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ПозйаЪа sig drukowaé pod туш warunkiem , aby po ‘чумн

kowanizu nie zaczynajqc дней-штаб , zloìone byly w Komítccie

cenzury .èxèmplarze xiqîki ley: ieden .dla ‘едой Komiletu , ат

dla departamentu ministerium oéwiecenia, d-Wa excmplarze dla

hmmuïonsxuï publiczney bibliotcki iieden dla IMPERATonsluEY

vakadçnxii панк. Wilno dnia 24 Czerwca |816 roku.

Z. Анатомии-Н Professor w Imp. пядей. Uniwers.

Czlonek .Komiletu Cenzury.`
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OMYLKI по PoPnAWY.

II. wier. 22. w przemowie zamiast папке; czyt. Nance.

_  — осъоащсе  plfzechodzäce.

27.  1 1.  -,- tóre _ która.

28. 29. pierw..   28. 29. _- 26. 27.

` 29. 2gim. 15. _  zastósowaé  zachowaó.

5o.  2o. _ :_ _tabulatae — шьшаше.

52. — /24.  — zamiarem  zamiarom.

54. v- 4. — _ éwìatìa — Ёи'йащ.56. '-. 19.  —_ kikokxotnie _ .kilkokrotmm

58. — 14.  _ dei@ i —- daie.

42. -. lo. v — — гасаеу -- naleây.

4 . - 6. т «- W cieple  wciele.

65. — 9. — _ w odlegloáé — w odlegloáci. _

67 —— 2.5. _  zostanq, ` _.- гении}.

—- — 10. — -. niedokwaszalo, niedokwaszala

niepolqczone níepoìzìczona.

_ _. 24. — -- w skìad  шина.

_ — 25.   wielkiego  cieklcgo.

86. т— 11. -+- *.'~ ' zniszczenie — 'zmieszanie.

101. — 17.  — ё’]; _ §17.

105.  7.  — штрйезааи'зау  zmìeszawszy.

»1 по. _ 25. _  s'w1ata — s'wiatîa.

128.  8. .- -J 58,5. — 55,5‘

159. — 27.` „ '- íarczanu  siarczanu.

146. _ 15.  _. we {lasze д we Напев.

150.  15. _  — ilos'ciq «n chciwos'ciq.

152.  27.  _ P. Davy спущу Р. Duhmg.

165. '- 14. -1-  Gimbernet — Gimberńat.`

164,  5. _1- _ carbonicum _ carboníurrn.
— — 19. — — wielu  nich.

195. — 7. _  ч- która '  które.

198. — 14.  _ ‘каппу _ —- Winge.

goo.  22.  — rozpuszcgau  rozs ui .206. д 5. —— — fosforu ЕЪ— fosfoylîn;

212. —- 18. ` — _ potass _ potaâ.

226.  9. -—  w subie. Niekto- w subie, шью,

 Ну rzy. ~

228. _. 11. -f -r- saletrowy  шлепал-папу. .

246. —- 18. — — wylqczyé _ läczyó

260. -— ч 1.  _ realgerem _ xjçalgaxjem.

262 — 17. -— .- ваш; —- wodç.

275.,

289.

505.

505.

558.

545.

_.

po wierszu piçtpalstyl'n (дойду, czçs'ciamí тишина P01

yczeî'sc'laxml wody gorqcéy, klóra` etc.
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15.
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шиши ЗЪШрЁеПЗе pag. '2, iego 1'Öz’nîca od skìadu

pag. 2, pierwiastki ielementa pag. 2, 5. ‘Орйзапйе

powínuwactw pag. 5. Sily przeciwne skupieniu

i skìadovví pag. 4. Deŕìnicya chemii pag. 5.

I. Powinowactwa pag. 5, nie sq równe pag. 6. Cz@

вып tylko z-bfiorowe ïchemicznie sig {Qczq pag.

6, ъ Co iest nasycenie pag.7. Stósunki che

miczne pag. 8, 9. Wyrazy iednoznacz'ne pag. 9. ‚

Tablice tych Wyrazów pag. 10, 1 1. Эйу pumaga

iqce kombinacyogn pa. 1 1. Siìy ipowinowactwa.

-spoczynkowe pag. 11 ‚ 12. Powinowactwa Wy

bioru pag. 14, 15. Ich tablice pug. 15. Zarzuty

przeciwko nim .Ber-thaleia pag. 16», 17. Ich po

¿zçéci niesìusznoéé pag. 17, 18. Prawdzivve z nich

wypadki pag. 19. »Zupeìne ni'ekiedy rozklady

рад 2o, Wnioski z,.caley папы pag. 21.

П. Narzeâdzía chemiczne pag. »22. Laboratorium pag.

22, 25, Piece przeno'sne pag.25', 2f'. Naczynía.

dq parowania pag. 27. Alembiki7 retorty i `prz'yie-l

-mniki pag. 28, 2_9. Uwagi nad buduwfè alembików

pag. 29 -‚ 50. Przygotowanie do destyllacyi; iey

д роаяы pag. 5o, 52. sublímacya pag. 52.
III. Оша preste pag. 55. I

IV. ‚(Наш promieniste 55, 55.

V. vSwiatìo pag. 55. деве promi'enïstoéc' pag. 55., 56,

штате i rozbicie на farby pag. 56. Promienie

éwieczìce igrzeiqce pag. 57. Proinienie chemi»

czne pag. 57. “фут éwiatla na kombìnacye

pag. 58 -‚ 59.` Mniemani'e Р. Davy 59.

VI. Cieplo pag. 4Q. Cieplik iest przyczynab odpycha

nip. pag. 4o. Równowaiy si@ì z attrakcyq pag.. I41.

Róine этапу sku pienia pag. 41, 42. Nie ma sz zu

pelnego Qstud zenia pag. 42. Ciepìomíerze pag.

'142, 45. Równovvaga cieplika pag. 45а Sposobnoáé

iiloéé wlaéciwa. cieplíka pag. 44. (Jieplik promie
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nisty pag. 44 ‚ 45. Róvvnoêé temperatury od cze

во pag. 45. Miara temperatury pag. 46. Miara.

iloêci Wlaáciwey cieplika , cieplikomierz pag. 47.

Cieplik utaiony pag. 48. Jego iloéé isposób Wy

dobycia pag. 48 ‚ 49. Sposobnoéó kiedy sig od

mienia. pag. 49. Przewodniki, zie i dobre pag.

50 , 51. Niknienie cieplika W czasie topienia i ‘

ulotnienia cial pag. 51 ‚ 55. Tlumaczenie tego

zdarzenia pag. 54. Zbiia sig tìumaczenie przeci

“те pag. 54 , 56. Troiaki stan cieplika pag. 56.

Ciaïa pìynne i lotne maia spoienie pag. 57. Kaìde

przyciskanie cial ich ulotnieniu'przeszkadza pag.

58. Im naciskanie WieL-k'szc ‚ tym trudnieysze za

2«дойштшйе раз. 59. Gazy i pary sa ciala zloione

pag. 59 ‚ 60. Zrzódla ciépla i ognia pag. 60 ‚ 61.

VII. Elektrycznoéó pag. 61. Водит i odjem'na pag.

61 ‚ 62. Elektromelra pag. 62. Przewodniki ‚

nieprzewodniki ‚ lpólprzewodniki pag. 62 , 65.

 

Bieguny elektryczne pag. 65, 64. Паш} elektry- ‘

cznoéci przez przybliienie pag. 64 ‚ 65. Dziaìauie

ostrza i powierzclmi pag.65. Elektrycznoéé to

Warzyszy odmianie stanu w cialach pag. 66.

Elektrycznoêc' przez zetkniçcie ‚ ogniwo Volto

‘те, pag. 667 67. Ogniwo zamknigte. Przewo

анис mokry nie iest w nim isìtotny pag. 67 ‚ 68.

Stós ‘топоту czyli elektromotor pag. 68 , 69.

Czynnoéé stósu natfîia sig przez iloêó oguiw pag.

69 , 7o. Przyczyna rozkladu przewodnika mo

krego pag. 70. Urzadzenie stósaiiego czynnoéó

pag. 7o, 72. Moc rozkladów iest w stósunku

liczby ogniw, elektrycznoéci w stosunku po

Wierzchni pag. 72 ‚ 75. Apparat W laboratorium

królevvskióm w Londynie i Зевс сиуппоёё pag.

74 ‚ 75. Tlumaczenie dzialania stósa pag. 75.

Teorya Berzeliusa pag. 76. Teorya Davy pag.

77.7 78. Uwagi nad азам; idruga pag. 79. Th1

maczenie autora pag. 79, 80.
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VIII. Rozpuszczenie, krystallizacya pag. 81. Podzial

rozpuszczenia pag. 82. Nayprostszy przyklad na.

rozciekach pag. 85, 84. Ciala dzialaiaz 11a siebie

sila, rozrzedzaiaca i zagqszczaiqca pag. 84. Th1

maczenie rozpuszczenia prostego pag. 84, 85.

Dla czego cieplo pomaga rozpuszczeniu pag.’

85, 86. Ogólny poczatek pag. 85, 87. Dwie

równowagí róiney gezstoêci pag. 87, 88. Stosunki

çhemiczne nie maleza do rozpuszczenia pag. 88.

Rozpuszczenie droga such@ pag. 89. Moc твё

здсаёбеьса niektórych cial, mianowicie ‘Магда pag.

489 , 90. Родин} osadów pag. 90, 91. ‘Krystal

lizaçya pag. 91.

IX. Kombinacye w ogólnoêci , ich fenomena, Wy

‘dobycie ciepla i objawienia ognia pag. 92, Ró

ìnica kombinacyi od rozpuszczenia pag. 92 , 95.

Kombinacye sa nayobfìtszém z'rzódlem ognia,

pag. 95. Kombinacya gazów daie ogiéń naywiqk

szy pag. 94. Cieplik promienisty z дуть W cza

sie kombinacyí pochodj/.i irzódel pag. 94, 95.

vvybuchnierìia Wyslrzaly maia6 t9 заик; przy

шут; со ogień pag. 95. Wyobraienie o ogniu

pag. 95, 96.' Tlumaczenie ognia elçktryczne pag.

96 , 97. Przyczyna , dla którey nasze Наташе

nia. fenomenów kombinacyi sa niedostateczne

pag. 97.l Naymocnicyszp штамм зад miqdzy cia

lami prostemi pag. 98. Podzial na cíala Palme,

spalonç i palace iest zly pag. 99. ъ“,

Х. Gaz kwasorqdny pag. 99. `.lego nazwiska'pag. 100‘;'^~.

Sposqby lotrzymania pag. 100, 101. Wlasnoêci

pag 101 , éwiath) W jego skladzie. 102.

XI. Rozbiór i natura ‘моду, Gaz Wodorodny pag.

105. Woda sklada si@ zwodorodu i kwasorodu

pag. 105. Gaz wodorodny pag. 105 , 104.Ва1опу

pag. 105. Sposoby wydobycia gazupag. 105.

Powietrze huczqce pag. 106. Harmonika che

miczna pag. 106 ‚ 107. Wada, íey sposób bytu

ъ

\.
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11a ziemi pag. 107, 108 , wl'asnoêci 10.9. Rozklad

pag. 110, wíasnoéci ñzyczne png. 111. А

XII.` Kwaszenie cial , rozbiór i natura powietrza

pag. 1 12. Powszechnoéé kwasorodn , nie 0d niego

tylko ialeíy/gorzenie pag. 112. .lest pierwiast-1

kiem kwaszgcym pag. 1 1 2 , 1 15. VVoda ie'st isto

щ Кшазщщ pag. 1 15. Ыйедокшазу1шоёп11кйраг,

1 14. Podkwasy pag. 1 1 5. Nazwiska od zasad pag.

1 15 , 1 16. Imiona niedokwasóvv pag. 1 16 , 1 17.

Stosunki pierwiastköw wody i ich тугая pag.

117, 118. Rozmaite zaggszczenie kwasoŕodu pag`

118 , 1 19. Gorzenie i kwaszenie , me iest iëdno

pag. 119. Kwaszenie szybkie lub Ípowolne pag.

12o. Rozklad powietrza pag.- 1 21. To, ma W sobie

igazkwasorodny i saletrorodny pag. 1 2 1 , 1 22. Те

nie sq, W kombinacyi 1 22. Przy nich wiele cial in

nych, miunowicie Woda. pag. 125, 124. Stan Wody

wpowietrzu “(фута na. iego tremperatAurç pag.l

1 24 , 1 25. '

ХП1. Soliród. Kwas ‘подо-зайцу i solny. Solniki pag.

125. Soliród i sposób olr-zymania go pag. 1 25,1 26,

wiasnoêci pag. 126 , 127. Tworzenie sig kwasul

Wodo-solnego 127, 128. Kwas подо—501115! plym

пу pag. 1,29. Kwas solny pág. 129, 151, бодать:

566. Sposoby poymowania prz'yrodzenia chlory

ny i kwasu wodosoluego pag. 152, 155. Solniki

i s osób ich nazywania pag. 155 , 154.

XI . odyna.. Kwasy wodojodowy,i jodovvy pag. 154.

Odkrycie jodu pag. 154, 155. .Tego wydobywanie

pag. 155, wlasnoéci pag. 156. Kvvas wodojndowy

pag. 156, 157. Jodany i ich wlasnoéci pag. 158`

Ciqikoêé jodu pag. 158 , 159.

XV. Gaz saletrorodny. Niedokwasy, podkwas, kwas,

solnik i jodnik saletrowy pag. 159. Sposoby

otrzymania {шип pag. 159 , 140. .lego Wlasnoêci

pag. 14o. Бешеная go ma za niedókwas pag. 141.

Саде sig znayduie pag. 141, 142. Gaz 1. niedo
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kwas saletrowy pag. 142 , 144. Gaz 2 nìedokwas`

saletrnwy pag. 144 , 146. Редки/аз suletrowy

pag. 146. Kwas saletrowy pag. 147. Sel'waser

pag. _148. Kwas saletrowy Wod ny pag. 148 , 149.

Kwas czerwony pag, 15o. Latwe rozkìadanie sie;

pag. 151. Historya. pag. 151 , 159. Solnik sale- .

troroìny pag.152, 155. Jodnik pag. 155.

XVI. Siarka i iey kombinacye pag. 155. Siarka ежу

“ sta pag. 155, 155. Podkwas Vsiarczany pag. 155.

- .Tego gaz pag. 156. Podkvras р1‘уппу pag. 157.

KWas siarczany pag. 157 , 158. Nìgdy bez угоду

pag. 158. .Tego wlasnoêci pag. 159. Kvvas z Nord

hausen pap. 160. Solnik siarczany pag. 160, 161.

Gaz wodorodny siarczysfy pag. 162 , 165. Mnie

many gaz saletrorodny siarczysty pag. 165.

XVII. Wqgiel i Зевс kombinacye pag. 164. VVçgiel

.i Diamant pag. 164, 165. Kwas weìglowy pag.

166, 167. Jego gaz pag. 167, 168. Niedòkwas

Wçglowy pag. _169 , 170.`Kwas solnu-wqglowy

pag. 170, 171. Сапу Wodorod'ne ‘жадные pag.

„ 171 , 172. Gaz Wgglisty pag. 172. Gaz wodoro

duïvnadwgglisty czylí oleyny pag.` 175. Gaz kwa.

so- ' odorodńy weâglísty pag. 174. Siarka Lam

padiusa pag. 175. Siarka Wçglista pag. 175, 177.

XVIII. Fosfor i iego kumbinac'ye pag. 177. Wy

’ dobycie fosforui iego wlasnoéci pag. 177, 179.

Kwas fosforyczny pag: 179. Podkwas pag. 181.

Niedokwasy pag. 182. Stosunki w kombinacy

ach pag. 185. Solnik fosfox'yczny pag. 184. Pod

kwas wodo-í'osforyczny pag.184, 185. Nadsolnik

pag, 185, 186. Gaz fosfoŕyczny pag. 186,187. Gaz

Wodorodno-fosforyczny pag. 187 , 188. fosforek

siarczany pag. 188. fosfoŕek w'apienny pag. 189.

XIX. Bor i iego kombinacye Pug. 189. Вог pag.

` 190. .kwas borowy pag. 191. Ч

XX. KWas Huurowy-Wodny, krzemienny, boroWy. .

Fluor` Í? Fluoryna ? pag. 191. Kwas czysty pag.
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192. Krzemienny pag. 192, 195. vborowy pag.

195. 194. fluor pag., 194. “I

XXI Kwas saletro-solny pag. 195. 197.

XXII. Metalle wogólnoéci. Ich opisanie pag. 1917.

Ich cechy inatura pag. 198. 199. Spoynoéé pag.

`199. Latwoéó laczenia sie; z kwasorodem pag.

200. - 201. Metallizowaniç i odmetallizowanie

pag. 201. Wodniki pag. 202. Solniki pag. 202.

Siarczyki i fosforki pag. 205. Mieszaniny pag.

204. Podzial pag. 204, 205. Sposól) znaydo

wania sie,l pag. 205, 206. - `

XXIII. Alkali w ogólnoéci. Potass i iego kombi
пасуе pag. 206. 'l Potass pag. 2,07. Jego niedo

kwasy pag. 208, 210. Potaâ pag. 211, 212.

Metalli'iacya potaìu pag. 212. Solnik potasso

wy pag. 215. .Iodnik pag. 214.~ Gaz Wodorodny

potassowy pag. 214. Siaxfczyk pag. 215. Fosfo

rek pag. 215, 216, ` ` ' .

XXIV. Sod i iego kombinacye pag. 216. .lego nie

dokwasy i wodnik pag. 217. Soda pag. 218,

219. Nadsolnik pag. 220. Siarczyk 1 fosforek

pag. 22o, 221. ` __

XXV. Ammoniak. .Tego sklad, i rozklad. Domy
sly о icgo metalliczney _zasadziev pag. 221. Gaz

Ammoniacki pag. 222. .Tego rozbiór pag. 225.

Amalgama. aminouiakalue pag. 225 , 22.5.110

zumowanie 0 iego zasadzie pag. 225, 227. Sól

ammoniacka pag. 229,250. I

XXVI. Metalle ziemne i ziemie w ogólnoêci pag.
25o. Metallizacya ziemP pag. 251, 252. '

XXVII. _Ziemie alkaliczne 11011 metalle pag. 255.

Bax-yt pag. 255. Baryta pag. 254. Niedokwasy

barytu“ ag. 255. Polgczenia. barytyz ~zi_emiami

pag. 25 , Solnik Ьагущ pag. 256, 257. Stron

tyt i stroncyana pag,257. Stroncyana pag. 257,

258. Solnik strontytu pag. 258. “Гарпии pag.

259. “Тарас pag. 24o'. ‘Чада. wapienna pag.
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2414 Solnik pag. 242. Magh'ezyan prag. 245. Ma..

gnezya pag. 244. Solnik pag. 245.

XXVIII. Ziemie niealkalicznè i ich metalle pag. 245.
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PRZEMOWA- u

DO_WYDANIA TRZECIEGO.

 

CHEMHA, tak si@ Wczasach naszych, staia

ulubíoném zatrudnieniem prawdziwych mi»

Ios'nikóvv umieiçtnoäci rzet'elnych, iâ pielç

gnowana We Wszystkich czçs'ciach Wyksztal

collego évviata,.i W tysiqcznym przerabiana

rçku, doskomalisiç i Wygladza bez przerWy,

a odmienia niemal codziennie. Z tego рото—

du, trzecie Wydanie piervvsxych zasad tey

piçkney nauki , ustnym moim tiumaczeniom

za przevvodnika 311122100, nieuchrònném si@

staIo. Od roku albovviem 1807, Wktórym

powtórnie Wydaiem poczatki chemii; matra

iionol nanièktóre поте pierwiastki, sprosto

‘Капо irozszerzono Wiadomoíci dawnieysze,

zgodzono sie; na bardzo тайне 1 wielkich па—

dziei zasady; przez со umieíçtnosfó znacznie

Лапта, 0‹1ш1еп11а postaó, mocniey 1 на ре

Wnieyszym osiadIa runcie, i vv coraz рома,—

11111еу52а Wznosi siç âudovvç. Wyp'adaïo Wiçc

niektóre rzeczy dodaó, inne sprostowaé 5 Wy

padIo iedne czçáci pisma okrzesaé i Wygladzió,

drugie zas' calkiem przerobié. Szczçs'liwc

T o 1_1 I, 1
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naprzykïadl Wydobycie metallów z alkali i

ziem Wszystkich, znacznie rozprzestrzeuilo

granice umieiçtnosïci naszey, i daIo poznaé

kilka pierWias-tków, о których bytnoácì za

ledwo siç mógl kto domys'laó. Uzycie elek

trycznos'ci do rozkladów chemicznych; 5112

sze. poznanie iey wpIyWu na kombinacye;

objasfnilo bardzo Wiele objawień, i daIo lepiey

pozuaó przyrod'zeni'e niektóryçh cial, które

s'my raz uwaàali za proste, drugi raz za иго—

ione. A Iubo nie moglem sie; dotad prze

konac' z Berzeliusem, ze зато pociaganie

.siç i odpychanie elektryczne, iest przyczynq

Wszystkich Wypadków, które przypisuiemy

powinowactvvom; nie mogç atoli zaprzeczyçí,

ie nauka tego che-mika szwedzkiego, dzíWnie f

iest {идиша i powabna; i moâebym iat byI

W tlumaczeniach moich umieácil, gdybym od

dawna nie uwaàal tego pociagania siç i od

pychania, za Wypadek pozorny Wcale inney

sily.

Pomimo tego, zaszIa Wszakàe W папке;

powinowactvyr bardzo “тайна odmiana; bo

эй; naprzódzachwiala папка slawnego Ber--L

Люфт, który byïí podkopa-I stata ipowaznq

budovvç powinovvactw Wylv'ioru, skoro po
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Казана, i2 sa, przyklady zupelnçgo roze..

rwania zwiazkóvv podwóynych przez doda

‚ nie ciala trzeciego; powtóre WzniosIa siç zu

peluie nowa ipravvdzivvie pysznanauka stò

511011611г chemicznych, Юбка m0z’na luwaizaé

za nayznakomitszy postçpek umieiçtnos'ci

Wnaszym wieku. Nadkwas solny , uwaiany

0d pierwszego Wynalazcy za istotç prostsza

0d kvvasu solnego , z którego sie; robi, а któ

remu Bertha/ei kwasoród za ist'otny nadal
piervvìastek; odrzyslkal przywiley dawney

SWoiey prostoty , przez со znaczna 020661111

maczeń in_na wcale WziçIa postaó. Sa WpraW-'ì

dzie tu 1' ówdzie chemicy, którzy sißígnocno

sprzecivviaia toy noWey odmianie, d0 1116

rych liczby iia naleáalem nie dawno. Ale

skoro ta iest istotna cecha Вед/годен; teoryi,

ie kwasoród bardzo slabo W nadkvvasie do

zasady swoiey przylega; a naydzielnieysze

sposoby rozbiorowe ani go atomu, od niey'

oddzielié nie moga; Wypada oddaó 11111066

Wlasna na oñarç prawdzie, idawnego, íak

kolwiek ulubionego , Wyrzec siç ,mniemanám

Nowe postrzeàenia, przymusilу miç roy-j

szerzyó iodmienió папке o 612710110, iktóln'ego

WplyW na zwiazki chemiczne coraz рота-3
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Зету bliàey. Dla tey samey p'rzyczyny mu

sialem'nieco rozprzestrzenié i objasî'nió trak

tat o ciepliku; dodalem zwiçzly obraz рйегч

Wszych назад elektrycznoáci i iey пташки

2 objavvieniami chemicznemi, i przylaczylem
krótka папке; оийзЬоъасЬ promienistych W0

gólnos'ci, na którey oparlem teorya Wybu~

chnień i Wystrzalów. Davvnal nawet moiç
teorya, rozlpusczenia rozszerzylem iobjaéni~ ’

lem cokolwiek. Wyrzucilem natomiast caly

паша; о gOl'ZeIllll, i zmazalem podzial cial

na palne i spalone, iakoàkolvviek. star0ày«

tnos'cia ipowszechném uáywaniem powaàny;

Ьо taki podzial nie zgadza эй; z yvyobraáe» '

niem iakieteraz о paleniusiç cial i ogniu mieó

naleày. Krótko mówiac, staralem sie; kaàdaY

c'zçáé umi'eiçtnoáci oddaó iak naywiernieyi

ile bydi moàe, do nayâwieiázych Wynalaz~

Бди? stósownie. Mega, Yvszakâe bydŕ пои/е

prawdy, które {завозе do wiadomoäci moiey

nie doázly; sa; гневу, które siç zmoiém ргге—

konaniem nie zgadzaia, отдает które mam

za niedowiedzione lub blçdne, i о tych po

spolicie âadney nie czyniç Wzmiartki.

Oprócz togo; nie ma pr-aca moia tey

obszéruoáci , nie obeymuie tyòh Wszystkich
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szczegóIóW, które (10 upowszechnienia u

mieiçtnoáci przez pismay sa, potrzebne; ale

dzielo t0 objas'nia sie 1 dopelniaszczególami,

W tlumacz-eníach нагнусь 5 a zatém тоги/101110

bydz' nie powinno. Kurs caley umieiçtnos'ci

ogranicza sie przeciagiem iednego коки 521101-ч

nego, a tém samém z obrebu ogólnyoh i

риги/3237011 zasad Wyniédz' nie тоге. Szkoda

z’e tak obszérna, i d0 tylu kunsztów, wia

domoéci 1 potrzeb zastósovvana nauka, nie

iest przedmiotem dwóch glównyoh kursów;

a.przynaymniey ¿e sie nie daie kurs techno

logii chemiczney obok chemii ogólney. Szko
da, lie umieietnoäci dokladne,które wewszy

stkich zgromadseniach uczonycb sa pier»I

Wszym celem pieczolowitoëcßunas nie przy

padly do smaku,i декад nie z_Wr-óoily uvvagì
zgromadzenia na siebie. l

I Wprowadzenie ношусь do umieiçtno

¿ci ístot, 1 blijssze poznanie выезда dawniey

szyoh, Wymagalo niektórycll odmizm W u

ìywanym триба slowniku; Wszelako 1

W гусь odmianach nie Qdstçpowalem рту—

içtych дат/шву praWideI, i staralem sie 316

sovvaó ile moinos'ci do przyrodzenia içzyka.

