliażem miedzi

z arsenikiem; niekiedy atoli przydaie się do
niego cokolwiek cyny i zynkau. Używa się
„aś na wyrabianie źwierciadeł,-guzikow, li-
chtarzy:i ianych drobnych rzeczy.
Topienie, fusio, działanie za pośredni-

ctwem którego ciała stałe przeprowadzalą się
do stanu płynnego. i
''Topnistość, fusibilitas, skłonność ciał
do przeyścia ze stanu skrzepłego do płynucgo
przy pomocy ciepła.
Tor, thorium, thorinium, metall służący

za podstawę ziemi toryną zwaney.Dotąd li-
czbaiego stosuukowa nieoznaczona. a
Toryna, thorina, ziemia właściwa czyli

niealkaliczna, którey skład dotąd niepoznanv.
Tran. czyli tłustość wielorybia podług

*:20)*
is
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rozbioru Chevreula powstaie głownie ze ste-
aryny, olciny i cząstki kwasu delfinowego.
PTranspiracya p. wyziew skórny.
Trąb nik, tak się zowie rura Żelazna lab

drewniana, zgięta w kształt śruby alboinnym
iakimkolwiek sposobem, która się osadza po
między dziobem alembikai przyiemnikiem.
'Trucizna,fowicum, renenum, każda isto-

ta prosta lub złożóńk | organiczna lub nieor-
ganiczna, która do śtodka ciała źwicrzęcego
w małey ilości wprowadzona, lub przyłożo-
na do powierzchni ciała, ruynuie zdrowie:
albo o smierć przyprawia. Naukao nich trak-
tuiąca, oraz podaiąca sposoby zapobiegaunia o—
truein, zowie się toxykologią. '
Trutka rybia, menispermum coccułus.

Jagody tey rośliny według Bou!lay powsłają
z oleju Ułastego, kombinącyi farbuiącey żółtey,
tłustości, pikrotoxynu, włókna roślinnego,
białkai kwasu rybotruiowego (acidum meni-
spermicum). j

. Tr« es z&czenie, decrepitatio,swelestia—
ki się słyszeć daie ilekroć ciała maiące wodę
przy sobie, np. kryształy solne, ogrzewająs
Tubns bezpieczeństwa p. rurka

bezpieczeństwa.
Tubns wełthera p. rurką welthera.
Tungsten, scheelium ochraceum album,

kamień powstający według rozbioru Berzelin-
sa 2 80,417 det kwasu tutsienowego i
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19400 wapna. Jestto wiec prawdziwy tun—
stan wapieuny.

'T n n s t a n y, funstates (wolframiates), sole
złożone z kwasu tunstenowego i niedok wax
sow. We wszystkich kombinacyach. tego ro--
dzaju, liczba 240 zastępuie mieysce prostego

, stosimiku pomienionego kwasu: a ilości kwa-
*sorodu w zasadzie i kwasie soli tunstenowych
obojętnych zawartego, równaią się stosunko-
wi 1:3.
"Tunstan ammoniaku, łunstas am-

mnoniae, powstaie ż poledyńczych stosunkow
każdego z pierwiastkow i wyraża się przez 240
-- 54 =274.
Nad-tunstan ammoniaku, super-

żunstas ammoniae, 2.240 + 54 =5i4.
T u nsta n antymonu, funstas słibii,

3.240 -- 506,1 =1026,1.
— baryty, tunstas baritae; 240 + 156

= 396. —

— bizm utu, SRbismuthi, 240-- ee:
tere 400. i
— eeresu pr ost X) proto-tunstas cerii,

240 + 108 = 348. ; i
— ee r e s u przekwaszony, deuto-

„tunstas cerii, 5.240 j- 252 == q5c.
— cyny prosty, proło-tunstas stanni ;

240 ++ 130 = 370.
"S*:6 y n y pr z e k w as z o n y, deutotun—

stas stanni, 2.240 +- 146= 626.
; x
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Tunstan glinki, żunstas aluminae,
240 + 54 = 274.
— glucyny, łunstasglłucinae, 240-|- 52

z= 292. f
— ittryi, funsfas yftriae, 2404—80::500.

— — kadmu, Zunstas cadmii, 240 + 128
== 308.

— — kobaltu, żunstas cobalii, 240+-68
« ==308.
— lityny, tunstas lithiae, 240+-56

= g70.
= magnezyi, funstas magnesiae, 2%0

— 40 — 280.
— 'man ganezu p r o s t y, prozo—funstas

manganesii, 240 —— 723 —5192.
— miedzi p r o s t y. proto-tunstas cupri,

, 240--144==384.
— miedzi PRPZENZEA KI deuto-

tunstas cupri, 2.240 + 160 ==64%0.
— niklu, tfunstas niccoli, 240+-74=514.
»— ołowiu, tunstas plumbi, 240+ 224

== 404. :
Nad— t u n s t an ołowiu, super-tunstas

plumbi, 2.240 + 224==704.
Tunstan pallasu, £unsłas palladii, .

240—44— 128 —568.
2 — platyny prosty,proto-tunstasþla.e/

tint, 240 —4— 208— 448. ,
— platyny przekwaszony, deuta-

tunstas platini, 2.240 > 224= 70%
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Tjanstan potażu, źunstaś potaśsae,
240 + g6 == 336.
Nad-tunstan potażu, super-tunstas

potassae, 2.240 +- 96== 576.
lunstan rodu prosty, profo-tunstas —

rhodii, 240 + 256 = 496.
— rodu przekwaszony, deuto-iun-

stas rhodii, 5.240 +- 288 == 1008.
— sody, łunstas sodae, 240 +) 64=504.
Nad-tunstan sody, super-tunstas so-

dae, 2.240 -|- 64 = 544.
Tunstan srćbra, ""— argenti, 240

-- 256 =476.
— strone yany, funstas  strontiae,

240 -- 104 — 344.
—uranu próst y,proto-funstas uranii,

240 +- 266 = 506.
—uranu pr z e k w a s z o n y, deu£o—fun—

stas uranii, 5.240 4— 5498 — 126g.
— wapna, żunstas calcis, 240 ——56:

= 296.
— żelaza prosty, proto-tunstasferri,

240 -|- 72 ==312.
— żelaza przekwaszony, da -

tunstas ferrii, 5.240 -- 160== 880.
AŻ emianu, fZunstas tellurii, 240 — 92

== 52.
— złota prosty,proto-tunstas aurt,

240 -- 416 =656.
— złota przekwaszony,deutotun-

stas auri, 3.240 +- 448= 1168.
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T unstan zynk u, fwmsfas sinci, 240
——84 — 524.
— żywego sróbra prosty, profo -

tunstas hydrargyri, 240 + 416 ==656.
—żywego sróbraprzckwaszony, ^

deuto-tunstas hydrargyri, 2.240 + 450=912.
Tansten. tunstenum (wolframium, sche-

elium), metall którego termin iedno-znaczny
równa się 192. 8
Turf, óiiumen turfa,iest mieszaniną ziem

właściwych z oszczątkami organicznemi albo
iuż po części rozłożonemi, albo zostaiącemi na
drodze rozkładu.
Turmalin zielony, z kopalni Utó, po-

dług rozhiora Arfvedsona powstaie ze 40,30
części krzemionki, 40.50 glinki, 4,30 lityuy,
4,85 niedokwasu żelaza, 5,60 części latnych,
1,50 niedokwasu manganezu i 1,10 kwasu ba- —
ro wego.
Twardość, duritas, własność ciał sta-

tych.
Tygle, crucibula, naczynia ziemne, me-

talliczne albo ołówkowe, formy waleowey
albo stożkowey, służące do wszystkich działań,
„w których ciało iakieś potrzeba topić lub
prażyć. Fygle hessyyskie, ipsyyskie. ,
Tynktura, solucya wyskokowa iakich-

kolwiek części mogących się w tym płynie
rozpuszczać.
Fytan, titanium, metall którego liczba :

stosunkowa dotąd nieoznaczona,



Tytuń, podług rozbioru  Vanqnelina skła-
tła się z wielkiey ilości materyi natury źwierzę-
cey przystępuiącey do białka, znad abłelaiia
nu wapna, kwasu octowego, saletranui solni--
ka połażn, istoty czerwoney rozpuszezaiącey
się w wodzie i wyskoku, wodosolanu ammo-
niaku, oraz kombinacyi ostrey, lotncy, bez ko-
loru, rozpuszczaiącey się w wodzieiwyskoku,
odktórey własności tytuniu zawisły, a którą
nikotyną nazwano.

U..

Ukwaszony, orygenatus , połączony
z kwasorodem. Dziś, ponieważ kwaszenie nie
iest inżwyłączną własnością kwasoroda, wy-
raz też ten powinienby wyyśdź z użycia.
Ulminum p. kombinacya wiązowa.
Ulotnienie, polatiłatio, przeyście cia-

ła stałego albo płynnego do stanu pary lub
gazu.
Umydlenie, saponifiatio , przeistocze-

nie tłustości lub oleiu na mydło.
Uran, uranium, metall którego termi-

nem ieduo-znacznym iest liczba 250.
Uranit, kamień uważavy za przy-fosforan

uranu i wapna.
Ur any, urales. Sole powstające zkwa-

su urynoWego i niedokwasów. w niedo-
syć roztrzasaue.

Ur an ammon;akn,uras ammoniae,
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Przy-uran ammoniaku, sub- uras
ammoniae. i

— Uran baryty, wras baritae, wedlug
doświadczeń Bćrard powstaie z 61,64 czyli
kwasu urynowego a 58,86 baryty.
— potażu, uras potassue, podług Be-

rard składa się z 70,11 części kwasn. a 29,89
zasady, według Braconnota zaś z 66,4 części
kwasu a 53,6 potażu.
Przy-uran potażu, sud-uras potas-

Sae.
Uran sody, uras sodae.
Przy-uran sody, sub-uras sodae.
Uran wapna, uras całcis.
Uryn ureum, kombinacya urynie właści--

wa, odktórey wszystkie icygłównieysze wła-
sności zawisły. Podług rozbioru Prouta, skła-
da się ze 40,66 części saletrorodu, 26.66
kwasorodu, 1999 węgla i 6,66 wodorodu;
podług Bórard zaś ze 45,4 saletrorodu, 26,4
kwasorodu, 19,4 węgła i 10,8 wodorodu.
Uryna, urina, płyn źwierzęey odcho=

wy, złożony podług rozbioru Berzeliusa
z g5.500 części wody, 5,010 urynu, 0,571
siarczana połażu, 0,516 siarczanu sody- 0,294
fosforanu sody, 0,445 solnika sodu, 0,165
fosforanu ammoniakalnego, 0,150 soli ammo- — :
niackiey, 1,714 mleczanu ammoniaku z kom-
binacyą źwierzęcą rozpuszczaiącą się w wy-
skoku, istoty źwierzęcey w wyskoku nieroz-
puszczaiącey się i cząstki uryuu, 0,100 fosfo=

w
$
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ranow ziemnych ze śladem fluoranu wapien-
nego, 0,100 kwasu mrynowego, o,o$2 klciu
pęcherzowego, 0.005 krzemionki. Uryna in-
nych źwierząt od ludzkiey mniey lub więcey
się różmi, anawet w ludziach nieskończonym
ulegać może odmianom.
Urzet farbierski, fsafis tinctoria,

Z, liści tey rośliny przygotownie się substań-
eya używana do farbowanianiebieskimkolo-
rem" 4 4

Uźwierzęcenie, animałisatio, wyro-
bienie materyi zewnętrzncy wśród iestestw
organicznych żyiących na własne ich ciało.

w.

