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1.

FARMAKOLOGIIA I FARMACYA:

Kona PERUA4NSKA czyli CHINA, CORTEx
CarNaE 8. PERUVIANUS.

Synonimy.

Cortex Cinchonae, Quinquina, Kinkina, Cortex febrifugus; Re-
medium Anglicanum. Proszek tćy kory znany był przedtćm pod
nazwiskami: Pulvis Comitissae, Pulvis Jesuitarum, Pulvis Pa-

trum i Pulv. Cardinalis de Lugo.

Kina lekarska Kluk; Ross. China, Lichoradocznaia korka; Fr. Le

quinquina, l'ecorce du quinquina, poudre de la comtesse, poudre
des ptres, poudre Jćsuitique, le kinkina; N. Chinarinde, Fieber-

rinde, Perurinde; Hiszp. Quina, quinaquina, corteża de Loja,
de Całenturas, Cascarilla fina; 77/7. China, Chinaechina; Port,
Quina, Quinquina, Kina; Angl. The Cinchon, or Peruvian
bark-tree, the Jesuit's bark, or Powder; Holi. Kina; Du. Qui-
natraee, Kinatraee; Szwed. Quinatrad, Kinatraed.

Ze wszystkich płodów przyrodzenia, wuży-
cie medyczne wprowadzonych, które Ali kozlógło
kraie Ameryki dostarczaią, prawie żaden produkt
lekarski tak rozmaitemu losowi i tylu sprzecznym
co do skutków nie podlegał mniemaniom, żaden
tak ważnćy epokiw medycynie, mianowicie w le- :
czeniu febr peryodycznych nie stanowi, ani został
tyle upowszechnionym, ile kora peruańska, po
spolicie Chiną, lubo niewłaściwie, nazywana a). —-

 

a) Mieszkańcy Peru zowiątę korę Cascarilla fina albo cort. Gan--
nanaperidis. Nazwanie china,quina i chinachina lub qui-
naquina, wywodzą niektórzyzięzyka peruańskiego dawnych

Pam. Farmaceut. FF. 'T. ll. N.2. 11
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Nie tylko w Europie, ale i po innych częściach
świata, sława ićy daleko się rozeszła, i nazawsze
dzielnym pozostanie środkiem, ieżeli ią tylko do-
skonała ręka lekarza podawać będzie cierpiącym.

Pomimo wielką dzielność kory peruańskićy,
lat sto iednakże upłynęło, póki samo drzewo bota-
nicznie zostało opisane, a co sławny astronom
de La Condamine, naypierwszyw roku 1737,

w czasie podróży swćy przez Z.owa do Lima usku-

tecznił, które opisanie zostało umieszczone w Pa-
miętuikach akademii paryzkiey b).

Od roku 1658 aż do 1776, żadna prawie inna
kora peruańska prócz dzisieyszćy kondaminowćy
czyli szarey (Kina Loxa) do Europy nie przycho-
dziła; lecz teraz przeciwnie, taż sama pod nazwa-
niem Cascarilla fina de Uritusinga, ktorą w Hi-

szpanii za naylepszy gatunek uważają, dla dworu
tylko madryckiego się dostarcza, i nigdy w handel
rawnie 0 dawana bydź nie może, chyba sposo-

_pem taiemnym. :

Podług doniesień P. O/medo znakomitego na-
turalisty, który miał dozor nad lasami drżew cyn-
chonowych, zbiór kory peruańskićy od 12 do 14,000

4 "Pe

Lokomyów, od wyrazu Quina ai, co ma płaszcz niby ozna-
czać, że ta koraWaiakby płaszczem SÓREJWKĘ Dina
'quina zaś znaczyć ma korę nad korami. Podług innychpo-
chodzi to nazwanie od prowincyi Quito. Blegny powiada, że
wyraz Quina znaczy febrę. Podobniey zaś iest do prawdy, iż

- Quinquina albo Kinkina iest nazwaniem przekręconćm po-
chodzącem od pako Jakkolwiek bądź, używane na-
zwisko tey kory china, iest niewłaściwe, ponieważ dadź może

jo do mniemania iżdrzewo z którego pochodzi w Chi-
nach rośnie, lubo tam Żadnego dotąd gatunku cynchony

nie znaleziono. Nadto, łatwe zamieszanie nastąpić może
z drugim produktem lekarskim pod nazwiskiem rad. Chinae
znaiomym, który z innego pochodzi rodzaiu. Słusznieyby
przeto nazywać ią wypadało korą pernańską, iak namienili-
śmy iuż w zmięcniksck Tow lekar. T.I. str. 507.

b) Mem. de PAdcadem. des sc.de Pari.   
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centnarów (quinteaux), w królestwie Sanża-Fć
wynosi, i do Europy przez Kartagenę indyyską
wychodzi. Przed rokiem 1779, prowincya /z0wa
oddawała w handel po 4,000 centnarów, lecz te-
raz nie więcćy nad 110 centnarów do Hiszpanii
przywożą, i to na rachunek rządu.” Reszta przy
chodzi do nas z prowincyi Huamanga, Cuenca,
Jaen de Bracomorros, z puszcz Guancabamba

i Ayavaca, przez porty Zana, Guaiaquil, Payta
iw. i., na morzu południowćm położonych.

Co się tycze wprowadzenia w użycie lekarskie
kory peruańskićy czyli bliższego poznania iey sku-
tków, następujące są podania gminne, które Z;ałn-
bert w monografii gatunków rodzaiu Cynchony
przytacza c). Podług jednych, własność tey kory
skutkowania w febrach, miała bydź przypadkowie
poznaną, kiedy razu iednego Indyanin tą dotkuio-
ny chorobą, pragnienie swe wodą: zmałego ie-
ziorka zaczerpnioną ugasił, do którego -dvzewa
cynchonowe trzęsieniem ziemi wrzucone zostały,
i od tego wkrótce do zdrowia przyszedł. Podług
drugich, iakoby lwy amerykańskie (Felis corcolor,
bo prawdziwych tam nie masz), tą chorobą drę-
czone, lecząc się ogryzaniem kory cynchonowey,
naprzód Iudyanóm miały dać powód do odkrycia
ićy skutków: co iednak wszystko nażadną nie za-
sługuie wiarę.

Historya nawet o hrabini de/ Cinchon, vice-
królowey peruańskićy, mówiZłumbołdź , wielkićy
podlega ieszcze wątpliwości; ponieważ naymniey-
szego śladu podania, względem tegow Zoxa nie
słyszał. Kraiówcóm też niewypada odkrycia sku-
tków tóy kory przypisywać, ponieważ oni wielki
wstręt do nićy czuią,uważaiąc ią iako truciznę,

 

ai c) Magazin d. gesellsch.- aturforsch. Freunde żu Bert. 1807: s.59.
>= ZĘ

 

U
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i nigdy przez nich w celu lekarskim nie była uży-
waną. Podobnieyszą zdaie się bydź rzeczą do pra-
wdy, że missyonarze iezuiccy (iak od dawnego
czasu, wieść tam niesie) w ścinaniu drzew, sma-
kiem ie, podług zwyczaiu kraiowego rozróżniałąc,
uwagę swą zwrócili na wielką kory cynchonowey
gorycz, i że omi ićy w febrze tercyannie tam pa-
nuiącey, używać poczęli. Jakoż, łatwiey temu
uwierzyć, a niżeli twierdzenióm nawet świeższym
Ruiza i Pavona, którzy ten wynalazek Indyanóm
właściwie przypisuią. -

Z wielkiego upowszechnienia tego produktu,
od roku 1658, kiedy bliżćy poznany został od
Europeyczyków, wnosić można, że ogromna iego
ilość corocznie wychodzi, i że mnóstwo rąk zbie-
raniem tćy kory ciągle iest zajętych, a ztego wy-
pada że i dobroć ićy nie zawsze bydź musi iedno-
stayna; mie można albowiem spodziewać się, aże-
by przez ludzi prostych i niemaiących oświecenia,
'zaymuiących się iey zbieraniem, przy tak wielkićy
ilosciilicznych tego rodzaiu gatunkach, bardzo
do siebie podobnych, te tylko były zbierane,
którez doświadczeń lekarskich naydzielnieyszemi
się okazały. Rozróżnienie i poznanie dobroci drzew
cynchony, maylepszą korę daiących, tym iest tru-
dnieysze, iż cechy gatunkowe tego rodzaiu tak ma-
ło są znaczne, że tylko bystremu oku znawcy po-
strzegać się daią,a niemaiącym wyobrażenia bota-
niki, zawsze są niepoięte i niepewnemi pozoó-
staną; ieżeli bardzo częste wpatrywanie się i nad-
'zwyczayna wprawa, choć cokolwiek ich nie nau-
czy. Linneusz podaie roślinę Cizchona officinalis
przez niego nazwaną, za tę, z którćy prawdziwa
1 naylepsza kora peruańska ma pochodzić. Nie
przewidywał on, iak się zdaie, że wysokie pasma
gór południoweyAmerykiz/ndezu, iednym cią-

355

jw
wara 1.
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gnące się łańcuchem, rozległe przestrzenie puszcz
i lasów zaymuią,w których nieźmiernie wiele ga-

tunków Cynchony się znayduie. Wysuszony exem-
plarz ułożoney gałązki, którą de la Condamine

w prowincyi Łoxa, czyli iak Hiszpani wy mawiaią

Loia, zwalazł, a który nie dosyć wyrażnie był

odrysowany, uważał za roślinę prawdziwą korę

peruańską daiącą; zatóm i charaktery przez niego

określone, temu gatunkowi służyć maiące, musia-

ły się dla niedokładności i do wielu innych ga-

tanków tego rodzaiu stosować. Jakoż w samey

rzeczy, niewiadomo było, którą własciwie roślinę

Linneusz przez opisanie swoie rozumiał. Ruiz

i Pavon, którzy Peru we względzie botanicznym

zwiedzili, wiele poodkrywali wprawdzie nowych

gatunków, i tych niemało okazali, których kora

w użycie lekarskie wprowadzona została; wszela-

ko nie obiaśnili rośliny, za prawdziwą od Zinne-
usza podanćy. Pierwszy z tych dwóch sławnych

botaników, napisał wprawdzie obszerną rozprawę,
o rozmaitych gatunkach drzew korę peruańską

daiących, starał się botanieznie ich cechy określić,

i dalsze wyszczególnić własności; iednakże nic

się nie przyczynił do wyiaśnienia kory naybardziey

w użycie lekarskie zalecanćy. Znakomity bota-

nik duński F'ah/, iako i Lambert, pomimo to,

że opisali wiele gatunków, mic nam iednak

dokładnego w tóy mierze nie zostawili, tak, że

o właściwey korze drzewa Cinchony officynalney;

czyli raczey o cechach prawdziwego gatunku, cią-

gła panowała niepewność, którą niewyiaśnioną

zostawili. (4 BR ET |

Sławny Z/umboldt i współtowarzysz iego Bon-
płand, zwiedzili w swćy wielkiey podróży do

Ameryki południowey, całą prowincyą Łoxa, dla

wyiaśniemia historyi drzewa, korę peruańską daią-
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cego.Wwyprawieswćy mieli ukontentowaniewyśsle«
dzić prawdziwe drzewo rzetelnćy kory peruańskićy,
a razem i charaktery opisali, przez które się od
innych. gatunków pierwiastkowych odznacza. Aże-
by zaś na przyszłość wszelkiego uniknąć zamiesza-
nia i oboiętności, postanowili cynchonę officynalną
Linńeusza, odtąd, Cinchona condaminea nazy-
wać, a to dla tego, iż ła Condamine roślinę tę
naprzód, chociaż nie iasno opisał, i że trzy inne
gatunki, ieżeli nie więcćy, pod tómże samćm da-
wnieyszćóm Zdnsieusza nazwaniem, za iedno były
brane. ki4

Podług maypoślednieyszych doniesień Z/um-
boldta i Bonpłanda, całe pasmo wschodniey czę-
ści gór „Andezu, od południa Fłuanuco, iak i za-.
chodni spadek góry Chimborasso, nieprzerwanym
lasem ehinowym są zarosłe; w samey zaś prowin-
cyi nowey Andałuzyi i Mexyku, nigdzie się drze=
wo Cynchony lekarskiey nie znayduie.

i

Prawdziwe drzewo Cynchony Kondaminoweęy
z którego pierwiastkowie kora w użycie lekarskie
wprowadzona została, znayduie się blizko Zoxa
w górach de Cajanuma- Uritusinga, Boqueron,
Fiulonaco i Monje; natrafiane też bywa blizko
GuancabambaiAyavacawPeru. Rośnie tylko na
gruncie skalistym a wilgotnym, na gneyzie 1 łupku
mikowym; z dołu gór tych znaydować się poczy-
na na g75 sążni,akończy się na wysokości do-
chodzącey 1282 sążni, nad powierzchnią morza;
z czego wypada, że ten gatunek cynchony ogra-
niczony tylko pas środkowy gór zaymuie, nieprze-
chodzący nad 507 sążni, i łagodnieysze od wielu
ianych lubi klima.

Ten to gatunek wiekami przez ciągłe i nieba-
czne, wycinanie niszczony, dziś stał się iuż bardzo
rządkim w lasach cynchonowych, naysławnieyszych
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przedtćm gór Cajanuma-Uritusinga nazywanych.

tak, że fumboldt i Bonpland cały dzień przez

nie iadąc, ledwie gdzie niegdzie po drzew kilka

postrzedz mogli. Dopiero zaś w skutek rządowe-

go zalecenia, bardzo mało z tego gatunku biorą,

bo przez rok niewolno nad goo sztuk drzew wy-

ciąć, kiedy od roku 1779 po 25,000 wyrąbywano.

Dla tego drzewo prawdziwey chiny officynaloćy

czyli Kondaminowey, dziś do nayrzadszych w A»

meryce nawet liczy się gatunków.

La Condamine w czasie bytności swóy w Loxa

r. 1757, drzewa cynchony prawdziwóy znacznćy

wysokości znaydował, których średnica od 18 do

g0 cali dochodziła. Lecz teraz żadnych prawie

dużych nie masz. taż

Zbiór Chiny prostym odbywa się sposobem;

drzewa obnażaiją się z koryw czasie po odnym;

od września aż. do listopada; kora Dobbs e

słońcu się suszy pod otwartćm niebem, często ią

przewracaląc. Drzewa młode nie giną zupełnie

przez ich obnażenie, bo z korzeni nanowo latoro-

śle wypuszczają. ! RA

W układzie roślin Zinneusza, dwas „główne

w gatunkach Cynchony przedziały deiednego

z nich odnoszą się gatunki z kwiatami ognistego

koloru, których główki pyłkowe z nitkami w kwie-

cie są zawarte, 1 maią nasiona skórkowatym o0t0-

czone brzegiem; do drugiego zaś, których korony

kwiatowe są gładkie, pręciki daleko z kwiatu wy-

stawaiące, a nasiona bez brzegu skórkowatego,

Pierwsze rosną ma wysokościach w pasie gór zi-

mnym, i te tylko podług świadectwa Humboldta,

szczególnieyszą w swey korze posiadaią własność

prędkiego febr edyczzęch leczenia, w mniey-

szym lub wyższym stopniu; ostatnie zas zawsze
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zaymuią niższe gór równiny, a tych kora nic albo
mało w febrach skutkuie.

Gatunki. Kory peruańskiey trzy są główne ga-
tunki w użycie lekarskie wprowadzone, toiest: Chi-
na lekarska czyli brunatna, żółta i czerwona.

1. Pierwsza z tych naybardziey upowszechnio-
na, pochodzi, iak się rzekło, z drzewa Cinchona
condaminea, którego tu rycinę przyłączaniy (Tab.
1IL.) składa się ona podług tego, iak z pnia czy
z gałęzi grubszych albo cieńszych iest wzięta, z ka-
wałków mniey lub więcey w rurki zwiniętych, a
stosownie do tego wybiera się u materyalistówi
w trzech stopniowanych co do iey dobroci gatun-.
kach, w handel się oddaie. Z tych za naylepszą
była uważana cienka, pod nazwaniem China opti=,
zna s. fina, którą bez porównania wyżey nad inne
ceniono; cokolwiek grubszą mianowano średnią
china media: a naygrubszą china crassa czyli
china ordinaria. Rurki cieńszey kory. równaią się
grubości pióra, a grubszey do pół cala i więcćy
dochodzą; grubość samey kory bywa od pół do
trzech limiy; a długość rurek pospolicie od dwóch
do pięciu cali wynosić zwykła. Zewnątrz iest cie-
mno-brunatna lub szaro-kasztanowatego koloru,
bardzo nierówna, chropawa, pomarszczona i po=
przecznómi oznaczona rysami, tu i ówdzie delika-
tnie białawo-szarawemi upstrzona plamkami, od
których szarawą bydź się wydaie; bywa też czę=
stokroć porostami takiekoż koloru pokryta (d). Na
wnętrzney powierzchni gładka, kolor ma światło-
rdzawy, lub żółto-brunatny, podobny do cyna-
monowego. Co do miąższości, iest znaczna, w so-

4

 

(d) Porosty znayduiące się ua korze peruańskiey są; Lichen mela-
pa 1 ginchonae, rieiformis, denticulatus, cinereo-ater

i ruber. EFMAŻ



+95 1674%

bie dosyć zbita, twarda, krucha i miernie ciężka;
w odłamie ciemno - brunatna, zupełnie gładka, ży-
wiczno-lśnąca, ciemnieyszym oznaczona kręgiem,
w którym, trzymając ią przed słońcem, świecące
widzieć się daią punkciki; smak ićy gorzkawy,
cierpki, cokolwiek korzenny i wyraźnie kwasko-
waty, długo trwaiący na ięzyku; zapach dosyć sła-
by, sobie właściwy, do tchliny nieco podobny, wsze-
lako pieprzykey; cokolwiek zbliżający się do ko»
rzennego. Proszek daie koloru światło<cynamono-
wego; dekokcya ićy brunatno-czerwonawa, lecz
po oziębieniu mętnieie, staie się młóczną 1 bruna-
tnawo-żółtego ezyli ceglastiego nabiera koloru,
z którey przez dłuższe stanie obfity żółtawy od-
dziela się osad. Se

2) China czyli kora peruańska żółta, nazywa-
na królewską, Cortex Chinae flavus vel regi-

us (e) pochodzi z drzewa Cinchona pubescens
Fahl. czyli Cordifolia Mutis. Korę tę owzy-
muiemy w płaskich lub nieco żłobkowatych ka-
wałkach, częstokroć w sztukach nieforemnych
rozmaitey obiętości U i ówdzie wyniosłościami
oznaczonych; długość ich od iednego do 6 cali
dochodzi, na ieden lub dwa całe bywaią szero-

kie, a grubość wynosi od 1 —_6liniy: z młod-
szych gałęzi są niekiedy źwinięte. Kora ta przy-
chodzi do nas nayczęściey pozbawiona skóreczki
zewnętrzuey i gładka, wszakże wydarzaią się ka=
wałki rdzawo-czerwonawą pokryte błonką; układ

włokien ma ukośny; kolor rdzawy lub ciemno-cy-
namonowy; w pewnym kierunku przeciw światła
tzymana, migaiące postrzegać daie punkta, co nie-

 

(e) Chinę żółtą i królewską, za ieden uważano dotąd gatunek, lecz
teraz oba za osobne się poczytuią, © czćm w następnych uu-
merach, obszerniey mówić będziemy.
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którzyzacechę ićy dobroci poczytuią. «Wnętrzna

powierzchnia blado-żółtawa, świetleysza od ze-
wnętrzney, koloru iasno-cynamonowego, pręgi u-
kaznie żółtawe w brunatnawo przechodzące, które
rzadkó bywaią czerwonawe; łatwo się kruszyć 4
łamać daie; eienszych kawałków odłam gładki,
grubszych włóknisty. Na dotknienie sucha iest+
tartka, tak, że się znićy w palcach proszek daie
ocierać. W korze ieszcze nienadwerężoney, trzy wi-
dzieć można warsty; pierwsza stanowi skóreczkę
zewnętrzną, popękaną, nieco chropawą, która
poprzecznie bywa iakby karbowaną, brunatnawego
koloru, a ta iest częstokroć biało-szaremi pokryta
porostami; druga ićy warsta grubsza znacznieyszą
ma miąższość, bardziey wszelako gąbczasta i z czą-
stek ziarnistych złożona a niżeli włóknista; żółto-
czerwonawą ma farbę, która, gdy nayczęściey skó-
reczki zewnętrzney bywa pozbawiona, zazwyczay iest
gładka; trzecia zaś warsta naybliżey łyka położona,
zupełnie włóknista, podobnego do poprzedzaiącey
koloru. Kora ta w ogólności bardzo krucha, mnićy
ciężka od Chiny lekarskiey; zapach iey mianowicie
w tłuczeniu, albo gdy będzie wodąwrzącą zalana,
podobnydo Chiny zwyczayney, ale ten bardziey
iest korzeony;smak więcey gorzki, mnićy wszelako
cierpki, znacznie kwaskowaty i cokolwiek aroma-
tyczny. Proszek daie czerwonawo-żółty, świetley-
szy od kory całkowitey; odwilżony brunatnawego
nabiera koloru, skórężółto farbuie i zdaie się co-
kolwiek przyciągać wilgoci. lafuzya na zimno ro-
biona kolor ma żółty, smak bardzo gorzki, zcierp-
kim połączony i nieco korzenny; zapach bardziey
aromatyczny, a niżeli do tchliny podobny. Deko-
kcya kolor ma czerwonawy, po oziębieniu mętnie-
ie, staje się mleczną, cynamonowćy nabiera farby
i obfity daie osad.
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Te są cechy kory pernańskićy żółtey, w Niem-

czech pod nazwiskiem chiny królewskiey znaio-

mey, lecz iey wiele znayduie się odmian. Iedna

z nayrzadszych iest, którą opisuie Mutis. Tey ma

bydź kolor słomiasty, lecz za odwilżeniem żywszey,

blado-złotawey nabiera farby, smak ićy czysty, gorz-

ki, ślinę w kąsaniu żółtawo farbuie; odłam ićy

częścią drzewiasty, częścią żywiczny, a W miarę

swey grubości mało iest zwinięta; lecz ta się ni-

gdy w handel nie oddaie.

3. China czerwona, Cortex peruvianus ru-

ber, Cinchona oblongifolia, Quina roxa, Quin-

quina rouge de Santa-Feć, "Ten gatunek naprzód

w roku 1779 sprowadzony do Europy, ze składu

swoiego, wyląwszy tylko kolor, wielkie ma do

Chiny żółtey podobieństwo; w takichże przycho-

dzi sztukach, wszelakote nierównie grubsze bywa-

ią; z trzech warst wyraznie iest złożona, jednakże

częścićy bywa rynienkowata. Zewnętrzna ićy skó-

reczka dosyć cienka, chropawa, popękana, brudno-

czerwonego koloru, czasem też biało-szarawa, nie-

kiedy szarawemi pokryta porostąmi, Łichen pun-

ctatus. Warsta następuląca, czyli właściwa kora,

dosyć iest gruba, zbita, ciemno-czerwonego koloru

i żywiczna; trzecia czyli wnętrzna,bardziey do

bieli podobna, z drzewiastych składa się włókien,

świetleyszą ma farbę; iednakżei ta iest czerwona.

Zapach tóy kory słabszy, ale smak i cierpkość wię-

kszą posiada a niżeli kora z imnych gatunków Cyn-

chony; ślinę w kąsaniu czerwono farbuie. Często-

kroć znayduią się kawałki cienkie rurkowato zwi-

nięte. 'Te maią kolor bardziey czerwony i są co

do skutków naydzielnieysze. Proszek tey kory ma

farbę ciemno-brunatno-czerwoną; infuzya na zimno

robiona jest blado-pomaranczowa lub w czerwona-

wo wpadaiąca, nic się w skłóceniu nie pieni, ale
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smak iey bardzo gorzki i cierpki; infuzya wrząca
ciemno-brunatną ma farbę; dekokcya póki gorąca,
daleko czerwieńsza od robioney z Chiny zwyczay=
ney, po oziębieniu mętnieie, blado-pomaranczowo-
czerwonego nabiera koloru, w otwartóm powie-
trzu powoli się rozkłada i nieprędko kwaśnieie.

Fałszowanie. Kora peruańska wielorakiemu pod-
lega fałszowania; bo nie tylko zastępowaną bywa
rozmaitemi gatunkami eynchony, mniey skuteczne-
mi, ale pochodzącemi nawet i z innych rodzałów,
do których należą: Pinkneya pubens, Paederia
fragrans, Cornus florida, Sericea, Portlandia
mexicana 1 hewandra, SŚwietenia febrifuga i
Mahagoni, Bonpłandia trifoliata czyli Cuspa-
ria febrifuga, Crataegus Aria, Mespilus arbu-
tifolia, Łiriodendron tulipifera, Cautarea, C0s*
mibuena, Danais, Cuspa, z drzewa tacamez,
„desculus Hippocastanum , Prunus cerasus, Sa-
Zie it. d. W nowszych czasach bardzo często za-
częto ią zastępować korą świeżą wprowadzoną
w handel pod nazwiskiem China nova, która po-_
mimo wielkie z weyrzenia podobieństwo do
prawdziwey kory peruańskiey, żadnych nie ma
charakterów, oznaczaiących ićy dobroć, i tę niżey
opiszemy. Prócz tałszowania chiny czerwoney za-
farbowanćmi korami drzew innych, bolusem, pro-
szkiem sandałowymlub dekokcyą fernaboku, wpro-
wadzać zaczęto nowyzupełnie gatunek kory, pod
nazwaniem China rubra, opisany w Pamiętniku
naszym (7. 7. st. 9.), który nie zdaie się nawet
z rodzaiu cynchony pochodzić. Nadto, ważny ten
ze wszech miar artykuł lekarski, w rozmaitym sto-
pniu bywa dobroci. Za podeyrzaną uważać nale-
ży korę zbyt bladą, za nadto żółtą, na wnętrznóy
powierzchni białą lub czerwoną (mówi się to o
chinie zwyczaynćy), kiedy iest bardzo podatna,
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gąbczasta, włóknista w odłamie, łatwo się kruszy

w ręku, bardzo gorzka, lub ściągaląca: a tćm bar-

dziey, kiedy przez wytrawienie wodą, pozbawioną

zostanie pierwiastków czynnych. Nigdy też kupo-

wać się nie powinna u materyalistów w proszku.

Wszystkie tu opisane kór gatunki, rozpoznawa-

ią się przez porównanie charakterów ich z pra-

wdziwómi i za pomocą działaczów chemicznych.

Dekokcya któreykolwiek „prawdziwey kory peru-

ańskićy z solnikiem żelaza przekwaszonym, daie

zielony lub oliwkowy osad, a nie się od galarety zwie-

rzęcóy nie precypituie; przeciwnie, dekokcya zfał-

szywóy, wodą rozlana, daie z tymże solnikiem że-

laza Osad czarny, i wnet się ścina:zrozczynem

galarety źwierzęcćy, czyniąc płyn gęstym. ące-

nie się dekokcyi kory peruańskićy po oziębienia
nie zawsze iest pewną ićydobrocicechą, ponie-

waż i dekokcya z podleyszych gatuaków chiny,

taką okazuie własność: oraz ze skórki granatney,
kory wiązowey, drzewa Gwajakuiw. i. dlatey przy-
czyny brać mależy proby chemiczne na pomoc.

Między reagensami pierwsze zaymuią mięysce, siar-

czan żelaza i rozczyn galarety źwierzęcćy; postrze-
gać tylko wypada, ażeby te, iako i dękokcya z ko-

ry peruańskićy, maiące się używać do tych do-
świadczeń, były świeże. Naypewnieyszym bydź
można, kiedy się na to sam tylko ośrodek kry-
ształów siarczanu żelaza weźmie. Infuzya dobrćy

kory peruańskićy na zimno robiona z iedney czę-
ści proszku i ośmiu części wody, prawie iest bez-

farbna lub blado-żółtawy ma A smak i za-
pach ićy słaby do dekokcyi podobny; z rozczynem
gallasu szaro -czerwonawy daie osad. Dekokcya

zaś, z iedney części kory i dwunastu części wody
wygotowana do połowy, póki iest ciepła, kolor
ma brunatno-czerwonawy; przez oziębienie mę-

ddr. x ję A
NaRÓ Rao 2 „dka BB. NA
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tnieie, staie się bladszą i ceglastego nabiera kolo-
ru; smak iey i zapach podobny do sameyże kory,
a z regensami następnie się zachowuie: z deko-
kcyą gallasu obfity, blado-czerwonawy, w szara-
wo wpadający daie osad; z rozczynem siarczanu
żelaza, zielonego nabiera koloru i podobny zcza-
sem osadza precypitat; z winianem potażu anty-
moniialnym, poźniey lub prędzey powstaie mąt
biało -żółtawy, w szaro-wpadaiący, a z rozczynem
siarczanu miedzi z wolna czerwono żółtawy osad
się oddziela; tynkturę lakmusu mocno czerwieni.
Podobnież zachowuie się, z małćmi tylko odmia-
nami, dekokcya z chiny żółtey i czerwonćy. Obce
kory np. Cortes Hippocastanii Ł p. aloesem
zaprawione , smak maią obrzydliwy, gorzki, a ten
się wraz za namoczeniemwodzie udziela.

Inne gatunki kory peruańskiey mnićy używane,
lub które na mieysću tych dawane bywaią, są na-
stępuiące: * i

4) Cortex Caribaeus s. Jamaicensis, Cincho-
na Caribaea Ł., C. Jamaicensis 77right. Ro-
śnie w Jamaice i Martynice. Kory tćy rozmaite
są gatunki, podług tego czy z pnia iest wzięta czy
z grubszych lub cienkich gałęzi. Z pnia samego
mało iest zwinięta, od 6 do 8 calidługa, półtorey
linii grubości nie przechodzi, z dwóch warst wy-
raźnych się składa,z których zewnętrzna grubsza
od wnętrznćy, popękana, nierówna, chropawa,
w palcach rozcierać się daie, gąbczasta, na po-
wierzchni żółtawa i bez żadnego prawie iest smaku;
wnętrzna zas idy Warsta dosyć twarda i włóknista,
farbę ma ciemno -brunatną albo w zielonawą wpada-
iącą; smak na początku obrzydliwy, słodkawy,
następnie mocno gorzki. Kora z gałęzi rynien-
kowato źwinięta; dosyć grubą, brunatno-szarą
pokryta skóreczką, na którćy rozmaite bywać zwy-
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kły porosty; pod tą druga brunatna znayduie się

warsta. W korze z młodocianych gałęzi, wszy-
stkie te części są delikatnieysze i bladszą maią far-

bę. Kolor proszku tey kory podobny do chiny

zwyczaynćy ; dekokcya z nićy bez porównania cie-

mnieyszą od niey ma farbę, a od soli żelaznych

żadnym prawie nie podpada odmianóm. Podley-
sze ićy gatunki są: a) maiące kolor zewnętrzny

biało -czerwonawy wewnątrz brunatno-czarny, ze

smakiem imbierowym; b) kora grubości pióra ze

smakiem nader przykrym i gorzkim. Chociaż

Jright zaleca ią 1ako lekarstwo wzmacniające

i wstrzymuiące womity; iednakże F'ah/ i Monch

przeciwnie twierdzą, że po gran kilka dawana mo-

cene wzbudza womity. Co dowodzi, że pod ie-

dnóm nazwiskiem dwie różne kory były dawane.
5) Cinchona Brasiliensis.JV'illd.MSS. Pocho-

dzi z Gujany Froncuzkiey. Naprzód sprowadzoa
roku 1793 do J/enecyi. Kora ta składa się podług
Comparetti i Hagena z płaskich, nieregularnych,

cienkich a szerokie rozmaitćywielkości kawałków,
nieprzechodzących w grubości iedney livii; powierz-
chnia ićy gładka, ta i ówdzie wyniosłościamiozna-

czona, białą lub szarawą pokryta skóreczką, pod

którą widzieć się daie tkanka gąbczasta, szarawo

popielata, nieco żółtawa, łatwo daiąca się na pro-
szek ucierać. (Po tey następuie warsta ciemno-

brunatna, twarda, zbita, krucha iciężka, gummo-

żywiczną napełniona massą, cztćry razy grubsza

od zewnętrznćy, cokolwiek przeświecziąca, zwła-

szcza trzymaiąc ią przed światłem. Zapach ićy
mocny, do tchliny podobny, przenikający; smak

bardzo gorzki, obrzydliwy, ze ściągaiącym połą-

czony. Pokraiana i włożona do wody, wnet ią

czerwono farbuie i goryczy swćy udziela.
6) China Martinicensis s. Chinchina Piton.
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(Cinchona montana). Kora ta z Gwadelupy i Mar-
tyniki pochodząca, sprowadzoną została w ro-
ku 1777 do Europy. Składa się z kawałków
rurkowatych, na cal długich, grubości gęsiego
pióra; zewnętrznćy błony pozbawiona; kolor ma
szarawy, w brunatno wpadaiący; smak na począ-
tku korzenny, następnie obrzydliwy, gorzki; za-
pach słaby, nieco balsamiczny.

7) Cortex Chinae de Santa-Fe, Cinchona
de Santa-F'e. Pod tćm nazwiskiem opisane są
u różnych autorów, rozmaitu , gatunki kory peru-
ańskićy, które się wszakże co do swych własno-
ści nie zgadzaią. Nazwanie to bardzo iest niestoso=
wne iako nic pewńego nieoznaczaiące; ponieważ
w Santa-Fe wiele różnych znayduie się Cyncho-
ny gatunków. Mużis siedm ich przywodzi, z któ-
rych zajaj tylko uważa za skutkujące; a z tych
ieden ma bydź tylko właściwie kraiowy w Santa-
Fe, gdyż wzy inne i w Peru rosną; pierwszą
opisuie Mutis pod nazwiskiem Chiny biażey.

8) China alba, china biała, Quina blanca, Quin-
quina blanc; Angl. JFhite, Cinchona ovalifolia
„Muiis;, €. macrocarpa F'ahl. Teykolor białawy,
zbliżaiący się cokolwiek do cynamonowego; mało
zawiera części gummo-żywicznych, wszelako iufu-
zyą dosyć daie nasyconą i gęstą, białawego kolo-
ru, która mocno się pieni; cierpka iest i gorzka,
nie ma smaku wyraźnie kwaskowatego i kleyką
bydź się okazuie w kąsaniu. Drugie zaś trzy ga-
tunki kory peruańskiey w Santa-Fe, które też
i w Peru rosną, a maią skutki lekarskie, opisuie
JMulis i Zea następnie: "
_g) Cortex Chinae ruber. China czerwona dru-
giego gatunku, Quina roxa, Quinquina rouge
de Santa-Fe,. Cinchona oblongifolia Mutis, C.
magnifolia Ruiz. A i
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Kora. ta, pochodzi z Santa-Fe, „gdzie drzewo
ią daiące obficię rośnie; lecz tey nie należy mieć
za prawdziwą chinę czerwoną pod N?. 5 Opisa-
uą; bo zdaie się bydź wcale różną od tamtey.
Wnętrzna. tey kory powierzchnia, kolor ma czer-
Wono-cynamonowy; utłuczona naproszek farby
swey nie traci; infazya z wodą zimną zrobiona
znacznie się pieni i kolor ma mocno czerwony; smak.
ićy gorzki i cierpki, mało zawiera części gummo-
żywicznych. Wewnątrz użyta sprawuie ckliwość,
mocne womity i wiele innych symptomatów gwał-
townych. | 5 oai

10) China aurantiaca, China pomaranczowa,
Tunita, Naranjada. (Cinchona lancifola Mutis),

Foigtelf) mnierua, że ten galunck kory nie
różni się od chiny żółtćy pod Niem, 9, opisaney.
czyli Awyczejaó, i że. wSanta-Fe.dosyć 1ESt
rzadką; lecz trudno na to się zgodzić, gdyż wia-
domo, że pierwsza bierze się z drzewa Cinchona
cordifolia Mutis. Kolor ićy żółtawy; bardzo
iest korzenna, a zimna ićy infuzya wodna, bladą,
słomiastą ma farbę; smak ićy nie iest ściągający,
ale gorzki i bardzo korzenny, wiele w składzie
swym zawiera części gummo-żywicznych, i dziel-
nóm bydź ma lekarstwćm, „Kora peruańska pod
naźwiskiempomarańczowćy,którą /'auquelin do-
świadczał, kolor miała żółto-cynamonowy,. zu-
pełnie błonki powierzchney pozbawiona; gruba,
odłam bardzo włóknisty, cieńkie kawałki zwinię-
te, grubsze zaś były płaskie; z resztą zgadzała się
z powyższćm opisaniem. s uisłsrog

11) China cinnamomea, china cynamonowa
czyli światło-żółta, Quinaamarilla , (Cinchona
cordifolia Mutis. C. ovataRuiz). Kolor tey cy-
 

f) Arzneymietellehre, B. 2. S. 477.
Pam. Farmaceut. Fil. 'T. ll N, 2. 12
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namonowy, w słomiasto przechodzący; mało iest
korzenna, proszek daie bladszy; «wodńa iey infu-
zya farbę ma blado-słomiastą, mocno się pieni;
smak iey gorzki lecz nie iest aromatyczna; mało
zawiera części gumino-żywicznych; w niektórych
własnościach ma się do poprzedzaiącego gatunku
zbliżać, ale przytóm rozwalnia żołądek. Zea uwa-
żał ią ża cynchonę officynalną Linneusza. |

12) China Santa-F'e. Pod tćm nazwaniem opi-
suią niektórzy autorowie następną korę, która
z drzewa Cinchona macrocarpa Fahł. ma po-
chodzić. Kawałki iey dosyć są płaskie, na pół
linii grube, długość ich od 5 do 6cali dochodzi;
zewnątrz białą, brodawkowatą,pokryta skóreczką;
kora sama iest brunatnawo- żółta, miernie podatna;
włóknista; ze smaku i zapachu do zwyczayney
chinypodobna, mnićy iednak gorzkainietak
czynna. Drugi tey kory gatunek ciemnieyszego
koloru, bardziey w czerwonawo wpadaiący, także
niezbyt iest gorzki ale bardziey cierpki.  Pocho-
dzić ma właściwiezSanta-Fe de Bogeta, od
cżego bywa Chiuą BogeteńskąChiria bogetensis
nazywaną. |Infużya tey czerwieńsza iest od Chiny
żółtey, a dekokcyapooziębieniu nie mętnicie. — *
''18) China St Łuciae. Cinchona floribunda
Fahl. ©.montanadeBadier. Kora tapochodzi
z wysp Santa Lucia, Martinika, GwadelupaS$
St Domingo.  Pód tóm' wszakże nazwiskiem roż-
maite kory w handel się oddaią. Hagen nastę-
pnie prawdziwąopisuie:z weyrzenia do cynamonu
goździkowego (Cassia cariophyllata) bardzo podo*
bna; większe kawałki przeszło na 10 cali są dłu-
gie, w grubości zbliżają się do średniego gatunku
kory peruańskićy zwyczaynćy i mało co cieńsze;
rzadko w rurki zwinięta, większa część rynienko-
wata; kolor ma zewnątrz rdzawo-brunatny, a czar-



no-brunatny we środku; odłam długo włoknisty,
smak na początku nieco korzenny, następnie bat-
dzo gorzki, niezmiernie długo trwaiący na ięzyki;
mało zawiera części żywicznych, lecz więcćy daie
extraktu Na mieyscu tćy, bywa częstokroć dawa-
na China martinicensis 1 caribaea. Podłag dru-
gich składa się z kawałków rurkowatych, zwinię-
tych, grubości palca. Skóreczka ićy zewnętrzna
szara, tu i ówdzie białemi, obszernemi plamami
osadzona; warsia podtą znayduiąca się iest poda-
tna, włóknista, światło-brunatnego koloru, na pół
linii gruba, zupełnie bez zapachu; smak ićy na
początku ściągaiący, a potćm obrzydliwy i przy
kry. Z wyskokiem pięknie czerwoną daie tynktu-
rę, która sięzwodą mie mąci, a z solami żelazne-
mi czarny daie osad; taksięiwodna zachownuie
dekokcya. Podług P.Malłetwzbudzać ma cza:
sem womity, w ilości po gran ośm nawet dawatńa.
Smak a mianowicie gorycz, bardziey ma nieprzy*
iemną a niżeli inne gatunki; infuzyą daie krwisto-
czerwoną. Alu a

Oprócz tu opisanych gatunkówcynchony,przy-
taczaią Ruiz w Quinologii i autorowieFlory pe-
ruańskićy, wiele innych ieszcze, którezdaią się
bydź tylko odmianami poprzedzaiących i nie są na-
leżycie dotąd oznaczone. Następuiące tu wylicza-
my: Cinchona nitida Ruiz. — Cinchona glabra
R. seu Cinchona lanceolata Flor. Per. — Cinchona
pallescens R. seu Cinchona ovata Flor. Per.—
Cinchona lutescens R. seu (C. magniflora Flor.
Per. v. C. oblongifolia Mutis.— C. fusca R. s.
C. rosea Flor. Per.— C. tenuis R. s. C. hirsuta
Flor. Per.— C. glandulifera Flor. Per. C. Ca-
lisaja R.— C. Eleifolia R.— C. acutifolia Flor.
Per. (g) kę

(g) Foigtel 1. e.
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- Dórffurt (h) następuiące ieszcze przyłącza: Cin-
chona delicata, która składać się ma z kawałków
grubości pióra. C. głabra Ruiz, Cascarilla bobo,
wA na 4 do 14 cala grubych; ta lżeysząa
iest od Chiny zwyczayney i większą ma gorycz.
C. purpurea składa się z kawałków gładkich, sza-
ro-popielatego koloru; dosyć lekka, w grubości aż
do cala dochodzi; odłam ićy włóknisty; zapach
trochę korzenny, zbliżający się nieco do różanego.
C. lutescens, tey kora zewnątrz gładka, we środ-
ku wysoko cynamonowego koloru; dosyć łekka,
zawsze zwinięta; odłam ićy włóknisty. Ź tego ga-
tunku Chiny wprowadzać zaczęto przed kilkanastą
laty extrakt iuż gotowy, z Ameryki południowey
do Europy. C. fusca Ruiz, kolor tćy zewnątrz
światło-szary, we środku czokoladowy, prawie bez
zapachu; gładka w ódłamie; mało gorzka, bar-
dziey ściągaiąca od innych. Tę to zdaie się korę,
mówi Dórffurt, wprowadzać zaczęto w handel
pod nazwiskiem Cort. Chinae de Quito.

Cort. Chinae Tecamez seu Cort. Tecamez,
pod tóm nazwaniem wprowadzono w r. 1796 do
Anglii korę bardzo podobną do poprzedzaiącćy;
lubo ta nie zdaie się z rodzaiu Cynchony pocho-
dzić. Składa się ona z kawałków na stopę długich,
rurkowato-zwiniętych; średnica ićy od pół do ca-
łego cala dochodzi. Zewnętrzna ićy skóreczka cien-
ka, brunatno-zielonawą ma farbę, ścisle do kory
przylega, czasem bywa białómi oznaczona plam-
kami. Zewnętrzna ićy powierzchnia równieysza i
gładsza od Chiny zwyczaynćy; wnętrzna zas cie-
mno -czerwono-brunatna; w odłamie włóknista.
Z dwóch warst osobnych się składa, zewnętrzna
z tych pulchna i grubsza od drugiey; kolor iey

 

(hb) Neues Deutsch. Apothekerbuch. T. I. 8. 180.
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brunatno-czerwony; lśnąca w odłamie. W kawał-
kach całkowitych prawie bez zapachu, utłuczona
cokolwiek korzenną wydaie wonię. Smak ićy zna- -
czny, gorzki, chociaż nie przykry i mało ściąga-
iący. (1) JASTA 79

China nova. Kora ta nie dawno weszła do
handlu, lecz niewiadomoziakiego pochodzi drze-
wa; wątpić należy nawet czyli się bierze z rodzaiu
Cynchony. Przychodzi w kawałkach mnićy lub
więcćy zwiniętych, średnica ićy dochodzi od pół
o całego cala i więcćy; częstokroć na po

stopy długa, a w miarę tego. od pół do dwóch
liniy grubości dochodzi. Zewnątrz częstokroć szaro-
białawómi pokryta porostami; kolor ma ciemno-
brunatny; zewnątrz poprzecznómi Ozhaczona rysa-
mi, na wnętrzney powierzchni światło-brunatna;
odłam ićy włóknisty, dosyć twarda, nie łatwo się

kruszy; bezzapachu, sma gorzki ściągający. Ko-

lor tóy kory, układ włokien i proszek, dosyć po-
dobne do Chiny zwyczayney. Infuzya na zimno
robionał, kolor ma brunatno-czerwony, za przy-
stępem powietrza ciemnieie ;smak iey na początku

nieco gorzki, następnie ściągaiący. Ź winianem
potażu antymonijalnym (7'artarus emeti us), iako

też z infuzyą gallasu nie daie osadu,i nic się nie

mąci; przeciwnie z rożczynem galarety zwierzęcćy

obfity, biało-szarawy, serny, daie osad. ( Bfaff. ).