.Niektórzy Wprawdzie pisarze nasi, nie этап

l
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к

knie;4 W przyíçtych ode mnie chemicznych

Wyrazach, 1 potwcrzyli natomiasl; swoie;

alc z ltych 1011110, zdaniem moiém, szpecq 1.

obraŕaiar içzyk ; inne ¿le Wuyrazaia. to, со im

znaczyó Кашпо; inne nakoniec Wcale nie sa,

potrzebne. Nie Wytykam ich Wszczególno

áci, bo nie chcç nikogo obrazaó; bo do Wy

rázów гусь nie mam z’adnego uprzedzenia

i zadney osobistey niechçci; bo mi siç nako

niec tak zdaie, iz zostawiwszy ie samym so»

bie i publicznemu zdaniu, zginq w samym

kWiecie swoiey mlodoáci; ale z’e kocham

oyczystq moWQ, nie moge; patrzeó bez z`alu

i odrazy iak iest Wykrzyvviana i czçstokroó

niclitoáciwie smagana przez nayvviçksza czçs'é

teraz'nieyszych Pisarzy. Na niesczçs'cie okro

pne to katovvstwo içzyka', urodzilo siç nay

piervvey w sIoWnikaoh naukoWych, i (105111

W nich iest naymocnieysze; ale tak рощ/520—

chnie przypadîo do smaku, iz siç szerzy spo

' аоЬеш рга1т121игеу 2ага2у‚ 1 iuz nawet 'do

potoczney Wciska sie; movvy. Gdyby dziáv

сагу! którykolwiek zdavvnieyszych oblu

bieńców muz polskich, nie móglby `czytaé

pism Wszystkich bez tiumacza; owszem,

dziçki twórcom ношусь, а coraz innych
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pisowni, musiałby się uczytšsyllabizovłać na

nowo. Gdyby zaś uczony a rozsądny.cu- 4

dzoziemiec przetrząsał nasze dzieła, говн—

miałby, że nie mamy aniięzyka, ani stylu, ani

' pisowni; a przynaymniey, że, gdy z nas każdy

Wszystko sam stwarza, oycowie nasi nic tego

wszystkiego nie znali, a my tylko co wy

chodzimy z rzędu narodów 'tułackích A

wszelako to pewna: że ięzyk nasz iest po

między żyiacemi, iednym z naybogatszych

inaymocnieyszych; wszelako niezbywa nam

na wybornych i prawdziwie wzorowych Pi~

sarzach, ale których nikt nie naśladuie, bo

narodowa choroba niezgadzania się z sobą

nigdy ina nic, i postępowania zawsze swo

im dworem, iescze nas dotąd nie opuściła,

i iescze nas od innych ludów odznacza.

Nie chcę ia utrzymywać przez to, że

ułożony ode mnie słownik chemiczny tak

iest dobry, że żadney nie potrzebuie popra

`Гиду; bo gdyby mię kto o to posądził, инау—

' dzie 'odpowiedź w poprawach, które sam

porobiłem. Ale w rzeczy samey, mnie wy

razy mam za lepsze od wszystkich tych, któ

re dotad na ich mieysce nastręczano, i ie

. stem tego zdania, ze gdzie nam pospolita mo'
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Wa praWdziWego nie dostarlzza Wyrazu, а

zatóm stvvorzyó koniecznie Wypada; lcpiey

iest zgodzyìé sie; na ieden iuà cokolwiek prze~

Сапу , .aniâeli liczne do robienia u nas now“

szych, zakladaé Warstaty, i'samemi tylko

dzìW-olagami drapaó пазу imowç kaleczyó.

VVszakZe na канву 111еи$ъа1асеу fabryce ига»

ci inauka 1 içzyk. Кашка, bo zamiast ula

twienia robimy 18, cor'az trudnieysza; zaf

miast okraszenia niesmaczna; zalhiast игу—

glaclzenía заставка; içzyk, bo ten zamiast

postçpku W тосу 1 gladkos'ci, nastrzçpia sie; ,

ieŕy itak dziczeie, i2 Вашего odraáa 131121—

szy. n

Sa zpomiçdzy twórcóvv n'ovvych ‘щи

raz'óW naukovvycll пасу ‚ którzy mocno nad
tém ubolcwaia, iá u nas ntie masz iakiey 080-l

Ьпеу Wladì/.y,~` lub trybunalu, którxby о

waánoáci Wymyzílonych slów ostateczn'ie sta=

Ynówil, lub któryby ie вверит svvoim upm

waànial 1 Wybiial, iak monetç W mennicy;

ale ia z moiey strony dziçkuiç opatrznos'ci,

1:2 nas dofad 0d podobney ochronila Невы.

Во przy powszeolmey chorobie prz'erabiania

i-çzyka, bylby to na ukochana топе naszç

ostateczny шуток hańby, камыша, а 111020

\
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i s'mierci. воща przynaymniey publicznoáé

i dobry smak, sa nieskaâonemi stróâami ca

loáci тешу oycóvv naszych; dotad Wszyst..

ВЕСЬ iey napastników i gorszycieli przed ten
sad przyvvolaé iis'cigaé za przestçpstwo mo

zna; dotad kaàdy zIy Wyraz poprawió lub

Wyámiaó “гоню; kiecly Wp-rzeciwnym przy

рамки na Wieczne skìazani milfázenie, mu

sielibyámy chyba mastyxèm pozalepiaé uszy.

Niech mi Wiçc bçdzie Wolno szanownych

vvspólpracownikóvv okolg umieiçtnoáci pro

sié, a ucznióvv przestrzedz, aieby siç na przy

szlos'ó~ raczey starali о upowszechnieniè i
doskonalenie syamevy папы, adali pokóyiç

zykowi; а zatém 2eby siç lepiey zgodzili па

dawnieysze idosyé iui pomiçdzy namiutarte

wyrazy. .Pisano W Wilnie dnia 10 Maia

1816 roku. `

TOM I. 2
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1.) “сядут ukladzie fizycznego swiata., ma

terya tylko trwa zawsze i nie odmienia >sil; bynay

mniey co do swoiey iloéci ; lecz postac’ iey , iak nas

codzienne uczy doéwiadczenie, czqstym podlega

odmianóm. Ршусзупгд5 tych odmian s@ рвите wlaâze

czyli Sify, które bgdqc nierozdzielnaó materyi wla

snoêciq, зрит/111115: ii ta. dziala bezprze'stannie na.

siebie nawzaiem. Takie za's nierozdzielne materyi

Wlasnoêci, albo sa powszechne, toiest wszystkim

istotom materyalnym sluzïqce, albo szczególne, czyli

niektórym tylko cialom wlaêciwe. D0 powszechnych

naleìy nasamprzód , Wzaiemne pociaganie sig iey

czaLstek czyli attrakcya.' która, iako ies’t pierwszq

przyczynq porzqdnego ukladu iciqìenia na siebie

cial niebiéskich ; tak iest przyczyna, cigìkoêci na 'na

szym planecie , tudziei zwiazku i spoz'enìa (cohaesio)

pomiqdzy czastkami cial do niego naleiacych. ~

2.) Йе albowiem kaide cialo uwaiaé sig powin

no iako zrodzone z polaáczenia sig czastek nieskoń

czenie malych , tey samey wzglqdem siebie iciala,
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zktórego pochodzq, natury, czyli iak mówié штуки

âmy [галита/иуд; (parteshomogeneae) ; przekonywa,

nas doâwiadczenie i rozum. Во nie masz ciala ‚ któ

regoby dzielié па czqéci coraz drobnieysze i calkiem

do niego podobne nie bylo moina : bo widzimy, За]:

sig niekiedy same dziela na czqstki tak drobne ‚ ze

ich zaledwo zmyslami niektóremi dostrzegaé mo

zna. Dla tego kaâde cialo wystawiamy sobie w umy

êle iako zlozoríe z aialek tey samey natury тезкой

czenie malych , sil@ attrakcyi skupionych; a przeto

taki шатре]: nazywamy skupíenìem (aggregatio).

5.) Ale widzimy oprócz теза ‚ ze iciala róz’ney

natury дай; sig mieszaé ilqczyc’ nawzaiem w jedne,

we wszystkich czq'sciach podobne istoty; a Wciqgu

dalszey папы przekonamy sig, ze z takowego ро

 

lqczenia zrodzone , тощи эй; rozloiyé na pierwsze

dadza. Dla czego ciala W ogólnoâci, dwoiako со

do natury czçêci z których powstaiq, uwaz’ac’ mo

z'na: raz ‚ iako zrodzone z рецепта i skupienia,

sig стриж йедпогоНпусЬ, i z tego ‘пацан па2уь

wamy ie skupìonemì (aggregata); drugi raz , iako

utworzone przez écisle polaczenie sig czqstek róz’no

rodnych {partes heterogeneae), i W туш sposobie

uwaiania, nazwiemy ie наймет? (согрога сот—

posita )‚ а czqéci z których powstaiq i na które zno

wu rozloìonemi bydz' mog@ „ cialamz' prostemì czyli

nìerozloâonemí (corpora simplicia seu nondecompo

/sita), inaczey píerwíastkainí (principia). Dawnieysi
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filozofowìe nayprostsze pierwiastki , z których roz

maitego pomieszania wszystkie inne ciala powsta

Waé mialy, nazywali ¿yu/infami (elementa). Лакей,

preste zastanowienie sie nad rzecza przekonywa

nas, ii iak skoro istoty przyrodzone na coraz prost

.ze ŕozkladaé si.; dan., тищ bydz’ iakieé 05111112

czne rozkladu tego granice, które stanowia praw-l

dziwe elemente.: Ale czyli umieiqtna sztuka nasza.

dosiqgla ini , ~lub dosiegnqé ki'edykolwiek potrafi

tych. granic, nie'tylkotwierdzic' z pewnoêcía nie

moina, ale zaledwo spodziewac' sie,` godzi. Dla tego,

poniewai dawnieysze о elementach nauki, przez

dalszy sztuki rozbioru postqpek upadly , my nic o

nich реи/111230 111е stanowimy; awyrazy pìerwiast

ków albo cial prostych , których nastqpníe uiywaé

bqdziemy , nie tak ostateczne istoty przyrodzone ,

iako raczey ostateczne wypadki rozbiorów naszy'ch
oznaczaé bqda. l

4.) A iako zblizanie sie,I do siebie i lqczenie

materyì W ogólnoêci iey pociaganiu sie przypisano;

tak i` „тек nie tylko czastek iednorodnych ‚ ale

iróinoyodnych odniesiono do attrakcyi , nazywaiqc

ia W ostatnim przypadku attrakcyq chemícznq albo

powínowactwem (añìnitas). Zçe pociaganie sie;` туга—

:1еп1пе iest przyczynq spoienia pomiedzy czastkami

iednorodnemz', Watpié nie moina: bo nie moìna

{его zwiazku zepsué inaczey , iak przez odciaganie

i odrywanie silami mechanicznemi: со stanowi
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podziaì albo rozdrobnienie cial. Dziailafiie паче:

cieplika nie inaczey-ten пташек 051аЪ1а , iak odda

laiqc iedne czqstki iednorodne od drugich, 'czyli

ustanawiaiqc pomiezdzy niemi odpychanie.' Ale , z’e

temiì samemi mechanicznemi silami iadnego пищи

ku chemicznego zepsué nigdy nie moina: а przez

dzialanie пашей naygwaltownieyszego ciepla , Wy

lchodzaì tylko ze тигры)“, сйа1а. pochodzqce do sta

nu`pary lub ваших, со raczey za ich przeyécie do

innego „щит micé moina; zaczém trzymaiqc

sig rzeczy pewnych, i nie stanowiqc о naturze `si-~

ly, zwi-.ìzki chemiczne do skutku przywodzqccy,

nie attrukcyq ale powinowactwem nazywaé iQ Ь?

dziemy.

5.) А iuko skupienîe czyli spoiellie pomiqdzy

iednorodnemi czqstkami psuiemy lub oslabiamy si

lami mechanicznemi i przez dzialanie odpychaiqce

cieplika; tak птицей сЬстйсшу znosi sig tylko

przez siìy chemiczne , tworzqc kosztem iednych

zwiqzków drugie , а то zu pomocq cial takich , 1416—

reby ieden lub Wiecey skladaiqcych pierwiastków

z pierwszego zjednoczenia. wylqczyé , ialbo садист

oddzielic', albo w nowe „мы wprowadzic’ mo

gly. Wyyécie niektórych pierwiastlków ze шприц

chemicznego zu pomocq cieplika iéwiatla, naówczzis

tylko wydarzaé sig zdaie, gdy píerwiaslki te do

stanu lotnego-przechodzäé mogq. Lecz elektrycznoéé,

zwlaszcza wzbudzona. za pomociì Voltowey kolumny,

 



naywiqkszq czqêé znaiomyclp, zwiqzków chcmicznych

па dWie czç'áci rozdziela. ‚ а przeto stala sie; w ежа-7

sach naszych bardzo ‘Найдёт rozbiorów chemi

cznych narzçldziem»

6.) Z tych утёс росщЫюшусЬ uwag wypada г‘

ie ‚ gdy pierwszq, przyczynq wszystkich chemi«

cznych polqczeń' i rozbiorów sq5 tak nazwane po

winowactwa, a tém samém аду s@ z'rzódlem {иглу-о

stkìch odmian, iakim ciala we wlasnoâciach swo

ich podpaêdz’ z tego wzglqdu moge)ó : tudziei, еду на

miarem chemików Зевс uczyc’ sie; przyr'odzenia cial,

ich wlasnoêci i przeistoczeń przez Wzaiemne w mie

szaniu siç dzialania na. siebie; Chemiia. bqdzie ипн'е

içtnos'cìq ndmz'an zdarzaíqcych sig lub .zdarzyé sig

mogqcych ше wfasnoácz'ach ì przyrodzenìu cial дёгт—

skz'ch’ przez ich wzaz'emne dzialaníe na síebie mocq ро—

wz'nowactw. Chemik wiçc nie bqdzie mógl kroku

w swoiey umieíqtnoáci postqpié bez obeznania sig

z feini silami i Wyéledzenia praw podlug których

dzialaiq. Od ich шит uwagi teraz'nieyszq панк?

naszç rozpoczniemy.

I.

.Pow'ìnowacíw'm

7.) Nie masz ciala, któreby nie mialo sposobno

éci lqczenia sig z drugiemi ‚ а zatém któreby z przy

rodzenia swego nie авт-10 do tego ; ale ta. sposo

bnoêc’ czyli dqâenie to,nie затаив i nie We wszystkich

Т o M I. 5
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sg równe. Во iako sg ciala ‚ które vif' pewnycll tylko

przypadkach lgczyé sig mogg; tak sg ibakie, których

тиры niezmiernie sa do rozerwania trudne. Che

micy przeto тёте W ogólnoéci zwykli , ie , nìeró

шпе щ pomiçdzy cialamz' powíno'waclwa. A poniewai

to iest тугая powszechnego doéwiadczeniag; wigc

naleiy sig go trzymaé iako rzeczy pewney, nie za

puszczaigc sig bynaymniey W dociekanie iey przy

czyny , bo ta, iako w przyrodzeniu cial ukryta , po

dobno nigdy poznaé sig nie da. ’

8.) Poniewai zas теса powinowactw ciala nie

przylegaig tylko do siebie ‚ i nie tylko sig mieszaig,

ale iednoczg тат We wszystkich swoich czgéciach

Зак nayêciáley , tak , ii z dwóch róinorodnych istot,

iedna tylko iednorodna powstaie: poniewaì пау—

(1г‹;Ъп5еу52е czgstki iednorodne так; te same pierè

Wiastki, со i cale cialo; zatém rzecz igst zsiebie

oczywista , ie садом/Ш? bryly z sobg sigdêlœmicznie

Igczyé nie тога; , ale ie potrzeba koniecznie, aieby

sig zetkngly nawzaiem w naydrobnieyszych i osta

tecznycli прусь ещзЦшсЬ; albo inaczey , рощам—

nie 'chemiczne dz'l'ez'e sig хунта míçdzy zbl'orowemi 1° níe

podzíelnemz' cial czqstkamz'. ища rozvvigzanie cial

na takowe naydrobnieysze czgstki , z którycli sku

pienia.~ sig powstaig, polgczenie sig chemiczrle uprze

dzié nieuchronuie musi. Dla tego utarcie na proszèk, ,

rozpuszczenie lub ulotnienie , tak mocno zjedno

czenie sig chemiczne ulatwiaig. ища powszechn'e

\//
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owo W davvnieyszey cheinii praWo: corpora non

идиш, nisi sz'nt soluta. ‚

9.) eieli сирый iedney natury kupia sie iprzy
staia nawzaiem do siebie, takowevv polaczenie by

naymnieyl nie odmienia ich wlasnoéci ‚ powiqksza

iac tylko objflìtoêé imasseb. Lecz i'eieli pierwiastki

róiney natury lacza sig 2 sob@ , Wlasnosci ich tak

sie mieszaia6 i zacieraia nawzaiem iz’ zadney niemal

wciele zloioném natrafic’ wiqcey nie moina; cia

10 {о bedac zupelnie поте , niczém do выдала‘

cycli ie istot nie podobne. I ta iest niezawodna.

cecha. Wszystkich prawdziwych тигры)“, czyli kom

binacyy chemicznych. Dla tego , z naylepiey nawet

' poznanych ciala zloìonego Wlasnoéci, o skladaiacych

«ie pierwiastkach nic этапом/16 nie moina. Dla tego

о pierwszycll cial przyrodzonych elementach nic

pewnego dotychczas nie Wiemy. /

10.) Nie kaide iednakie polaczenie dwóch cial

róìney natury, Wlasnoéci obudwóch zupelnie znosi:

ale do tego potrzebna iest pewna stateczna iloéé,

kaidemu cialu Wszczególnoêci wlasciwa. Punkt za

tém , w którym деп/те‘ cial polaczonych przymioty

zupelnie z obudvvóch stron ниша; ‚ nazywa sig pun

ktem ndsycenz'a (punctum saturationis), albo pun

ktem zobol'gtníenz'a (punctum neutralisationis). Ро- `

' Э l 9 о о o п n

Illewaz zas kazde poledyncze cialo z Wiel@ mneml

iednoczyé sig muze , a kazdego inney do nasycenia

sir-ì potrzebnie ilosci; Wiqc moina naznaczyc’ w nich



pewną nasycenia się sposobność, która będzie w kai*

dym Przypadku w stosunku odwrotnym ilości.

11.) A lubo pierwiastki maiące z sobą powi¬

nowactwo w bardzo rozmaitych ilościach stykać sią

i mieszać mogą, wszelako doświadczenie nauczyła,

że nie wchodzą w pewne itrwałe związki, tylko

w danych stosunkach statecznych, które dla tego

st'osunkami одетая/ют! nazwano. Dalton uwažaiąo,

iż ostateczne tylko i niepodzielne cząstki ciał, czyli

tak nazwane atomy łączyć się chemicznie mogą,

twierdzi; że nie masz innego sposobu iednoczenia.

dwóch istot A. i B. tylko ieden atom ciała А. łącząc alf

bo z jednym atomem ciała B, albo zdwoma, trzema,

cztérema i t. d., ina odwrót. Pierwszy związek

nazywa роди/будут, następne zaś Iiotróynemi , рот

czwórnemi i't. d., a powstaiące ztąd atomy ciała.

złożonego , muszą podobnie bydź podwóynemi , рое

'tróynemi lub poczwórnemi. Z takiego początku wy¬

pada: że iako atomy ciał złożonych są powtórze¬

niem kilkokrotném całkowitych alomo'w , z których

powstaią; tak i same ciała złożone nie mogą' bydz'

за}: tylko powtórzeniem kilkokrotném całkowitego

stosunku w jakim sią kombinuią ich pierwiastki.

Czyli, со na iedno wychodzi, pierwiastki natu»

ralne nie mogą sią łączyć z sobą chemicznie , tylko

w pewnych stosunkach: a ieželi takowych sto.

sunków iest kilka , tedy wszystkie następne są tylko

podwoieniem , potroieniem2 słowem powtórzenięm
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kilkokrotném , lecz calkowitém stosunku pierwszegó

щуп naymnieyszego. .T_ez’e1i 11p. cialo A, którego

ciqìkoâé iest iak 1 , цену sig z naymnieyszq ilosciq,

ciala. B , która Waíy 5 ; tedy ilosó pierwszego = 1,

nie moíe sig lqczyé oprócz 5 drugiego , tylko n albo

z 1o, albo z 15, 2o, 25 it. d.

12,) Tym sposobem iloêci _naymnieysze cial

prostych ‘тишины chemiczne wchodzqce , moina.

oznaczyé przez Iiczby , które Wyraiac’ bqdaá stosunki

proste, albo pqiedyncze; awszystkie Wy,z’sze sto

вины шпзщ bydz' kilkokrotném lecz callkowitém
vpowtórzeniem tych liczb. А ie doâwiadcizenie po.

kazalo , ii iakikolwiek Wez'miemy pierwiastek, {еду

ten, W jakich stósunkach znaleziony bedzie W пущи

ku z jedném daném cialem , Wtakich samych kom

binuie sie; i ze Wszystkiemi innemi: zatém Зама...

kolwiek liczby stósunki te W cíalach róiney natury

wyraiaé bgd@ , zawszé te liczby , пашет; nayodle.

gleysze od siebie, wzwiqzkach chemicznych beudg,

mialy to зато шасзепйе: dla. czego ie tez' liczbami

albo Wyrazami .iednaznacznemì (termini aequivalenf

tes) nazyWamy. f Stósunek пр. kwasu Wgglowego

wyraâony przez Вещь? a , iaki nasyca ieden stósunek

Potaiu oznaczony przez liczbq b, bqdzie nasycal

i ieden stósunek sody wyraíony przez liczbeâ c,

i ieden stósunek ammoniaku oddany przez d, wapna.

wyraìonegò przez е , baryty wyraiòney przez i

так daley; tak dalece, ie liczby b, c,I4 d, e, j, bqdq„
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iednoznaczne. Podobnym sposobem ‚ iaki stósunek
A iedney zasady nasyci prosty stósunek iednego kwa

su; taki nasycaó bqdzie proste stósunki wszystkich

kwasówdnnych: а liczby oznaczaiqce te вторили

kwasów, bgd@ wzglçdcrn zasad iednoznacznelni. Na,

takich zasadach ukladaiq. sig tablice wyrazów iedno

zuacznych7 których pierwszyní wynalazc@ со do

soli, czylí kwasów i шваб. Ьу1 Richter; Шибче];

Dalton stósownie do zaloionych od siebie poczqtków,

starai si@ zaiqé wszystkic ciala tak proste iako 1210

ione, а zpomicìdzy których moina za naydokladniey

sze. uwaiaé tablice W/ollastona.

15.) ÀJakkolwiek zaâ тугая atomów ‚ .nadanie

im okrqgléy резней, i rachunek ich obiqtoéci i

ciqikoéci ‚ zrazil niektórych chemików, wystawu

Заде im папке; Daltona iak czyste przywidzenie;

Wszelako przyznaé potrzeba. ‚ ii wypadki iego ro

zumowaniairachunku ‚ odpowiadaiq dosyé dobrze

wypadkóm naylepszych rozbiorów chemicznych.

Со Wszakíe koniecznie nastqpié musi, ieieli za.

nieoznaczony тугая atomów, poloiymy Wyraz ilo

s'cz' lub Лёши/“5121. Ъатётдьеж wzglqdu na. Ниша—

czenie, iego rachunek stósunku pierwiastków

in’ sklad istót zloionych wchodzìqc'ych, albo raczéy

Wypadki теза rachunku, przekonywaiq nas, z’e

te êtósunki sq prawdziwei stateczne; ie sig da

iak wyrazié przez liczby i pod rachunek podciqgnqé;

a жжёт, z’e bliscy iesteémy téy epoki ‚ w któréy

 



...__ 11 __..

zaprowàdzony do cliemii rachunek , pole wiado

mosci naszych znacznie uprawi i rozszerzy. Mi

mo to iednakze, poliiewaz’ W naukach doâwiadcze-L

nia zupehia dokladnoéé iest niepodobna, a przy;

blizenie sig do niéy bardzo trudne; zatém аире}:

ne uspravviedliwienieiwydoskonalenie tablic Dal

года i Wollastona dalszym doéwiadczeniom iczai

sowi zostawic’ naleiy. .‘ ` "I

14.) Poniewaz’ ciala. nie iliaczey sig lgczyë p'o'í

migdzy sobg mog@ , iak tylko w naydrobnieysz-ych

swych czgstkach (8.), Wigc spoienie ich (cohaesio)

bgdzie d0 polgczenia sig przeszkodg, tym silniey

szg, im bgflzie mocnieysze. VVszystko zatém, co

to spoienie oslabia , kombinacyg ulatvviady musi, i

przeciwnie, 'co lylko spoieríie czgstek iednorodnych

powigkszy, kombinacyg zatrudni. Sila zas Pro.;

sto i naymocnieyprzeciw spoieniu dzialaigca', дев:

sila odpychaigca cieplika, ink sig niz’ey okaze.

Dla tego Wszystkie kombinacye chomiczne рту

Wiqzane sg mniey lub Wigcey do stopriia tempe>

ratury, i za iey odmiang powstaig , odmieniaig sig

lub rozwjgzuig zupelnië.

15.) ища wypada, ze kombinacye chemil

czne nie sg skutkiem samego ty lko povvinowactwa,î

ale raczéy wypadkiem НИШ sil razem,v bgdz' na

przeciw, bgdz' wpomoc sobie, dzialaigcych. Na.->

zwawszy {еду wszystkie sily орд} czynigce,l czy

li maigccy nastgpié kombinacyi przeciwne, sìfa
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mi spoczynkowemí , wypada: ze w polqczeníach cÍze~

micznych ‚ powz'nowactwa dzialaé bçdq wstoszmk'u

odwrotnym sil spoczynkowych. Pomiqdzy cia#

!ami prostemi, ieìeli ie w samey rzeczy kiedy о—

trzymuiemy, зато tylko spoieúie moie sig kom

binacyi opieraé, przeciwko któremu poniewai dzia

la. wprost cieplik , a tém samém kombinacyi (10—

pomaga, wypada: ii w tym tylko przypadku ро

Winowactwa dzialaé musza w stósunku odwrotnym

Spoienia, а prostym iloêci dzialaiqcego ciéplika.