Wanienka chemiczna, naczynie słu-
Żące do zbierania gazów. Napełnia się awy=
kle wodą albo żywóm srćbrem, i stąd zowie

się wanienką wodną albo merkuryalną.
W apnian, całcium, mełall, służący 7%

podstawę ziewł alkaliczncy zwaney pospoli-
eie wapnem, "Termin iegoSłosunkowy ao»
się 40. i

W apuo, ca/z, iest woduikiem albo nie-
dokwasem metallu wapniauu. Należy zaś do
ziem alkalieznych , iilckroć w słanie hezwo-
dnym zostaic, składa się że stosunka metallu
== 40ł stosunku takżekwasorodn, wyrażając

się przez liczbę 56. Woduik atoli tego nie-
dokwasu Oziiacza się przeź 56 -- 18 m 7h.

9 y V 27
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Wapno wypalone, iest niedokwasem:
-wepuimu'; przez ciepło: ałhowiem wypędza:
się wiłgoć i kwas węglowy.
— zgaszone, jest wapnem: wypalonćm:

-„połąezonećm-z wodą „ ezyli wodnikiem niedo-
kwasu 1. wópnianu'„-przy Którym zwykle:
pewnasię ilość: zbyteczney. wody. znaydnie.
Wawrzynek górny, dapkhne alpina:..

Wauqnelin w korze tey rośliny znalazł Kom-
biuacyą,. którą uważa: za: zasądę organiczną; u
ewa dafhiną (dapbninnn).
Wątroba, hepor;y tak dawniey czna

czano ciała: powstaiące: z. połączenia al
kali stałych wsiarką: ałbo: avsenikiem;. których:
wcyrzenie przypomina Kolor wątroliy źwie=
ïz.Ccey..
W efna, łann; podług rozbioru: Vauque—

lina składa się zeskrzcpłego Kleiu: i ustości:.
W eratrvnae, peraźtina;. alkali roślinne'

znałezione w nasienach veratri sakadillae'i ko—
rzeniach veratrii alki i eolohici autumnalis. Do—
dług rozbioru: Pelletier 4Dumas składa się:
266.75 części węgla; rg.60 kwasorodu, 8:54:
u 6odui. 5;ośssaletrorodu: Liczbarzaś 204,2:
w solaeli trso alhali, zastępnie mïeysce*poic-
dyiiezego i«go slosannku;; a ilbść kwasorodu!
kwasu. masię do Kwasorodh: zasady.Jdąk 1: 5...
WEZ p: Kantarydyn: *
Węgiel; car6onium—(carbo. purus: prin—

świa. carbonum),. ciało*proste niemetallicz—
ne,. którego liczba. stosunkowa: równa: się 12.

f



Węgiel roślinny, otrzymnie ślę przez
gatunek -destyllacyi :rośliu albo części roślin-
mych. Jo.
— ziemny, bitumen, lithantraz, g'ta-

mek węgla organicznego, przeiętego :Ałustością
1 pomieszanegą z niektóremi ziemiami i nie-
.dokwasanii. Znayduie się w naturze.
— ń4wierzęcy, pozostałe po wyrugowa-

miu z części źwierzęcych mocą ognia wszyst-
skich pierwiasthow lotnych.
W.ęgielek, carburetum, połączenie i10

rzędu węgla z iakićmkolwiek inućm ciałem
prostem. Konibinącye te atoli mader mało
„dotąd znaiome.
— bor owy, carburetum dborii, połącze

mie węgla z borem. .
— platyny, carburetum platini, połą-

«czenie platyny z węglem.
— siarczany p. siarczyk węglowy.
— żelazny, carburetum ferri, połącz

nie węgla z żelazem.— Obecny wstali wesi*l
zapewne w tym a nie innym znaydnie sie
związku;i toż samo należy mniemać o ołów-
ku, który podobnież powstaje z żelazai wę-
gla: dlaznaczney zaś obfitości tego ostałnie-
go, bywa niekiedy od autorow wspominany
pod imieniem nad-węgielka (super-carburc-
tum). ;
Węglany,carbonutes, sole złożonezkwa-

su węglowego i niedokwasow. Kwas, we
wszystkich tych kombinacyach, albo sięznay-
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duie w poiedyńczym stosunku s= 44, alho po-.
dwąqionym, potroionym i t.d.z ilość zaś kwa-
sorodu kwasu w węglanach obojętnych , ma
się do kwasorodu zasady, iak 2: 1. |
„Węglan ammoniaku, carbonas am-
moniae, połączenie prostego stosuńku kwasu
węglowego z poiedyńezym także ammoniaku,
którego wyrazem iedno-znacznym iest 44-54

— pf,

Nad- węglan ammoniaku, super-
carbkonas ammoniae,2.44 + 54 s= 1oą.

Przy-węglan ammoniaku i mie-
dzi n a dk w as zon y, sub-carbonas am—
"moniae et deufo- cupri.

Węglłan baryty, parzołiiebaritae $
44.——50 —e200, i
—hizmutu, carbonas Gioiniikki + 44

+ 160s= 204. :
. —— ceresu prosty, profo«carbonas
cerii, 44 -|- 108 == 152.
— ceresu przekwaszony, „dento -

carbonas cerii, 3.44% 4 232 = 304.
— chromu, carbonas ehróznit DAE

+ 160 =292.
— glucyny, carohae glucinae, 44

—[ 52 == g6.

— ittryi, carbonas yttriue, 44 + 80
=m 124, i
— kadmu, carbonas cadmii, 44 --1 28

w— 199.
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W e g1an 'kobaltn y SWW cobalti ,
44--06 = 112. *
— kobaltui ammoniaku, carZonas

cobalii et ammoniae.
— — li tyn y, cardbonaslithiae, 54 -- 356
= 00
Nad-węglan lityny, super—-carbonas
R, 2.44 -|- 36 == 124,
wę gl an magnezyi, carbonds mu:gne-

siae (magnesia salis amari, magnesia alba
s. aćrała, magnesia edymburgens s, magne-
sia salis epsomiensis, magnesia salis ca-
thartici , terra amara, terra murialica,
panacea anglica , terra absorbens minera-
4is), 44 4 40 — 84. W naturze znayduią-
cy sie węglan magiiczyowy, znaiomy u minera—
logow pod imieniem magnesitu.
— magnezyo-amm oniakalny,car-

bonas mognesiae et ammmoniae.
— manganezu prosty, proto-car-

bonas manganesii, 44 -H72==116.
— miódzi prosty, proto- carbonas

cupri, 44 -j;- 144 = 188,

— miedzi przekwaszony, deuto
carbonas cupri, 2.44 + 160 = 248.
— miedzi i potażu, sody lub am-

moniaku, carbonas cupri et potassae
sodae s. amumoniae.
Przy-węglan miedzi przekwa-

szony, sub-deuto-carbonas.cupri, 444160
204.-

27"
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Węglan niklu, carbonas niccoli, 44
+ 74 = 118.
— piklu i ammoniaku, cardonas

nieccli et ammoniae.
— ołowiu, carbonas płumói (cerussa)

44+- 224=268. A
— platyny prosty, prato-carbonas

platini, 44 + 208 = 25e. i E
— — platyny przekwaszony, deuto —
carbonas platint, 2.44% + 224— $Sis.
— potażu, carbonas połassae (al ali

pegetabile aćratum , sal tartari, alcali de--
puratum, sal alcali ficum depuratum , sał
liaivium depuratum, cineres clavellati de-
puraii, kali purum miie), 44 —F gó = 1%0.
Po rozpłynieniu się tey soli w powictrzu u-
formowany płyn gęsty oleyry, zowie się nie-
kiedy oleum tartari per deliquium. /
Nad-węglan potażu, super-carbo--

nas potassae, 2.44 +- gó ==184.
Przy-węglan potażu i miedzi

n a dk w a s z o n y, swö—car6onas potassae et
deuto-cupri. i
— z pod-siarczanem i wodo-so-

lanem ammoniaku; sol potróyna.
Węglan rodn prosty, proto-carbo- i

nas rhodii, 44 —— 256 — 300.
— sody, carbonas sodae (alcałi mine—

rale, sal alcali minerałe crystałlisatum ,
ałcali minerale aćratum, sal sedae depu-
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rałum, sal rochette, soda carbonata), 44/ —
—F 64— 498. $

Nad-węglan sody, super-carbonas
sodae, 2 44 -- 64e= 150.
_Przy-węglan sody i miedzi nad-
kw aszony, suó-carbonas sodae et deuto-
cupri.
Węglan sróćbra, cardonas argenti,

44 -- 256 == 280.
— stroncyany, carbonas stronliae,

' 44 — 104:= 148. i
— str y c h n i n y, carbonas strychninae,

44 4—762.9 — 806,9.
— uranu prosty, proło-carbonas u-

ranii, 44 4-260 z=35io. s
—uranu przekwaszony,deuto-car-

bonas uranii, 3.44 + 548 =600.
— wapna, carbonas całcis, 44—4— 56

c= 100. * 1
— w a pn a i m a gnes y i, caröonas cal—

cis et magnesiae, 100+ 84—184. BR
gorzki, dolomit.
— żelaza prosty, proto-and)

ferri, 44 +72 =116.
— żelaza przekwaszony, deuto-

carbonas ferri, 5.44 -- 160—= 292. ©
_ — żelaza prosty i nadkwaszony,

* carbonas proto-et deuto-ferri.
Przy-węglan żelaza nadkwaszo-

ny 9aa-deuto-carbonas ferri, 5.44 + 2.160
= 40%.
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Węglan złota prosty, proto-car-
bonas auri, 44 +--416 = 460.
— złota przekwaszony, deuto-car-

bonas auri, 5 44 -- 448 == 580.
— zynku, carbonas zinci, 44+-84—=128.

Przy-węglan zynku, sub-— caröonas
zinci, 44 ——.2. 84 = 232.
Węglan żywego srćbra prosty,

proto-carbonas hydrargyri, 44 +- 416==400,
— — $£y w ego srebra pr z e k w a s z o ny,
deuto-carbonas hydrargyri 2.44 —F 43 2—9290.
Węglik, carbonium. Niekiedy, inaie-

niem tóm oznaczasię czysty węgiel. Że atoli
w Chemii, ilekroć się mówt o węglu, tyle ra-
gy domyśla się węgiel czysty: wyrazem tym
przeto można bcz błędu węgłik zastąpić; tym
bardziey, że usiłuiąc na wszystko osobny wy-
myślać termin, należałoby też siarkę, fosfor , .
żelazo, i wielką liczbę innych ciał, po oczy-
szczeniu inaczey mianować.
Widłak gwożździsty, Woadodidi

clavatum. Nasiona tey rośliny podług bu-
cholza powstają z 8g.5 części polleninu, 6,0
oleiu tłustego, 5,0 cukru i 1,5 extraktu klei-
stego.
Wielofarbnik, polychroiłes, kombi-

nacya farbuiąca wydobyta z szafranu.
W ięzy, ligamenta, części źwierzęce sła-

żące do połączenia dwoch kości, tam zwła-
szcza, gdzie się te maią na około siebie po-
ruszać i stanowić stawy. _ '[raktowane
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wodą gorącą,daią się po części rozgotować.
na galaratę,
Wiłgoć stawowa, synopia, iest pły

nem kleistym przeznaczonym do odwilżania
stawow i ułatwiania rucha iednych kości na
około drugich. Podług rozbioru Margneron
wilgoć stawowa wołu składa się z 80,46
części wody, 11,86 włókna 4wierzęcego, 4,52 —
białka, a „73soli kuehenney, 0,7a sody 10,70
fosłorana wapna.. Vauquelin zaś z rozbioru
wiigoci stawowey słonia otrzymał białko, ślad.
kombinacyi do włókna przystępuiącey, węgla-
ny sodyiwapna, solniki potassu i sodu, oraz
substańcyą która przez wyskok nie opadała ,
a którą infazya galasu natychmiast osadziła.
"'Winiany, zartrates, sole powsłaiące

 zkwasu winucgo i zasad solnych. We wszy-
stkich połączeniach tego rodzaiu liczba 133
mieysce prostego stosanku kwasu zastępuie s
ailość kwasorodu kwasu winnego, masię do
kwasorodu zasady , w winianach oboiętnych,
iak 5:1. *
Wi ni an a m m oni a k n, tartrasammo-

niae (tartarus solubilis ammoniacalis, ka—
litartaricum ammoniacatum, alcali volati—
le tartarisatum), składa się ze stosunku kwa-
su wiunego== 135 i stosunku ammoniaku==34.
Wyraża się przeto przez liczbę 167.
Nad-winian ammoniaku, super-

tartras amimoniae, 2.133 +- 34== 300.