P. Grindel (k) podobną doświadczał Chinę, któ-

rey proszek Byt derwód: mnićy iedoak od
Chiny czerwoney. Dekokcya tak ciepła iako 1 zi-
mna podobieństwo miała do odwaru korzeni Drze-
wianki; mętniała wprawdzie po oziębieniu, lecz
nie stawała się mleczną. Zsiarczanem żelaza czar-

 

(i) Dórffurt l. c.
(k) Russ. Jakrb. d. Pharm. B. 5. S. 252.
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ny dawała osad, „a z rozczynem galarety zwierzę-
cey wnet się ścinała. „Ponieważ ten gatunek kory

bardzo często dawany bywa na mieyscu zwyczay-
ney kory peruańskićy, a żadnych ićy mie ma wła-
sności, dla tego: przez rozkaz rządowy w Danii,
używanie ie - zupełnie zostało zabronione (1). a

 Rozbior. Bliższe poznanie związków organi.
cznych mianowicie w produktach lekarskich, nie-
Er iest wagi dla chemii, NUMA 1 medyc

By, bo uczy,pierwiastki wieczyonelubszkodliwe
zdrowiu,od skutecznych oddzielać, i wskazuie iak
bydź maią przyzwoicie zastosowane. Taką drogą
ścisłego rozbioru chemicznego postępując, bardzo

ERO, POZY 0OREOA. TPJ AAAA
2), OJOROWIE 010 WSkpi o. pożytkach,
iakie wynikają z odkrycia Morfiny, metyny,
Jodyny, Kwasu wodosinnego i wszystkich istot
alkalicznych, które w roślinach parkotycznych zna-
Jezi< 50. Pa

8

A „ wiwk 4 + IREO PE 08311 4287) , . s

Jekarsty > dal owiekami upoważnionych 1 na do-
świadczeniu opartych wprakty

ciaż przywi knienie do form dawnych

fi ; ot?
'tyce, częstokroć nie

B< .. VUP TRU : ago 14/11 AŻ To l:7o; .nało staie na;przeszkodzie do czynienia dalszych
w tćy, mierze postępów; iednakżeby to niepowin-
no tamowac usiłowań w dążeniu do rozszerzenia
24 bepz ASY » wiodoj Rb> b ERGO 77 s .

granic naszych wiadomości. Gdybyśmy  zrażeni
Ta ©)«4 , i "BĄ2 647 5 i ; 4żł RDZI 255 4 Iakżż:. 801

niepomyslnćmiwypadkami, przestali na dawnych
dir "ort. PaSgo ir 1. JEPER IA ; 4) i 1 1568

rozbiorach ciał organicznych przez ogień, których
doroku 1747, przeszło 2000 liczono, a które po="UIX © 8 Per ABEC i PCEKSLEGL) 44 $: s s

służyły tylko, do zmarnotrawienia wielkiey ilości
materyałów lekarskich i węgli; (pomimo to, że ich
18 ty; EL 93 mf:la sid „. SCi :«
niedorzecznośćZoułduc iuż Wr. 1701, okazał ) nie
7 5? 54.07 4 Hr (1 RPA 4 4 * 4 M

mielibysmy teraz naymnieyszego wyobrażenia o skła-
dzie ciał roślinnych i zwierzęcych. Wszakże wszyst-

s lekJ. ABA3 tą. JMC O ŚEIP = : [Ds ?

kie rzeczy stopniami się doskonalą. Kiedy postrze-
m

 

(1) Schwartze Pharmakol, Tabell. B. +. 8. 112. (1819).
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żono, że rozbior ogniowy, części składowych ko=

ry peruańskieynie okazał, poczęli Bohmer, Geof-
froy, Spielmann, Mault i Cothenius wody i wy-
skoku, używać. "Tą drogą dwa otrzymano extra-
kta żywiczny:i gammowy;, które za pierwiastki tey
kory pocżytano.' leden z tych nazwano extraktem
żywiczno-gununowym, drugi gummo-żywicznym.
Lagaraye używał samey tylko wody zimney do
oddzielenia. pierwiastków nzydzielnieyszych 'ż tey
kory; moiemał on, iż znalazł je w sweysoli es-
sencyopalney, co się iednak mie sprawdziło; a lubą
nie postąpił "Ww odkryciu nowych istot, wszelako
sposób iego posłużył do sprostowania niektórych
działańw rozbiorach roślin, które iak wiadamo;
do wielkich odkryć 'w czasach naszych poprowae
dziły. Poudletier:de-la-Salle nazwał exuakt ży»
wiczny istotą żywiczno-kształtną (substance resini-
fate)ręchiewakcośi chociaż: przez wyskokwy-
dobyty,zawsze się cókolwiek wwodzie rozpuscza;

przeto go F'auquelin, żywiczką(resinoide) imia«
nnie. / Materya. czerwona przez Fourcroy' pro=
szkiem czerwonym czyli extraktynem niedokwaszo-
nym (extractif. exigónć) niewłaśćrwie zwanać(bu
iest pierwiastkiem koloruiącym) poznana iuż była
przez Percivala, Neumanna i aniliegłi. Tone
że Foueroy znalazł ieszczewchiniez S£ Domin-
g0 istotę *rozpusczalną wwyskoku,sól wapiemmą,
substancyą«w płatkach nierozpusczalną: w wodzie,
i włókno: óraz* potaż, 'solmik fi siarczan potażu,
wapno ; -fósforan owapna, kwas węglówy 1krze-
mionkę. Wczerwoneyzaś korze peruańskiey, kwas
cytrynowy, solnik;ammoniiakalnyi wapna; extra-
kiyn: rozpusczalay'w wodzie,* istólę żywiczną i
włókno. Marabelfi, znalazłw chinie żółtey pier-
wiastek chinowy z garbnikiem, żywicę, materyą
kleyką,gummę, klayster, solnik wapna i magne-
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zył, śiąrczan i saletran potażu; kwas cytrynowy i
dhodid drzewne. Istota dodą ciapośGola
Tannin znaleziona była przez niektórych chemi:
ków w pewnych tylko gatunkachkory peruań-
skiey, w innych zaś napróżno iey szukano. Do
odkrycia tego używano rozmaitych soli żelaznych.
Cadet nie znalazł w extrakcie wodnym kory: peru-
ańskiey garbniku, ale kwas tylko gallasowy; oba
zaś te ciała razem w extrakcie żywicznym, wiele
wapna 1 solnik potassu.  Seguij: naypierwszy wąt-
pić począł o dawnćm mniemaniu, iż kora peruań=
ska garbnik zawiera; okazał, że galarety zwierzę-
ceynieścina, i dowiodł, że własność ićy leczenia
febry mie iest zawarta w istocie: ściągniącćy, iak
utrzymywał /ZV'estring. WszakżeiSeguina twier-
dzenie błędnóm się okazało, iżczynny pierwiastek
w korze perudńskiey, do galarety zwierzęcey ma
podobieństwo: «Uczony 4. Dunkan młodszy, błąd
tensprostował,gdy postrzegł, żeosad w tynktu=
rze kory peruańskieyprzez gallas sprawiony, w wys
skokusię rozpuszcza. Na tóm doświadczeniu wspar-

- ty wnosić począł, iż koratamiepoznany "dotąd za-
_wiera. pierwiastek, któr Noa (princi-
ium cinchoninurm) nazwał; lecz daleygo nie wy-

badał. Wchinie zatćm: przyymauie cynchonin zgar=
bnikiempołączony,kwas roślinny,i żywiczną ńie-
iakąs istotę (m). .Zapach szczególny kory peruań-
skiey. dał Percivałowi powód do rozumienia, że

/_ zawierą pierwiastek aromatyczny:woleiu lotnym,
a który według Fabroniego winien był swąroz-
puszezalność extraktynowi. Poulłetier także oley
lotny w korze peruańskiey przyymuie. KFauquelin
go otrzymał w pięknym zielonym kolorze, subli-
muląc , pierwiastek +żywiczkowy  (resinoide); a
 

(m) Russische Sammlungf. Nature. u. Heilk. B. +. S. 851,
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Trommsdorf/ (n) oddzielił go przez dystylłacyą

wilgotną lubo w małćy bardzo ilości. Kora pe-
ruańska zawiera imateryą maiącą w składzie swym
śaletrorod(rnatiere azołće), która ićy własność
nadaie, żez cukrem w winną przechodzi fermen-
tacyą, iak to naypierwey postrzegł /Mutis, który
z kory żak robił piwo fekańskie (o). Cor-
nette naypierwey, postrzegł, że dekokcyą chiny
winian potażu antymonijalny rozkłada, i pozbawia
iąsmaku gorzkiego. Odtąd, toiest, od roku 1768,
używać poczęto obu tych substancyy razem w celu
lekarskim; iakoż sławne ZEłectuarium od febr
używane w szpitalu siostr miłosierdzia w Paryżu,
zawiera 18 grau winianu potażu antymoniialnego,
z iedną albo dwiema uncyami chiny w proszku,i
chociażpomieniona ilość choremu na wst vo

była dawana, nigdy iednakże nie sprawiała wo-
miitów. Sławny botanikProf.Richard świadczy,
że święża kora peruańska, w samćm Peruwe
wnątrz Wzięta, womity sprawuie: iże dla tego
kraiowcy wielki wstręt maią od lekarstwa u nas
tak szacownego. (p) Przez Jodynę wyśledzono
w niektórychgatunkach kory peruańskiey rzy 0-

_nakobiec rozmność krochmalu. Z licznych „nak i0-

   

  

4

rów okazało się, że ma wswym składzie; gatu-

ńek kleiu, żywicę czyli raczey istotę do żywicy po-

dobrą, ółey lotny, pierwiastek koloruiący czerwo-
ny, istotę zawięraiącą saletroród, krochmalvą i
drzewo; sole rozmaite z zasadą wapienną, magne-
zyową, saletran potażu, i t.d., kwas wolny, któ-
ry zpoczątku uważano zaBri lecz gdy ten
osobne okazywałwłasności, sól nową z wapnem
śkładaiąc, przeto go Fauquelin nazwał kwasem cbi-

 

 

- (a(' Journ, 'der Płat. B. 25. St/'s. 8. 44.
_(o) Journ. dę Pharm. T'. 4. p. 370. .
(p LEC"
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nowym. Naprzód postrzegł sól tę Hermbstadt wr.
1785, po nim JZoł/fuss, Liphard, a nakoniec
Deschamps młodszy aptekarz w Zugdunie, nayle-
piey ią dał poznać. Istotę kleyką oddzielił z kory
peruańskiey /auquelin , tudzież substancyą bardzo
gorzką brunatnego koloru, rozpusczalną w wy-
skoku i w wodzie wrzącey, a trudno daiącą się
w. wodzie zimney rozczyniać. Test to ta sama
substancya, mówi P. Reuss, która sięz deko-

kcyi kory peruańskićy po ićy oziębieniu osadza,
zoaioma pod nio właściwóm nazwiskiem, żywicy.
Foureroy i /'auquelin skutek chiny; temu pier:
wias'kowi naywięcćy przypisują; moz ? P. Reuss

Uważa 80, 72 ZłOZOBY. A. na dalsze Pozebrął „cześnie
oddzielając wprzód „garbuik przez galaretę, apo-
zostałość rozłożył ieszcze przez wapno na dwa pier-
wiastki, z których ieden amarum cinchoninum
nazwał, iż głównym iego charakterem iest smak
bardzo gorzki, a drugi czerwony, farbuikiem, Czę-

ściapmi składaiącemi korę pęruańskąsą podług nie.
KA: Proryanęh GRZEob wj dApPujk„AJM
czerwony; chinian wapna, gar ok] y roslin-
ny i włókno. Z tego wnosi,żęcały skutek tey
kory naybardziey zależy odistoty. odc lzielaiącey się

pięoziębienie dehokcyi chiny, złożonćy, z farbni-u czerwonegoigorzkiego pierwiastku; lecz gdy
oba te ciała razem połączone, mnićy są rozpu-
sczalnew Wodzie zimnćy, przeto, imfuzya nie tyle
może skutkować, SElekolcya Jil proszek. Że
zaś farbnik łatwo z kwasorodemsięłączy, przeto
nierównie skutecznieyszy byłbydekokt, gdyby go
w naczyniach zamkniętych gotowano; gdy obok
tego, doświadczenia okazały, iż wyskok. nierównie
łatwiey rozpusczapierwiastek czerwonychiny, po-
łączony z gorzkim; wnosić zatćm należy, że tyn-
ktura daleko dzielnieysza bydź musi, ponieważ o-
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bie te istoty zawiera. (q) Seztiirzer wynalazca mor-
finy wopium, iuż w r. 1811. przepowiedział, że
wiele iest ukrytych kombinacyy zasad z kwasami

w roślinach, którychieszcze mieznamy, i podawał
sposób oddzielenia nayczynnieyszego pierwiastku

z kory peruańskićy przez wytrawienie ićy w wo-
dzie, z dodaniem małey ilości przywęglanu potażu
i osadzanie go przez kwas siarczany albo wodo-

rsolny (r). P. P/af/ przyymuie w korze peruańskićy,
istotę gorzką, aa, za nayczybnieyszą 1 nay-
większy lóy przypisnie skutek, zowiąc ią także pier-
wiastkiem chinowym. P. Gomez chemik portu-
galski, znalazł w gorzkim extraktynie z niektórych
gatunków kory peruańskićy materyą krystalliczną
bez smaku, którą cynchoninem nazwał, i za kwas
uważa. Też doświadczenia powtarzał /an der
Śmissen. pod przewodnie Bfafa, odzie.
laiąc cynchoninz tynktury wyskokowćy, przez ićy
zagęszczanieiprecypitowanie wodą, a proszęk o-
trzymany światło. brunatnego koloru, uważał za
gatunek żywicy. Smak cierpki 1 kolor zielony, ia-
ki sole żelazne dekokcyi kory peruanskićy nadaią,
zdaią się wskazywać, że osobn zawiera pierwia-
stek zbliżający się do garbniku;lecz P. Grindeł (s)
dowodzi, iż to przypisaćBęłęky W A i

 

  

  

| vasowi chinowe-
mu, który tćm się naybardziey od kwasu gallaso-
wego różni, że ten ostatni,od soli żelaznych ze
zbytkiem niedokwasu, czarnego nabiera koloru.
| Z licznych doświadczeń P, Zauberta okazało
się: 1* że przytomność krochmalu wkorzejeru-
a iskicy, łatwo odkryć możnaprzez Jodynę, oraz
że zawiera gummę ic nchonin wapna. 2*. w chi-
nie loxańskiey spała materyą zieloną, daiącą
 

(4)Russ, Sammlh 3 Zd
w) Trommsd. Jóurn. B. 20. St. 1. 8. 105.
(s) Russisch, Jahrb. d. Pńarm. 1808, S. 200: 239.
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się przez czystyeter. oddzielić, kiórey dotąd nie<
znano, i która wcale iest różna od istoty krystal-

/licznćy, substancyi żółtćy i pierwiastku czerwono
koloruiącego.3*.Materya ta zielona smak ma bar-
dzo ostry, łatwo się w eterze rozpuscza, mało
działa na substańcyą żółtą, a mniey ieszcze, na
istotę krystalliczną 1 pierwiastek koloruiący czerwo-
ny. 4%. Bardzo trudno rozpusczasięwwodzie,
wszelako gorycz iey i ostrość nadaie; lecz nie ma
własności zielenienia soli żelaznych. 5e, Wielkie
ma powinowactwo do materyi żółtey i koloruią-
cey z któremi znayduie się w extrakcie przez eter
otrzymanym. Ge. Nie osadza garbniku galJasowe=
go, który się przez materyą żółtą i krystaliczną
precypitnie.7e. Z potażem kaustycznym formuie
gaiunek mydełka rozpusczalnego w wodzie, da-
iącego się przez kwasy rozłożyć. 8e. Pierwiastek
ten uważać należy, iako ciało pośrednie między
żywicami a oleiami lotnómi. Materya Żółta,
którąz chiny oddzielił, podobne ma własności do
żywicy, od którćy w tćm się tylko różni, że roż-
puszczalna iest w wodzie; zapach ma bardzo przy*
iermny wanillowy, który ią do balsamów zbliża;
precypituie infizyą gallasu, ale nie osadza kleiu
zwierzęcego,ani działa na winian potażu antyimó-
niialny; w składzie swym zawiera materyą krystal-
liczną, którą oddzielic można przez potaż kausty-
czny. Materyakrystalliczna, ma wszystkie wła-
sności prawdziwey żywicy, w stanie czystymw eterze
prawie nierozpusczalna; różni się od materyi żółtey
rzez własność krystallizowania się i nierozpusczal-

ność w wodzie; z infuzyą gallasu, kleiem zwierzęcym
i winianem potażu antymoniialnym, zachowuie
się tak materya żółta, i iak ta ostażnia nie daie ko-
lora zielonego rozczynom soli żelaznych. Materya
koloruiąca podobna iest z niektórych własności do



o di. ©

pierwiastka krochmalnego; lecz na niedokwasy
metalliczne w podobnym działa sposobie, iak gar-
bnik gallasu; nie ścina garbniku, ale sama precy-
pituie kley zwierzęcy, i rozczyn winianu potażu
antyinoniialny; własność ma zielenienia soli żela-
znyćh, sprawuiąc w ich ropa zielonawe lub
czarne osady; zawiera saletroród, czyli materyą azoto-
wą, uważaną przez niektórych chemików za galaretę
zwierzęcą. Pierwiastek krochmalny, obiawia się
przez kolor fioletowy czyli raczćy błękiinawy, kie-
dy się do pozostałości kory peruańskiey po wytra-
wieniu przez eter kaaoć iodyny doda. (Gatun-
ki chiny te tylko uważać można za naylepsze, któ-
re razem garbniki kwas gallasowy rozkładaią. Ma-
terya zielona, garvbniku nie precypituie, pic nie
działa na galaretę zwierzęcą, ani też na winian
potażu antymoniialny. Pierwiastki, żółty i kry=

| stalliczny, obficie precypituią garbnik, nic zaś na
kley zwierzęcy ani na winian potażu antymoniialny
nie działaią. Farbnik czerwony także nie spra-
wuie w rozczynie garbniku ani w winianie potażu
antymonialnym osadu. Z robót P. Lauberta na-
stępuiące czynić. można wnioski: Maśókowako
ruańska z Zoxy naylepszym ze wszystkich iest ga-
tunkiem;, w którey cztery wyżey opisane pierwia-
stki są zawarte: że mieiest ami zbyt gorzka, ani
ma za wiele cierpkości, i osadza winian potażu
antymoniialny, garbnik i galaretę zwierzęcą.  /Va
farbnik działają wprawdzie winian potażu anty-
moniialny i galareta zwierzęca, ale gdy ten pier-
wiastek rozpuszczalny iest wwodzie wrzącćy, przeto
oba osady muszą się w zbytku płynu wrzącego
rozpuszczać. ge, Ponieważ china szara czyli bru-
natna, smak ma bardziey cierpki a niżeli gorzki,
nie może przeto osadzać garbniku, ale precypituie
galaretę i winian potażu antymoniialny. /5€. Że
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w chinie żółtey, w którey bardzo panuie gorycz,
materya żółta gorzka się zawiera, i że ma wła-
sność osadzania obficie garbniku, lecz nie może
precypitować galarety zwierzęcćy, ponieważ istota
koloruiąca zoboiętniona iest przez zbytek mątetyi
żółtey; ale nietak się dzieie z winianem potażu an-
tymoniialnym, który działać może przez podwóy-
ne powinowactwo. Osadprzez garbnik sprawio-
ny w infuzyi tey chiny, rozpusczasięwwyskoku,
równie iak powstaiący przez materyą żółtą z gar-
bnikiem. Ponieważ farbnik tćy kiwy wscisłym
jest związku z materyą żółtą, dla tego ostatnia
działać mu nie przeszkadza na sole żelazne; lecz
gdy nowa ta kombinacya zawieszoną pozostać mu-
si'w płynie, przeto rozpusczalność materyi żółićy
w zbytku się znayduiącćy i tu ma mieysce. 4e. Chi-
na calisaja odznacza się wielką goryczą od in-
nych, w którey także materya żółta bardzo osła-
bia działanie istoty koloruiącćy, prócz tego znay-
duiącey się w bardzo małey ilości, a przez to za-
'chowuie się z działaczami iak china żółta. Ró-
żnica obu tych gatunków kory peruańskićy, nie mo-
że bydź okazaną inaczey, tylko przez ilość powsta-
iących precypitatów. 5e. China czerwona odzna-
czaiąca się przez smak ściągaiacy, obficie kłey zwie-
rzęcy 1 wimian potażu antymoniialny osadza; aże
ićy gorycz dosyć znakomita nie iest zoboiętniona
pierwiastkiem sciągaiącym, przeto działa na gar-
bnik; lecz drugi tey korygatunekzSanta- Feiako
w zbytku zawieraiący garbnik, przeciwnie się zacho-
wuie. 6%, Z tego wypada, że gatunki kory peruań-
skićy niemaiące goryczy ani smaku sciągaiącego, ia-
kiemi są china żółta z Cuenca, ibiała z Santa- Fe
działać nie mogą na garbnik, na winian potażu an-
RAna galeretę zwierzęcą. |

Wypadki z doświadczeń P. Zauberta dosyć
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zgadzają się z tćmi, które czynił P. Fauquelin
z różnemi gatunkami chiny. Zdawałoby się, że
z tych wnosić można i o składzie drugich gatun-
ków kory peruańskiey, ale rzecz się ma inaczey;
bo ich pierwiastki nie są w takim sposobie i w ta-
kiey ilości połączone we wszystkich; są albowiem
bardzo gorzkie iak np. między innemi china ca-
nellata, wktórćy garbnik osadu nie sprawuie, a co
zdaie się dowodzić, że pierwiastek gorzki nie ma
tychże samych własności we wszystkich gatunkach.

Z rozbiorów kory peruańskićy tę mamy nay-
ważnieyszą korzyść, że wiedząc z iakich składa się
pierwiastków, możemy ią użyć w nayprzyzwo-

ilszey formie, oddzielić części nayskutecznieysze
i uniknąć takich dodatków, któreby ią mogły
rozkładać, iakiemi są: żelazo i iego sole, jak i
w ogólności wszystkie sole metalliczne; ziemia
wapienna, magnezyai sole ziemne; węglan potażu
i ammoniiakalny, winian potażu i sody, wszystkie
oraz rośliny garbnik zawierające, i galareta zwie-
rzęca. Niektóre za ciał Daymocniey działająna
farbnik, inne osadzaią pierwiastek gorzki i t. d.,
węglany i winiany alkaliczne psuiązwiź ek chinia-
nu wapna, a powstałący winian "pił nierozpu-
sczalny, część farbniku zabiera. Ri

PA, Korę eruańską chować należy
w całku, Ww mieyscu suchćm i zimnóm. Nie wy-
pada zaś PA 3utłuczoną na proszek w zna-
czney ilosci; gdyż prędko z kwasorodem łączy się
i traci swóy skutek, o czćm się Fabroni z licznych
przekonał doświadczeń. Przez długie nawet tłucze-
nie i gotowanie mocswą i dzielność po części utraca,

Preparata, Nayużywańszym preparatem z chi-
ny iest proszek; po nim idzie extrakt spirytusowy,
za pomocą machiny Reala lub Romershauzena
robiony (Zxtractum Chinae Reali s. Romers-
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hauseni) 1 wyparowany do przyzwoitćy gęstości;
mało teraz używany iest extrakt tćy kory amery-
kański (Extractum novum cort. Peruviani in
„America Australi paratum), którego przed ro—
kiem 1794, sprowadzać pcczęto przez Hiszpaniią
do Auglii, kolor iego iest ciemny, zupełnie prze-
zroczysty na w pół miękki; smak i zapach ma do
naylepszćy chiny podobny; łatwo się-w wodzie
wrzącey rozpuscza, mnićy bez porównania w zi-
mney: dwie drachmy iego rożczynione w wodzie,
równaią się co do mocy zkoncentrowaney dekokcyi
z umcyi naylepszey chiny (t). Dalsze preparata są:
Extractum chinae aquosum, frigide paratum,
spirituosum; Decoctum thinae; Infusum chinae
Reali, frigide et calide paratum; Tinctura
chinae simpłex et composita Romershauseniź
Syrupus chinae, Acetum chinae i t. d.

pm"

JFiadomość o pierwiastku nowo odkrytym wko-
rze Peruańskiey przez P. PELLETIER Prof.
w Kollegium Farmaceutycznem w Paryżu.

_ Kora peruańska szara, mówi P* Pelletier, za-
wiera pierwiastek alkaliczny, który łatwo w zwią-
zek z kwasami wchodzi, tworząc sole zoboiętnione,
samo zaś to alkali czyste, nierozpusczalne iest
w wodzie. Istota rzeczona tóm zdaie się bydź
w korze peruańskiey, czćm iest morfina w opium.

Pierwiastek przez P. Gomez, pod nazwiskiem
Principe amer du cinchona postrzeżony, a który
P. Zaubert, żywicą białą Resine blanche, mia-
nuie, ma bydź zupełnie podobny do pierwiastku
 

(t) Trommsd. Jeurn. B. 1. SŁ 1. 217,
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ałkalicznego, opisanego przez P. Pelletier. Lecz
ci dway pierwsi chemicy, nie uważali go pod tym
względem i nie postrzegli w nim charakterysty-
czney własności alkali (1). ża

Z raportu podanego przez PP. Deyeux, The-
narda Fauquelin, 4. grudnia 1820 r. 6 rozpra-
wie przez PP. PELLETIER i CAVENTOU, w aka-
demii umieiętności w przedmiocie rozbioru kory
peruańskiey, czytanym, dowiaduiemy się co na-
stępuie.

Ze wszystkich rozbiorów roślinnych,  iakie
tylko w ostatnich czasach były czynione, prace
PP. Pelletier i Caventou, we względzie śledzenia
pierwiastków kory peruańskiey naybardziey są intere-
ssuiącemi. Daią oni albowiem poznać w tćy korze isto-
tę szczególną, którą zupełnieodosobnić można od re-
szty pierwiastków; a w któreycafamoc i dzielność
tey kory przeciw febrze zdaie się bydźzawartą. Roz-
biór ich i ten ieszcze dla medycyny przynosi pożytek,
iż posłużyć może do wyśledzenia prawdziwey do-
broci kory peruańskićy, we wszystkich ićy gatun-
kach lub odmianach znayduiących się w handlu,
a przez to i do zarzucenia mniey czynnych lub
fałszowanych kor tego rodzaiu, iako niezawieraią-
cych rzeczonego pierwiastku; a wtedy móżna bę-
dzie z większą nierównie pewnością polegać na
statecznych skutkach tego drogiego produktu.

Wszelako, chociaż PP. Pelletier i Caventou
wielki maią udział w odkrycia tego pierwiastku,
w różnych gatunkach kory peruańskiey; iednakże
wiedzieć potrzeba, że chemik Portugalski P. Go-
mez tęsamę istotę iuż pierwćy od nich wynalazł,
ale w nićy nie postrzegał własności alkalicznych.

P. Zaubert ieueralny inspektor nad szpitala-

  

  

 

() Journalgźneral de medicine etc. pag. 141. avril 1820.

Pam. Farmaceut. Fu. 1.1, N. 2. 15
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mi.woyskowemi, także niemały w rozbiorze kory
pęruańskiey uczynił postęp, wiele nowych prepara-
tów z chiny zalecił 1wydoskonalił sposoby robie-
nia dawnieyszych. PP. Pelletier i Caventou w roz-
biorze swym tey kory, tąż prawie samą szli dro-
gą, iakiey się trzymał P. Gomez.

„ Na ten koniec obmywa się extrakt z kory pe-
ruańskiey wodą zaprawioną małą ilością alkali,
aż póki ta bezfarbna spływać nie pocznie. Woda
alkali zaprawiona, dwoiako w tym przypadku dzia-
ła; raz, że rozpuscza materyą koloruiącą; powtó-
re, że kwas w chinie będący zabiera,  złączony
z pierwiasikiem przeciw febrze skutkuiącym, a
który czynił go rozpusczalnym w wodzie.
Ląd Po usólk rzeczony lą otrzymany drogą, połą-
czony iest ieszcze z małą ilością materyi tłustey,
któróy się łatwo pozbawia, rozpusczaiąc go w sła-
bym; kwasie wodosolnym. Nakoniec precypituie
się przez alkali i rozpuscza w wyskoku, ażeby
go owzymać w kryształach, a produkt oddzielony,
czystym będzie cynchoninem, któryby (iak radzą
chemicy francuzcy) lepiey wypadało cynchoniną.
nazwac. Takie albowiem nazwanie 'zgodnieysze
b łoby znazwiskami moych istot alkaliczno roślin-
nych, odkrytych iuż dotądwliczbie: niemałey.

(_. Drugi 1 prędszy sposób wynałeziony przez
PP. Pelletier 1Caventou dla otrzymania tegoż
PP: zależyna tćm, ażeby extrakt wysko-
owy z kory peruańskićy,. ciepłym dobrze rożla-

nym kwasem wodosolnym wytrawić, zprecypito-.
wać cynchoninę przezmagnezyą, dodaiąc: ićy
wzbytku, obmyć osadi wysuszyć w kąpieli wo-.
dnćy, nakoniec rozjuścić pierwiastek  przeciwfe-
browy W czystym wyskoku, który nie tknie ma-
67- ab o ckówki

Tym celem robi się tynktura z wyskoku mo-
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chió zkońcentrowana,i dystylluie z retorty, dla
otrzymania extraktu wyskokowego. W tym ex-
takcie wszystka zawiera się cynchonina lub też
kinina, która była w korze peruańskiey. Ażeby
łą w należytym stanie czystości otrzymać, zagoto-
wać potrzeba tę istotę niby żywiczną w stosowney
iłości wody, zaprawionćy cokolwiek kwasem wo-
dosolnym, po czćm się cedzi ifiltraie po oziębie-
niu. Nakoniec zagęscza się, w zbytku dodaie ma-
gaezyi czystey wypaloney i gotuie przez minutkil-
ka, a płyn zcedzony po oziębieniu nanowo się
filtruie. Osad na filtrze pozostały, składać się bę-
dzie z cyuchoniny lub kininy, magnezyi wypalo-
ney, garbniku i czerwonego farbniku kory peru-
ańskiey. Od kóry potćm zimną obmywa się

wodą, suszyw kąpieli wodneyiwrzącym nalewa
wyskokiem. Takim postępuiącWodka: wyskok
rozpuscza alkali roślinne, a zostawia magnezyą ©
igarbnik z materyą koloruiącą. Lecz gdy alkali
z kory peruańskiey tą drogą wydobyte, skażone
bywa czasem materyą tłustą, przeto, oddzielić ią

wypada i ostatecznie oczyścić. W tym celu na-
nowo się rozpuscza w kwasie dobrze wodą rozla-
nym, płyn przecedza i po raz ostatni dodaie ma-
gnezyi w zbytku, a po zagotowaniu czysty pier-
wiastek alkaliczny oddzielić należyiak wyżćy. |

Własności tćy istoty alkaliczney są następuiące:
kolor ma biały, skład krystaliczny; gorycz wła-
śsciwą korze peruańskiey, chociaż nie okazuie wła
ności ićy ściągaiącćy; prawie nierozpusczalna
w wodzie, «łatwo się rozczynia w wyskoku i ete-
trze; kwasami ią zoboiętniaiąc daie sole iak alkali
mineralne łatwo rozpusczaiące sięw wodziei
i przyymuiące formę krystalliczną., _, * ;. ó

Powiedziało się wyżey, że soleztey powstatą-
ce istoty, są rozpusczalne i daiące sRO”

i |
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wać; wyłączaią się wszakże z ich rzędu, które jfo-
wstalą z kwasami szczawiowym, gallasowym i wę”
glowym, bo te Wwudno daią się rozczyniać. Z te-
go łatwo poiąć, dla czego cynchonina chociaż sa-
ma przez się nierozpusczalna, iednakże ią win-
fuzyach i dekokcyach kory peruańskiey ńatrafiamy;
pochodzi to z tey przyczyny, że pierwiastek rze-
czony zawarty w tey korze, połączony iest z kwa*-
sem, który go czyni rozpusczalnym. Przyczynę,
że tynktura gallasu w infnzyi dobrego gatunku
kory peruańskiey obfity sprawuie osad, możnaby
zdaie się przypisać własności, iż gallan cynchoniny
sól nierozpusczalną formuie. Możeby temuż sa-
memu pierwiastkowi przypisać należało, własność
oddawna medykom znaiomą, niszczącą skutek wi-
ianu potażu antymoniialnego sprawiania womi-
tów, co rzeczą wielce podobną iest do prawdy.
W śledzeniu cynchoniny w rozmaitych gatun-

kach kory peruańskiey, postrzegli PP. Peźletieri
Caventou, że tak nazwana china żółta, podobną.
istotę alkaliczną zawiera iak china szara; leczotrzy-
mana z pierwszey, tóćm się od drugiey różni, iż
nie daie soli krystalliczney z kwasami, i nie nasycą
ich w takiey ilości w iakiey zoboiętnia tenże pier-
wiastek z bór peruańskiey szarey i t. d.; china
zas czerwona oba te gatunki alkaki w znaczney ilo-
ści zawiera. Dla rozróżnienia lego drugiego pier-
wiastku radzą aby go chininą (guinine) nazwać.

_ Różnica, która się daie postrzegać między €yn-
choniną (cinchonine) a chininą (quinine), tak ze
względu ich własnościi przyrodzenia, iako też i
odmienney iłości w każdym z trzech gatunków
kory. peruańskiey, może w pewnym sposobie wy-
tumaczyć małe odmiany, w skulkach kory peru-
ańskiey zachodzące, jakie medycyw ich zastoso-
waniu. postrzegali. (ah o
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Zdaie się, iż dwa pierwiastki alkaliczne przez
PP. Pelletier i Caventou okazane, o których się
dotąd mówiło, pod nazwaniem cynchoniay i chi-
niny, są nayistotniey działaiącemi przeciwko fe-
brom peryodycznym, taichwłasność iedyna w swo-
im rodzaiu, wszystkie gatunki kory peruańskiey
naybardziey charakteryznie; wszelako doświadcze-
nia” przy łóżku chorego rzecztęostatecznie roz-
strzygnąć powinny. Wielkie iest podobieństwo,
że każda kora peruańska, niezawieraiąca iednego
albo drugiego z tych pierwiastków, nie będzie sku-
tkowała na febry.

Cechy które antorowie rozprawy cynchoniny
i chininy oznaczyli, mogą posłużyć nie tylko do
łatwieyszego ich wydobywania czyli oddzielenia,
ale nawet i do odkrycia kóz) istot w rośli-
nach kraiowych, ieśliby te w nich się znaydo-
wały. " |

Wróć tu opisanych pierwiastków, znalezli
ieszcze PP. Pelletier i Caventou, w różnych ga-
tunkach kory peruańskiey i wiele innych części ią
składających, które także nierównie dokładniey
opisali, a niżeli ich poprzednicy. Między temi
naybardziey interessuiącemi są: dwie materye czer-
wono farbuiące, z których jednaiest rozpusczal-
na w wodzie a druga nic sięw nieynie solwuie.

Daley w tymże Dzienniku znayduiemy uwagi
terapeutyczne podane przezP. Double, tyczące
się preparatu nowego z pierwiastku kory peruań-
skiey, pod naźwiskiem siarczanu cynchoninowego.
W tych powiada, że doświadczeniem naprowa-
dzony, iż klassa soli zawieraiących w składzie swo-
im kwas siarczany iest nayczynnieyszą,obrał do
swoich doświadczeń tenże siarczan cynchoniny.
Dowiedziawszy się zaś z rozprawy PP. Pelletier
i Caventou, że drachma iedna kory peruańskiey
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„iedao grańo cyhchoniny wydaie, zastosował do
"tego ilość soli brać się maiącą z teyże kory, a szcze-
gólniey siarczanu cynchoninowego. | „Używał iey

, £ naypożądańszym skutkiem w rozmaitych febrach
- peryodycznych, opieraiących się nayuporczywiey
działania wszystkich innych lekarstw; których
paroxyzmy po 10 a nawet i po 15 godzin trwały.
Soli tey siarczanu cynchoninowego dawał. naraz
po iednem aż do gran 4, po dwa, trzy lub cztery
razy na dzień, według wieku, siłistanu chorych
lub inney potrzeby. Sześć takichhistoryy chorób
opisał P. Double w uwagach, w których ma dzi-
swnie 'łatwo i prędko udawało się leczyć cierpią-
„cych. | "NG 3 is"
E Lekarstwoto dawał zawsze w czasie wolnym
od paroxyżmu. „Journal gónćral demedęcine
Janvier, '1821.:p, 50. |

 

Rozbior kory wiązomey (Cortex Ulmi campestris)
_ przez Pana Lasce prowizora UW/Y arszawie.

Ross. Berest, Bepecmn , Jlm, Jlina; Czesł. Gilm; n. Ulmbiur;
fr. Liorme vulgaire; ang. Elm-tree; wł. i Port. Olmo; hiszp. Ul+

. mo;kol.Olmeboom; szw. Alm, Almtrad;duń. Almetrae; węg. Szel-
fa; Alas-fa; est, Jallacas; Żot. Gohbe, Blische; tat. Jonke; hebr. Thir-
za; arab.Dirdar ; „ua greków Ptelea, . obi *

Wiąz pospolity (U/mus campestris LP), kraio-
wćm iest u nas drzewem. Kora z niego w użycie
lekarskie wprowadzona, z dwóch składa się części,
toiest: «zewnętizney 1 wnętrzney. Ostatnia utrz
muie się w aptekach, którą i farmakopea : króle-
stwa polskiego obeymnie, pod nazwaniem Cortex
ulłmi interior, s. medianus. 0560 'wĘ

Wiązu pospolitego różnesą odmiany, lubo nie-
które z nich; autorowie za osobne poczytuiągas
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tunki.: «Jedne maią liscie szerokie i gładkie; dru*
gie kutnerowate i t. d.  Doużycia lekarskiego brać
się ma korazdrzewa Ul/mus nuda Ehrharti zwa-
nego (a)oor exv « i ALI RADK

Kora tego gatunku iest gładka, brunatnawa,
szaro-popielatego koloru; z młodych gałęzi poda-

tna i bardziey kleyka; bez zapachu znacznego; smak

ićy słaby, mieco balsamiczny,*1 wcale mieprzykry;

na wiosnę łatwo od drzewa odstaie; z pmia wzięta
za zwyczay bywa cokolwiek popękana.  Zewnętrz=

na część iey dosyć krucha; smak i zapach ma sła-

by i bardzo mało zawiera kleyku; wnętrzna zaś
jest zupełnie łykowata, z warst Hstkowatych złożo-

na; gładka i podatna; dosyćcieńka; wstanie swie-
żym żółtawa, a po ususzeniu czerwono-brunatna-

wey nabiera farby. Z gałęzi młodocianych wzię-

ta, kolor ma zielony i wonią gleba > zbliżającą się
nieiako do herbaty; smak ie gorzkawy, mało ścią-
gaiący, nieco ostry, a w kąsaniu aockicyką
bydź się okazuie; większą ma oraz gorycz ahiżeli
z pnia samego. Murray (b) powiada, że, na wio-
snę z drzewa kwituącego wzięta, kolor mieć zwy-
kła w purpurowo wpadaiący, poźniey. brunatny;
infazyaa bardziey dekckcya z niey robiona,nader

iest kleyka i szlamowata,  extraktz $mocno cierp-

ki. Odwar'iey z siarczanóm żelaza czatnieie,
Zbierać ią należy z wiosnyW Kwietażu lub Ma»

iu, z gałązek dwu lub trzyletnich. (Podług. Grau-

miilłera (c) i wielu inaych, ma bydź czynnieyszą
kiedy się z gałęzi 10 , lubi2letnichweźmie, albo

ież zpnia samego drzew SĘ W „iesieni zaś
braćią wypada z samych korzeh i,a w każdym ra-

 

wzwja 4
Ę i

6 Graumiśller Handbuch d; Pharm. niedicin, Botanik''B. 1. 9.568.
* mape medicamin. vol. IV. p.601.
(e SĘ ZZ » 4 ARD . : -
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zie, części zewnętrzney się pozbawia, iako niezda-
tney do użycia lekarskiego.

Kory tćy aż do roku 1795 żadnego nie mieli-
śmy rozbioru chemicznego. Co zaś mówi Gle-
ditsch (d), że głównieysze iey części składaiące są
ziemne, kleiowate, i że w nich ślad tylko przyto-
mney żywicy się okazuie, to niczego nieuczy.

| Pierwszy ią Rink chemicznie doświadczał (e).
Ale sprawiedliwą czyni P. John (f) uwagę, że te-
mu rozbiorowi wszystkiego nie dostaie, coby mo-
gło na wiarę zasługiwać. |

Temwięc powodowany , postanowiłem ścisley-
szy uczynić tey kory rozbior , ażeby się przekonać,
czyli w rzeczy samey zawiera solnik sodu i z iakich
w szczególności składasię pierwiastków. Osobno
doświadczałem korę zewnętrzną i wewnętrzną. O-
 

(d) Einleitung i. d. HP issenschafft der rohen und einfachen Arz-neymittel T. 2. 8. 60 (1779).
(e) H. W. Rinck z 8 uncyi tey ory zdrobnioney, przez wytrawie-; nie wyskokiem, żółtawą otrzymał tynkturę , która za dodaniemwody cokolwiek się mąciła, a po wyparowaniu do znaczney czę-„ ści, oddzielił z niey gran 24 icy, oraz 3 drachmy i gran56substancyi brunatney, krachey , maiącey smak ści aiący, gorz-* kawy, a ta składała się zczęści sgummożywicznych i kwasu gal--lasowego; z siarczanem Żelaza ałbowiem natychmiast dawałaatrament. Kora po wytrawieniu wyskokiem pozostała, po trzy-| kroć wygotowana, dała dekokcyą bardzo kleyką, która wsze-
lakowparowaniu zamiast Sęstnieniacoraz rzadszą i płynniey-szą się stawała.Taż kora ieszcze 6 razy w wodziewygotowana,©, dała płyny mniey gęste, alete miałykolor prawie czerwony.    

   

- Po wyparowania tych | ów, powstał osad czerwonawegokoloru , drachm 4 ważąc y, składającysię ze szczawianu wapna.* Podłng doświadczeń P. Rinc „zawierać ma przeto kora wiązowa,z, wyiąwszy kwasgallasowy,+ czyliblizko Ź extraktu, a w szcze-a w 8 uncjach:" 15 drachm extraktu gummowego kley-iego, 5 drachmy soli kuchenney , 4 drachmy szcżzawianu wa-pna, i 24$ Żywicy, oraz5 drachmy i gran 56 kwasu galla-sowego.  A.zatćmwogół 3 uncye części rozpuśczalnych w wo-dzie i wyskoku. Część drzewiasta kory pozostała, ważąca un-cyi $14skrupuły, dała po spaleniu ż uncyż popiołu, zawie-raiącego gran 15 soli kuchenney, gran 5 potażu, drachm3i Zziemi wapienney, 5grana Żelaza i 17 gran ziemi glinkowey.(f) Chemische Tabellen der Pflanzen Analyzen S. 10. cózTromunsd. Journ. B. 2. St. 1. 8.49. z
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statnia z tych w stanie swieżym wzięta, przez susze-
nie straciła 45 ciężaru; zupełnie była łykowatą, bez
zapachu i biało rdzawego nabierała koloru. Przeż

, , e: .dłuższe zaś leżenie stawała się brunatną.
Dla oznaczenia wilgoci użyłem gran 1000 swie-

żey kory, która po należytćm ićy rozdzieleniu wa-
żyła: 4

Część zewnętrzna gran - 440] Część wnętrzna gran- — 560
Po wysuszeniu w cieple nieprzecho- ba
dzącćm stopnia wody wrzącey 250) - - - = - - - — 2 gło

A zatćm, część zewnętrzna straci-
ła przez suszenie - - - 4; 7 — - — = —

Po oznaczeniu wilgoci wtey korze do dalszego
przystąpiłem rozbioru.

 

  

   

  

   

Część kory zewnętrzna: Część kory wnętrzna:
1) Potróyną ilościąwody dystyllo-|Takimże poddana doświadczeniomwaney nalana, z Zn  równiesię zachowywała iak zee
ney wolnym została przedystyl-|] WE ro Soon
lowana ogniem. d otrzy— fe:manypotrzykroćześwieżą prze-

łaczami nie podpadał odmianie.
2) Należycie zdrobniona, zimną ob Podobnież.
mywana wodą, mąt ledwo znacz:
ny osadziła, który okazał się by

waney wodzie, po przecedzeni
i ogrzaniu do 709 naymnieyszeg oe
śladu białka roślinnego nie oka- „Ak
zała. s

4) Wyskokiem na 98? Rycht. na-|Także,
lana i wytrawiona w ciepłe 20*R.|
przez godzin dwanaście, dała) |
tynkturę ciemno-zieloną, a po-
 zostałość po kilkakroć coraz swie-|

b. okiem ieszcze wytra-l
wiano , póki ten koloru na-
biersł= ko.

5) Taż sama pozostałość, nalana|Także.
świeżo przedystyllowanym ole-|-
iem skalnym i wmieraćm wytra-|
wiona cieple,dałapłyn który po z
przefiltrowanin i wyparowaniu,]
żadnych nie zostawił części, 7 
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Część kory zewnętrzna. j
6) Podobnym sposobem zachowy-
wała się

Takż
i z eterem siarczanymj

Część kory wnętrzna.
e.

7) Po zupełnóm wytrawieniu wy-jDekokcyą podobnymże sposobem
skokiem, gotowano ią z wodą
dystylłowaną coraz świeżą, pó-
ki iey nic ani smaku ani koloru
nie udzielała. Wszystkie płyny,
z iedney części użytey kory o-
trzymane, i zlane razem, wypa- _ rowałem do pozostałości ośmiu
części.

zrobiono»

8 Pewną ilość kory pozostałą poj Takież otrzymano produkta.'
wytrawienia wodą i wyskokiem,
należycie wysuszoną, suchey pod-|
dano dystyllacyi w retorcie por-

- eellanowey.
znaczną ilość gazu kwasu węglo-
wćgo i wodorodnego węglistego,
cokolwiek oleiu przypalonego
wody.

9) Tynktura wyskokowa pod N* 4.
* ciemno-zielonego koloru, papierj

lakmusowy nieczerwieniła, ale
za dodaniem wody widocznie o-
sadzała żywicę. Rzeczona tyn=
ktura po przefiltrowaniu i wypa-
rowaniu, do szóstey części osa
dzała po oziębieniu mąt żółtawo
zielony, który za ogrzaniem ca-
łego rozcieku, nanowosię roz-

a po oziębieniu iakpusczał
wprzódy osadzał proszek. Ten

„ ostatni, na filtrum zebrany, po
obmycin wyskokiem zimnym,
wielkie zdawał się mieć do wo-
sku podobieństwo.

Ę.

10) Płyn (9) po oddzieleniumateti
ryi woskowey, gdypo wyparo-.
waniu do połowy, nic iego |
ostudzeniu iuż nie osadzał,sd za
pełney suchości wyparowałem.
Z massy otrzymaney. rozczynio-j
ney w wodzie dystyllowaney, od-
dzieliła się żywica miękkapiek ne-
go sdlodiokołcwi Część rozpu -
sczona w wodzie, następne mia
ła własności: Zapach Żaden; sma
cakolwiek cierpki, wcale nie gorz-
ki; kolor iasno-brunatny; roz-
pusczaiąc ią w wodzie zkócsja
mie sprawia mątu; papier lakmu-
sowy czerwieni; z solnikiem że-
laza 2gim, daie osad czarno-zie-

 

Z tćy otrzymano|-

 lony, zrozczynem galarety źwie-|

£
, %

Kora wnętrzna wyskokowi nada-
wała tylko kolor porowy. Tyn-
ktura z niey oprócz żywicy i kwa-
su galiasowego, nic więceywso=
bie nie zawiera (iak się niżey o-
każe) papieru lakmusowego nie
czerwieni i nic zgoła nieosadza
wosku 077%

dk. FR

Zywica zteyczęści kory oddzielo=
na byłamiękka; kolor miała bru-
dno-żółtawo-zielony, równie iak
z kory zewnętrzney; istota w wo-
dzie rozpusczona, Żadnego nie
miała zapachu; smak iey był
cierpki, kołor żółty, i papier

_lakmuasowy mocno czerwieniła.
Z solami żełaznemi osad pow-
stawał czarnobłękitnawy; zroz-
czynem galarety SZ iako
i z chloryną żadnego nie dawała
osadu; z occianem ołowiu osad
iasno Żółty powstawał. Z tego
się okazuie, Że zawiera kwasgal-
lasowy brudnego koloru, bez€x-
traktynu. P-
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rzęcey nicsię nie mąci, z chlo-|. ..
ryną rozpuszczoną w wodzie, da-|.
ie istotę koloru brunatnego, po-
dobną do tey, którą Fauquelin]
extraktem niedokwaszonym na=)
zywa; zoccianem ołowiu zobo-
iętnionym tworzy płyn gęsta
koloru Żółtawego; to wod

-« Że ten rozczyn wodny , zawieraj  (kwas gallasowy i extraktyn.
11) Wodny wyci

nie zagęsczony z działaczami na-
stępniesię zachowywał.

nie brunatno-czarny.
Z occianem ołowiu zoboiętnionym

dawał osad obfity cielisty, a z sale
tranem ołowiu lubo takiegoż kolo- RZ
ru, wszelako nierównie mnieyszy.

Z. galaretą zwierzęcą s: powsta>]Tak.

  

wał osad, do istoty skór gar]
wanych podobny.

hloryna wodą rozlana, spr
żółto-c ny, I nie
obfity osad.

IWyskok na 80% w podwóyney ilości
3 ciągu tego dodany, osadzi

godNo 7 znaćż-|Podobnie
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„sCzęść kory wnętrzna.

Dax> ło)

dowy t«

' 2

otrzymanywyciąg miał
kolor rubinowy. 15%

kory zewnę*

S
A
W
,a ża

ygiado gi 10 riadówwć |.

PYT my.Hq SEETZYTZ WY

$zmatki powstające żółtawy miały
 „kolor.
 dosyć obfite szmatki szaraweg

koloru.    "x

 
Rozczyn iodu naymnieyszey zmiany
koloru nie okazał; owszem ten,
pomocą rozczynu krochmalow
o, granatowo-zafarbowany, d
ny do dekokcyi tey kory,

„kolorswóyutracił, co dowŻe garbnik hależy 45
cych kolor granat
rozpuszczoney w kroc

daie się przywrócić.
Rozczyn solniku Ba-

Winianu Autymonu i
ż potażu » 2 og 3 :

ursztyniann sod ę
'Wodosiałóde wołiza i Zadn

żelaza "BA
Solniku wapna
Mydło rozczynione w
wyskokui

Wyciąg  wyskokowy
okłam 5 7.