16.) Lecz W cialach zloionych , poprzednicze

идиш chemiczne utrzymuiqc sie; тещ sil, przez

które povvstaly, opierac' sig koniecznie musza Wszel~

kiey odmianie, a tém samém i kombinacyom по—

Wo nastapié maiqcym. Powinowactwa zatém, то—

ca których zwiazki te poprzednicze пишущий; sig,

naleia do sil spoczynkowych , i dla. tego ie powiè

nowactwami spoczynkowemí (añ'ini'tates quiescentes)

nazywaé na przyszloéó bqdziemy; daiac nazwisko

czynnych tym, które nowe шлама przywieêdz' do

‚кишки usiluia. Te zas, które ie w samey istocie

do вписки przywodza, a Ноге sa róz'nica pierw-l

szych obudwóch, povvinowactwami iednoczacemi

nazwaéby nalezalo. Gdyby zatém moina. odtracié

шлеп“; uwage; spoieniaicieplika; {еду ciala kom

binowalyby sig z sobawstósunku powinowactw ic

dnoczacych. Lecz, ze nie masz iadney istoty, 11:6

raby byla bez spoienia i za granicq czynnosci cie~

lf



гика’; zatém w Найду rachunek sil, kómlainacyq do l

skutku przywodzaócych, müs'zq Wchodz'ié powino

wactvva ‚ stan spoienia i dzialanie cieplika.

ì 17.)v А iako kilka iest sil, maiqcycll тушу“? na.

polqczenie cial pomìqdzy sobg; tali chcqc to p0-

lqczenie ro'zwiqzac': lub przeistoczyc', caly ten Wplyw

zniesé lub oflmienié potrzeba. Надю, poniewaä

zpolniç'dzy tych sil, iedne sq sobíe przecivíme7 inne

pomocne; что, ile razy dane ciala nie kombinuíëì

sie; z sobq, znakiem to iest, albo nadto slabych ро—

winowactvv, albo zbyt mocnego oporu: ingwza
iem ‚ ile газу danéy kombinacyi zepsué i lprzei~

stoczyé nie podobna, pocllodzi to, albo z bardzo шо—

cnych powinowàctw, albo z nadto slabéy czynnod

êci sil przecìw nim dzialaiqcycll. Chcqc шлёт dwa.

lub Wigcey cial nawzaiem z sob@ pohìczyé ‚ ile гашу

ich powinowactwa do 'uskutecznienia' tego nie Wy»

sílzarczaíq ‚ tyle гагу staramy sig innemi poboczne

mi silami sily spoczynkowe oslabiaé lul) niszczyé,
aieby tym sposobemv slabym нате‘; powinowa

ctwom dadi nad niemi риги/ат. Albo “(рюша

dzamy W czynnoêó Wspólnq НИШ cial газет, któ

гусь polqczone usilowania, sily spoczynkowe roz

dzielió itym sposobem oslabié тещ, Slowem,

w найдут przypadkń cala паша sztuka штанга.

si@ wynalezieniem sposobów ‚ któremi dane туй;

ski psuc', przeistaczaé lub tworzyc’ moiemy.

18.) Poniewaà stQpnìe poWinOWactw róine И}

.T 0 м I. \ 4l
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pomigdzy róz’1‘1emicialami wigc rozumiano рое

Wszechnie: iz’ , ile razy do ciala z dwóch zlozone~

go йода, sig trzecietakie, któreby z jednym iego

piîr/wiastkiem wigksze mialo powinoWactWo, ni

ieli mai@ pierwiastki te pomigdzy suba , tyle razy

zwigzek poprzedniczy zerwaé sig powinien , i ie

den z pierwiastków zlgczyé znowo dodaném cia

Зет, drugi zas uWolnié: albo, co na iedno Wycho

dzi: poddaigc cialu iakiemu dwz; inne, z które

miby nierównê mialo powinowactwo, cialo to ро—

Winno sobie iedno 2 nich wybraéiz tém sig cal

kiem polgczyc’ , zktórém ma powinowactwo mo

cnieysze. Takowy przypadek пищали) powino

Wactwem wybioru (aflinitas electiva). Doswiad

czenie zdawalo sig naymocniey mówié za tém muie

maniem , poniewaz’ теша liczba powóynych 211712—

zkóW daie sigrozwìgzywaé za pomocg ciala trze

ciego , На tylko drogg do rozbioru cial przychodzié

~ zwykliámy.

l19.) Nadto, W dwoiakim powinowactwo wy

bifiŕu uwaiano Wzglgdzie, raz iako maigce miey

sce migdzy trzema tylko pierwiastkami i внуша—

no ie na. ów czas prostém (añinitas electiva sim

plex). Drugi raz >iako dzialaigce migdzy снеге

ma pierwiastkami, albo dwoma cialami podwóy

nemi, gdzie sig zrywaig' obadwa дан/те zwiqzki

i powstaig dwa поте; przypadek ten nazwanopo

wz'nowactwem podwóyne'm (ailinitas electiva duplex).
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Kirwan powìlnowactwa wybioru W ogólnoêci fdzvié<

lil па. takie , które utworzone ini zwiqzki utrzy

плащ, i te наций `.powìnowactzuami spoczynkowemi

(añinitatcs 'quiescentes) ; tudziez’ na takie, które da.

шве tg poiqczenia. rozerwaé i nowe utworzyé u

sìluiq ‚ i teV падшейppwinoìuactwami rozdzz'elaiqcemi

(añinitates divellentes). Na fundamencie takcwego

родин?“ wypadlo, z’e, aieby przez powinowactwo

wybioru dane тиары rozerwaói поте utworzyé,

potrzeba: aieby summa powinowactw rozdziela.

iqcych вишни; spoczynkowych przewyiszala.

` 20.) Na teoryi powinowactw Wybioru', uwa

iaiqc, iàsiq рауте zwiqzki przez niektóre pierwia

ша rozrywaé mog@ , oparto. cadaá budowq tak na

zwanych tablic powinowactw ‚ z których sobie nay

Wiqkszy W rozbiorze istot naturalnych obiecywa.

no poiytek. Doêwiadczenie bylo zasalda4 гусь ш

blic, w których Przez kolumny Wyrazié sig stara
110, ii ta istota z danym pierwiasrtkiem “Афише ша.’

рои’йпошащшо, która bliiey iest pllzy niey polo

ìona. Pierwszym takowych tablic тупейшее; byl

Geqfroy W roku 1718, które poiniey Bergmann

naywiqcey wydoskovnaliì ‚ Wyraiaiqc W nich рогач

dek poWinoWactW nie tylko drug@ ‘видишь, ale i

suchaó: tak, z’e Wiadomoéci nasze Wtey mierze zda

Waly sig bydz' zupelne.

’ 21.) Poz'nieysze atoli doêwiadczenia i uwagi

Р. ABerthczlet zastanowily па noWo chemików nad
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tym przedmiotem i calg паша; opowinowactwach

wybioru na. сдав zachwialy. Шуе}; albowiem do..

âwiadczeń Pokazalo sig;

1.) ze ile raz)r dwielub Wigcey istot dgây ra,”

лет do zlgczenia sig z jakgkolwiek trzecig; tyle газу

dzielg ia pomigdzy sobg wstosunku powinowactw

i mass. _...- Gotuìgc n. р. siarczan baryty, liib szcza

wian wapienny zpotaiem, czgsé kwasu siarcza-F

nego lub szczawiowego oPuszcza swoig zasadg i lgs.

czy sig z alkali, chociai tablìce powinowactw wy

bioru uczg nas, ii икоту rozklad nie powinien mieó

mieysca. Podobxiym sposobem oddzielaigc вишня‘

magnezyg lub niedokwasy metalliczne od kwaq4

вы? za Pomocg potaiu, sody lub ammoniaku, wspoq

mnione zasady ziemne lub metalliczne nigdy nie

opadaig czyste, ale zawsze czgâé kwasu, zktórym

byly ziednoczone , zatrzymuig przy sobie.

Z`e kombinacye nie formuig sig iedynie пю-ч

cg powinowactw, ale ze massy znaczn/ie na ich

stan wplywaig. Odbieraigc zwyczaynemu Рогач

ìowi kwas wgglowy za pomocg wapna, решив czgêé

{его kwasu zostaie sig жатвы: przy potaiu , Нут

iest do oddzialu trudnieysza, im przez wigkszg

tego alkali massg broniona.

5.)'Ze wszystkie sily, które pomagaig lub о

pieraig sig czynnosci chemiczney dwóçh lub wig

cey istot па. siebie, mogg wplywaó na stan poa

Wstaiqcych lub rozwiazuigcych sig kombinacyygta

 



коше zas silly sa; czynnosóplynów rozpuszczaiq..

cycli , spoienie, lotnoáé, badz' przyroçlzona, bada'

sprawiona za pomoca ciepla; icigikosé,

22.) Na fundamencie пиши/57011 при/ад wypadlo:

1.) ze Кашу zwiaœk chemically bîdazc wy..

paçlkicm НИШ sil do Wyrachowania. niepodobnych,

nie moána nigydy oznaczyc' dokladrxie Wzg'lïdnego

powinowactwa dwóçh isçot d0 trzçciéy iakieykoL.
Wick. l ` и

2.) Ze n_azwisko pqvvinowactw wybiqru opie..
raiac sie,ì na falszywéin ninienlianiii, prowadzi do

wnioskóyv lohïdnych.4

5.) IZ'e Wszystkie talilice powipowactw дано

na mylnéin przypuszczeniu “Мещане, dai@ nam

falszywe Wypadkj."

Nalioniec , ze naywiqksza czeìêé cial od
laczqnych przez tak nazwarie ypoWinoiivactwo wy~

Ъйогц , Мёд; mamy za proste i czyste , ani sa ie.

diiemi, ani drugiemi, Takiemi sa szczególnie zie

mie i niedokwasy metalliczhe z kwasóyv oddzielo.

ne:

25.) 'I_‘akowa папка. Р. Berthqlèt дате Aznaczny

WplyW па stan zwiazków chemiczrlxiych massom,

f1 odnoszqc ilqsé kaifclego pierwiastkù. nie tylko do

mocy powinowactw, ale i massy drugich, zdaie

sig сипнет Wywracac’ панк? o stqsuńkach сцепи—

cznych , i w samey rzecvzyby ia wywrócila, gdyby
Напишете, które P. Вей/‘ют daiek swoim даём/Ешь.



czeniom, êciâle dowiedzione bylo` Gdyby n. р.

Wydobyta z siarczanu baryty i. szczawianu wapien

nego czqstka. kwas“ kombinowala siq z cal@ massQ

potaìu ‚ która i@ wydobyla., прадед teoryi stosurh

ЮЗ“! chemicznych bylby nieucllronny. Lccz ‚ ie

paruiqc wzmizmkowany rozczyn решай“ az’ do su-V

choêci i nalewaiqc bqdz’ mal@ iloêciq, “году, badi

wyskokiem ‚ pozostaie sicí mala ilosé prawdziwego.

siarczanu potaiowego, teorya stosunków nic przen

to nie cierpi ‚ а rozklad nieskończenie тайгу iloâci

soli ziemney l moìe bydz' skutkiem przytomnoéci

maley czqstki wçglariu w uzfytym putain, lub przyq

eiqgnienizi, W czasie samego getowania, kwasu wg

glowego z powietrza. To Sama {путай nalez’y о.

pozostaley przy potaiu maley czqstce kwasu ‘и?

glowego, ktúrego priez wapno odehraé nie тайна:
bo ywypau'owawszy мы lug potaiowy do suchoscii

nalawszy wyskokiern winnym, Qddziela. sie; pntai

od doskonale nasyconego шагают], а zatém teorya.

stosunków chemicznych nic na tém nie-traci, а. тая.

la iloéé ‘идиша mogla bydz' mechanicznie obsloq

niona przez nnacznq masse; potaiu.

24.) Ani sig moìe utrzymaó шагни: przeciwko

nance o stosunkach chemicznych, iakoby te nie mia-q

1y mieysca w rozpuszczeniach i W polqczeniach ро-.

шйфъу sobq cial palnych, amianowicie metallów:

co tak mocno obchodzi i miesza przyiaciól tey поч

wey папы. Во iako rozpuszczenie proste nie iest
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komliinacyg; tak lziczenie pomigdzy sobg “годны

metallów i cial palnycll , nalezy raczey odnieéc' d0

rozpuszczenia iak rzetelney kombinacyi: a zatém

gdyby nasza teorya rozpuszczenia autorom zagra~

nicznym byla znaioma , zarzut ten bynaymnieybjr

ich nie zastanawial.

25.) Nie iest przeto mniey sprawiedliwe po»

strzeienie chemika francuzkiegoo wplywie massy

na stan kombinacyi i rozkladów chemicznych , a.

to z nastgpuigcych Wzglgdów:

1.) Rozkladaigc istoty z clwóch, trzech lub

Wigcey stosunków iakiego pierwiastku zlozone,

pierwszy stosunek naylatwieyszy iest do odlgcze

nia, а naytrudnieyszy ostatni. Tak wszystkie niemal

ciala. palne przerwetbiaia6 kwas saletrowy ipodkwas

na gaz saletrowy, a na gaz saletrorodny zaledwo

niektóre, i to W szczególnych tylko przypadkach.

Niedokwasy padobnie , maigce W sobie (Ига lub

Wigcey stosunków kvvasorodu, odstgpuig dosyó la

two bgdz’ W ogniu, bgdz' za pomocg cial palnych

iednego stosunku, ostatniego zas 2 naywigkszg tru

dnoécig.

2.) W kombinacyach cial palnych z metalla

mi to samo ma mieysce, bo pierwszy stosunek

siarki (laleko iest latwieyszy do odlgczenia od ze-

laza i miedzi ‚ aniíeli ostatni.

Nakoniec, W doéwiadczeniach P. Вен/ю—

let zdaie sig bydz' rzecz nie ‘иприта, ie massa ров
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mi“ wpilywa na oddzieienie od baryi'y czqstki kwa*

en_ siarczaà'iego7 chociaì czqstka ta nie lq'czy sie z caà

lym potcàâem., ~alle tylko 2 takim iego stösunkiem,

iaki малый siarczan potaiu.

96.) Pòmim'o te'gó,nadto iest ostry iniespr'a

Wiedliwy тип: Р: Bertholet przecivvko tablicom

powinowactvva ‚ iakoby te zupelnie byly mylne i.

bez poůytku. Во tablic'e te bgdgc тушит do

áwiadcz'enia, bez uíytkil byriz' nie товар аЁёЁеН

ròzklady nie инд/526 sq tak. dokończoi'ie iak p0

Wszechnìe rozumiano , dosyé iest wiedzieé w czém

s@ mniei'y dokladne i iak ie Wkazdym szczegól

пут przypadku Wypadalpoprawió. Przypadki zas

niezupeiñych rozkladóv'v od P. Bert/lola! przytoczo

ne 7 dwie zdaniem moiém mai@ pŕzyczyrìy, toiest:

albo 1)"ciala7 które ’sie rozdzi'elaiq przez powino

wactv'vo. Wybioru Wkilku s_tosunkach kombinovvaô

_ sie mog@ ‚ i dla. tego ieden stosunek zatrzymuiq1 а.

dai@ now@ Вши; 2 tycb samych 'pierwiastków 210-а

йопад; albo 2) 'przy z'upelnym rozkladzie, z'wlaa

szcza. W czasie tworzenia sie сзади, czqstk'a iakaé
ciaila zlozonego zas'lania sie, kryie iuchodzi czynè

nosci istoty rozkladaiqcey. Nakoniec, przeciwko

mniemaniu Р. Berthòlet doêwiadczenia 4P. Pfaßa

pokazaly ‚ z’e ni'ektóre rozklady przez powinowaa

сито wybioxju preste, s@ dokończo'ne i znpeine,

271) Naywiekszy albowiem wplyw na stan

штатам? i latwoéó годами“! chemicznych ma. skin



pienie, czyli dgzenie do kr-ystallizacyi i uloltnie'd

nie czyli przeyscie ciala iakiegoê do stanu gazu.

Wpierwszy'm przypadku, iezeli cialo iakieé Wy

Igczone ze skladu skupia Sig czyli kŕystallizuig` nad

tychmiast; czgsó skupiona Wychodzi po wigkszey

czgsci z ohrgbu czynnos'ci chemiczney, a tém sa

mém czgsé ciala nierozlozonego z sobg zagarngé

i calkiem шайб mozíè.- VV dru'gim, iez’e`li istota Wy

IgczIma zamienia sig W gaz' l'ub ранг, czgéó 0ddzie

lona Wychoclzgc z okŕggu chemiczney czylinoéci,

nie moîe dalszemu ŕozkladow'i zaflnego Czynié о—

poru: przez co Cz'ynnosé istotj/r òädzielaigcey zo-i

staie sig zupelna i W caley' swoiey mocy.- Na tym

fundame'ncie nayslabsz'e пашет kwasy mog@ cala

kiem oddzielaó kwas Wgglowy 0d zasad 'zktôremi

bywa паству. Тут sposohen'i тойе mieé miey-a

sce zupelny idosko'rìaly ŕozklad угоду, tudziei

Wielu niedokwasóW', lub kwasóvv.

28.) Z {еда zaê, Coémy dofad Wylozâyli, тура

da: ze nauka o powiriov'v'aötwach chemicziiycli, lu

Ъо 2 wielu'wzglgdôw пйедореьйохш5 а Sz'czególnie

ze wzgl'gdu; oznaczënia шосу powinowactw W ka

'Zdym szczegôlnym ртургюпшб pr'zez ноша‘ naukg

stosunkóW i Wyrazôv'v iedrìoznacznyc'ïi znaCznie roz

легиона; » тьма. ЙеШЪо umieigtnosé ta nie рте—

stala bydz' папка doswiadczènia, Wszelako iest со

raz Wigksza; Itadzieia, z’é -Wkrôtcé liczue tè (10

âWiad-czenia. dadzg sig od'niesé do praW i poczgtków

T o м 1. ’ 5
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powszechnych, a tém samém шита postaé pra.

yvdziwey nauki.

II.

Narzçdzia Chemz'czne.

29.) Z tego,coêmy dotqd mówili, Найду latwo

pozna, , ze chcac wszystkich cial znaiomych przez

sily powinowactwa doáwiadczaé ‚ zloione na swo

ie pierwiastki rozbieraé, proste laczyé i Wszyst

kich razem dochodzié wlasnosci; potrzebuiemy

na t0 -sposobów , narzfzdzi, dzialań, czasu i miey

sca. Naleíy nam zatém wprzéd poznaé takowe

sposoby , narzqdzia i dzialania.

50.) Mieysce, w którém sie wykonywaia Wszy

»tkie przedsiewziqcia i dzialania chemiczne , na

zywa sie Laboratorium. To, powinno bydz' dosyé

obszerne, naleiycie oéwiecone, i ieicli mozna

obrócone Ей polndniowi. Powinno bydz' cokol

wiek Wyniosle , dla uchronienia sie; wilgo

ci, która wszystkie ielazne naczynia prqdko

rdza powloczy ipsuie; lecz razem tak poloione,

aieby чада i sama do przeznaczonego na to na

czynia przyplywaó, i sama na powrot odplywaé mo
вы. i i

ZLaboratorìum wyprowadza sig komin oso

bny , kt'órego czgêé dolna w samey izbie kończy эй;

obëzerna kap@ , dziewiçé przynaymniey lub dzie

siçé lokci dluga ityle od posadzki odsadzona, a.
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ìeby Wygodnie pod nig przechodzic' moìna. Кара,

ta obiia. sii; титан‘: blachaì, daiqc iey u dolu brzeg

odgigty, na. którymby róine naczynia. szklanne

klaêdz' moina. Pod щ kap@ muruie sig z jedney

strony piec pros'ty, przeznaczony do ogrzewania

kocielka ialembika: W poérzodku dosyé dlugie

z cegiel rusztowanie po bokach na. ramionach o

parte, iiednq lubdwie arkady stanovviaace. Na.

tém rusztowaniu ustawiaiq sig piece przenoêne,

a pod arkadami chowaiq sig нигде, cegly, glina.

it. d. Z drugiey svtronjr stawia. sig zwyczayna.

kuinia. kowalska, zmiechem zakończonym po

dwóynym otworem.

Olbok kuini powinno bydz’ w Laboratorium

male kowadlo: przy niém mlotki, obcqgi, kleszcze

Wiqksze i mnieysze, noiyce , Pilki, raszple , 1311

niki, prqty líelazne, lyiki i warzechy z’e1azne

bqdi дыню, bqdz’ шлюпа}: przetaka podziura

Wione i t. d. Wérzodku Laboratorium stawia sig

stólmocny dçbowy, maiqcy okolo dziewiqciu lokci

dlugoêci i okolo trzech szerokoéci. Stól ten prze

znaczony iest do Wszystkich dzialań, nierwiele
mieysca potrzebuiaàcych. l

51.) Pomiqdzy n'aywainieyszemi w Laborato

rium sprzeâtami s@ piece tak ngzwane przenoáne (fumi

poriatiles). A Iubo chemicy dosyé ich Wiele wy

liczaé zwykli, wszystkie мои do nastqpuiqcych

przywieédz' moina шагами’:
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1.) Pìec prosty czyli do parowanía (fúrnus sim..

plex furnus `evaporatorius) ob. tabl. I. iig. 1.

Ten sklada sig z dwóch Szgéci kratg zelazng od

dzielonych od siebie: spodnia. maigca drzwi zela.

zne przeznaczone do Wybierania popiolu i do

Wpuszczenia potrzebnego do uti-zymania ognia p01

‘тент, nazywa. sig popz'elnz'kiem (cinerarium).

Wierzchnia maigca takie drzwiczki do podklada-f

nia Wggla, nazywa sig ogniskiem (focus) izupeh

nie iest W górze отжига, Na туш otworze sta-_

~Wia sig naczynie , W któgém ma Зам‘ plyn paro-2

Waé , bania alembika lub donica z piaskiem. PQ

bokach tego otworu sa, dwa Wydrgâenia sluzgce do

utrzymania. Wolnego çiggu Рождены? ¿dy piec iest

n'aliryty.

~ 2.) Pz'ec do destyllqcyì (furnus reverberii) ob.

Tabl, I. fig. II. sklada. sig z гусь samych czgêci

co i piec prosty, toiest 2 popielnika i ogniska@

To ostatnie przedluza sig kawalkiem Walca ‘УС-ч

wngtrz Wydrgionego i_ maigcego u Wierzchu Wy-A

rznigcie pólokrggl'e. Ta czgsé nazywa sig Labœ

ratorz'um dla tego ‚ ii W пйеу umieszcza. sig retor-f

ta, czyli naczynie do destyllacyi sluigce.

Cilly piec przykrywa sig Корни (domus) u

wierzchu kominem zako'ńczong. Ten piec uzywa.

.Sig tylkg do destyllac'yi pewnego stopnia ognia. Wy

magaigcych. Przez odigcie kopuly iLaboratoríum

zamienia sig W pliec prosty.l

 



Jeäeli sie wotWorze Wyzszym pieca pr'ostego

psadza nieporuszenie donica ‚ Мбщ piaskiem Wy

Pelnié moina, aby W nim rózne naczynia umie

szczaé, takowy piec niektórzy policzyli za gatu

nek osobny, nazywaiqc go pz'ecem 2 ддпёщ (furnus

сайт): 1ес2 ien niczém sie oczyWiêcie od pierW

szego nie róini, dla. теза za. _osobriy uwaiaby bydzr

me powlmen,

5.) Pìeç до topienia (furnus fusorius) obacz

tabl. I. fig. III. Piec ten albe nia przyprawiony

zboku do popielnika miech ‚ albo zakończony iest

11 теша—щ d_lugim lioniinem skladaigcymsie 2 wie
111 c-zeûéci tak,v aie-by y,go родив upodobania prze

glluzyó, a przez тёще powietrza iogień natqìyé,

nlub sl§,x‘óció` i ogień umni'eiyszyç'; щрйпа. Ognisko

sluzy za Laboraiforium7 poniçwaì Sífg Wïlíém tygiel

zamykaiqcy ciala do topienia. ‚ Pqmiedzy Weglami

umieszcza, W czgêci Wierzchniey pieca iest Спи/61‘

kraterem nazwany Przez który sie Wqgle Wkladaiq.

4.) Pícc probierlski (furnus dolcimastlicus) Tabl.

I. iig. 4IV. Rózni sie ed poprzedaiqcego pcstaciq,

хам/014 czworograniasfq ‚ i sluzy do kupellácyi sre

bra.; dzial'ania którç W swoiém opiszemy mieyscu.y

W tym píecu popielnik opatrzony iest _ze ‘175237312;

kich stron drzwiczkamj.. VVeWnqtrz pieca Polo

ìone s@ дуга, prety zelazne podluine przeznaczone

utrzymywaé na sobie kafel А, gliniainy, 'którego

Qtwór odpowiada drzvvíczkom В, туш kaflu stag-„
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wig sig kupélle C, c, maigce na sobie materyaly

do ku'pellacyi przeznaczone. _ “ЧегзсЬша Y czgsé

piecazakończona iest dosyé obszernym otworem,

przez który sig Wggle Wkladaig.

52.) Piece przenosne leía sig zwyczaynie z 511

rowcu zelaznego , albo sig biig z gruhéy blachy:

lecz, ze z’elazo i l'atwo cieplo przepnszcza , i pr'gdko

sig od ognia i powietrza psuie; zaczém Wylepia

ia sig czyli futruig wewngtrz gling 11a trzy lub

cztéfy cale grubo. Glina zas podpada téy nie

przyzwoitoêci , iz’ kurczgc sig w ogniu, latwo sig

rysuie i pgka, czemu naylepiey zapobiedz moìna.