Winian antymoru, fartras stIbii,
3.133+- $06.1:=605,1.

— baryty, fartras baritae, 133 + 156
== 289.
— bizmutu, fartras bismuthi, 155 :60

3:== 295. *

— 7 b o* an e m ammon.laku, tartras
et boras ammoniae.
Nad-winian znad-boranem po-

taż u, super-tartras et barasMałasoh, cre=
mor tartari solubilis.
Winianz boranem sody, „artras

Jet boras sodae.
— boraxowy, tartarus Kabała,
— chromiczny, fartraschromii, 3.233 ,

+ OBRA. ;
— cynchoniny, fartras cinchonae,

155 —- 614,4 =747.4.
-  — yny prosty, proto-tartras stanni,
135 + 150==263.
— cyny przekwaszony, deuto-tar=

tras stanni, 2.1355 +- 146==412,
— glinki, żartras aluminae, 135—4— 53

== 108.

— glucyny, żartras gowna 1535--52
== 185. ;

— ittryi, tartras yttriue , 155+80
==219. 3
— kadmu, źarźras cadmii, 155+ 128

stz: 261.
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W inian kobaTtu;, fartras cobalii, 135
+ 68 =201..
— lityny, tartras lithiae, 135 ++ 36

= 169;
— magnez y i, tartras magnesiae, 155)

— 40 = 595: 3
— manganezu prosty, ONCE

manganesii, 1523— 72= 205.

— miedzipr osty , prolo-tartras cu-
pri, 155 +- 144== 277.
— miedzi przekwaszony, deuto—

tariras cupri, 2.155 +- v60 = 426. |
— morfiny, tartras morpkhiae; 125

+ 649 = 7749: PA
— niklu, żartras: niccoli, 1554-74

= GO.
— ołowiu; tartrus plumódi, 155 4-224

sa JBG:
— palkiasutartraspalladii, 155+ 128)

= 20'u..
— platyny prosty, proto- tartras:

płatini, r35.+--208 ==541.-
— platyny przekwaszony, deuta—

tartras platint, 2.r53 +-22%==625..
— potażź u, tartras potassae (tartarus"

tartarisatus, tar(arus neulratisatus, ałcali
vegetabile A sać vegetabile diu=
neticum),. 1355 --- g6 ==22g:
Nad-winian pot aż u;super-tartras'

potassae- (cremor tartari, tartarus praecipi=

tatus, tąrtarusdepuratus), 2.155 --96==362..
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Kamień winny (tartarus), fest tą solą nieoczy-
sz;czona.

Winian potażui a m m o ni & k w. far—.
traspotassae et ammoniae (tartarus soludilis
ammoniacałis, tartarus ammoniatus.

— potażnui antymonnu,  Zarfras
potassae et stibii (tartarus emeticus, tar-
tarus stibiatus); podług rozbioru Thćnarda
powstałe ze dwoch stosunkow winianu potażu
„a iednego, ańtymonn, i wyraża się przez
2 (133 4 96) + (3.135 +- 906.1) = 1165.a.-
— potażu ibaryty, tar/raspołassae

et baritae. ; €
— potażu icyny nadkwaszony,

tartras potassae et deufo-stanni.
— potażu i glinki, tarćras pofassae et

aluminae.
— potażu i kobałtu, źartras połas-

sae et cobałti. — * '
— potażui lityny, fartras połassae

el lithiae. |
— potażui magnezyi, fartras po-

iassae et magnesiae.

— potażźu i manganczu pros tys
fnrtras potasscre et proto-mangunesii.

— potażu imiedzi nadk waszeoc
ny, fariras połassae et deuto—cupri. 5
— pota&u i e1ow iu,£ar£ra.;juota.ssae'

et plumbi.
— pota&u ? so d y, far/ras poi'asmc et
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> (sal polirchreśtieme znajy (133
+ 90) + (135 ---04) ==426. ^
UWiui an potażu, sody i glinki,

tartras potassae , sodae et. aluminae:
—— potażu:i sróbrKaj tartras potassae

et argenti.

— potażu i stroncyany, tartras
potassae et strontliae: |

— potażu i wapma,. tartras potassóż:
et całcis
— potażuiźżelaza prosty, źartras

' potnssae et proto'-ferri , (»53 47 96) +- (133
—— 72)—— 434.
— pota&u i żelaza nadkwaszo-

ny,tartras potassae et deuto-ferri.
— potażu izby au; źartrauspotassae'

eb. zinci.
-— potażu: i żywego CRG nad—— —

kw aszony, £arfras potassae et deuto —
hydrargyri. — — i
— rodu prosty;_proto: tartras: rhochi,,

1534 206 == 358g,
— rodu przekwaszony, deuto-tar=

tras rhodii, 3:1354 288==687.
— sody,. tartras sodae, 135+64==1g7.-
Nad-winian* sody, super-tartras $0—

dae, 2 135+64% == 300. ;
Winian sody ili ty my, £artrus S0>

dae et lichiae.. r
— sody i miedzi nadkwaszony:;.

tartrus sodae et. deuto-cupri.
R
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Winian srebra, źartras argenti, 155

+ 236==56q.
— stroncyany, tartras strontiae ,

133 -- 104 = 257.
— strychniny, tartras strychainae,

153 + 762,9= 895,9.
— urann prosty; proto-tartras ura-

nii, 135 -- 266 = 399.
— uranu. p zekwaszony, deuto-

tartras uranii,5.155 +- 548== g47.
— wapna, żariras całcis, 133+- 56

we 189. $
_— żelaza prost y, proto-tartrasferri,

' 1955 ++ 72== 200%
— żelaza przekwaszony, deuło-

tartras ferri, 5.185 + 160==559 .
— ziemianu, fartras tełlurii, 155

-+ g2 = 22D. | e . E

— zynku, tartras xinci, 155 +84
217.
— żywego srebra prosty, proto-

tartras hydrargyri, 155 + 416 =54g.
— żywego sróćbra przekwaszony,

devto--laytras hhydrargyri,2„155450698.
Wino, pinum. W chemii pod imieniem

tóm zay ajcósy każdy płyn opaiaiący, z kom-
biracyi słodkiey przez tak nazwaną fernien-
tacyą winną wyrobiony. A zatćm piwo, ia-
błecznik, miód, wiszniak i t. d. sągatunka-
mi win, bo każde z nich przez destylłacyą
daie wódkę lub: wyskok, W potocząey atoli ©
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mowie winem, zowie się przefermentowany
moszcz czyli sok wyciśniony z iagod winnych:
Wino-siiarczany, szpho - sinates

(sałia oenethionica, saliaprot--oenothionicn);
sole złożone zkwasu winno-siarczanezo i nie-
dokwasów. Dotąd atoli mało poznane, a by iż
nawet może, mimo usiłowań Serturnerai
Wittinga, że kwas ten iest tylko ścisłą mie-
szaniną albo połączeniem do-kwasu siarcza-
nego, ziakąś kombinacyą organiczną. Tym
zaś mnicy znaiomy tak nazwany kwas winno-
siarczany drugi i trzeci (acidum deut-oeno-
thionieam i tit-ocnothionicum) od Sertiirue-
ra za osobne uznane.
Witeryt, wiżherites, naturalny węglan

baryty. Podług rozbioru Klaprotha składa się
z 98,240 części węglanu baryty, 1,7035 węgla-
nu stroncyany, 0,045 glinki z żelazem 10,008
węglanu miedzi.

_ Własności, proprietałes, sposoby ia-
kiemi na zmysły nasze działaią rozmaite ciała,
a następnie stosowne w dnszy obudzaią uczu-
cia. Chemiia zatrudnia się głównie poźnaniem
tych własności.
W łókno, /ibrina, kombinacya organicz-

na; dzieli się na włókno roślinne (fibrina
 vegetabilis, ligninam) i źwierzęce (fibrina
animalis). Pierwsze podług rozbioru Thćnax-
dai Gay- Iiussaca powstaie z 52,0 części wę-
gla, 42,7 kwasorodu, a 5,3 wodorodu; we

„ włóknie zaś źwierzęcóm ciż autorowie znale-



4h 53,560 części «węgla, 19,954 saletrorodn.
19,685 kwasorodu i 7,021 wodorodau.
Włókno korkowe, suderinum, gatu-

uek komhbinacyi roślinney wydobytey od Che-
vreulaz kory drzewa korkowego. /
Włosy, capź/łż, szerść i t. d. powstają

z kombinacyt źwierzęcey podobney do kleiu
i tłustości, po spalenia zaś zostawnią -<sole
miauowicie wapienne, krzemionkę, 1iedokwas
manganezn, żelazo i siarkę.
W oda, aqua (o:rlämn hydrogenii), płyn

Roynie po całey ziemii rozlany. powsta ący-z wo-

dorodn i kwasorodu, których stosunek codo
obiętości masię iak 2: 1, co do wagi zaś, na
2 cześci wodorodu iest w nim statecznie 16
kwasorodu. 1 ztądto, dlapogodzenia obiętości
z liczką stosunkow, przypuściwszy w wodzie
na poiedyńczy stosunek kwasorodu, dwawo-
dorodu, i wyraziwszy stosuncćk prosty wodo-
"rodu przez a. wypada ozuaczyć kwasorod
przez 16, wodę zaś przez 2.1-- 16—= 18.  -
— barytyczna, aqua baritae, iest so-

lucyą wodnika niedokwasu a. baryta w wo-
dzie.
— destyllowana, agua distiliata,

iest wodą oczyszczoną przez destyllacyą. Ta-
ka się tylko w ściśleyszych doświadczeniach
chemicznych używa.
— królewska, aqua regie, kwas sa-

letro-solny.
— królowey, aqua.reginae, tak zale-
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cał nazywać Meir mieszaninę kwasu siarcza-
nego z saletrowym, która ma własność rozpu-
szczania w sobie obficie sróbra. Nazwisko to
przecież niepotrzebne i nienadto szczęśliwe.
W oda krystabliczna, aqua crystał-

lisationis , iest tą wilgocią, iaką w sobie za-
 trzymuią kryształy osiadaiące., czyto z wody,
czyteż z wodnistego wyskoku lub eteru.
— k w a s o ro d n a, aqua oxygenata (deu—

towidum hydrogenii), iest połączeniem wody
z kwasorodem. Thónard uważająctę ostatnią:
za niedokwas 1. wodorodu, wodę nadsyconą
kwasorodcm rad uważać za niedok was drugi.-
Związck ten atoli nader słaby, a nawet ciężko
weń wlać dwa razy tyle kwasorodu, ile się
go w zwyczayney wodzie znayduie. .
— mineralna, aqua minerałis, tak się

pospolicie zowie woda, z łona ziemi na icy
powierzchnią występuiąca, obciążona częścia-
mi lotnemi, ziemnemi i solnemi, za pośredni-
ctwem których nabywa rozmaitych własno-
ści łekarskich i coraz inaczey na gospodar-
stwo źwierzęce działa. Wody te dzielą się
zwykle 1.) na wody kwaśne albo kwasko-
wale (acidala), w których pannie kwas wę-
glowy, 2.) na siarczyste czyli hepatyczne
(suiphurea s. hepalica), nasycone wodorodem