(ły osadu.

   
   

nie sprawiśj

 iodyną zachowywał się zupełnie
„dak z ory.zewnętrzney.
zazyły cĘżG tdk

    

      
  

  

ciał ami Wóa .
towy iodyny]j

Zkodkta, aj. : Ę
który, przez imne działacze niej. fuec



wem 202 w

ść kory zewnętrzna. Częsć kory wnętrzna.
atoallj e, Żory dokokoić e otóżbrekio.
zyą zagotowana, nie dała A
zisrnistego.

Z tych wszystkich doświadczeń/Ze zawiera tylko garbnik i gnmimę
rzekonałem się, Że wodna teyj a nic extraktn. -
gr dekokcya zawierała w sobie h
garbnik, gummę i extraktyn.

Z prób tych uprzednio poczynionych, pozna-
wszy bliższe kory tey pierwiastki, przystąpiłem do
oznaczenia ich ilości.

Część kory zewnętrzna. I Część kory wriętrzna. -
Tysiąc gran kory zupełnie suchey Tak przygotowany wyciąg, miał ko-
nalałem wyskokiem na 98? ule lor porowo-zielony.
iż zupełnie pokrytą została. Po
24 godzinach wytrawienia na zi-
mno, tynkturę ciemno-zielone=
go koloru, oddzieliłem od gąsz
czu, a pozostałość po trzykroć
wyskokiem nalewaiąc, wytrawia—
łem za pomocą ciepła do tego sto
pnia, iż nakoniec wyskok bez-
farbnym się okazywał.

Wszystkie płyny wyskokowe przez
wytrawienie otrzymane, póki by-
ły gorące, kolor miały ciemno-

* zielony itrzy funty ważyły; a t
z retortki do pozostałości 5 prze-
dystyllowane, dały po wylaniu
i oziębieniu osad zielony, który
po przesączeniu przez papier wo-|
dny | osuszeniu, gran 4 waż
po obmyciua zimnym wyskokie
żółtego nabrał koloru, i zupełnie pi
iak wosk się zachowywał. skok” R -

Reszta płynu ciemno-zielonegoko=lPłyn wyskokowy podobnym spo-
loru, wyparowana do połowy,] sobem wyparowany, dał massę
nic iuż po oziębieniu osadu mie] iasno-zieloną gr. 100 ważącą.
dawała, apo wysuszeniu lekkić
ciepłem, zostawiła gran 625 mas-
sy ciemno-zieloney.

Pozostałość ta wodą dystyllowanąTakąż drogą otrzymana Żywica,
nalana, oddzieliła żywicę pięk= miała kolor brudno żółto-zielo
nie zielonego koloru, rozpusz-| my; bez Żadnego zapachu, igran
czaiącąsię w eterze, wwyskoku] 12 ważyła.
iw ługach gryzących. Substan-
cya ta ważyła po wysuszeniu gran
205; znacznie była miękka, sma-
ruiąca i słabą czać dawała wo
do herbaty podobną. 5

Płyn wodny z oddzielenia żywicy/W wodzie rozpusczona pozosta-
ozostały, zawierający kwas ga-| łość powyparowaniugran88 wa-
Fog i extrakt rozpusczalny|j żyła. i i
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Gyść kory zewnętrzna. Część kory wnętrzna.
wwyskoku, po wyparowaniu wil-]
goci gran 42 ważył.

Pozostałość kóry po wytrawieniu;Takim postępuiąc sposobem z ko-
wyskokiem i wymoczeniu, goto-| rą wewnętrzną, extrakt po zu-
towano z wodą dystyllowanąj, pełaćm wysuszenia gran 162wa-
póki iey nic smaku ani kołoruy Ży
nie udzielała, Wszystkie te d
kokcye w misie porcellanow
zwolna do suchości wyparowa-
ne, zostawiły gran 142 Extraktu.

Płyn ten na początku parowania ia- Podobnież się zachowywał.
= coraz ciemnieyszego nabie-,
ra koloru, a w miarę tego, gę-|.
stość swą utracał i rzadszym się
stawał aniżeli był na początku.
"Taksię zupełnie zachowywał i
bez ciągłego przystępu powietrza
w czasie dystyllacyi z retorty. —

Gran trzydzieści trzy i pół, wyż
otrzymanego extrakta wodnego,
rozpuściłem w dystyllowaney wo
dzie wrzącey, a przez dodani
rozczynu kleiu źwierzęcego, od-
dzielitem garbnik.  lstota ztąt
o wyparowanin otrzymana,
izók 16, i wszystkie miź
ki rpg dobrey gummy Arab-
SKiey.

zs pozostałość, wysko-
iem na 88” wytrawiona, da

płye bezfarbny, a ten po wy-
parowaniu wyskoku, zostawił
=5% istoty okazuiącey wszyst
ie własności extraktyu.

We trzydziestu trzech i pół granac
suchego extraktu, żawierało si
przeto gran 12 garbniku; czyl
142 grana suchego extraktu, skła
daią się z następuiących części:

Garbniku 50 IR
Kleiu . . 70,ogół gran 142

    

 

     

  

  
  

   

   
    

   
   

  

   

  

   

   

 

rozkładu extraktu suchego gran
535 przez wodę otrzymanego,
sposobem iak z kory zewnętrz-
ney, okazałosię, że w 162 gra-
nach, zawiera się garbniku gran

|49,aklein 115.
bw * ;
skPłonie ŁAWICY PSE,Jod 4% j ©

4%

yciągsuchy nie okazał przytomno -
ści extraktynu, bo massa zgarbo-
wana Żadney cząstki wyskokowi
nieodstąpiła. M

r,
"

i

apostępniąc drogą z korą wnętrz-
- ną, pozostało ićy gran 7358, a po-
pioł po spaleniu gran 110 ważył.

iem i po zupełaćm wygotowa
miu wwodzie pozostała, wszyst-|
kich pierwiastków pozbawiona i
należycie wysuszona, gran 7
ważyła; po spaleniu zaś w tyg
Bose, zostawiła gran]

Ż popiołu. :
Otrzymany ztąd popioł wyługowa-|Podobnie postępuiąc zkwasemwo
łem wrzącą wodą dystyllowaną.| dosolnym, nic nie zOstało nie*
Znaczną część pozostałą nieroz-| rozpusczalnego,
pusczalną w wodzie,  smakj
maiącą kredowy, rozpuściłeaj
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Część kory zewnętrzna.
w kwasie wodosolnym, przy czćm
znaczna ilość gazu kwasu węglo-

| Wego uchodziła; część nieroz-
pusczalna , stanowiąca krze-

- mionkę , po obmyciu i zupełaćm
wysuszeniu , gran 4 ważyła.

Rozczyn wodny ztego popiołu, ia-
ko i część w kwasie wodosolnym
rozpusczoną, na dwie równe po-
dzieliłem części; iednę połowę
użyłem do poznania dalszych czę-
ści składowych, a drugą dła o
znaczenia ich ilości,
nie wodnym p; znalazłem
przytomnosć kwasu węglowego,
wo

204

W rozęzy-]

osolnego, siarczanego i nie-

|<"

Część kory wnętrzna,

[Tym samym sposobem popioł do-
świadczany, podobniesię zacho-
wywał iak w korze zewnętrzney,
i takież okazywał pierwiastki.

 dokwasu potażu; rozczyn zaś
kwasie wodosolnym, części ni
rozpusczalnych w wodzie tego
popiołu, okazał znaczną ilość
wapna, nieco glinki i ślad tylk
Żelaza.

Dla oznaczenia iłości części składających tę ko-
rę, następującą postępowałem drogą.

Ług za pomocą wody otrzymany
Część kory zewnętrzna. Część kory wnętrzna.

Przywęglan potażu znayduiącysię|Tak postępując z ługiem wodnym
w płynie wodnym, po wyługo- pora kory wewnętrzney, '0-
waniu popioła otrzymany, na- załosię, Że w 1000 granach za-
ciłem odważoną ilością octu] wiera się gram trzy przywęglanu

zk wdlócczo do zupełnego] potażu, a siarczanu isolniku po-
zoboiętnienia, i nawzaiem, po-| tassu razem biorąc, 1grano.
dobną ilość octu iaka potrzebnaj ; :
była do zoboiętnienia tego ługuj
nasyciłem osobno przywęglanć
potażu, a tego nie więcey mi ia
iednograno do zoboiętnienia oct
wyszło. Takim więc sposob
przekonałem się o rzeczywiste
ilości przy węglanu potażu wła
gupopiołowym będącey. Tęza
podwaiaiąc, ponieważ ie ty
le na uprzednie doświadczeni
wyszło, liczyć wypadnie w 1

   

   

    

   
    

   

  

   

granach kory na popioł obró-f $
coney, gran 2, przywęglanu po-|
tażu. toną o

Płyn zoboiętniony óctem, w
czyniu porcellanowćm wyparowa:
łemdo suchości, a pozostałośćna
leżycię wyprażyłem, która grap
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Część kory zewnętrzna.
ważyła; odciągnąwszy grano 1 na

 przywęglan potażu, przypadni
na siarczan i solnik potassow
gran 2 policzyć. llość tę z przy-| -
czyny iak wyżey. podwoiwszy
zawierać się będzie w 1000 gra
nach tey kory na popioł spalo-
ney, siarczanu i solniku potass UG
wego gran 4. |

Ług za pomocą kwasu wodosoólnego.
Część kory zewnętrzna. Część kory wnętrzna.

Do rozczynu kwasem tym przesy-|W rozczynie popiołów kory we-
conego, póty dodawałem kwa-| wnętrzney z kwasem wodosol-
su siarczanego (dosycziąc za ka-| nym otrzymanym, iak zkorą ze-
żdćm przylaniem kwasu, ammo-| wnętrzną postępuiąc , zualazłem
niiakiem czystym, lecz niezupeł-| gran 105 przywęglanu wapna i
nie), póki osad powstawał; ten 2 grana glinki i Żelaza razemi,
na filtrum zebrany i dobrze ob- A że kwas wodosolny rozpuścił i
p PA z zupełnćm wysuszeniu osad pozostały po wyługowania
gran 512 ważył. ' popiołów tey kory, przeto część

2 | iey wnętrzna krzemionki zawie-
"W tab nie mogła,

03 ws BOR

Ponieważ podług Bvcnorza 513 grana siarcza-
nu wapna, zawiera gran 164 wapna czystegó; a
takie wapno, podług THomsoNa równey ilosci na
wagę potrzebuie kwasu węglowego, dla utworze-
nia węglanu wapna (w iakowym stanie zawierała
się sól ta w popiołach kory), przeto , przywęglanu
wapna rzeczywiście w tym. płynie zawartego gran 55
było. Tę zaś liczbę podwaiaiąc iak wyżey, wypa-
dnie, że popioł w 1000 granach zawierał gran 66
przywęglanu wapna. aj: « k BR.

_ Woda kwaskowata po oddzieleniu siarczanu wa-
pna pozostała, ammsonitakiem przesycona, osadziła
całą ilość glinki i żelaza, a że ten osad ledwo slad
przytomnego żelaza okazał, więc wysuszony. (nie

i ow ilości grana 17, a podwa-
liczyłem. '

Ponieważ wtym czasie niezdarzyło mi się ni-
dzie znaleźć na pniach wiązowych istoty owey,

którą Klaproth za szczególny pierwiastek , ulmi-

s

   

,
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nem go nazywaiąc ogłosił, a którego nieodbicie
i potrzeba było, ażeby porównać można iaka mię-
dzy nim a dekokcyą kory we względzie chemicznym
zachodzi różnica; przeto oznaczenie, czylisię ten
pierwiastek w rzeczonćy korze znayduie, lnb nie,
do czasu dalszego odkładam.

_ Z wyszczególnionego tu rozbioru przekonałem
się, że w 1000 granach tey kory zupełnie suchey,
następulące znayduią się pierwiastki.

 

Kora zewnętrzna: Kora wriętrzna :
Przed spaleniem,

Woku - - - - - —"'©—''$4
Zywicy zieloney miękkiey — — 205 - © 4 270 NSW
Kwasu Gallasowego Wiech
Extraktu - - - Roi. mesiowid n0$8
Gyhalc "Zaz TR" OiLE4
WTzuicaneci 71 70 ="= YSTTRENĘ
Extraktu przekwaszonego - = - 22

Po spałeniu:
Siarczanu Pady BC a ksh 12100 6 GG jeGi 1
Solniku- -)potażua - - - - 2
Przywęglataj— = |= gl wUGIA i bóÓwI m, ala© +''5
Przywęgianu wapna =, - — = |66.,» — — — —- 2 — 295
Glinki Fi. o NAP 5 W LOGŻ ęcy R

Zełaza$ 7 ma
Krzemionki - = - - - = - 4
Włókna w kwas węglowy i wodoro a
_węglisty zamienionego — = — m1 = « mj ge = | 6

NE | cui. aiocegdai 0 3
Ogół 1000 1000

Ponieważ na wodną tey kory dekokcyą, rea-
gensa użyte do wysledzenia kwasu wodosolnego, nic
nie działały, a popioł małą tylko ilość solniku po-
tassu, nic zaś sody nieokazywał; przeto, nanowo spa-
liłem gran 1000 świeżo zebraney i dobrze wysu-
szoney kory, oddziliwsay osobno część zewnętrz-
nąod wnętrzney, każdą z tych udzielnie w tyglu
porcellanowym na popioł spaliłem, a ten, co do
ilości, zupełnie odpowiadał w doświadczeniach wy-
żey opisanych. Smak miał suchy, do kredy po-
dobny , lecz słoności żadney nie okazywał.
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Każdyz tych popiołów wrzącą dystyllowaną
wodą po dwa razy wyługowano. Płyny ztąd o-
trzymane, wyżey opisanym sposobem doswiądcza-
ne, podobną ilość iak wyżey części składaiącychtey
soli okazały. tur Frd, og | *

Osadu cukrowego z tey korydosyć cierpkiey04
trzymać nie mogłem. Wszakże Pan Fauqueli
w rozbiorze soku drzewa tego (Crells, OChem. An-
nal. 1800 St. 5 1 Scherer lig. Journal, B. 4: 8. 63.)
powiada, iż w znaczney ilości ślad tylko znalazł u-
lepu; nieco siarczanu i solniku potassu, a nie sody.
Z tego wypada, że, gdy wsamym soku tego drze-
wa ledwo ślad znalazł się pierwiastku cukrowego,
tóm bardziey nie można było go w samey korze
odkryć. i | 4
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Rozbior MIGDAŁÓW GORZKICH i SŁODKICH We
względzie porównania ich części składaiących ,
przez aptekarza Pana S. 4. SACHS.

Migdały słodkie, są iądra większych owoców
pestkowych z odmiany drzewa -4mygdaluscom-
munis L. Smak maią przyiemny, słodkawy, oley-
my. Gorzkie zaś migdałyz drugiey pochodzą od-
miany tegoż samego gatunku, których. owoce są
mnieysze,-a smak samych iąder gorzki. Z obu
tych odmian, tukąc ie i zarabiając wodą; otrzy-
muie się płyn biały mleczny, pod nazwiskiem emul-
syiEo» a przez wyciskanie wydobywasię oley
staly. R>FRATA R Was ZI U:

"Dla należytego rozbioru i wyśledzenia wszyst-
kich części składaiących,następującym postępował
sposobem. GEY Rako. |YPADIJI 5 BtwO 1! rley DSRYĄ

Funt. ieden słodkich,i tyleż migdałów gorz-
kich, z przyzwoitą ilością wody '2 retorty przedy*
Pam. Farmaceut. Pil, T.11. N.a. 14



w 208 «w

stylłował. Funt płynu ztąd otrzymanego, nano-
wo z 6 uncyami migdałów dystyllacyi poddał, i
przepędził tylko 8 uncyy wody. /Płyn otrzymany
smak miałledwo cokolwiek znaczny, niby słodka-
wy, a zapach iego był iałowy bez naymnieyszego
śladu oleiu lotnego: Tą zas drogą postępuiąc z mi-
gdałami gorzkiemi, otrzymał wodę maiącą zapach
mocy, odurzaiący, a smak gorzkawy, obrzydliwy,
do wody wawrzynośliwowey podobny. Za doda-
niem. do: tey wody rozczynu siarczanu żelaza, i po
waniu: nieco ammoniiaku  kaustycznego,' zielony
powstawał osad, który po wpusczeniu kilku kro-
pel kwasu wodosolnego, błękitney nabrał farby,
i zachowywał się iak sinek żelaza. Takimże spo-
sobem postąpił z wodą migdałów gorzkich, ale
w tćm nie okazał się osad błękitny.

Ponieważ podług świadectwa niektórych auto-
„rów, kwas wodosinny ma się znaydować w zę-
wnętrzney skóreczce migdałów, przeto następuią-
cym sposobem chciał się o tćm przekonać.

Osm uncyy migdałów gorzkich oparzył wodą
dystyllowanąwrzącą, ziarna same czyli iądra tych
migdałów kilkakrotnie wodą zimną obmył, a
„wszystkie otrzymane stąd płyny nalał na skóreczki
zebranych migdałów, które 13 nucyy ważyły, u-
mieszczone w retorcie szklanney 1 miernćm ciepłem
5 uncye "wody 46 6; cpęgt ko ta woda
nie miała znacznego smaku ani zapachu, i ledwo
ślad okazywała kwasu wodosinnego przez reagensa.
Pozostałosć w retorcie s jk miała gorzki.
(Na migdały gorzkie. zewnętrznych skóreczek
pozbawione, w kamiennym mozdzierzu na miazgę
utarte, nalawszy uncyy16 wody, 6 uncyy płynu
przedystyllował z retorty. "Ta woda smak miała
bardzo mocny, przenikający, i zapach do samych-
że migdałów gorzkich podobny, a z reageusami

* a 0 TAA
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zachowywała się iak w poprzedzającym razie, z tą
tylko różnicą, że osad sinku żelaza nierównie '0b-
fitszy powstawał. Woda pomieniona wpuszczona
na dziob ptaka ikilka kropel iey do srodka dane,
w minut kilka śmierć z konwulsyami sprawiły. Pó-
zostałość w retorcie żadney nie miała goryczy,i
do tey była podobna, iaka się otrzymała z dystyl-
lacyi migdałów słodkich. | W 4
"Wdrugićm doświadczeniu biorąc funt cały mi-
gdałów gorzkich, i takimże postępuiąc sposobent;
podobneż otrzymał produkta, z tą tylko różnicą,
że woda po dniach kilku stała się mleczną,,a na
dnie naczynia okazało się kilka kropelgęstego żół-
tego oleiu. | ie:

„

Ze czterech uncyymig lałów słodkich, z gruba

potuczonych,wycisząłw małym woreczku między
blachami wodą wrzącą ogrzanemi, oley stały, kt
rego ilość drachm sześć i pół wynosiła. Z takiey-
że, ilości migdałów gorzkich, po obnym postępułąc
sposobem, otrzymał mniey NA dc „oleiu,

który z resztą tak zachowywałsię,iak oley z mi-
gdałów słodkich, wszakże zdawało mu się, że oley
z migdałów gorzkich, miał cokolwie! goryczy.

|. Pozostałość po wyprasowaniu oleiu tak z mi-
gdałów gorzkich iak 1 słodkich, nalał poczworną
ilością bezwodnego wyskoku (alcohol absolutum)
w kolbce szklanney, i przez godzia .8 wytrawiał.
Po zlaniu samego płynu i wyciśnieniu „reszty, ie-
szcze takąż ilością wyskoku nalał, ato powtarzał
„póki się wyskok bez farby nie okazał,

*TTynktury te wszystkie w ogólności mało za--
farbowane przedystyllował w retorcić, a na massę
pozostałą poczworną ilościąeteru siarczanego na-
lał i wlekkićm wytrawiał cieple. Eter'żółtawegó
nabrał koloru. Zlałgo zatćm;apozostałość świe-

> 14:
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żym wytrawiał póty, póki nakoniec żadnego nie
naciągał koloru. | | i

Wszystkie wyciągi eterowe razem z małey re-

tortki przedystyllował prawie do suchości, Tym
_sposobem otrzymany pierwiastek żywiczny z mi-
,gdałów słodkich gran 8, a z gorzkich gran 10,
„wynosił. Oba te produkta ze względu smaku, za-
pachui koloru, mało się różniły.

| Massapo wytrawieniu eteru migdałów gorzkich

_pozostała, była extraktynem mydlastym,  ważącym
_drachmę iednę, a ze słodkich, okazała wszystkie wła-
„sności cukru kleiowego, wilości gran trzydziestu.
o-. Ponieważ z poprzedoch doświadczeń przeko-
nał się o przytomności gummy albo pierwiastku
kleiowego, przeto oddzielić ie postanowił. Pozo-
"stałość po wytrawieniu wyskokiem otrzymaną z mi-
SE Y gorzkich i słodkich, kilkakrotnie w wodzie
dystyllowaney wywarzał, póki szczątki włokni-
"śle smaku zupełnie nie straciły. Płyny otrzymane
z obu gatunków.migdałów,każdy poosobno, aż
'do pozostania 4ch,uńcyy wygotował, po przefil-
trowaniuzaś przez czas nieiaki zostawił, a po zla-
niu przezroczystego płynu, wolnym aż do sucho-
ściwyparował ogniem. z”
- u Ze słodkich migdałów otrzymał 25 gran gum-
«my;'a zgorzkich50 gran spełna. ra
(1 Qzęść włoknistą migdałów gorzkichi słodkich
spałiwszy na węgiel, ieszcze dłużey utrzymywał
-w ogniu; a pozostałość ziemną chemicznie doświad-
czał, i w niey ledwo ślad znaydował soli alkali-
cznych. Co się nierozpuściło w occie dystyllowa-
nym, to miał,zaziemię glinkową (?)a część roz-
pusczona zachowała się iak ziemia wapienna. Por
nieważ rozkład ten wmałey ilości był robiony,
niemógł. przeto, ziemie poosobno oddzielić (a).

->(a) Beri. Jahrb. d. Pharh. 1816, S, 202, „idą
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Nad tym rozbiorem czynił P. Buchner nastę-
puiące uwagi. Naprzód się zastanawia nad tćm,
że P. Sachs część w eterze rozpusczalną żywicą na-
zwał, a nie rozpusczoną w nim, lecz rozczynioną
w wyskoku, extraktynem mydldstym. Daley mó-
wi, że redukuiąc produkta z 4 uncyy migdałów
otrzymane na tysiączne części, pierwiastki składaią=

ce migdały w mastępuiącym znayduią się stosunku:

Migdały słodkie zawieraią|Migdały gorzkie zawieraią
w 1000 częściach. w 1000 częściach.

Oleiu stałego - - - 200. - = = * 177.
Zywicy (72) = - - - 4. mm = >
Cukru kleiowego - — - 15.  - - m -

Extraktynu mydlastego (?) - | - - = - -30.
Gummy >. 2 —,=>— 10] -- = +9aWBr. ty:
Oleiu lotnego i kwasu |lość nie udeterminowaną.

wodosinnego. ....-—  
Podług tego więc znalazł autor w migdałac

słodkich tylko 20, a w gorzkich więcey cokol-
wiek nad 75% części oleiu stałego. Wiadomo zaś
zkąd inąd, Że pierwsze za pomocą ciepła wyciska-
ne, daią 50 aż do 74%; a ostatnie 20 do 4% olei.
lednakże i na to wzgląd mieć wypada, że migda-
ły, które drogą handlu otrzymuiemyniesą zawsze

równe co do obfitości oleiu, iak każdemu wia-
domo. Co autor nazywa żywicą, zapewne bydź
musi oleiem stałym w ciągu działania przeistoczo-
nym. Naygłównieyszą częśćskładaiącą migdały

słodkie iako i gorzkie, toiest pierwiastek serny
białkowy, autor zupełnie opuścił, i uważa go iako
istotę włóknistą. |

Niedawno P. Boulląy w Paryżu migdały słod-
kie a Pan A. F'ogeł w Monachium migdały gorzkie
wzięli pod rozbiór, nie wiedząc, iak się zdaie o
współczesney pracy Pana Sachs. Treść ich roz-
bioru ułożył recenzent w tablicy następuiącey:
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„Migdały gorzkie zawieraią|Migdały słodkie zawieraią
| w 1000 częściach. |, w 4000 częściach.

Błony ziarna pokrywaiącey 50] - - - - - - 85.
Oleiu stałego F%|> -.;;540] -, « r 0; wie. ABĘ.
Pierwiastku sernego (czyli i

białkaj - > - - głoj- - = - 2 - 306:
CWBRR=" - |. LSSYYQD| - 21. PMMEDZ "55,
Giny SEZNa"'I ."gópa FUR LAU 21756)
Włokna roślinnego -=' 40|= - -'= = '— _ 5o.
Wody - - - - — 35, Ilość nie oznaczona.
Oleiu lotnego - - - —| Ilość nie oznaczona.

Z obu tych ścisłych rozbiorów okazało się, że
emulsya migdałowa ze względu składu swoiego,
bardzo wielkie ma podobieństwo do mleka zwie-
rzęcego, Pierwiastek serny daiący się z emulsyi
migdałowey oddzielić, składa się z białka i oleiu,
iak ser z mleka zwierzęcego. Znaczna ilość tey
istoty białkowey sprawuie, że emulsya czyli mle-
ko migdałowe, do klarowania rozmaitych płynów,
z korzyścią może bydź użyta, iak mleko zwierzęce.
Z resztą zawierają wszystkie nasiona, które tylko
z wodą mleczną daią emulsyą, białko i oley, w roz-
maitym wszakże stosunku, tak co do całey massy,
iako też co do oleiu. Same błony skórkowate mi-
gdały gorzkie pokrywaiące, zawierają podług roz-
Rogi Zogela garbnik i oley stały. Oley lotny
ciężki w sam dEiadradk, nie zależy od kwasu
wodosinnego. Oley lotny migdałów gorzkich z ba-
rytą przedystyllowany,1 wystawiony na działanie
Pacże atmosferycznego, zamienia się w massę
tałą krystalliczną bez zapachu, która mniey iest

lotną a niżeli sam oley mie przeistoczony (b).
Chociaż migdały słodkie i gorzkie co do sku-

tków lekarskich niezmiernie są różne, bo pierwsze
niewinny drugie iadowity stanowią produkt, iee
 

(b) Buchners Repert. B. 6. s. 393.
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dnakże gdy obie odmiany z iednego pochodzą ga*
tunku, i zupełnie z kształta do siebie podobne;
przeto bardzo łatwo wziąć iedne za drugie, co się
też nie raz przytrafić może, zwłaszcza temu, kto-
by ie chciał z samey wielkości rozróżnić; ta bo-
wiem nie zawsze bywa stateczną, gdyż migdały
gorzkie większe niekiedy bywaią od słodkich, albo
też równey obiętości. Należy przeto zawsze bydź
ostrożnym w ich zakupowaniu, a nie uwodząc
się ich wielkością, ze smaku i zapachu dochodzić.
Zamiana migdałów gorzkich na słodkie tym bar-
dziey przytrafiać się zwykła, że pierwsze, mniey
znayduią kupuiących, i stąd dosyć często na miey-
scu tamtych bywaią dawane, Dalsze w tey mie-
rze czynione uwagi czytać można w 7. I. Pam,
Farm. str. 189. (B.)

"
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Nowy preparat zalecany przez Teodora GRor-
THUsSsA do użycia lekarskiego.

Pan Grotthuss zaleca medykom, czynić do-
świadczenia z tynkturą krwisto czerwoną wodosinia-
nu siarczystego Żelaza, nazywaląc ią „Anthrazo-
thionsaure Eisentinctur _dnthrazothionas ferri,
Anthrazothionuretum ferri. Pierwey zaś nastę-
pne czynił doświadczenia naźwierzętach, ażeby
ią wprzódy ze względu działania na gospodarstwo
zwierzęce, mógł wyprobować. To zas tym potrze-
bnieysze było, im większewrażenie sprawił rozbiór
Porretą kwasu wodosinnego siarczystego , że iakoby
kwas ten truciznęw sobie zawiera; czemu P. Grot-
żhuss po uczynionych doświadczeniach zupełnie
zaprzeczył (a).

 

 

(a) Schweigger, Journ. B. 20,
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Ażeby się o działaniu wodosinianu siarczystego
żelaza przekonać, dawałP. Grotthuss po pół gra-
na tey soli młodym makolągwóm, będącym iesz-
«ze w gnieździe, i w spółcześnie drugim tego ro-
dzaia ptaszkom nakładał do dziobów po takieyże
ilości soli kuchenney. Ptaszęta rzeczone od obu
tych soli zarówno zdawały się cierpieć, co się oka-
zywało z przytłumienia ich żywości i przyśpieszo-
„nego ruchu organów płucnych zewnątrz dającego
się postrzegać; wszelako stopniami dosyć prędko
do pierwszego stanu zdrowia powracały, z tą tylko
różnicą, że te, którym sól kuchenna była dawa-
ma, pezsz się orzeźwiły i poczęły przyymować
pokarm. szakże wyymowana ż kłatki młoda
miakolągwa, którey dniem wprzódy wodosinian
siarczysty potażu był dawany, zdawała się cierpieć
symptomata epileptyczne, które przez 10 sekund
twały: kiedy druga, razem w teyże klatce będą-
ca w tymże czasie nic podobnego nie doświadczała;
ztąd wnosi, że stan chorowity pierwszey, nie mo-
że bydź uważany za skutek boiaźni lub trwogi;
bo ta zarówno na obie działaćby pówinna.
Trzeciego dnia obie ptaszki zupełnie zdrowe się
okazały. © „żyć

Takież doświadczenia czynił P. Grotthuss z tą
solą na psach, amianowicie na gończym średniey
wielkości. Naprzód dał mu gran 5 suchego wo-
dosinianu siarczystego potażu. Przez godzin kilka
Żadna w nim nie nastąpiła odmiana. Na początku
zdawał się mieć wprawdzie niciakąś ckliwość, i
okazywać skłonność do womitów, które wszelako
nie nastąpiły; z tego wnosi P. Grotthuss, że tę
w nim odmianę sprawić musiał, smak tylko obcy
i przykry tego lekarstwa. Tegoż samego dnia
wzięto go ieszcze do polowania, i był zupełnie
rzezwy.
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Po upłynieniu dm 8 , dano temuż samemu psu

gran 20 na raz wodosinianu potażu siarczystego,

a w godzinę drugie tyle z wodą; lecz preparat ten,

bynaymniey na stan zdrowia iego nie działał. Z tych

doświadczeń wnosi, że gdy podług postrzeżeń

P. Coułon: (b) kwas'wodosinny dobrze wodą roz-

lany, dawany po 60 lub 80 kropel, *w ludziach

nieprzyjemne sprawnie uczucie (c), przeto wiel-

kićm zdaie się bydź podobieństwem do prawdy,

iż on przez złączenie się z żelazem, własności swe

iadowite po części przynaymniey utraca. Wszakże

wiele ieszczć czynić potrzeba doświadczeń, z czy-

stym kwasem wodosinnym (sposobem Porreta ro-

bionym) i z czystym wodosinianem potażu it. d.

Z tych doświadczeń dostatecznie przekonał się

P. Grotthuss,żekombinacya kwasu wodosinnego

siarczystego z potażem (z cza w małey ilości

dawana) nie iest trucizną zwierzętom; a tćm bar-

dziey kwas ten połączony z żelazem. Sam nawet

czynił na sobie proby; na początku użył kropel 5

wodosinianu siarczystego żelaza, a następnie co

dzień ilosć tę dwiema pomnażaiłąc kroplami, brał

aż do kropel 15. Po upłynieniu dni ośmiu,z da-

wały się mu bydź organa trawieniawyraźnie
wzmocnione. Nie doświadczał przy tćm bynay-
mniey zatwardzenia żołądka, conastępować zwy+-
kło od zwyczaynych żelaza preparatów. Ż tóm

wszystkićm, gdę preparata żelazne w ogólności,

iako zupełnie zchorzałemu, maiącemu nadzwyczay

czułość podniesioną, niebardzo służyły, musiał

przeto preparat ten zaniechać. "Tem doświad-

czeniem, nie tylko na zwierzętach ale i na sobie

ośmielony, dawał tęż samę czerwoną  żelazistą

owo roman

(b) Annales de chimie, ochikzrwayź i
(e) Orfila, Traitće de Poisons. T. II. p. 173.
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tynkturę wiesniakowi choruiącemuna dyaryą od
półtora roku, który iuż zupełnie był wycieńczony,
po 10 aż do 20 kropel z naylepszym skutkiem.
W ciągu tego używania, bardzo wiele odchodziło
mu glistów. i e

Pan Meinccke bardzo życzy, ażeby nowe to le-
karstwo przez P. Grotthussa ogłoszone z większą do-
kładnością na chorych było doświadczane, które na»
leżycie. wyprobowane, ważnym stać się może środe
kiem dla cierpiących. |

Przed nieiakim czasem przyszło P. Grotthusso-
wima myśl, czyli część farbniąca krwi nie iest wo-
dosinianem siareczystymi żelaza, ale się z doświad-
czeń przekonał (których wszelako nie mógłz nale-
żyłą ścisłością do końca doprowadzić) że tak nie
ies. Z większą nierównie przekonał się pewno=
ścią, że kwas mekoniowy przez Sertiirnera od.
kryty w opium, chociaż ma miciakieśdo kwasu
wodosinnego siarczystego podobieństwo, wszelako
bardzo od niego różny. Sole mekoniowe albo-
wiem, przed rozpaleniem ieszcze do czerwoności,
rozkładałą się, i nie wydaią siarkizkwasami mo-
cnemi które maią własność niedokwaszenia albo
zabierania wodorodu; kiedy wodosiniany siarczy=
ste w tyglu glinianym do czerwoności rozpalonym,
nie rozkładają się, a z kwasami wyżey wymienio-
nemi, siarkę zawsze osadzaią. | |

Sposób robienia wodosinianu siarczystego Żelaza
P. GRoTTHvss następuiącypodaie :

Do siarczanu żelaza nadkwasżonego, rozpus-
czonego w wyskoku, dodaie się rozczyn wodosi-
Dianu siarczystego potażu (-nthrazothionsaures
kali, dnthraząthionas potassae) także rozpu-
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sezonego, w wyskoku, i doświadcza, czyli płyn
powsialący krwisto czerwony, za dodaniem wię-
kszey ilości, tegoź wodosinianu siarczystego potażu,
ciemnieyszey nie nabiera farby, kiedy współcześnie
powstawać zaczyna osad (złożony z siarczanu potas
żowego nierozpusczalny w wyskoku) albo czyli
się przezto bardziey nie wyiaśnia, żadnego niespra-
wuiąc osadu. W. pierwszym przypadku dodać
należy rozczynu wodosinianu siarczystego potażu,
a w drugim siarczanu żelaza nadkwaszonego. Fae
kim sposobem empirycznie wyśledzić należy ilość
maiącą się dodawać wspomnionego preparatu do
siarczanu żelaza. Po osadzeniu się i oddzieleniu
siarczanu potażowego, tynktura ciemna, błękitno
czerwona, zlewa się do flaszki z czopkiem szklan-
nym i zachowuie wmieyscuciemoćm do użycia.

W łasności - wodosinianu Ka potażu. ; siarczystego

z niedokwasem żelaza, są: przed światłem trzy-
many, kolor ma krwisto czerwony, w świetle zaś
łamanóm, zupełnie czarnym bydź się okazuie, a
na powierzchni bywa czasem ciemno-zielonawy,
z blaskiem metallicznym, Wilgoć chciwie przy-
ciąga, dla tego nie daie się krystallizować. Kwa-
sy zabieraią mu niedokwas żelaza, alkalizaś kwas
odbieraią. WW obu przypadkach kolor niknie.
Bardzo łatwo w wyskoku czystym rozpuscza się,
i przezeń nayczystszy może byd otrzymany. Smak
ma cierpki nieprzyiemny metalliczny,

Własność kwasu wodosinnego siarczystego że
z miedokwasem żelaza ciemno-czerwony daie ko-
lor,. czyni go bardzo ważnym reagensem na żela-
20, 1 wrzęczy samey daleko iest czulszy od wodo-
sinianu potażu i żelaza, wszelako nie tak iak iufu-
zya gallasu. śą ns

„ ,Wodosinian siarczysty potażu, nayłatwiey otrzy»
muie się podług P. Grotthussa, ucieraiąc uzy
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części nayczystszey farby berlińskiey z iedną czę*
ścią siarczyka potażowego; tą mieszaniną tygiel
prawie pod wierzch się napełnia i przykrywa ście
sle wpadaiącóm denkiem glinianćm alboz marma-
ru. Pak aarządzony tygiel, wstawiony na ogień
i obłożony węglamt, prawie do czerwoności roz-
palićnależy. Massa otrzymana po oziębieniu, wy*
skokiem się nalewa i ługnie, W czasie prażenia
iey w ogniu, wiele się pary ammoniiakalney wydo-
bywa. Po ukończeniu roboty tygiel trzeba z ostro-
żnością otwierać, bo się massa w nim zawarta za-
palać zwykła sposobem piroforu,a gdyby i to na-
stąpiło, wraz dostateczną ilosć wyskoku wlać na
nię wypada, przez*co się ugasi i wodosinian siar-
czysty potażu w nim rozpuści. Płyn z tego otrzy-
many, po przefilirowaniu, w mierńćm parnie się
ciepłe, z którego sól w piękne pryzmatyczne kry-
stallizuie się igły. Ma ona wszelako nayczęściey
rzy sobie cokolwiek czerwonego wodosinianu

żelaza, który przez ostrożne dodawanie rozczynu
potażowego, w wodosinian siarczysty potażu za
mienić można. Schweigger Journ. B. X. S. 366.
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Uwagi nad robieniem przeparatów nazywanych
LIQUOR ANTIMIASMATICUS SIMPLEXET COM-
POSITUS przezP.HECkINGA aptekarza w Sza-
wlach, dnia 1. Lipca 1819 r. dowydziału
nadesłane. > ROM p" R Ż

 

1. Doświadezenie. Drachmę iednę opiłek mie-
dzianych, nalałem 12 drachmami ammoniiaku
kaustycznego, a po częstćm kłóceniu, zatkoąwszy
flaszkę, zostawiłem płyn w spokoyności, póki
światło- błękitnego, a we 24 godzinach, fioleto-
wego nie nabrał kolora. Po przefilrowaniu oka=

dej
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zało się,iż zawierał gran 5 niedokwasu miedzi.
Do tego płynu dodawano podług -przepisu, póty

kwasu wodosolnego, póki kolor błękitny w zielo-
ny się nie zamienił; lecz. nato, nie około czte-

rech (iak w _ pierwiastikowym przepisie podano)

ale siedm drachm zwyczaynego kwasu wodosolne-

go wyszło. Potóm flaszkę płyn ten zawieralącą

znowu zatknąwszy, zostawiłem przez godzin 24
w spokoyności. Płyn wyklarowany iako i pozo+
stałość mętuą przez papier wodny przecedziwszy,

zachowałem do użycia lekarskiego.

Radbym wiedzieć, od czego mąt powstawał,

który się okazał w samćm filtrowaniu, i pozostał

na wodnym papierze? Osad albowiem formować-

by się ta nie powinien, ieżeli ten preparat po-

tróyną iest solą, z niedokwasu miedzi, ammoniia-
ku i kwasu wodosolnego, złożoną? Podług wsze|-

kiego podobieństwa do prawdy, osad ten był mą-

tem bynaymniey do składu preparatu nienałeżą-

cym. Smak iego bardziey iest alkaliczny, a niżeli

kwaśny i metalliczny; jednakże kwas w nim iest

panurący, gdyż papier lakmusowy czerwieni.

  

2. Doświadczenie. Ponieważ nie i ,powiedzia-

no czyli ten preparat z ammoniiakić kaustycznym,
czy też z węglanem ammoniiakalnym ma bydź ro-
biony; przeto pół drachmy opiłek miedzianych,
nalałem 6 oi rozczynu węglanu am monmi-

iakalnego, postępuiąc sposobem wyżey opisanym.
Lecz postrzegłem, iż ten rozciek na początku bar-
dzo błękitnego nabrał koloru, a potćm wmiedzia-

no-czerwonawy przeszedł, zostając W takim stanie
przez godzin więcćy niż 24, ale za otworzeniem

ilaszki, błękitney naypięknieyszcy nabrał, farby,
która ciemnieyszą prawie się okazała, iak w do-
świadczeniu pierwszćm. z
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-"Ód czegoby pochodzić mogła tak nagła zniia-1akoloru, zapewne odkwasorodu powietrza?
"' Po przefilirowaniu tego płynu, który około
5 gran miedokwaśn miedzi w sobie zawierał, do-
dawałem” do niego kwasu wodosolnego, w tym
razie wydobywał się gaz kwasu węglowego, a błę-
kitny kolor pozostał, aż do zupełnego zoboiętnie-
nia ; wtóćm nagle, w blado zielony przeszedł ko-
lor, następnie w żółtawy, a nakoniec stał się pra-
wie wodnisto-przeżroczystym. :

5. Doświadczenie. Kiedy miałem potrzebę drugi
robić.preparat z solnikiem żywego srebra, Liquor
antimiasmatlicus compositus zwany, wypadało
Imi rozczyn miedzi w ammoniiaku kaustycznym
pod nazwaniem Zizctura veneris volatilis X pczód
rzygotować, Nalałem przeto 4 drachmy opi-

łek miedzianych, 48 drachmami ammoniiakn kau-
stycznego, wyżćy opisanym postępując sposobem.
Lecz iw tym razie postrzegłem, że rozciek takim-
że podpadał odmianóm kolorów, iak w doświad-
czeniu drugićm; iednakże po upłyaieniu godzin 48,
mleczno-błękitnawey nabrał farby. Ale uważa-
łem, że kiedy ten płyn przez minut parę odetknię-
ty postol, za każdym razem na powierzchni iego
błękitna powstaie obrączka, niknąca zawsze po za-
tknieniu flaszki. To postrzegłszy, otwierałem i
zatykałem na przemian rzeczoną flaszkę przez go-
dziakilka, a tymi sposobem otrzymałem płyn zu-
pełnie z koloru podobny, iakibył w doświadcze-
niu pierwszćm. Zawierał on po przefilwowaniu
około gran 16 niedokwasu miedzi. >

 Przystępuiąc do robienia samego preparatu Zi-
quor nlimiasmaticus compositus; nalałem na
dwie drachmy we flaszce umieszczonego solniku
żywego srebra (mercurius dułcis), 2 uncye kwasu
wodosolnego; a że ten kwas nawet po 24 godzi-
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mach, przy ciągłóm a częstćm skłócaniu flaszki;
mało co żywego srebra rozpuścił, przeto dodałem

do tego płynu, który mlecznym bydź się okazywał,

naprzód drachmę 1 mocnego kwasu saletrowego,

od którego wprzeciągu 12 godzin, około połowy
użytego solniku żywegosrebrarozpusczonym zo-

stało, a za dolaniem do płynu na w pół wyklaro-

wanego, ieszcze drachmy iedney mocnego kwasu

saletrowego, po upłynieniu godzin kilku, solnik

żywego srebra zupełnie się rozpuścił, zostawniąc
o cokolwiek mątu brudnego, a płyn cały do-

skonale iasnym i przezroczystym się okazał.

Do dwóch uncyy rozczynu miedzi w ammoni-

iaku kaustycznym (tinciura verteris volatilis) zro-

bionego sposobem opisanym w trzecićm doświad-

czeniu , dodąłe zówanieoiko żywego srebra
w kwasie saletro-solnym, leczdo zrobienia przezró-
czystego i zielonego płynu, na 2 uncye tincturae
veneris volatilis, nie pół uncyi i pięciu skrupułów,
ale 14 TACA EEE a solniku żywego srebra

w kwasie saletro-solnym potrzeba było użyć.
Mieszanina ta, po dodaniu 12 drachm solucyimer-

kuryalnćy, stała się zupełnie gęstą, nieprzezroczy*

stą, i brudno-zielonego nabrała kolor jęA po do-

daniuczęściarui ieszcze dwóch drachm teyże solu-

cyi solniku żywego srebra, nagle.się wyłabk,
przechodząc wpłyn zielony, przezroczysty, ale

z niego po kilku godzinachobfity oddzielił się usad.

Coby to był za osad ? YY kżoidyz ?

Ponieważ ten rozczyn, takim Poe
sposobem, składający się z miedzi i soli ammoni-
iackićy, więcey iak podwóyną ilość solnikużywe
o srebra zawiera; przeto rozumiałbym, że dosyć

byłoby w użyciu łekarskićm,: brać iego ea poło-

wę do oznaczoney ilości wody. Oświadczyłem to

244
u ilaaJa
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już” medykom, którzy tego ńowego używaią le-

'. aśł
de' aż slub.

Powtórzenie doświadczeń P. HeckiNca przez
AB _P. WAGNERA. i

Poruczone mnie od wydziału sprawdzenie po-
strzeżeń P. Zeckinga w robieniu preparatu Ziquor
anlimiasmaticus simplex et compositus, powtó-
rzyłem tąż samą, 1ak on postępuiąc drogą.

Drachmę iednę opiłek miedzianych nalałem
ółtora uncyami ammoniiaku czystego. Po upły-

nieniu 24 godzin, rozpuściło się w nim gran 12
niedokwasu miedzi. Rozczyn otrzymany, miał ko-
Jor sobie właściwy, do którego nasycenia nie wię-
cćy nad pięc i pół drachm kwasu wodosolnego wy-
szło. Z tego wnieść wypada, że w moich doświad-
czeniach, tak sam ammoniiak do zrobienia tynkia-
ry veneris vołatiłis, iako ikwas wodosolny do ie-
go. zoboiętnienia użyty, większą miały gęstość,
a niżeli brane przez P. Zleckinga do tegoż pre-

pł. RRSRT: LJ) 4
_ QOddzielaiący się po nieiakim czasie tóy miesza-

niny osad, okazał się bydź wodnikiem niedokwasu
miedzi, któryLe La nasyceniu, w mnicyszcy

lub większey ilości opada.
_ Płyn tym sposobem otrzymany, znaiomy pod
nazwiskiem Ziguorantimiasmaticussimplex, przy-
tomności kwasu wodosolnego nie okazywał; a lubo
ten rozczyn  tynkturze lakmusu i papierowi nim
zafarbowanemu kolor brunatnawy nadaie; iednakże
tozdaiesiępochodzić raczćy od połączenia niedo-
kwasu miedzi z pierwiastkiem farbuiącym.

Ze kolor rozczynu miedzi w ammoniiakuod
stopnia uniedokwaszenia tego metallu pochodzi,

Mic

 



żadney nie zdaie się podlegać wątpliwości; w sto-
sunku albowiem zetknienia się kwasorodu powie-
trza atmosferycznego z tym płynem, uniedokwa-
szenie a tćm samćm rozpusczalność tego metallu
większa następuie. Ztąd pochodzi zmiana, iaką
postrzegał P. ZHlecking za otworzeniem naczynia,
1 którą słusznie kwasorodowi przypisuie.

Własność tę wszakże ammonriaku, że od mie-
dzi metalliczaćy zanurzoney do niego, wnet zaty-
kaiąc flaszkę, nie nabiera błękitnego koloru, i że
płyn wodnisto-przezroczysty, wraz za otworzeniem
czopka błękitno się farbuie; nakoniee, że kolor
powstały wraz niknie za przecięciem związku z po-
wietrzem atmosferyczaćm, zdaie się naypierwszy
postrzegł Bergmann (a). Pochodzi to z przyczy”
ny, że ammoniiak miedzimetallicznćy nie rozpu-
scza, ale wten czas tylko,kiedysięta,choć co-
kolwiek kosztem kwasorodu powietrza uniedokwa-
s. W niskim stopniu uniedokwaszenia, miedź
płynowi ammoniiakalnemu żadnego nie nadaie ko-
loru, ale wtenczas tylko, kiedy się z większą ilo-
ścią kwasorodu połączy. Może też bydź, iak twier-
dzą niektórzy, że miedź w stanie metallicznym
ammoniiakiem nalana, odkwasza częśćrozpusczo-
ną, i ztąd kolor błękitny po zatknięciu flaszki ni-
knąć musi. po ft
W drugićm doświadczeniu P. Heckinga nie-

wyrażono, czyli węglan ammoniiakalny, którego
mżywał zupełnie był zoboiętniony, czy też w sta-
nie przywęglanu, toiest, tak nazwany Spiritus sa-
lis ammoniaci aquosus? W moićm powtórzeniu
tćyże roboty okazało się, że ten ostatni przypadek
miał mieysce, w którym razie niedokwas miedzi

8.