риги umieszanie iéy ze `zwirem, siec`zkg , ggnoiem,
szerscig lub grubo tluczonym wgglem. u

Naywainieysza. w budowie pieców шлюза iest

ta: aieby ogień pocllug'upodobania zmnieyszaé,

lub natgiac'-, tudziei azeby, zwlaszcza w piecach

do topienia, natgzenie to do naywyzszego stopnia

doprowadzié mozna. Ogień zas tym bgdzie mo

cnieyszy, im w danym czasie wigksza massa po

Wictrza przez рента} ilosé wggla przechodzié bg

dzie. A poniewai powietrze ma przystgp z po

pielnika przez kratg, a rozrzedzone wychodzi przez

komin lub wierzchni otwór pieca, zatém cala sztu

ka natgienia ognia zalezgé bgdzie od przyspiesze

niavvspomnionego pgdu. Naprzód zatém staraé

sig potrzeba, aieby popielnik i krata' dosyc’ byly

obszerne. Powtóre, poniewaâ pgd rozrzadzonego



_.. 27 ь..

powietrza тут iest mocnieyszy, im z obszerniey~

szego mieysca W bardziey scisnione przechodzifi

im `przechóól ten iest dluìszy; замёт komin i iego

родив upodobania przedluienie naywiqcéy moc

ognia natqâyé sa zdolne. W piecu Wi'ec do topie'

nia, komin przystosowaniein (визави walców blaá-i

szanych przedluiaé , a przeto ogień znacznie na

uìiaé, moìna.. l ' ‚

Naczynia do pa1'dyvania(vasa пирогам—

ria) sa ziemne, szklanne lub metallowe. Pierwsze

powinny bydz bez polewy, które iako szklo me4

talliczne , moie sie rozpuszczaó wkwasach iole

y iach: powinny bydz’ dosyé geste, aieby paruiqcy

plyn w nie nie Wsiekal i dosyc' wytrzymale na )vszeb

ka odmiane cìepla. i zimna. Ztéy przyczyny, sa.

me tylko naczyr'xia porcellanowe (lo delikatniey

szych dzialań sluíyé dobrze mega. Nac'zynia пиан—

ne , nie podlegaia wprawdzie dwóm pierwszym

nieprzyzwoitosciom, lecz- od plynów goracych i na

gley odmiany zimnaiciepla шито Рединг), а w o»

вши predko sig тори). Metallowe, iedne platyne

wyiawszy, topió sig W ogniu latwo moga iw kwa«

sach sie rozpuszczaia. W przypadkach iednakie

mniey ostroinosci wymagaiacych i ziemne i me

tallowe naczynia uiywaé Qsie mega. Кацап: naczyń

do parowania uiywanych iest rózny; wogólnosci к

atoli naczynia te powinny bydz’ plaskie i plytkie tak, `

aieby plyn paruiacy i latwo byl od ¿guia przeiety
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iobszerng sig >poWierzchnig дочка! powietrza. Íe-1

ieli Wczasievparowania ogień otacza bezpoêrzednie

samo naczynie , ‘mówié zwykliêmy, ie parowanie

odbywa sig golym ogniem (igne'nudo): ieieli sig

zas naczy-niemurza wwodzie lub piasku, mówimy,

ii parowanie ‘ma mieysce w ‚пулы! wodney lub pia

skowey (ех balneo mariae v. arenae): ostatnie dwa.

sposoby uiìywaia6 sig czgécig dlgJ ochronienia па

czyń, czgscigmllamtrzymania. pewnego tylko sto

pnia ognia. к, '.

54.) Naczynia uíyv'vane do desßyllacyi , albo sg

tak палите Álembikí albo топу. Tak iedne ы:

drugie mog@ bydí vszkláirmë , ziemne lub темпом/ед

Alembiki (Tab. Il. fig. Í.) skladaig sig z dwóch czgéci

istotnych; spodniey._A, którg bami@ (cucurbita) 11a-«v

цитату , i wierzchniey В ‚ która sig зонде pokry-v

wg, lub alembiki'em' We wlasciwém znaczeniu. Czgâó

ta zazwyczay петиций postaé stoikwmaigca, koń-`

Czy sig u spodu гущи” W ktôrey sig plyn przepga

dzony zliiera, i 2 którey ,pr'zez dziób С, do naczynia.

podstawionego l) `splyv'vai naczynie fo przyiemnzi

kiem (гесйрйепз)5 lul) od okrqgley postaci balonem
i пашут/тату; Alembiki do pgdzenia spiritusów prze

z'naczone , sog zazwyczay miedziane , Wewngtrz do

skonale Wybielone. Te , któryclt pospolicie WLa-,

boratorz'ach uiywamy , skladaiq sig 2 baqi cynowey,

W Wodzie gorgcey zamoczoney, i alembikiem mie»

dzianyni, wewnqtrz Wybielonym рою-уму; (ОЬ.

1



Tab. П. fig. Ц). Niektórzy, dla tém prgdszego stu#

dzenia. рагу do alembika Wzniesioney спасти! go

na okolo naczyniem miedzianém E, e, które zimng,

пода! Wypelniaig, i które glow@ Murzyna (Caput

Aethìopis) nazwali. Z'eby zas nic z uchodzgcey paryl

nie stracic' , i tém skuteczniey ig zaggscié ‚ rurg z а

lembika. Wychodzgcg lgczg z агава; podobng W trg
bm'ku (serpens) W postaé Wgia пишет; , przez wlo-~

dg zimng bezprzestannie chlodzong. Uzytekŕ trg

bnika iest niewgtpliwy 3 lecz , ie tak паштета glo

Wa Murzyna , nie tylko destyllacyi nic nie pomaga,

ale ig отлет tamuie iopaz'nia, nayoczywistszém

i Wíelokrotném przekonalem sig doswiadczeniem.

55.) W budowie alêmbików nastgpliigce uwagi

zastosowaé naleìy: .

1.) Bania powinna bydz’ dosyé plytka. ,- aby vza

тратту W niey rozciek, latwo sig , prgdko i iedno

staynie ogrzewal.V Zbyteczna iednákze plytkoáé i.

nadto prgdko robotg pgdzi i шт przypala.

2,) Piec powinien bydz' tak budowany i bania:k

tak W nim osadzona , aíeby ogień tg ostatnig równo

ze wszech stron ogrzewal; lekka Wigc wklgslosé

dna W bani , dziwnie temu zamiarovvi pomaga.

Robota. dopóty tylko powinna bydz' zalef

wana, dopóki ogień banig obeymuie.

4.) Wierzchni otwôr barii powinien bydz' iak

naywigkszy , azeby podnoszgca sig para znikgd nie

doswiadczaigc oporu , na powierzchnig roboty nie

T o M I. 7 6.
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parla, а 1ёт samém dalszemu unoszeiiiu sie рагу
nie przeszkadzala. _ i o

5.) Dla tey samey przyczyny para, litóra sie;

W alembiku nie zgeszcza. ‚ powinna mieó latWe do

trqbnika uyêcie, а zatéin otwory trqb z'alembika.

_Wychodzqcych liczne i obszérne bydz' mais).

56.) W piccach do destyllacyi przeznaczonych

uìywaiq sie zwyczaynie темпу (ob. Tab. II. fìg.III.).

Naczynia. te ‚ iezeli sq szklanne ‚ nie moglyby nigdy

golego ognia Wytrzymaé, rysuiqc sie zaraz lub topiqc.

Dla zaradzenia “беге tey nieprzyzwoitoéci ‚ albo sie

drótem na okolo oplataiq ‚ albo sie im daie ziemna i

Wogniu wytrzymala. powloka (lorica). Tai sie za

zwyczay robi z gliny naleíycie Wyrobioney i 2 pia

skiem, szeréciq ‚ sieczkq lub potluczonq веди! zmie..

szaney ‚ isuszy siq Wprzód zwolna Wmierném cie

ple lub na slońcu. Niekiedy nurzamy тегом? W wo

dzie lub piasku.

Retorty albo sq proste , albo zszyyk@ (retor

tae tabulatae) szlifowanym korkiem iak nayszczel

niey штукам}. Podobne szyyki daiq sie pospolicie

i balonom , które oprôcz tego dwiema lub niekiedy

гнета. szyykami sie; kończq. Ob. Tab. II. fig. IV.

57.) W destyllacyi albo sie retorta stosuie

prosto do szyi balonu: albo , ieieli ten ostatni

oddalié od pieca. wypada ‚ przydaie sie W poérzod

ku rura szklanna (tubus intermedias). Ob. Tab. II.

iig. V. W зайдут przypadku cale przygotpwanie
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J l>g1igc z kilku sztuk zloìone, którá szczélnie do

siebie przystawaé nie mogg, pozostaig sig zawsze

szpary , przez które czgêé plynu przepgdzonego,

zwlaszcza istoty lotne , uchodzië mogg. *Naypo

spoliciey uzywany iest nazvvany kit tlusty , na 1116—

ry czysta, dobrze Wysuszona i na mialki proszek

шаги glina; zarabia sig 2 pokostem W massg ggstg,

lecz latwo sig rozciggaé daiqcg. Zamiast gliny

moze sig uzywaé `dohrze wysuszona i mialko utarta.

kreda. Takowy kit raz W znaczney zrolíiony i10

éci, dlugo sig przechowywaé daie. Jezeli istoty

przepgdzone bardzo sg lotne , obwiiaig sig ieszcze

na kit ’dusty pgcherze dobxize Wprzód Avv Wodzie

 namoczone , iobwigzuig sig z poczgtku okolo szkla.

sznurkami : albo sig okrgca plótno nacìggnione Wa
pném niegaszoném i bialkiervni. Na. ten koniec bie

rze sig bialko od iay i miesza po polowie z W0

dg, a potém sig biie z wapnem niegaszoném na.

proszek utartém , rozposciera sig na plótno i 11a

tychmiast przyklada.: gdyz’ ten rodzay kitu bar

dzo prgdko schnie i twardnieie. W mniey wainych

przypadkach dosyé bgdzie oblepié szpary papierem

napuszczonym zwyczaynym dobrze wygot'owanym

Паузы-ст.

`58.) Destyllacyg , w którey mamy naìcelu isto

tg W parg zamieniong na nowo zaggsció i zebraé,

dzielono na trzy rodzaie, toiest : 11a górng (distillatio

per ascensum) i naówczas zggszcza sig para w Wierzb-l

ъ_'JN-'ll
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chniey apparatu czgêci, iak widzieliémy alem

bikach. Na bocznq (distillatie per latus) iaka ma

mieysce wretortach. Na. koniec na дот‘; (distil

`latio per descensum) gdzie para na (161орас1аё i

tam sig zaggszczaé musi. Ten ostatni Башне]: de~

styllacyi тушей zuz’ywania.

59.) W destyllacyi otrzymuiemy i zbieramy

plyn mocg ognia w postacì pary uniesiony : lecz ie

ìeli zamiast plynu otrzymuiemy cialo suche , na

ówczas dzialanie to nazywa sig sublìmacyq (subli~

matic). Naczynìa do tego dzialania uzywane sg

zazwyczay banie z dlugiemi szyiami (cucurbitae et

phiolae). Ob. Tab. II. Iig. VI. Lubo i zwyczay

ne butle lub наша równie dobrze uâywaé sig mof

ВЧ

,v 4o.) Naczynia. uiywane do topienia sg tak па

zvvane tygle (crucibula). Maia one zazwyczay po

staé Майкоп’, lub piramid tróykgtnych wywróco

nych, isg albo ziemne, porcellanowe, olówkowe,

albo metallowe, Naczynia. te powinny bydz' tak

robione, íeby i riaymocnieysze stopnie ognia wy

trzymywaly , i od zawartych W sobie istot iadnego

nie doswiadczaly dzialania. Naylepiey tym za

míarem odpowiadaiace sg platynowe, po nich

.porcellanowe, po tych nakoniec hessyyskie Нр—

syyskie.

ч
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Ciala níerozfoŕone, еду]! tak nazwanc proste.

41.) W dzisieyszym stanie chemii mamy za.

ciala. proste czyli nierozloione nastgpuigce: êwiatlo,

cieplik, plyn elektryczny imagnetàfczny , тётей,

Wodoród, saletroród , kwasoród , а wedlug рои/ие

chnego niemal dzisiay mniemania solìród (haloge

шит) albo стат/пе i Jod, czyli Jodyng. Nadto

wgglik , fosfor , siarkg , bor czyli boron i wszystkie

metallè , 2 których ат sq zasadami alkali, dziesigé'

zasadami ziem i 26 innych.

IV.

Cíala pr'omionístc.

42.) Wiadomosci nasze o istotach promieni

stych sq dotychczas bardzo ograniczone i po ‘гр/ЕЁ]:

в2еу czgêci domyslowe» Saúalbowiem шву, со шь

'Wet ich bytu iako osobnych cial, zaprzeczaig. шла];

ie Iubo sposobem sobie wlaéciwym , днищ па nas

niewgtpliwié iako ciala, i iako ciála. dgîialaiq na.

istoty inne bqdz' oz’ywione bgdz' martwe; sg od nich

lpociqgane , lamane , odbiiane, izggszczane lub roz

rzedzane , daiqc w nich samych poczaótek rozmaitym

odmianóm. Wplyw atoli ich па istoty шагнув,

` iako mniey odmienne, nie tak iest znaczny, iak

na organiczne , których istnosc' od ustawicznych

pdmian zawisla. Be'z ciepla up. iá-wiatla ani sobie
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wyobrazié `bytu iestestw oz’ywi`or1ycl1 nie moina.

Slońce , które iest z'rzódlem obudwóch, iest pier

wszym oz'ywicielem wszystliich iestestw iduchem

swiatla. Bez niego Wszystkoby bylo skrzeple imar-f

twe. _

45.) Lecz czyli promieniste istoty., który'clil Буй.

poznalismy i uznaiemy za niewgtpliwy ,. sg* W rz'eczy

samey istotami szczególnemi i róinemi odi siebie' tak

Зак gazy lub'inne ciala grubsze ? czyli tez’ sg tylko

szczególnemi stanami innych znaiomych lub niezna~

iomycli nam istót Í? iak np. lód , woda igaz wodny,

sg róinemi stanami tego вашего ciala. Czyli nako

niec sg róincmi stauami i sposo bami okazywania. sig~

idzialania iedncy itey samey istoty ? dla nieskoń

czenie ogi'aniczonycli sposobów i wiadomosci па—

szych , twierdzié z pewnoscig nie mozna. Moiém

zdaniem , W teraz'nieyszym stanie wiadomosci na

szych cztéry Могу promieniste przyigé ii‘ozróz’nió

od siebie naleiy, toiest: éwiatlo, cieplik, elek

trycznosé i magnetyzm. I poniewaz wplyw tego

ostatniego na stan zwigzków chemicznych dotych

czas nie iest postrzeiony; zatém o trzech tylko pier

'wszycli móvvic' bgdziemy.

44.) Nazywam ie zas istotami promienistemi

dla {его , z’e ile razy sg w stanie swobodnym ‚ czyliV

od wszelkich zwig-zków wolnym , maig bieg nader

szybki irozchodza sig w postaci promicni : а takowy`

ich stan mam za stan skupienia daleko lotnieyszy
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i падлу od gazów. Ten zaś sposób nazywania ich

i uwaźania ‚ zdaie mi się: dalekawłaściwszy od spo

sobu innych Pisarzy, i prowadzi natychmiast do

bardzo. prostego a istotnego wyobrażenia: źe te

istoty mogą przez swoie związki i do innych sta..

nów skupienia , naytwardszego nawet nie wyymn

бас‘, przechodzić.

V. ‚

Światło.

45.) Światło pochodzi od słońca, gwiazd sta

łych iciał świecacych lub goreiących na ziemi. Nie

masz zaś ciała, któregoby istność promienista tak

była oczywista imocna. Rozchodzi sie zawsze przez

liniie proste z naywiększą chyžością, potrzebuiąc

wszakże około ośm minut czasu na przeyście od,

' słońca aż do oka naszego. Są ciała, przez które

wskróś przechodzi, i te nazywamy przezroczystemi:

są inne, a tych íest naywiecey, od których sie

odbiia, całkiem lub podzielone na części , i te sa

nieprzezroczyste. W każdym przypadku, czy z ciał

świecących pochodzi, czy się od nieprzezroczystych

odbiia , ruszaiac sie w przestrzeni z właściwą sobie

chyżością , zewsząd do oka naszego dochodzi, í

iest w niém przyczyną czucia, które widzeniem na'

zywamy. Dwa. zaś są walne wzgledem iego początku
mniemania: iedni albowiem roznmieią ,I ii ze słoń

ca i ciał świecących wypływa : inni przeciwnie, iż
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wcałey przestrzeni świata'rozlane , ich tylko mocą'

iest poruszone do biegu.

46.) Przechodząc przez ciała przezroczyste, zal

wsze cokolwiek zbacza zpierwszego. swego kierun
ku: co złamaniemI światła nazywamy. To złamanie

iest do pionu , ieżeli światło wchodzi zciała rzad

szego W gęstsze : od pionu, ieźeli z gestszego w rzad

sze. W pierwszym przypadku moc złamania iest

w stosunku gęstości wciałach niepalnych , wv pal

nych zaś i W stosunku palności bądz' całego ciala,

bądz' którego ze składaiących ie pierwiastków. Na

tym fundamencie Newton przepowied'ział palność

dyamentu i przytomność pierwiastku palnego w wo

dzie. Łamiąc się zaś w pryzmatach rozbiia się wy

raźnie na siedm kolorów, które zebrane przez so

czewkql дай}, na nowo światło białe. Niektórzy te

siedm kolorów do trzech tylko prawdziwie pier

wiastkowych chcą przywieśdz'; zdanie doskonale

wywrócone ieszcze od Newtona , a po nim kiko

krotnie nadaremnie wznoszone na nowo. Podług

Wollastona, ieżeli wiązka promieni słonecznych wy

nosi tylko т‘д cala , a przetnie się przez pryzma

zczystego [Ищут o 10 stóp od oka, cztery sie

 

tylko pokazuią kolory, czérwony, żółto-zielony,

niebieski ifioletowy : со gatunkiem złudzenia opty

cznego bydź musi.

47.) Lecz oprócz kolorowych promieni, тау

duią się ieszcze wrozbitych przez pryzma iinnc,



które Wcale nie swiecg. Шарит! albowiem zdo`

êywiadczeń Herschela od vvielu irmych tak Fizyków

iako Chemików stwierdzonych , które Wszakie 2:1—

przeczyl Böckmann, pbkazalo sig: ie nie tylko

Wlaclza. ogrzewaigca W róinych promieniach kolo

тимус-11 iest róz’na, bgd'gc nayslabsza W fioleto

Wym anaymocnieysza W czérwonym: ale z’e iest

naywigksza о póltorey linii za tym- ostatnim ‚ zkad

тот/п sig takierni samemi stopniami4 zmnieysza i

slabieie idac Wstrong nieoswiecona, iak i na ko»

lorowey tarczy. Ztgd zas wnieêé, zdaie sig , па—

lezy , ze swiatlo sloneczne zawiera W sobie dwa.

вашим promieni: z którychv ieclne naymniey sig

lamiac , grzeig a nie 'swiecgg inne zas êvviecg, a.

ogrzewaig tylko dla tego , ze sg zmieszane z pier

wszemi.

48.) Powtóre. Poniewaz Wplyw évviatla na stan

niektórych kombinacyy chemicznych z wielu ‘тёщ

dów bardzo iest oczywisty , Ritter , Í/Vollaston i inni,

starali sig doswiadczeniami dowieédz' : ze ta czynnosé

chemiczna nayznakoniitsza iest za granicg promieni

ñoletowych, W mieyscu nieogrzanémi nieoêwieco

ném bynaymniey; a zatém przypuscili W swietle

sloneczném drugi gatunek niewidzialrlych premie

ni, które chemicznemi лантан , aktórych srzodek,

iako naymocniey zlamanych , tak iest polozony za.

granicg koloru fioletowego; iak ze strony przeci

wney érzodek grzeigcych za granica сити/011650

Тои1. ' 7
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Майами! nadto претить}, 2е W éwietle slonecznén'i

znaydnig sig i promienic maguetyczne, twierdzgc

ie igly z’elazne nabieraig wlasnosci magnesowych

W promieniach ñoletowycll ; ale-poz'nieysze doswiad

czenia twierdzenia tego nie spráwdzily.

49.) Йе zas áwiatlo tworzeniu sig niektórych

zwigzków pomaga. а rozwiqzuie inne , przekonywa

my sig 2 doswiadczenia. Tak mieszanina równych

miarek solz'rodu czyli Стоп/ну i Баш wodorodnego,

W promieniach slonecznych Ídaie przy mocnym Wy

strzale kwas Wodosolny , kiedy sig to nie dzieie

W cieple ciemném, nawet dosyé znaczném. Tak

Wielka czgéc' niedokwasów i soli metallicznych,

w éwietle sig свистала i daiaz gaz kwasorodny;

tak solnz'k srebrny (luna cornea) czernieie; kwas sa

letrowy plynny iólknie , a chloryna wodg rozklada5

ydelige kwas wodosolny ilgaz kwasorodny. Решив

Wszelkiego podobieństwa do prawdy, swiatlo na'

leiy do utworzenia Баш kwasorodnego : bo roéliny

nigdy go nie wydaig bez niego , aciala ukwaszone

z naywigkszq trudnoêciq. Решив doáwiadczeń Rit

tera i Wollastona w obrazie kolorowym czyli pry

zmowym slońca дика sz) wyraz'ne Wplywy swiatla

sobie przeciwne ‚ bo promień ñoletowy ma naymo»

cniey ukwaszaó: który to skutek zmnieysza sig sto

pniami az’ za виню; koloru zielonego , Заде za

czyna sig odkwaszenie', które roénie ai do czérwo

nego koloru i W nim iest naymocnieysze. Papier
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napoiony rozczyném solnika srébrnego, naypierwey

czernieie W promieniu ñoletowym , a. naypoz'niey

W czérwonym: со Wollaston ieszcze Widoczniey oka

zuie na Guajakowey ifa/icy , która W ñoletowém

swietle bardzo sig prgdko nie dokwasza i bierze ko

y lor zielony, w czérwonyin zas traci na powrot kwa.

soród i Wraca do wlasciwego sobie koloru.

50.) Davy zas przekonal sig, iak имения, рг2е2

doswiadczenia : ze mieszanina. solìrodu 2 gazem Wo

dorodnym lgczy sig bez Wystrzalu daleko z’ywiey

W promieniu czérwonym , anlizeli W ñoletowym; ale

ze soliród plynny daleko sig prgdzey w тут osta

tnim W kwas Wodosolny zamienia. A poniewai

i doswiadczenia Вен/шлага pokazaly , ze gdy solnik

`srebrny W swietle czernieie, Wydobywa sig z nie

go gaz kWasu Wodosolnego, co Davy polgczeniu

Sig solirodu z Wodorodem przypisuie , zatém z tych

i"innych podobnych doswiadczeń Wnosi: z’e zlama

nie i dzvialanie chemiczne promieni slonecznycll

pokazuie Wielkie podobicństwo zdzialaniem elek

trycznoêci. Во W lańcuchu elektrycznyin Volty nay

mocnieysze Wydobycie ciepla iest na 5iegunie do

datnym czyli kwaszgcym, kiedy na drugim , zbie

га sig Wodoród i ciala inne latWo sig tam z nim

lgczg. Skutki zatém chemiczne elektrycznoáci od

iemney inaymocniey zlamanych promieni swiatla,

sg bardzo pcdobne. Wszakze te zawczesne wnioski,

dalszego z doswiadczeń potrzebuig potwierdzenia.
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VI.

Cìcplo.

51.) Wszystkie ciala ogrzewaiaác sie; czyli na

bywaiqc ciepla, rosnq i rozszerîzaiq sig na “(лузг—

kie strony iednosçaynie; stygnqc zas czyli tracqc

cieplo ‚ éciqgaig sig izwolna wracaiq do pierwszey

sWoiey obiqtoéci. Cz'eplo wz'çc wszystkz'e cìala roz

szerza. Jeieli Wnas podobnym sposobem przybywa.

ì ciepla ‚ doáwiadczamy pewnego rodzaiu czucia, któ

re W mnieyszym stopniu cieplem ‚ W Wyiszym go

rqcém nazywamy. Zeby tedy гоп-621116 przyczynç

od skutku'., zgodzono sig powszechnie ‚ aieby przy

шут—2 и; ‚ która Wszystkie ciale rozszerza i w nas

czucie ciepla rodzi, iakakolwiek опа iest, riazwaé

cz'eplíkz'em (caloricum).

52.) Nie moina zas inaczey роще rozrzedzenia.

cial, Зак tylko przez oddalenie sig naydrobnieyszych

ich czgstek od siebie ; musi tedy cieplik bydz' uwa

ìany za. przyczynq odpychania sig tych czqstek (ге—

pulsio), a tém samém iego czynnoéé wywiera. sie;

w brew przeciwko attrakcyi i oslabia skupißnie.

Gdyby “Еде ciala zupelnie zostawione byly dzia.

laniu cieplika ‚ tedy Wszystkie ich czqstki oddalac'by

sig od siebie W nieograniczonq odlegloéé musialy, а

tém samém materya те mialaby iadnego pewnego

bytui змейка, czyli wмыт przypadku nie byloby
_cial ìadnych. Y!
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551) Zdrugiey strony ‚ gdyby сирый materyi

samey tylko atfrakcyi byly poslusz-ne ‚ wszystkieby

sig zetknqly iak nayéciéley z sobq7 formuiqc Звали?

twardq, nierozdzielnq i niex'ozerwanq bryhì. VV ta~

kim przypadku bylaby tylko iedna nierozerwana

materyi massa ‚ а1еЪу cial takie nie bylo. А ро

nìewai rzecz ma sieg calkiem inaczey; wiqc ещ—

stkí cial wogólnoâci ‚ naglone sq bezprzestannie od

dwóch sil sobie przeciwnych, i шут sie“ bardziey

od siebie оаащ, im .wiqksza bqdzie czynnoêé cie

plika: przeciwnie zaé tym sig bardziey do Biebie

zbliiq ‚ il'n dzialanie iego mnieysze bgdzíe.

54.) А poniewai nie znamy ciala nayzimniey..

szego паша, któregoby ieszcze bardziey ostudzió

nie bylo moina; wigc naprzo'd: wszystkie czqstkí

materyi W caley naturze utopione s@ , z’e tak p0

‘тет ‚ W ciepliku i nim na okolo oblane , рои/Ш!"

dla tey samey przyczyny z’adnego cial/a czqstki nie
stykaiq si@ z sob@ ‚ а1е р010й0пе зад wzglqdem siebie ’A

W odlegìoêci stosowney do mocy wzaiemney шубе}:

эй przeciw sobie dzialaiqcych.