. siarczystym zwanym inaczey gazem hepałycz-
nym, 5.) na wody słone (salina), obfituiące
w sole i 4.) na Źełazne (ferrosa), w ktorych
niedokwas:żelaza' przemaga. Każdy atoli zitych

oi RE 28* .
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cztórech rzędow, powstaie z nicqpraniczoney
liczby odmian, a wody należące do iednego

któregokolwiek z nich, lubo „mogą mieć w so-
bie części charakteryzniące inne, te ostatnie
przecież nad głównym elementem góry brać
nie powinny.
Woda stroncyany, aqua strontia-

nae, iesł rozpuszczonym w wodzie woduikicm
niedokwasu 1. stroncyanu. *
— wapienna, aqua.calcis /solutio cal—

cis), iest roztworem wodnika niedokwasu 1.
"wapnianu w wodzie.
"Wodanium, imie nadane od Lampadin-

sa metallowi znalezionemu w kruszcu piry-
tem wodanowym nazwanym. Doświadczenia
atoli pokazały, że to iest alliaż kilku metali,
a mianowicie kobaltu, nikla, żelaza i arsen'ku,
przy których znayduie się ieszcze cząstka siarki,
antymonuu, miedzi i manganczu.
Wódka, aqua vitae, iest rozlanym czyli

osłabionym przez wodę wyskokiem.
Wodnik, hydras, iest połączeniem che-

micznóm iakiegokolwiek kwasu lnb niedokwa-
su z wodą. W kombinacyach tych prawa sto-
sunkowe nayściśley są zachowane; bo stosu- —
nek kwasu lub niedokwasu iest tu statecznie
połączony albo z iednym stosunkiem wody
== 2168, albo z 2.18, 5.18 i t d. lub nawza-
iem. W kryształach atoli solnych obecna wo-
da, nie zdaie się tak ściśle praw tych pilno-
wać.
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Wodnik barytu albo niedokwasu
i. barytu, hydras barii s. protowidi ba-
rii p. bary ta.
— bizmuta czyli Kiedskwaiu kiac

mutowego,hydras bismuthi s. owidi bis—
znuthi, powańcić z niedokwasu bizmutu i wo-
dy. Koloru białego.
— cyny prosty albo niedokwasu

1. cyny, hydras protosidi stanni, powsta-
ie ze stosunku poiedyńczego niedokwasu==150
i stosunku wody== 18; wyraża się. zatćm
przez 18 ++ 150== 148. Koloru białego.
— cyuy przekwaszoney albo nie-

do kwasu 2. cyny, hydras deutow. stunni.
Koloru białego. /

* — glinianu, hydras aluminii, 18

-- 35= 55.
— kwasu saletrow ego, hydrasdci-

di nitrici (aqua fortis, spiritus nitri), po-
wsłtaie ze stosunku kwasu saletrowego =108
i stosunku wody; wyraża się więc przez
liczbę 126. W handlu znaiomy pod imieniem
_"serwaseru.

— kwasn siarczanego, hydras_aci-
di sulphurici (ac. vitriolicum, oleum vitrio-
li, acidum sulphuricum glaciałe), iest połą-
czeniem poiedyńczego stosunku kwasu siar-
czanego bezwodnego=== 80z iednym także wo”
dy= 18, i wyraża się przez 18 +- Boga,
— litynu, hydras lithiae p. lityna.
— magne & yanu;, hydras KIE p.

magnezya,
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Wodnik manganezu prosty albo
niedokwasu 1. manganezu, hydras
rotox. manganesii, 18 + 72==g0. Koloru

brudno-żółtego.
—— manganezn przekwaszonego

czyli niedokwasu 2. manganezu, hy-
dras deutox. manganesii, 18 + 160 = 178.
Koloru brunatnego.
— miedzi nadkwaszony czyłi nie-

dokwasu 2. miedzi, hydras deutoz.
cupri, 218 +- 160==1g6; koloru zielonego
albo niebicskiego. Zdaie się że niedokwas
ten, daie początek dwóm wodnikom różnym,
z których zielony ma mniey wody w sobie, wię-
cey zaś niebieski.
— ołowiu, hydras płumbi. Koleru bia-

łego.
— potassu, hkydras potassii p. polaż.
— sodu, łydi'as sodii p. soda.
— stron cyanu, hydras strontii p.

stroncyana.
— wapnianu, hydras całcii p. wapno.
— Żelaza prosty czyli niedokwa—.

su a. żelaza, hydras protoz. ferri, 18
+72 = go. Koloru brudno-zielotego.

-— Żelaza przekwaszonego czyli
niedokwasu 2. żelaza, hydras deutoz.
/erri, 5.18 +- 160=214. Koloru czerwono-
brunatnego.
— zynku, hydras zinci, 18 +-84==102.

Koloru białego. dd ?)
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W.o Ani sty, aquosus, zawierający:w sóbie
w znaczney .obfitości wodę.
Wodo-chlorany p. wodo-solany.
W.odo-flnorany, hydro fluates, po-

łączenia - kwasu -wodo-fluorowego z niedo-
kwasami. W solach tych liczba 41 zastępuie
mieysce poiedyńczego stosunku kwasn, a ilość
wodorodu zawartego w wodo-fluoranach obo-
iętnych, ma się dokwasorodu zasady, iak 2:16.
Dotąd przecież -nie znamy składu tych soli, a
przynaymniey dotąd niewiadomo, azali nie-
„które wodo-fluorany proste lub nadkwaszone
nie są raczey fluorkami łab nad.-- fluorkami.
I dla tego uastępnie po kaźdey soli, położy”
my wyrażenie fluorku tey zasady iaka do skła-
du niedokwasu -wchodzi. .
Wodo— f l u or an ammon i aku, hy-

dro-fluas ammoniae, powstaie z poiedyńcze-
go słosunka kwasu wodo-fluorewcgo= 41 i

.stasanku ammoniaku =74, Wyraża się zatem
„przez 41 ++ 84-=75. 5
— — antymonu, fhydro-fluas stibii,

5:41 -- 306,1== 429,1. Fluorek antymonowy
wyraziłby się przez 535g +- 258,1==375,1.
— — baryty, hydro-fluas baritae , 4a

+ 156—=1g7. Fluorek barytu == ö9 + 140

zzz
— — bizmutu, hydro-fluas bismuthi ,

41 +- r60==204. Florek bizmutu wyraża się
przez 5g + 144== 183,
— — ceresu prosty, prote-hydro »a
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fluas cerii, 41 + 108 = 14g. Fluorek ceresu
= 5992 = 151.
Wodo-fluoran ceresn przekwa-

szony, deuto-hydro-fluas cerii, 5.41 +- 252
==355. Nad-fluorek ceresu=5.59--2.92=301.
— — chromu, hydro-fluas chromii ,

3.41 — 160 ==285. Fluorek chromu = 5.39
+ 2.56 = 229. $

— — cyny prosty, proło-hydro-fluas
stanni, 41 +- 150 = 171. Fluorek cyny=*9
-- 114 = 253.
— — cyny przekwaszony, deuło-

hydro-fluas stanni, 2.44 + 146-= 228. Nad-
fluorek cyny =2.359 -H 114 = 182.
— — glinki, hydro-fluas aluminae,

41--55==76. Fluorek gliniana =5g +- 19 -
= 50.
— — glucyny, hydro-fluas glucinae,

41 52 =g9. Fluorek glucynu = 5g +- 56
==75,
— — ittryi, hydro-fłuas yttriae, 41

-- 80== 121. Fluorek ittryi== 59 4— 64—105.
— — kadmu, hydro-fluas cadmii, 41

+ 128 = 169. Fluorek kadmu=59 + 112
=z 101.

2 — — kobaltu, hydro-fluas cobalti, &x —
-+68 = 109g. Fluorek kobaltowy—— 59 —4— 52
=—gl.

— — lityny, fydzocfiiaa lithiae, 41
+56==77. Flugrek litynu= 59 + 20—=5g.
— — magnezyi, hydro-fluas magne-
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siae, 41 +- 40 =81. Fluorek magnezyanu==39
-+ 24 =63.
Wodo-fluoran manganezu pro-

sty, proto-hydro-fluas manganesii, 41 --72
== 115. Fluorek manganezu— 59 —[ 56 ==$5>
— — manganezu przekwaszony,

deuto-hydro-fluas manganesii, 5.41 +- 160
= 285. Nad-fluorek manganezu= 5.39 —4—2.56
== 229
aż miedzi prosty, protfo-hydro-
luas cupri, 41 -H 144 = 1685. Fluorek miedzi
== 389g + 128 = +67.
— —miedzi przekwaszony, deuto-

hydro-fluas cupri, 2.41 -- 160 = 242. Nad-
fluorek miedzi= 2.59 +- 128 = 206.
— — niklu, hydro-fluas niccoli, 41-174

==115. Fluorek niklu = 39 +- 58 = g7.
— — ołowiu, hydro-fluas plumbi , 41

-- 224 = 265. -Fluorek ołowiu= 3g + 208
= 34%
— — paIlasn,ïzero—fïua.s*palladn, 4x

—[ 128—:6q. Fluovek pallasu—ög+ 112
151.
— — platyny presty, profo-Rhydra-

fluas płatini, 41 + 208= 249. Fluorek pla-
tyny =5g + 192= 251.
— —platyny przekwaszony,dez-

to - hydro-fluas płatini, 2.41 + 224 == 306.
Nad-fluorek platyny = 2.359 - 192 — 270.
— — potażu, hydro-fluas potassae,
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&i 1. gó== 137. Eluorek. polassu == 59 + 80
w— 19
W o d.o— fluoran rodu. prosty, pro-

to--hydro-fluas rhodii, 4a -+ 256=2g7. Fluor
rek rodu == 59 -F 240 ==279g.
— — rodu przekwaszony, deuto —

hydro-fluas rhodii, 3.41 + 288.= 411. Nad-
fluorck rodu== 3:89 + 240 == 357.
— — sody, hydro-fluas mę &i 4—64.

== 105: Kłuorek sodu==3g 4- 48== 87. —
— — sróbra, hydro-fluas argenti, 4a

+ 256 —-277. Elnoreli srebrny == 5g.+- 220-
== 209.
— — stroncyany, hydro-fluas stron— ^ /

?iae, — 41 ——104 —« 149. Eluorek stroncyanu:
— 50—$ 88 == 127. E
— — uranu prosty, proto- hydro-

fluasuranii, 41 + 266 = 307.. Eluorek ura-
nu= 5g + 250<= 248g.
— — uranu pr ; e E w&s zo n y, proto—

liydro—fluas uranii, 5.ä4— 548= önl.had-
fluorek nranu ——5.39 + 2.250 = 615.
— — wapna, hydro-fluas całcis, 44

+4 56 ==g7.  Fluorek. wapnianu==3g+ 40
== 79,

— —żelaza prosty, próto -hydro —
fludsferri,443 +-72== 115:  Kluorek żelaza:

HAR Gaża. pr zekwaszony, deuto-
_hydro-fluas ferri, 5.44 > 160== 205. Nad-
'fluorek. żelaza &— 5.tj + 2.56 a= 2
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W o d o — fluoran aaa) hydro-
fłuas tellurii, 41 +- 92 = 155. Fiurek zie-
mianu = 3g +- 76 ==115, X

. — — —— ztota prosty, profo—hydro—flu—
asauri, 41 -|- 416 =407. „Flnorek ztoty—393
-+ 400 = 459. K

— —— — złota przekwaszony, dou/o—
hydro-fluas qauri, 5.41—[— 448 — 571.  N?
fluorek zloty— 53 39 4— 400— 517
— — zynku, hydro-fluas zinci, 41-1-3%

= 125, Fluorek z„ynkowy =3g +- 65 == 107A
— — żywego srćóbra prosty, pro A

to--kydro-fluas hydrargyri, 41 -- 416 — 457.
 Fiuorek żywego srebra = 5g 4— 450==43g.