 

- (a) Góttling Almanach fir Scheidekiinstler und Apotheker 1784.
S. 41, 1800. S. 81. *
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w stosunku ilosci ammoniiaku kaustycznego rozpu-
sczalnym się stale, co iuż na początku sam kolor
słaby okaznie, a ten w czasie dodawania kwasu
wodosoluego, niepierwćy się zmienia, aż nim wę-
glan nie zostanie rozłożony; nadto ieszcze, płyn
uformowany wodnisty, nie wiele osadza wodniku
tego metallu, o czćm i P. Hecking wspomina.

Co do sposobu robienia drugiego preparatu,
przez dodanie rozczynu solniku żywego srćbra
w kwasie saletro-solnym, do roztworu miedzi am-
moniiakalnćy, pod nazwaniem Ziquor antimias-
maticus compositus; w tćm, żadna od zwyczay-
nego sposobu robienia nie zachodzi różnica, wyią-
wszy, iż większćy użył ilości kwasu wodosolnego.
Niemożna atoli zgodzić się z P. Złeckingiem, aby
tylko połowę przepisanćy ilości brać tego prepara-
tu do zwyczayney miary wody; część albowiem,
niemało powstaiącego osadu, o którego naturze
P. Zlecking zapywie a który okaznie się bydź solą
potróyną, złożoną z solniku miedzi i żywego sre-
bra, iuż iłość tego metallu wsamćy solucyi umniey-
sza, dla tego, nie wypadałoby odstępować od zwy-
czaynego przepisu. | ggę 58

- Pomimo to iednak, aby się do pewnieyszego i
iednostaynego sposobu robienia tego preparatu zbli-
żyć, rozumiałbym, iż nierównie pożyteczniey by-
łoby, robić solucyą ammoniiakalną miedzi (żinetu-
ra veneris vołatilis) biorąc zamiast opiłek pewną
część wodniku tego metallu, osadzaiąc siarczan
miedzi przez węglan potażu. Lecz w tym razie
należałoby koniecznie, nie tylko ciężkość gatunko-
wą ammoniiaku i kwasu wodosolnego oznaczyć,
ale nadto i punkt nasycenia obu tych płynów scie
sle określić, ażeby preparat zawsze był iedno-
staynym. j | 5 |

Wszakże rozmaite i coraz dokładnieysze sposo-
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by robienia tych preparatów przez chemików podawa-
ne, każą się spodziewać, iż ie wkrótce bardzićy użyte=
cznemi uczynią w medycynie.

A

Sztuczne kąpiele Siarczane.

Dzielne skutki wód mineralnych, mówi P.Dobera
einer, iakie w naturalnych postrzegamy, przypisywać
należy nietylko częściom w ich skład wchodzącym,
we względzie chemicznym uważaiąc, ale, bardziey
nawet, przyczynom wód tych powstania, toiest,
działaniom elektro-chemicznym które maią mieysce
w przyrodzeniu. Dla tego w naśladowaniu sztucz-
nóm wód mineralnych, iakich lekarze bardzo czę”
sto używaią, wzgląd mieć potrzeba na to, ażeby
wszystkie do ich składu wchodzące części, czyli
działacze chemiczne , w takiey znaydowały się ilo-
ści, w iakiey natrafiamy ie w naturalnych. Te al-
bowiem, pod pewnemi warunkami, przy wpływie
powietrza, ciepła , elektryczności i t. d., chemicz-
nie na się działaiąc w rozcieku wodnym, czynność
hydrogalwaniczną wzniecaią, a ta, dzielność swą
na siły organiczne wywiera, i równie skutecznemi
ie czyni, iak wody mineralne zrąk natury wycho=
dzące: zwłaszcza, ieżeliwmomencie naywiększego
na się działania Sowiakafhenicznych, Zastoso-
wane zostaną. 7 i

Tak następuie działanie chemiczne pac powi-
nowactwo wyboru, między częściami składaiącemi
naturalne wody siarczyste, iakiemi są: gaz wodo-
rodny siarczysty i gaz kwasu węglowego, w czasie,
kiedy powietrze atmosferyczne nań pocznie wpły-
wać, a cotćm prędzey bywa sprawiane, Kały
człowiek , zanurzaiącsię do nich, ciągłóm wzrusza*

: 1 5 x
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niem, punkta zetknienia się wody z powietrzem at-
mosferycznóm pomnaża. WW takim razie podnasza
się do naywyższego stopnia działanie hydrogalwa-
niczne, które wpływem swym na organizacyą czy-
li na siły organiczne, zbawienne wywiera skutki.
Nasyciwszy bowiem wodę przez sztukę otrzymaną
gazem wodorodnym siarczystym i gazem kwasu wę-
glowego, wystawuiąc ią na przystęp powietrza, wraz
bardzo znaczne powstaie ciał obu tych nawzaiem dzia-
łanie, a w tćm i działania hidrogalwaniczne w całey o-
budzaią się mocy.T'o działanie nie tylko w naturalnych
wodach siarczystych, ale i w sztucznych, dosyć dłu-
go twać zwykło, nawet i po nastąpionym pier-
'wiastków chemicznych rozkładzie, kiedy się z nich
szlam siarczysty iuż osadzi. Wiadomo bowiem, że
osad szlamowaty oddzielaiący się z siarki, który ma
ieszcze w składzie swoim znaczną iey ilóść  nieroz-
łożoną, albo zawiera ieszcze wodorod siarczysty,
w wielu przypadkach dzielnicy skutkuiący, a niżeli
sama woda, z którey powstaie.

Chcąc przeto, ażeby sztuczne wody siarczyste,
należytysprawiałyskutek, odpowiadający natural-
nym, nie dosyć iest do wody rzeczneylubstudzien-
ney dodać gazu wodorodnego siarczystego, albo
potażowego siarczyku;  łecz trzeba do niey koniecznie
ciała nawzaiem elektrochemicznienawodorod siar-
czysty działającego ,*a tóm iest giz kwasu węglo-
wego, ażeby przez to płyn zamienić w łańcuch nie
1ako galwaniczny. AŻ?

"Takie nasycenie wody gazem wodorodnym siar-
czystym, i gazem kwasu węglowego, nayłatwiey
następuijącym uskutecznia się sposobem. |

Na 600 fnntów wody rzeczney lub studzienńey,
bierze się ilość upodobana, dwa, tzy, lub cztćry
łoty, przez wyprażenie robionego siarczyku Wa-
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$: i takąż ilość węglanu wapna, czyli kredy.
szystko to razem się miesza i tyle dodale się kwa

su siarczanego rozlanego wodą, ile potrzeba do zo-
boiętnienia wapna połączonego z siarką 1 węglanu
wapna; a co łatwo przez doświadczenie wyprobo--
wać można. Kwas siarczany, wydobywa z siarczy-
ku wapna gaz wodorodny siarczysty, a z kredy gaz
kwasu węglowego. Gazy te ztykaiąc się z wodą,
forrauią skład zupełnie podobny do naturalney wo-
dy siarczystey. Pan Dobereiner bardzo życzy, a=
żeby medycy wód takim sposobem robionych, do-
świadczali.

Skutki iakie wywieraią kąpiele tego rodzaiu na
organizacyą naszę, bez wątpienia bardzieyzdaią się
bydź sprawione przez siły hidrogalwaniczne, a ni-

żeli przez bezpośredni wpływ materyalnych działa-

czów, zawartych w wodzie do kąpieli przeznaczo-
nćy. Dla tey przyczyny wypadałoby wzglądmieć
na wszystkie tu wymienione okoliczności. Należa-

łoby nawet doświadczać skutków kąpieli, z dwóch
ciał płynnych, złożonych z węglanu potażu lubso-
dy i z płynu iakimkolwiek kwasem nasyconego, tu-
dzież iak skutkuią kąpiele złożone z rozcieków fer-

mentuiących, iako np. z odwaru czyli dekokcyi ze

slazu robioney i z drożdży, a to w czasie samey

fermentacyi. Pan Dobereiner mocno iest przeko-

nany, że z kąpieli galwanicznych tego rodzaiu, sku:

tek nad wszelkie spodziewanie wielkisię okaże. Przy-
pomnieć tylko potrzeba, iak'dzielnie skutkuią wo-

dy mineralne w J//ildbadzie , które, chociaż mało

zdaiąsię zawierać materyalnych działaczów chemi-

cznych, iednakże wielka w nich moc i dzielność
hydro-galwaniczna zawszesię okazuie. W ogólności,
rzecze, że tylkouczestnictwo samegoż chorego w nie-

zmiernych natury działanych elektrochemicznych,

wpływać może na iego uzdrowienie, kiedy się znay-



wm 928 w

dzie w łańcuhu, w którym ten wielki przyrodzenia ode
bywa się proces.

Pan Schweigger nad artykułem poprzedzaią-
cym następne czyni uwagi:

Ktokolwiek, mówi on, używał zródeł mi-
neralnych, w których, czasu kąpania się chemiczne
1 mocne następuią rozkłady, wie dobrze, iak zba-
wienny wpływ ma na uczucie nasze, wydobywaiący
się gaz kwasu węglowego. A ponieważ ten obficie
znaydować się może w połączeniu z wodą, nie ła-
two zniey uchodząc wprzódy, nim się z ciałem ia-
kićmkolwiek stałóm nie złączy, przeto chory w tym
chemicznym processie iest bezpośrednie współdzia-
łaiącym. Wiadomo bowiem, że wcale odmienny
jest skutek działań chemicznych w momencie kiedy
się pierwiastki iakie z ciał wydobywają , a inny,
gdy wnićm się tylko znaydnią. Zeby więc gaz kwa-
su węglowego mocno mógł działać na całą chore-
go powierzchnią, wypadałoby w stosowney tempe-
raturze izby przeprowadzać go, z kąpieli słabym
kwasem zaprawioney, do drugiey wanny, ustawio-
ney obok, i zawieraiącey w płynie, bardzo rozla-
ną solucyą alkaliczną równeyże temperatury; a
w takim razie, gaz kwasu węglowego ciągleby po-
wstawał na iego powierzchni. Chory nawet zanu-
rzony w tey słabey solucyi węglanu alkalicznego,
mogłby też iakimkolwiek kwasem słabym , część
ciała swoiego nacierać, ażeby tym sposobem gaz
kwasu węglowego nań mógł działać.
W chorych, słabą | onstytucyą maiących, me-

chaniczne nawet cisnienie wody, uciążliwe bydź
może, a niekiedy i szkodliwe; w takim razie lepiey
byłoby, zamiast kąpieli, chorego mokremi okła-
dać chustami. Tym sposobem można byłoby bar-
dzo działaiące processa chemiczne zastosować do ca-
łey powierzchni skóry, obwiiaiąc np. ciało chusta-
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mi zmoczonemi w słabym rozczynie węglanu pota*
żowego, a na wierzch przykładać drugiemi, zanu-
rzonemi do słabego siarczanego kwasu (a). |

Pan Grotthuss wznawia zalecone od P. Doóber-
einera kąpiele fermentuiące, zwłaszcza, że sam ich
z naylepszym używał skutkiem wniesczęśliwey cho-
robie maiącey siedlisko w zbyt podniesioney czuło-
ści nerwów, która mu sen zupełnie odeymowała.
(Wszakże symptomata rzeczone były tylko skutkiem
pierwotney a prawie niepodobney 5 uleczenia cho-
roby).

Doświadczony medyk zalecał Panu Grotthusso-
wi ciepłych używać kąpieli. Lecz gdy on więk-
szych spodziewał się skutków z kąpieli fermentuią-
cych, przeto ich na mieyscu zwyczaynych używać

począł. Jakoż w'samey rzeczy skutek nastąpił bar-
dzo pożądany; zbyt wielka drażliwość nerwów,
wyraźnie sięRY po wzięciu 15 do 20 wa-
nien, a po użyciu ich 40, bardzo wielką uczuł ul-
gę, tak, że na czas nieiaki sen mu zupełnie po-
wrócił. Nate kąpiele używał P. Grotthuss cwierć
lofa (b) ryzkiey miary słodu ięczmiennego posza-
trowanego, iak do robienia piwa, i wodą wrzącą
nalewał. Do otrzymaney ztąd infuzyi, dodawał
drożdży i w przyzwoitey trzymał temperaturze
óki fermentować nie pocznie, a wtenczas do tey

wchodził kąpieli i po pół godziny w niey prze-
bywał. Kąpiel takowa sprawowała mu szczegól-
ne na ciele uczucie (sezsus formicationis) a to od
mnóstwa bęblów gazu kwasu węglowego, który,
tocząc się po ciele uchodził.  Taż sama kąpiel u-
żytą bydź może po 12 godzinach nawet bez ogrze-

 

(a) Schweigger Jeurnal. B.8. s. -
(b) Lof Raki zawiera 5285 cali — ERA francnzkich.
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wania sztucznego. Kąpiele takowe bowiem i wtem
się do naturalnych zbłiżaią, że same przez się pewien
stopień ciepła utrzymuią. Ilość gazu kwasu węglo-
wego w takiey kąpieli nadzwyczay iest wielka, tak,
że w tćm wszystkie naturalne nawet wody przecho-
dzi, a działania hydrogalwaniczne w żadney wodzie
mioeralney tak czynne bydź nie może, iak wpłynie
fermentuiącym. Schweigger Journ. B. FIII.8. 405.

 

TFęgiel źwierzęcy w użyciu lekarskićm.

Węglem źwierzęcym nazywamy produkt, który
pozostale po sjeyllacyi suchey rozmaitych części
żwierzęcych, iako to: krwi, miąs, kości, rogów it. d.
albo też wprost ie wypalaiąc w ogniu do czarności.
Różni się węgiel źwierzęcy od roślinnego tćm na-
dewszystko, że nierównie ma większą twardość, bar-
dziey iest zbity i daleko trudnieyszy do spalenia,
w którćm niewydając płomienia, zostawuie zamiast
popiołu ałkalicznego sol ziemną.

Węgiel ten uważać należy iako istotę złożoną
z fosforanu i węglanu wapna, węgliku, kwasorodu,
i saletrorodu. pa

Własności fizyczne i chemiczne węgla źwierzę:
cego niedawno ieszcze zostały poznane. W ypala-
no ie przedtóćm a” kości, rogów, mianowi-
cie gałęzistych ielenich i t. d. oraz i ze słoniowe-
go zębca, w naczyniach zamkniętych , póki zupeł-
nie czarnego nienabrałykoloru. W takim stanie
używane były wcelu lekarskim.

Professor Dobereiner w rosprawie o wodosinia-
nach, których lekarze częstokroć mimo swą wie-
dzę używałą, czyni uwagę, iż w paleniu gąbki nior-
skiey Spongia marina, kwas wodosinuy powstaie,
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który z przytomnóm wapnóm , sodą i z samym wę*
glem, osobny stanowi związek, a w takim składzie
naywięcey przyczynia się dozamiarów lekarza i wiel-
kie skutki sprawuie.
W paleniu rozmaitych źwierząt całych, iako

kretów , iaskółek i t.d. lub ich częsci np. pode-
szew, kopyt, i tym podobnych, toż samo dziać się
musi, tolest, powstaią bez wątpienia kwas wodo-
sianyiwodosiniany, i te naybardziey przyczyniać
się musiały do skutków produktów źwierzęcych da-
wniey używanych w medycynie. Nakoniec, sam wę-
giel źwierzęcy, który się tak bardzo od węgła ro-
slinnego , ze względu składu swoiego różni, że za-
%wiera saletrorod, forforan wapna i t. d., przez to
samo osobnym działać musi sposobem na ożywioną
źwierząt organizacyą , zwłaszcza, że własność iego
1 we względzie chemicznym,daleko dzielnieysza
iest w zabieraniu kolorów płynom zafarbowanym (a).

Pan Figuieri z naylepszym używał skutkiem wę-
gli źwierzęcych, do zabrania kolorów rozmaitym ga-
tunkom wina, ociom zafarbowanym, a nawet do

_ Oczysczania pozostałości od dystytlacyi eteru siar-
czanego. Naten koniec przygotowuie kości nastę-
pnym sposobem. Napełniwszyniemi tygiel glinia-
ny, przymyka denkiem i okleia, mały tylko zosta-
wuiąc w środku otwór. Wypala ie potćm stopnia-
mi wogniu, póki przez otwór rzeczony, płomyk

wydobywać się nie przestanie; nakoniec mocnieyszy
poddaie ogień, a wtedy, gdy gaz wodorodny wę:
glisty i gaz kwasu węglowego uchodzić poczną, o-
chładza tygiel, węgle czarne wyymuie itłacze na
proszek. Z kości stoniowey wyjalone, co do skut-

ków nic się nie różnią od węgli z kości zwyczaynych.
Wszystkie zas utracaią własność zabierania płynom

 

(aj Trommsdor//Journ. der Pharm. B: 235, St. 2. 8. 70.
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kolorów, kiedy iuż raz były na to użyte; ale stać
się mogą znowu zdatnemi do tego, kiedy zostaną
cokolwiek przepalone, lubo nie tak prędko działa-
ią iak pierwey. Wszakże, węgle te nie tylko z kości,
ale też i ze wszystkich innych części źwierzęcych,
łakiemi są rogi, kopyta, ścięgna, części nawet mięk-
kich i kleiu stolarskiego niewyłączaiąc, równą ma-
ią własność, ieżeli wyżey opisanym sposobem w zam-
kniętym tyglu będą wypalane (b). |

Pan Sertiirner zastanawiaiącsię nad częściami
składaiącemi gąbkę morską zpaloną na węgiel, przez
analogiią wnosi ,, że ten preparat lubo skądinąd do-
świadczony,wszelako dla swey drogości, niełatwy
iest do zastosowania każdemu; że z równym skute
kiem, albo też i lepszym, zastąpiony bydź może
zwyczaynym węglem źwierzęcym. Jakoż, przez licz-
ne doświadczenia przy łóżku chorych, wniosek ie-
go zprawdzony został. Ztąd od nieiakiego czasu
zaprowadzono iuż do aptek niemieckich istoty ro-
gowe do czarności wypałone; a mianowicie racice
bydląt odżuwaiących, sczególnie zaś cieląt. Na ten
koniec, składaią się one do tygla żelaznego, i wy-
palaią w ogniu, często ie prętem Żelaznym wzrusza-
iąc, póki się w czarny nie zamienią węgiel. _Wsze-
lako postrzegać należy, ażeby ich nie przepalać i
póty tylko utrzymywać w ogniu, pókisię z nich
płomykiakikolwiekwydobywa; inaczey, kiedy sza-
rego poczną nabierać koloru, lub zupełnie białemi się
staną, inny wcale daią produkt, toiest, samtylko fos-
foran i węglan wapna, bowęglikłącząc się zkwa-
sorodem powietrza, pod postacią gazu kwasu wę:
glowego uchodzi. po

Nie wypada zastanawiać się tu, mówi P. Serżir-
ner, nad tłumaczeniem, iakim sposobem lekarstwo
 

(6) Trommsdor4f Journ.derPharm, B.31.St, 1, 8,181, 50
a
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to działa; gdyż węgiel ten iest ciałem stałćm, i
naymocniey opieraijącćm się działaczom chemicznym.
Skutki iego pochodzić muszą, iak się zdaie , bezpo-
średnio od działań wzaiemnych iego na organa tra-
wienia, ponieważ zarówno tak w pigułkach iak i
w proszku skutkuie.

Zyczeniem iest przeto, ażeby węgiel źwierzęcy,
i u nas w użycie lekarskie powszechnie wprowadzo-
nym został, albowiem podług wielu doświadczeń
lekarzy, bardzo ma działać na systema gruczołowe.
WNiemczech w następuiącey używa się formie:

Rp. Carbonum animalium unc. j
Sacchari unciam dimidiam
f. pulvis S. trzy razy nadzień połyżeczce herbatney (c).

 

Sposób robienia balsamu OPODELDOK przez
P. ZADWOYNIA Prowizora w Głębokiem.

Często mi się przytrafiało robiąc Opodeldok,
że chociaż naybielsze, lekkie i czyste brałem my-
dło, nawet zagraniczne, na ten balsam, wszelako
ciemnego z czasem nabierał koloru, podobnego do
stolarskiego kleiu, a po nieiakim czasie, powsta-
wały w nim białe, mnićy więcey okrągławe lub
krupkowate kryształki, czasem też w kształcie gwiazd-
kowatym. Z licznych doswiadczeń przekonałem
się, że im powolmiey mydło rozpusczane będzie
w wyskoku, tym świetleyszy otrzymuie się balsam
i pospolicie żadnych nie osadza kryształów.

Do robienia iego naystosownieyszą znalazłem
proporcyą następniącą. Na sześć uncyy 1 sześć
drachm kraiowego mydła (które suche i twarde
bydź powinno) biorę 24 uncyy wyskoku na 67%.
 

(c) Trommsdorf Journ. B. 20, St, 4, 8, 110.
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Richt., mydło na drobne kawałki pokraiane skła-
dam do butla lub kolby, mieszczącey trzy lub czte*
ry funty płynu, wyskokiem nalewam, i mocno
zatknąwszy korkiem, zostawuię do rozpuszczenia
w mieyscu ciepłćm, często skłócaiąc, ażeby się
mydło zupełnie rozpuścić mogło. Kiedy się do-
brze ogrzeie, a w rozczynie mąt obłoczkowaty
wznosić się pocznie, dodaię wszystkie rzeczy niaią-
ce wchodzić do niego. Naprzód wsypnię 4 dra-
chmy kamfory na proszek utartćy, wnet zatykam
1 znowu stawiam w mieyscu ciepłćm, póki się na-
Jeżycie nie rozpuści; potćm dodaię oleie lotne, ber-
gamotowy, cedrowy, goździkowy i rozmarynowy,
każdego po pół drachmy, z mięty kędzierzawey
drachnę 1, tymianowego drachm 2, i ammoniiaku
kaustycznego mocnego 5 i 4 uncyi. Po zmiesza-
niu ogrzewam butel lub kolbę do 40? Reaumura,
bądź w piecu, bądź w wodzie do tegoż stopnia ogrza-
nćy. Słoiczki na balsam powinny bydź wcześnie
rzygotowane i opatrzone czopkami korkowemi.

Mając to wszystko pod ręką, narządzam filirum
w izbie ciepłey blizko pieca, przez które w prost
do słoików rozczyn przesączam i wraz po nalaniu
zatykam korkami (obwiniętćmi papierem napo-
ionym oliwą,ażeby ammoniiak nie mógł na nie
działać). Po oziębieniu massy, gdy należycie skrze-
pnie, odwilżonym pęcherzem obwiązuię, a na
wierzch papierem, iw chłodnćm a suchćm utrzy-
muię mieyscu. ę |

Massa na filtrze pozostała nakształt piany, bia-
łego koloru, wielkie nia podobieństwo we wszy-
stkich własnościach do oddzielaiących się kryszta-
łów w samym opodeldoku. Zdaie się, że ta isto-
ta przez mocnieysze ogrzewanie rozczynu mydla-
stego, w nim się więcćy rózpuscza, a potćm zwol-
na, przez oziębienie lub dłuższestanie na powrót
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p osadza, pod postacią mniey więcćy krystal-
iczną. :

Chcąc ściśley wybadać, od czego krupkowata
krystallizacya w tym balsamie, zwłaszcza po dłu-
gićm staniu, powstaie, zebrałem cokolwiek tych
kryształów i kilkakrotnie obmyłem wodą zimną
dystyllowaną; ta za każdym razem mętniała i bia-
ławego nabierała koloru; kryształki zaś zatrzymały
zapach oleiów wonnych i kamfory, ze smakiem
dosyć znacznym, a po zupełnóm wysuszeniu, przez
godzin kiłka trzymane w cieple 509 R. nic bynay-
mniey papieru nie plamiąc, smak kamforowy 1 za-
pach od oleiów lotnych pochodzący utraciły; za-
trzymały tylko formę sobie właściwą, kolor biały,
1 smak cokolwiek gorzkawy; pożute w zębach
chrzęst makształt krupek gryczanych sprawuią;
uudno się rozpusczają w wodzie, a nawet i za mo-
cnóm ogrzanićm całkiem się w nićy nie rozczynialą,
nadaią ićy tylko mleczny cokolwiek kolor; po ozię-
bieniu oddzielaią się pod postacią białego mątu,
nierozpusczalue są w mocnym nawet wyskoku na
zimno, lecz tylko w cieple 509 AR., ale 1 ztakiego
wyskoku po oziębieniu nanowo się osadzaią, w kształ-
cie grudkowatego mątu daiącego się przez bibułę
oddzielić, a ten wodą obmyty, smak ma gorzka-
wy, żadnego atoli czuć nie daie zapachu. W kwa-
sie siarczanym, tak mocnym iak i rozlanym wodą,

w cieple 50% AR., kryształki te się rozpły walą i osa-

dzaią się po oziębieniu pod postacią różno kształ-
tną, a mianowicie w formie blaszek krystallicznych,
podobnych do kamfory unoszącćy się w płynie;
oddzielone przez filrum, należycie wodą dystyl-

lowauą obmyte i w cieple miernóm zupełnie usu-

szone, bardzo są do spermacety podobne, tak się
nawet zachowulą rozcieraiąc ie w palcach, w zę-
bach pożute ślad tylko goryczy kamforowey zosta-

 

=
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wuią, lekkie sprawuiąc ięzyka drętwienie, mniey
tłuste od spermacety, i średnie zdaią się trzymać
mieysce między tłuszczem a woskiem. Podobnież
się zachowuią z kwasem wodosolnym. W kwasie
saletrowym za mocnćm ogrzanićm, zupełnie się
rozpusczaią, wydaiąc podkwas saletrowy, a po wy-
parowaniu kwasu, pozostałość płynna oziębiona,
mnićy wprawdzie co do ilości wynosiła, lecz
z weyrzenia takież miała charaktery iak przedtóm.
Na papierze w cieple 50% R. zarówno rozpusczały
się iak spermaceta, plamkę tylko zostawuiąc na
papierze, czego pierwćy nie sprawiały.

 

Kwasy i woda przesycone kwasorodem przez
P. 'THENARD.

$. 1. Barytaktórą uważano dotąd za istotę ziemną,
iest iak wiadomo, zasadą metallu barytem (barium)
zwanego, czyli metalloidem, (która wtakiey ilości
połączona z kwasorodem, w iakićy stanowi zwy-
czaynie zwaną ziemię barytyczną, mogącą wchodzić
w związki z kwasami), uważa się teraz za niedokwas
baryta w nayniższym stopniu uniedok waszenia, pro-
towydum barytae. i

Gay Łussac i Thenard postrzegli w r. 1811,
że ten niedokwas chciwie i w znaczney ilości gaz
kwasorodny połyka, kiedy się do czerwoności roz-
pali, przez co szarego nabiera koloru i nierównie
łatwiey się topi. W takim stanie nazwany został
barytem naymocniey uniedokwaszonym (deutoxy-
dum v. peroxydum barii) ; lecz ten, część zbytku-
iącą kwasorodu który go doskonałym niedokwa-
sem czyni, łatwo przez inne ciała palne utraca. Gdy
się albowiem rozpali w gazie wodorodnym, wtedy
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zbytkuiący kwasoród z wodorodem łącząc się, wy*
daie płomień, i wodnik barytu powstaie. Z'khenard

korzystając z tey barytu własności, użył go do prze-
sycenia kwasów pierwiastkiem który kwasorodem

nazywamy. ,

$ 2. Sposóbprzesycania kwasorodemkwasu sa-

Jetrowego. Nato bierzesię pełny niedokwas barytu

(hyperoxydum barii), odwilża wodą, od którćy bez
sprawienia znacznego ciepła na proszek się rozsypnie;

a dodawszy potóm 7 lub 8 części (co do wagi) wo-

dy, słabym nalewa się kwasem saletrowym. W tym

powstaie zoboiętniony saletran baryty; do rozczy-

nu tak przygotowanego, dodaie się kwasu siarcza-

nego w dostateczney ilości, który barytę pod po-

stacią siarczanu barytycznego osadzi, a W płynie po-

zostanie kwas saletrowy przesycony kwasorodem.

$5. JFłasności tegokwasu. Doskonale iest

płynny; bezfarbny, tynkturę lakmusu mocno czer-

wieni; przez ciepło się odkwasza; z zasadami daie

sole, z których zanaymnieyszćm ogrzaniem w miey-

scu próżnóćm, w zetknieniu się z ciałami bliższe po-

winowactwo maiącemi do kwasu saletrowego, zbyt-

kuiący kwasorod się wydobywa; niedziała na zło.

to; lecz wszystkie metalle rozpuscza, które się

w kwasie saletrowyim zwyczaynymdaiąrozczyniać

ato bez wydawania gazu i ciepła. Pełny niedokwas

manganezu i ołowiu z łatwościąrozpusczaiąc wiele

wydaie gazu kwasorodnego.
$. 4. Kwas wodosolny kwasorodemprzesyco-

ny. Niedokwas podwóyny barytu (Deutoxydum
barii) rozpuscza się w rozlanym kwasie wodo-

solnym, a potóm solnik barytu osadza się przez
kwas siarczany. Rozczyn przefilirowany, ani przez

kwas siarczany, ani od saletranu baryty bynay-

mnićy się nie mąci. Płyn z tego Otrzymany, zu-
pełnie iest bezfarbny, prawie bez zapachu, a tyn-
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kturę lakmusu mocno czerwieni; przez gotowanie
jednak niezupełnie się rozkłada, Barytą, potażem,
lub ammoniiakiem nasycony, nierównie prędzćy się
rozkładai uwalnia gaz kwasorodny. Nie działa
na złoto, zynk spokoynie rozpuscza; od niedo-
kwasu srębra wnet się rozkłada i gaz kwasorodny
obficie wydaie (a).

$. 5, Oprócz iuż wymienionych, przesycać się da-
ią kwasorodem, kwas siarczany, fosforyczny, arsze-
nikowy, flusspatowy i octowy, sposobem wyżey
($ 4.) opisanym.

$. 6. Też kwasy mogą bydź po razy 5, 6, i 7,
coraz nową ilością kwasorodu przesycane tymże
sposobem Ś 4) postępuiąc, często powtarzając do-
dawanie drugiego niedokwasu barytu i kwasu
siarczanego.

Kwas wodosolny przesyca się kwasorodem,
przez dodanie siarczanu srebra, w tym przypadku
solmik sróbra opada, a kwas siarczany kwasorodem
przesycony wrozczynie pozostale; po przefilirowa-
niu, dodaie się cokolwiek kwasu wodosołnego, a
kwas siarczany oddziela się przez barytę.  Kwaso-
ród w tym przypadku barytę opusczaiący, łączy
sięzkwasem wodosolnym. Kwas siarczany zatćm,
przesycony bydź może kwasorodem, do naywyższe-
go stopnia, przez ponawiane coraz dodawanie wo-
dy barytycznćy, doprzesyconego siarczanego kwa-
su w takiey ilości, ażeby tylko część iednę kwasu
osadzić. r z ”

$. 7. Niedokwasy, zynku miedzi i niklu, prze-
sycić można kwasorodem rozpuszczaiąc ie, po trzy
lub cztćry razy w kwasie wodosolnym przesyco-

 )
(a) Niedokwas srebra, naylepiey posługuie do wyśledzenia, iak wie-

le w sobie zawiera kwas wodosolny tym sposobemprzygoto-
wany, kwasorodu. kę zgóń

*



nym kwasorodem, i: rozkładają kombinacyą tako-
wą przez potaż lub sodę. W takim razie, niedo-
kwasy opadną wstanie wodników. Tym sposo-
bem przesycony niedokwas zynku, kolor mażół-
tawy; miedzi,oliwkowo-zielany, a niklubrudny,
ciemny iabłkowo-zielony. - ź i

_$. 8. Niektóre miedokwasy metalliczne np. zło-
la, srebra, i żywego srebra,odkwaszaią się przez
kwasy przesycone kwasorodem i powracajądosta=
nu metallicznego. Tak się zachowuią i z kombina-
cyami alkalicznómi tychże kwasów przesyconych
kwasorodem, toiest powstałych z potażu isody.

5.9. Woda nawet -daie się kwasorodem nasy-
cać (b), P. ZZżenard touskutecznia częściami —
iąc wody barytyczaćydo kwasu siarczanego prze-
syconego kwasorodem,płynciągle mieszsiąc. Za
zbliżeniem siępunktu nasycenia,powstaie mocneburzenie, które dotąd nie miałomieysca. Wpły-
nie  przefilwowanym, mic kwasu siarczanego, ani
baryty nie pozostaie, ale się wiele znayduie w nim
kwasorodu. s ZJ: Fo1 r aldtaG:

$. 10. JFłasności wody kwasorodem Nasy=
coney. Nie rozkłada sięw próżni (vacuum), ani
w mieszaninie mocno oziębiaiącey, ale w stopnia
wody wrzącey wszystek kwasoród znićyiuchodzi.
W pićrwszym przypadku, "Woda się ulatnia; a: zęść
„pozostała płynu, zawżynuie całą ilość kwasoroda,
jaka była na początkudo nasycenia użyta i nie go
-Bie traci; żadnego nie ma smaku ani zapachu; żu-
„pełnie bezfarbna; nie na lakmus nie działa. Me-
stalleiich niedokwasy z ley wody *kwasoród ze

.

  

| 08 A,

„abc! PEORE ZNAROPEN=RA4 rx >(b) Chociaż zdawało się P. 7 nardna początku, Że potrafił kwa-sy większą ilością dyni:sjióbycić, iednakże faze z li-tych „przekonał się doświądczeń , że kwasoród 'w tych przy-padkach , nie-z kwasami, alezwodą ne przy nich będącąsię łączy. Orfila med,Chin. B. 2.8. 642
Pam. Farmaceut. FV. T. 1. N, 2. 16

4
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znacznóm wzburzeniem wyłączają; wszelako metalle
ztym kwasorodem bynaymniey się nie łączą, i nie
przechodzą do stanu niedokwasów. Niedokwas
-srebra do! wody kwasorodem nasyconćy dodany,
„ciepło! znaczne wznieca, i kwasoród tak wody iako
i niedokwasu srebra uchodzi. Tak sięzachowuią i
„pełne noca (hyperoxyda) manganezi, srebra
1 platyny. Za dodaniem wodybarytycznćy, stroacya-
"ny iwapiennćy, do wody kwasorodemnasyconćy,
mnóstwospowstaie płatków; podobnychiakie się for-
.muiądodaiąc rozczyny alkaliczne, do kwasu prze-

„

syconegó kwasorodem. '* Ówoż
- 110.21. Woda 120 razy większąilością od swo-
- jey obiętosei kwasorodem nasycona (co P. 7henard
- nskutecznia przez zkoncentrowanie ićy'w próżni
machiny*pheumatyczaćy,; stawiąc obok, mocny
kwas siarczany), następne ina własńości. Mocno
„na;skórę.działa, azgryzaiąc ićy powierzchnią, bia-

"dą zostawnie plamę, iponieiakim czasie wielkie
osprawuie szczypanie; smak mia ściągający Irazem
gorzki, wzbudzaiący womity; z niedokwasem srć-
bra 'mocho się ogrzewaigwałtowniewzburza; ie-
„żelizaśświeżo zrobiony iwilgotny niedokwassre-
„bra. dowody , kwasorodem nasyconeysię wrzuci,
wtedynawetiwybuchnienie następtieś" ©
|. |$ 120Kiedywoda .616razytyle co do swey
obiętości, gazem kwasorodnym będzie masycona,
„wtedy własności następne okazuie; ciężkość gatun-
„kowa iey będzie 1,455; dozwyczayney wody wpu-
„sężona, rozchodzi się wmieyiak syróp, łatwo się
wszelako roztwarza.  Mocniey nierównie działa na
powierzchuą skóreczkę(epidermmis) i na samę na-
wet skórę, którą za powtórzonem przykładaniem,
zagęszcza i trawi; na ięzyku podobnież białą zo-
stawia plamę, zagęszcza slinę, iwznieca: smak

wzbudzaiący skłonność dowomitów; Namiedo-
zk
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kwas srebra bardzo gwałtownie działa, i iedna iey
kropla sprawia iuż w nim doskonałe wybuchnienie,
połączone z ciepłem i światłem (ostatnie w ciemno-
ściach dostrzedz: się daie) ; oprócz wiedokwasu srć-
bra daią podobne wypadki, pełnyniedokwas manga»
nezu, kobaltu, akowi plyty pallasu, złota,
irysu i wielu innych; podobnież srebro metalliczne
w postaci proszkowey, platyna, złoto, ośmium,
irys, rhod, i pallas. We wszystkich dopiero wy-
mienionych przypadkach, kwasoród wydobywa się
wspólnie tak z wody iako i zniedokwasów metalli-
cznych; w niektórych zdarzeniach łączy się z me-

ami mp. z arszenikiem, molibdenem, tunste-
nem, i selenem, które się z wydobywaniem świa-
Ua uniedokwaszaią. W kwasach zatóm kwasoro-
dem nasyconych, dałeko sciślóy połączony znay-
duie się kwasoródzniemi,a niżeli w kombinacyi
z wodą. Złoto np. z wielką gwałtownością dzia-
ła na wodę kwasorodem nasyconą, ieżeli zaś ta,
choć cokolwiek ma kwasu siarczanego, wtedy ża-
dnego nie okażuie działania Tęż wodę kwasoro-
dem nasyconą rozkładają i niektóre pierwiastki
zwierzęce. P. Thenard do 22 miar wody kwaso-
rodem nasyconćy, dodałeokolwiek czystego włó-
kna ze krwi oddzielonego; wtedy ta woda wraz

 

   

się rozłożyła, a w przeciągu 6minut wydobyło
„się 176 miar czystego gazu kwasorodnego, który
był w tym płynie zawarty. "Toż samo włóknoi
ww drugićm doswiadczeniu podobnie sięzachowywa-
ło. "Takim sposobem działa i błona płucna, ner-
„kowai śledziony, naczynia krwiste i skóra:żadney
zaś nie sprawuie w nićy odmiany uryn, białko płyn-
nei skrzepłe, jakoteż i galareta zwierzęca. Scherer
„Aligem. Nord. Annal. B. 2. 8. 313. (1819).
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„Sposób ; robienia wody kwasorodem nasyconey
Rt -, przez P. THENARD. 4 uda

//W. robieniu wody masyconey kwasorodem,
„szczególne zachować należy ostrożności, bez któ-
„rych preparat ten niełatwo może bydźotrzymany.
„Dla 'tego. P. 7'henard sposób . ten .ze wszystkiemi
szczegółami ópisnie. - WREŻI > 1961
-,, 48. Naprzód zrobić należy.czysty saletran baryty,
„ażeby teunie nie miał manganezu ani żelaza. Nayle-
„pieyto się uskutecznia przez rozpusczenie saletranu
„barytywwodzie, dodaiąc do tegorozczynu, cokol-
wiek w zbytku wody barytyczney, poczćmsię płyu
filwnieido/krystallizacyi odstawia. | i
- 1,2% Maląe  €zysty saletran baryty rozłożyć .go
należy przez mocne wypalenie w ogniu.  Łecz to
„mie należy robić w tyglu glinianym, ponieważ taki
„wiele nia niedókwasu żelazai manganezu, ale wbia-
„łym tygla poreellanowym. Robiąc to brać można
saletranu baryty cztóry lub pięć fantów na raz, i
„około. trzech; godzin wypałać.  Baryta tym spóso-
bem „otrzymana, zawierać będzie wprawdzie zua-
czną ilość glinki i krzemionki, ale nic albo bardzo
mało maqganczu, a tego  ostalniego naybardziey
wystrzegać się należy. „ążcnodY :
ce 9e. Tak przygotowana  baryta, na małe zdro-
bniona kawałki, składa siędo zakitowaney rurki
szklannćy. Rurkata powinna bydź długa izna-
czney średnicy, ażeby kilogram lub półtora raza
tyle obeymował. |< GiŃ „oł

Wstawia się do ogniai w koło nim okłada,
a zwolna rozpaliwszy do czerwoności, wpuscza
się suchego gazu kwasorodnego. Ten chociażby
w naywiększeyilości,wraz łączy sięzbarytą izo-
Staie wsiąkniony; iak tylko gaz przez małą rurkę,
która z większćy wychodzi, wydobywać siępocznie,
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wtedy wnosić można, że 25i niedokwas barytu,

czyli (deutowyd) iego, iuż iest gotowy. Lepiey

wszakże napusczać gazu kwasorodnego przez 7

albo 8 minut. Po oziębieniu rzeczoney rury 28

niedokwas barytu wyymuie się izachowuie we flasz+

kach szklaanych mocno ie zatykaiąc. „Kolor iego
iest białawo-szary. | „= m

4e, Jedna część tego niedokwasu barytu, roz+

rabia się pewną ilością, np. dwomadecyliiramt

wody, i tyle dodaie się dymiącego kwasu wodosol-

nego, ile potrzeba do rozpusczenia około 15.gram+

mów baryty, Płyn kwasny do kieliszka wydany,

lodem obłożyć należy, i toż; samo po iego stopnaie-

niu powtórzyć. Na drugą część bierze się 12gram

mów 280 niedokwasu baryty, ten odwilżywszy €0+

kołwiek ucierać trzeba w mozdzierzu agatowym

lub kwarcowym, mocnogo ugnialaląc, półka się

na miałkie nie zamieni ciasto, ato, wnieść należy
ykiem drewnianym, do płynu w którym się

po skłóceniua ze wzburzeniem rozpuści. Potóm

przy ciągłóm mieszaniu rurką szklanną, dodaie się

kroplami mocnego kwasu siarczanego cokolwiek

wzbytku, to ostatnie okaże się, kiedy siarczan ba-

ryty powstawać i opadać pocznie„pod postacią

płatków. Następnie znowu iak wprzódy, nowa

ilość 280 niedokwasu barytu w tympłyniesię roz-

puscza, i osadza przez kwas siarczany. ów

Drugi niedokwas barytu, łatwo możnarozróżnić

od siarczanu baryty. /W tćy robocie naybard ziey

postrzegać należy, ażeby tyle użyć kwasu starcza-

nego, ile potrzeba do zabrania wszystkićy baryty,

ale też go i za wiele dodawać nie wypada. Jeżeli

się za mało kwasu tego wezmie, wtedy płyn

w czasie filtrowania mętny i powolnie będzie prze-

chodził, toż samo ma mieysce, kiedy się Oza Wwie-

Je użyie: naylepićy daie się filtrować, iesli w mia-
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rę będzie dodany, o czćm niżćy się powie: Po przes
sączeniu, nalewa się cokolwiek wody na filrum,
a ta po osiąknieniu do pierwszego dolewa płynu.
Takim sposobem ilość płynu niewiele się powię-
kszy. Dla uniknienia straty, massa z filtram zdey-
inuie się, rozrabia z wodą i znowu ćedzi. - Płyn
ztąd otrzymany, chociaż dosyć iest słaby, użyty
bydź może iednak w następnćy robocie do obmy-
wania filtram. |

Po ukończeniu tćy pierwszey roboty, druga
tamtey podobna następuie. 28i niedokwas barytu
rozpuscza się w płynie i dodaie kwasu siarczanego
dla osadzenia baryty i t. d. Nie należy płyna fil-
trować, aż po dwukrotnóm rozpusczaniu 280 nie-
dokwasu barytu i osadzaniu go przez kwas siarcza-
ny. Na to nowe filtrum nalewa się płyn słaby
z pierwszćy roboty otrzymany, i znowu się iak
pierwćy postępnie. © ZA

Po tóm drugićm działaniu nasiępuie trzecie,
czwarle i t d., póki płyn rzeczony zupełnie
nie zostanie nasycony kwasorodem.  flość wy-
żćy pomieniona kwasu wodosolnego wystarczyć
może, na go lub 100 grammów drugiego niedo-
kwasu barytu. Tym sposobem otrzymuie się płyn,
który 25 lub 50 razy tyle kwasorodem iest nasyco-
ny, ile obiętość iego wynosi. Chcąc zaś wodębardziey uniedokwasić, dosyć iest tylko więcćy
dodać taki: wodosolnego. |

/Tą postępuiące drogą P. Tkhenard otrzymał
płyn 125 do 155 obiętościami kwasoórodu napoio-
ny. Dodawał w takim razie tyle kwasu ażeby
w nim 50 grammów 280 niedokwasu barytu roz-
puścić można, usiłuiącz drugiey strony kwas, na
takim utrzymać punkcie, ażeby przy końcu roboty
z5 grammu 280 niedokwasu baryta bez dodania
kwasu siarczanego rozpuścić można; leczwtćm

t „az
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znalazł tę niedogodność, że kiedy płyn 50 obię-

tości kwasorodu przyiął, na drugi dzień wiele wy-

dobywało się z niego gazu, i z tćy przyczyny, nie

iest korzysine dalsze nasycanie 28m niedokwasem

barytu. ORC "RSSZGJ = |

5e. Kiedy rozciek żądaną ilością kwasorodu iest

nasycony, wtedy dodaie się 280 niedokwasu barytu

wzbytka, i ciągle się oziębia przez okładanie na-

czynia lodem, w iakowym razie wraz płatki, od-

dzielaią się złożone z krzemionki i glinki w kolorze

żółto-brunatnym, który od małey ilości żelazai

niedok wasu manganezu pochodzi. kraje GE

Cały ten płyn prędko się przez. płówocedzł

i mocno wyciska. Do tego dwóch osób konięcznie

potrzeba i robotę szybko odbywać wypada, ponie-

waż od naymnie szey ilości niedokwasu mangane-

zu bardzo wielekwasoroduuchodzi.
6e. Ponieważ bydźmoże,iżwpłynie przez płó-

tno wyciśnionym, jeszcze cokolwiekz0sydlifigą, że-

laza, manganezu 1 krzemionki, które koniecznie od-

dzielić potrzeba; przeto wciągłóm ochładzaniu te=

go płynu za pomocą lodu dodaie się kroplami wo-

dy barytyczney. Jeżeli się tyle iey doda w oj

że w papierze nieiakąś zrobi odmianęi żadnego inż

nie sprawia osadu, wtedy można bydźpewnym, że

wszystek niedokwas żelaza i manganezu zostały

oddzielone,iakie mogły się byłyiescze pierwey po-

zostać. | |

Po tóm działaniu, płyn się przez trzy lub czić-

ry filtra przesącza.  Inaczeyby niedokwas manga-

nezu zprecipitowany, znaczną ilość gazu wydoby-

wał, gdyby ten nie dość prędko został oddzielonym.

Częstokroć użyć wypada do filtrowania podwóyne-

go papieru, ponieważ gaz ten prędko przeymuie

poiedynczy, a tensię łatwo przerywa; małe zas po-

zostałości płynu z pierwszego filtrum na nowe prze«
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nieść należy.  Potćm wszystkie filtra wszmatku płó-
cieńnym uwinięte, mocno się wyciskaią. Filtra wie=
le niedokwasu manganezu zawieraiące, tak się mo=
cno ogrzewaią , iż iak ogień działaią na ręce.