55,) Wszystkie znaiome nam ciala albo s.; sta

1e, albo plynne , albo'lotne ‚ albo nakonìec тро—

Stabi \promienistey. Pierwsze trzy uwaiaiq povvsze

chniè Chemicy i Fizycy za stany róiney gfurstoáci,

а zatém sqdzq: ie имей; od róiney íloêci cieplilêa.

pomiqdzy czqstkami cial zebranego ‚ czyli od róine

во stopnia repulsyì. WV niey tedX ‚ czyli w róiném
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natgzeniu czynnosci cieplika upatruia6 przyczyng

plynnosci i lotnosci cial. Z jakowego domyslu

wypada, z’e kaìde cialo mogloby'nastgpnie przez

“пунше te stany przeclioflzic', aby mu tylko до—

дад2 lub uiac'- tyle cieplika , ile potrzeba. Во—

swiadczenie wniosek ten po wielkiey czgsci potwier

dza, bo za pomocg ognia topimy naywigkszg czgsó

cial znaiomych.

56.) А iczeli sg takie , które z naywigkszg tru

dnoscia lub Wcale sig nie topia , .przypisaé to raczey

niedoskonalosci naszych sposobóvv natgzenia ognia:

Wiele антидот innych , dawniey równie проплу—

'Wych , za wydoskoiialeniem гусь sposobów stopié

sig dalo. Podobnym sposobem, poniewaz ‘щепка

liczba cial plynnych i lotne niektóre ‚ dáiq sig pr'zez

natgzone zimno zamrozié, wniesc’ nalezy , ze iak

‘Loro iest wiel'e takich z któremi tego dokazac’ nie

mozna , zalezy to iedynie од niedostatecznosci na

szych sposobów studzenia, i ze naygwaltowniey

szc пашей zimno , iakie sztucznie зрит/16 mozemy,

igst ieszcze Wzglgdem zupelnego ostudzenia (frigus

absolutum) znacznym stopuiem ciepla.

57.) Na fundamencie dobrze poznaney “давно;

sci, ze cieplik wszystkie ciala rozszerza , zaloiono

sobie przez wigksze lub mnieysze rozszerzariie sig

plynów , mierzyé wzglgdng ilosé cieplika W daném

micyscu lub pewnych cialach rozlanego , i zrobiono

cz'eplomíerze. Azeby zas икота. miara byla ialtoz-fv

 



kolwiek pewna, potrzeba, az’eby plyn do cieplo

~micrza uiyty ‚ rozszerzal sig fdokladnie w stosunku

wieloéci przybywaiqcego mu cieplika, i па to zpo

migdzy innych rozcieków pokazalo sig naylepszym

èywe srébro. Cieplomierze zatém z. iywém srébrem

miane sg za miarg dosyé` dokladng temperatur-y.

58.) Skoro albowiern cieplik W jakiém mieyscu

i cialach W tém mieyscu zawartych tak sig rozdzieli,

iei'rozszerzenie sig plynu cieplomierzowego iest

wszgdzie to samo , mówimy ¿e temperatura Wszyst

kich tych cial iest równa ‚ Wyraiaigc ig przez miarg

rozszerzenia {его plynu. Takie albowiem iest рту—

rodzenie cieplika , ii wcialach stykaigcych sig lub

bliskich siebie , uklada sig sposobem pìynów do

prawdziwey równowagi, tak, ie W jnnych 0ko~

licznoêciach równych , ieieli дика ciala róz’ney tem

peratury stykaig sig z sobs), cieplik przechodzi 2 cie

pleyszego do zimnieyszego дерму, dopókiróinica.

ich temperatury nie zniknie.

59.) VV tym przecliodzie , ieieli ciala sg iedney

natury, cieplik rozdziela sig pomigdzy niemi w sto

sunku mass: a ieîeli i te sg równe , temperatura.

Wypadkowa iest terminem srzednim arytmetycznym

pomigdzy dwiema temperaturami. Co , Wszakie ni

gdy l'nie nastgpuie , iez’eli ciala sg róiney natury.

Ügrzevvaigc np. równe massy поду i ¿ywego srébra,

ta sama iloéé cieplika, Юбка podnosi temperaturg

Wody о ieden stopień termometryczny, ogrzewa
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równg iloâó zywego srébra о 21 °. Podobnie doswiad

czenia Сии/[агат pokazaly, ze Гит ielaza ma

iqcy bydz róWno ogrzany z funtem antymonu,

potrzebuie аута га2у tyle cieplika ile ten ostatni.

Dla. tego mówimy: 1) z’e ciala róznoro'dne ‚ ma

ig podlug swoiey natury , róìnq sposobnos'ó do рту

ígcía cieplika (capacitas pro continendo calorico).

2) z’e pokazuigc temperaturg równg , тай; róz’ne

Подо! cìeplika wlas'cz'wego (quantitas calorici specifica),

11ега2у albowiem cale ilosci cieplika. wcialacli za

‘шахте porównywaó zsobg bgdziemy, uiywac' bg

dziem),r Wyrazu cìcplika wlaŕcz'wcgo (caloricum spe

ciñe-um) mówigc , ze iloêé cieplika zawartego w ie

lazie , ma sig do ilosci zawartcy w antymonie, вау

’temperatura ich iest równa , iak 2 : 1. \

60.) Z tego zas Wypada: ze ile razy cieplik

rozdziela sig pomigdzy cialami rózney natury , tedy'

kladgc massy тот/пед wtenczas sig pomigdzy niemi

do równowagi tempcratury ulozy, kiedy kazdego

W szczególnosci i róînicg w ogrzaniu i sposobnosé do

przyigcia siebie nasyci. `

61.) Kazde oprócz togo cialo cieple czyli grze

igce , wyzicwa irozsyla na Wszystkie strony cieplik

W postaci promicni, Зак doswiadczenia Hooka, Schee

[а , a nayistotnie)r Pz'cteta dowodzg. Promienie te

rozchodzg sig, odbiiaig ilamiao tym samym sposobem

co swiatlo, Зак ich zbieranie sig' W ognisku zvviercia

del i szkiel palgcycli okazuie. Doswiadczeniaoprócz
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tego .Herschela przekonywać się Шань, ie i w promie.l

niach słonecznych na ziemi, znayduią się promienie

grzeiące niewidzialne, które sie w pryzmacie mniey`

od kolorowych łamią (47), a które są oczywiście pro

mieniami czystego cieplika. Fizycy nazwali go w tym

stanie cìeplìkiem promienístym (caloricum radians),

który toÍ sposób bytu, iako stan naywiększey iego

wolności i naymnieyszey zawisłości od ciał innych,

uważam za iego stan właściwy, czyli za stan wła

ściwego mu skupienia. ` _

62.) Aponiewaž každe ciało zimne iest go

rącém wzgledem zimnieyszych od siebie; a nay

zimnieysze nawet, ieszcze lod zupełnego ostudze

niia bardzo dalekie (56) ', więc nie masz żadnego cia

ła ‚ któreby ciągle nie wyziewało i nie rozrzucało

na około siebie cieplika w postaci promieni; a ka

źde tym go wiecey, w jnnych okolicznościach-ró

wnych , wyrzuca, im iest wzgledem otaczaiących

go ciepleysze. Z tego zatém wzgledu wypada: źe

równowaga cieplika i iednostayna temperatura,

wtenczas w danym układzie ciał ma mieysce , kie

dy każde z nich tyle wypuszcza promienistego cie..

plika iciałom pobliskim oddaie, ile od nich bie

rze.

65.) Nazwisko ciepła nie može oznaczać žadne~l

go pewnego stanu cieplika , wyražaiąc tylko czu

cie nasze , które się odmienia nie zprzyczyny sa

mego cieplika, ale i z przyczyny zdarzonych w nas

T o M I. . 8



' odmian wewnçtrznych; tak dalece, ie ta sama неси

`podlug stanu wjakim sic; znayduiemy, wydaie sig

nam raz ciepla, drugi raz zimna. W ogólnosci,

ile газу ciala zewnfìtrzne Wiçcey nam odbieraizì

cieplikà., niñ go “тут зашут czasie Wyrabiamy,

stygniemy iczuiemy zimno; tak, iak skariymy sin;

na gorqco ‚ ile razy òtaczaiqce nas istoty ‚ albo nam

dodaiq cieplika., albo nie dosyé uymuiq.

64.) Na temperatur?` zas cial mamy dosyé дон

kladnq miarq W cieplomierzacli, a przez stopień

rozszerzenia zawartego w nich plynu ‚ wyraìamy

iey stan, ipodnoszenie 5562 lub z'niianie. Ta mia

га iakokolwiek (мышца, nic паз nie шу, ile sig

rzetelnie зайдет w cialach cieplika.;y ani пашей

ile si@ go pomiczdzy niemi rozchodzi W s`tanie pro

mieni; ale nam tylko pokazuie stosunek miqdzy

iego rozchodem a. przychodem ‚ tudziez’ rozmaite

stopnie tego stosunku, ‘co iest шесть dosyé waíng.

65.) Iloêó zas wlasciwa cieplika. albo sieì mie

rzy sposobem Crawfordta., albo sposobem chemików '

francuzkich, Pierwszy zaleíy na tém ‚ aieby dof

daiaìc równym massom cial róinorodnych równe

ilosci cieplika ‚ uwaz`aé podniesienie sie; ich tempe

ratury, a stosunek teg/o podwyìszenia da. nam sto

sunek sposobnoêci iilosci wlaêciWéy cieplika: gdyi

iloêci wlaêciwe cieplika sq W stosunku prostym spo

sobnosci7 a odwrotnym odmiany, którq la sama.

ilosé cieplika sprawuie W temperaturas cial róinych.
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Na ten koniec nzyWal Crawfordt Гита Wody o

grzanego na stopni .60, до którey dodawal po fun

cie ostudzonych na zero rozcieków lub drobnych

opilków cial stalych, uwazaigc о Wiele sig Wka

z’dym przypadku zuiiala temperatura W wodzie a

' podnosila W cieple dodaném. Daleko iest lepszy

sposób chemików francuzkich zasadzony ,na tém

postrzezeniu, ze 16d ogrzany ai до zero, nie o

grzewa sig daley надует; Wsrzód ognia, ale sig t0

pi w stosunku dodanego cieplika. Na tym funda

mencie ogrzewaig równe massy cial róz’nych do

iednego stopnia temperaturyi zamykaig W srzód 10

ди, a ilosó utworzoney Wody d_opóki cíalo nie o

stygnie do zero, daie im stosunek ilosci Wlasciwey

cieplika. Sluzgce im “(Еде до tego zamiaru na

rzgdzie nazWali cíeplìkomicrzem (calorimetrum).

66.) Niektórzy autorowie tlumaczg sobie Wig

ksza lub mnieyszg sposobnosc' cial do przyigcia cie

рыка, pr'zez ich “тёщи; lub mnieyszg dziurko

watosé , która од ksztaltuy naydrobuieyszych ещ

stek :ma zaleiec', uwazaigctym sposobem cieplik

iako plyn, który sig Wmieyscach próinych po

migdzy temi czgstkami miesci. lLecz takowe wy

о obrazenie mechaniczne , daigce sig bardzo dobrze

zastosowaé do rozcieków ciala ggbczaste napawa

igcych , nie moze sluzyc' istocie promienistey, któ

rey czaóstki odpychaig sig bardzo silnie i sg przy

czyng odpychania pomiçdzy czgstkami cial w po`



Wszechnosci. Moiém zdaniem, iako cieglik wy

Wiera sig przeciwko attrakcyi i czgéc' iey znosi;

tak attrakcya musi sig nawzaiem Wywierac' prze

ciwko sile iego odpychaigcéy , а znióslszy iéy czgsó

proporcyonalng swoiéy mocy, tém samém odpo

Wiadaigcg ilosó cieplika ze этапа promienistego wy

prowadzic', a tym sposobem шайб 1 zrobic’ nie

czynnym: gdyi istotna czynnoâé tego pierwiast

ku na zmysly i narzgdzia nasze od iego promie

nistosci zawisla. Рейна Wigc takiego poczgtku,

te ciala naywigkszg тай; sposobnoêé, których Wla

dza wyprowadzania cieplika ze этапа promieniste

go iest naywigksza. Oprócz Wigc ciepl'ika wolne

go czyli promienistego, iest We Wszystkich cialach

bardzo znaczna iego iloâc' w stanie spokoynym i

nieczynnym, która. sig 2 attrakcyg równowaiy, a

którq cieplikiem utaionym albo cíeplìkíem sposobno~

¿ci (caloricum capacitatis) nazwaé naleiy i пашу

Waé na przyszlosó bgdziemy.

67.) W tém wigc samém ciele, tym wigcey

sig Wywarlo 1 zniklo czynnosci cieplika, im cia

lo to bardziey iest rozrzedzone, tak dalece, z’e sto

pień iego rozrzedzenia. odpowiada ilosci utaioneû

` go cieplika. Inaczey sig rzecz ma. W cialach ró

ìney папку, W których rozmaita zdatnosé taie

nia cieplika, nie tak zaleây od ich ggstosci, iako

raczey od ich natury, albo od mocy attrakcyi ich

\ czqstkom Wlaéciwey. Lecz poniewai kaide ciale
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tym Wigcey ma utaio'nego cieplika, im iest bardziey

rozrzedzone; zatém zaggscié go nie mozna bez 11

Wolnienia proporcyonalney tego cieplika. czgêci.

Каша Wigc sila zaggszczaigca bgdz'~ mechaniczna,

bgdz' chemiczna lub inria, iakakolvviek тут gowig

cey 2 cial Wydobgdzie iuWolni, im bgdzie mo

cníeysza. Ztgd poymuiemy iakim sposobeinude

rzenie , naciskanie , tarcie i kazde zaggszczenie

cial wydobywa z nich cieplik i iest przyczyng o
grzania. i

68.) Mówimy, ze sposobnoéé cialaiakiego iest

stateczna albo trwala, kiedy ta sama iloéc’ ciepli

ka, która o рента; liczbg stopni temp'eraturg iego

podniosla , W Найдут innym przypadku o tylez ig.

stopni podnosi. I przeciwnie , ieieli po zdarzoney

odmianie Wciele iakiém , mniey alb'o Wigcéy nii

wpr'zódl dodadz’ mu cieplika pot'rzeba, aieby tem

`yperaturg równie podvvyzszyélmóvvimy, ¿e sig spo

sobnoéé iego odmienila. Sposobnosc' zas cialwo

gólnosci odmienia sig; партит, ile razy ciala od

mieniaig swóy stan chemiczny 5 powtóre, ile tazy od

mieniaig swoig ggstosé. Doâwiadczeuia пашей do

kladne, zdaig sig niewgtpliwie dowodzié, ze spo

sobnoêé gazów rosnie W stosunku ifch rozrzedzenia;

co шлейфе W cialach plynnych i stalych mniey

iest Widoczne. Crawfordt przynaymniey przyigl za.

rzecz решишь, ze ciala te dopóty nie odmieziiaig

swoiey sposobnosci, dopóki'nie odmienig stanu sku- -
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pìenia. Со, Iubo w samey rzeczy W podzialaeh cie

plomierzowych, pomicìdíy Qdmianami skupienia.

cial posrzednich, dla bardz? nieznacznych odmian

tak sig bydz' zdaie:I wszelako zbliiaiqc sig W гоп—

ciekach tak (то punktu 'zamroieniag iako i ulotnie

. nia ‚ оашйапа sposobnoêci daleko wprzód widzieé.

sig oczywiâcie daie, nim nastqpi odmiana skupie

nia. W Wodzie n. р. zaledwo miqdzy stopniami

temperatury + 4° i72o Beau. odmiana sposobnoâci

iest meznaczua.

69.) Cicplik nadto wolny i w poruszeniu bq

басу, 1цЬо, ргиесЬодщс z jednych ciak do drugich,

przez ‘мажущие istoty px'zeplywaé moie, alenio

przez wszystkie równie latwo iprçldko. Dla czego

mówié zwyklismy, z’e nie wszystkl'e cíala s@ równl'e

dab/'emi przewodnikami cieplika. Im bowiem które

prgdzey sig i latwiey ogrzewa, tym Зевс lepszym

przewodnikiem: im powolniey, туш gorszym. Меч

tall? wszystkie, i prçdko go przyymuig i szybko

innym cialom сайта; kiedy szklo iwszystkie isto

ty organiczne, а mianowicie ‘Мёда, орйегащ siçI

mocno iego przeyéciu. Hrabia Нит/ага: starai sig

doéwiadczeniami dowieêdz', z’e plyny bynaymniey

nie przepuszczai'a6 cièplika, ale z’e sig ogrzewaiq

iedynie prziaz wzbudzony ruch pomigdzy ich czqf

stkami ‚ mocq którego ‚ ogrzane podnoszq sie; Wciqi

W górq ‚ kiedy zímnieysze opadaiq i zastçpuiq ich

mieysce. Tym sposobem byl pr'zekonany i дои/падай
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ysi@ мага}, ¿e ciep'lik nigdy sig wnich nie rozcho»P

dzi z góry na dól, ale tylkqz dolu do góry; czego

“пешие poz'nieysze doêwiadczenia nie sprawdzily.

Przyklfywszy nl р. wodfì, W którey zanurzony iest

‚ bardzo czuly cieplomierz ‚ Warst@ eteru i шрап—

Wszy go, termometr podniesie sig, choc' bardzo

malo ibardzo nie prgdko. v Z tey iednakie o рте

' Wodnikach i nieprzewodnikach uwagi u'czymy siq,

ie gdziekolwiek nam cieplik zggszczaé lub Qszczç

dzaé wypada, naleìy opasywaé te mieysca. zlemi

przewodnikami ‚ a przeciwnie dobremi tam, gdzie

lgo prqdko rozproszyé chcemy. Dla [еде zlycli

przeWoènikóW uiyvvamy na ochronienie z’wierzz¿t

iroêlin od zimna, па Гщгошашеашпбш, wylepia
nie pieców i t. d. I

' 7,0.) Ciala ‚ które sig ciqgle ogrzewaiq ‚ aza

tém W których sila rozpychaiqca cieplika ciagleV sie:

Wzmaga, odmieniaia nareszcie stan swego skupie

nia. tak, z’e stale Qdmiqkczaia siç naprzód, apo

tém {орда} ‚ plynne zas przechodzq do этапы plynóvv

niewidzialnych i lotnych. Doswiadczenia niewa¿11~A

pliwe nauczyly nas', z’e Wszystkie ciala przecho

dzqc ze st/anu stalego do plynńegoylub'ztego do

дешево, пйзясщ pewnay czqsé cieplika, która ni

kniei z`adnych swoiego bytu nie zostawuie znaków,

ale która znaydliie sig i okazuie па powrot, sko

ro ciala te Wracaia do. pierwszegc swoiego stanu.

“Тайна ta prawda ‚ którey odkrycie шток“ 1756



_59...

winuismy slawnemu `Black Professorowi niegdys

Edimburgskiemu, rzuca nayiywsze swiatlo na cala,

p naukg о cieple, i przylozylasig Wiele do podnie

sienia budowy antzlflogistyczney chemii.

Zmieszawszy Гит; wody, którey temperatura

iest .__ о 2 funtem ‘моду на + 62°, pokaie sig W mie

szaninie temperatura srzednia, toiest 51°. Zmiesza

Wszy zas funt tluczonego lodu na 0, z funtem Wo

dy na+ 62°, caly lód sig topi a temperatura “году

iest о. Mieszaigc zas Гипс Wody na о, 2 funtem

lodu ostudzonym na  62°, cala “года zamienia sig

Wlód , którego temperatura iest о.

Z tych dosvviadczeú widzimy oc'zywiscie , ic
tyle sig Wlasnie Icieplika Wydobywa 2 wody prze

chodzgcey. do stanu stalego, czyli zamieuiaigcey

sig Wlód, ile w lodz-ie niknie, aieby mógl przeysdz'

Ido stanu plynnego, czyli zamienié sig Wwodg.

Rozegrzawszy Black wodg Wgarnku Papina

до stopnia nierównie wyzszego од wody Wrzgcey,

otworzyl kurek daiacy Wolueuyscie parze, która sig

‘жгут momencie wydobyla gwaltownie, a tempe

ratura pozostalego plynu spadla na+ 800. Podlug

doswiadczeú I'Irabiego Нит/01111‘2 Woda Уик-2208.

która sig zamienia Wparg, polyka 1040O Fahrenh.

ciepla, bo Wlasnie sig tyle Wydobywa, gdy ta sa

ma ilosé рагу Wodney przechodzi do stanu cie

klcgo. Dla tegi) w zggszczaniu pary mamy ieden

z uaymocuieyszych sposobów sztucznego ogrzania.
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Zanurzywszy galkg cieplomierza W èterze pod

maching pneumatyczng, im mocnieyszè iest pa

rowanie eteru za wyciagnieniem powietrza, тут

_cieplomierz znaczniey opada; toi samo wczasie

parowani'a “Году 1 Wszystkich innych plynów рои

strzegaó sig daie. Na туш fundamencie latWo роу

шп1ешу pigkne doêwiadczenie Р. Leslie, który

zamkngwszypod dzwonem Wiatrociggu W dwóch

osobnych naczyniach mocny'kwas siarczany 11170—

dg , tg ostatnig za Wyciggnieniem ppwietrza zamro

zii.

71.) Z tego Wszystkiego мимо iestzrozumieé,I

' dla czego lód topnieiaácy 1 Woda Wrzgca; dla.

czego Wszystkie rozplywaigce sig ciala stalei 1110

tniaigce rozcieki , maig swoig temperaturg pew-ng

inieodmienng. Wszystkich albowiem tych przy-f'

»padkaclh ile cieplika 2 jedney strony przybywa,

tyle 2 Hrugiey nikn'ie , iprzeciwnie: ile razy cia

la тушат/Юнг na ciéplo lub ziìnno nie oclmienia

ig temperatury, tyle razy Wnieéc' moíemy, ii po

lykaigc albo uwalniaigc cieplik odmieniaig` stan

swego skupienia. .

72:) pomigdzy wymyslonych na obiaánie

nie теге zdarzenia tlumaczeń, zadne zdaniem mo

>iéln utrzymac’ sig nie mozo, oprócz tego iednego,

ze W przypadkach Wspomnionych (7o-_71.)cieplik

Wchodzi W rzetelny пташек chemiczny z cialami

stan odmieniaigcemi, lub 2 tego zwigzku Wycho

T o M I. i \ y 9"
р



dzi. W pierwszym przypadku, równie iak wszyst-ł

kie inne przyrodzone pierwiastki traci swoie wła

sności czyli neutralizuie sig, ieżeli można użyć te

go wyrazu; w drugim te własności,przez kombinacyą'

lstracone, odzyskuie na powrot. Ещё zaś wypa

da, że cieplik musi bydz' uważany za prawdz'ifl

We i osobne ciało , któremu własność kombinowa

nia się równie służy iak wszystkim innym , a któ

те podług stosunku, w jakim sie z innemil pier

wiastkami łączy, skupienie ich mniey `lub wie

cey do promienistego przybliża. Gdyby пр. roz

eieki 'były kombinacya ciał stałych z jednym sto

sunkiem cieplika: tedy płyny lotne musiałyby za

wierać w sobie dwa, trzy, lub cztery takie sto

sunki; tedy nakoniec każde ciało znacznie prze

sycone cieplikiem mogłoby się Ńpokazać w postaci

promienistey. Takowe mniemanie bardzo proste

i iasne,. zgadza się przedziwnie izteoryą stosun

ków chemicznych i z prawami kombinacyi, któ

ra własności wszystkich ciał zacierać i na n0

lweA przeistaczać powinna. `

75.) Ci, którzy dawneonaturze ciepła mnie

manie ,I iakoby to całkiem od ruchu naydrobniey

szych ciał cząstek pochodziło, wskrzesili nanowo;

tłumaczą, moiém zdaniem, rzeczy niepoięte przez

niezrozumiałe i przymuszeni są dla uniknienia ie

dnego przypuszczenia przybierać ich kilka. Sła

wny пр. Davy przypuszcza w cząstkach ciał sta

I
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lych ciqgle chwianie sin; cz-yli kolysanie {osci11atio),

które z jeduych cial moie przez zetkniqcie prze

chodzié W drugie, а które Wcialach »rozpalonych

iest nz'iymocnieysze, ianaywigksze zaymuie Imieysce.

W rozciçkacll zas i gazach oprócz tego Штата. sig

czqstek przyymuie i ich obrot czyli krgcenie sic;

pkolo wlasney osi zrozmaitq cliyâoêciq, ácalq ró

~ůnicq gazów od rozcieków na stopniu teyichyiœ

'sci zasadza. Kiedy istoty 'promieniste, od niego

eterowemi nazwane, mai@ bydz' zloz’one zczqstek

kxfqcqcych sig w naywiqkszey od sicbie odlegloáci,

i przebiegaiqcych Przestrzeń vv linii prnstey. Lecz

pominqwszßliepodobieństwo okazania iakiémkol

Wick doéwiadczeniem _takich przypuszczeń, pytam

sig kaìdego nieuprzedzonego, czy moìna tym spo

sobem роще róìiiicq pomieidzy róz’nemi stanami

.skupienia'ß Mnie przynaymniey z_daie sig tym spo

sobém niepoiczta. Nakoniec, poniewaz’ to mnie

шале chwianie sieì czgstek udziela sii; tylko przez

_zetknienie cial z sobq, za cöz’ te ciala dai@ sig tak

dobrze ogrzewaé Wczczoâci? Czy przypuszczenie,

„ie czczoêé nigdy nie _iest трапа na ulatwienie

{еде zarzutu wystarczy? albo czy ucieczemy siez ze

slawnym Hrabiq Rumfordt do przypuszczenia eteru

dziwnie subtelnego piymi, na. to tylko potrzebne

go i wcaley roz/lanego naturze, z’eby kolysanie siq

czqstek i jednych ciaì przcnosil do drugich? Czy

nie pro'sciey bqdzie, krócey i iaéniey, przyiqé cice
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plik iako мои; szczególna? Nakoniec, iakìe рте:

kolysanie sig czastek i krqcenie okolo Wlasney osi,

роще i wytlum'aczyó cieplik promienisty'? ‘Оку to

hada Wyziewy отпей cial ogrzanych?fJeie1i tak

iest7 za cóz’ ich nie ubywa '.7 czy dla tego , ze nato

miast przybywaja сирый cial innych'? “Чес ещ

31111 wszystkich cial w przyredzeniu sa iedney i

tey sam'ey natury, a cala ich róinoéé pozoreni, a

tém samém i nauka oróânoâci cialipierwiastkówf,

slowem cala chemia ‚ niczém.