— — — Żywego sr6bra przekwa-
szony, deuto-hy dro-fluas hydrargyri, 2.44
+ 4352 = 514. Nad-fluorek żywego srćbra
= 2.39 -- 400 —= 478.
Wovdo-iodany, hydriodates, połącze”

nia kwasu jeódeiódow egó z zasadami solnemi.

W kombinacysch tych które albo są proste
( proto-hydriodates) albonadńwaszone (deu-
to= hydriodates), siosunek poiedyńczy kwasu
albo się wyraża przez 252, albo też przez 2.252,
35.252 i tak następnie. Aże niekiedy sole te
rozkładziąc się dobrowolnie , farbuią się dła
cząstki iodyny z kwasu wydobytey; sole te
przeto, mogą bydź niekiedy wodo-iodanami

- iodowemi (bydriadates iodiei). W ogólności
iednak związkow tego rodzaiu,podobnie iak
wodo-salaiiow .powstających z ałkali, ziem at-

29
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kalieznych5 niektórych niedokwasow metal--
licznych, gieznamy; iodyna. bowiem zdaje się:
micć m«ecnieysze powinowactwo do metali.
służących tvm niedokwasom za zasadę, niżeli.
też metalle okązuią do kwasorodu.
wodo-iodan ammoniak u, kydrio-.

dog ammoniąe, połączenie: poiedyńczego;
sgsunkn kwasu wode-iodow.egoze-stosunkiem
w ostym ammoniaku;, równaiąże stę 252 +- 54
== 246.
— — ceresu prosty: proło-hydrio-.

dus. cerii, 252 -E 108 == 560...
— —ceresu przekwaszony, dżufo--

hydniodas. cerii,, 51202 + 232 ==.988,
— — ehromn, kydriodas chromii ,,

3 252 Ę 160==916.
— — cyny prosty, pneźo-hydriodas:

stanni, 252 -Ę 1350 == 58 %.
. — — cyny pr zekw-aszonv», deuto——
hydriodas: stanni, 2.202 -+ 146 == 650..
— — glinki, hydriedasaluminae,. 252;

-;355 == 267:
— — glucyny, hydsiodas. gliteinae-,,

^202 — 52 — 504, | i

o —f- ittryj, hkydriodasyitride, 25280,
msrm

— — kadmu, hydriodas. cadmii,. 252:
-+ 128== 580.
— — kobaltu, hydriodas; cobialti;, 252;

4 68==sz370%.
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Wodo-iodan manganezu prosty. ;
proto-hydriodas manganesii, 252-72==524%.

» — — niklu, .Aydriodas 'niccoli, 232
+74 =3 20.

— — pallasu, hydriodaspalladii, 252
-- 1268 ==-380. f 1
— — platyny prosty, proto-hydrio-

das platini, 252'-+ 208 == 460.
— — nlatyny przekwasz ony.det-

to-hydriodas platini, '2:252 +- 224==728. 4
— — rodu prosty, proto-hydriodus

rhodii, 252 -- 256 == 508.
— — rodu przekwaszony, deużo-

hydriodas rhodii, 3.252 +- 288== 1054.
——— —uranu prosty, proto-hydriodas

uranii, 252 -- 266518. , sc ^

— — uranu przekwaszony,deużo-
hydriodas uranit, 5.252 —— 548 = 1304,

—— — — żelaza prosty, proto-hydrio-
das ferri, 252--72 ==924.
— — żelaza przekwaszony, deu-

to-hydriodas ferri, 5.252 4- 160==gub.
— — ziemianu, hydriodus tellurii,

252 —- 92 = 344. ï *

— — zynku, Aydr£odas zinct, 252—94
—950. |
W odorod, hydrogenium , zasada gazn

wodorodnego, w którym pierwiastek ten z cie-

plikiem, a może z cieplikiem i światłem, iest ;
połączony. W rachanku liczb stosunko' ych. :

'czyli iedno—znacznych, wstowniku tcra&u.cy—



X

a&»xm, bierzemy go za icdnosc, i po'edynczy ie—
go stosunck przez liczbę r, wyrażamy.
Wodoro-dek, hydruretum, iest połą-

czeniem rzędu 1. wodoroda z innćm iakićm-
kolwiek ciałem prostóm. W. kombinacyach
zaś tych prosty stosunek wodorodu== 1,iest
albo połączony z poiedyńczym stosunkiemiin-
nego ciała prostego, albo ze stosunkiem iego
podwoionym, poeRe i t. d. albo nawza-
iem. |
— arsenikow y , hydruretum arseni-

ci, powstaie z połączenia wodorodu z metal-
_lem arsenikiem.
— potassowy, hydruretum potassii.
— siarczany, hydruretum sulphuris ,

połączenie wddorodu zsiarką, gdzie na tę sa-
łzę ilość siarki co w kwasie wodo-siarczanym
jest mniey wodorodu. Można atoli kombi-
nacyą tę uważać za połączenie wodorodu siar-
czystego z siarką. Aże tak nazwane wodo-
siarczany siarczyste maią w sobie niniey wo-
dorodu, niżeli go iest w kwasie wodo-siarcza-

"bym, albo co na iedno wychodzi, na tęż samę
ilość wodorodu, *więcey siarki: niektórzy prze-
to uważają w tym razie niedokwas, jako połą-
czony z kwasem udzielnym. Dotąd przecież
rozumieć można, że sole te, są połączeniem
wodo-siarczanow zwyczaynych z siarką, i dla
tego się powszechnie wodo-siarczanami siar—
czystemi zowią. 3
W o d o r o d arsonikowy, hydrogenium



arseniatum, iest połączeniem arscniku z wo-
dorodem dotąd ze składu swego miedość
poznanóćm. W tak nazwanym gazie wodóro-
dnym arsenikowym istota ta połączona iest
z cieplikiem.
Wodorod fosforyczny, kydrogenium

phosphoratum , powstaie ze stosunku łostoru i
cztćórech wodorodu,iwyraża się przez 4 -+:351.%
=— 355,4. W gazie wodorodnym fosforowym isto= ;
ta ta iest w związku z cieplikiem.
— nad-fostoryczny, hydrogenium,

per-phosphoratum, 2 4- 31,4= 33,4. W gazie
wodorodnym nad-fosforycznym istota ta e*
czona z cieplikiem.
— selenowy, hydrogenium selenictum

p. kwas wodo-selenowy.
— siarczysty, hydrogenium sulphura-

um p. kwas wodo-siarczany.
— węglisty, hydrogenium carbonatum,

4—[ 12 — 16; służy za zasadę gazowi tegoz
nazwiska.
— uad-węglisty, hydrogenium per-

carbonatum, 4+- 2.12 ==28. Jest zasadą ga-
zu wodorodnego nad-węglistego. |
— ziewmianowy, hydrogenium tellu-
ze p. kwas wodo-ziemianowy.
Wodo-seleniany, hydro seleniates,

sole złożone z kwasu wodo-selenowego i nie-
dokwasow. Ponieważ zaś kwas ten %nalary
swoiey nader wiele ma podobieństwa do wedo-
siarczanego, przeto iakz tym ostatnią 'zasady

29: a eo
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sołne niekiedy tyłko rzetelne wydaią sole, nay-
częściey zaś daią początek selenkom i wodzie,
tem barziey Że znaczna część melalli mocniey-
sze zdaie się mieć do selenu niź do kt asorodu
powinowactwo. W solach atoli w których kwas
ten rzeczywiście jest obecny, liczba 84mieysce

„ poiedyńczegoiego stosunku zastępnie, kiedy te,
gdzie przytóm znayduie się pewna ilość roz-
puszczonego selenu, podobnie iak wodo-siarcza=
ny siarczyste, maią na stosunek kwasn wodo-
selenowego , stosunek zasady solncy i ieden,
dwa lub więcey stosunkow selenu. I dla tego
te ostatnie związki-wodo-sełenianami sele-
nowemi zowiemy.
Wodo-sełenian ammoniaka, hy-

dro-selenias ammoniae, połączenie prostych
stosunkow kwasu wodo-selenowegoiammo'ia-
ku, którego liczbę jedno-znaczną iest 84 +- 54
== 118.

— — baryty, dee-selenias baritae,
34 -- 156= 240. s f

— — eeresu prosty, proto-hydro-
sełenias cerii, 84 4— 108 = 192.

— — glucyny, hydro-selenias glucinae,
84 + 52 == 136,
— — lityny, kydro-selenias lithiae,

84 -+ 36== 190.
— — magnezyi, hydro-selenias ma-

gnesiae, 84 40==124.
— — m an g a n e z u prosty, proto-

h) dro—selenias manganesii, 84 —— 72 — 156.
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Wodo—selenian p o t a £ u, Aydro—sele«
nias potassae, 84 -|- gb= 180.
— — sody, hydr"A sodae, 84

 +04%=—= 148..
— — stroncyany, hydro -selenias

stronliae, 84 -- 104== 188.

— — wapna, hydro- selenias całcis,
84 4 56 — 140. i

— — zynku, hydro-selenias zinci, 84
-- 84= 168.
W o d o — si a r c z a n y, Aydro—sulphates,so—

le złożone z kwasu wodo-siarczanego, czyli tak
nazwanego wodorodu siarczystego.i niedokwa-
sów. Sole te sposobem wszystkich innych mo-
gą bydź proste (proto-hydro-sulphates) albo
przekwaszone (deuto-hyrosulphates); tćm się
zaś odznaczają, że mogąc się łączyć z siarką,
daią tak nazwane wodo-siarczany albo przy-
wodo-siarczany. siarczyste, które odChemików
uważane są niekiedy za połączeniia niedokwa*
sów z nowym kwasem dotąd należycie nie+
poznanym, w którym iednemu stosunkowi siar-
ki=32, ieden tylko wodotodu == 1, odpo-
wiada. W wodo-siarczanach atoli stosanek
poiedyńczy kwasu ==34, iest statecznie połą-
czony z iedaym, dwoma, trzemai £. d. stosun-
kami zasady, albo nawzaiem ieden stosanek
zasady, z kilka kwasu.
Wodo-siarczan ammoniaku, hy-

dro-sulphas ammoniae, składa się ze stosunku
" kwasu=54istosuuku ammoniaku odpowia-,



daiącego 54 także. Liczba przeto icdno-zna-
czna tey soli równa się 54+- 54 == 68.
Przy-wodo-siarczan antym,onu,

sub-hydro-sulphas antimonii, kermes mine-
ralis pulvis carthusianorum , sulphur anti-
„moniiper se praecipitatum. sułphur antimo-
nii rubrum, ocydum stibii hy dro-thionicum.
Cze: wiec mineralny.
Wodosiarczan baryty,hydro-sul-

„phas baritae, 54 +- 156 = 190.
- — cyny prosty, proło-hyHRork p u$
stanni.
— — cyny prz cekwaszony, euto—

hydro — sulphas stanni. i
' — — cer esu pr o st y, proto— hydro—

 sulphas certi, 54 +- 108== 142.
— —glucyny, hydro-sulphas gluci=

nae, 54 -- 52 == 80.
— — lity ny, hydro - sulphas lithiae,

34 + 50 ==7
San" magne zyi, hydro-sulphas ma-
gnesiae, 54k40 = 74.
— — manganezu prosty, proto-

hydro-sulphas manganesii, 54 -p 72 =2 106.
— — niklu, hydro - sulphas niecolk»

54 -|- 74 = 108.
— — potażau, hydro-sulphas połas-

sae, 54 +- 96 = 130.