7*. Płyn takim sposobem otrzymany, złożony
z kwasu wodosolnego i kwasorodu wody, do na-
czynia się zlewa w którćm był pierwey, 1 lodem się
okłada, ażeby go zawsze w stopniu na zero utrzy-
mywać. WW tym stanie dodaiesię czystego siarcza-
nu srebra potrochu ciągle mieszaiąc (b). Pamiętać
wszelako potrzeba, ażeby siarczan srebra, nie był
ze zbytkiem niedokwasu; siarczan ten przez kwas
wodosolny rozkłada się; stąd solnik srebra powsta-
ie, który opada na dno, 'a kwas siarczany wolny
mieysce pierwszego zaymuie. Jeżeli ilość siarcza=
nu srebra była wystarczaiącą, dla zabrania kwasu
wodosolnego, wtenczas płyn zupełnie wazem się
wyiaśnia, inaczey pozostaie mętnym. Jak rzeczą iest
koniecznie potrzebną, ażeby nic kwasu wodosolne-
go wpłynie nie pozostało, tak też starać się należy
aby mie siarczanu srebra nie zawierał: _Doswiadczać
tego można naprzemian przez saletran srebrai kwas
sałetrowy.  Proby te robić wypada, z małemi cząst-
kami tego płynu. Jeżeli preparat dobrze iest zro-
biony, wtedy cedzisię przez papier wodny, filtrum
w płatkusię znowu wyciska, a płyn się nanowo
przez papier sączy, ponieważ zazżwyczay bywa co-
kolwiek mętny. 0

8e. Działańpry celęm było, otrzy-
manie rozcieku złożonego zwody, kwasoroduikwa-
su slarczanego. Lecz kwas ten należy dokładnie
oddzielić: w tym celu, wylewa się płyn % możdzie-
rza szkłannego w koło obłożonego lodem, i do-

 

(b) Siarczan srebra robi się zniedokwasu tego metallu i kwasusiar-
czanego,
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daie po małey cząstce ugaszoneyi dobrze roztartey.
bary; potćmsię należycie ugniatai miesza; kiedy
się zdawać będzie, że kwaś siarczany z niąsię iuż
połączył , świeżą ilość takieyże baryty dodać wypa-
da it.d.; a gdy płyn iuż mało papier lakmusowy
będzie czerwienił , wtenczassię filwuie. _Nakoniec
wyciska się filtram w płatku lnianym , *a potóm oba
płyny razem się zlewają, i kończy nasycenie wodą
barytyczną. tsbędy

Zawsze cokolwiek więcey wody barytyczneydo-
dać wypada, ażeby płyn takowy, zupełnie pozba=
wić żelaza a mianowicie manganezu, któryby się
mógł choć w części zawierać. Filtracyą wraz przed-
siębrać należy, ze wszystkiemi wyżey wymienione-
mi ostrożnościami. Zbytek baryty oddziela się przez
dodanie kilku kropel bardzosłabego kwasu dob
czanego, postrzegającnadewsz , ażebypłyn
miody cokolwiek wzbytku kwasn, a saaitst.
męta zazwyczay wypędza kwasoród,
kiedy kwas, związek iego z wodą robi iescze trwal:
szym.

g*. Nakoniec, płyn zupełnie przezroczysty do
kieliszka się wylewa, istanowi wodę nasyconą kwa
sorodem dosyć rozlaną; flaszkęztympłynem wsta-
wić należy że miski napełnioney do $części mo»
enymkwasem siarczanym, umiesićdomachiny pneu-
matyczney 1 powietrze dobrze wypompować. Po»
nieważ woda czysta nierównie iest sprężystszą od
nasyconey kwasorodem, przeto się pierwsza daleko
prędzey ulatnia, tak, że po dwóch dniach płyn o-
koło 250razy, co do obfitości więcey, kwasorodu
zawieraćmoże. Na rzeczynastępuiące naybardziey
uwagę zwracać wypada. Płyn należy od czasu do,
czasu wstrząsać. Zdarza się niekiedy, że płyntar
kowy ku końcowi parowania cokolwiek gazu wy»

, ziewa, Gosię da postrzedz przez podnaszanie się ży»
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wego srebra w probie.  Wydobywaniesię to nież
wątpliwym będzie znakiem, 1żsię cokolwiek obcćy
znaydowało substancyi. Zapobiega się temu przez
dodanie dwóch lub trzech kropel słabego kwasu
siarczanego. Czasem się przytrafia, że płyn cokol-
wiek białawych płatków krzemionki osadzi, te na-
leży oddzielić. Naylepiey posłuży dótego spicza-
sty liwarek, a takim sposobem bardzo mało płynu
póydzie w potratę. Póki płyn nie iest mocno
skoncentrowany, parowanie spokóynie się odbywa;
lecz kiedy nie zawiera iaż wody wolney, wtedy bąb-
le powstają, niełatwo rozpękaiące. <Na pierwszy

rzut oka, wnosicby można, że się wiele gazu kwa-
sorodnego wydobywa, lecz podług proby: rzecz się
okaże przeciwnie. Ta bowiemwprzeciągu24go-
dzin, ledwocokolwiek się podnosi, a to pochodzi
od małey ilości gazu wydobywającegosię zkwasu
siarczanego, i części ulotnioney wody. Naywyż=
szy stopień koncentracyi tego płynu, iest wtenczas,
kiedy 465 razy więcćy ód swoiey obiętości zawiera

-_ gazuw parciu atmosfery na 0,76 i w temperaturze 140.
_ Otćm przekonaćsię można, ża pomocąmałego li-
warka.  Rurkę iego naznaczyć potrzeba w tóm miey-
scu, doktórego płynem iest napełniona, i'12ob=
iętościami wody nałać. Płyn takowy w doświad-
czeniach Pana Thenard zawsze 75; centylitru wy-
nosił, a rozkłada się przez pewną ilość niedokwa-
su manganezu. Doświadczenie to następnym” robi
się sposobem: ABE w zt

Do: rurki szklanney na 15 lub 16 cali długiey,
a na 7 lub 8 liniy srednicy, w iednymkońcu przez
stopienie zamkniętey, wpuscza się na cal żywego sre=
bra; na które za pomocą liwarka obiętości wiado«
mey nalewa się płyn rozlany, maiący się doświad=
czać; rurka dopełnia się wodą lub żywćm srebrem,
eo służy do wypłókania liwarka, któryzatyka się kor-
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kiem stałą ułustością napoionym ,* potćm się przeź
wraca, i wpusczasię do niego cokolwiek niedokwa-
su manganezu wodą zarobionego. Kwasoród wnet
wydobywać się pocznie; rurka się zamyka ręką, i
wzrusza, ażeby punkta zetknienia się niedokwasu
z płynem pomnożyć, a potćm przystępniesię do
mierzenia gazu. Ścherer, alligem. Nord. Annal.
B. 2, 8. 440 (1819). | i

 

Postrzeżenia w dystyllacyi wód i oleiów lotnych
przez K. LEYNARDTA w H/ilnie.

W robieniu wód dystyllowanych zmierzamy do
tego, abyśmy oleylotny roślin, połączyli za pomo-
cą dystyllacyi z wodą, i zamienili i pe szą,Na ten koniec rośliny aromatyczne lub ich części
przyzwoicie zdrobnione, nałewamy w alembiku pe-
wną ilością wody, lutuiemy zazwyczay ciastem ie-
go szpary, i gołym ogniem przepędzamy zamierzo-
ną iey kwotę, do przyimnika. Wiadomo, że ole-
iu lotnego prosto w wodzie, nawet przy pomocy
ciepła nie umiemy rozpuścić tak, iak go mamy roz-
puszczonym w wodach doskonale przezroczystych;
musi więcw czasie ich robienia para wodna roz-
pusczać oley świeżo ze związku organicznego wy-
ćhodzący; wracać znim do stanu płynnego w niż-
szey temperaturze (zwłascza w oziębianych rurach),
i pod tą postacią spływać do naczynia. Ziąd zdaie się
wynikać, że wody dystyllowane w ogolności są tyl-
ko solucyami oleiów lotnych w wodzie zwyczayney,
nie zaś związkami chemicznćmi, iak niektórzy ro-
zumielją. Wody świeżo zrobione, mianowicie w du-
żych ilościach ma raz, nie maią pospolicie przyzwo-

. itego zapąchu tey istoty, z którey są otrzymane, ale

 

 

, %
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go dopiero po nieiakim czasie nabieraią. Co tego'
iest.prawdziwą przyczyną, z pewnością dotychczas
„nie wiemy. Jabymśmiał to przypisać napoieniu się
przechodząceywody gazem wodorodnym:węglistym,
wczasie dystyllacyi, z cząsikowego rozkładu użytey
istotyorganiczney uformowanym.. Mniemanie takie
zdaiesię wpro'wdziebydź nieco wątpliwóm, zwłaszcza
w tworzeniu się tego gazu,ale zważywszy pnie
wszystkie okoliczności dystyllacyi, pewnieyszego zna-
leźć prawie niepodobna. Nie rozszerzając się zby-
tecznienad tćm, wspomnę tylko iak nie wiele nad
80?R.podnieść temperaturę trzeba, na rozłożenie
wielu kombinacyy organicznych, i1 zak ta się konie-
cznie podnieść musi wczasie dystyllacyi: naprzód iiż
ią odbywamy wnaczyniach zamkniętych: powtóre,

mamywielkiego względu „Czasami na proporcyą
ci użytych, a co więcćy; nie oszczędzamy częsta
ognia, którym się robota odbywa. Niedziwzatóm,
edla tylu okoliczności, temperatura daleko wyżey
nad 80? R. podniesiona, sprawi cząstkowy.=
rośliny, zwłaszcza przy końcu dystyllacyi, gdyiuż

? wodyznacznie ubędzie. Czyliż wtakim przypadku nie
może się utworzyć cząstka wspomnionegogazu?i ła-

eynawet przyląwszy to poymuiemy, dlaczego od-
dawna używanym isprawiedliwie od wieluzalecanym
sposobem, przez wystawienie. świeżych wód w na-
czyniach płaskichi otwartych, pozbawiamyie ob-
cego.zapachu; gdyżgaz wodorodny węglisty w ta-
kim przypadku ułatywać musi.

„ Większa od tey niedogodność, dająca się bardzo
często doświadczać na wodach dystyllowanych, zwła-
szczą w porze roku ciepleyszey , iest ich gęstnienie,
niekiedy nawet do tego stopnia, iż z trudnością przy*
chodziie z flaszki wylewać. I to przeistoczenie przy*
znawano zawsze rozkładowi tych wód, lub ufor-
mo waniu się i pozzyścić w czasie ichdystyllaczi isto-
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ty kleistey; która psuiąc się daley, miała nadawać
im ię gęswść. Podobne tłumaczenie służyćby mo-

gło, iakożkołwiek wodom otrzymanym z istot ma-

iących w sobie części kłejowateynatury, chociaż i

te nie łatwo przechodzą: co do otrzynianychzaś z istot

nie podobnego" nie maiących, wcale się nie stosnie.
Trudno iest nawet poiąć, iakim sposobem zrozkła-

daiącegosięoleiu lotnego, powstaiekombinacyaszła-
mowata, towarzysząca fermentacyi kleiów. Wpra-

wdzie wszystkie kombinacye organiczne ulegaią do-

*browoltiemu rozkładowi, wszystkie potrzebuią do

tego prawie iednych' warunków ;'nie każda iednak
z nich iak tocodziennie widzimy, fermentuiąc prze-
chodzi przez wszystkie odmiany, i nie daie tych sa-
mych produktów. Pierwiastek np. cukrowy Wszczy-

ma pat dobrowolnyrozkład od utworzenia wina
oskania Rolki wadkiww kalkasieóh.

wyka kłeie od utworzeniaoctu; M y kli

ster, oraz kombinacye roślinne maiące wsobie sale-

woród,i wszystkie prawie zwierzęce, gniią prosto
czyli rozkładaią się ostatecznie. |

Kiedy więc takie Ulumaczenianie obiaśniaią tych

zdarzeń, przytoczę małe postrzeżenie w tey mierze

uczynione, które mi piłnieysza uwaga n stręczyła.

 Potrzebuiąc wody dystylłowanćy zwyczaynćy, nala-

-łem2 ałembika czystą wodą zrzódlaną , okłeiłem ie;

go spoienia ciastem z mąki wodą zarobioney, i nie-

wielkim ogniemodbywałem dystyllacyą : małą ilość

wody na początkuodeszłeywylałem, po miey zaś

następuiącą żebrałem do butla i umieściłem W pi--

wnicy. W kilkanaście dni, gdym chciał tey wody
użyć,znalazłem ią także zgęstniałą; będące zatćm prze-
konany że zwody użytey, iako kombinacyi praw-

dziwie chemicznćy, nie maiącey iak małą cząstkę

gipsu rozpusczonego, nie może się zformować isto-
ta tak gęsia; przypisałem całą przyczynę zalmiowa:
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niu, „Zebyzas to stwierdzić doświadczeniem, po:
wtórzyłem dystyllacyą pewney ilości teyżć wody
zródlaney, beżzadnego 'szpar okleienia; woda tak
otrzymana, wszystkie miała przyzwoite własności, i
nie ulegała żadney odmianie: co zdaie się pó części
mówić za wspomnionym domysłem. Nie: polegaiąc
iednak zupełnie na tóm, wyparowałemmałą kwo-
tę wody zgęsiniałey bardzo powolniedo4 obiętości,
przez co stała się gęstszą i podobną do rozczynio-
nego krochmalu w. wodzie 'wrzącćy, i z solucyą oc-
cianu ołowiu dawała obfity płatkowaty osad, tracąc
gęstość i staiąc się przezroczystą. Jodyna która iest
szczególnym reagensem na krochmal, dawała słabe
znaki iego bytności. Zostawiona w naczyniuotwar-
tćm w temperaturze 18—20? R.,poczęła fermen-
tować, wydając zapach właściwy: wtym stanie bę:
dącemu krochmalowi; wlana do infuzyi |akmusu za-
czerwieniła się, co zapewneod wyrobionego iuż
kwasu octowego pochodziło. Rozczyn z10 gran
krochmalu, i 4 uncyy wody dystyllowaney zwy-

_ czaynćy zrobiony, prawie tak samo się zachowywał;
BeyESią „dawał właściwy osad fiole-
towy.Małe te doświadczenia zdająsię wśpierać
poprzedzający wniosek, nie tylko względem wody
zwyczayney dystyllowaney, ale i względem wszy-
stkich wód tego rodzaiu pachnących. Lecz zoba-
czymy ieszcze iakimonesposobem przechodząc dzia-

  

 

łaią ualutum; dla czego nierównie prędzey siępsu-
ią i iakiey natury iest istota nadaiąca im tęgęstość.

Mąka zbóż używańszychpodług rozbiorów che-
micznych, składa się zcukru, białka roślinnego,

- kłaystwa, kleiu, krochmalui błony ziarna otaczaiącey:
"wszystkie te części składaią ciasto , któróm spoienia
alembika lutuiemy. Jeżeli się w nim dystyłlacya od-
bywa, zwłaszcza nieco prędko; a do tego, kiedy
wąby nie przystają szczelnie , wówczaszgromadzona
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w nich para wodna; nie mogąc się zagęszczać, na-
tychmiast działa na lutum, rozpuszcza w nimkley,

pierwiastek cukrowyi krochmał, który iest nayob-
fitszym , po czóm zagęszczaląc się spływa do przyim-

mka. Kombinacye tak skłonne do rozkładu, w.0-

trzymaney tym sposobem wodzie zawarte, muszą

koniecznie tenże rozkład prędzey lab poźniey roz-

począć podług przyiaznych okoliczności: na począt-

ku tak powolnego rozkładu, płyn stopniami gę-
stnieie 1 ciągnie za sobą rozkład oleiu lotnego, dla
czego ten staie się mętnym, traci zapach, nareszcie

całkiem ulega: gniciu. Słowem, iak kleie rozkła-

daią się bardzo: powolnie„naprzód. gęstnieją, two-

rzą prócz innych produktów istotę szlamowatą, któ-
rą P. Thenard pierwiastkiem drożdżowym pe

tum) nazywa; tak iwodywspomnione , ich sposo-

bem się zachowując, zą temu ostatniemu podo-

bną kombinacyą, która nadaie im całą gęstość i

przyśpiesza rozkład. Jeżeli zdanie doświadczeńszych

potwierdzi móy domysł, dosyć Łędzie dla uniknie-
nia tych nieprzyzwoitości,,używać ciała do dysty|-

łacyi wilości umiarkowaney, odbywać ią ze wśzel-
ką starannością; wody świeże przez krótki ;czas z0-

stawiać w naczyniach lekko przykrytych,. aspoie-

nia ałembika: obwiązywaćmokrym. pęcherzem...

lena pozór. małe okoliczności Ww dystyllacyi

oleiów lotnychmogą wpływać na różnicę ich kolo-

ru i wagi,zobaczymytego następuiący przykład.

Przedsiębiorąc dystylłacyą oleiu gozdzikowego, od-

dawna używanym sposobem, w zamiarze otrzyma-

-nia iego więcey :nalałem dwa funty gozdzików na-
leżyciezdrobnionychw czystym alembiku, stosowną
kwotą wody, maiącey w sobie cokolwiek rozpusz-

czoney soli kuchenaey. Prowadząc, robotę przy-

zwoicie do końca, otrzymałem trzy uncye oleyku

gozdzikowego , w kolorze nięgo ciemnym, lecz do:
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syć właściwego zapachu. Źwodą pozostałą podda-
łem znowu dystyllacyi dwafunty tych samych gaz-
-dzików bez soli kuchenney, i robotę prowadziłem
4ak pierwszym. razem: oley zebranyważył 54 uncyy;
-miał przyiemnieyszy zapach 1 daleko świetleyszy
kolor. Czyli w tćm zdarzeniu sól użyta sprawiła
"całą różnicę wagi otrzy manego oleiu, z pewnoscią
twierdzić nie mogę; ponieważwziętado dystylla-
"cyl wodajuż nasycona oleykiem lotinym, temu ieśt
na przeszkodzie. Zawsze się iednak pokaznie, iż sól
wcałenie pomagado .przeyścia oleiom cięższym,
ale iż zagęsczaiąc płym, przymusza go do przyięcia

jższey temperatury; którey skutkiem , oley wCzę-
żó się rozkłada, co oczywiście syrop ko-
z;iPolonazapach doinadny:

AE]

 

dozrożmii Salety 7

będe Sośidione wierajkó;żoiąckotwa:nawet i prżez
kilkakrotnie powtarzane rozpusczanie i krystallizo-
wanienastępne, nie daie sięzupełnieoczysczać, bo
"zawszeczęść solniku'potassu między cząstkami kry-
ształów sal NA*pozostaie; przeto, oczysczenieta-
kowe saletry, przez powtarzaną krystallizacyą, bar-
"dzo iest.niedopodno;: używać więc pocżęto sale-
tranu srebra dla rozłożenia przylegaiącęgo,solni-
ka. Lecz i ten sposób wiele ma niedogodności,
mie może bydź nawet we względzie farmaceutyczno-
praktycznym bardzo zalecany. Następny zaś oka-
"zał się wirenayprostszym 1 naydogodnieyszym.
© Częśćiednasałetry rozpusczasię we trzechczę-
ściach wody wrzącćy, idodaie tyle węglanupotażu,ile
potrzeba do rozłożenia soli ziemnych przy sałetrze
""_ Ług potón wrzącosięfiltruioi0azi-

  



mno do krystallizacyi odstawia. Po osadzeniu kry*
sziałów, taż sama robota kilkakrotnie się powtarza,
póki iakożkolwiek czysta osadzać się będzie sale-
tra. Wszystkie ztąd otrzymane kryształy zimną
obmywaią się wodą dla opłókania ługu przy nich
ieszcze pozostałego, mogącego zawierać sole obce;
po czćm nanowo kryształy saletry we dwóch czę-
ściach wrzącćy dystyllowanćy wody się rozpuscza-
ię (a). W takim razie saletra w wodzie zupełnie
się rozpuści, a do ostatecznego ićy oczysczenia, z0-
staie tylko kocieł z tym ługiem do zimney wody
zanurzyć, i solucyą patykiem ciągle mieszać, póki
się zupełnie nie oziębi. Przez takowe mieszanie,
przeszkadza się powstawaniu sporych regularnych
kryształów saletry, ta zatóm w czasie oziębienia
płynu, pod posh drobnych iglastych kryształ-
ków opada, które nie zawieraią przy sobie skażo-
nego ługu, niedaiącego się daley Gołnaliwówić.
Po oziębieniu wszystko się na gęste płótno cedzi,
kryształki zimną opłókiwaią się wodą, susząizacho=
wuią do użycia lekarskiego lub chemicznego. Zu-
chner Repert. B. IX. S, 102.

r
="

age"
zg Mż>

Sjówzan "i

Nowy i tani sposób oczysczania saletry przez
Pana J. H. Srourze. j

Zwyczayny i nieco kosztowny sposób oczyscza-
mia saletry przez saletran* srebra, był powodem
P. Stoltze do wynalezienia nierównie lepszego.
Zasadza się on na tćy własności saletranu żywego
 

(a) Niektórzy zalecaią oczysczać saletrę, w naczyniach cynowych,
co rzeczą iest miekonieczną i smiało można w kociołku mie-

Aa tę odbywać robotę, byleby należycie był oczysczo-
ny i bynaymniey niemiał niedokwasu.

Pam. Farmaceut. FVil. T.1l. N. 2% 17
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srebra, że się bardzo prędko od kwasu wodosol-
nego rozkłada, i daleko iest czulszym nań reagen-
sem od salewanu srebra, co iuż 1 P. P/fa// udo-
wodnił.

 Rozczyn saletry wprzódy należycie zkrystalizo-
wany, a przez to po większćy części pozbawiony
sołników, osadza się przez saletran żywego srebra
na zimno robiony, póki precypitat powstaie. Przez
takowy rozczyn saletry, przepuscza się po przefil-
towaniu gaz wodorodny siarczysty, dla rozłoże-
nia salewanu żywego srebra, ieśliby ten był w zby-
ku dodany. Potóm ogrzewa się solacya saletry
dla pozbawienia ićy wodorodu siarczystego ipo-
wtórnie filtruie płyn czystą zawieraiący saletrę,
paruie się, i do krystallizacyi odstawia.

Sposób ten tćm mnićy iest kosztowny, że pier-
wszy osad z solniku żywego srćbra złożony, do ro-
bienia nadsolniku, a drugi na cynober użyte bydź
mogą. BACA tężę

Jeżeli rozczyn saletranu żywego srebra nie ma
kwasu wolnego, wtedy, ponieważ łatwo się od

_ czystey nawet wody rozkłada, tyle dodać należy
kwasu saletrowego, aby za dodaniem wody nic się
niemącił. Suzedz się także potrzeba, ażeby nie-
był nadkwaszony; w takim przypadku albowiem,
powstalący nadsolnik żywego srebra, rozpusczony
pozostanie, a rozłożony przez gaz wodorodny siar-

Szysty ług saletry, kwasem wodosolnym skazi,
szakże wolny kwas saletrowy nie daie się tym

sposobem zupełnie oczyścić,ponieważ cząstka sale-
tranu żywego srebra przy kwasie rozpusczoną z0-
staie i dopiero przy końcu dystyllacyi zamienia się
w nadsolnik żywego srebra, a potóm przez działa-
nie wielkiey massy kwasu saletrowego, na małą ilość
nadsolniku, część kwasu wodosolnego w cllorynę
się zamienia i przechodzi. Dla tego na początku
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przechodzący kwas saletrowy, prawie zupełnie by
wa czysty, kiedy następuiący poźniey, coraz wię*
cćy zawiera kwasu wodosoluego. Berlin. Jahrb.
J. die Pharm. 1817. 8. 283.

PERUTYCTANE

Sposób robienia gazu wodorodnego siarczystego:

Dla otrzymania tego gazu radzi Gay- Lussac,
naprzód zrobić siarczyk żelaza. Dwie części opi-
łek żelaznych, i iednę część kwiatu siarczanego
(flores sulphuris) albo siarki zwyczayney utłuczo-
nćy na proszek, razem miesza, wodą w massę cia-
Slową w retorcie zarabia i ogrzewa nad ogniem.
W takim razie połączenie siarki z żelazem następu-
ie, czarnego nabiera koloru i znaczne powstaie cie-
pło. Kwas siarczany cztćrema częściami wody, co
do obiętości rozlany, bardzo prędko gaz wodoro-
dny siarczysty wydobywa. Scherer lig. Nord:
zAnnal. B. 3. S. 303.

Podług 7'rommsdorffa miesza się siarka po ró.
wney części z opiłkami żelazai sypie do hessyyskie=
go tygla, dnem przykrywszy okleia sięgliną i
przez godzinę w ogniu aż do czerwoności wypala.
Massa po oziębieniu wyięta, tłucze się i chowa do
użycia w naczyniach dobrze zamkniętych. Probier
kabinet. 3. ausgabe 1818. S.107.

 

Solan potażu podług Doktora GEIGERA.

Do robienia solanu potażu (Chloras potassae)
używa się iak wiadomo kwas siarczany, sól ku-
chenna i manganez, dla wydobycia gazu chloryno-

17 *
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wego, który się wprowadza do solucyi potażu.
Dotąd mówi P. Geiger ilosć kwasu siarczanego do
tego wchodząca, zawsze była zbyt mała, ztąd
w retorcie, część nierozłożonego solniku mangane-
zu pozostaie, a który przez dodanie większćy ilości
kwasn siarczanego zupełnie rozłożony bydź mo-
że, i przez to więcey otrzyma się gazu chloryno-
wego. Przyzwoicićy zatćm brać na 15 części soli
kuchennćy, 10 części niedokwasu manganezu, i 204
części angielskiego kwasu siarczanego, rozlanego
połową ilości wody. W takiey biorąc proporcyi
wymienione materyały, kwas wodosolny wszystek
da się zamienić w chlorynę. 7'rommsd. neues Journ.
d. Pharm. B. 4. St. 1. 8. 378.

PW

II.

TECHNIKA.
Prassa Pana SCHRADERA poprawiona w IW ilnie.

(Ob. wyżeęy str. 50 przypis, a)

_ Prassa przez P. Schradera podana do robienia
extraktów, októrćy mówiliśmy iuż wyżey, gdy
w Rocznika farmaceutycznym berlińskim „ aniiest
dokładnie opisaną, aniiątam rycina we wszystkich
częściach wystawia, staraliśmy się po uczynieniu
w niey rozmaitych odmian, w poprawieniu o-
gólnóm tey machinyi przekonaniu się przez do-
świadczenia o wielkiey użyteczności, podać tu
dokładne opisanie z przyłączoną ryciną, wszyst=
kie iey części wyszczególniaiącą.

Prassa ta składa się ze trzech części, podstawy
leykowatey /, z walca wydrożonego8, i słupca
czyli pompki ciągnącey powietrze inaciskaiącey na
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ciała roślinne C, w którey tłok f” do pompowania
wprawiony.

Słupiec czyli pompka ma w górze kapitel, al-
bo raczey pokrywę, a u spodu podstawę; po-

krywa (Fig. 2. ż 3). D. D. szrubuie się na gwint

do wierzchołka, we środku ićy mały iest otwór e,
przez który przechodzi pręt tłokowy f'; nasada $,
ma u spodu gwintem opatrzoną wypustkę 4,A, (fig.2
mogącą się szrubować do główki albo inaczey
szyyki walca ź. W pośrodku wypustki znaydnie
się otwór k, wydrożony dla przepusczania powie=

trza do walca, pokryty paskiem pargaminu, które-
go dwa końce //. (fig. 4) ścisle do szyyki teyże wy-
pustki przywiązane, przez co formuie się klapaczy-

b wentylator, niedozwalaiący na powrót do słup-
ca wciskać się powietrzu, które przez działanie tło=

ka wpompie poparte bywa przez tę klapę do wal-

ca £, napełnionego proszkiem roślinnym, i z niego
wyciska extrakt, i

Szyyka żi (fig. 2) czyli główka wydrożonego
walca, ma wśrodku poziomo wprawiony kurek m,
którego ieden koniec szrubuiesię muterką z, drugi
zaś, obszerniey wydrożony wgórnćy aniżeli w dol-
ney części nakształt lulki, służący za leiek do na.
lewania płynu ściekaiącego do walcaż,opatrzony

jest w górney części otworu. szczelnie przypusczo-
nym czopkiem mosiężnym 0, i przytykasię pręci-

kiem drocianym p, na wskroś przez brzegi leykai
środek opi przechodzącym. Aby zaś teń czo-

pek ścisłey przypadał, nitką się wprzód nawiia.

q,z,r,s, Okazuią części tego kurka poosobno:

q, wyobraża kurek leykowaty; Z, czopek i w nim-

że otworek poprzeczny; r, kołko blaszane służące

w sposobie zakładki do szczelnieyszego przyciśnie-
nia muterką; s, samę muterkę.

Walec 8, ma dwoiakiey grubości ścianę, tak,
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iż do większćy połowy iego wysokości iest cienka,
a grubsza w górze, aż do zasklepienia półkulistego;
przez co uformowany wewnątrz walca w oddziale
górnym wyskok ź, a na brzegach tego wyskoku u-
trzymuie się sitko F, na które sypiesię lub układa
nieco odwilżony proszek, przeznaczony do wydoby-
wania extraktu, mocno go tłuczkiem G, ubiiaiąc,
po czćm się drugićm podobnćm przykrywa sitkiem.

Walec takowy przedzielony iest we srodku przez
sitko na dwie części. W pierwszcy górney £, pra-
wie trzecią część walca zaymuiącey , mieści się
za pomocą leyka m, rozciek nalany, którym się ex-
trakt ma wyciągać; W drugiey zas proszek iaki-
kolwiek roślinny, do extrakcyi przeznaczony.

Jeżeli ilość substancyi użyć się maiącćy iest mniey-
sza od przedziału na to zostawionego, wtedy wsta-
wialą się na wierzch ostatniego sitka, pokrywaiące-

__ go proszek, obrączki czyli rechewki cynowe ZJ,
takiey wysokości, iakićy potrzeba do zaięcia około
scian pod sitkiem mieysca, aby te obrączki iedne-
go końca brzegiem, utrzymywały sitko proszek
przyciskalące, a drugim końcem opierały się o ley-
kowatą podstawę, w którey znayduiesię na to wy-
skok w, wtym celu zrobiony. ak

Cosię tycze praktycznego zastosowania czyli u-
Życia tey machiny, następującym urządza się spo-
sobem. Wyiąć ią czyli podnieść należy z otwo-
ru osady zrobionćy nakształt stolika, w zupełno-
ści iak iest złożona, i przewrócić dolnym końcem
w górę. Potóm wstawić znowu do osady, zdiąć
z niey podstawę leykowatą .4, i narządzić iak wy-
żey powiedziano. Po takićm przygotowaniu od-
wracasię cały apparat i wstawia do stolika czyli
osady, podobney mieiako do szrubcwengi (/żg. 1). 77,
którą należy do brzegu stołu lub <olką przyszru-
bować i przytwierdzić czićrema w tómże marzę-
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dziu znayduiącemi się klamrami szrubowemi * * x x:

Kształt szrub takowych okaznie £.
L,M,N, wystawiaią prosty leiek mieyscowy

bez poziomego kurka, służący tylko do nalewa-
nia płynu, a który w machinieP.Schradera w kur-

ku poprzecznym się znayduie, i za każdćm pompo-

waniem zamykany i odwracany b;dź musi, co nie-

zmiernie wielką w rokocie czyni mitręgę, a bez

którego bardzo wygodnie obeyść się można; po-

nieważ iego mieysce wentylator z pargaminu dany

w słupeu pompowym 44%, //, (fig. 4) merównie ko-

rzystniey zastępuie, bo za podniesieniem do góry

stępla, płyn zawarty w walcu, wznosić się nie mo-

że, ale owszem pargamio bardziey przyciska, a powie-

trze przez mały otworek v (fig. 2) Wokiem zaczerpnio-

ne, z lat woięląz wia aa: przez klapę par-

gaminową do środka mach 1
podnieść można parcie powietrza do naywyższego

stopnia. Otworek v, wszakże, wielkości główki szpil-

kowey nieprzechodzący, powinien bydź zrobiony

w słupcu pompki w takiey pod wierzchem wyso-

kości, w iakiey się sam Ulok podniesiony kończy.

Zamiast kurka poprzecznego w słupcu czyli pom-

pie (fig: 1). E, który maw środku otwór prosto-

padle idący, kędy się płyn do walca nalewa i po-

wietrze w czasie pompowania wciska (fig. 2) mn,

zatrzymać można sam t Iko leiek, ze ściany słupca

pompowego bezpośrednio wychodzący, do nale*

wania płynu z kurkiem boczn m, L,M,N, opusz-

czaiąc zupełnie kurek z muterką, przechodzący przez

środek pompki iak 27, N, wystawuią , przez co się

machinamnićy złożoną czyni i mnieysza około nićy

robota. Zamiast czopka z góry, przypadaiącego

(fg. 2) 0, 1pręcika do przetykania p, dać można

kurek w samym tylko leyku MN, do nalewania

płynu służący , a przez iego zakręcenie przecina się

 

iny, 2takim sposobem
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związek z powietrzem atmosferycznćm i szczelnie za-
myka, ażeby płyn z walca nigdzie uchodzić nie mógł.

Obiaśnienie figur szczegółowe.

Fig. 1. Wystawia apparat czyli machinę w per-
spektywie, zupełnie złożoną i utwierdzoną w swo-
ićy osadzie czyli podstawku.

Fig. 2. Tenże apparat w przecięciu: 4, pod-
stawa leykowata, 8, walec wewnątrz wydrożony,
C, pompka czyli słupiec mosiężny cienką kolumnę
wystawuiący. .0D, pokrywaczyli kapitel pompki.
- Fig. 3. D, taż pokrywa odosobuiona, z otwo-
rem e, w środku ićy będącym.

Fig. 2. e, otwór w pokrywie przez który prze-
suwa się pręt żelazny czyli stępel tokowy f. f, tłok
ze skóry podeszwianey z prętem żelaznym. _g, poda
stawa pompki czyli kolumnyz gwiniem,mogąca
się do głowki czyli szyyki mosiężney cynowego
walea przyszrubować. i

Fig. 2. hh, wypustka pompki u spoduzgwin-
_ tem, na którą się wązki pasek pargaminu nawią«
_ guie, aby należycie otwór zamykał. ii, Główka
czyliszyyka mosiężna, na walcu cynowym osadzo-
na,do przyszrubowania kolumny pompowey A,
zgwintem. 4, otwór kommunikacyyny z pompką
mosiężną i wałeemcynowym.

Fig. 4. M, klapazpaska pargaminowego przy-
wiązana obiema końcami, otwór w dolney części
pompki h2 zaymuiąca, © |

Kig. 2. m, kurek mosiężny, kształtu lalkowa-
tego; przez środek pompki poprzecznie przecho-
dzący, zasiępuiący razem mieysce leyka. 7», mu-
terka utrzymująca cały kurek w pewney mierze.
o, czóopek albo zatyczka mosiężna, z małym otwo-
rem, przez który wskroś pręcik p przechodzi,  a-
żeby nie mógł bydź przez natężone parcie wysadzo-

x
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ry. p. przesuwka drociana dla utrzymania czop-
ka, przez ściany leyka isamczopek na wskróś prze*
chodząca. !

Fig. 1. E, cały kurek w perspektywie. q,ku-
rek leykowaty, odosobniony, z otworem małym
na przetyczkę z;— r, krążek mosiężny dla łatwiey-
szego przyciśnienia muterką i żeby się ta za pokrę=
ceniem nie obracała— s, niuterka odesobniona.

Fig. o. t, występ czyli wyskok, na którym się

wspiera sitko, i iest miarą przedzielarącą wnętrze

wałca na dwa oddziały— w, wypustka czyli wy-
skok w podstawie leykowatćy dla utrzymania sitka
lub obrączek czyli rechew— (ffg. 2)w. podstawek czy-
li osada z drzewa zrobiona, utrzymuiąca całą ma-
chinę , za pomocą czterech klamer szrubowych xxx
1 osobno K;— «xxxw, ape sziubowe mosiężne

w górze klapowate, u spodu blaszkąiszrubągwin-
towaną opatrzone, przechodzące przez osadę dre«
wnianą, blisko iego otworu, do którego się pod-
stawa leykowata walca cynowego 4, (fig. 2). wstawia.

Fig. 2. yy, wypustki zewnętrzne, czyli wystę<
py przy nasadzie walca cynowego i podstawie ley-
kowatey yy, które za zbliżeniem ich, klamry klap-
kowate xxwx szrubami 1 mutrami u spodu opa-
uzone, do osadnika mocno przyciskają, i w ta-
kimże utrzymują stanie— 74, obrączka czyli reche-
wka; ze czterema dziurkamioraz J, także brak
z dziurkami w przeciągu. Dziurki w nich służą na

to, ażeby płyn nie mógł się przeciskać pomiędzy
ścianą walca cynowego, a obrączką, dążąc na dół,

ale przez nie żę środka spływał.
F, sitko, które powinno bydź ze srebra ro-

'bione, alboteż z mosiądzu kutego i należycie po-
bielanego cyną, naymniey na linią grube. Gór-
ne sitko, które się w cylindrze na wypustkę ź, wsta-

wia, gęsto jest przędziurawione, otwory wielkości

 

,
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główki szpilkowóy dochodzą, drugie zaś, czyli
dolne, grubsze bydź powinno, ponieważna nie,
siła naywiększa się wywiera, ale z monieyszemi 0-
tworami— K, klamra z osady odosobniona zca-
łem narządzeniem— G, tłuczek drewniany stoso-
wny do otworu walca, służący do uciskania prosz-
ku zciał roślinnych, użytych do wyciągania ex-
taktów (a). |

 

Opisanie nowegoApparatu do dystyllacyi wódki
zrektyfikatorem, za pomocą którego, od razu
otrzymać można spirytus z zatoru przez Pana
B. ELGLUNDA w Sztokołmie. |

Pędzenie wódki w czasach naszych , stało się dla
gospodarstwa wieyskiego ważnym artykułem docho-
du, a mianowicie dla tych, którzy maiącego się tu
opisać apparatn używają, ponieważ za pomocą tego,
cała robota bez iey powtarzania od razu się odbywa.
( Wiadomo,iż z przefermentowanego zatoru, czę-
ści wyskokowe zawsze się naprzód wznoszą, apłyn
wodny iako nierównie cięższy, poźnićy dopiero prze-
chodzi. Ta własność dwóch bardzo rożnorodnych
rozcieków, zwróciłą nasięuwagę P. Zżglunda, i

(a) Takie prassy na wzórpodanćy przez P. Schradera, tapoprawio=
ne, iako też Reala iR zai robi u nas Artysta z pro-
fessyi tokarz Jan'€'yTnkog, z naywiększą dokładnością. Pierw-
szei ostatnie, iako nadz czay użyteczne doprędkiego robie-
nia bardzo czynnych tynktur,infazyii któw, można mieću
niego wcenie następnćy. 1. Prassa Romershauzena cynowa od 2
wartrubli sr. 20. Tegoż od garca, rubli sr. 30. 2. Prassa Schra—
dera poprawiona cynowa od pół kwarty rub.sr. 20. Takaż od
kwarty iedney rub. sr. $o. Od dwóch kwart rub. sr. 40, a od
garca rub. sr. 50. Sitka do tych ostatnich są mosiężne pobiela-
ne. Pak na złożenie półkwartowey ikwartowey machiny, kosz-

"  fmie rub. sr 1 kop. > © aoż i garcowerub.sr-2.
Wspomnion wyżey Jan Cyrn/ioff mies ka na wielkiey ulicy ra-
tuszowey *kaaliaky Pani Orłowskiey pod N.pm"
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skłoniła go do wyszukania drogi nayprostszey, ażes
by można przez poiedynczą dystyllacyą zatoru, od
razu mocną otrzymać wódkę, bez powtarzania tey
roboty 1 łożenia nakładu na drugą banię.

Niedogodność i straty iakie z dawnieyszego do-
tąd używanego sposobu pędzenia wódki wynikaią,
są następujące:

1e Naczynia bardzo wiele zaymuią mieyscaw bro-
warze; 2e wiele potrzeba naczyń do utrzymywania
płynu z pierwszćy i drugiey dystyllacyi, tóy samćy
wódki; 5e asia często apparat rozbierać i dole-
wać płynu, przez co wiele wódki idzie w potratę,
ponieważ naymocnieyszy wyskok się ulatnia; 4* prze-
szło dwa razy więcey drzewa albo innego materyału0-
pałowego wychodzi, co się niezmiernie przyczynia
do wyniszczenia lasów; 5e Zator przepędza się na-
przód na wódkę słabą, atępowtórnie dystylłować
jeszcze potrzeba na wódkę zwyczayną, co tćż nie
małączyni mitręgę; zresztą chociażby oba te dzia-
łania, w iedney odbywały się bani, iednakże wię-
<cey nierównie stracić potrzeba czasu, i to znaczny
sprawuie zachód.
W używaniu zas apparatu P. Z/głunda, wszy*

stko się krótszą odbywa drogą. W czasie pobytu
w południowey Francyi, przypatruiącsięP. Z.
glund apparatom PP. Adam i Berard, (których
iam z wielką korzyścią do dystyllacyi wódki z win
używaią), przekonał się, iż naczynia browarne do
pędzenia wódki ze zboża przefermentowanego tak
można urządzić, ażeby bez powtórney dystyllacyi,
od razu czysty otrzymać spirytus. Lecz gdy rzeczo-
ne apparaty z iedney strony zanadto są złożone i
kosztowne, aby ie można do mnieyszych browarów
zastosować; zdrugiey zaś, nie są zdalne do dystyl-
lowania wódki zbożowey, przeto uskutecznić mu
wypadało zamiar w innym: sposobie, i złożyć ap-



<am 266 >

parat, któryby do wszystkiego mógł bydź zdatnym;
to iest, do przerobiemia każdego produktu roślinne-
go na wódkę. Jakoż udało się P. EZglundowi ap-
parat takowy w Petersburgu złożyć na wielką skalę,
żawieraiący 2,400 kwart berlińskich (a), z którego
w obecności kommissyi na to przeznaczoney, od ra-
zu płyn czysty spirytusowy otrzymano. Za ten wy-
nalazek otrzymał od Rządu rossyyskiego 60,000 ru-
bli nagrody, ponieważ śię okazało, że z niego bez
porównania większa ilość wódki się wydobywa, a-
niżeli z ianych dotądużywanych.

Proby takie z iednakowym skutkiem czynione
były przez czas długi, a potćm bardzo wiele podo-
bnych pozakładał browarów. Wrokń 1815, po-
wrócił P. E/glund do Sztokholmu, gdzie takąż zało-
żył gorzelnię i prosił Rządu o wydanie mu wy-
łącznego przywileiu, lecz go nie otrzymał; owszem
każdy starał się z iego wynalazku korzystać i wszę*
dzie takież apparaty zaprowadzone zostały.  Nastę-
pnie wydał w roku 1817 w ŚSztokolmie dokładne
iego opisanie z przyłączoną ryciną (b).

Obiaśnienie Figur apparatu P. ELGLUNDA.

 Fab.I/,fag.5. Profil, okazuiący iak ma bydź
cały apparat nastawiony. Jeśliby zaś mieysca w bro
warze mie dostawało, wtedy wypada natrąbnik o,
przenieśćna drugą stronę oziembnika £. -Możnaby
go nawet i zewnątrz browaru postawić; ale w ten-
czas rurę kommunikacyynąm przedłużyć należy, ia-
ko tćż i rurę p, do spływania służącą.

Fig.6. Plan apparatu.  - .
 

(a) Kwarta Berlińska mieści trzy funty medyczne płynu. :
(b) Explication ó/ver Branvispannor med. Rectificateuree. Utge-

ben of B. Elglund, kopparslog, af Stockholm. Stockholm
trykt hos „4. Gadelius 1817. ść
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Fig. 7. Rektyfikator, widzieć go można nafigu
rze 5 A, iak iest na podstawie drewnianey osadzony.

Fig. 8. Rektyfikator czyli oziębnik, który pro-
stopadle w natrąbniku o, iest osadzony.

F:g.5. aa. Mur obeymuiący banię, czyli horno,
w którym się poddaie ogień zwyczayny, albo się piec
na sposób Hurmforda buduie (c). b Sama bania,
którey część tylko górna tu się widzieć daie, bo
dalsza w murze iest ukryta, wszelako forma iey li-
niiami punktowemi tu oznaczona Napełnia się zwy-
czaynym zatorem zbożowym; tak wszelako, ażeby

mieysca cokolwiek pozostało, ieśliby się począł wzno-

sić. — c. otwór na przedzie bani; przez który za-
tor się nalewa, miesza, i którędy się oczyscza. O-
twór takowy dla tego szczególniey się daie, ażeby
oszczędzić czasu i roboty w częstóćm zdeymowanin
hełmu— d, kurek metalliczny, przez który braha
się spuscza po odpędzeniu spirytusu— e, Cz

czyli hełm bani. Ten okleia się nastawniąc nie tylko
klaystrem z mąki zrobionym i nasmarowanym na

szare płótno, ale się nadto i sznurem mocno ob-
więzuie. Mało to czyni zachodu ponieważ hełm
nigdy z bani się nie zdeymnie, wyiąwszy wtedy,
gdy raz kiedykolwiek wyczyścić go wypadnie.—
f, rura wychodząca z boku. Służy ona do oddzie-
lenia mogącegosię osadzać gąszczu w hełmie, aże-

by ten do rektyfikatora nie przechodził. W dużych

baniach rura takowa, metallicznym zatyka się czop-

kiem, a w mnieyszych korkowym.— 5» Tura łą-
cząca hełm alembika z rektyfikatorem 4, —h, re-
ktyfikator do wyklarowamia czyli. przeczysczenia

; 0 AARISANY "LTU
 

(c) Podłag Hrabiego Rumforda, naylepiey zapobiega się rozpra-
szaniu ciepła i ognia przez warstę węgli na proszek utłuczo-
nych, albo ieszcze lepiey zamykając między dwiema ścianami
AJmurowanego powietrze, Gilbert annal, dęr Phys, 1820

. 158,
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wódki. W czasie użycia poziomo się ustawia na
podstawie drewnianey, iak litera x, okazuie.— żiiiii
Sześć kurków metallicznych, przez które wódka
bardzo słaba z rektyfikatora się spuscza. Płyn ten
po oziębieniu użytym bydź może z wielką korzy-
ścią do nastawiania zatoru, biorąc go zamiast wody
zininćy. Sposób ten używa się od dawnego czasu
w BRossyi z wielką korzyścią, a mianowicie w gu-
berniach kazańskiey i astrachańskiey — £, Ochło-
dnik obeymuiący pod wierzchem rakeyfikótwyk; a
razem i oziębnik /, który część wyższą hełmu o-
tacza; oba napełniaią się zimną wodą, iak tylko się
zator w bani zagotuie. Woda nalana do ochładza-
nia, ogrzewa się w miarę tego, iak zator w bani
gotować się pocznie. Nie należy iey wprzód od-
nawiać, aż się dobrze w bani zagotuie, a wódka
przez rurę p, spływać pocznie. Odtąd należy do
oziębnika i do naczynia ok k, coraz
zimnćy dolewać wody, póki trwać będzie dystyl-
lacya. Ochłodzenie to ciągle trzeba odbywać, w mia-
rę mocy w iakiey ma się otrzymywać wódka; bo
im nagley będzie się dystyllacya odbywała, tym
słabszą okaże się wódka, a więc tym mocnieyszego
wymaga ochładzania; chcąc spirytus równey otrzy-
mać mocy.— /, Oziębnik obeymuiący górną część
hełmu, współcześnie zimną wodą napełnić należy,
iako i naczynie k,lecz nie potęzeba go nanowo
ochładzać, aż póki z alembika wszystko się nie
odpędzi, i druga dystyllacya nanowoniezacznie —
m, rura kommunikacyyna między rektyfikatorem %,
i kondensatorem z.