74.) Zcaley tey nauki ‘шурша, z’e ciéplik

wtroiakim stanie uwaiany bydz' powinien. Raz ia

ko swobodny iruszaiacy sig w'olno w przestrzeni,
krqâacy pomigdzy cialami i ich czastkami i bez- i

przestannie miotany z jednych do drugich: ten

nazywamy wolnym lub promz'enistym. Drugi raz

iako pomiqdzy czastkami cial zatrzymany ‚ uwig

ziony i równowazacy sicl z jch attrakcyqiten na

zywamy utaz'onyñz. Trzeci raz nakoniec iqko bq

dqcy W stanie ziednoczenia i prawdziwego 214714

zhu chemicznego itemu daiemy nazwisko `:kom

lrz'nowanego..VVszystkie te Wyrazy raz mega ошпа

czaé miarg ‚ `drugi raz sposób bytu idzialania. cie

plika.

75.) Z poprzedzaiqcey takìe nauki (724-75)

шурша, iz’ sie; myla ci, co roztopienie sig cial przy-

pisuia zniesioriey pomiqdzy ich czastkami przez

‘silg odpychaiacq cieplika attrakcyi, rozumieiac, ¿e
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`рг2ус2упа. calego zvviazku i trzymaiiia sig ich ощ

stek pomigdzy sobg,l од parcia powictrzokrggu za

wisla. B0 Iubo za usuñieniem togo parcia W czczo

' sci, czgsó iakas kazdego rozcieku dla zastgpienia

powietrza до stanu pary przechodzi; Wszelako 1

opór, iakiego dozuaiemy w dzieleuiu rozciekóvv, ich

/

zbieranle sig W kulki, zbieganie sig 1 wyrazne p0

cigganie tych kulek , uakoniec rozmaita rozciekóW

ggstosc’ , i rosngca W miarg tey ggstosci trudnosé

ulotnienia', dostatecznie dowoclzg, ie spoienie tak

sluzy plynnym cialom iako i stalym,a zatém,ie

attrakcya pomigdzy czgstkami pierwszych Wcale

. . а; '. s. `a  . /

me iest zmeslona. Аш naWet mozna sprawiedli

. . . ‚- . . . . . /

тише‘ powledzieó , ze roztoplenie cial odïlc-h roz

rzedzenia zalezy, lub z nim iest zlabczoue; kiedy

Widzimy, 12 ciala stale шутишьпа'го2с1е1сас11‚1с[6

rym daig poczgtek, a шлёт sg од nich rzadsze i

ватниках/Ио lz’eysze. Calaç Wigc odmian/g cial sta

lych na ciekle iedna tylko liombinacyaz cieplikiem ‚ч

Wytlumaczyé i usprawieflliwié moze. Nakoniec,

gdyby W cialach cieklych `nie bylo zadnego spo..

J ienia 1 istoty-te utrzymywaly sig W zwigzku iedy- Y

nie przez parcie povvietrzokrgguytedy pytam siga

cózby byl za rodzay zwigzku'wgazach? za Coby

one mialy bydz cialami '? i za Coby ~naywyzsze War

sty, a nastgpnie icala atmosfera, nierozpierzchla

sig ,Wnieogŕaniczoney swiata przestrzeni'? Przy..

znaymy Wigc, ze wszyst'ko, со iest cialem, ma это
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ie spoienie, i ie attrgkcya pornigdzy czqstkami cial

Wszystkich trwa inivgdy znpelnie i trwa'le ustaé

nie шойе. ’

76.) И’зщкйе dla. {еде rzecz iest реи/па, ie
Кайф). sila naciskaigca rozcicki, przeyécie ich do

этапа lotnego `zatruclnia lub tamuie zupelnie; iak

mamy przyklad na Башка Papìna ,° na Мануф

piu parowania przez odigcie lub zmnieyszenie par

cia atmosfery i t. р. гГо samo sig dzieie, ile гаму

rozciek zaggéci sig innym iakimkolwiek sposobem,

pp, przez rozpuszczenie W nim istot stalych, lub

polgczenie chemiczue z temi istotami. We пнув:—

'Ilich {ус}: przypadkach moc zaggszczaigca Opie?

ra sig sile rozrzedzaiqcey cieplika; rozrzed'zenie

zas rozcieku musi dóyédz' do pewnego >stopnia, ige-_

by novva migdzy icgo czgstkami a cieplikiem nastg
pila kombinacya; ltak iak w cialach stalych nie

nastqpuic roztopicnie ai po pewném гоп—идиша;

tak iak iadna kombinacya bez przyzwoitego

Wprzód oslabienia spoienia nastgpié nie moie. Nie

dziw tedy, ie kazda “даёт opieraigca sig temul

rozrzedzenìu, a шлёт i pax-cie atmosfery, vlo-.

tnieniu rozcieków opieraé sig musi 5 . zkgd wszakie

nie wypada , iwnosié sig nie godzi ‚ ze ta ‘тайн.

iest przyczyng spoienia; boby wypadlo роуъг1ес121её2

iqparcie atmosfery iest przyczyng attrakcyi еще

рёв]: w ogólnosci, coby bylo dziwactwem.

.777.)J1e гаму iakikolwiek rozciek przecho



 

tizi do этапа lotnego moc@ cieplasmôwgimy, ie sie;

gotuie lub “те; ile razy' bez ognia, miiwimy, ie

si@ burzy'. Im zas wiezksza iest gevstoêé rozcieku i

naciskanie atmosfery Wifïksze7 тут gotovvanie ро

z'niey yriastçpuië i ‘суш potrzebuie wiqkszego sto

pnia ognia. I tak kiedy parcie atmosfery równe

iest kolumnie' 28 cal'ÓW z’yWego srebra, etergotu

ie sig na 52° albo 55° Reaum. g wyskok winny na

67°; Woda. za's na 80°. Zmnieyszywszy to parcie,

gotowauie sig iest preìdsze iîatwieys'ze; пай ро—

chddzi, z’e Wocla mniey potrzebuie ciepla do za~

gotowania sig na Wysokich gôrach, aniieli na ró

Wninach lub W mieyscach zapadlych; ища gdyby

ciqâar' atmosfery nie przechod'zil 24 calóW iywe~

go srebra, nie moìnaby utrzymaé etem w stanie

plynnym.

78.) Poniewai WiçcV родив naszegosposobu

poymowania , wszystkie cialawmomerfcie odniizi

ny skupiehia Íqczq sig chemicznie z cieplikiem;

жмёт kaidel cialo plynne naleiy uzvaiaé iako zlo

ìone z jakiegoé pierwiastku staìego icieplika, a.

Найду р1уп lotny ступ gaz iako polqczenie sie;À z nim

rozcieku, lub ciala stalego z kilkokrotnym iego
stosunkiem, i W takiém rozumieniuy Wszystkie r9z

cieki i plyny lotne bgd@ `W Écislém znaczeniu cia

lami zloionemi , iakkblwiekby piervviastek ich sta«

1y byl prostym; a. Wiqc wiasnoéci ich moglyby

nie bydá éciéle te same, сорт-тазики stale,go,kt(x1
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ry im daie poczqtek. Wszystkie zaá rozcieki przef

_prowad zone przez nowe >pulqczenic si@ zcieplikiem.

do этапа lotnego,nazywamy gazamí, ieieli stan ten

iest trwalyi od zwyczaynych odmian atmosfery

niezmicnny; inaczcy albovviem nazywamy ie 1311:—

ko Pçzramì (vapores).>

79.) А tak ciala. stale ilotne sq штата, do,

których skiadu cieplik naleiyg' zkzid sig uczymy

1_) ze cieplik bqdqc pierwiastkiemi który sig Izin-

nemi ciaiami chelnicznie hicrzyó moie; nie тупи)

przez zicdnoczeniesiq Vz istotami lotnemi, plyn

nemi ‚ lub skrzcpiemi tx'aci swoiç postaé promieni»`

stq; 'ale nadto musi przechodzió do takiego stanti

skupienia, iaki iest Wlaéciwy ciahl, W którém sig

znayduie ifi/{tórego iest czçécig-¿Á 2.) Ze poniewaů

We Wszystkich chcmicznych cial przeistoczeniach,

czyli skladachirozkladach, odinieniaiq si@ 117523151:—

kie ich wiasnoâci (9.), a жмёт iggstosc, i sposo

bnoéé do przyiqcia cicplikai7 a czçstokrcc’ i stan

skupienia i stosunek tegoi cieplika; wig-c itempe

ratura ваше sie) wtenczas odinieniaé musi. Лакей

temperatura powigksza sig bardzo znacznie, nie

kiedy ai do 'naygwaltownieyszego oguia, ile гашу

gazy 11115 Ъщдио р1уппе rozcieki przez kombina

суд do stami skrzeplego przechodzq; ale sin; гё—

wnie na'gle i mocno powieìkszaé moie, ile гагу

ваш cicplik przez nowy skiad lubiozklad z käm

binacyi v_vychodzi i szybko wznaczney ilosc'i pro

/ \



._-61-«1

mienistg odzyskuie postaé. Dla tego znaczne pod

Wyz’szenie temperatury ipokazanie sig».> ognia, nie

koniecznie samemu tylko zaggszczeniu cial przez

kombinacyg towarzyszyé moie. Dwa zatém sa

W ogólnoéci Wielkie z'rzódla ciepla'czyli promieni

stego cieplika; парт/‚6:1 zaggszczenie cial bgflz' przez

sily mechaniczne ‚ bqdz' Przez chemiczne lub inne

iakiekolwiek; powtóre kombinacye chemiczne, a.

Wszczególnoêci гаме, którym towarzyszy mocne

zaggszczenie. Lecz dla tey samey pŕzyczyny kom

binacye mogg czgstokroé bydz’ ip'oczgtkiem zimna.

VII.

Elektrycznoéé.

80.) Wszystkie cialaò nabywaìa przez tarcie,

ucisnienie, ogrzanie lub zetknigcie sig z suba7 wla

snosci szczególnych elektrycznemi nazwanych, iza

leigcych na tém: ze ciala te przyciqgaig inne,

zwlaszcza drobne, nie elektryzowane, lub eIektry

zowane przeciwnie; a wmocnieyszym stopniu, za.

zetknigciem sig z niemi wydaig iskry.

81.) Dwa фата, które nabywaig wlasnoêci ele

ktrycznych przez zetknigcie lub tarcie, elektry

zuig sig obadwa, ale kaide sposobem drugiemu

przeciwnym: gdyì elektrycznoéé iednego znosi sig

przez elektrycznosé drugiego; каше zních mois

Wydawaç': iskry, Кате pocigga ciala drobne nie

elektryzowane, a. ieszcze mocniey elektryzowane

T о м I., 10
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przeciwnie 5 każde zaś odpyclia elektryzowane tym

samym sposobem. A ponieważ te dwa przeciwne

stany elektryczności naywyraźniey sie wy dala w po

tartych istotach szklannych i żywiczn ych; więc

wielka. cześć fizyków nazywa ieden stan elektry

cznos'cíą мылить drugi źywiczrfíg. Inaczey pierw¬
sza. nazywa sie дадите, druga odíemnq. l

82.) Ponieważ iskry towarzyszą tylko. elektry

czności mocnieyszey, a odpychanie ipociąganie

każdey , więc to ostatnie służy nam niemal zawsze

za znak stanu elektrycznego ciał, a niekiedy i za

miare iego stopnia, i ria. tym fundamencie sporzą

dzone są elektrometra.7 których opisanie zostawu

iemy Fizykom.

85.) Każde ciało elektryzowane udziela swego

stanu drugim z"któremi się styka , ale nie wszyst

kim iednym sposobem; bo stykaiąc sie np. ze szkłem,

žywica , iedwabiem i t. p. elektryzuie tylko pun

kta których sie dotyka , lub które leżą blisko i to

powoli; kiedy metalle elektryzuią sie natychmiast,

równo iiednostaynie w całey swey massie. Wiec

siła elektryczna doznaie od niektórych ciał wielkie

go W rozchodzeniu się swoiém oporu, od innych

ciał bardzo słabego lub niemal žadnego;. dla tego

pierwsze nazywarny niepč'zewodnikami , drugie zaś

przewodníkåmi elektryczności. Sa ciała, które ро—

między temi dwiema. klassami śrzednie {путай}

mieysce przybliżaiąc sie bardziey do iedney lub dru
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аедйеу , a które dla tego pólprzewodnikami nazywamy;l

takiemi sg istoty organiczne, “года iinne zawie

raigce ig wsobie rozcieki.

‚ 84.) W ogólnosci , Wggiel i metalle sg naylep

szemi przewodnikami p'omigdzy cialami stalemi;

д pomigdzy plynanii zas kwasy , po których nastgpu

ig rozczyny solne, które zdaig sig tym lepiey prze

wodniczyé , im sg doskonaley nasycone. Wyskok i

eter naleig do zlych przewodnikóvv, a oleie , zywi

ce, siarka, niedokwasymetalliczne isolniki, czyli

istoty maigce W sobie chloryng ,' do nieprzewodni

kóW.

85.) Turmalin zwyczaynie krystallizowany

Wslupy kilk'oboczne, z obudwócli stron szescien

пут lub tróykgtnym ostroslupem zakoúczone , elek

tryzuie sig przez ogrzanie, tak : ie ieden koniec czy

11 ostroslup daie Wyraz'ne znaki elektrycznosci do

datney, drugi odiemney. Jezeli zwolna stygnie,

znaki elektrycznosci trwaig, ale tak, z’e koniec

Wprzód dodatny staie sig odiemnym, a odiemny

dodatnym, Sg i inne ciala kopalne podobng ob

darzone Wlasnoêcig. Zdaie sig zatém , ze We Wszyst

kich innych wzbudzoney elektrycznosci przypad

kuch to зато sig dzieie , idwie elektrycznosci prze

ciwne albo sig znayduig w róinych czg'sciach tego

samego ciala, albo we dwóch cialach siebie bliskich;

dla teg'o srzodkowe ритма kaídey 2 tych elektry

cznosci zawsze naprzeciw siebie polozone , пашут
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no bz'egunami elektrycznemì. Lgczgc takie dwa bie..

guny dobrym przewodnikiem np. drótem ielaznym,

elektrycznoéé obudwóch niknie; ale sig natgia ‚ ie:

деп zbliione ku sobrie bieguny zetkngé sig nie'

magg.

Poìoîywszy np. cienkg blachg nîeprzewo~

` dnika lub pôhprzevvodnika. na, blasze metalliczney,

ieìeli do niey przybliiymy ciaio e1ektryzovvane,tedy‘

powierzchnia lezgca naprzeciW tego ciala elektry

zuie sig przeciwnie ‚ druga zas туш samym sposo

bem. Odjgwszy tg blachg ol ciala elektryzowanegf)

i metallu, znayduiemy , ii dwi'e iey powierzchnie

тай; dvvie elektrycznosci przeci'wne.

87.) Przybliiywszy prgtlub walec metalliczny,

oddzielony od innych cial p'rzez nieprzewodnika,4

czyli ink mówió zwykliémy odosobniony ; iezeli go

przybliiymy do cialal naelektryzowanego ‚ tedy dla.

przedzielaigcego powietrza ‚ które iest nieprzewo

dnikiem ‚ koniec przeciwny cialu elektryzowanemu

Wez'mie elelgtrycznoéc' przeciwng , drugi zas koniec

tg samg z cialem elektryzowaném. Там sposób

elektryzowania nazywa. sig przez przybliîeníe albo

' тис/‘идете.

88.) Ustawiwszy Шика odosobniouych walców,

ieden przy drugim tak : aieby nie stykaigc sig z sobg

bliskie byly zetknigcia ‚ i przybliiywszy do iednego

z nich cialo elektryzowane7 wszystkie sig elektry

zuig przez natchnienie, maigc Кашу dwa. bieguny



__/65„_.

przeciwne; а kaâdy biegun maiqc ßlektrycznoêé

przeciwn@ nayhliìszemu biegunowi cylindra па—

przecivwr` siebie poloionego. Za zbliienicm palcai

Wydobyciem'islfry z ostatniego walca ‚ рокаиищ эй;

iskry miqdzy wszystkiemi.

89.) Zbliiywszy do ciala elektryzowarxego o»

atrze iákiegokolwiek przewodnika polqczonego zin

nemi cialami ziemskiemi ‚ ostrze te nabywa чтут

momcncie iw odlegloéc' dosyé znaczney elekti'yczno

éci przeciwney ‚ i rozbraia bardzo pregrlko cialo elek

tryzowane. ‘Га wlzisnoêé kolcÓW posluz'yla bardzo

szczgêlivvie za sposób rozbraiania chmur elektry

cznych i sluiy niekiedy do rozpoznania rodzaiu elek

trycznoéci wcialach. Jeieli albowiem ostrze Wy

daie promìenie :'swintla rozchodzqce sim; do ciala.

elektryzowanego, têkie cialo mamy za, elektryzowa.

ne odiemnie; ieieli zas widaó na końcu ostrza êwia- '

tlo bez promieni, mówimy ‚ z’e qialo iest elektry

zowane dodatnie. VV ogólnoéci7 im wystawiona.

naprzçciw cialn elektryzowanego powierzchnia iest

muieysza, тут sig mocniey elektryzuie przez na

tchnienie itym prqdzey cialo elektryczne rozbraia;

lecz im iest obszérnieysza, tym Wigcey elektryczno

êci zgromadza. Ciala атом/Зет nie elektryzuiq sic

wstosunku mass ‚ Yale Wstosunku powierzchni.

99.) Doéwiadczenie zdaic sig przekonywaé ‚ ie

kaida odmiana stanu7 щи :lizycznego bqdz' che

micznego cial, polqczona iest zpewnemi objawie~

n
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niami elektrycznemi. Parowanie np. i zggszczanie

sig рагу Wodney ‚ daia вынесите poczatek ohjawie

niom tego rodzaiu; to зато sig zdarza podczas ogrza

Ilia7 naciénienia ‚ uderzenia lub tarcia. Ale nay..

niocnieysze sg i nayoczywistsze odmiany chemicziie

wowey pbwolney ale ciagley czynnoêci elektry

czney ‚ iaka ma mieysce w tak nazwaney kolumnie

Volty. ‚

91.) Ile razy dwa róz'ne metalle lub iakiekol

Wiek przewodniki stykaig sig z suba, ‘Lyle razy elek

tryzuig sig obadwa, ieden dodatnie, drugi odiemnie,

110 tym mocniey ‚ im sig obszérnieyszemi powierz

chniami lgczg. Nastgpuiqcy np. przewodników sze

reg iest taki ‚ ie te które sg wprzód poloione elek

tryzuig sig dodatnie wzglgdem idqcych za sobg; а

odiemnie wzglgdem tych wszystkich co ie poprze

dzaig. Худ/с, ЁсМго, Супа, Olów', _Ílliedí7 Srébro,

Zloto, Platyna, Wfçgíel. Ze tak iest ‚ przekonywa

my sig latwo za pomocal czulego elektrqmetru. Sleig

ganie sig i drganie mias ile гагу sig polgczg dwa

metalic, z których ieden styka sig z nerwem, a dru

gi z migsem7 sg dalszym tey prawdy flowodem.

92.) Zetknigcie sig z sobg dwóch przewodni

ków plynnych albo wodg w sohie maigcych “721111—

dza. podobny stan clcktrycznoéci, róWnie 12111120—

tknigcie przewocluików `stalych z plynnemi. We

wszystkich atoli tych przypadkach takowe napiçcíe

elektryczne (ter/Isin) iest nieczynne i nie stanowi tak
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nazwanego ognz'wa Vòltowego lańéucha. Lecz ie

Èeli stykaiqce sig 2 rsobq6 дуга 'przewodniki suche7 20и

stang sig ieszcze 2 przevvodnikiem mokrym ieden

lub obadvva ‚ albo n`awzaiem ахи/а przewodniki то

1‹ге 2 suchyrn np. woda i kwas saletrowy 2 Wgglem,

naówczas powstaŕiexzupehle òguiwo Voltowego виб—

su czyli Zańéucha. Wtenczas “байту oczywiécie,

ie powierzchnia zynku stykaíqca. sig 2 Wod@ ‚ nie

równie si@ mocniey iprgdzey nie dokwasza ‚ niiby

siebì nie дышать niepglqczoné 2 miedziq. A ie

îeli sitz do Wodyl duda cóikolwiek kwasu siarcza

nego ‚ nivedokwaszenie zynku idzie iak nayiyvviey,

a powierzchnia mi'edzi okrywa sig beìbelkami gazu

Wodorodnego, chociai metal ten ani sig nie dokwa

sza, ani rozpuszcza.

95.) Tak tedy zupeïne elektryczne ogniwo po

Wstaie z polqczenia trzech róinycll przewodników,

albo raczey dwóch przewodników 2 póÍ-pi'zewo

dnikiem. Jeieliysieì аут końce czyli bieguny (его

ogniwa polqczq za poérzeduictwem przewodnika,

пр. drótu metallìcznego7 na ów czas mówimy'. ie

pasmo ‚ czyli ogniwo elelxtryczne iest zamkniqte ‚ i

naówczas elektrycznoêc' iest Wustawiczném poru

szeniu i bezprzes'tanue'y (fzynnoéci ‚ а W skìad pól

przewodnika albo przewodnika wielkiego idzie bez

przerwy аорту ‚ dopóki si@ ten nie Wyczerpa ‚ lub

metal dodatny kwasorodem nie nasyci. Moina

wszakìe zloiyé Voltowe ogniwo ibez przewodnika



тощего, lgczgc tylko dwa przewodniki z pól

przewodnikiem suchym , iak mamy przyklad w 516—

51е elektrycznym P. 'de Luc, zlozonym z blaszek

zynkowych, szychowych i papieru; lub Wpodo

bnym stosie P. Zamboni skladaiqcym sig z zynku ,

niedokwasu czarnego manganezu i papieru. Te

stósy tém sig tylko rózniq od Voltowego, ze pól

przewodnik suchy nie rozklada sig, a zatém nie daie

ůadnych objuwień chemicznych i iest nierównie

slabszy. Ale ten clxemiczny lańcuch wlaénie do путай

naszey nié naleiy.

9/1.) щедр ниш, пашаааяещъ lub kilkaset n
kichiìogniw elektrycznyrh pomigdzy sobg, bgdz’ przez

ukladanie iednych па drugich, bgdz' przez lqczenie

polozonych obok siebie przez posrzednictwo prze

wodników , tworzymy tak nazwany stós czyli {ań

cuch elektryczny Volty , od niektórych niewlasciwie

bateryq Баш/амина, od вашего zas wynalazcy

Elektromotoren: , nazwany. WV tym stósie , napig

cie isila elektryczna roênie Wstósunku mnoigcych

sig poiedynczych ogniw , i lprowadzi nas do za

dziwiaigcych tak elektrycznych iako ichemicznych

objawień. Porzgdek przewodm'ków icst w nim na

stgpuigcy : miedi , zynk , “года, miedz', zynk, woda.

i t. d. Tym sposobem iedcn biegun tego stósu za

kończony iest miedzig, drugi zynkiem; pierwszy

iest odiemny, drugi dodatny. Pólprzewodnik zas,

czyli przewodnik тайгу tym iest lepszy , 1 tym do
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uápigcia Czynno'sCi elelitryczney zdolnieyszy ‚ irri'

latwi'eyszy do rozkladu za pomocg zynku. Czysta.

Wigc ‘тога naymniey do tego iestzdatna, lecz 11a-i

poipna s lami albo kwasami, а mianowicie sale

trowym д пауидаъпйеузиа;

95.) W takim stósie аута pŕzewòdniki róinego

rodzaiu bgdgc Wszgdzie podzielone pól-przewodńid

kiem ‚ stanowig nieiako szereg- butelek leydeyskich,

które sig bez przerwy i napelniaig i Wypróiniáiqi

Kazde albowiem nabicie ciggnie natychmiasf шу—

strzal migrglzy zynkiem amiedzig7 а ten iest przyczyng

ro'zklaflu chemicznego ; róvvno z którym nastgpuíe

równowaga pomigdzy dwoma przeciwnemi i niestya

kaiqcemi sig krgika1ni,lecz którg stykaigce sig znowu

natychmiast'znoszg. Ale. malate 'nabiciá i Wystrzaly,

malien6 tylko mieysce migdzy sczególnemi parami krabâi

ków i nie stanowig prawdziwey bèzprzestannie czyn

пеу bateryi аорту, dopóki sig сига bieguny lańcúcha

nie laólczg. To dopiero polgczenie czyli zamknigcie сада

lego lańcucha, sprawuie, iz’ kazde poiedyncze ogni<

wo natgía.7 ovvszem podwaia moc ògniwzi »liastgpu-i

igcego ‚ i tak coraz daley ‚ ai do òstatecznych ko/ń#

ców czyli bieglinóvv, зане natgâenie czynnoéci elek-l

tryczney iest Ynaywigksze ‚ bo pomnoione W sto-l

sunku iloêci par krgikówiolíszérnoâci ich рощ/Беги

chui. Przez to polgczenie dwa biegunyiwszystkie

krgzki stós skladaigce przychodzgk do równowagî

elektrycznoéci, ale JL'ylko namo'ment z Ъо wkaidey

T о м I. - ‚ ' 11
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poiedynczey parze ze'tkniçcie dwóch metallów zno-‘v

Wu и; równowagq natychmiast psuic i poprzedzaiqcq

czynnosé odnawia.