— — sody, hydro-sułphas sodae, 54
+ 64 === g8. i
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Wodo-siarczan stroncyany. hy-

dro-sulphas strontiae, 54 -+ 104 = 198.
— — wapna, hydro-sulphas calcis,

84 -- 56 == go.

— — zynku, hydro- sulphas zinci,
34 —— 84— 118. &
Wodo-siarczany siarczystć, hy-

dro-sulphates sulphurati, połączenia wodo-
siarczanow z siarką.uważane od niektórych che-
mikow za sole ze szczególnego kwasui nie-
dokwasow złożone. Dotąd atoli mało roztrzą-
sane; zdaie się tylko że większa ich część do
rzędu. przy-wodo-siarczanow siarczystych na-
leżećby powinna. wS iq
Wodo-siarczan siarczysty am-.

moniaku, hydro-sulphas sulphuratus am-
moniae (liquor fumans Boylei) , powstaie
z kivasu wodo-siarczanego, ammoniaku i siarki.

- — — —antymonu, hydro-sulphas sul-
phuratus stibii (sulphur auratum antimonii,
sułphur antimonii praecipitatum), zdaie się
bydź raczey przy-wodo-siarczanem antymonu
siarczystym. Złota siarka antymonu.
— — — baryty, Ware: sulphas sul=

phuratus baritae.
mm> — mag ORYG hydro - sulphas

sulphuratus magnesiaę. |
— — — potażu, hydro = sulphas s

phuratus potassae.
" — — — SOdy, hydro - sulphas odst
ratus sodae. ^ :
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Wodo—s i arczan siarczysty stron-
c y a n y, hydro-sulphas sulphwatus stron—
tzae
——— wapna, hydro - Zuipkóa sul-

 phuratus calcis. i
W o d o—siarczyki, Aydro— su/phuwre—

ta, przedtćm (ozuaczano imieniem tem dzi— /
sieysze wodo-siarczany i wodo-siarczany siar-
czyste. , &

Wodo-siniany, hydro - cyanates
(prussiates), sole złożone z kwasu wodo-sin-
nego i zasad solnych. [Liczba 54 zastepuie
w nichmieysce poiedyńczego- stosunku kwa-
su, ailość wodorodu kwasu tego, ma się do
kwasorodu zasady, w wodo-sinianach oboię-
tnych, iak 2: 16.
Wodo-sinian ammoniakn, hy-

dro-cyanas ammoniae, powstaie z 54 części
kwasu wodo-sinnego i 54 ammoniaku, i wy=
raża się przez 54 -+ 54 = 88.
— — antymohnu, „som stibii,

3.54 +- 506,1 == 468,1.
Ma R TREEyty, hydro-cyanas baritae,

54 — 156 — 210.
— — bizmutu, hydro-cyanas kome

thi, 54 160= 214.
— — ceresu prosty, profo - hydro-

cyanas cerii, 54 +- 108 == 162.
— — ceresu przekwaszony, deu-

to - hydro-cyanas cerii, 5.54 +- 252 = 594.
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W odo-sinian chromu, hydiro-cya-
nas. chromii, 5.54 -+- 160 =3e22.
— — cyny prosty, proto-hydrorcya-

nas stanni, 54 +- 190 == 184.
 —— cyny przekwaszony, deuto-
hydro-cyanas: stanni, 2.54 -- 146= 254
— —glin ki, hydro-wódiazy aluminae ,.

54 —F 55 ==8g.-
— — glucyny; h dko-cyanań AKCÓŻE

54 -- 52= 100.
— — jittryi, hydrorcyanas gztitriae, 5%

+ 80== 134
| — —-kadmu,. hydro-cyanas: cadmii ,,
54 -- 128=182,
— — kobaltu, hydro-cyanus: cobałti,

. 544 68 = 122.
— — blityny,, hydko-cyanas lithiae; 54:

4.56=go.. .
— — magnezyĘ Aydi'o«cyanas;magne”

siae,. 54: 40—= 94%
— — man ganezu: pros ty,. proto=-

hydro-cyanas. manganesit,. 54,-- 72=.120..
 ——miedzi prosty, protorhydro--

cyanas: cupri,. 54 -+14%4 =1981.
— — miedzi przek wasz ony, dźu--

to-hydrorcyanas: cupri,. 2:54.-F-160—=-268.
— — niklu; hydrorcyanas;niccoli,. 54:

+ 74—=-128.
— — ołowiu, hydro-cyanas:zaaï

54— 224—278..
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Wodo-sinian pallasau, hydro-cya-

nas palładii, 54 +- 128 = 182.
— —.platyny prosty, proto-kydro-

cyanas płlatini, 54 +- 208 = 262. t
— — platyny przekwaszony,

deuto-hydro-cyanas poem: 2.r
= 352.
/ "conm © gotaża, hydro-cyanas potassae,
54 +- gó= 150.
— — rodu prosty, proto-hydro-cya-

nas rhodii, 54 + 206= 510.
— — rodu przekwaszony, deuło-

hydro-cyanas rhodii, 3.54 +288 = 450.
— — sody, hydr0-cCyunus sodae, 54-164
= 110,

— — sróbra, hydro-cyanas ORE $
54 + 256 == 290.
— — stroncyany,. hydro- cyanas

strontiae, 54 + 104 == 158.
— — uranu prosty, proto-hkydro-

cyanas uranii, 54 + 256 — 520. »
— —uranu przekwaszony,deuło-

 hydro-cyanas uranii, 5.54 +- 548 == 7 1o.
— — wapna, hydro-cyanas parę

54 -- 56 = uro.

/ — — — żelaza prosty. proto—hydro —
cyanas ferri, 54+- 72 =120.
Nad-wodo-sinian żelaza pro=

sty, -super-proto-hydro-cyanas ferri, 5.54
-+72== 2354 Taki skład-może bydź tak na-
zwanego iuaczey kwasu wodosiuno-„żelaznego: f

».

?



Wodó-sinian żelaza i ammo-
niaku, proto-hydro-cyanas ferri et am-
moniae. |
— — żelaza i baryty, proto - ky-

dro-cyanas ferri ef baritae. e
— — e]aza i glHimk!,proto-hydro-

cyanas (erri et aluminae. /
— — żelaza iglucymny,proto-hy-

dro-cyamas ferri et glucinae.
— — — żelaza iittryi, proto-hydro-
cyanus ferriet y riae.
— — żelazai mægnezyrproto hy-

dro-cyanas ferri et magnesiae.
— — żelazai potażuw, proto-hydro-

eyanasferri et potassae.
— —żelaza i sody, proto- hydro =

eyanas ferri et sodae.
—— żelaza i stroncyany;proto=

hydro- cyanas Jerri et strortiae.
— — żelazai wæpna,pwato-hydro-

cyanasferri et całcis.
— — żelaza prosty iï przekwa—

s 7 o n.y, Aydra—cyanasodeuto-ferriż
(54-72)--2 (5.54 + 160) =770.Farba ber—
lińska.
— —żelaza przekwaszon y, deuto=—

hydro-cyanas ferrt, 3.54 + r60==322.
— — ziemianu hydro-cyanas tellurii,

54 +- ga=="146.- f
— —— — synku, äydro—cyamts zinci, D&
j. 84—— 138.

30
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Wodo-sinian żywego sr 6 b r a
prosty, profo—hydro-cyanas hydrargyri,
54 4— 216 — 470.
— — żywego sróbra przekwa-

szony, deuto-hydro-cyanas hydrargyri,
2.04-| 459= 540. Zdaie się bydź sinkienz
żywego srćbra; atosamo zapewne ido wiel-
kiey liczby innych wodo-sinianow zastoso—
waćby należało.

W odo-salany, hydro-chłorates (hydro-

muatriates), przedtćm zwane solanami , są po-
tyczymiem Kwasn wodo-solnego z niedokwasami
h właściwiey wodo-chłoranami mianowaćby
się powinny. We wszystkieh połączeniach te-
go rodzain prosty stosunek kwasu odpowiada
łiczbie 74. Łeez że do nicktórych metallż
chloryna moenieysze ma od kwasoredu powi-
mowaetwo; skoro więe działania tema dopo-
maga oprócz tego dążenie wodorodu do połą-
erenia się z kwaorodenr, wodo-selany tych
niedokwasow exystować nie mogą, a nastę- —
pnie ile razy miedokwas taki styka się z kwa=
semi wodo-soluym, powstaie solnik Inb nadsol-
nik i woda. Częstekroć przecieżonaturze po--
wsłałącego związku nie mamy dosyćpewno-
Ściz dotąd howiem stosunku mocy powino-
waetw rozmailych ciał Ściśle oznaczyć nie
potrafiono. f
W e d o — s oIan ammonlaku hydro-

cell ras ammoniae, połączenie stosunku kwa-
su wodo-soluego == 74, ze stosunkiem ammo—

„m
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niaku =3% całkowita przeto sól wyraża się
przez 74 +- 5%== 108. Sól ammoniacka.
Wodo-solan antymonu, hydro-

chloras stibii, 3.74 +- 506,1 ==528,1.
— — bizmutu, hydro-chłoras bismu-

thi, 7% > 160 = 204.
— — brucyny, hydro-chłoras bruci-

mae, 74— 825 — 899.
2 —— — ceresn prosty, profo—Aydro—
chloras cerit, 74 +- 108 = 182.
— — cer esu prznkwasiony.dcuto-

hydro-chloras cerii, 544 +- 252 = 404
— — chininy, kydro-ohtorue chininae,

74 4-735 ++ 807. V
— — chrom u,«h)'rlro-chloras chromii,

574 + 160 = 3892.
— — c y n e hoo nin y, hydlo chłoraś

cinchoninae, 74 —T 614,4== 688,4.
— — cyny prosty,proto-hydro-chla-

ras stunni, 74+- 130== 204.
—— — cyny przekwaszony, deuto-

hydro-chloras stanni, 2.74 +- 146 — 249.
— — delfininy, hydro-- chloras del-

phiniae.
^ — — emetyny, hydro-chloras emcti-
mae. i
— — zfosforancm ammoniaku,

hydro-chloras et phosphas ammoniae.
— — glinki, hydro-chłoras aluminae,

n4-+-35==10g.
— — glucyny, hydro- chloras łuci-
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nae , 74 |- Do s= 126.̂
Wodo-solan ittryi, hydro -chlo-

ras ytiriae, 74 + 80s= 154. i
— — kadmu, hydro-chloras cadmii ,

74 + 128 == 202,
— — kobaltu, hydro-chłoras Por.