Fig. 6. n, kondensator, którego mieysce i rura
wężowa zasiąpić może. W doswiadczeniu okazało
się, że taki kondensator (fig. 6) od wszystkich innych
dotąd używanych iest lepszy, a to szczególnie dla
składa swoiego, ponieważ para spirytusowa dosyć
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mieysca znaydnie dla ochłodzenia się i zagęszczenia,
a przez to dystyllacyą bardzo nłatwia. Kondensator
ten cyną iest wewnątrz pobielany, i łatwo daie się
wyczyścić, mniey wychodzina iego zrobienie me-
tallu, aniżeli na rury wężowe lub na kondensator
walcowaty; a przeto iest i tańszy. Oprócz tego u-
żytym bydź może z korzyścią tak do alembików
małych iako i do bań naywiększey obiętości.

Fig. 516. o, Natrąbnik zwyczayny, który zawsze
w ciągu dystyllacyi wodą zimną powinien bydź na-
pełniony.— p, Rura do ścieku wódki. — g, Naczy-
nie do którego wódka spływa — r, Leiek zwy»
czayny,— s, Rura z boku refrygeratora (fig. 7) przez
którą woda z naczynia ochładzaiącegokmoże bydź
spusczaną. :

Fig. 6 i 7. ż, Rura do spusczania wody ciepłey
z ochłodnika k, figury 5.— u,Rura do spuscza-
nia wody z naczynia oziębiaiącego Z(fig. 5).— », Ru-
ra do spusczania iuż wody ciepłey z naczynia ochła-
dzaiącego (fig. 5).

Zdanie PP. GiuBeRTA 1 HERMBSTAEDTA o appara*
tach ELGLUNDA 1 PiSTORIUSA.

P. Gilbert powiada że apparat P. Pistori-
usa w Berlinie przed kilką laty patentowany, ta-
kież same przynosi korzyści, o iakich pisze P. Z/-
glund, i także powstał przez zastosowanie appara=
tów PP. Adam i Berarda, do dystyllacyi wódki
zbożowćy, lecz w tćóm wiernieyszy pierwszemu wzo-

rowi, iż do ogrzewania zatoru (ieśli się nie mylę)
P. Pistorius pary wody wrzącć używa, ktora się

głóm utrzymuie wrzeniu. Apparat Pistoriusa od
początku dokońca dystyllacyi, ciągle dawać ma:
spirytus równćy mocy, toiest na 80,0 podług

 

skali Trałłesa. Zastosowany do tego ogrzewalnik,
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bardzo wiele oszczędza materyału opałowego, ia-
ko też i czasu w samćy robocie. Sposób zagęscza-
mia pary spirytusowćy bardzo w nim iest dowei-
pny, a takowy sposób równie iako i cały apparat
ze wszech miar zasługuią we wzgłędzie fizycznym
na dokładne opisanie. Uskutecznić to obiecał
P. Pistorius przed trzema ieszcze laty P. Gilber:
towi, czego wszelako dotąd nie dopełnił. Co się
tycze apparatu P. Z/głunda mówi P. Złermstadt

że chociaż ten bardzo dobrze iest wymyślony, i ze
wszech miar na uwagę zasługuie, życzyćby iednak
potrzeba, ażeby wiedzieć można w szczególności
1*. Jak mocny ziego apparatu otrzymuie się spiry-
tus, toiest iak wiele bezwodnego w sobie ma wy-
skoku, i 2%. Czyli w rzeczy samćy cała massa otrzy*
manego produktu, równą ma ilość wyskoku, czy
też wódka rozmaitćy otrzymnie się mocy? Gilbert
Annal. d. Physik. N. 2. 1620. 8. 172.—Hermbstadt
Museum des Neust.und F/issenswird B. 14. S.
63—72. (18,6).

 

Opisanie składu Hełmów i ogrzewalników za-
torowych wgorzelniach ;, podane przez P. Bon-

"DE fadcę medycznego i Professora Chemii
w Munster. J Ik

- Hełmy do bań w gorzelniach składaiące część
nayważnieyszą apparatów do dystyllacyi, w kolei
czasów bardzo wielkim podpadły odmianom, cho-
ciaż te dosyć często sprzeciwiały się swoiemu za-
miarowi. Pochodziło to ztąd, że albo były w mia”
rę bani zawązkie, albo zaszerokie, zbyt wysokie,
lub zanadto nizkie; w iednóćm zdarzenia miały
parę ochładzać, w drugićm rozłożywszy, do ochło-
dnika przeprowadzać i u d. Nie tuiestmieysce
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wszystkie odmiany wyliczać i roztrząsać ich uży:
teczność. Pomiiaią się nawet ich kształty lub
formy, ale uważać wypada hełmy, czyli czapki
w baniach, iako części do alembika należące, któ-
rych głównóm przeznaczeniem iest, przyymować
jarę i przeprowadzać ią do ochłodnika. Z tako-
wego ich przeznaczenia, okaznie się widocznie po-
trzeba, iaka powinna bydź obszerność szyi czy-
li gardła alembików i samegoż hełmu; wszystkie
dotąd narządzenia ochładzaiące w hełmach ostro-
kręgowych, tak nazwane głowy murzyna (caput
aethiopis) 1 wszelkie ryny, przez które się woda
na czapki sprowadza sprawiedliwie poszły w za-
rzucenie; pierwsze były przeciwne zamiarowi,
a drugie bez pierwszych po większey części niepo-
trzebne. wę > SG vwiod

Wiadomo, Że zatór do dystyllacyi nastawiony,
mie wprzód przechodzić zaczyna, aż stopień cie-
pła hełmu nie zrówna się z temperaturą pary we-
wnątrz zawartóy. Każde zatćm ochłodzenie heł-
mu, iakimkolwiek sposobem sprawione, w brew
sprzeciwia się oleiowi i opoźnia lub tamuie dystyl-
lacyą. Chociaż ostrożny i przezorny winnik, %
żdey unika okoliczności mogącćy hełm nagle ochła-
dzać; iednakże niepodobna mu ustrzedz się powie-
trza atmosferycznego, które ciągle ogrzewaiąe się
około hełmu i ustępuiąc coraz, zimnemu zosta»
wuie mieysce, a tak w miarę swoićy ochładzaią-
cćy własności i obszerności powierzchni hełmu,

”

Fe

zwoitości podlegaią, aniżeli wysokie i obszerniey-
sze; wszelako ićy nie uprzątaią i wiele maią wad
innych, które pomiiamy; dla tego wyższe hełmy
pospolicie przenaszać się zwykły nad nizkie, pomi-
mio to, że przez nie, w równey temperaturze z Ri-

Pam. Farmaceut. Wu. T.1l. N. 2. 18

ciągle go oziębia. ! 8
Niżkie hełmy mnićy wprawdzie tey nieprzy-
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zkiemi, woda poźniey przechodzić zaczyna. Ale
i to pominąwszy potrzebuie winnik zawsze wyższe-
go hełmu, kiedy ogrzewalnika używa; mianowi-
cie ieżeli w ogrzewalniku część wyskokową, od-
dzielić chce od wodnistćy, a zatćm, parę do góry
wzżnieść usiłuie.

Jest to okoliczność niemałey wagi, na którą
baczenie mieć wypada, a iednak mało iest takich,
którzy maią o tćm, iakążkolwiek dokładną wia-
domość. |

(o się przeto ochładzania hełmów tycze, a mia-
'nowicie wysokich,. na to wzgląd mieć wypada
większy aniżeli dotąd, i szczególnego zastanowie-
nia uwagi wymaga, bo przez ich niewczesne ochła-
dzanie, więcóy traci się czasu i ognia, aniżeliby się
komu mogło zdawać.

Zastanowmy się nad wynalezieniem środków
_zapobiegaiących tey nieprzyzwoitości. Mamy wpra-
wdzie nie mało złych przewodników ciepła (toiest
"ciał takich, przez które ciepło z trudnością prze-
chodzi) ałe te nie mogą bydź na hełmy w gorzel-
niach użyte, gdyż robione bydź muszą tylko z me-
tallu, który naylepszym iest przewodnikiem ciepła.
Lecz hetmy metallowe, złym przewodnikiem po-
wlec można; wszelako uvikać wypada brać do te-
gociał takich, które wilgoć z powietrza wsiąkaią,
oraż któreby hełm niezgrabnym czyniły, albo
w stopniu wrzenia podlegały rozkładowi. Z do-
*świadczeń dotąd czynionych, wiadomo, że powie-
trze zamknięte, naylepiey żądanym tu warunkóm
odpowiada; ponieważ zpomiędzy wszystkich złych
przewodników ciepła, naymniey go. przewodzi,
wyiąwszy tylko mieysce próżne; nie powiększa
wagi hełmu, a RE temperaturze,Ża-
dnćy nie podlega odmianie, oprócz iż sięrozrzadza,
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przez co własność złego przewodzenia bardziey się
ieszcze podnosi. pnp

Hełm warstą spokoynego powietrza otoczyć,
rzeczą iest ańi trudną, ani kosztowną; bo dosyć
hełm cały od wyższego brzegu gardła samey bani,
aż do rury czyli trąby przez którą płyn ścieka,
drugą otoezywszy ścianą, hermetycznie zamknąć,
tak, ażeby pomiędzy obiema ścianami na pół do
całego cala, wolnego było mieysca, gdzie się za-
wierać będzie powietrze. 'Tę zewnętrzną ścianę
ostrzem iakićmkolwiek przedziurawić można, gdzie
się podoba, aby powietrze między obiema sciana-
mi zamknięte, za podwyższeniem temperatury mo-
gło uchodzić. Otworek takowy mały bydź powi-
nień, i to w iednćm tylko mieyscu ażeby się pył
do środka nie wkradał i nie sprawiały ciągu w po-
wietrzu hełm otaczalącćm. Tab. 1".fig.9. (4. B,
C, D,E. Ściana wnętrzna heifmu, która się przy
D,i E, do uąby płyn spusczaiący F', nagina i
„przedłuża, a w mieyscu G, H,,do samego uyścia
szyi bani ściśle przypada; 7, K, Ł, M„N, O,
ściana zewnętrzna na pół do całego cala odstawaią”
ca od ściany wnętrznćy która uspodu i. w górze
hermetycznieiest zalutowana; mieysce S, zawiera
powietrze między obiema scianami hełm bezpo-
średnie otaczaiącę, Przy P, albo gdzie się podo-
ba, zrobić można w. ścianie zewnętrznóy. mały
otworek. ue riwolSfibos ., sabli Aj
,. W takićm narządzeniu apparatu, iak się tylko
dystyllacya rozpocznie, scianawnętrzna dosyć prę-
dko temperaturę pary podoosiąccj się przyymie,
a płyn spirytusowy z zatoru, przechodzić poczyna,
kiedy się sciana zewnętrzna bynay mniey nie ogrzewa.
Z tego łatwo przekonać się można o ważnościi
wielkim użytku takowego urządzenia. Powietrze
w mieyscu $, spokoynie oai przecina

1
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kommunikacyą temperatury wewnątrz hełmu bę-
dącćy i przeszkadza ochłodzeniu przez atmosferę.
Para zatćm do hełmu wstępuiąca, szybko w kró-
tszym czasie 1 przy mnieyszym daleko ogniu iak
zwyczaynym sposobem przechodzi do ochłodnika,
1 w czasie nierówyie' krótszym cała kończy się robota.

Takim sposobem mogą bydź sprostowane i po-
prawione same ogrzewalniki w browarach, któ-
reby 'w każdćy gorzelni znaydować się powinny.
W mich bardzo często zator zbyt mocno, blizko
stopnia wody wrzącćy bywa ogrzany albo też za
nizką: ma temperaturę. W pierwszym przypadku,
wielka ponosi się strata na wódceczyli spirytusie;
w drugim zaś iest obawa łatwego przypalenia się
zatoru za mało ogrzanego, a przynaymniey strata
czasu wynika. - 6 +.d3i ;
W pierwszym razie zapobiega się stracie mogą-

cćy nastąpić, przez osadzenie małćy czapki na
ogrzewalnik, która podnoszącą się parę z zatora
rzyymuie i sprowadza. W drugim, dosyć iest tyl-
b zapobiedz ochłodzeniu, które na powierzchni
ogrzewalnika od zimnieyszey temperatury powstaie,
a co naylepićy uskutecznia i zapobiega warsta po-
wietrza, którą się ogrzewałnik otoczy. W tym.
celu wstawićgo tylko należy do drugiego naczy-
nia i bermetycznie zamknąć, tak, ażeby na pół lab
naieden cał obie sciany były odległe, a potem
zewnętrzna małóm przedziurawia się otrzem. Do
ogrzewalnika. takim sposobem urządzonego, hełm
est konieczniepotrzebny.GiłbertAnnal. d. Phys..
N. 2. 1820. 8.178. wieko |
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Apparaty Pana Geiceka do dystyllacyiczystego
5 Kteru siarczanego,  . j

„/ Apparat ten.składa się z retorty i przyimniką
z tubulaturami, które dobrane i mocne bydź po-

winny. ky rw ódż O nnt
Do tybulatury przyimnika stosuie się i kituie.

rurka dwuramienna, iak do Apparatu 7'ou/fa, któ-
rey ramie iedno. sięga do dna przyimnika a u spor
du otwor ukośnie ścięty bydź. powinien, ażęby na
początku dystyllacyi powietrze przezeń uchodzić
mogło; drugie zaś ramie zewnątrz przyimnika na
kilka cali dłuższe niżey się do flaszkispuscza: nay-
lepiey kiedy średnica rurki dwóch liniy nieprze-
chodzi. Koniec zewnętrznćy rurki wstawia się do
flaszki próżney bez okitowania, tak, aby nie zu-
pełnie dna dochodziła. Spoienie retorty z pret:

Na
mnikiem kituie się ciastem gęstćm z otrąbek mig
łowych, ana wierzch pęcherzem się obwiąznie.
początku dystyllacyi uchodzi. ciepłem rozrzadzone
powietrze przez rurkę, a rozciek, który razem by-
wa wniesiony, zbiera się do naczynia podstawione-
go. Jak tylko płyn wtetorcie gotować się pocz-
nie i powietrze ustanie przechodzić, odbiera się
flaszka do którey była rurka zanurzona, i mocno
korkiem się zatyka. Wtćm przyimnik ustawicznie ©
ochładzać nałeży, przez obłożenie go zwilżonym
wodnympapierem, ciągle nań strumykiem wodę
zimną spusczałąc, Takim sposobem, gdy dystyl-
lacya w rozrzadzonóćm powietrzu odbywać się będzie,
płyn miernóm ciepłem gotowaćsię pocznie i cała
robota kilką godzinami pierwćy, aniżeli zwyczay-
nię ukończoną, zostanie. o...

O zupełnćm oziębieniu apparatu znowu pod.
stawia się pod koniec rurki zewnętrzney z przyt-
mnika wychodzącey flaszka, a otworzywszy tubu-
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laturę'retorty, tchem dąć do niey trzeba, pór
ty, póki płyn zprzyimnikaprzez rurkę rzeczoną
do flaszki ściekać nie pocznie. WW czasie tego dęcia,
%rzedzsię należy wziewać pary uchodzącey, ażeby
niechwycić gazu podkwasu siarczanego, któryby
mógł bydź szkodliwym na płaca. "Tym sposobem
wszystek płyn z przyimnika doflaszki podstawio-
ney, znpełnie ściecze.  Naławszy napozóstałość
do retorty nową ilosć wyskoku, tęż samę 'dystyl-

lacyą prowadzić można dalćy bez rozebrania ap-

paragac TWĄ Pda, Aaa
* "Tym sposobem P. Geźger w przeciągu pięciu

gódzin, pięć funtów eteru przedystyllował bez nay=
mnieyszey straty. Takiegoż apparatu użyć można
i do oczysczańia eteru. W tym razie dobrze iest
zastosować ieszcze do" flaszki, w którey znayduie
się zewnętrzny koniec rurki z przyimnika wycho-
dzący, rurkę barometryczną, łękowato zagiętą,a
koniec iey wolny do całego zanurzyć pęcherza i
obwiązać; pęcherz takowy pod wierzchem deli-
katnćm ostrzem przekłóć należy i zanurzyć do na-
czynia wodą napełnionego. 'W'tymprzypadku po-
wietrze uchodzić może przez otwory póczynione,
kiedywoda do niego się nie wciśnie ;- ponieważ pę-
cherzścisle do rurki zewnętrzney przylega i za-
stępuie mieyscewentylatora. Kiedy powietrze zte-
go apparatu uchodzić przestanie, wtedy wołny ko-
niec rurki łękowatey z wody wyiąć należy, ażeby
przez.parcie zewnętrzne wody, cokolwiek ićy się
nie wcisnęło do flaszki. - no awe a

Opisanie tego apparatu. Tab. 1P.fig. 10.

e, Rurka barometryczna z flaszką d połączona
i doskonale okitowana. r "

f, Pęcherz z dziurkami g, z
h, kubeł z wodą, w którym się rurka zagięta ż,
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umiescza; koniec ieden nieco szerszy, aż do dna
naczynia dochodzi, drugizaś ostrosię kończy, wo-
dasię ustami wciąga, która wtenczas na przyimnik
b, spływa, ido podstawionego naczynia k, spada.

/, Stołek z otworem w srodku,
a, Retorta ztubulaturą.
c, Rurka dwuramienna szklanna, łącząca przy-

imnik z tubulaturą b, z flaszką d,, Bucholtz  al-

mnanach 1811. S. 117. ASRR
Recenzent w Repertorium Buchnera czyni u-

wagę, że przydatek do tego apparatu, dłóźówy

z rurki barometryczney łękowato-zagiętey z OSa-
dzonym w drugim końcu pęcherzem, . wcale iest
niepotrzebny; zwłaszcza, ostrożnie podaiąc ogień
i ciągle ochładzaiącprzyimnik.. Chociażb się wre=

szcie, rektyfikacy: NĄ tar 6ryadłużyła strata

ziąd bardzobędzie nieznaczna._Buchner Repert.

Drugi Apparat Pana Geicena do dystyllacyi.

Ponieważ w dystyllacyi eteru siarczanego bar-
dzo często naczynia PORA co bywa przyczyną wie-

lu smutnych wypadków, rzeto. P. Geiger zwra-
ca uwagę firmaceutów na apparąt nierównie od
zwyczaynyc! PO , „poprzednio opisany;

a hayct i z tego wygodny, że mieysce pómjy
wietrzney. zastępuie,którą terąz stosować” pocżęto
do dystyllacyi, | 5. ŚW A li-oaż

Dla lepszego wyjaśnienia _ rzeczy , następuiący
swóy sposób przyłącza, robienia mocnego kwasu

Bierzepat6abszertą kolbęszklanką , z prze-
dłużoną szyłą, eićy sklepienia , ile mia
z piasku wystawać, i całą szyię Okleia papierem.
Potćm robi ciasto gęste z proszku węglowegoi

klaystru; tą massą naprowadza papier na iednę
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lub dwie liniie grubo, okleia wskroś kolbę ile pierw-
sza warsta papieru zaięła i mocno przyciska, ażeby
massa węglista wszędy należycie przylegaiąc, szkło
rzeczone pokryła. T[ąż samą massą węglową, i
takim sposobem hełm okleia maiącysię do kolby
przystosować. Po osuszeniu, powłoka ta naksztalt
skorupy daiesię z hełmu zdeymować nie tracąc
swcy formy. Po takićm przygotowaniu naczyń i
należytćm wysuszeniu powłoki, ta ostatnia łatwo
się daie zhełmu zdeymować, bynaymniey formy
nietracąc. Do tak urządzoney kolby  umiescza się
cukier ołowiany (saccharumsaturni) i nalewa
kwas siarczany i woda, w takićy ilości, aby mie-
szanina połowę tylko naczynia zaymowała. (Na
8 funtów occianu ołowiu, bierze 24 funta kwasu
slarczanego angielskiego; rozlewaiąc go 4 funtami
wody). „Po osadzeniu hełmu wraz gonie kituie,
ale przez dwa dni zostawia do przetrawienia, a
w tym czasie wszystek rozłoży się occian ołowiu.
Dla. przekonania się: czyłsól; ołowiana: zupełnie
została rozłożoną, wyiąć należy część płynu prze-
zroczystego i cokolwiek kwasusiarczanego dodać,

z. którym,: bie osadu.powstawać IĘRSWIARO , 4%
w zdarzeniu. przeciwnćm , więcey się kWasu siarcza-
nego dodaie. i Przetrawianie ta owe.sprawuie, że
occian ołowiugoć „ma czasu do. rozłożenia „się
zupełnego, a wpłynie „całamassa kwasu octowe-
go będzie zawarta. [naczćy, wraz dystylluiąc, część
ggchanu ołowiuz przyczyny:niedostatku wody, któ-
raSię w,dystyllacyj. razem unosi, nierozłożona po-
zostaie; z tego znacznawynikastrata kwasu Octo-
wego, a mocne ciepło pod koniec użyte, gwał-towuie na occian ołowiu -działaiąc, razem ikwas
octowy, rozkłada, wtóm daie początek,oleowiprzy-palonemu i podkwas siarczany powstaię,

Zadney nie masz: potrzeby dodawania w takim
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razie niedokwasu manganezu , kiedy się: mieszani-
ńa tu opisanym sposobem wprzód przetrawi, chy-
ba wtenczas, kiedyby kwas siarczany miał cokol-

wiek przymieszanego podkwasu, aż
„ Po takićm przygotowania| ełm się kituie; 0-

krywa kapturem napoczątku opisanym, złożonym
z maśsy, węglistey ;, stosuje. „przyłmnik. z tubulaturą,
1 rurkądwuramienną, sposobem wyżey OpisaRym,
podstawia się podzewnętrzny koniec rurki flaszka
1 mierny poddaie ogień. Kwas octowy wkrótce
przechodzić poczyna, nie może się wszy! kolby ami
też w hełmie zagęsczać, a zatćmsię wznosi pod
postacią pary i sjływa do przyimnika. Ten zaś
ciągle ochładzać należy, aby się para w krople za-
gężcić mogła. „Robota cała wprzeciągu ośmiu go-

żin kończyć się zwykła. W tymprzypadku nie
potrzeba końca rurki zewnętrzne zatykać, ale się
zanurza do flaszki wysokiey, którey nie potrzeba
lutować. Jeżelisię ogień podniesie, Td: cały
płyn do flaszki przeydzie, w którey łatwo się za-
gęści. Płyn w takim apparacie otrzymany w. ka-
żdym razie można odebrać, nie przerywaiąc robo-
ty; dosyć tylko przerwać ochładzanieprzyimnika,
albo dąć przez tubulaturę pókipowietrze płynu
przez rurkę nie wyprze , lub też nakoniec ogrzać
wodą ciepłą przyimnik. W każdym przypadku
płyn z przyimnika, przeydzie do flaszki, a tó czy-
nic należy mianowicie pod koniec całey, roboty,
ponieważ możesię zdarzyć, że cokolwiek podkwa-
susiarczanego powstanie, ieżeli zawiele.kwasusiar-
czanego użyto, a occian ołowiu. kupny zawierać
będzie pierwiastek farbuiący roślinny. Nie masz za-.
tóm potrzeby,.anawet nie należy i pod koniec ro-
botywiększegopoddawać ognia , bo kwas octo-
wy i miernym zupełnie daie się pizedystyllować.
Jeżelisięnależycie postąpi w robocie, wtedy otrzy-.
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masię cała ilość Kwasii octowego od.razuczysta,
wyiąwszy. kilka uncyy pod sam komiec dystyllacyi;.
Słowie. wysokość szyi kolby nie dopuscza ska:
żenia, bo płyn „zawieralący occian ołowiu tak wy-
soko pryskać nie może. Sposób ten_ niezmiernie.
ułatwia ii bezpieczną czyni robotę. Wprawdzie tu
nie ma mieysca rozrzadzenie powietrza , ale za to
sposób iest pewnieyszy amianowicie stosuie się do
kwasu octowego.

Oczysczanie eteru_ siarczanego *Gdywa nay-
korzystniey w zwyczaynym alembiku z hełmem
cynowym, ciągle ochładzaiąc trąby ; przyimnika
zaś niekituie mocno, ale stosnie apparat opisany do
rektyfikacyi, albo zamiast dru'ugiey rury przypra-
wia 2 rurki iak do apparatu Houlfa, które Wta>
kim sposobie z przyimnikiemsą połączone , iż ie-
dna z tych mało, toiest na cal tylko do pierw-
szey i drugiey flaszki wchodzi , druga do drugiey,
i trzeciey sięga: ostatnia zaś flaszka, w EEG W
skokiemsię napełnia.

Rycina (Tab.17).fig. 11. dołŚPI
ten obiaśnia.

"Koniec trąby Gekhdzaiącć
+86Sam przytmnik sdi mądoi

'4

  
„bOstatnia rurka,(app paratu au,kióróy ra
„SK do SĄ Hlaszki sięga.

Spoieniaflaszek igęstą ituią się massą ciastową,
złożoną zrównaych części otrąbek. migdałowychi

mąki, szyyka flaszki ostatniey otwarta się zostawia;
tymże samym kitem okleiaiąsięszparyhełmai ru-,
ry ochładzaiącey , a na ten. obwiiasię pęcherzem,
szpagatem obwiązuiąc. Opisanie tego apparatu ob-,
iasnia cały sposób roboty. Eter w tym razie ma-
łym ogniem ogrzany, bardzo szybko przechodzi.
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Koniec” działania okazuie nagle pommażaiącesię
gorąco hełmuiwtedy dystylłacyą przerwać należy.
W takim razie kierowanie ciepła i całey roboty
można mieć w swoich ręku.*Oskażenieeteru wtym
razie, niema czegosię lękać,* a mianowicie, kiedy
się z alembika uprzednio wyskok przedystylluie.
Z takim apparatem można, wsród lata wielką ilość
eteru oczyścić. Buchner Repert. B. 3 8. 107:

Dystyllacya ammoniiaku | kaustycznego.
W: dystyllacy; ammoniiaku kaustycznego, takie-
goż używa apparatu iak do eteru, wyląwszy, że
zona, rurki, niepowinień do dna przy-
imnika dochodzić, ale na ieden lub4 cała oddalo=
na bydź powinna, a koniec zewnętrzny doroz
nóy zanurza się flaszy, przyzwoitąilością wody na-
pełókaśej ś pybrwy ".: gd r śconsnódakii no
że bydź beżtubułatury. Do'niey sypie sięwapno
wprzód na proszek odgaszone, z utłuczonąsolą
ammoniiacką, którą mieszaniną prawiecałkiem się
napełnia; potóm miesza się i wstrząsa dolewaiąc
czwartą część wody, ażeby się massa w gruzły wiel-
kości iaia dużego zbiła. Do zupełnego rozłożenia
soli ammoniiackiey mało co więcey nad równą ilość:
co do wagi użyć wypada wapna. i

Korzyść z pomienionego sposobu i apparatu na
tćm zależy: że kiedy wapno 'ma suchy. wodnik się
zamieni, a ten zmieszawszy z solą ammoniiacką,
wodą się naleie, wtedy nie ciepło, ale raczćy zi-
mno powstaie, przeż co' zapobiegasięwczesnemu
uchodzeniu gazu ammoniiakalnego, zysknie się prze-
tonaczasie, że wszystko należycie odwilżyć mo-
żna.Dodatek wody bardzo ułatwia potćm rozkład:

„soli ammoniiackiey,amała ićy ilość zapobiega przey-
scin całey massy do przyimnika; tak dalece,że kie='
dy ilość wody test umiarkowana, 4 cała massa*'od-'
wilżona należycie, wtedy pozostałość w retorcie,

i
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wteyżesamćy gruzłowatey postaci zostaie w iakieg
była na początku, „i daie się wydobyć przez wy*
trząsnienie. tnie 14 Z Diidci |
© „Na początku ammoiiak tylko wstanie gazu, prze-

chodzi, poźniey następuie'i w kroplach„yZeby zaś.

gaz razem się wydobywaiący, bez przeszkody z wo-
dą we flaszy mógł się łączyć,, dla. tego rurka

w przyimnika od. dna powinna bydź oddaloną.
W. tćm. ta ieszcze korzyść, że gdyby. za wiele uży-
to wody, i od zbyt wielkiego ogniacokolwiek prze-
szło gąszczu, iednakże choć ten ammoniiak, któ-

rym się woda we flaszy nasyciczystym pozostanie;

nakoniec wstępuie płyn ammoniiakalnyz flaszy do
przylmnika, a często i z przyimnika do flaszy prze-
chodzi. Towłaśniedaie poznać, czyli gaz ieszcze
się wydobywa, i czy potrzeba daley poddawać o-
gnia. Przyimnik w tym razie posługuie tu za rurkę

Zupełnie takim sposobem może się dystyllować
i kwas wodosolny. Ktokolwiek apparaątu tego u-
żyie, przez doświadczenie dostatecznóy nabędzie
wprawy, a wszystkie szczegóły i korzyści łatwo
sam pozna. BuchnerRepert. .B.7.8.'115.

 

, Vowy apparat' do dystyllacyi eteru przez >
EAOSFROPT Pana "GEIGERA. 5

Ponieważ doświadczenie uczy, że,w robieniu
eteru siarczanego,napoczątku dystyllacyi bardzo
wiele przechodzi nieodmienionego wyskoku, .po-
tóm /eokolwiek .eteru, wiele wody, oley. winny
(Oleum vini), podkwas siarczany i t. d.; przeto
życzyć wypada, ażeby można wynaleźć sposób u-
trzymywania mieszaniny kwasu siarczanego z >
skokiem w takim stanie, iżby eter tylko i woda
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|oset mogły. To się uskuteczni niezawodnie,
jedy się do mieszaniny na'eter, tyle dawać będzie

wyskoku, ile go się przedystyllnie. Apparat złożony

przez P. Geżgera w tym celu, bardzo iest podo-
bny do apparatu Pana Boulłay podany do robie-
nia eteru fosforycznego i arszenikowego, tylko że
iest prościeyszy. | | |

Rurka na pięć stop długa imocna, ku końco-
wi konicznie zbiegaiąca, którey otwor większy:od
dwóch do trzech liniy ma srednicy, schylasię iak

dwuramienna rurka do apparatu ///ou/fa z mieró-

wnemi końcami, tak, że koniec z otworem szćr-

szym, około iedney stopy, a drugie ramie przy*
naymniey na trzy stopy iest długie; koniec osta-
tuiego ramienia wrurkę włoskową się wyciąga, a
ta się tak ułamuie, ażeby otwór naywięcey 4 linii
miał średnicy; okołosześcin calinadkońcem sto-
suie się czopek korkowy przedziurawiony;do 0-

tworu ramienia utwierdza się czopek także korko-
wy, na mocnym drócie osadzony, żeby zaś korek
ściśley przypadał, obwiiasięieszcze nitką baweł-
pianą; drót się zagina, i raz albo też kilka razy
okręca się około krótszego ramiona. Drót ten po-
winien bydź cokolwiek dłuższy od tego ramienia.
Po takióm narządzeniu zanurza się krótszy koniec
do fłaszki z wyskokiem. Retorta, przyimnik, iako
też i naczynie do ochładzania, takie są, iak wy-

żey T'ab. IV. fig. 10. opisano; z tą tylko różnicą,
że zewnętrznego końca rurki zatykać nie należy,

lecz ten stosuie się do obszerney.flaszy, iak się 0-

pisało przy robieniu kwasu octowego; podstawialąc
go bez lutowania. Do retorty umiescza się miesza»
nina z dwóch częściwyskoku i trzech części kwa*
su siarczanego angielskiego. Kiedy się ta aż do
gotowaniaogrzeie,rozwalnia się cokolwiek czopek
w rurcezapomocą drótu; possać należy ze spodu
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dolnego rurki, przez co wyskokiemsię napełni, |
spływać pocznie; potćm zamyka się otwór górny,

kręceniem drótu (ieśliby. się to dobrze nie uda-
o, to można koniec i woskiem zatknąć), koniec
dłuższego ramienia wprowadza się do tubułatury
retorty, tak, ażeby naieden lub 4 cala do powierz-
chni gotuiącey się mieszaniny nie dochodził. Po-
tćm tubulatura zamykasię korkiem i pęcherzem
obwiąztie, a otwiera się cokolwiek flaszka z dró-
tem tak, ażeby krople dosyć prędko po sobie na-
stępowały; ieżeli koniec spiczasty rurki do retorty
zanurzony, woskiem będzie zatknięty, ten się pręd-
ko roztopi. Po takićm przygotowanianic iuż wię-
cey do robienia nie pozostaie, tyłko: ogień re-
gularnie utrzymywać, aby mieszanina w ciągłóm
zostawała wrzenia, i sam przyimnik zawsze ochła-
dzać. Górna część rurki powinna bydź zawsze do
wyskoku zanurzona. Kiedy się przy równćm go-
towaniu płynu w retorcie postrzeże,że ten ubywa
albo przybywa, wtedy mniey lub więcey otworzyć
lub przymknąć można otwór górny uke, podłag
tego czy wypada przyśpieszyć albo opoźnić spada-
nie kropel wyskokowych.  Zastanowienie uwagi
bardzo prędko wskaże, co robić należy, i iak u-
miarkować spadanie kropel tak, ażeby tyle ich węas
dało, ile się płynu przedystylluie. Przyimnik tak
powinien by Igehialschy; aby tylko w górney
części szyi był ciepłym; aeżeli się większe podda
ciepło, albo kiedy zamało spływaćbędzie wysko-
ku, tak, że się gazy wydobywać poczną, wiedy
yn w przyjmniku zebrany do flaszki z nim po-

ączoney przeydzie. Ź resztą można podług upo-
dobania przyspieszyć przeyście eteru z przyimniką
do flaszki, kiedy się przestanie ochładzać. Takim
sposobem P. Geiger 8: fuutów wyskoku (zktórych
dwa funty pierwćy z takąż co dowagi ilościąkwa:
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su siarczanego, i trzy funty. pozostałości od eteru
pomieszał) w przeciągu iednego dnia z łatwością
rady OdaĆ |

Wszystek wyskok zupełnie przeistoczony został
w eter i wodę. Zwyżey wspomnioney ilości, 0-
trzymał 4 funty zupełnie czystego eteru.

Rycinę apparatu wyobraża 7. IV. fig. 19. a,
flasza wyskokiem napełniona; - b drót z przytwier-
dzonym w dolnym końcu korkiem, ażeby ramie
krótsze rurki -c, otwierać i zamykać można.— d,
Koniec ścieniony, czyli otwór rurki bardzo wązki,
przez który naciąga się ustami wyskok, aby go do
spływania, doprowadzić, — e, Mieszanina w retor-
cie z wyskoku i kwasu siarczanego złożona. f.
Przyimnik.—g,Rurka, która krótszćm ramieniem
do dna przyimnika dochodzi, a dłuższym do dna

flaszy h sięga, iprzez to iakliwarek działa, słu-
żąca na to, ażeby eter, bez otworzemia i rozebra-
nia pparęce można odebrać. | ros

ie wątpię, mówi recenzent, że apparat pomie-
niony, daleko prosciey może bydź urządzony za
pomocą kurków; lecz P. Geigerowi szło naybar-
dziey o to, ażeby doświadczeniem stwierdzić, iż za

pomocą takiego apparatu wszystek wyskokna wo-
dę i eter przeistoczyć można. Ź resztą, apparat ten
item się ieszcze zaleca, że każdy farmaceuta sam
go złożyć może, prawie bez kosztu, ieżeli choć
małą w zaginaniu rurek szklannych ma wprawę.
Wielki pożytek wynikający z zastosowania tego ap-
paratu bardzo iest oczywisty. Prędkość ibezpie-
czeństwo w robocie, oraz większa ilość otrzymuią-
cego się eteru, są istotnómi korzyściami.

Chcąc wielką massę eteru razem dystyllować
np. 50 funtów, wtedy ołowianego albo miedzia=
nego ołowiem pobielanego użyć można alembiku
z hełmem i trąbą do ochłodzenia, i Wtedy z ła:
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twością, więcey niż6 razy tyle wyskoku co dzień
w eterze zamienićmożna. Buchner Repert. B. 7.
S$. 1:0. ż

Rzecz o Kwasie drżetonym (Acidum Pyroligno-
sum) w JFydziale farmaceutycznym czytana
dnia2Lutego 1821. przez M. SzuLca.

Drzewo wystawione na moc ognia, skoro tylko
przeydzie w temperaturze stopień wrzenia, wnet
odmianom w częściach składowych podobnie iak
wszystkie ciała organiczne podpada. Dalsze iego
pierwiastki, węglik, wodoród i kwasoród, w inut
wchodzą związki,i podług tego, cży się to za przy-
sępem powietrza, czy bez niego odbywa, wcale ró-
żbym produktom daią początek. W pierwszym przy-
padku, w podwyższoney temperaturze płomieniem
się pali, wydaie sadzęi zostawuie popioł. W dru-
gim zas otrzymuie się kwas i oley przypalony, gaz
kwasu węglowego i gaz wodorodny węglisiy, a
w naczyniach pozostaie węgiel. " |

Oley przypalony z i suchey otrzyma-
ny,pospolicie pod nazwiskiem dziegciu znajomy,
smak ma ostry, zapach przykry i kolor ciemno-bra-
natny. Używa się nayczęściey do powlekania roz-
maitego drzewa, wystawionego na działanie wilgoci.

Gaz wodorodny węglisty otrzymany z dystylla-
cyi suchey, używa się w wielu mieyscach do oświe-
eenia ulic, iako też i powielu zakładach fabrycznych.

Kwas przypalony drzewny, za octowy teraz u-
ważany, O którym tu Ww szczególności mam mówić,
lubó od dawnego czasu, niektóre własności iego
były znaiome, iednakże vie zwracał na się uwagi
uczonych tyle, iak w naszych czasach,

Kwas ten nieoczysczony, brunatne-czerwoną
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ma farbę, smak ostry, cierpki, a zapach przykry 0=
leiu przypalonego, czyli do dziegciu podobny.

życie iego w zastosowaniu techniczaćm, nay-
bardziey upowszechnili Zampadius i Kurrer a mia=
uowicie w tabrykach kartunu, do bielenia płócien,
w garbarniach i t. d. Po należytćm oczysczeniu,
stanowi kwas octowy bardzo mocny, słaży do ro-
bienia occianu potażu, sody, wapna i ammoniiaku,
do robiemia occianu żywego srebra, ołowiu, grynsz-
panu, bleywasu 1 t.d. |

Tak ważny użytek przypalonego kwasu drzew=
nego, wielu uczonych zaymować począł, a miano-
wicie dokładano starania, ażeby zbudować piec,
w którymby można znacznąilość drzewa, na wę-
gle wypesA,wszystek kwas powstający, oley przy-
'alony, i wydobywaiące sięgazy,za boczny otrzy
każRA a że Od wć lbeygdndO
tąd używanym, wszystkie dopiero wymienione pro-
dukta, bardzo użyteczne, oprócz iednego węgla,
marno się trwoniły.

Jakoż brabia Sałm v. Reiferscheid w maiętno-
ści swoiey Blansko niedalekood Briinn, piec wta-
kim składzie iuż zbudował, W którym po 80 sążni

drzewa na węgiel zamienia, na co munie więcćy,
iak 10 sążni drew opałowych wychodzi. Z tego
kwasu drzewnego otrzymuie od 3500 do 400 wia-.
der (1), co na miarę naszę do 7,000 garcy wynosi.
Ma oprócz tego przypalonego oleiu około 10 wia- -
der, czyli garcy 200 i 40 koszów węgli. Wypada
zatćm z każdego sążnia drzewa +.po 60, parey pły-
nu kwaśnego, dziegciu garcy 2.1 pół, a węgli
sółtora kosza. Drugi piec na większą skalę przez

„ Finglertamże zbudowany, mieści 150 sążni drze-
wa, i z równą korzyścią też same wydaie produ-
 

- (a) Wiadreśftime siwiawiokoło 1865 cali paryzkich,

Pam. Farmaeeut. F/u. T. 1l. N, 2. 19.
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kta (b). Takie doswiadczenia i w wielu innych miey*
scach były sprawdzane, z których się okazało, że
sążeń kubiczny, średnią biorąc proporcyą, trzy wia*
dra surowego octu drzewnego daie, który, co do
mocy przechodzi nawet ocet ze zboża robiony.
Z resztą okazało się, że drzewo klonowe, wiąz,
grab i brzoza, naywięcey kwasu tego wydaią, i
który nayłatwiey można oczysczać.

Tak wielka korzyść z otrzymania produktów,
przez wypalanie drzewa na węgle w zamkniętych
naczyniach , bra powodem dla wiela do wynay-
dowania sposobu oczysczania tego kwasu i pozba-
wienia go przykrego zapachu. Wszakże Pan in-
gler w duszpurgu, od pięciu lat iuż z przypalone-
go kwasu drzewnego czysty robi ocet, który tak iest
mocny iak otrzymywany z cukru ołowianego Sac-
charum saturni. We Francyi Pan J. 8. Mollerat
w Poużlły iuż od lat 10 kwas drzewny tymże spo-
sobem w znacznych robi massach, i tak go dosko-
nale oczyscza, iż iest zupełnie przezroczysty i bez-
farbny dak kwas octowy naylepiey zkoncentrowany,
któremu tćż i w mocy nie ustępuie; a taki przedaie
pod nazwiskiem Finaigre concentre; z niego tćż
robi cukier ołowiany, w nayłepszym gatunku, któ-
m się w wodzie dystyllowaney zupełnie rozpuscza (e).
Tak wielka korzyść z produktów otrzymanych przez
suchą dystyllacyą drzewa, pobudziła i wielu innych
do założenia osobnych na to fabryk, co P. Zlenry
Lemercier w Paryżu uskutecznił. _ Apparat iego

a.
 

tej Hermbstadt, Museum B. ;3. S. 208.
"() Zc niemiła korzyść z takich zakładów wynika, i ztąd się oka

zuie, iż octn tego kilogram (dwa funty) z fabryki P. Mollerat
kosztuie tyłko 4 franki, a zatem funt nasz nie więcey iak- 55 ko
pieiek wynosi, kiedy tenże w fabrykach niemieckich półtora raza
tyle kosztuie. Centnar bawarski cukru ołowianego, ceni się unie-
go po 62 złote, ua monetę tegoż kraiu redukuiąc, gdyzwyczaynie
kosztować zwykł od 80 de go złotych w Niemczech. |>



ma bydź prosty i tak korzystny, że na dzień po 600
funtów czystego wydaie octn.

Gdy zatćm przedmiot ten we względzie ekono-
micznym, niemałey okazał się bydź wagi, przeto
P. Buchner (d) krótką zebrał wiadomość o S]P0S0-
bie wydobywania i oczysczania kwasu drzewnego,
a P. Słoltze osobne w tym przedmiocie napisał
dzieło (e).

Co się tycze zamienienia drzewa na węgiel w pie-
cach zamkniętych, napomknie się tu tylko iako o
rzeczy iuż wiadomćy. Zależy to na dystyllacyi su-
chey drzewa w cylindrach z lanego żelaza, lubwpie-
cach murowanych, które w koło osobnćm otoczo-
ne bydź powinny sklepieniem, a w tćm roznieca
się ogień, do spalenia na węgiel drzewa w środku
będącego, do którego rury czyli kanały isdź po-
winny dła ścieku przypalonego kwasuoctowego i
dziegciu, iakowe do podstawionych naczyń spływaią.
Gaz wodorodny węglisty użyty bydź może do u-
trzymywania tegoż samego ognia wprowadzając go
pod sklepienie opałowe. W mielerzach czyli w sto-
sach węglarskich, podobnyż otrzymuie się kwas
przypalony, lecz zanadto rozlany wodą.

Kwas drzewny surowy czyli nieoczysczany, iest
kombinacyą chemiczną kwasu octowego z oleiem
przypaloym i wodą, i może bydź w tymże samym
stanie użyty do robienia rozmaitych produktów
wtechnice używanych, i preparatów lekarskich. —

Przed kilką laty ogłaszać poczęto w gazetach i
w pismach peryodycznych, że w Paryżu P. Monge
ważne uczynił odkrycie, iż kwas drzewny przypa-
lony, szczególną ma własność ochraniania części
zwierzęcych od zepsucia, tamuiąc w nich fermen-

 

4) Repert. f.d. Pharmacie B.VII, 8. 380.
o Grundlichę Anleitung die rohe Holzsiure zu beręiten cte. 1820.

19*
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tacyą zgniłą. Tym końcem dosyć iest na kilka mi-
nut mięso do kwasu tego zanurzyć, ażeby ie na-
zawsze uczynić trwałćm. Takim sposobem przy”
gotowane mięso, wątroby, nerki, scbaŁy i t. d.,
przed kilką laty do kwasu tego zanurzane, okaza-
ły się bydź zupełnie świeżemi. Ciała martwe lu-
dzi, napoione tym kwasem po upłynieniu trzech
tygodni naymnieyszego śladu zgnilizny nie okazy-
wały, która owszem wstecz się: zdawała cofać.
Pan Meineke w Halli, iako też i Mauger w Pa-
ryżu, wiele w tey mierze czynili doświadczeń.
Proiessor Jorg w Lipsku i aptekarz Ze/lwing w Pe-
tersburgu, utrzymywali mięso po kilka miesięcy
w ciepłey porze letniey, bez naymnieyszego zepsu-
cia, przez samo tylko obmywanie go tym kwasem,
a które przez to przyiemuego smaku bynaymniey
nie utraciło. Pan Thiel medyk w Kasseć liczne
robił doświadczenia w użyciu kwasu tego do prze-
mywania ran zadawnionych, iako też i w chorobie
rakiem zwanćy. Chorzy nie czuli ziąd naymniey-
szego bolu, nieznośny swąd rany znikał, a po kil-
ka-dniowćm przemywaniu rana stopniami oczy-
sczac się i goić poczynała.

- Xiądz Heppe w Kassel postrzegł, iż kilka kro-
peł kwasu drzewnego ma żywą zpusczone żabę,
wraz ią umorzyły i zupełnie ztężała. Tóm powo-
dowany, liczne z owadami robił doświadczenia,
a z tych się przekonał, że kwas ten wielce poży-
tecznym stać się może we względzie historyi natu-
ralaćy, dla zachowania rozmaitych zwierząt, pta-
ków, owadów i t. d. bez ich zepsucia przez czas
bardzo długi. ©

Z wymienionych dotąd własności, Hnmaczyć
się daie, iakniektórzy twierdzą, taiemnica przygo-
towania Mumiy egipskich, które przez 50 wieków,
opierały się zniszczeniu, i które wrzeczy samćy
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zdaią się bydź iakby dymem okopcone, a przez to
żadnemu dotąd nie uległy nadwerężeniu.

Wiadomość zatćm o własności kwasu drzewne-
go, zachowywania ciał zwierzęcych od zepsucia,
do nayodlegleyszych wieków odnieść wypada, 0
czćóm iuż pisma starożytnych, Galena, Dyoskory-
da i Pliniusza wyraźną czynią wamiankę,

Lubo się Panu Meineke zdawało, iż on pier-
wszy za naszych czasów odkrył tę kwasu drzewne-
go własność, ponieważ o nim pierwćy iuż pisał
przed cztćrema laty; lecz tenże kwas inż G/aube-
rowi w r. 1655 był znaiomy, a Boerhaave, iak
śjrawiedliwą czyni uwagę P. Schmidt w Sonder-
burgu, naypierwszym był, który w chemii swey
w r. 1752 z kwasemoctowym goporównał. VW ro-
ku 1771, Goettling teżo kwasie tym pisał,a
Lowitz w ONE: przezwę-
gle dobrze wypalone. Fourcroy i F'auquelin zaś
stosownie do swych doświadczeń, uznali go w ro-
ku 1800 za kwas octowy, skażony oleiem przypa-
lonym.

Pan Stoltze (f) w Falli, który ze wszech miar wa-
żne dzieło o kwasie tym napisał, dokładną w nićm
szczegółową podał wiadomość tak co do spośo-
bu robienia, oczysczania i użytkuiego, ik i ko-
rzyści wynikaiących z wypalania drzewa na węgle
w piecach osobno na to urządzonych bez przystę-
pu powietrza,wktórych się razem i kwasten za
pródukt ubocznymoże otrzymywać, łączącdo te-
go dokładne opisanie sposobów robienia wielu
artykałów w medycynie używanychifabrycznych,
do których składu wchodzić może, zastępuiąc
mieysce kwasu octowego, iaki się zwyczaynie zwykł
robić. Z iego doświadczeń okazało się, że drzewa
 

(f) e.
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iasionowe, brzozowe, bukowe, iałowcowe, i wie-
rzba, naywięcey produktu tego wydaią.