96.) W tym lańcuchu mokry przewodnik miei--l

dzy dwiema parami suchych poloiony, zaraiony

iest elektrycznosciaì dwoiakq, bo z jedne); strony

сменишь, 2 drugiey dodatnq. .leéli zatém czqstkì

iego zdwoiakich povvst'aly pierwiastków, htö'rych

natura elektryczna. iest róina; tedy pierwiástki te

bgd@ pociqgane w strony sobie przecivvne,` а od

pychane zeAdwóch przeciwnych; а, zatém diviema.

silami do rozdzielenia sig павшие. Gdyby tecly te

sily przemogly ich spoczynkowe powinowact'wo:

co tèm latwiey nastqpi7 ieieli który 2 tych piel"

wiastkóvv ma powinowactwo zemetallem do któx'e

go pqdzony iest silq Velektr'ycznq, tedy rozlqczq sig;

а kaidy pociqgniony do metallu elektryzowanego

przeciwuie, przyloìy sig do umorzenia iego ‘elek

trycznego nabicia. ‚

97.) Rozmaite zaê s@ sposoby przedzielania.

`przewodników suchych mokremi. Nayprostszy iest

ten ‚ az’eby kawalki sulma “Идеей; solnq lub kwa

воща; паро1опе, роп11‹2‹12у kazìdq par@ przewodni

czych krqików ukladaé. Naylepszy zas` ‚ az’eby

w szklanném lub` porcellanowém korytku poro- ~

1hié z suchcgo drzewa przedzialy na pól cala od ’

siebie odleglc, które si? Wypelniaiq, v`vodaz sion@

lub kwaênq. Do kaidego przedzialu robiq sig
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дика krgzki miedziany i zynkowy, colrolvvielrl`

od przedzialów 'korytka mnieysze i do dwócll

liońców drótli przylutowane. Dlugoéé drótu ро

'winna bydz таки, аЬу oparlszy go na przegro

glzie ‚ krgiki metalliczne zanurzyly sig wrozcie

liu pò pbudwóch iej,r stronach. Na тут drócie iest

pioiiowy kolec ‚ za którywpotrzebie uigé dla Wy
igcia i Vvvyczyszczenia krgzków moina. _Jeìeli sig

_talc ulrzgdzouny lańcuch elektryczny zamknie za.

pomocg (lrótów z biegunami zlgczonych ‚ dzialanie

elektrycznosciidzie bez przeŕwy itak iest mocne,

iz nie tylko {шаре do stopienia i zapalenia ciala,

uigte pomigdzy dwa Медину, topig sig ipalg;

nie tylko wzruszenia elektryczne sg bardzo gwal

toWne, ale niemal чту-5111113 chemiczne zwigzki

na sWoie sig rozrabiaig pierwiastki. Itali : iezeli

idgce Qd biegunów pi-gty przybliig sig do sie- _

bie “Штате czystey, ta dzieli sig na swoie pier

“банды, -z któŕych kwasoród zbiera sig na biegu

nie dodatnym7 Wodoród na odiemnym7 i to шин

kim stosunku ‚ z’e dwa te pierwiastki yzmieszzme 1

zapalone przcz iskrg elektryczng, дай; na povvrot

wodg. Hozczyny Wszystkich soli bgdz' alkalicznych,

bgdz' metallicznych lub ziemnych rozkladaig sig

tak: iz’ gdy кинзу idg na biegun dodatny,wszyst

kie zasady solne przenoszg sig na odiemny. W тут

przechodzie nie zatrzyma ich zadne poWinOWactWo,

bo oddzielone kwasy przedzicraig sig nienaruszo
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ne pvzez alkali, tak Зак te nawzalem, przechodzg `

nietknigt'e przez kwasy. Ani moina zgadnqé czy

ie od Wniâcia W nowè` zwiqzki ochrania. cliyioáó

biegu ‚ czyli 2щгуйэтёё sily która ie na bieguny роч

cigga. To pewiîa, z’e obzidwa pierwiastki znay-i l

duig sig na biegnnach w takim Новинки, w jakim da,

iq na ротой 561, 2 którey powstaly, ‘движущие

solany czyli solniki tak sig rozkladaiq, ie' аду па.

biegunie odiemnym «pokazuie sig alkali lub ziemia,

bieguri dodatny zgromadzu wyraz'nie падки/аз sol. 

1

ny czyli chloryng. Same nawet alkali nieihogly

Sii; oprzeé temu gwaltowi chemicznemu ‚ gdy

w sczgéliwym rgku P. Hump/:ry Daal)r okazaly sig

na. biegunie odiemnym ich metalliczue zasady. А

ieieli sg zwíqzki chemiczne , które dotqd щ silaê

pokonane irozwigzane bydz' nie шефу, zdaie sigV

ii dalsze iey natgieníe i ten opór przelamaé решай.’

98.)Y Kolumna. elektryczna. Ищу wdwoiakim

wzglgdzie uwaiana hydz' moáe ‚ гад‘ ¿o do liczby

шайб“? z których sig sklada, drulgi raz co do

obszernoéci, ich powierzçhni. Maigc wzglgd na. sa.,

me napigcie elektryczne, czyli, stopień sily одру-э

chaiqcey ipociqgaiqcey iaka sig cialom przez вышу

cznoéé nadaie, а. o_d którey zdaie sig zaleieé moo

rozkladów chemicznych, `tedy ta aczywiécie roénie

W stosunku liczby ‘Мадам’, iako паз elektrome-f

tra. i rozklady przeéwiadczaig; ale iloéó czyli obŕi

‘056 е1е|цгус2поёс1 iest oczywiégie W stosunku

 



obszernoêciPowierzchni. Albo inaczey; ieieli pq

ruszona przez kolumng elektryczuosé rozchodzì sig

przez pól-przewodniki lub па nie dziala, moc te,

'go dzialania rosnie równo 2 liczbg krgâków, lecz

ieieli sig rozcllodzLprzez -przevvodniki i na nie

czynnosc' swoig Wywiera, moc iey i-est w 51051111

ku powierzchni. Przyczyna togo ta sig bydz' zda..

ie; izÍ p_ól-przewodniki talig tylkopowierzchniq

krgzków ,Wypróiniaig , iakiey sigl do'Lykaig ‚ kiedy ‚

przewodniki doskonale Wypróiniaig @alg na raz;

tiidzieâ ie pól-przewodniki Wtych _tylko puuktach

Wplywu elektrycznosci doznaig, które sig bezpo, »

srzednie prowadzgcych `go przevvodników doLy., _.

kaig, kiedy przewodniki doswiadczaiziI go шцурьч

miast W caley sway massie. >>I tak; »Wzruszenia

elektryczne _sgnielnal te', same od bardzo obszer

nych, co od tey sgmey liczby индус-11 krqików, i

rozklad wody , czyli iloéc' wydobytych z niey_ga_

zów, te same; ale fenomena ciepìa i éwiatla tynï

2ш102111еу52е7 im 0Ъ52егп1еу52а„111112116“,рощдепыъ

nia. Wzigwszy пр. 'stós z kilku lub kilkunastu,

hgdz’ tablic, bgdz' kx'gików maigcych мор? kwa_

(Машин; povvierzclmi, ieieli sig dotkuiemy (Ил/бон

biegunów mokremi palcami, Wîruszenie e'lektryczne

111е‘1е51; mocníeysze iak" od równey 1102Ьу111Ы1с2е1:

calowych , iilosé wydobytychjz “году gazów ta,- sa..

. ша, Lecz ieieli polgczymy cieńki/m diiótgem dwal

bìeguny slupa z obszernych tablio 210200050а drósA

- \



ten rozzarzy sig niezmiernie i stopi lub zgorzeieì `

меду lgczgc bieguny stosu z drqbnych krgìlìéw

„Zlozonego ‚ nie rozegrzeie sig пашей widocznie.`

Apparat sporzgdzòny laboratqrium kró_

lewskim w Loridynie, sklzidaiaócy sig ze 200 `appa

ratów Poiedynczjrch, z których Кашу miel “750—

bie lo'par táblic metallisznych od 52 сами’ kwa

dratowych Powierzchhi, lggzy W sobie фута. ‘УЗ-е.

шика тащат, toiest wielkoéci laúçucha 2 Qbszer

poscig' lpovvierzchni. Caly albçwiçm lańcli'ch za-_

‘ 'wiera W sobie мое-Рас ъаЫАс metallicznycli7 1116
rych Powiçrzclmia v_vynosi 128,000 самшдкщадга

towytch.l VVypelniwszy mieyca próine migdzy ра

rami tablic plyn'lem 'zlozonym 2 60 czgsci wody,

iedpey Чал/111511 saletl'owego iedney siarczanego,

dzialauie iego iest naydzielnieysze. Dwa kawal

ki wggla dlugosci ycala ‚ а gruboáçi .g cala, polgczo

ne z biegunami i zbiiioue do siebie7 wydaly m0

cng iskrg irozzurzyly sig bialym ogniem do polo

ту; odduliwszy ie potém na czlery cale od siebie7

dwa bieguny oddawaly sobie bez przerwy elektry

cznoêc' przez 'rozzarzone powietrzei uformowal sig

luk swiatla w górg туфту. W tym luku (0111

la sig platyna w momenoie павиан: WpSku; topil

sig kwarc, szníiŕ, magnezya iwapno. Dyament

i wggiel nikly natychmiast i zdawaly sig трах‘?

zamieniaé. Те same obiawienia ognia типу miey

sce i w rm'ce,` 2 którey wyçiggnigto powietrze;

л



W `tym atoli przypadku дика bieguny Wylórc'iâniaá

ly sig W nierównie wiglcszey odlegloéci; éwiatlo

bylo lpomigdzy niemi nayiywsze, pigkncgo pur..

purowego koloru; wggiel 'Zarzyl sig do bialoéci„

a przytwierdzony dq ilieîglo kuwalek platyfly stopil

sig, rzucaiqc ixayiy'wsze naokolo iskry. Równie

Ъу1о mocne i dzialanie cllemiczne tego lańcucha;

Ciala zamknigte poinigdzy iego biegunami lfozkla

daly sig W momencicv рту Wyd'obyciu mocnych

iskier; abaterya zilaszek leydeyskich za polgczew

niem dwôch iey powierzchni z"biegu11ami lańcucha,

nabiialŕr sig Wmgnieniil hlm.`

99.) Dzialanie kolumnjr elelctryc'zney Усну 1

1еу Wplyw na rozwigzyv'vaniè lub tworzenie kdm

binacyy chemicznych, daily pochöp do rozmaitych

`mniemań Wzglgdem zwig'zkli obiawieŕx e'lektry-y

cznych zclier'nicznemi. Naypo'wszechnieysze-mnied

maiiie bylo to: z’e obizgW/iënia' eleklryczne mogg

zaleieé od dzialania chemicznego cial na sièbie, »
i ie elektrycznoéé spiosobcm podobnym даём/1111111

i ciepla , moie bydz' prostym skutlaiem niektórych

przypadlcéw kombinacyi. Slavvny Н. Davy mnie»

manie takOWe шут zbiia zarzutem, ie proste ze

ltknigcie sig cial przez powierzchnie elektrycznoêé

wzbudza, chociai W туш przyp'adkuA naymniey-i

szey kombinacyi przypusció nic moi'na. Wszelai

ko gdy przyiacielè tego domyslu 'nie ищущий}, `

aîeby elektrycznoêé inaczey iak przez kombinacyg

1



,Wzniecońa hydz nie mogla, zarzut P. 'Davy'- sam

pr'zezl sig upadm- ~`

100.) Багдада; 102111010: ze rózna natura ele

kìryczna ¿cialì iestl przyczyng ich kombinowania.

sig; z’e wrknîilém ciele 21010110111 znayduig sig

pierwiaslki natury elektryczney przeciwuéy; ze si

la utrzymuigca te теги/1051111 W zwiqzku, zupel-ß

nie odpowiuda slopniom ich przeciwnoêci w elek

tryc'znych wlasncsciach. Z tych , iak powiada,

'Wyroków dnswiadczenia, wnosi; iewkazdém cieß

le zloione'm, ied'cn lub wigcey picrwiastków elek

tryczno-dodalnych, sg polqczune zjedilym lub kil

kg 010111131с2110-ок11е111пеп11 5 ze w prz'ypadku рощ

czenia sig niedokwasów, kazdemumaigcemu zna

czenie zasady , 1111151 odpowiadaé drugi zastgpuig

cy inieysce kwasu, chòciaiby terr Wstanie swe-l

bodnym'nie pcsiaclal пугайте kwasnych 171515110—

ici. Кайле cialo, klóre W" jednym przypadku

ívzglgdem mocniey dodntncgo iest elektryczno-cd“

iemne, moie bydz' W drugim razie elektryczilo-a

dodatne; ikiedy W pierwszym przypadkn bylo

zasadg, moic sig w (lrugim slaé kwasem. Кайау’

Widzi , ii cala ta nauka kończy sig na teoryi zasad

х

`i kwasów, którym dwie przeciwne elcktryczno

sci daig рота do lgczenia sig z sobg iutworzony

zwigzek ulrzymuig; a podlug lego, iak przyiacio

10111 1еу nauki pctrzeba? kaìde ciale moie bydŕ

na przemian kwasem i zasadg.’

 



ìól.) Davy, uwaiaiq'c, ig naywigkszä czgêé

Затес, które dzialaig ria sie'bie mocno chemicznie,`

dziala Wyráz'nigiwe Wzglgdzie elcktrycznym; z’e

te, które maiaa naywigksze 2 Ьшазогоаёт рошйпо-а

пасы/705 elektryzuiq sig' dodatnie wzglgdem ma;

iqcycll той powinowactvvo ‘slabsz'eg Зак 2уп1< W`zglg'

dem ielaza ‚ 2е1а20 Wzglgdem miedzi', днем

wzglgdem srebra itak daley; ie przeciwnie ‚ W roi'.-

ciekacll maiqcych W sobie siarkg, miedi ie'st dci-'

дата Wzglgclem z’ela`7;a; ¿e gdy sig stykaig Suche

krysztaly kwasu szczawiowego 2 wapnem, to osta-"

tnie elektryzliie sig dnclatnie, а kwas odieimni'e;

ie podobnym s'posobem “гнутые mètalle, które sie;

stykaiq 2 kwasami elektryzuiq sig dodatnie 2 kiedy'

stykaiqc sig 2 jedney strony 2 kwaseni, zclrugiey

zas zalkali ‚ sg dotlatne ze strony tych ostiitnicln

Ze ieieli istota iaka. iesl: sposobna lqczyé sig z kwa-è

sorodem , tedy zäliadaniem iey 'ele'ktrycznoéci (10—

datn-ie'y przyciqga ten pierwiastek nierówniermo-s

eniey я Íakiegokolwiek pólprzewodnika'. , Zie те-з

talle, które zvvyczaynie7 Зак пр; згёЪго, nie (12211121—

i@ na `Wodg7 przyciaóga'iq i@ .latwo ieiëli sig роща

czg zbiegunem dodatnym Voltowego lańcucha; kie@`

dy przecivvnie te, k'tóre Зак zynk iielazo odbie~

raiq powoll kwasoród ‘мойте, ieîeli sig решету

z liíegunem odiemnym nie'przyciggaig go Wigcey:

Davy mówig, z tego tak Écislego polqczenia {eno-1 g

menów elektrycznyeh z chemicznemi wn'osi, i@

T 0 М ‘1: 13
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pierwsza przyczyna tak iednych iako idrugich Зевс

ta sama; i że ciała, które działaiąc na siebie nay

drobnieyszemi cząstkami sprawuia skutki chemi

czne , sprawia elektryczne ‚ ile razy massami

działać na siebie bedą. Zdaie się wiec, iż P. Da

Vy przypuszcza , że równie obiawienia chemiczne

iako i elektryczne, są osobnym sposobem działa

nia tey saméy pierwiastkowéy siły, toiest attrak

суд Alubo podobne teoretyczne spekulacyc nic do'

istoty umieietnoścí nie należą; wszelako, zdaniem

moiém, to przypuszczenie P. Davy nie tylko nic

nie obiaśnia , ale nawet nie iest do zrozumienia ła- -

twe. Sławny ten uczony, przyiaciel, iak sie zda

ie , tak nazwaney korpuskularney filozofii, od tych

samych sił kombinacye , fenomena światła, ciepła
i elektryczności wyprowadza. i Powiada on , iż ta

kowemu przypuszczenia i to niemało sprzyia, że

ciepło , a niekiedy ciepło i światło wynikaiązo

kazania sie albo wywarcia równie sił pociągaiących

chemicznych iako ielektrycznych; że kiedy się

siły elektryczne przeciwne w ciałach рои/Наклад,

rosną natychmiast i ich dążenia do kombinacyi, Ą

słabieią i пища, kiedy sie te siły elektryczne do tego

samego rodzaiu przywiodą. Rozumie nadto, iż i to

domysł iego wspiera niemało, że kwasy mogą 51996.

łączać od alkali, równie iak kwasoród i chlory

na od ciał palnych przez istoty metalliczne, albo

rozcieki, które są w znacznym stopniu dodatne.
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102.) Lecz takowe mniemanic nieprzypu

szczaigc plynu elektrycznego , za którym mówig

Wszystkie obiawienia elektryczne, tych obiawień

Wcale nie obiasnia; а. wieiki nader вишен ‚ iakim

iest sila шифера istoty róinorodne pomigdzy so

bg, slabey przypisuie przyczynie, iak'g sg рту

ciggania sig cial elektryczne. Надю, to 110014311—

_ nie znosi elektrycznoêó przez зато zetknigcie, kie

dy птицей chemiczny I_‘az utworzony trwa ciqgle,

dopóki innemi 'mocnieyszemi silami rovwiazanym

pie bgdzie. Ani P. Davy odpowiedzial па Wazny

Przeçiwko swemu mnienîaniu шпаг, z'eÁ kwas);`

n_aelektryztowane od zwyczayney machiny elektry

çzney dodatnie, dla tego sig lacczq bardzo dobrze

2 alkali; bo , prawdg mówiac, iego odpowiedzi

`bynaymniey tego zarzutu nie Wywracaig. Sama.

пашет nieuchronna potrzeba, tak Wnauce Berze

Alz'usa iako i Davy robienia tego samego ciala. raz
fdodatném, drugi raz odiémném; raz zasada, (1111—

gi raz диабет, pokazuiè wgtlosó tey nauki.

105.) Daleko wigc iest , zdaniem moiém , pro

sciey, z natúrg fenomenów i poigciem zgodniey ,

przyigé za przyczyng objawień elektrycznych szcze

gólnq istotg promienistg, tak: ' iakesmy przyigli

pierwiastek éwiatla. 1 ciepla; która z natury swo

iey w calém przyrodzeniu, we Wszystkich cialach

iest rozlana, i dla promienistey swoiey postaci ró

wnie iak cieplik, utaiona; ale dla tego Мимо za.`
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 k'aìdg zdarzìllcg sig cialach odmiang , 2 tego sta-2

nu Wychodzgca 1 (121а1а1гъса na ów czas podlug swe

go przyrodzenia, i podlug praw równowagi sobie

Wlaêciwey.W takiém przypusczeniu latwo iest poiqé,

‘iakim sposobem , iakikolwiek rodzay czynnoêui 'cial

>Ina siebie , iakoto : tarcie , ogrzanie ‚ Wzaiemne ze

tknigcie istót róâney natury, nakouiec dzialanie

chemiczne, elektrycznoêé uwalniaé iobjawienia

elektryczneïwzniecaé moie. Nie dziw zatém , ie

dzialanie chemiczne cial na siebie ‚ które iest tak

oblitém z'rzódlem cieplika , a czgstokroé i éwiatla,

staie sig razem z'rzódlem obiawień lelektrycznych:

'ale nie Wypada przeto, ieby dla юго, ie objawie

4nia'te towarzyszg czgstokroc' kombinacyom, byly

, " . , . и

tem samém ich przycznymiI ; boby Wszakze merówme

Wlaéciwiey wypadalo , miec' za przyczyng типун-з

111011 kombinacyy cieplik ‚ który im W 1‘2ес2у samey

Ätak istotnie pomaga.

104.) .lakoikolwiek bgdz', dzialanie wszystkicli

istót promienistych ustanawiaigc mocne migdzy ещ

stkami cial odpychanie , moie ie nakoniec dapro-v

4wadzic’ az’ do tege stopnia, ie rzetelny rozdzial

Pomigdzy temi czqstkami i rozklad cial zloionycll

давний. Lańcuch elektryczny Volty iest “Даёте

narzgdziem takiém, które ten rodzay czynnosci elek

`tryczney do Ван-(120 znacznego doprowadza stoprlißi

а lém samém daie nam bardzo silny sposób roz

wigzania znaczney liczby chemicznych 219142116?!
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Moiemy меде korzystaó z niego w тут widoku ,

bez wzglgdu na teoryg, klóraby tg czynno'sé 0b

jasniala zupelnie,

‘VIILy

Rpspuszczenz'e. Kryslallz'zacya,

105.) Pod imieniem rozpuszczenia (solutio)

zaymuiemy wszystkie te przypadki ‚ W ktörych cialo

stale w plynie iakim _zanurzone ‚ bierze па Siebie

postaé тещ, lub W jstocie lotney ‚ lotng; albo

w których ciala bgdz' stale7 bgdz' _ciekle ulotniaig sig

`za pomocg pary lub gazów. .leìeli zas przeciwniç

“йоту 5191 powstaie w rozcieku ciale stale ‚ tedy
An'azyWamy przypadek ten kopazdm'elnz'elrn (praecipita

tio) ile гагу ciale to iest W postaci nieforemneyì

1`ub Krystallìzacyq (crístallisatio) ile razy sig zrasta

W bryly ksztaltne ieometryczne.

106.) Wrozpuszczeniu uwaiamy 1,)cialp cie

kle lub lotne które sig nazywa rQzpuszczaigcém

(solvens ‚ menstruum). щ) Cialo rozpuszczaigce sig.

Samo rozpuszczenie i polgczone z niém objawie

nia. W opadnieniu albo mamy штат na sam сэра

(ртаесйрйа‘щт), albo na iege przyczyng1 Przyczy

ng zas tg moie bydz' ostudzenie ‚ zaggszczenie plynu,

lub iegoÍ .rozproszenie ‚ albo nakoniec dodanie cia

la .iakiegps, które икоту osad sprawuie, атм
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y(lla {его nazywa sig osadzaiqce'm (praecipitans),

'VV krystallizacyi naywigkszy mamy тёща ha,

postaé kryszta'lów, tudziei na. okolicznoáci którç

iey towarzyszq isprzyiaiq,

’ ‘lo/w.) Moina rozpuszczenie podzielié na prastc,l

„zloìone i zawiklane. W pierwszém cialo stal@

lub Plynne przechodzi dp этапы cieklego lub lotne
go , bgz rozkladu i_ Qdmiany wlasnoêci ciliemicznych,

Takiém iest rozplynienie sig Wodników zieŕnnych,
alkaliczlnych i lçWasowych; splników, soli i Wie-V

lu istót roélinnyçh wwodzie ¿i iywici фею“, lotnych

W wyskpku Winnyrp; Wody, wyskoku ieterów vv po

Wietrzu, W tém rozpuszçzeniq, Каме cialostaigc przy зуб/01111 skladzie i swoich wlasnpsciach,

nie moìna. przypuêcìó prawdziwey kombinacyi,

B_qzpuszczeniem zloâoném nazywam ten przy

padek, W którym cialo bqdz' stale, bqdz' plynne

lgczy sig chemicznie z cieklém lub lotném i razem

do iednego 2 tych stanów skupienia przechodzi. Ta

kiém np. iest rozpuszézenie sig шарм. ‚ baryty, ma

gnezyi lub stroncyany w kwasie змеи-ощути albo

octowym; siarki i fosforu W gazie Wodorodnym i t. d.

>Przypadek ten ‚ dla tego nazywam zloionym, z’e

sig sklada -z prawdziwego dwóch istót polqczenia,

i 2 rozpuszczenia prostego nowo uformowaney isto

ty W тат lub innym iakim plynie: bo wszakie

Wszystko iest ièdno, czy rozpuêcié dolnasycenia.

wapno lub barytg Wkwasie saletrowym , czy sale@

Lgf-‘Tt
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fi'anwapienny lub barytyczny w Wodzie. Rom

puszczerrnia zawz'klanego mamy przykìad па metal

lach i kwasach.. Пе razy albowiem pierwsze roz-A

pusczaig sig W drugich ‚ tyle гашу naprzód nie do

kwaszaiq sifìl kosztem ich lub Wody; niedokwasy“l

kombinuiadsiçl z nierozloionym kwasem iwodq ‚ а

dopiero пси/‘отгона tym sposobem sól rozpuszcza sie;l

W Wodziea

Z takowego poni'zialu “рада, íè зато tylko

rozpuszczenie proste iest pravvdziwém rozpuszcze»

niem; а zatém зато przedmiotem teraz'nieyszey

uwagi naszey bydi moie.

108.) Jeieli si@ miesz'aiq z SOB@ ап'а piyny гб—

йпеу gçstoéci, ted-y zmie'szanie zaleìy na tém,

ie przechodzzì obadvva do iedney i tey sarriey gc;

stoéci iciqikoáci gatunkowey, zostaiqc przy da

vvnym skladzie i dawnych Wlasnoêciach. Takovva

zaé odmiana nie moie nastgpié inaczey ‚ tylko ieden.

plyn musi sig yrozrzadzié , a drugi zaggécir'ì. Мина;

wiqc te dvvà. piyny tak па siebie dzialaé; ie kai@

dy z nich usiluie drugiemu nadadz' wlaêciwy subie
stan spoienia I gqstoéci. `*Jeieli lto iisilowariie iest

z obudwóch átron równe ‚ musi i rozrzedzenie ie
dnego bydz' równe zagqsrczeniudŕugiego , a mieszap.

nina pòwinna жмёте 1;у1е 2а1а66 mieysca ‚ ile zay.

`mowaly dwa plyny przed zmieszaniem. _W pxjze

civvnym razie ‚ gdyby mymov'mhrA mnie)r lub Wig

сеу ‚ Ьу1оЬу to допивает; ie czynnoéé защища—
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igea, rozriadzaigcey nie iest rówha. еауъу wigc

>Wigksze bylo dzialanie plynu ggstszego, ‘веду ich

zmies'canie powinno nastgpié z ogrzaniem stósowném

do przewagi wladzy zaggszczaigcey i massy plynu

cigìszego (67); w przeciwném zas zdarzeniu ‚ to'

iest gdyby dwa plyny wigksze zaigly mìeysce, 205111

dzeniem. To зато 1 o mieszaniu sig 'gazów_trzy=

l maé nalezy.