74 +68= 142,
— — magnezyo- ammon takalny,

hydro -chloras magnesiae et ammoniae.
— — manganezu prosty, proło -

hydro-chloras manganesii , 74 -+- 72 = 146.
, — — manganeżu przekwaszony,
deuto-hydro-chloras manganesii, 5.74 + 160
== 389,

, —— miedzi prosty, proto-hydro-
chloras cupri, 74 + 144== 218.
— — miedzi przekwaszony, deu- :

to-hydro-chloras cupri, 2.74 > 160 ==508.
Przy-wodo-sołan miedzi prze- ;

kwaszony, sub-deuto-hydro-chloras cupri,
74 + e 160 —5q4. r
Wodo-solan miedzi ammonia-

kalny, hydro-chłoras cupri ammoniacalis.
— — morfiny, hydr«o-chłoras znor—

phiae, 74-1—-641,9.—.715(; |
— — niklu, hydro-chłoras niccoli, 74

--74— 148,
— — pikrotoxynau, hydro- chłoras

picrotaainae. 2

—.— sróbra i ammoniaku,  hy-
 dro-chloras argenti ammoniacalis.
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FWodo-solan strychniny, hydro-
chloras strychninae, 74 + 762,9 =836,9.
— — uranu prosty, prożo-hydro-

chloras uranii, 74-+- 266== 34o.
— — uranu przekwaszony,deuto-

hydro-chloras uranii, 5.74 -+ 548 == 770.
— — uranui potaży, hydro-chłoras

uranii etpotassae.
— — „z węglanem ammoniaku,

hydro-chloras et carbonas ammoniae.
Przy-wodosolan wapna i am-

moniaku, sub-hydro-chloras calcisef am-
moniae.
Wodo-solan weratryny, Aydro—

chłoras veratrinae, 74-- 1204,2== 1278,2.
— — żelaza prosty, proto- hydro -

chloras ferri, 74-72 = 1406.
— -— żelaza prosty i ammonia-

k u, hydro-chloras proto-ferri et amunoniae,
146 + 108== 254.

— —żelaza przekwaszony, deuło-
hydro-chlorasferri, 5.74 +- 160= 382.
— — żelaza ammoniakalny, hy-

„dro- chłoras ferri etammoniae (sał ammo-
niacum martiałe). i
— — ziemianu,hydro-chłoras tellurzz.

74-4— $$— 166.
— — żynku;, hydro-chloras zinci, 74

-- 84 = 158.
— — zżynku ammoniakalny, hy-

dro-chloras zinci eć ammoniae.
50*



Wodo-sołan żywego sróćbra am-
moniakalny;, „hydro-chloras hyrargyri
ammoniaącalis (sal alemórothi).
Wodo-ziemiańy, hydro-telluriates,

połączenia kwasu wodo-ziemiarow ego z zasada-
nii soluemi. W solach tych rozpuszczony zie-
mian wydaie zniemi tak nazwane -wodo-zie-
miany ziemianewe (hydro - telluriates tellu-

reti), które dla tego od,wodo-ziemianow czy-
stych rozróżnić należy. Dotąd atoli połącze-
nia te nader mało poznane. Zdaie się tylko, -

stosownie do doświadczeń Berzelinsa, źe kwas
"w solach tych obecny wypada uważać iako
odpowiadający liczbie 65.
Wodo-ziemian ammmoniaknu, ky.

dro-telluras ammoniae, powstaie  poiedyń-
czego stosunku kwasu==65 i poiedyńezego
także ammoniaku. Wyraża się zatem przez
65 + 54= gg.
— — baryty, hydro-telluras baritae ,

65 P 150 = 221. $
— — lityny, Aydro—felluras lithiae ,

65 ; 356 = 101.

— — potażu, hydro-telluraspołaśsae,
65 ++ g6= 161.

^ — — sody, hydro-telluras sodae, 65
-+ 64= 129.

— — stroncyany,.hydro —telluras
stroutiae, 65 +- 104= 169.
— — wapna, hydro-telluras calcis, 65

+ 36=121. €?(
4.
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W ody. Tak się pospolicie zowie płyn o-
blewaiący płod w żywocie macierzystym. a.)
JFody allantortdy krowie, podług rozbioru
Lassaigne, powstaią z białka, znaczney ilości
©zmazomu, kleiu źwierzęcego,kwasu amnio-
wego i mlecznego, wodo-solanu ammoniaku,
mleczanu, fosforanu, solnika i znaczney ohfi-
tości siarczanu sody, tudz'cź fosforann wapna
imagnezyi; podług doży adczeń zaś Dalongaii
Labiilardiere podobnc sa do żółcii maią reakcyą
alkaliezvą. Wody allantois kobićce kwasu

amniowego w sobie nie zawicraią. 2.) JFody
amniowe (liquor amnii), kobiece, podług ro-
zbioru Vanquelina i Buniva powstaią z 98,8
części wody, oraz 2,2 części białka, soli ku-
cheunty, sody,"fosforauow ziemnychi wapna;
krowie zaś składają się 4 wody, materyi źwie-
rzęcey właściwey, kwasu amniowego isiarcza>
na sody. Proust atoli w rozbiorze wód kro=
wich znalazł 97,70 części wody, 0,26 biał-
ka, 1.66 substańcyy solwniących się w wyskoku,
oraz 6,58 materyi rozpuszczaiącey się w wo-
dzie, złożoney głównie zsiarczanu sody i in-
rych soli oraz cukru mlecznego ; a Dulongi
Labiilardiere znałeźli w nich wielkie do ury-
ny podobieństwo.
W ol fr am. scheelium ochraceum! spuma

lupi , kamień powstający według rozbioru
Berzeliusa z 78.775 części kwasu tuusteno=
"wego, 18320 niedokwasn 1. źrlaza, 6.220
niedokwasn 1, mapganczui 1,250 krzemionki.
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Można go zatćm wyrażać przez 5 (240 -- 72)
+- (240 +- 72)== 1248.
Wesk, tera, kombinacya organiczna, któ-

rcy dziś kilka znamy odmian , przystępuiąca
znacznie własnościami swemi do nałury tłu-
stości i oleiow stałych. Owszem podług do-
świadczeń Johna, wosk składa się statecznie
z dwoch osobnych kombiaacyy,z których iedna
solwuiąca się w wyskoku została od niego na-
zwana ccryną, druga nierozpuszczaiąca się
wnim miirycyną. Podług rozbioru zas the-
narda i Gay-Lussaca wosk powsłałe z 81,784
części węgła, 12,672 wodorodu i 5544 kwa-
soroda. ;
— pszczelny, podług rozbioru Jch-

na składa się z go części ceryny, 8 miry-
cyny i 2tłustości wonucy brunatnego koloru
inieco gorzkawego smaku, którą „np w s0—
þie rozpuszcza. / |
W siąkanie, abdsordtio, wyraża własność

służącą ciałom łotnym i płynnym, które ze
stanu gazu przechodzą do stanu rozcieku lub
stałego, albo z płynnego do skrzepłego. I tak
gaz kwasu wodo-solucgo, gaz podkwasu siar-
czanego i t. d. wsiąkaią czyli zagęszczają się
w wodzie; też same gazy, oraz gaz ammo
niaeki, węgłowy, kwasorodny i t. d. krzepną
w węglu; wodai wieleinnych płynow zatrzy
mywane są od rozmaitych soli, węgla i tak
następnie.

Wybuchnienie, explosio, MY huk
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towarzyszący przemiahom chemicznym ciał
niepołączony z ogniem.
Wyciekanie, oznacza rodzay cierpienia

roślin, ile razy te są blade, wodniste, mięk-
kie; iłekroć daią gałęzie cieńkie a długie i
wątłe, smaku zaś i zapachu albo całkiem są.

_. pozbawione, albo barzo lekkiego. Pospolicie
zaś następuie to w, tenczas, kiedy nie maią
dość światła, lub pożywienia.
W yiaśnienie, clarificatio , działanie

mające na celu oddział płynu przezroczyste-
go i klarownego od mętu iaki się w nim znay-
dować może. To zaś odbywa się iuźto przez
odlanie, inż przez przecedzenie.
Wypadek czyli produkt. Tak nazy-

wamy każde ciało, proste lub złożone, oczy-
szczone lub nieczyste, wydobyte za pośredni-
ctwem szeregu działań chemicznych ZANE»
w tym celu podiętych.
Wyraz leze may p. liczbaie-

dno-znaczna.
W yrzuty, fasses, czyli sekrecye odcho-

dowe, wyrażają te części organiczne, które
rie będąc inż zdatne do dalszego odżywiania
gospodarstwa źwierzęcego, wywożą się za
iego obręb. Tu należy transpiracya, mleko,
uryna, exkremeuta.
Wyskok, alcohol (spirińus), kombinacya

organiczna roślinna, według rozbioru Th..
Saussure odbytego na wyskoku którego cię-

Żar właściwy w temperaturze 169 R. ró-
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wnałsię 0,792, powstaiąca z 51,98 części wę-
gla, 54,352 kwasorodu i 135,70 wodorodu.
Wyskok absołutny, iest kombinacyą

roślinną właściwą, tóćm się reżniącą od wódki
i wyskoku zwyczaynego, że te ostatnie mnicy-
szą lub większą iłość wody w sobie zawieraią,
— octowy. spiritus pyro- acełicus ,

kombinacya roślinna otrzymana przez dtstyl-
łacyą niektórych oecianow, i
W ystrzat, dctonatto huk zdarzaiacy

się w czasie przemiany stanu chemicznego
ciał w towarzystwie z ogniem.
Wysychanie, e/fłorescentia, tak się

pospolicie zowie ten przypadek, w którym
dana sół zostaiąe w zetknięciu z powietrzem
edstępuie mu części własncy wiłzoci, okrywa
się proszkiem, a następnie całkowicie się nań
rozsypuie. Dla tego też mówi się, że sole takie
wietrzeią.
Wyziew, źranspiratio, wyraża te części

lotne, dotąd należycie nieoznaczone, które.
świerzęta wciąż za pośreduictwem skóryi płuc
tracą. Ztąd też wyziew dzieli się na skórny
(transpiratio cutanea) i płucny ( trauspiratio
pulmonalis).—.77/yziewami oprócz tego zowią
się częstokroć te części lolne, co zarażaiąc
powietrze atmosferyczne udzielaią mu przy-
krego fetoru, albo roznoszą zara zaraźli-
we.
Wzmocnienie, concentratio (dephle=

gmatio), pozbawienie danego ciała wody.



X.

Xanfogenium. Tak nazywa Zeise prof.
w Kopenhadze nowo odkrytą kombinacyą ,
którcy wprawdzie dotąd w stanie odosobnio-
nym nie wydobył, ałe za pośrednictwem Siar-
ezyka węglowego potrafił otrzymać iey zwią-
zki z metallami, do sinkow i sino-siarczyków .
(salpho-cyanureta) podobne. Dotąd przecież
nie wiadomo, azali kombinacya ta iest połą-
czeniem samego węgla z siarką, albo też
siarki z węglem i wodorodem. C

X.

Yttfro-ceryt, kruszec podług rozbioru
Berzeliusa powstaiący ze 47,65 do 50.00 czę-
ści wapna, g,ix do 8,10 ittwyi, 18,22 do'
16,45 niedokwasu eeresu i 25,05 do 20,45
bwasu fluorowego. Można go zatóm uważać

'iako złożony z 65,162 do 68,18 części fluo-
ranu wapieniuego, 11,612 do 10,60 części
flnoranu itwyi i 25,226 do 21,22 fluoranu
ceresu.
Yttrya p. ittrya.

Z. ż

Zaffir, tak się zowie w handlu niedo-
kwas kobaltu nieczysty, otrzymany przez wy-
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prażenie kruszeow tego metallu arsenikal-
nych.
Zapalność, infłammabilitas, własność

zmaczney liezbie- ciał służąca, iż za przybli-
żeniem ognia mogą sięzaiąć płomieniem.
Zaprawa, kąpiel przygotowana z ałunu,

wodosolanu prostego cyny, koperwasa żelaz-
nego lub innego iakiegokolwiek ciała, którą
się napawaią "maferye maiące się farbówać;
tym albowiem sposohem przygotowane,Ści-
śley się z istotami farbuiącemi iednoezą.
Zarzenie się; ignifio, gorzenie iakie-

gokolwiek eiała bez wyraźnego ukazania się
- płomienia. : »

Zasada, basis, imie ogölne u$ywane nie—
kiedy.w chemii de oznaczenia niedokwasowv
w sołach, metalli w niedokwasach, solnikach,.
fodnikach, siarezykach i f. d., albo eiał pro-
stychniemetallicznych: Fab metali w kwa-
sach.
 Zeina, kombinacya roślinna właściwa

wydobyta z. mąki kukuryzy przez Gorham
z Cambridge w Ameryee. Własności iey atoli
do wosku, a barziey ieszeze dotak na.waney
gliadyny, znaeznie przystępnią.