„ Pan Bottcher zaś aptekarz w Meuselwitz, roz=
maite czyniąc doswiadczenia w celu zachowywa-
nia ciał zwierzęcych przez kwas drzewny, zważy-
wszy, że ten produkt w znaczney ilości nie w każdćm
mieyscu z równą łatwością może się do użycia go-
spodarskiego otrzymywać, doszedł, że sadza lsnąca
w kominach, wszystkie kwasu rzeczonego ma wła-
sności co do zachowywania ciał zwierzęcych od ze-
psucia. Na funt ieden takowey sadzy utłuczoney
na proszek, cztery funty wody nalewa i wytrawi-
wszy przez godzin 48 w mieyscu ciepłóm często
mieszając stosuie do użycia. Po przecedzeniu tako-
wego płynu, zanurza w nim mięso mnieysze ka-
wałki przez kwadrans, a większe przez godzinę tak
uwzymuniąc. Chcąc zas ażeby toż mięso miało smak
przyiemnieyszy, należy ie przed zanurzeniem do
infuzyi zrobioney z sadzy, trzymać posolone przez
godzin 48. Po zamoczeniu w wolnćm przesuszasię
powietrzu, przez co nabiera wszystkich własności
naylepszey wędliny.

Gdy zatćm z kwasu drzewnego czysty otrzymać
możnaocet, tak ważny we względzie gospodarskim
artykuł, a który w kraiu naszym, zwłaszcza w oko-
licach leśnych marno się trwoni, mianowicie gdzie
ogromne massy drzewana węgle się wypalaią; na-
leżałoby przeto wszelkich użyć sposobów do ko-
rzystania z tych darów natury, na które dotąd uwa-
gi niezwracano. e

Z tego powodu przyłączam tu krótką wia-
domość, iaką powziąłem od iednego z tutey-
szych wieśniaków, zaymuiących się wypalaniem
węgli, w osadzie ieduey o mil 4 od Wilna, z 18
dymów złożoney, z których każdy gospodarzw ty-
dzień od 2 do 6 sążni drzewa, na węgle wół.
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Biorąc z tego proporcyą naymnieyszą, toiest po
dwa sążnie na każdego gospodarza, uczyni na ty-
dzień sążni 56 a przez rok cały 1872 sążni. Ź ta-
kiey ilości drzewa, możnaby w piecu należycie do
tego urządzonym 112,520 garcy kwasu drzewne-
go owzymać, a oleiu czyli dziegciu garcy 956 i
węgli tyleż koszów. Lecz dotąd u nas wszystko
to się marnotrawi i bez naymnieyszego użytku gi-
nie, co milionowezyski kraiowi przynieśćby mogło.

Chcąc się zaś o rzeczywistości tak ważnego wy-
nalazku przekonać, sam zaiąłem się dystyllacyą
kwasu drzewnego; lecz gdyw niedostatku duże-
go apparatu nie mogłem go w znacznćy robić ilo=

ści, odbywałem dystyllacyą w retorcie kames
dwa funty piłowin brzozowych miesczącey, a
poddaniem ogaia, płyn na zątku przechodził

wodnisty, potóćm w miarę PolniaówoAy temperatu-
ry, kwas okazywać się poczynał brunatny z oleiem
przypalonym. Po ukończeniu dystyllacyi ważył płyn
PO uncyy 8, oley czyli dziegieć drachm 4,

a pozostały w retorcie węgiel uncyy6 wynosił, re-
szię policzyć można na stratę w gazach, Wszakże
i część samego kwasu ulotnić się musiała, Taką
dystyllacyą cztćry razy powtarzałem, których wy-
padki zawsze były iednostayne (g), Płyn wodny
oddzieliłem od oleiu i powtórnćy poddałem dystyl-
lacyi, w którćy na początku przechodzący, iak 1uż
P. Collin czym uwagę, nierównie lotnieyszy iest
od mastępuiącego, i smak ma bardzićy sczypiący,
dla tego nazywał go spirytusem drzewnym, ten
wszakże, chociaż zdaie się bydź mocnieyszy wsze-
lako następnie więcćy czuć daie kwasu.

Część iednę drzewnego kwasu, oddzieliłem od

 

(g) Pan Szolize w doświadczeniach swoich otrzymywał z funta ie-

dnego brzożowego drzewa 14% łóta kwasu drzewnego.
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oleia przypalonego i zkoncentrowałem na ocet
czysty, podług przepisu Pana Buchnera, który
mnie zdawał się bydź naydogodnieyszy. Z kwa-
sem nieoczysczonym robiłem doswiadczenia, zanu-
rzaiąc do niego części zwierzęce, które, po upły-
nieniu miesiąca naymoieyszego śladu zepsuciaw miey-
scu ciepłóm nawet trzymane nie okazuią. Toż sa-
mo robiłem, takież części zwierzęce zanurzaiąc do
płynu z wytrawienia sadzy otrzymanego, a skutek
zupełnie podobny iak z pierwszego nastąpił, z tą
tylko różmicą, iż kolor mięsa w ostatnim razie cie-
mnieyszegó nabrałkołoru. i
|. Oczysczenie tego kwasu. Chociaż'kwas przy-
palony drzewny, iak się wyżćy rzekło, prawie cał-
kiemzłożony iest'z kwasu octowego; iednakże tak
bywa skażony oleiem przypałonym, iż go w stanie
surowym używać nie podobna; smak bowiem i
zapach bardzo ma przykry i nieznośny. Oczyscze-
nie nawet i pozbawienie go tych ostatnich własno-
ści dotąd z wielkiemi tuadnościami było połączone.
Rozmaite do tego' podawano środki. Oczysczano
go tak przez dystyllacyą prostą, iako też z węgla-
mi roślianemi izwierzęcemi, ż ziemią glinkową,
z czarnym niedokwasem manganezu; tudzież łą-
cząc z zasadami i oczysczaląc sole powstałe przez
stopienie, węgieli ziemię glinkową, lub przez in-
ne mechaniczne sposoby, a następnie rozkładaiąc
sole takowe przez kwas siarczany. '/Lecztewszy-
'stkie środki dla niektórych okoliczności niewyia-
śnionych celowi swoiemu nieodpowiadały.

- Sposób P. Molleratzależy na oddzieleniu me-
chanicznemoleiu przypałonego od kwasu, i zobo-
iętnienin go wapnem, a sól otrzymaną rozkłada
przez siarczan sody. Powstały occian sody z przy-
palonym oleiem paruie, stapia, rozpuscza w wo-
„dzie, odstawia do krystallizacyi, a czyste kryształy
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occianu sody przez kwas siarczany za pomocą dystyl.
lacyi rozkłada i przepędza sam kwas octowy czysty

Takiż sposób i P. Buchner podaie, z tą tylko
różnicą, że 4 część manganezudo tego ieszcze bie-
rze i połowę tyle kwasu-siarczanego, ile użył oc-
cianu Wapna. | |

Pan Stołtze (h) cztćry nowe podaie sposoby.
Podług pierwszego na oxeft kwasu drzewnego przez
powtórną dystyllacyą oczysczonego, bierze 12 fun-
tów na miałki proszek utłuczonego czaruego nie-
dokwasu manuganezu, zostawuie to przez godzin 6
do wytrawienia w cieple blizko stopnia wody wrzą-
eeg. Potćm dodaie go fantów świeżo wypalonych i
uduczonych na proszek węgli drzewnych, a całą
mieszaninę zostawia ieszcze przez godzin 12 w cie-

płóm mieyscu często ią mieszaiąc; nakoniec zlewa
doalcia i do suchości dystylluie. Ze zaś pro-
dukt ztąd otrzymany ma cokolwiek zapachu przy-
.palonego, przeto dodaie do niego ieszcze + świeżowy-
palonych i gorących węgli; znowu przez godzin 12
zostawia w cieple i powtórnćy poddaie dystyllacyi.
Drugi iego sposób, zależy na tóm, iż zamiast nie-
dokwasu manganezu, na oxefi kwasu drzewnego
z powtórney dystyllacyi, bierze 12 funtów kwasu
siarczanego, postępuiąc z resztą iak w pierwszym
przypadku, atoli z tą różnicą, iż w trzeciey dy-
styllacyi, oprócz przepisaney ilości węgli, ieszcze
dodaie 5 funty czarnego niedokwasumanganezu, dla
oddzielenia podkwasu siarczanego, któryby mógł
powstać. W uzecim sposobie bierze na oxeft kwa-
su drzewnego z powtórney dystyllacyi, 72 funta czar-
nego niedokwasu manganezu i 11 funtów kwasu
siarczanego. Z resztą postępuie, iak w pierwszym
razie. Jeśliby za wzecią dystyllacyą okazał się pod-
 

- (hb) Grundliche Anleitung die Ra Holzsiurezu bereiten S.49.
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kwas siarczany, wtedy, iak w drugim sposobie,
mniey tylko, toiest funt ieden dodać wypada czar-
nego niedokwasu manganezu.
W sposobie czwartym radzi brać, zamiast sa-

- mego tylko niedokwasu manganezu, na takąż ilość
kwasu drzewnego z drugiey dystyllacyi, g funtów
soli kuchenney, 54 funta niedokwasu manganezu, a
5; funta kwasu siarczanego , z resztą postępuie iak
wyżey.

Że wszystkich czterech tu pódanych sposobów
uważa P. Szolize pierwszy za naydogodnieyszy, tak
dla mnieyszego nakładu, takotćż, że naczynia w któ-
rych się dystyllacya odbywa, nie tak są narażone
na działanie kwasów, lubo w ostatnich trzech ra-
zach, prędzey się robota odbywa. PASA

Nowy uynalazek.

Dr. Romershausen w Acken świeżo wynalazł
nową prassę parową, do wyciągania na ciepło isto-
ty rozpusczalney, z substancyy organicznych. Ma-
china ta własną działa siłą wnętrzną , bez żadnego
zachodu, przez rozszerzanie się powietrza i pary,
leczteostatnie, nie stykaią się zrzeczą maiącą bydź
wytrawianą w sposobie ićy nadwerężenia, ale skut-
kiem nieźmiernie mocnego parcia, płyn maiący
wyciągać,przyciska się tak nagle i gwałtownie przez
substancyą zupełnie oddzielnie będącą, iż wszystkie
rozpusczalne części zabiera i unosi, daiąc w tym
zupełnie czysty 'extrakt, który spływa w stopnia
życzoney koncentracyi beznaymnieyszego ulotwie-
nia. Prassa ta parna bardzo wielkie przynosi ko-
rzyści we względzie chemiczno -technicznym, a
szczególuiey ważną iest dla Farmacyi. Oprócz tego
formę ma ozdobną i bardzo wygodnie używać się
może do robienia kawy, herbaty i t. d. Wynalazca
własną ma fabrykę w «<Acken nad Elbą, wszystkich
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patentowanych apparatów do extrakcyy, gdzie się
a takież prassy parne rozmaitey wielkości, znaydu-

ią. Cena tych do robienia kawy iest 6, 8,1 10 ta-
larów, które razem i za model posłużyć mogą.
Salzb. Med. Chir. Zeit. Nr.9o. S 192. 1820. .

 

tamieiane©)

III. |

UMIEIĘTNOŚCI PRZYRODZONE.
Enumeratio Plantarum per Polhyniam et Po-

doliam hucusque observatarum. Pars prima

continens plantas Classium XIII priorum
systematis sexualis. i

(Cosik i postrzeżenia P. BESSERA, w przedmio-
żac nauk przyrodzonych, mianowicie botaniki (Pam.

Harm.T. 1. str. +3Ji 241, oraz tu wyżey 96), iako-
kolwiek wiele interesuią uczonych naturalistów w 0-
gólności, nierównie więcey wszelako obchodzić mu-

„szą oświeconych rodaków. Miło iest widzieć postęp
prac tego uczonego'ziomka, wniezmordowanćm zgro-

mnadzaniu obfitych materyałów do złożenia kraiowey
flory, równie pożądaney dla wzrostu umieiętności,
żako i dla narodowey chwały. Sądzimy przeto, żż
dla czytelników naszych przyiemnym będzie artyku-
łem, wyliczenie wszystkich roślin w prowincyach
południowych naukowego okręgu Wileńskiego, tak
przez samego P. BESSERA, iało też za iego staraniem
iprzwod w odkrytych i opisanych do roku 1816.

oźniey dalsze w tym zawodzie prace będziemy się

starali ogłaszać częściami: co tem. potrzebnieyszem

bydź się zdaie, że wydanieflory nie rychło może na-

stąpi, atymczasem samo wyliczenie roślin, w ako=
licach przed tćm od żadnego naturalisży nieodwie-
dzanych, pod wielą orlęlaik tak dla botaników
iako i dla innych oświeconych ludzi, a mianowicie
280), , interesuiącćm i przydatnem bydź mo-

. 2e. . : |

+
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tio abbreviationum. PinRfAL signif. Besser Primi-

ż „Plan tae| sulla litera apposita oc
currunt in utraque - szybie locis

<jis consuetis.

tiae FloraeGa-
''licae austria-
cae utriusque.

_ Viennae 1809,
„A, sigmificat D. bodrzdioiwiki są | 04 Partes dnae.
C. D. —  Circulum (Powiat)Du- U. vel Ucr. :. -. Ucraniam -

* biensem. E «.. .. Volbyniam
C. Crem.  C. Cremenciensem. Dr Fr. a „  Dnum Doct-
C. L. — C.Luceoriensem(Łuck) remFriedlaeu*
P.v.Pod.  Podoliam. der.

CLASSIS IL

MONOGYNI4.
1. Hrrpvnis.

V. cristata Bernhard: in lit.
V.hybrida M. B. ex autopsia spe-

ciminiś ab JI]. autore mecum com-
municati. Plant. suminopere va-

 1. aris. i ,

widą, soę* ŚWAC 4 st
vulgaris.

a.) hispida Prim. Flor. Galic.
T. 1. p. 20

5. capillacea Dec?
Fructum maturum nondum vidi.

In fossis prope Szepeźyn. C. D. A
0 DIGYNIA4: |. 5

LaCALLITRICHE
4. aquałica W. En.

: aowC. intermediam IV.
Sp.pl. et caespitosam Schulz. quas|
„modo omnes ut varietates se
mus.
IV. Burru. a
5. virgatum. V.

61 GÓRE 1.
+ peMONOGYNI4A.-

ż

  

  

    
   

 

rians , cuius essentialis character
n corollae formaconsistere vide-
tur: corollae pe tres laciniae
nferiores sunt lineari-lanceolatae

superior lanceolata,
dotżę carinata,omnes tortuoso fle-
xae. Folia caalina subsessilia, mi-
nus in petiolum attenuaniar quam
in. Spicała, quacum a pluribus
fuit confnaa. Folia. radicalia quan-
jdoque cordata testante JIL. a Cońs.
Stat. et „. L. B. Marschall a
Bieberstein, oysta, obovata aut lan-
|ceolata.

10. incana, P. Uer. A.
11. łongifolia Schrad.
Place:kę polymorpha, aeque

 

 

tiolorum basi rem
IV. GIRCAEA.
sała "lutefiana. rg 8

VH. VERONICA.

ki
p

  

FP. 29.
""Sat frequens. Occeurrit varietasjquae variat praeprimis foliis la-
cortice fuscoramulorum etSIE et angustioribus, serraturis

is et parvis, aequalibus et inae-
ibus. h

15. PRO
14, sScuł a. 8. Spicata. Raiewiije Z

9. Orchidea, foliis opęóejce,
  5. Anagallis.

y ue pubescentibus ; Mk as "łĘ: ofi
obłongo ovwatis, cre , im
olum decurrentibus,caulinis oblon-
giserenato-serratis subsessilibus; la-
ciniis corollae lauce ato-acutis tor-
tuoso'couniven „ Prim. Fl. Ga-
Ke.P. pf „27. Crantz.Sti „adustr.
Fasc, I 4 334. (Exel Spa.a 22.
illantii et Fl.Dan.)Spre.
minus szą Pugill. II.

nt.
*D.4.

    

 

19.latia
20. dentata Schmidt. (prostrata

M. B. in lit.)
21. prostrata.

austriaca Jacq.
PrienVar. 0. Prim.FLGal.

„1. 2

Si comparamus definitionem ab
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immortali Linnaeo datam inEdit. floris brevioribus, całycis labio su-

Il. Holmiensi,Spec. pł. p.17, iusteperiori A 1—5 aristato,

dubium est movendum, anne in-.corollae galea la ello longiore, tubo

tellexerit plantam a Ceł. Jacquinojdentes calycis superante, stylo iń-

descriptametdepictam in F/. austr.jcluso. A. |

t. Jag. f. 1—4. Magis cumdescri-| CGanlis 2—5 pedalis; folia cor=
ptione Linnaeana quadrat.f.5, Jac- dato-oblonga, acuta, inciso-du-

quini |. c. utra plantam de-|plicato-erenata; verticilli 6 flori;

nuo in solo natali anno elapsojbracteae 'eordato-acuminatae ari--

examinavi. tma i atae ; =. labium rarissime

Var. « Prim.Fl.Gal.V. austriacajfissum 1, ż, 5 aristatum; corollae

L. magis accedit ad F. dentatam ;lgalea magna arcuata, apice subbi-

alterum vix a V. multifida , cuiusjfido, glandułoso- viscosa ; stylus in

specimina originalia e Caucaso be- clusus, stigma autem exserens.

nęvclentia Dni Dris Fischer Go-|7ulgaris ubique. A. Wat Y

rinkensiset JIl.a Cons. Coll.etEqu| 34. dumetorum. 4.

Steven etculta ex horto possideo,] S. foliis cordato-oblongis, acutis

distinguere valeo, quae nonnisi sinuato-dentatis, crenatis rugosis,

habitu graciliori et caulibus pa- Ibracteis verticillos 6—9 floros ae-

tentibus differunt, quantibus, całycis labio superiori

25. arvensis. jifido aristato, corollae gzlea re-

24. agrestis. * use „4 tiuscułabifidalabello aequali tu<

25. persica, Desf. Ex a a|bo corollae całyce breviori, styło

speciminuminlóco | exserto, gałea duplo lougiori. S.

ab TU.aCons.Coll.Equ- *nsis_ vax
mecum communicatorum, filifor=jdespłantesdaJard.bot.deKrze-

mis. Prim. Flor. Gal. P. I.p jeniec 1841.n.283. .

36. wić et zwyśęt s? , ! Caulis 2—3 pedałis erectnś tę-

V. floribus pedunculatis, pedun-tragonus hirsutus; rami pauci re-

culis foliis petiolatis cordato-0va- noti; Folia cordato-oblonga, acnta

tis dentato-serratis, płanis, plus du-linaequaliter inciso—dendata cre-

pio longioribus, laciniiscalyciniejenta, utrinque pilis firmis raris ob-

ovato-]anceolatis, capsula obco sita, caulina superiora brevióra sub

data compressa mihi Ł. c. jauriculata, sessilia amplexicanlia,

Rarior ad viam publicam prope Verticilli a6usquead 10 fiori, in-

mę pagi Biała Krynica C.ternodia 1—2pollicaria; Bracteae.

 

 
  

  

     

  
  

 

m

LF te cordatae acuminatae aristatae

26. triphyllos. V. membranaceae virides venosae in

27.wernav ©" verticiłlo florente, calyces łongitu- -

vir: Prretńtózi. "”" dine zequantes;Flores parvicoerułei, * 28. vulgaris. lnpratisudis,prope
Szepetyn ©. D.V. uered

IX. UTRICULARIA.

- 29. rulgaris.

X. Lycorus.

 

   

     

     

binm superius bifidum biaristatum

ti et dentes labii inferioris. Co '

or calycis viridescenti-violaceus;

- Mractiferus viridis amplus campa-

| łumulatus bracteis longior. Stylus

ba dimidiam exsertus. Variat flo-

us roseis €t ałbis. In pratis ela-

is Volhyniae et Podoliae. A.
BBy panica.A. ya WA 2

_Sefoliis radicalibusoblongis,cau="

   

  
  

XL SALYIA.. |

5a. sylvestris.

53. Zna z 5 wały| SF

8. foliis cordato-oblongis cre-

nato -incisis bracteis , verticillis

*
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linisi nferioribus snb cordato-ovatis,
omnibus subhirsutis obtusiusculis
duplicato-crenatis, bracteis verti-|
cillos subaequantibus, calycis labioj
superiori integro mutico, corollae
galea subarcuata integra labellum
aequante; tubo corollae całyci ae-
zz" stylo exserto. Caulis adscen-
ens, basi prostratus; Folia radica-

lia petiolata ovata, caulina infe-
- riora cordato-ovata petiolata; su-
pa sessilia; omnia aequaliter
nferiora duplicato, superiora sim-
pliciter crenata. Rami paniculati.
Verticilli 6—g flori. Bracteae prae-|
cedentis non aristatae, wvix verti-

edalis. Ad Hypanim in sylvis. A;
XIV. FEpra (Valerianella).
45. dentata. V. A.
44. dasycarpa,Stev. in Memoires

de lasocietć des naturalistes
de Moscou T. IH. p. 178. F.
conica Łotseł. P.

XV. PoLYCNEMUM,
45. Arvense.

XVI. GLApioLvs.
tenuis. MB. Pl. Taur. Cauc»
galiciensis. Prim. Fl. Galic.

j TD L. P 51.

negłectus. Schultes Obser-
vat, bot. in Linnaei Spec. pl. ex. edit.
C. L. Wildenow. Oenipont. 1809.

46.

 cilłos floriferos aequantes. Calyces
floriferi praecedentis sed constan|lteralibus s
ter labio integro mutico. Corolla
coerulea, galea parumm arcuata, apic
integra *labello aequalis, fauce den-

 

G. Corolla subringcnte laciniis
po patenti-

us , tribus iuferioribus inaequali=
bus, duabus lateralibus exteriori-
bus obtusissimis mucronatis bre-

tes calycis superante. Stylus ad z|vioribus, spathis tabo longioribus,
exsertus. AdHypanim et in Ucra-
miae nemorosis A.

36. werticillata.
57. glutinosa.

nutans. Cat. pl. H. b. G.V.
1811. n. 2877.738.| pendula Prim. fl. Gal. T.1.
P+ 41. ;

DIGYNIA.
XIL. ASTROXANTHUM,

59. odoratum.
CLASSIS II.
| MONOGYNIA.

NIIIL. VALERIANA.
40. dieica. V.
Planta haec in nostris regionibus

 

  
  

  

  

floribus secundis , foliis ensiformi=
bus nervosis. Mihi 1. c.

Etiamsi Vindebonae occasionem
habui videndi iconem G. tenuis Ill.
Gons. Stat. Equ. Ł. B. Marschalł

a Bieberstein, attamen de identi-
tate specierum plane dubi-

vi ob iconem desumptam ex spe-
imine nimis gracili, ni fal.or, tan-
tum 5 floro:sedmodo celeberrimus
autor ipse de hac re me certum fe-
cit , quocum specimen huius plantae
cum pluribus aliis sum communi-
catus. ;

XVIL [Rrs.
41. biflora.
Nomen hoc omnino meretny ob semperpolygama.Flores się dicti

masculi instructi sunt germine fer-
tili styło parvo, et stigmate si

a plaribas iam annis cultum evol-
vit modo stamina intubo corollae;Goll. Equ. Stev

  

repetitam versus Septembrim, €-
tiamsi mon adeo largam ac vere

am in hortojflorescentiam. Est eademcumplan=
Gons.caucasica testante Ill. a

en.
haerentia et fructificat. vat] 48. hungarica.IF. etK.
tamen corollam minorem €t co-| Proxima praecedenti. ©

*rymbum densum. ;49. p Y.

mis.

8, foliolis lanceolatis „dentatis.
9, fołiis et ramis ternis.

42, altissima. Mikan.

   pratensis Lam,
50. graminea.
51. pseudacorus.

XVIII. RryNcnospoRAa Fahł,
e jo A. V; U.

sehoenus albus.

 Foliola obliqne cordata,
dentata, latissima,

,

grosse
ulis 56]

XIX. ScrRPus.
53. pałustris.
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54. acicularis. 81. mollis.
55. lacustris. Holcus
56. sylvaticus C. O. 82. lanatus.

„ ERIoPHORVM. 85. Agr. sylraticaSTO6, v.
b. waginatum A. Pol. 84. — varia. Host.
58.lat;folium. 85. — stolonifera V.

DIGYNI a.

XXI. DiciraRIA. (Syntherisma
Schrad).

5g. Pu are.

glabrum.
XXII. ALOPECURUS.
41.ze prope Kolesniki

O
62. geniculatus.

XXIII. LEBBSIA.,

III. KonLERIA.
86. cristata,

TV. Arka.
87. aquatica, varians spiculiś

1-2-35 floris,
88. caespitosa.

. canescens Dr. Fr. A.
„ MELICA.

go. ciliata P. U. A.
RY nutans.

VI. MoLisia Schrank.

 
65. Oryzoides? 2. coerulea.
Culmi erecti 5 pedales, panicu-| IL. Pa:

la ampla, patente. Spiculae veroj 95. aquatic
non videntur diferre a planta vul-| 94. fluitans Podisia L.).
gari, Prope molendinum in ipso] 95. dura P. A.
ago Kolesniki. C. O. V. _96. bulbosa 8 vivipara Dr. Fr.
LIV. PHALARIS. .sudetica V.

64; arundinacea L. JO.trivialis.

|raa cołorata W. 99. pratensis.
cy PEŁBUM= 4 y' 1% js wh :

. atense. £ r 18 z

66|BókmeriSchrad. 102. a ad Hypanim Ą.
* (Phalaris phleoides, TA haec ap. pilosa e Cauca-

XXVI. MiLivx. ko magnitudine multo minori (tota
67. effusum. lanta vix 8 policaris) et glumis

XXVII AcRosris.
68. Spica venti.
69. wułgaris. 04. fertilis Hest.

XXVIIŁ CALISAGRARKO Roth. p. fertilem Host. Cel. Schrade-
kania s pro cum P. serotina ha—

70. SZ” et; sed planta Hostii instructa est
11. sylvatica. ligula oblonga , quae constanter

XXIX. STIPA. brevis est in altera.
72. pennata. 105. annua,
15. capillata. XXXVIII. BRiza,

XXX. ANDROPOGON. 106. media.
4. ischaemum |XXXIX. DacTYLIs.

„ PANICUM. lomerata.
© 75. werticillatum. 3 eaecąSprengel in Pa-

„ wiride. R gilloII.płantarumminus
u złasecy, cognitarum. w

etTar.Smietaią, i 108, Cristatus.
BE SAR FESTVCA.

xNKIE ARRRBENATNERUM, Palisot| 109. hirsuta Host. V,
Belvis. 5 110. Ovina.

80 | apenaceum. 111. glauca Lam,
* | Hołcus avenaceus $chrad.] 112. rudra.

orołlinis purpurascentibus.
REnemoralis.
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115. elatior.
114. prałensis V.
115. gigantea.
116. serotina ad Hypanim A.
117. gracilis.
118. pinnata V. A.

XLII. BRomvs.
119. secalinus.
120. squarrosus MB. Pod. A.
121. możlis.
122, arvensis.

125. asper, inter z prope,
Antonowiee C. D

124. inermis.
125. tectorum.

XLIII. ARvNDo.
126. phr.

XLIV. AVENA.
127. pubescens.
128. pratensis? A. v.

j sempervirens Host.?
129.

pl. H. Crem.
Radix fibrosao Folia ra-

dicalia culmum saepe superantia,
densam caespitem formantia linea-
ria, complicato-setacea  Carinata]
ad lentem;, marginibus scabris, api-
ce pungentia; culimea inferiora ra-
dicalibus conformia vzginantia, va-
ginis 54foliis aequantibus,striatis,
compressis, margine membrana-
ceo in 2 denticulosalbicantes sti-|
pulae formes producto, superio-
ra brevia marcescentia convolutał
  obtusiora, vaginispersistentibus lon-

Bis
vissima, lacera. Culmi ,edales stria-

pratensis? Suppt. HL. „I
Cat.

iestriatis, laxis, ligula bre-]

  

27

150. fatua P. A.
V. HoRDEvM.
151. secalinum.

XLVI. ELvmvs.
152. europaeus. Pod. A.
Semel sołum hanc peculiarem

Eiymi speciem legi in nemoro-
sis monticulorum Kulikoviensium
plantis pułchris et raris dilissi-
orum. Involucrum est 4 phyl-

lum, spiculis ternis bifloris aristatis,
spicula media pedicellata, laterali-

us sessilibus aut geminis sessili-
us, flosculo altero pedicellato.

XLVIi. TRrricvM.
153. repens.

. et spic. aristatis.
laB4, intermedium Host.

« glubrum in arenosis.
8 oliorum vaginis pilo-
| siusculis, Circa Łuck. A.
7 folia superne et vaginae

inferiorum  piłosinscu-
lae. Spicułae mucrena-
to-aristatae. Maior omni
parte P. A.

| 235. ie P. M
IXLVIIIL. LoLivw.

136. perenne.
157. tenue P. A.
Corollaeglumae acutiuscułae mu*

cronulatae.
138. temulentum.

TRIGYNIA.

XLIX. HoLosTEvu.
139. umbellatum. ati, scabriusculi. Pat

qualispauciflora. ś
florae , 6 lineas e i

Glumaecalycinae emitańe
tae, glabriuscułae, fłosculis bre-
viores; corollinae exter
ves scabriusculae

cuła suba -   

  

  

    

 

  
  

  

meimbranaceo lacero u arista|

lougitudinis glumae scabra brunea,|b
medio flexa; ińteriores albae me:
branaceae,caeterum breviores, apic
wade Rachis adbasin

>. apicejło:

GLASSEIS IV.

MONOGYNIA.

„ Drrsacus. 2
140. sylvestris.
ażesjsera asoenddente capitulo

Mtódocze $ażnie, eapitulo
€viori,floribusque pallidioribus.

Cum Veronica persica.
rm laciniatus. Rarior. Pod.
42. pilosus.

u onej Floscaliextimi nen-,LL CYrERvs.
mascali aristati.Epia sa-

xis montieulorumK ieusu
Cremeneci. B., In©
Podoliae. A.

s apricis,LII. SCARIOSA.

1435. fuscus, _
144. Jlaecacenge

 

146. Succsa

  



="

infleta. Kluk Dykcyonarz
roślinny T. III. Prim. Fl.
Gal. z. II. P- 336.n. KZXL.I

Suppl. IL ad Cat. pl. H.
Crem. p. 14. Sc. australis
Waulf. |. O.v. Jil; Col.Ra-

tomski.
149. campestrisA.

„. corollulis 4 fidis aequalibus,
foliis hirvsutis, radicalibus obova-

-tis integris, pinnatifidisque, cauli-
SeJoncchtańie inucisis, Su-
perioribus lanceolatis acutis den-
tatis, caule hispido A.

Sc. arvensis sine radio Cat, des
pl. du Jardin b. de Krzem. 1811. n.

5

146,

Differt a Sc. arvensi corollulis
constanter aequalibus nec cultu-
ra mutatis. Stellula seminum o-
"ctoradiata. A.

148. arvensis.
149. Ochroleuca.
450. zradawókk| ZETA
Zcretaceas |pe=śGOA:

152. odorała.
».
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serioribns et eorollae laciniis paryo
mucrone inflexo instructis. Suppł,
III. ad Cat. HI. Crem. p.4.
In campis Podoliae. A.
155 | glauca mihi Suppl. III.

"| Galium glaucum Jacq.
humifusa mihi Cat. des pl.

156 da Jard. bot. de Krzem.
i DEE. Pod. A.

' alium humifusum MB.
Conf. Suppl. I1L. aG: pl. H. Cr.
157. cynanchica.
158.4parine MB.etPrim. FLGal
a je "

1059. palustre.
160. $erum.
 floribns pallidioribns V.

8 | ceaule magis tomentoso P.A.-
* l G. verum podolicum Suppl. IV.
161.Mollugo.
162. sylpaticumV.

Flores non penduli.
165. uliginosum.
164. boreale.
165.infestumKit.
166. aparine.
V. VAILLANTIA.
167, 'cruciata ad margines dume= - 155. tinctoria. :

- 154. galioides MB, Exclus. Sy- torum riparum Tyrais,
non. Jacquini.
A. galioides MB. secundum

€imina ex seminibus tauricisab JI

Equite Steven mecum commu
Catis culta, non est G. glaucum Jacq.

sed Linnaei, si licet supponere Lin
naeum eteriisse siłentio corol

lam mfandibuliformi campanula-|LVHHI.

tam. Caeterum congruit cum plan
ta huins nominis (nempe G. glau-
ci) Horti Landish. et cum deścri-
ptione a Linnaeo in Mantissap, 330.
data. Icon floraedanicae videturnec;I,X
ad unam nec ad alteram plantam|

  

168. głabra.
VI. MAIANTHEMUM,
16g. convallaria,

(VIŁ. PLANTAGO.
170. maior.
171. media,
172. lanceolata.

PsyLLivm.
175. arenarium?

caules diffusi V,
ILIX. SANGU1SORBA,

174. officinalis.
, GoRxsvs,
175. mascula Pod, spectare. De identitate barum du

bitavere guoqne Eschenbach in Diss.
 Observation. botan. spec.

eontin.et Cel. sfial. _ Difiert
vero a G.glauco Jacquini caulibus
diffusis tenerior

rarius 7—8,

Pam. Farmaceut. Wil. T.IL.N. 2.

 

   

Arbuscula praecipue ad Tyrais
ripas frequentissima, ex cuius fruc-
bus cum melle potnanspiritnosuia —*
Dereniak parant.

176. sanguinea.
(1. ALCHEMILLA, Sa
177: vulgaris. ż *

” w * 4.

„jj DFGIKIh. 7;

1. CyscvTa.
178. eulgaris,

20
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TETRAGYNIM
LXIII. PoramMOGETON,

179. nałans.
180. łucens.
181. perfoliatum.
182. crispum.
183. marinum,

LXTV. SAGINA.
184. procumbens.

CLASSIS Y.
MONOGYNIA.

LXVI. Mvosoris.
185. montana, (seminibus laevi-

bus) calycibus quinquefidis, hamo-
so-hispidis, corollae tubnm aequan-

  
   
  

 

  
  
   

    

 

- A.foliis lanceolatis basi attenua-
tis strigosis, spicis secundis im-
ricatis, calycibus qniquefidis tubo

corollae łongioribus,fructiferis sub-
ovatis, braeteis ovatis caulibus €-
rectis. A Spec. Sappl. IIL. ad Cal.

_ |H. Crem.
Radix, testante C. Dre Jos. Kosii-

ki Medico circulari Zaleszczykien-
se, qui eam colit in suo hortulo,
est biennis. Canules erecti 2-3 peda-
les subangalati uti tota plania
excepta corolla hispido-strigosi, se
tis 1-2 linearum patentissimis, Fo-
lia lanceolata acuta: radicalia It
olicaria, 1. pol. lata in petiolum

ałatum lente attennata; caulina ses-
tibus, laciniis inaequalibus, lance-jsilia basi attenuata, suprema tan-
violatis acutis trineris, caulibuse-ltum basi subovata, adneciuniur
rectis, foliis oblongolanceolatis ob-|cauli. Inflorescentia est panicula e
tusiusculis, radice perenni. Prim.jspicis geminatis laxis. Bracteae o-
Fl. Gal. T. I. p. 190. M. Sylvatica
Ehrh. ? In apricts elatis.

186, | PałusźrisRoth.
"1 scorpioides W.

, 187. arvensis.
s

Cracov. 1808.

1

M. (seminibus SRA calycib
5fidis subhamoso hispidis, tuba
corollae superantibus, laciniis sub-łbon.
aequalibus, racemis paacifloris la-jlllm
xis, pedunceulis floriferis deńlexi

188. | sparsiflora Mikan. iun. in.
333 bot. Taschenb

vatae, aut oyato-lanceolatae-acutae.
Calycum ad 3fissorum laciniae a-
utae in fructiferis inflatis plńs mi-

/|nusve patentes. Gorolla azurea aut
iolaceo-coerulea parva (vix magni-

   
   

  

   

 

  

sepium mihi in Cat.pl.H.jtudinis corollae A.undulatae),am-
fbi lobi ovati obtusi, foruicesalbi.
Stylusvix basin autherarnm sdtin-

Jgit. Semina uti in A, officinali.
Mediafere est inter A. officin :lem

fangustifoliam, et undułatam. A.an-
nigustifolia quam et€x horto Viude=

et exUcrania benevolentia
mi Ł. B.M. Bieberstein possideo,

,„diifert radice perenni, habitu gra
caulibus difusis r-mosis, fokiisciliori, bracteis lanceolatis obtusis,
obovato-lanceołatis, radice annua.
Prim. FL. Galie. T.b. p. 143.

189 'Łappula. zdać:
190. squarrośa ad Tyraim A.
'191. marginata MB. Pod. A.

tl. LiruospERMUM. |
192. officinałe.
'1939. arvense.

raim.
LXVIIH- ANcnvsa.

sum).

incanescentia calycum, illorumque
i„oDBWPOACo „, ac flo-

fribus maioribus azureis. A. officina-
is secundum Linnaei et Willdeno-

'|wii descriptiones differt radice pe=
frenni caulibus ascendentibas (dum
jcaulis unicus, quandoque erectus

) plerumque kumilioribus, foliis

    
  

194. purpureo-coeruleumad Ty |iatioribus obtasioribus, superiori=
us ovatis, całycibus ultra medium

fissis, fructiferis duplo maioribus,

łaequante. 4. Ochroleuca var. c0e—,
R 95 oAllion. (Buglos-. campanalatis, stylo staminasub

1995.

myosotis obtusa Kit.
196. arvemszs (Lycopsis L.)
197. officinalis.
193. procera miki ePod. A» -

 

ulescens Differt strigositate bre- iori et praecipue calyciis laciniis
revibas obtusis. || 5.

|. (Ciąg nastąpi.) |.

sgiagiek 1,SYL-
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Botaniczne opisanie Cynchony kondaminowey
(Cinchona condaminea).

CI. V. Ord. Monogyn. L. Ord. Natur. Rubia*
ceae Juss. ndkĆ Ził AW |.

Drzewo wysokie, piękne, zawsze liśćmi ozdo-
bione, za którego nacięciem sok żółty mocno ścią«
gaiący 1 gorzki wytryska. | aż |

Pień prosty, na 18 i więcćy stop wysoki; śre<
dnica iego do 12 cali dochodzi.

Kora  szaropopielata ,. rówkowato- popękana,
wstanie świeżym, żółtym napełniona sokiem. Ga-
łęzie walcowate, krzyżówo. naprzeciwległe , ra<,
mienne, proste ; niższe naprzód poziomoidące, a

wana e WOS ZEN ci
Szaro-zielona*  

h ł i ; zda i 3 je BÓAR
wą pókryte korą,łatwosię Ka AREOJ:
lć; śmak tćy bardzićy ściągający, aniżeli z pnia
samego. Liście do laurowych nieco podobne, na-
przeciwległe, iaiowo lancetowate, gładkie, lsną-
ce, na trzy cale długie, skórkowate, ogonkowa-
te;a strony przy nasadzie nerwów zbiege-i |iących się do środkowego, małemi wklęsłościami
opatrzone: nerw środkowy wydatnieyszy od bocz-
nychi częstokroć pięknie różowego bywa Bio ,(a);
wklęsłość daiąca się w zbiegu nerwów liściowych.
postrzegać kutnerowatym otoczonaiest brzegiem,
a ta płyn przezroczysty bardzo ściągaiący zawiera;
ze strony górney bardziey są lsnące, zieleńsze,imałe
postrzegać się na nich daią gruczołki odpowiadające
wklęsłościom strony dólney; dółki te wszakżewli-
ściach przestarzałych częstokroć znikaią, tak że.
tylko ślady ich pozostaią— Ogonki liściowe, sześć.

 

(a) Liście przez starość Żółkunicjią, a mastępnie różowego nabieraią
kolern.

20 *
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razy krótsze od lisci, z górney strony spłasczone,
zZOTóŁY 5;pukłe; koloru nayczęściey różowego,
równie iak nerw główny przechodzący przez śro-
dek lisci— Przysadki liściowe dwie, naprzeciw-
ległe, zaostrzone, iedwabiste, stulone, od 6 do 8
liniy długie, rzadkiemi zewnątrz osadzone, włoska-
mi, wewnątrz kleykim i bardzo ostrym napełnio*
ne sokiem— JV/'iecha troista, wierzchołkowa gałę-
zista, opatrzona liściami— Szypułki kwiatowe wal-
cowate, iedwabiste, iakby pyłem przyprószone;
szypułki iednokwiatowe przysadkami opatrzone—
Przysadkibardzo małe, kończate, nieliczne, wwałe—
Kwiaty biało-różowe, na. wierzchołkach szypułek
s0ledyńczo osadzone; zapach: maią przylemny,
Prz sadkami, opatrzone — Kielich trwały, mączić-
ry liuiia długi, dzwonkowąto-kulisty, jakby pro-
szkiem zwierzchu posypany,iedwabisty,, pięc zę-

bny, ząbki. zaostrzone proste, przybliżone do rur-
kiaRiE ryOEAE6 Sranie. UTA
6 razy d uższa od kicha piętęcha „ na, caldłu-
ga; rurka prawiepięciokątna, iedwabista , często-
roć różowa; brzeg kółkowy, pięciodzielny; prze-
działki iaiowate, daleko krótsze od rurki, zwierz-
chuśnieżysto-wełniste, długiemi ibiałemi włos*
kami osadżone. i oaailiiE 5 „aświaót da
- Pręcików 5,krótsze odrurki korony , do któ-

rey są przytwierdzone; nitki pyłkowe krótkie, ni-
żey połowy rurki osadzone; główki pyłkowe po-
dłużne, nasadą przyrosłe, trzy razy większe od
samych nilek; na dwie podzielone komórki, które
wdłuż z boków się otwieraią, pyłek koloru pięknie
żółtego. o -d0 wad zał

Zarodek kulisty, . dno 'nadowocowe, pięciu,
gruczołkami osadzone; słupek prosty, nieco wy-
sta walący z rurki korony; znamie dwudzielne, roz-
warte, spicząsio zakończone. * -

47
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Owoc: Torebka iaiowata, dwukomorkowa,

drzewiasta, wdłuż dwoma naprzeciw ległemi rów=

kowatemi oznaczona szwami, ząbkami kielicha o0-

toczona; od doła aż do wierzchu dwuklapowa,

komorki wdłuż się otwieraiące; wielo-ziarnowe,

nasiona liczne, dachówkowato w środku komorek

osadzone, kształtu soczewki, czerwono-brunatne,

błoniastym, karbowanym i szćrszym W części wyż-

szey opatrzone brzegiem.
Dno owocowe czyli osadnik mięsisty, podłuż-

ny, spłasczony, nieco czworoboczny, do brzegów

klapek ku środkowi nagiętych wdłuż przytwier-

dzony; na tych kątach bocznych, nasiona dachow=

kowato są osadzone.

Obiaśnieniefegury 3. (tab. ITI).

Fig. 5 Gałąź z bukietem.

1. Przysadka— 2. Kielicht=e Słupek które-

go zarodek kielichem iest ieszcze pokryty; zdięte

są ząbki kielicha dla okazania gruczołów, które=

mi zarodek iest otoczony— 4. Korona oddzielo-

na od kielicha; widać w niey kąty rurki, które

zlekka są oznaczone— 5. Korona wdłuż rozdar-

ta, otworzona dla okazania osady pręcików 6. To-

rebki rozwarte w różnych stanach doyrzałości—

7. Qwoc poprzecznie rozcięty, dla okazania same-

go położenia nasion— 8. Osadnik pokryty nasio=

nami— g. Same nasiona— 10. Torebki nasienne.

Plantes Equinoctiales, par Mrs. HvxBoLpr et

BoseLaND T. 1. p. 33.

 

Podróż po guberniiwileński ey w przedmiotach

umieiętności przyrodzonych.

(Na Sessyi zwyczayney oddziału nauk fizyczno

' matematycznych, Prof. Jundziłł czytał proiek
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wysłania pomocnika swego P. Józefa Jundziłła
do niektórych zachodnio-północnych powiatów
gubernii wileńskiey w celu śledzenia i opisa-
nia przedmiotów trzech królestw przyrodze-
nia. Oddział upatruiąc rzetelne z takowey po-
dróży korzyści, rzeczony proiekt Professora Jun-
dziłła przyjął i uniwersytetowi przedstawił,
który również go użytecznym uznawszy, wy*
żednał od Miuistra diażacanie pod ów 2.
marca roku idącego potwierdzenie. Proiekt ten
iest następujący:)

_ Zwiedzenie oyczystcy ziemi, ku wyśledzeniui
poznaniu w niey tworów trzech królestw przy”
rodzenia, powszechnie uznaną iest potrzebą: i u-
czeni prawie wszystkich narodów, dali iuż poznać
rozliczneiwłaściweswym kraiom płody. W wy-
dziale naszego Uniwersyteta Doktor Besser, nau-
czyciel botaniki w lyceam wołyńskićm , i pomo-
enik iego P. „Andrzeiowski, wsparci hoynością
niektórych obywateli wołyńskich,od kilku iaż lat
zbieraniem i opisaniem roślin w onych stronach
pilnie się zatrudniają; azwiedzone przez nich w czę-
ści Wołyń, Ukraina, Pobereże, Podole, i t. d.
obfiteiważne w botanice okazały plony.

Gdy liczne i ciągłe zatrudnienia moie, zaiąć się
osobiście podobną pracą dotąd mi nie dozwoliły ,
dla rozpoczęciatak pożytecznych i ważnych badań,
w bliższych przynaymniey i nas otaczaiących po-
wiatach, życzyłbym w tym roku na początku na-
stępuiącego lata, wysłać pomocnika moiego Józefa
Juudziiia z dodac się maiącym iednym kandydatem
stanu nauczycielskiego. Plan takowey podróży i
czynności w następuiącym mam honor przedstawić
proiekcie. zięai

1. Pomocnik przy ogrodzie botanicznym Józef
Jundziłi z kaudydatem stanu nauczycielskiego N.N.

s
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oraz z dodać się maiącym iednym uczniem ogro-
dowym, na początku wiosny następuiącćy, a nay-
poźniey w półewóe miesiąca maia, udadzą się w po-
dróż w celu śledzenia i odkrycia rozmaitych two-
rów trzech przyrodzenia królestw.

2. Pierwszą tę podróż rozpoczną w spadowym

kierunku Wilii, trzymając się obu 1ćy brzegów od
Wilna aż do Kowna: od Kowna póydą prawym
brzegiem Niemna, mimo Wilkią, Srzednik, aż do

Jurborga: od Jurborga, uchyliwszy się nieco w pra=-

wo od suchey pruskiey. granicy, dążyć będą przez

Poiurze, Szweksznie, Gorżdy, Kretyngę, do brze-

gów morza baltyckiego, i brzegi te zwiedzą aż do

dawnóy granicy kurlaadzkiey. Od puvktu tego

zaymą powiat telszewski i część szawelskiego, aż

do głównego, pocztowego kowieńsko-ryskiego go-

ścińca, którym na pe dopiero wrzesnia na

powrót zabierać się będą. W tym kierunku, któ-

ry; mianowicie nad brzegami rzek, wystawia wie|l-

ką odmianę i rozmaitość gruntów w pagórkach,

urwiskach, wąwozach, lasach i łąkach, spodzie-

wać się należy rzadkich i ważnych w historyi na-

turalney postrzeżeń. : s

438 oda ciągle w rzeczonym kierunku,

podróżni zbaczać będą w różne strony, ile raz

wskazane od światłych obywateli i dokłódnych

przewodników, mniey zwyczayne mieysc położe-

nia, coś ważnieyszego obiecywać będą. Leśne mia-

nowicie okolice, a naybardziey brzegi rzek do Wi-

i i Niemna wpadaiących, lub prosto do morza

e»: iako to; Świętóy, Niewiaży, Duabissy,
Windawy, i t. d., naydaley, ile możności, od >

Ścia zwiedzone bydź maią. W tych zboczeniach,

podróżni obierać sobie - będą dłaższe stanowiska
w tych mieyscach, gdzie obszerność zwiedzać się

maiących obrębów, oraz natura ziemi i położenie
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okolic, ważnieyszych iakich spodziewać się każą
wynalazków.

_ Nad morzem tyle się zastanowią, iżby nie tylko
nadbrzeżne twory, lecz i wyrzuty iego w części
przynaymniey poznać mogli.

4. Podróżni pisać będą dziennik zatrudnień swo-
ich, i ten z głównieyszych stanowisk oddziałowi
fizycznemu przesyłać maią: szczegółowe zaś opisy
znalezionych przedmiotów poźnieyszemu zostawią
czasowi, chyba, że odkryta naprzykład roślina, no-
wością lub rzadkością odznaczać się będzie: ta nie-
zwłocznie na mieyscu opisana, i ieśli bydź może
zrysowaną zostanie. VW sposobie zaś czynienia i
zapisywania przestrzeżeń, oraz układaniazebranych
tworów, maią się ściśle stosować do prze isanych
od ministerynm Oświecenia i ogłoszonych w tey
mierze instrukcyy, tych mianowicie, które się Mi-
neralogii, Botaniki i Zoołogii tyczą. Kopiie tych
instrukcyy, dane im będą z kancellaryi uniwer-
sytem. Gay

- 8. Podróżni, paki swych zbiorów, należycie ob-
warowane, składać będą u dozorców naybliższych
szkół, tak świeckich iak duchownych: a ci obo-
'wiązani będą odsyłać ie niezwłocznie do uniwer-
sytetu pod skarbową pieczęcią.

6. Dla ułatwienia wszełkich, iakieby zayśdź mo-
gły trudności, rząd uniwersytetu wyiedna od za-
rządzaiącego gubernią wileńską otwarty list do
sądówniższych, równie iak od administracyi le-
sney do mieyscowych dozoreów puszcz skarbowych,
aby w wydarzonych potrzebach, żądanćy nie ode
mawiali pomocy.

7. Dla pewnieyszego osiągnienia celu takowego
zamiaru, ku opatrzeniu wygody w przenoszeniu
zgromadzonych zbiorów, i ni icie potrzebnych
podróżnym xiąg, narzędzi i sprzętów, Uniwersy-
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tet przez wzgląd na cztero-miesięczny przeciąg tóy
drosi i znaiomą wysoką cenę wszelkich ekonom-
cznych przedmiotów w źmudzkich powiatach, wy-
dać każe z kassy swoiey, z summy na uczone po-
dróże przeznaczonćy, rubli srebrnych trzysta, zą
kwiiem 1 w szafunek rzeczonego pomocnika Józefa
Jundziłła. | |

X. Stanisław Jundziłł
Prof. Bot.

 

Ogrod botaniczny w IVarszawie.

(Po wydaniu przeszłego numeru naszego Pamiętni-
ka, dostaliśmy, Spis roślin ogrodu botaniczne-
go królewsko-warszawskiego Uniwersytetu wy-
dany przez M. SzuBeRTa Professora botanikiR
dyrektora ogrodu, członka Tow. król. warsz.
przytaciół nauk, drukowany w Warszawie ro-
ku 1820 in Bvo. Ponieważ przedmowa tego
spisu, zawiera dopełnienie tych wiadomości ia-
kie położyliśmy wyżey (su. 115); przeto wy-
iątek tu pomiesczamy). | wzi

Ułatwienie kommaunikacyi z innemiiuż dawno
założonemi ogrodami, iest głównieyszym celem
wydania spisu, który razem i uczącey się młodzie-
ży akademickiey, w wyszukiwaniu roślin w samym
ogrodzie, bardzo będzie dogodnym; chcąc przy=
tóm uczonćy publiczności podać wiadomość o po-
czątku i teraźnieyszym stanie ogrodu, poczytuie-
my sobie za obowiązek, wspomnieć o ważnych
odmianach, iakie w tych czasach zaszły.

Ogrod botaniczny pod pałacem Kazimirow-
skim od kilku lat założony, był nader szczupły,
grunt miał nienaylepszy, a szklarnie były bardzo
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małe. Kommissya rządowa nad oświatą publicz
nączuwaiąca, uznając ogród ten za tymczasowy,
tyleteż tylko na niego łożyła, ile utrzymywanie
 porządue koniecznie wymagało; pomnażałsię ie-

— Kiązęcia
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dnak zbiór roslin, inż to przez dary różnych o
wzrost nauk gorliwych rodaków; iużto otrzyma=
nemi z różnych ogrodów botanicznych nasionami,
już to nareszcie małemi wansportami z Drezna za-
pisanemi.
W roku zaprzeszłym Nayłaskawszy Monarcha,

na przedstawienie Ministra oświecenia publiczne-
go, darował na ogrod botaniczny i obserwatori-
um wielki plac, do Łazienek dawniey należący, a
pospolicie Belweder zwany. Mieysce to w części
1uż zabudowane, maiąc officynę mieszkalną i długi
szereg szklarni, za czasów króla Stanisława Au-
gusta wymurowanych, natychmiast zostało obwie-
dzione, staraniem Kommissyi oświecenia, sztakie=
tami, zaczynającemisięod drogi głębokićy , teraz
porządnie terasowaney, ciągnącemi się w dłuż głó-
wnćy alei aż do Uiazdowa (teraznieyszey posia-
dłościJego Cesarzewiczowskiey Mości Wielkiego

onstantego) idącemi dalćy do muru wiel-
kiey dolney oranżeryi; a od niey wierzchołkiem
góry Kalwaryi do drogi głębokiey, w dłuż którey
ciągnąc się do pierwszego punkta dochodzą.

Przestrzeń ta,stosownie do położenia mieysco-
wego i podług woli Ministra oświecenia, podzielo-
naiest na trzyczęści: wss © -uytkejkO

Pierwsza od głębokiey drogi do środkowego
zabudowania , dosyć równa a teraz iuż dobrze u- -
prawiona, przeznacza się na własciwą szkołę bota-
niczną; podzielono ią na porządne kwatery a te
na zagonki kwadratowe, z których każdy dla ie--
dnego gatunku iest przeznaczony: zagonków iest

- tyle ile wprzyszłościobiecuiemy sobie mieć roślin
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w gruncie wytrzymuiących, a wielez nich, choć.
na zimna nasze nieco czułe, aklimatować starać się
będziemy. i Bi

Druga część położona między środkowćm za=
budowaniem a Uiazdowem, na którey się znaydu-
ią drzewa rodzące, przeznaczona iest na ogród o-
wocowy w którym się kształcić i doskonalić maią
młodzi rodacy, w sztuce zakładania i przyzwoite-
go utrzymywania podobnych ogrodów. Część ta
razem z ananasarnią, figarnią i wielką dolną oran=
żeryą, wyłączona została z ogrodu botanicznego,
na potrzebę stołu Nayiaśnieyszego Pana i Jego Ce-
sarzewiczowskićy Mości Wielkiego Xiążęcia Kon-
stantego, i na koszt funduszu łazienkowskiego iest
utrzymywana, pozostaje iednak podług woli Ja-
śnie Oswieconego Xiążęcia Namiestnika królewskie-
go pod zwierzchnićmzarządzeniemKommissyi O--
świeceniai bliższym dozorem dyrektora ogrodu.

> Część trzecia, od' strony wschodu położona i
zgorzysta, urządzona na sposób angielski, prze-
znacza się na publiczną promenadę; w tćy części
zawarte są: fundamenta kościoła Opatrzności na
górze Kalwaryi położone, i rezerwoar okrągły mu-
reWEE R >" i ATN

_ Nowa. officyna odpowiadaląca starey, na po-
mieszkanie dla professora i ogrodnika została wy-
murowana i wnet zupełnie będzie skończona; szklar-
nie zaś przez długi niedozór zniszczone, iak nay=
porządniey teraz są wyreparowane i iuż w znaczney
ich części rośliny przezimowały. Przed szklarnia-
mi od strony południowćóy, obszerne iest mieysce
na inspekta a wystawienie roślin wlecie przeznaczo-
ne; od strony północney iuż zaczyna się stawiać
obserwatoriuu, które znacznie szklarnie przewyż- .
szy. Prócz kosztów łożopych na ogrodzenie, wy-
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murowanie officyny, reparacye szklarni, uregulo-
wanie gruntu, porządne utrzymanie całego ogrodu
i tym podobne przedmioty, przeznacza ieszcze Kom-
missya rządowa wyznań religiynych i oświecenia
publicznego, potrzebne fundusze, na zakupienie
roślin, w celu coraz znacznieyszego pomnożenia

zbioru.  Przeszłćy wiosny przybył wodą piękny
transport roślin z Berlina, pod dozorem terazniey-
szego ogrodnika Gintra; transport ten przeszło 6000
zaotych kosztował; wiele przymnożono roślin z na-
sion, inne zakupiono w różnych mieyscach; doda-
wszy te które dawniey się znaydowały do nowo

: pezyby ych; posiadamy teraz przeszło pięć tysięcy
gatunków, które w wychodzącym spisie podług
klass i gromad przyrodzonych układu Jussieugo u-
miesczamy. Podług tego samego układu, który
za naydogodnieyszy uważamy, posadzone są w szkół-
ce rośliny w gruncie wytrzymuiące, podobne obok
siebie, a zatómnietak różnych klassach rozrzu-

cone, iak toczęstow układzie Lineusza się zdarza;
lubo tosię zdaie bydź rzeczą oboiętną w iakim po-
rządkupo sobie rodzaie i gatunki następuią, iednak-

że uaiosto się z pewnością, że rozkład iakiw na-.
szym pzaprowadzony, bardzo poznawanie
roslin ułatwia.

Wiele iużtćy wiosny otrzymaliśmy nasion z0-
grodów botanicznych: berlińskiego , wrocławskie-
go, krzemiemieckiego , krakowskiego i dorpackie-
go; spodziewamysię więc zbiór nasz, wypielęgno-

ową,%

wanemi z tych nasion roślinami wzbogacić , gdy
iuż znaczna ich ilość wschodzi. Naywiększy w tym
roku zaszczyt przyniesie ogrodowi zbiór nader rzad-
kich roślin, który łaskawie przyobiecała udzielić
Nayiaśnieysza Cesarzowa Matka, ze swego bogate-
go ogrodu w Pawłosku, prócz tego upoważniła
Kommissya rządowa dyrektora ogrodu, do spro-
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wadzenia z Drezna znaczney ilości rzadkich 1 dro-
gich roślin zagranicznych. |

Przy tak szczodrey opiece: rządu, i nadzwy-

czayney troskliwości o wzrostogroda JW.Mimistra0-
świecenia, z pewnością spodziewać się możemy, że

zbiór naszego ogrodu wkrótce się bardzo pomnoży.

Porost ścienny.

W tomie I. Pamiętnika naszego (str. 41) pomie-
ściliśmy opisanie porostu ściennego, teraz dla nzu-

pełnienia tego artykułu dołączamy teyże rosliny

kolorowaną rycinę 7'ab. III.fig. 2. a,b,c. i
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Ogłoszenie prenumeraty na dzieło botaniczne

w ięzyku Rossyyskim.

Autor Słownika techniczno-botanicznego, czło-

nek głównego rządu szkół J. J. Martynów, przed-

sięwziął wydać nowe dzieło, pod tytułem trzey

Botanicy, 'w którćm obięty będzie wykład znako-

mitszych systematów królestwa roślinnego, 7T'ur-

neforta, Linneusza iJussieu. Przed każdym wy-

kładem umieści się biografiia autora układa; da-
ley nasiąpi sam układ podług klass zdodatkiem

wiadomości o botanikach, którzy o roślinach pisali

bez porządku układowego. amknie' się xięga

planem botaniki, iakiey jeszcze nie mamy, a iaką

życzyliby mieć nawet naturaliści innych kraiów.

Dla talentów wszędzie iest otwarte pole. Może i.

w.naszym kraiu ukrywa się gdzie talent, któremu:
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drogę tylko ukazać należy i wesprzeć względami
rządu, ażeby plan mógł bydź WwykoDanym. ię:
kopism swóy poddawał autor pod roztrząśnienie
główney zwierzchności narodowego oświecenia,
która uznawszy za rzecz pożyłeczną i potrzebną
aby na iaw był wydany, polecił mi zaiąć się wy-
drukowaniem. Cena dzieła w.S. Petersburgu ru-
bli 5. a w Moskwie rubli 6. Prenumeratę przyymu-
ią xięgarze nadwotYni; Sez-Florań, Sleninowie;
Głazunów, Zaikin, i Świeczników ; a w Moskwie
kommissant uniwersytetu Sziraiew. W tychżemiey-
scach można dostać wyżey pomieniony słownik
Techniczno-botaniczny, w Petersburgu po 15
a w Moskwie po 7 rubli. Imiona prenumeratorów
będą wydrukowane na czele dzieła. O wyyściu dzie-
ła oznaymi się przez gazety i pisma peryodyczne.
Chcący odnosić się do samego antora raczą na li-
stach zapisywać: Rzeczywistemu Radey Stanu
Janowi Janowiczowi Martinowu owizdł.

KRÓNIKA FARMACEUTYCZNA, 3

Układ warunków pod iakiemi przyymowani
A'utrzyrtyiwani są. pomocnicy. czyli” subiekci.

„w. Aptekach wiłeńskich, AMEA me nr zal

; *Wydział | farmaceutyczny © towarzystwa medy=
cznego, maiąc na celu starań swoich obmyślanie .
środków doudziełania skuteczńćy pomócy, z ro--
zmaitych względów i wydarzeń potrzebować się.
mogącćy przez osoby powołaniu farmaceutyczne- *
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mu poświęcone(FPamięt: farm. T.I. st.261.) gdy
w ich liczbie uważa pomocników czyli sabiektów
nayczęściey kolei tey uległych,a pomoc iakiego=
kolwiek rodzaiu nie może bydź ani śmiało poszu=
kiwaną, ani sprawiedliwie świadczoną, .iak tylko
w miarę zasługi przez należyte i godne stanu swo+
iego postępowanie; osądził zatćm bydź rzeczą słu-
szną wytłumaczyć się, na czćm to Paaceo po-
stępowanie pomocnika zasadza; a wyłusczaląc te
zasady w ninieyszych prawidłach, przedsiębierze
tym, którzy podług nich sciśle zachowywać się

będą, dopomagać podług możności swoićy, w 0pa-
trywaniu dogodnego mieysca czyli kondycyi, w uła-
twieaiu doskonalenia się w naukach, w udzielaniu
PO Ż rady i w obmyślaniu wsparcia wprzy
padkachmieszczęsliwćy iakićy w życiu przygody.

1. Pomocnik 2 naturystanuswoiego,będąc.
w ogólności obowiązanym do wykonania w swćm
powołania tego, do czego przeznaczy i użyie go
przełożony, lub mieyscowy zwierzchnik, wtedy
naypewniey udowodnić potrafi przyzwoitość swego
postępowania, kiedy usilności dołoży, ażeby tem
przełożony lub zwierzchnik, zupełnie iwe wszy-
stkićm z niego był kontent. Punktteniest istotną
obowiązków treścią, a następujące wyszczególnie-
niemiego i wypadkiem. OP Rigag;, OSENERZEJ

Il. Wchodzący w obowiązki pomocnika do
apteki, ma bydź wydziałowi na sessyi przedsta
wiony, gdzie mu się ninieysze przeczytają punkta,
a umowa zawarta z pryncypałem do potocznegoza-
pisze się protokołu. Takiż samy porządek zachowa
się przy oddaleniu lub zmianie mieysca. ©;

- MIE Każdemu porucza się i poleca ciągłe cho-.
dzenie na ieduę lękcyą w uniwersytecie stosownie
do postanowienia oddziału medycznego w tymże.
uniwersytecie w r. 1819 d. 19 września nastałego.
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Dozwolenie drugićy, od woli przełożonego zależy,
który bez wątpienia dalekim od tego nie będzie, ile
czas iokoliczności pozwolą.

IY. Pomocnik zawsze obecnym bydź powinien
w aptece, gdzie prócz ogólnych zatrudnień i czyn-
ności, naybardziey porządkuiochędóstwa w kaźdćm
mieyscu postrzegać iest obowiązanym; nie może prze-
to ani na krok z apteki się oddalić bez opowiedzenia się
i wiadomościswego zwierzchnika, gdyż ten za wszel-
kie uchybienia, nawet naymnieysze, prawnie do od-
powiedzi pociąganym bydź może; drobna albowiem
okoliczność, lub mała omyłka w niebytności iego
popełniona, częstokroć-bywa bardzo szkodliwą;
zrządzić może nieufność i całą aptekę podać w po-
deyrzenie , którey sława zależy iedynie na ścisłćm
wypełniania obowiązków osób wniey zostaiących,
a które przez to samo nie mogą bydź panami czasu
swoiecgo. * Ktokółwiek' zas lekce waży obowiązki
swoiego powołania, wykracza, zdradza wiarę pu-
blicznąi staie się niegodnym społecznościczłonkiem.
©7'V. Z punktu poprzedzającego wynika,że zacho-
wanie należytego porządku i ochędóstwa w aptece,

ARE
w izbach składu, w laboratoryum, w sklepie apte=
cznymi t. d., naygłównieyszym pomocnika iest obo-
wiązkiem. Obok tego przezorność i przytomność
w każdćmzdarzeniu,tagodne obeyście się z ludźmi do
apteki przychodzącymi, iako i z uczniami, nader wa-
żuemisą warunkami, a które nawet z dobrego wy=
chowania same wynikają; wszelakoż względem ucz-
wiów dła utrzymaała ich w obrębach stosownego
posłuszeństwa , przyzwoity stanowi zachować należy
rygor, ażeby ci dla starszych, należyty mieli sza-
cunek i posłuszeństwo, nie tak zbolaźniiako ra-
czóy z PO żlz» i przywiązania wynikaiące;
dobre przy łady 1 wyznaczone zatrudnienia,od-
powiadaiące ich stanowi, naylepiey utrzymuią mło-
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dzież. Dawne lecz sprawiedliwe iest przysłowie,
że droga przez napominanie iest długa, a krótka
przez przykłady; bo tysiąc słów wyrzeczonych, nie
tyle skutkuią ile ieden przykład. Wszakże, iak.
ostre i zbyt surowe obeyście się z uczniami złe
iest i naganne; gdyż odrażę w każdym sprawnie,
w krnąbrność wprawia i rodzi nienawiść, tak z dru-
giey strony zanadto wielkie zpoufalenie się z mło-
dzieżą, nie maiącą ieszcze doyrzałego rozsądku, i
niewczesne pobłażanie, osłabia szacunek ku przeło-
żonym i posłuszeństwo, a przeto cały porządek
rzeczy wywraca. Skutkiem tego bywa, lekcewa-
żenie zwierzchnika, zaniedbywanie obowiązków
względem siebie, względem drugich, i względem
saruego powołania. Napominania łagodne, do ser-
ca mówiące, z przekonywaniem połączone, bez za-
wziętości, łaiania grubiańskiego albo pogardy, nay-
lepiey poprawiaią; wszakże naymnieysza niewier-
mość popełniona, pod żadnym względem przebaczo-
ną bydź nie może; taki wraz wyłączonym bydź po-
winien, ażeby drugich nie gorszył. Udzielanie ucz-
niom „jawi syczących się farmacyi w teore-
tycznym1 praktycznym względzie, również i po-
ałkonych „tg zadaja: e
ile tego czas pozwoli, rzeczą iest także pomocnika,
gdyż się przez to i sam w nich ugruntnie, bo się
naywięcey uczymy ucząc drugich; a do tego ran-
ne lub wieczorne godziny wolne od innych zatru-
dnień, posłużyć mogą.
— VI. Częste przeglądanie wszystkich składów ap-
tecznych dla tego iest koniecznie potrzebne,- ażeby
wcześnie można wiedzieć co naypierwey do zrobie-
nia pozostaje; temu się zaradza zapisywaniem do
dzieńnika nie dostawaiących rzeczy , a uskutecznia
się wszystko za wiedzą przełożonego.
a vii. We wszystkich zdarzeniach wątpliwych,

Pam. Farmaeeut, Fi. T.1L N. 2. 21
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takcosię tyćcze odprawy lekarstw, iakó też i robót
w laboratorynm, odnosić się należy do zwierzchni-
ka dla zasiągnienia rady lub obiaśnienia.

MII. Ponieważ apteka iest mieyscem publicznóm
i składem wielu rzeczy mocno działaiących , słażą-
cych do zdrowia ludzkiego: przeto zachować nale-
ży w każdym względzie, dla uniknienia pomyłek,
naywiększą ścisłość 1 ostrożność; nie wypada spu-
szczać się w tey mierze na uczniów iako potrzebu-
jących ieszcze dozoru i nie maiących należytego do-
świadczenia. '. (+ Dni:

Porządne utrzymywanie protokóła bezpośre-
dnie do pomocnika należy, do którego codzień za-
pisywać się powinny receptyprzy odzące, i za
wierność iego szczególniey iest odpowiedzialny.-

X. Krytykować przyniesione do apteki recepty,
sama obyczayność mie pozwala; nie godzi się tóż
nigdy badać o cierpieniach chorego; gdyby zaś
chorzy, co się niekiedywydarzaćzwykło, o skutkach
lekarstwa zapisanego badali, w tenczas do samego
z tćm odesłać należy lekarza. Peel

XI. Każdemu z obcych zabroniono bydź powin=
no czytanie lub przezieranie receptów dó apteki
przymiesionych, a protokół zamknięty ma bydź za-
wsze dla obcego. Również przystępu w aptece do
stołu expedy Jaego , dla wszystkich po lekarstwa
przybydPSiĄŻRE bronić należy, gdyż przeztore-

cepty ginąć, a lekarstwa zamieszane bydź mogą.
Wszelkie nieobyczayne postępowanie, wrzaski, gło-
śne nawet rozmówy, ani na moment w aptece cier-
piane bydźnie powiany; owszem naywiększa skrom=
ność i spokoyność ma się zachować w tćm miey-
scu, gdzie na zupełney przytomności umysłui na-
tężoney uwadze osób około lekarstw chodzących,
zdrowie ludzkie a częstokroć iżycie polega. Od
wiedzanie nawet przez kollegów, mieysca mieć nie
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powinno waptece, a mianowicie za recepturą czyli
w expedycyi, ponieważ to roztargnienia bywa
przyczyną, w robocie mitręgę czynii czas daremno
zabiera. Wszakże znoszenie się z iedną lub dwiema
osobami dobrych obyczaiów, we względzie nauko«
wym do powtarzania i Ćwiczenia się w nabytych
wiadomościach, w czasie wolnym od zatrudnień i
Wmieyscu mieszkalnćm nie iest bronne.

XII. Bez wiedzy zwierzchnika, nic zgoła brać
na rachunek nie wypada, wyjąwszy nadzwyczayne
zdarzenia, bo ztąd rozmaite dziać się zwykły nade
użycia i straty. Również nikomu bez wiedzy prze-
łożonego nie wolno na rachunek wydawać z apte«
ki łekarstw. |

XIII Oddalenie się z domu dla przechadzki,
lub rozerwania umysła, ma bydź zawsze za pozwo»
leniem przełożonego w porze przyzwoitćy, nie iest
zaś do pewnych dni lub czasu przywiązane, ani bydź
może za nadto częste; zwłaszcza że mieysce prze=
chadzki zastępuie uczęsczanie na lekcye uniwersy=
teckie. Jak w pierwszym tak i w drugim przypad
ku, zastrzega się powrót w porze właściwey. Późne
zas wychodzenia z domu i wszelkie zabawy nocne;
zupełnie są bronne, iako nieprzystoyne 1krzywdzą-
ee zaymuiących się tćm powołaniem. © i

„ Do nałogów nieprzyzwoitych a nawet o=
brzydliwych należy, palenie lulki, które pod ża-
dnym względem cierpiane bydź nie może w aptece,
a nawet i w domu, bo zarażone dymem tytunio=
wym ręce i suknie, lekarstwom go udzielają i czy.
nią dla chorych nieznośnómi.

XV. Muzyka dla własney zabawy i rozerwania
nie iest bronoą, byleby tylko nie była do zbytku
posunioną i nie zamieniła się w passyą wiele czasu
zaynmiącą: owszem z wielu względów iest użytecz-
ną, czas wolny na odpoczynek poświęcony, pozo*

ZR
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staiący od zatrudnień literackich, przyiemnie zay*
muląc.

XVI. Dla zachowania porządku, pomocnik w o-
bowiązku zostaiący, ieśli ma zamiar odmienicmiey-
sce, oznaymi przełożonemu trzema miesiącami przed
ukończeniem roku, również i przełożony stosować
się będzie do tegoż czasu, wcześnie otrzegaiąc po-
mocnika, ieśli go niema zamiaru daley utrzymy”
wac, wyląwszy przyczyny i wykroczenia nadzwy-
czayne, da których i ostre albo uszczypliwe od-
powiedzi należą, w iakowym razie przełożony bez
wypowiedzenia wczesnego, ma prawo usunąć go
z mieysca, nie czekając czasu przepisanego.

XVIIL Gdzie są powinności tam i należytości
inieysce mieć muszą, a zatćm, ieśliby przełożony,
w czćmkołwiek ubliżył podległemu sobie, i nieprzy-
zwoicie z nim postąpił, wienczas ma prawo po-
mocnik wnieść do wydziału na piśmie przełożenie
jokrzywdzenia swoiego,a taką idąc koleią, za-
dosyć uczynienie bez żadney stronności otrzyma.

XYTIE Każdy pomocnik przyzwoicie obowiązki
swoie pełniący, otrzymuie za poswiadczeniem zwierz-
chnika pochwałę od wydziału, za pilne sprawowa=
nie się W czasie pobytu swego, co się z wyszcze=
gólnieniem teyże pochwały do protokułu wciągnie;
a przeciwnie, obowiązkom swoim nie odpowiada
iący, iako nie stosuiący się do przepisów ogólnych,
dobrowolnie przyiętych, nietylko bydź może w ka-
żdym czasie przez zwierzchnika usuniętym, lecz i
postępki iego w protokóle wyszczególnione zosta-
ną, dla których został oddalonym.

 

Postanowienie względem aptek w Hannowerze.
W Hannowerze roku 1820 d. 19 grudnia wy<

szło następuiące rządowe postanowienie: Staraniem
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iest naszego rządu dawać baczność ażeby apteki
równo były po kraiu rozdzielone, toiest aby w ie-
dnóm mieyscu nie było ich za wiele, a w drugim
zbyt mało, i żeby przez to publiczność niebyła
przymuszoną udawać się do mieysc odległych dla
sprowadzania lekarstw, albo ze stratą czasu wry-
chłey potrzebie ratunku przeciw gwałtownćy cho-
robie długo na ich dostarczenie lub przygotowa=
nie oczekiwać; Oraz, ażeby stan farmaceutyczny,
tak ważny Ww społeczności należycie mógł bydź opa-

trzovym, zabespieczeniem stosowney konkurencyi
do utrzymania się przyzwojtego. Dogodzono w tćy
mierze obu stronom. Odiąd nikt nie może bydź
właścicielem albo dzierzawcą apteki, kto lat 25
nieskończył,idiema wziętości uczciwego, rozsądnego
i stałego człowieka, a przy tem, nie zdał examinu
w Hanpowerze, dlaudowodnienia przyzwoitey sta-
nowi swemu nauki. Złamburg. Staats u, Gelehrte
Zeit. 1821. N. 1a. 20. Stycznia.

YI:

WIADOMOSCI ROZMAITE.

s „ Ba
Nowe lekarstwo na wściekliznę znalezione w ro-
ślinie SCUTELLARIA LATERIFLORA (2 ryciną).

Pismo z którego treść kier jo artykułu wy-
ięta, wydał medyk z Nowego Yorku, Zyman
Spalding (a). Na wstępie opisuie roślinę służącą

e Poza

 

(a) A history óf the introduction and use of Scutellaria lateri-
flora (sc ) as a remedy for preserving and curing hy-
drophobia, occasioned by the bite of rabid animals, with
cases. Neto Kork 1819. 8v0. str. 30. ZA ZW

Ż
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ża lekarstwo na wściekliznę, a potóćm wymienia
wszystkie czynione w tćóy mierze doświadczenia.

Roślina ta systematycznie zwana Ścutellaria
łaterifłora, Tarcznica bocznok wiatowa, należy po»
dług układu Zinneusza do klassy nierówno-cztero-
pręcikowey (Didynamia), rzędu nagoziarnowego
( Gymnospermia ). W Ameryce znana iest u pospól-
stwa pod nazwiskiem czapki nocney (Ścullcap ).
Rośnie tam w wielu okolicach, od Kanady aż do
Karoliny, w mieyscach cienistych i wilgotnych.

Rodzaiowy charakter. Kielich dwówargowy, war«
gi całe, zamykające nasiona po okwitnieniu pokry»
wą okrągłą; w górney części walcowatego kieli-
cha, krótka znaydaie się przysadka (od Którey dla
nieiakiegoś podobieństwa do tarczy Ścutel/um, ro»
dzay ten Scutellaria, nazwany został); po prze»
kwitwieniu i doyrzeniu nasion, rozszerza się kielich
i formuie wydatność. Korona dwówargowa; gór-
na z tych warga z wierzchu iest sciśniona i sklepi-
sta, troisto-wcięta; przedziałka średnia szersza od
bocznych; warga dolna od górney krótsza, nieco
karbowana; rurka kwiatowa przedłużona, walco-
wata, do góry cokolwiek wygięta.

Gątunkowy charakter. Pursh w tym rodzaiu 10
liczy gatunków, Person ich 22 opisuie. 'Tarcznica
boczno-kwiatowa Scutelląria lateriflora wyrasta
od iediój do wzech stop wysokości; łodygę ma
ćzworoboczną, gałęzie i liście naprzeciwległe; ko-
rzenie czerwonawe, których włókna szaro-żółtawą
maią farbę. Od SE: różni się gatunków, że ma.
łodygę na liczne gałęzie podzieloną; liście iaiozva-
te, poz, spiczaste, na długich osadzone 0-
goukach (tym ostatnim charakterem odznacza się
-od dwóch bardzo zpowinowaconych gatunków, to-
jest: Scułelłaria nervosa i galericulata , których
liście są przysadziste); mnieysze listki są prawie
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sercowate. Kwiatostan iey ramienny, ppichodzĄgK
z pomiędzy liści, prawie gronkowaty, z długie
gałązek złożony, na których małe, błękitne, znay-
duią się kwiaty, drobnemi przysadkami opatrzone,
Cata roślina zupełnie gładka, bez włosów, kutne-
ru i kołców; kolor ićy światło-zielony, a w ogól-
ności ma pierwszy rzut oka do mięty pospolitey
Mentha sativa podobna.. Kwitnie = końca lipca
aż do września. Rycina na /'ab. IL. fg. 1.dokła-
dniey ią wyobraża. ak

Pan Spalding donosi, że ile się mógł dowie-
dzieć, Doktor Lavrence van Derveer 2 ltoysfield
w okręgu miasta Mil/sborough , hrabstwa Som-
merseet w New-Fersey, był pierwszym,€o 'Tar-
cznicy bocznokwiatówey, iako, lekarstwa zapobie-
gaiącego rozwinieniasię nieszczęśliwey choroby, po
ukąszaniu wściekłych zwierząt,na ludziach iuż od
roku1775 doświadczał. (Medyk ten umarłwr.
1815. Dowiedzieć się miał o iey skutkach w, cza-
sie pobytu swego w //irginii, czemu wszakże au-
tor zaprzeczą), Wiadomość takową wielu medy-

kom udzielił, kiedy samprzeszło na 400 osobach
i na 1000 zwierzętach lekarstwa tego z naylepszym
skutkiem miał doświadczyć, iednę tylko wyiąwszy

osobę,uktórey po użyciu, chorobata się rozwi-
nęła. W tych zas, którzy od foerat Ek ch
pokąsami, rośliny tey nie używali, albo w ilości nie-
dostateczney, wścieklizna się okazywała i konczyła
smiercią.— Oprobach umyślnie czynionych wcelu
doświadczenia skutków tey Tarcznicy na zwierzę-
tach, poświadczyli Doktorowie Morris, Kinney,

Little, Henry i Bloomfield. Poźniey miał. się
przekonać o tóm i Doktor 7'homas Steel w Belle»
ville w New Yersey. He gi

Syn Doktora van Derveer medyk, miał także
wprzeciągu 50 letniey praktyki, na 40 osobach
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doświadczyć dzielności tego lekarstwa, i ważniey:
sze historye ogłosił, Używa on iego sposobem na:
stępuiącym (b): roślina zbiera się przed kanikułą
albo i poźniey, suszy się w cieniu, obraca na pro-
szek, i zachownie w szkle mocno zatkniętóm, smo-
łą ie zalewaiąc. Z proszku robi się dekokcya tak
mocna iak herbata, i daie się osobom od lat 12 lub
doyrzalszego wieku pó pół penty (c) wieczorem i
z rana naczczo; dzieciomod łat trzech, połowę tćy
ilości, a ośmioletnim 4 penty. Co trzeci dzień da-
wać należy choremu po dwie łyżeczki utłuczonćy
siarki, z iakimkolwiek syropem, dla utrzymania
wolnego żołądka. Dnia 4 powraca się do używa-
nia tarcznicy bocznokwiatowey. Chory powinien
wstrzymywać się od potraw maślanych, mićcznych
i w ogólności od ułustych, iako też i od napoiów
spirytusowych; strzedz się ma zamoczenia nóg, pó-
ki bierze lekarstwo, Wyżey wspomniony Zevżs,
takim lecząc sposobem, miał się wokolicy swe
bardzo wsławić, i do roku 1810(wktórym Raf
z tego świata) do 100 osob i 50sztukzwierząt od
wścieklizny ochronił. Wiadomość o tym środku
dzieciom swoim zostawił, iakotaiemnicę familiyną.
ledenz iego synów we 20, drugi w 50, a trzeci
we100 przypadkach, rośliny teyż pożądanym u-
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Żywać mieli skutkiem, a
i» RAE po ». ew A 2 wą Fęka ć j

„Doktorom 7'kacher i Bartlett, nie powiodło
się leczenie tą rośliną, tak ludzi iako 1źwierząt;lecz w tćm uczyniono im zarzut, iż ićy albo w nie-

dostatecznćy ilości używali, albo nie ostrzegali na-
leżytego zachowania się w pokarnąc, lub też nie

2 > s

(b) Sposób ten pochodzić maodpewnego Lewisa, który sam był4 se psa pokąsamym i iakoby tym się iedynie e
ował"

(c) Penta angielska zawiera uncyy 16 filedycznych. j
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dawali proszku siarczanego, a co ma bydź głó»
wnym pomyślnego leczenia warnnkiem.

ktor J/illiams i oyciec iego aż do roku 1813,
więcey50 osób i 50 zwierząt, przez użycie tey Tar-
cznicy ochronić mieli od rozwinienia się wściekli-
zny, i osobne w tey mierze czynili na zwierzętach
doświadczenia. O nat)
W przypisku powiada P. Hufełand, że podłg

tych świadectw rzecz ta na uwagę medyków zasłu»
guie, a tóm bardziey, że spodziewać się można, iż
roślina (iak wiele innych północno-amerykańskich)
da się i u nas przyswoić. Znayduie się ona w kró-
łewskim botanicznym ogrodzie w Berlimie, a ztam-
tąd daley upowszechnioną zostanie (d). Proszę tyl=
ko, powtarza P. Zfufeland, nie zaniedbywać w le=
czeniu ostróżności w opatrywaniu mieyscowćm ra-
ny, a szczególniey wypalania iey natychmiast i u-
trzymywania przez czas dłogi wropieniu. Zufe.
łand Journal der pracktischen Ileilkunde 1820.
aSt.8. S. 74-90.

Professor medycyny praktyczney w naszym Uni.
wersytecie P. Frank, z tey okoliczności uwagę czy-
ni, że czas iuż byłoby szarlataneryi *w zalecaniu spe-
cyfikównawściekliznę położyć tamę: śmie nawet
twierdzić, iż lekarstwa takiego nawet niepotrzeba,
kiedy rzecz idzie tylko o zapobieżenie maiącey się
rozwinąć chorobie w człowieku pokąsanym od
źwierząt wściekłych,nie zna bowiem żadnego zgo-
ła przykładu, w którymby tem nieszczęściem dot-
kniony, ieżeli wcześniey podług reguł sztuki był
leczonym, uległ wściekliźnie. Sam on więcey sta
podobnych miał chorych, którym częstokroć nawet
dosyć poźno po ukąszeniu od źwierząt ratunek był
 

(d) Test (R naszym ogrodzie botanicznym, jako też i wKrjaniaż-
c cu. , "2 * Ą A 200 Mik ; ć
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dawany, a iednak żaden wścieklizny nie doznał.

Potrzeba zatóćm środków tylko przeciw chorobie iuż
rozwinioney, lecz ażeby takie zasługiwały na zaufa-
nie,powinny bydź koniecznie wypadkiem doświad-
czeń pewnych i zdarzeń niewątpliwych na ludziach,
w których iuż choroba była rozwiniona, a iednak
środek ten ocalił im życie. Lecz takich zdarzeń
dotąd nie było. Zyczyć zatóm potrzeba, ażeby unika*
no każde nowo z przesadą zalecane lekarstwo, wnet
ogłaszać za niezawodny środek przeciwko wściekli-
źnie. Takie albowiem niedorzeczne postępowanie

szkodę tylko przynosi, gdyż przez to, prawdziwyi
jedyny ratunek, który sztuka lekarska podaie dla za-
pobieżenia temu nieszczęściu, zwykł się zaniedbywać.

 

JFiadomość o skutkach pieprzu pospolitego (Pia
© pernigrum) przeciwkofebrze,przezDokt. Lu»

dwika FRaNka Radcę T'aynego i-Nadwornego
lekarza XiężneyParmy. 0 -

"m kory peruańskiey, takbyłowiele zale-
"_ canych i zachwalanych lekarstw przeciwko febrze,
iż rozumiałby. kto, «że w tym względzie wszystko
już wyczerpanćm zostało; leczkażdy medyk zay-
muiący siępraktyką,któryprzy łóżku chorego tych
środków doświadczał z pewnością powiedziećmo»
że, że do leczenia choroL febrowych.„ani poiedyń-
czego ani złożone 0 lekarstwanie mamy , które-
by iakożkolwiekiscmogło w porównanie ze skut-
kami kory peruańskiey. Przypadek mię wszakżę
naprowadził i podał okoliczność do poznania na-
wego i nader prostego lekarstwa przeciwko febrom
różnego gatunku, a co tu w treści mam opisać,
W lecie roku1816, służący tu na dworze do-
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stał zwyczayną febrę tercyanę. Po czyszczeniu ż0»
łądka, zapisałem iemu sześć łotów kory peruań-
skiey naylepszego gatunku, do brania po ilości zwy
czayney na raz. Lecz gdy ta żadnego niesprawiła
skutku, przepisałem lekarstwo na womity , a po»
tóm dawałem korę peruańską z solą ammoniiacką i
zopium. Ale gdy febra i od tego nieustępowała,
chory udał się do zalecanego mu lekarstwa, które
składało się zsześciu ziarn całkowitego pieprzu, po

trzykroć to powtarzaląc aż do ziarn 18, bez wagę:
du na powrót choroby. Nie bez wielkiego zadzi-

wienia dowiedziałem się wkrótce, że tym prostym
sposobem uleczóny został od febry, która przez
Wzy miesiące naydzielnieyszym opierała się łekar=

stwom; że pieprz całkowity w opóźnionym trawie-
niu żołądka i wnieczynności trzew kiszkowych iest
środkiem dzielnym, lubo zanadto zaniedbanym; iż
z gruba utłuczony nierównie mniey iest rozpalają-
cym, iak na miałki zdrobniony proszek; że w Nieme

czech wieśniacy pieprzu utłuczonego w kieliszku
wódki na godzinę przed paroxyzmem febry używa-
ią; wszystko to, tak iest dobrze wiadomóm, iak

szkody które z użycia iego wynikają. Lecz gdyo»

prócz Geoffroy żaden autormateryimedycznóy
o dzielnych skutkach i należytóm zastosowaniu
ziaren pieprzowych w febrach niewspomina; gdy

rzecz o którą idzie, bardzo iest interesuiąca,zt

je mi się przeto okoliczność ta godną bydź zastano-
wienia medyków, i czynienia dalszych doświad:
czeń, Wezwałem w tym celu P. Ghbigini, medy:

ka nadwornego Xiężney Parmy i lekarza regimeu-

towego , który znaypomyślnieyszym skutkiem febry
tym produktem leczył. Ja sam w roku 181g prze-
szło 72 choruiących na febrę uzdrowiłem,z któr

rych 52 osoby miały tercyanę a 8, kwartanę.
6 iednakże pozostało takich którym lekarstwo to
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niepomagało.  Wyymuią się albowinm od tego fe+
bry gastryczne i maiące charakter imflammacyyny.
wuporczywych tercyanach dawać musiałem aż
do 160 ziaren. W innych wszakże gdzie 50 łotów
kory peruańskiey nieskutkowało, dadź wypadało
stopniami, z należytą postępuiąe ostróżnością i przy
gotowaniem, od 500 aż do 400 ziaren; przez czas
długi bowiem po uleczeniu nawet używać zaleca-
łem, ażeby niepowróciła choroba.  Nayjrzyzwoit-
szą znałazłem formę dawania chorym tego lekar-
stwa, przez odwilżanie ziaren kleykiem gummy
arabskiey, proszkiem ie posypniąc przygotowanym
z korzeniaieru. Salz. med. chir. Zeit. N.9. S. 142.
(1821): Nie RYBYÓK ge 2

Prof. medycyny praktyczney w naszym Uniwer-
sytecie P.Frank, czyni względem tego artykuła
uwagę, że doswiadczenia tu przytoczone niezdaią
się podlegać wątpliwości, ponieważ rzetelnościego
stryła nadto dobrze muznaioma. Jeżeliby zaś sku-
tek tego lekarstwa u nas się nie sprawdził, przypi-
saćby iedynie wypadło tev odmienności wpływa

klimatycznego na febry, iaki zachodzi między Par-
iLitwą. Rozległa praktyka pierwćy we Wło-

szech a potćm w Litwie przekonały rzeczonego Pro-
fessora , że tak febry iako i inne choroby, podług
klimatów znaczniesięodmieniaią; a zatem sposob
leczenia, iakiweWłoszech dobrym się okazuie, szko»
dliwym bydz może w Litwie. Zdaie mn sięatoli,
że gdy rzecz idzieo użyciepieprzu,można iu nas

   

 

bez narażeniasię na niebez stwo doświada
czenie z nim czynić, Należy tylko niezaniedbywać
oczysczenia drog pierwszych, ieśliby febra ga-
suyczney była natury, a co w Litwie , prawie za«
wszeina mieysce. | s ;
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Postrzeżenia P. KucHENBekeRa Prowizora
w Mińsku.

I. Rozkład niespodziewany. Narzekania 0nie-
dokładne przygotowanie lekarstw, tak ze względu
koloru ich odmienaego, smaku, iako teżi skutków
dosyć często się przytafiaią, chociaż te nie zawsze
maią słuszne powody. Zdarzenie następniące, swie-
żym iest tego dowodem. Niedawno wypadało wi
podług zapisanego receptn, pół drachmy saletranu
potażu w iednym funcie wody dystyllowaney roz-
puścić, przymieszać pół uncyi ulepku fiiatkowego
pewną ilość kleyka gummy arabskićy i kwasu siar-
czanego póty kroplami dodawać, póki mixtura
kwaśnego nie nabrała smaku; wraz po zrobieniu,
póki stała w aptece, zupełnie była czerwoną; lecz
po zaniesienia do mieszkania chorego,iw ciepłćm
postawiona mieyscu, zupełnie szarą farbę straciła.
Medyk przy adi
mixsturę bezfarbną, a nie czerwoną, iak się spo=
dziewał, wniósł, iż w ićy przygotowaniu waptece
zayść musiała pomyłka: wszelako bardzo rozwa
żnie w tym postąpił, że nie narzekał na pomyłkę
w składaniu ićy popełnioną przezcoby przestra-
szył chorego i osławił aptekę ale przedemną wy-
nurzył swoie podeyrzenie. Zdarzenie to mię z po-
czątku zastanowiło ; iednakże pewnym będąc, iżerm
się nie pomylił, na myśl mnie wraz przyszło, że
was siarczany saletran potażu w cieple musiał ro=

złożyć, a kwas lub podkwas saletrowy wydobywa=
jący się w tym razie, czerwoną zniszczył farbę.
Zrobiłem więc w obecności medyka, podobną mi-
xturę a skutek takiż samy nastąpił, czćm się zupeł-
nie przekonał, że zniknienie koloru w zapisanćy

mixturze, nie było skutkiem pomyłki, ale znatury
składu wynikało. |

wiedzaniu chorego, gdy postrzegł
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Ii.Oecian Żelaza. Gdy miałem potrzebę robienia oc-
cianu żelaza do użycia zewnętrznego , nalałem uncyą ie-
dnę czystych opiłek żelaznych, dziesięcią uncyami octu
winnego zwyczaynego w słoiu funtowym, po zawiązaniu
iego pęcherzem i przekłóciu kilka razy igłą wystawiłem płyn
nasłońce po skłóceniu. Po tygodniu, opiłki żelazne w oc-
cie zupełnie znikły, arozciek był ciemno-brunatny, prze-
zroczysty, i zapach miał mocny kwasu octowego, z któ-
rym polaż brunatny, a węglan potażu nieco świetleyszy
dawał osad. Rozumiałbym że occian żelaza takim spo-
sobem otrzymany, możnaby na tynkturę eterowo-octową
używać. Zastanawiało mię wszakże, iż tak znaczna ilość
Żelaza mogła się w 10 uncyach octu rozpuścić i że ie-
szczemocny okazywał się w tym rozczynie zapach octo-
wy. Może pierwiastki po fermentacyi octowey pozostałe,
kley roślinny i Ł. d. pod czas niedokwaszenia się żelaza,
w kwas octowy się zamieniły. Proby na kwas winny
przytomności iego nie okazywały.

LIL. Sok cytrynowy. W roku przeszłym (1819) wczer-
wcu, maiąc przygotować sok cytrynowy, kazałem kopę

h cytryn ze skórki zewnętrznćy obrać, ale że prassa
była popsuta, pozostać musiałydwaduiw tym stanie, nic
się wszakżeprzezten czasnie popsuły. Powyprasowaniu,
otrzymałem 24 funta soku. Zostawiłem go wsłoinprzez
godzin 4, wspokoyności, po osadzeniu się mątu galareto-

- wego, zlałem płyn klarowny zwierzchu do butelek, zupeł-
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nie ienapełniaiąc i mocno zakorkowałem. Sok ten dotąd (a)
w sklepie chowany w zupełney utrzymuie się dobroci, nic się
bynaymnićy nie psuie, ani ulegapleśnieniu. Zastanawiaiąc
się że sok e i y, tak łatwobez zagotowania i filtracyi
utrzymywanybyt ż tem, że w tym razie fermen-
tacya, 'w cytrynach rkiobranych niezałwyływWRĘ
musiała, na oddzielenie się czystego soku, co się iwpowtó-
rzonćm doświadczeniupo dwa kroć okazało. Cukiernik tu
mieszkalący, Szwaycar, upewnił mię, iż w iego oyczyźnie za
rzecz maią niezawodną, że wszystkie sokifermentuiące mę-
tne, same nawet wina,daleko prędzćy wyiaśniaią się przez
ich zostawianie wspokóyności w óstatnieykwadrzexiężyca,a niżeli na nowiu. z i je
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(a) Artykałten nadesłany z Mińska d. 1liitopodh 1820. „1d

 