Zelazo,ferrum, metalt którcgo liczba
iedno-znaczna równa się 50.
— białe, iest żelazem zwyezaynćnt po»

włleczonćm warstą cyny.
_—chromiczne, ferrumt chromicnney
Kruszec w którym podług rozbiorow Wauque-

ść.
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lina, Iaugier i Klaprotha znayduie się od
53,0 do 54,7 części niedokwasu czarnego Że-
laza, 43.0 do 55,5 niedokwasu chromu, 6,0
do 20,5 glinki, 1,10 do 2,0 krzemionki i 0,0
do 1.0 niedokwasu manganezu.
Zendra, 1.) źelazna, iest niedokwasem

czarnym Żelaza potnieszauym z cząstką metal-
lu ieszcze niezoxydowanego. Otrzymuie się
podczas bieia młotem rozegrzauego do czer-
woności żelaza. 2)miedziana iest podobnież
niedokwasem miedzi nieczystym.,i tymże: sa=

mym_co poprzedzająca otrzymuie się sposo--
em. |
Zęby, podług rozbioru Pepys powstaią

z 58 — 64 części fosloranu wapiennego, 2 — 6
kredy, 20 — 28 błony komorkowałey i 10 —
12 wody, licząc wło i stratę w czasie roz-
bioru poniesiouą.
Ziarnowanie, granułatio, rozdział ia-

kiegokolwiek metallu na drobne ziarna, co się
zwykłe odbywa leiąc go po roztopieniu da
wody, albo w naczynin drewnianćm kłócąc
aż do zupełnego skr;zepnienia.
Zibet, zibethum, istota mocnego zapa-

chu do piźma podobna, pochodząca z wore- ^
cezkow przy otworze odchodowym u źwierząt
z rodzaiu riverra osadzonych.
Ziemie, ferrae, w clicmii stanowią 0-

sobny rzęd kombinacyy metalli z kwasorodem
albo zkarasorodem i wodą. Aże niektóre
z nich w wodzie się rozpuszczają i maią re—

SŁ



akcyą alkaliczną, inne zaś nic się w niey nie'
solwuią, a następnie kolorow roślinnych od--
mieniać nie mogą: z tego zatóm względu:
komhinacye te dzielą się na ziemie alkali-
czne.i ziemie właściwe: czyli nieałkaliczne..
Ziemia iapońska, terra catechu s.

iaponica, gatunek garbnika pochodzący z drze-
wa mimosa: cateehu.. „Podług rozbioru H. Davy:
100 części. tey. ziemi pocliodzącey z Bombay.
zawieraią w sobie: 54,5 części garbnika, 54
kombinacyi oextraktowey, 6.5 kleju i 5 części.
nierozpuszezaiących. się ,, złożonych m piasku:
ji wapną.. Catechu: zaś” bengalskie miało.
w. sobie 48,5: części, garbnika, 56,5 kombina-.
ayi extraktowey,. 8,0 kleiu: 7,0reszty złożo--
ney podobnież iak wyżey z. płasku. i wapna:
— poroelano wa. wcdl'ug doświad--

azeń Rose; skłąda:się: 2.58: części krzemionki;,
47: glinki: i a,95; niedokwasu: żelaziego:
— roślinna; terra vegetabilis,iest mic--

szaniną. ziem włąściwych +.oszczątkami orga=-
nicznemi, ałbo inż rozłeżonemi,albasię ieszcze:
rozkładaijącemi.
Ziemian, źellurium;. metali. Stosunekie--

gopoiedyńczy w. tablicach: wyrazów. iednor.
i znacznych odpowiada: liczbie: 76..

Ziemiany, żelłuriates. Tak. nazywaią:
nicktórzy, chemicy połączenia niedokwasu'zie-
mianowego z. innemi zasadami solnemi, iako
potażem,.sodą , ammoniakiem, barytą, war-

-
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pnem, niedokwasem ołowiu i t. d.; i dla tego
go kwasem ziemianowym (acidumPY
mianuią.
Ziemniaki, radises sołani tuberosi,

czyli kartofle, wedługrozbioru Einhofa i LLam-
 padiusa powstają z wody, włókna krochma|-
nego, krochmalu, białka, gamy,kwasów i soli.
Zimno, frigus, czacie ubywaiącego z nas

w znacznicyszey obłitości 'cieplika.
— sztuczne, frigus artificiale., test

'sztucznćm zniżenięta temperatury, iużto za po-
mocą ciał stałych szybko przechodzących do
stawu płynnego, albo płynow do staua pary;
iuż za pośreduictwem -nagłego rozrzedzenia
'ga70w.

Zimom p. klayster czysty. i
Złamanie, refractio , zboczenie z pier-

wszego kierunku promieni światła albo cie-
plika, ilekroć ziednegośrodka doinnego prze-
chodzą.

Złoto, aurum., metall którego termin
stosunkowy równa się 400. Czyste złoto zo—
wwie się niekiedy brantem.
— mozaikowe p. nad-siarczyk cyny.
— piorunuiące p. niedokwas złola

ammoniakalny.
Złożony, compositus.

_ .Zoboiętnienie, neutralisatio, niknie="
nie własności za przeciwne sobie uważanych.
Imie to stosuie się zwykle do kwasow i uie=
dokwasów, które połączone razcmj w przy-
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«woitey ilości, tracą przeszłe własności, a mia-
nowicie reakcyą kwaśną lub alkaliczną. Dla-
tcgo mówi się: kwas siarczany zoboiętniony
przez potaż, kiedy otrzymana z nich kombi-

 nacya syrupu fiiałkowego nie odmienia; po-
dobnym sposobem baryta może bydź zoboięt-
niona przez kwas saletrowy i t. daley.

Żółć, fel, płyn źwierzęcy właściwy, wy
robiony za pośrednictwem osobnego ku temu
celowi przeznaczonego organu. Podług rozbio-
ru Thćnarda żółć wołowa składa sie z 87,500
części wody, 8,625 pikromelu, 1,875 istoty
żywiezney, około 0,5 części materyi *öltcy,
05 sody, 0,437 solnikow sodu i połassa, 0,250
fo-foranu sody, 0,1 siarczanu sody, 0.15 [osfo-
ratru wapna a może i magnczyi, i śladu nie-
dokwasu żelaznego. Żółć ludzka podług do-
świadczeń tegoż Chemika„ powstaje z go,g09
części wody, 3,818 białka, 3.727 żywicy, od
0,182 do o.„909g części kombinacyi żółtey nie-
rozpuszczaiącey się, że śladem podobnego ro-
dzain kombinacyi solwuiącey się, z 0,50g czę-
ści sody, oraz ©,to9 fosforanu i siarczanu go=
dy, soli kuchenney i fosforanow wapna i że-

laza. Podług Berzeliusa zaś ma w sobie za-
wierać go,84 części wody, 8,00 kombinacyi
zółciowey właściwey, o,50 klej 0.41 sody $
0,54 soli kuchenncy, o.o1 fosforanu wapien-
nego, 0,10 fosforanow sody i wapna.
Zoofita, iak doświadczenia pokazuią,

albo całkowicie niemal powstaią z materyi.
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Źwierzęcey, iak gąbka, którą Hatchett uważa.
za galaretę ze skrzepłóm białkiem pomiesza=
ią; albo z węglanu wapna czyli kredy, iak
madrepory; albo nakoniec z węglanu wapien-
nego i substańcyi źwierzęcey w. rozmaitych
stosunkach z sobą pomieszanych.
Związek: nieograniczny, composi-

tum inorganicum, połączenie dwóch lub wię-
cey ciał prostych łub złożonych. Połączenia
te dzielą się zwykle na związki 1g0,2g0i 53go
rzędow, czyli na ciała raz złożone, na dwo-
isto-złożone, i na złożone ze dwóch lub wię-
cey ciał takich, iż każde z nich z osobna po
dwie kombinacye 1go rzędu wsobie zawiera.
— organiczny, compositum organi-

cum, tak się zowie każda kombinacya wydo-
była z roślin lub źwierząt, którey sztuką na-
śladować nie umiemy, a która na gpwostsze
kombinacye organiczne, takie mianowicie
z którychby ią na powrot można było złożyć,
rozdzielić się nie daie. Pierwsza własność roz-
różnia te związki od nieorganicznych, druga
od tak nazwanych części organicznych. Wo- .
gólności zaś kombinacye organiczne dzielą się
na roślinne i źwierzęce.
Zwierciadło, speculum; ciało nieprze-

zroczyste wypolerowane ? z blaskiemświatło
 odbiiaiące. Tu należy znaczna liczba metalli
i niektóre ich mieszaniny.
Zynk, zincum, metall którego stosunek

równa się 68. WW handlu znaiomy iest pod
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imieniem spiauter, a w dawnych pismach pol-
skich zwany kontryfał.
„Zywe srćbro, hydrargyrum., mercu-
rius (argentum vipum), mętaH którego sto-
sunek odpowiada liczbie 400.
— piorunuiące, hydrargyrum fulmi-

nans, kombinacya dotąd ze składu swego na-
leżycie nie poznana, odkryta od Howarda. D—
szczawian żywego srebra ammoniakalny. *
Zywice, resinae, stanowią udzielny ro-

dzay kombinacyy roślinnych nader w gatunki
obfitutący. Wszystkie zaś -te związki po-
wstaią głównie z węgla, wodorodu i kwaso-
rodu.
Żywica anima, resina anime, gummi

anime, pochodzi zrośliny hymenoea curbaril,
— elemi, resina elemi, wypływa za na-

cięciem drzewa amerykańskiego amyris ele-
mifera.
— gwaiak, resina guaiaci, gummi gua-

iaci, otrzymuie się z drzewa gnuaiacum oflici-
nale, rosnącego w Indyach wschodnich.
— iadłowcowa, resina juniperi (gum-

mi juniperi), wypływa z pnia wielu gatunkow
iadłowcow (juniperus).
— ialapa;, resina ialappae,pechedzi

zkorzeni rośliny eonvolvulus ialappa. -
— kopaiwa, balsamum copaivae, otrzy+

muie się zrośliny copaifera officinalis; a po-
nieważ się przy niey znayduie statecznuie czą-



stka Rwasu. benzoesowego, możnaby ią przeto
bez błędui pomiędzy balsamami umieścić.
Żywica kopal, copał, gałunek żywicy

wypływaiąceyzdrzewa rhus copalinum, mie-

szkaiącego w Ameryce północney. Według ro-
zbioru 'Thenarda i Gay-Lussaca składa sę

z 76,81r części węgla, 12,585 wodorodu i
10,606: kwasorodu.
— masty x, resina masti

śliny pistacia lentiscus.
— sandaraka, resina: saundaraca, po

eliodzi z drzewa thuia articulata.
— tamahaka, resina tammahaca s:

tacamahaca (gummi tammahacae), pochodzi:
z drzewa amerykańskiego fagara octandra.

Z.y w.ie nie, nuźrilio,. iest wypadkiem dzia-
łania siły organiczuey, za:pośrednictwem któ-
róy każda część żyiącego iestestwa wciąż przy-
biera coraz Ś$wieżey materyi, iużto dla na--
dania sobie wzrostu, iuż dla nagrodzenia. po
niesioney straty..

c, wypływazróć
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