109.) Je'st wigc pomigdzy cialami róiney 89510

¿ci igatnnkowey cigikoéci д szczególuy rodzay >wza-iA

iemnego nu. siebie dzialania ‚ dotgd od Fizyków'nie

uwaiany ,- a który zalezy ‘na tém ‚ z’e ie dwa cizila"

usiluig przcpr'owœidzic' sig паи/211112111 (10 iedney i игу

samey ggstoéci. Ze zas “типа ta w jednych cialach

iest wigksza iak w drugich ‚ przekonywa nas do-'

swiadczenie. Biorgc albowiem ró'wne obigto'éci kwa-1

su siarczanego 1 wody ‚ tedy te zaymuig p0 limite-'-

szaniu sig z soba mieysce mnieysze nii, znymovvaly

poiedynczo irozgrzewaig sig znacznie. To зато sig

dzieie, Iubo mniey wyraznie, ile razy sig miesza
‘мода zwyskokiem ‚ wyskok z eterem i t.- р. Ale

i mnieysza iloéé kwasu siarczanego z “года; sig ogrzed

wa , со pokazuie, ze iego wladza zaggszczaigca zua-A

cznie риги/5725211 Wladzg rozrzadzaigcg ‘поду;

1 10.) .1е2е11 52162 wigc zanurzy w rozcieku cialo

 stale cigisze od niego i wywieraigce nań znaczng

wladzg zaggszczaigcg; ted'y ‘шьете с1а1о mocg tcy

‘типу тп1еу lub wigcey cieplika z rozcieku трудо
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bgdzie i ieieli ten cie/plik na rozto'pienie go шумах?

czy, rozplynie sig i da poczgtek rozciekowi wla

scivvemu , od rozpuszczaigccgo ggstszemu, któ'ry sig

potém z nim zmiesza i do iedney przeydzie cigâ

kosci. Ten przypadek вином/1 rozpuszczenie. Ze

zas to rozpuszczenie odwladzy zaggszczaigcey, przez

cialo stale na ciekle wywartey, zalezy, przekonyiń

Wa nas ~takz’e doswiadczenie; bo nasycona solucya

soli zmieszaria z “года mnieysze zaymuie mieysce,

nizby te dwa plyny zaymowaó razem poWinny; bo

sole isolniki W ogólnoéci cigisze sg od Wody W 1116-—

геу sig rozpuszczaig; bo sole te rozpuszczaigc sig

dai@ naprzód poczgtek plynowi grubemu 1 cigzkie-l

mu, który dopiero potém resztg Угоду zaggszcza i do

równey 2 nig gatunkowey cigzkosci przechodzi 5 ' Ъо.

nakoniec rozczyny solne ‚ ie sig tego trzyr`nam przy

kladu , tym sg gatunkowo cigìsze i тыле , im Wig-H

cey soli rozpuécily. » .

111.) Ze sole i inne ciala cigíkie W Wodzie

sig rozpuszczaigce nie ogrzevvaig sig , chociai ig

заживит} znacznie, przyczyna iest bardzo 1111

ana: poniewai sig 2 wydobytym cieplikiem kom-A

binuig i тещ iego do этапа plynnego przechodzg»

Owszem te, które do roztopienia sig Wigcey ро—

112еЬи111 cieplika, niz’ go z rozcieku Wydobydz' mo-l

га‘, odbieraig go nawet cialom pobliskim i rodzq

tym sposo'bem zimno. Ale to zimno- naywyzszego

dochodzi stopnia, kiedy dwaciala stale przezvvzaiej-`

ToMI. 15
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ning na siebie czynnosé obadwh do stanu plynnè

go przechodzg ‚ iak mamy przyklad na solanie wa

piennym i Éniegu. Dla tey samey przyczyny Миш

iest роще ‚ iakim` sposobem ciala ‚ któx'c malo wy-~

ciskaig cieplika z ‘поду lub innych ply nów ‚ a zatém

i w lniewielkiey sig mog@ rozpuszczaé ilosci ‚ l'OZpll->

szczaig sig daleko obficiey za ogrzaniem lub шво

towaniem rozcieku. ‚

112'.) Z tego zas Wszystkiego pokaznie sig , ze

kaide rozpuszczenie ‚ takim samym sposobem, iak

kazde zniszczenie plynów róiney gatunkowey cigz’

kosci, polgczone iest z zaggszczeniem z jedney stro

ny ‚ а zrozrzedzeniem z drugiey. To зато ma4

mieysce w krystallizacyi. Bo iako rozcieki poma

Бай} do roztopienia cial slalych, tak te navvzaiem.

Манный; krzepnienie rozcieków. Cukier np. nie

rozplynie sig w zwyczayney temperaturze atmosfe- Y

' ryczney tylko za pomocg ‘моду lub wyskoku; aleA

i i zaggszczony ulep slodki ‚ za dodanienn kawalka

cukru, piasku cukrowego , nakoniec za zanurzeniem

w nim iakiegokolwiek ciala stalègo ‚ krystallizuie sig

natychmiast ; a pierwsze krysztaly итоги} sig okolo

tego ciala i oblepiaig ie na okolo. Tym samym

sposobem ciala stale rozpoczynaig i przyépieszaig

krystnllizacyg wszystkich soli. Tak pierwsze kry

зиму lodu tworzg sig okolo bxzegów rzek i ieziór,

lub okolo cial stalych W wodzie utkwionych; tak

padaigcy Énieg rozpoczyna natychmiast marz'nienie



rzek, które триба рг2у mocnieyszém nawet zimnie

nie'marzly. Obadwa wigc takoWe na pozór prze

ciwne zdarzenia'7 zaleig od ogólnego tego'poczg

tk“, ii.: ile газу cíala róânego skupíenìa i róŕney

штабе! slykaz'g sie; z saba., tyle газу wznieca si@ w nich

i dzìafa usiÍou/qlzíe przeys'ct'a db iednego z' [едой sa
mego лани skupz'enz'a ir ggstos'ci. 2ща pochodzi,

ze gdy> pomigdzy dwoma cialami nastgpi Икота.

Wzaiemna na siebie czynnciéé ‚ а temperatura obu

dwóçh iest érzednia , sama massa iednego zçtych

cial plynnoêé lub krystallizacyg decyduie. Przyklad

tego lmamy па Wodzie i solach; W których ‚ iez’eli

przemaga iloéó soli, Awoda krzepnie i daie razem

_z solg poczaótek krysztalóm; ieieli zaê przemaga,
massa ‘году, sole sig W niey rozplylwaig i дай} plyn

,iednostayny ‚ prz_ezroczysty.v Podobna czynnoâé

ma mieysce migdzy atmosfergiwodg, i t. cl. Woda

skrzepla wsklad krysztalów Wchodzgca nazywa sig

Wod@ [ад/латами; (aqua cristallisationis).

1 15,) Z tego samego poczglku Wypada, ze dana.

massa plynu решив; tylko iloêc’ ciala st'alegoroz

topié ‚ tak iak dana massa ciala stalego ‚ pewng tyl

ko czgéé plynu zamrozié ‚ moz’e. ToìA зато i migdzy

plynami i gazami rózney ggstoéci ma mieysce. .leieli

tedy plyn iaki tyle rozpuêci ciala stalego, ile bez

stracenia plynnoéci rozpuécic' moie; móvvimy, z’e

roztwór iest nasycony (solutio saturata); а iez’eli pò

zupelném nasyceniu dodaie sig wigcey ciala 'stalego,
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tedy ciaîo to ‚ zaczyna przeprowadzaé plyn do этапа

skrzeplego i bierze go tylko tyle w siebie ‚ ile do

nasycenia go potrzeba, rozrzedzaigc sig cokolwiek,

lecz zostaiqc W stanie skupienia. sobie Wlaé'ciwym. _

Na óW czas mog@ nastqpió dwie równowagi ‚ albo

dwa nasycenia; iedno ciala gqstszego rozrzadzonego

i nasyconego plynem który ie rozrzedzil; drugie

ciala rzadszego zagqszczonego i nasyconego cialem

stalém. Przyklady tego przypadku mamy па so

lach i wodzie, tud`ziei na wielu plynach róiney

gqstoêci ‚ które sig rozpuszczaé nawzaiem imieszaó

mog@ ‚ iak íest “года i eter ‚ atmosfera. i wody zieç

mne i t, d.

114.) W ogólnoêci atoli, ciala rozpuszczaiq sie;

lub zagqs'zc/zaiq nawzaiem, bez zachowania “Иву

mierze ìadnych pewnych stósunków, co tak?

:ìe rozpuszczenie od prawdziwey kombinacyi che,

miczney dostatecznie rozróinia. Эфе np. iistoty

tak roélinne iako iz'wierzqce , tudziei wodniki tak

alkaliczne iako i ziemne, mog@ sit; rozpuszczaé

w “сапе we wszystkich stósunkach podobnych. А

chociai mai@ swgie punkta nasycenia, wszelakoi

iloêci do dopmwadzenia ich do гусь, punktów pof

trzebne nie stanowiaì z’adnego pewnego stósunku,

bo sig odmieniaiq z обшита} ciepia izimna; co

takz’e prawdziwym zwiqzkom chemicznym bynay.

'mniey nie sluây,

m5,) A poniewaâ найду rozciek lub gaz stain
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sig cialem rozpuszczaigcém “шатает wielu istôt

stalych lub ciekiych ,ìktórych roztopienie lub 1110—

tnienie ulatwia; wigc c_iala W zwyczayney tem-`

peraturze stale ‚ mogg po roztopieniu W ogniu s'taó

sig .rozpuszczaigcemi Wzglgdem innych ‚ itym spo

sobem ich topienie sig ulatwiaé. To samo i о parach

trzymaé naleiy ‚ iedne mogg pomagaé do туч/спет

nia sig innych, Alkali np, roztopione W ogniu ula.

(“дач topienie sig ziem iniedokwasów; siarka topi

niektóre metalle bardzo do rozllopienia trudne 5 same

metall@7 iedne ulatwiaig topienie sig drugich, iak

mamy przykflad na zywém srébrze , które nay

vvigkszg czgsó тешим W zwyczayney пашет telnr!

perafurze rozpuszcza czyli topi; iak postrzegamy na.

arseniku, który topi dosyé latWo platyng 1 t. d.

Wszystkie te zjednoczenia przypadki, dla teg@ sa..

mego ‚ ze nie maig pewnych niezmiennych 516311111

ków ‚ naleiy raczey odniesé do rozpuszczenia, ani

z’eli do rzetelnych zwigzków chemicznych. Ta nali-r

ka rozpuszczenia, którey przedlaty kilkunastg pier

Wsze rzucilem zasadyi, objaénia bardzo Wiele zda,

rzeń inaczey niepoigfych a wykladaigc dokladnie

sposób wzaiemnego na siebie dzialania powierzchni

ziemi i Wód na niey rozlanych па atmosferg ‚ 1 tey

nawzaiem na ziemig ‚ 1111тас2у nam bardzo iasno

wszystkie zdarzenia meteorologiczne ‚ od stanu Wo.
dy Watmosferze zawisle. l

116.) Sg niektóre ciala stale , których wladza
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7.aggszczaigca tak iest mocna , iz’ nie topigc sig same,

i nieodmieniaigc bynaymniey swoich wlasnosci, po

lykaig bardzo wiele cial plynnychi lotnych i w sta»

nie mocnego zaggszczenia w sohie trzymaig. Takiç

mi за; po wielkiey czgsci ziemie iniedokwasy metal

liczne; takg iest cala, powiêrzchnia ziemi; тают

nakoniec nayznakomiciey i'est wggiel , który wodg

i вешу tak latwo турист i wciqva W siebie. Od
9

tey wlasnoréci таи/5510 yvazne iego-uzycie do oczy

szczania i wyiasniania. Wszystkich rozciekúw mg- ’

tnych.

117.) Rozpuszczenia iosady albo тай! miey-E

все W plynacli w zwyczayney temperalurze , i to

nazywamy (лови! wílgotng; albo W plynach na ognilxY

czyli агаве ,suc/zg. Tak пр. metalle twarde то“

sig rqzpuszczaé wjnnych, roztopionych za. pomocg
ognia. i

Osady albp powsfaig przez samo ostudzenie,

albo рте; dodanie cial osadzaigcych, W tyrn osta

tnim przypadku dzielg sig na prawdziwe (praecipi

tata. vera), iezeli osiada cialo ‘триба rozpuszczone,

`ustgpuigc mieysca nowo dodanemu; na falszywe

(praecipitata falsa), kiedy za dodaniem ciala {пе

ciego nowo utworzone opada; na шуме (praecipi

tata pura) inz'eczyste (impura). Nazywamy zas osa

dem czystym ten , który oddzielony od ciala roz

puszczaigcego , zadney we wlasnosciach swoich nie

poniósl odrniany; np. kiedy sig odlgczaig sole od
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wody za pomocg wyskoku; anieczystym ten ‚ któ

rego Wlasnosci odmienne sg od ciala do rozpuszcze

nia uìytego, np. kiedy odlgczamy metalle z jch

l f  - _ с .

roztwnruw za posrzcdnlctwem- ziem lub alkali.

1 18.) Krystallizacyi sprzyia. spokoynoêó, przy

stgp po'Wietrza ‚ zniiënie temperatury ‚ lub podnie

sienie ai do ‘сева punktu ‚ aieb'y plyn rozpuszcza

igcy W' parg zamienié7 tudziei przytomnoêé cial

stalych. Roznuszczenie iednakie ‚ nie zdaie sig bydz'

warunkiem ‚‚ któryby ig koniecznie poprzedzió mu

sial; samo albowiem zdrobnienie i zawieszenie ещ

stek zdrobnionych W plynach7 czgsto do krystalli

zacyi wystarcza. Postaé zewngtrzna krysztalów

bardzo iest rozmaita i liczna : kazdy iednakze krysz

tal moie bydz' dzielony mechanicznie, щи przez

powierzchnie równolegle do Зевс Écian; bgdz' przez

odcinanie Вши/(2621 lub rogów; bgclz’ nareszcie przez

powierzchnie posrzednie rinigdzy przekgtnemiscian

i krawgdziami. Owszem niektóre daig Jsig dzielié

Wdwóch róz’nych kierunkach. Przez takowe po

dzialy przychodzimy nareszcie do bryly daleko.~

mnieyszey i kszt'altney7 którg igdrcm czyli farmql

pierwiastkowq krysztalu nazywamy. Slawny Haüy

pierwiastkowe кишку wszystkich krysztalów do

szeêciu przywodzi, la te sg nastgpuigce;

1.) Szescian prostov lub ukoênokgtny.

2.) Ostroslup tróykgtny.



5.) Osmioácian' де âcianami tróykgtnemi убит,

lub róinobocznemi. ‘

4.) Graniastoslup szescienny.

5.) Dwunastoêcian zrównolegloboków ukoêny'ch

równych. _

6.) Dwunastoêcian ze écianami tróykgtnemi róò

Wnobocznemi.

IX.

Kombinacye w ogólunoäci, ich fenamena, wydobycie

ïíepla í objawíenia ognz'a.

119.) Prawdziwe polqczenia clierniczneY czyli

kombinacye , tém sig róznig od rozpuszczenia i za

ggszczenia prostego , 71e, naprzód zawsze nastgpuig

w pewnyoh statecznycli stósunkach ‚ powtóre z'e zu-i

pelnie oflmieniaig Wlasnoéci cial : obudwócli , ieieli

sig doskonale nasycaig; iednego tylko7 iez’eli dru

gie przesyca; potrzecíe, porhigdzy istotami rozpud

szczaiacemi i zaggszczaigcemi sig nie masz mocnego

li trv'valego , ovvszem 1noz’na powiedzieé, iadnego

zwigzku, poniewaz sama odmiana. ciepla wszyst~

kie ie rozdziela; nakoníec , wro'zpuszczeniach , za-i

wsze zaggszczeniu 2 jèdney strony , odpowiada rozi

rzedzenie z drugiey, iakkolwiek te дуде oclmiany'

nierówne bydz' mogg. WV kombinacyach to prawo

nie ma mieyscaá czgsto атом/Зет, dwie lub wing-A

cey lgczgcych sig z sobg istót, znacznie sig 28512

ßzczaig гнет lub sig razem rozrzedzaig ‚ zwlaszcza
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gdy sig lqczeìv z sob@ do punktu nasycenia. Tak ¿Wa

‘вашу Wodorodny i kwasorodny, dai@ plyn ciqikì

iakim iest пода; tak ten sam gaz kvvasorodny ива...

I

letror'cdnym iwodq ‚ daiey kwas saletrowy ‚ а 2 ро—
taiem зашит; ì t. р. lSlowem rozpuszczenie ‚ iest

tylko roztopienie lub ulotnienie cial viednych za po-`

mocq drugich, lub skrzepnienie za pomocq sialych
bez scislego Apoiqczenia. ‚

isoòjednoczenia'atoli cbemiczneßaiqc штат

poczqtek calkiem nowym istotom, polqczone sa,s nay-1

' czqéciey. z mocném zagçszczeníem ‚ zwlaszcza ieie<

li do tych polqczeń nalezzàgazy lub par-y.' Im wiqc

cialo powstaiqce przez kombinacyq ведшие iest 0d.. ~

pierwiastków 2 których powstaie ‚ tym Wydobyciq .
cieplikß. ‚Уж/Едкие bydz’ lmusi -(79); im kombinacya.

prqdsza ‚ tym W danym czasie obfitsze. Skutek ten,

' nieskończenie si@ pomnoìy , ieieli ciala ciekie рте

chodzié bgd@ do st_anu staIe-go ‚ a náteìíy sig do nay-Ã»

Wyíszego stopnia, ieieli вашу bqdq przez lmmbimacyq,

krzeply. А poniewaz’ k'òmbinacya, gdy przeszkody“

i saá usuníqte ‚ nastqpuie W momencie, wise'wydö

bycie cieplika. w mocnych решившись chemicznych,

. iest niemal zawsze bardzo znaczne i òbíïte; a 2:1—

tém dzialanie chemiczue cial nu siebie Зевс nay»

Obñtszém i codzienném `z'rzódhem promíenistegoA

cieplika i ogńia. _ .

121.) Ztqd шурша, ie im ciala 54 prostsze

i chciW'sze komb'inácyi ‚ tym do wydania ognia zdc).

lT'oM I. v f 14
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nieysze,a tym go wigcèy wydadzq,im sig êciéléy 2 sobg

ziednoczg iim w czasie kombinacyi 2 rzadszego

i lotnieyszego stanu do ggstszego i stalszego prze

chodzié bgdg. Gazy wigc , które maig mocne po

migdzy sobg powinowactwa, povvvinrly vv czasie'

kombinacyi wydadz naywigkszy ogień , i w jnnych

okolicznoéciach i'ównych, сут wigkszy, im ggstsze

c-ialo przez kombinacyg formuig. Jakoz решив do

swiadczeń Daltona , naywigcey sig wydobywa cie

plika ‚ рг2е2 polgczenie sig wodorodu z kwasoro

dem. ^

122.) Wydobywaigcy sig W czasie kombinacyi

cieplik zdwóch pochodzi z'rzódel., toiest: zsamego

zaggszczlenia cial bez odmiany stanu skupienia,

który nazwalismy cieplikiern lsposobnoâci lub шаф—

пут (66); tudziei zprzyczyny odmiany stänu sku

píenia ‚ który nazwaliémy skombínowanym (7 2. 74.).

Rzecz iest zsiebie oczjfwista, ze ieìeli ciala kom

binuiq sig bez odmiany stanu skupienia , caly wy

dobyty cieplik z pierwszego pochodzi z'rzódla. Lecz

równie Wpierwszym iako i Wdrugim przypadku,

cieplik odzyskuie swóy stan Wolny czyli promieni

sty, a zatém rozchodzi sig i dziala. wlasciwym so

bie sposobem. Czyli zas okazanie sig W Wielu przy

padkach ciepla. iéwiatla ‚ albo ognia , samemu tyl

ko promienistemu i w wielkiey ilosci uchodzgcè

mu cieplikowi, czyli ‘сей 1 Wydobyciu sig razem

swiatla przypisaé naleiy ‚ trudno iest w teraz'niey



.._.95__.

szym stanie wiadomosci naszych rozstrzygngé z pe

Wnoscig. Zdaie sig atoli , ze swiatlo równie nale

_zgç do istoty i skladu niektórych cial iako'i cieplik,

w cza'siçrich kombinacyi tnakze sig `wydobywaó i

do stanu proimieiiistego przechodzié moie.

‘ 1252) Usilowanie idgienie istöt promienistych

do wydobycia sig , тут musi bydz’ niocnieysze ; im

istotyáte bardziey sg w cialach zggszczone. VV tych

przypadkach наше ich4 przeyêcie do stanu promie

miste/go ‚ polgczone bydz' musi z niezmierném i szyb

Кода mgnieriia oka przgchodzgcém rozszerzeriiem,

а zatém stanowié nadzwyczaynie .gwaltownisz silg.

Jakoz факт/се ich Wczasie kombinacyi lub`rozkla

_dów naglè Wydobycie., rodzi silg, lifóra Wszyst

kie pokonywa przeszkody , która naymocnieysze

lqpory zxiosi , .naytwardsze i nayogromnieysze mas

sy капут/а ‚ nadaigc im. naydzielnieyszg moc ниш;

a która падёт uderzç'niem .i odepchnigciem Powie

trza , iest przyczynq wybu'chnień (explosio) i шунта—

_lów (атеизма). TakoWe Wystrzaly wlaéciwe sg Wy

dQbyçi-lisigii przeysciu do biegu' Wszystkich istót

Promieriistyçh; a. zatém nie tylko cieplikowi , ale

iswiatlii i elekti'ycznosci. Towarzyszg zas nie tylko

kombinacyom , ale i rozkladom , bo sigl istoty pro

mieniste uwalniaé tak w jednyrri , iako .i W drugim

przypadku , mogg. (7g-105.) w

124.) Dawnjey , nim poznano istoty niewi

dzialne , lotne , Wydobycie sig i rozmaite'obiawie

ï



“nia ognia ‚ samym .tylko odmianom ciał grtibszych

i widocznych przypisywano i wszystkie takie ciała

nazwano palnemi ‚ iakoby w nich tylko cała przy¬

czyna ognia była zawarta. Owszem Stuhl prostemu

uyściu z nich materyi ognia czyli flogistonu wszyst

ko przypisał'. Poz'nieysze doświadczenia Lavoisier~

pokazały , że ciała goreiące w рои/дыши kombinu¬

iq sie zjedną iego częścią, którą niżey poznamy,

i że ogień iest wypadkiem tey kombinacyi , a zatem

nie tak z ciała goreiącego , iako raczey z powietrza

pochodzi : tak dalece ‚ że w dzisieyszym stanie wia

domości naszych wyraz ciał palnych inaczey okre

ślony i ograniczony bydz' powinien.

125.) Ci, którzy całą przyczynę kombinowania

się ciał do dwóch przeciwnych elektryczności od

nieśli (100.) rozumieią: ii wzbudzone za pomocą

cieplika tarcie i .(со wszakźe trudno iest poiąć) za»

geszozenie w ciałach , iest przyczyną ich stanu elek#

trycznego; który , gdy do znacznego doydzie sto!

Pnia, .nie tylko sprawnie połączenie dwóch ciał elek

tryzowanych przeciwnie , alenadto dwie te przeciw

wne elektryczności łączą sie z sobą i stanowią ogień.

Na dowód tego , przytaczaią nayczystszy obraz ognia

między dwoma biegunami'elektrycznego stósu; tu'

dzieź mocne znaki elektryczności wstykaiącey sie

z siarka6 miedzi, gdy dwie te istoty ogrzane bliskie .

są momentu połączenia sie z sobą chemicznie a oka

zanie sie wyraźnego ognia w czasie tego połączenia,

I n



skombinowanym 2 sobg- dwóm elektrycznoscióm

przypisuig. Lecz , aieby to elektryczne mnie'manie'

utrzymaé sig iakoikolwiek irmglo, pòtrzeba okazaé
пар-2611 z’e аута sg Wlrzeczy Bainey róíne plyny elek#

tryczne, pou/tóre z`e elektrycznosń igst to samo со

cieplik iswiatlo :` co nie t'ylko moiém zdaniem oka~

zaném bydz'. Inie moie, ale nawet latwo sig da prze7

ciwném zdaniem pokonaó.

126-.) Tlumaczenie feriomenów kombinacyi

moie bydz' niedostateczue i podlegaó omylkom i

2 Ytego Wzglgdů: zenie ‘тешу, с2у с1а‚1а, które

mamy za prostè, sg Wrzeczy samey takiemi5' a

zatém nie wiémy, czy lgczenie sig ich pomigdzy so

bg , nie iest nayczgéciey prostg przemiang ieilaycb.

zwigzkgów W drugie7 inie iest polgczone Yz Foz-.-v

maitemi rozkladami'? Takiprzyklad mamy na kom

Abinacyi Wodników alkalicznych i ziemnych zkWaV

sem iwiodosolnym, którg mielismy nie дат/по za,

piroste ich z тут kwasem polgczenie, al którg dzis

mamy za pr'zypadek z dwóchrrozkladów i 1111270;

rzenia “году zloâony. Moina smialo p_owiedzieö,

ie lta sama niepe'wnoscwzglgdem innych kombi

пасуу dopóty ,trwaé musi, dopóki sig nie przeko- ì

нашу , ie istoty, które mamy za preste , sg w rze

czy samey elementami. Со ‚ ze podobno 111363:

nie nastgpi, wiadomoéci nasze teoretyczne'bgrlg

tylko, w miarg swoich postgpków, illnieyszém`

lub Awigkszém przyblizeniem do prawdy. 4
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-1:z7.) дев‘: atoli wjednych cialachioczywiêcie

теша sklonnoáé do kombinowania sig nii w drug '

sich, owszem saâ иные, które пашет ъгцапе sq do
I polqçzenia z sobq; coby wszakie z nasyconych iuá

ich powinowactw pochodzié moglo, ale czego twier-f

dzié z pevynosciq,l nie moiemy.

Owiern, im ciahl mai@ wiqklsze dqienie do kombi-`

лопата sie; ‚ tym ie za _mniey zloionç uwazaé па

leiy i przeciwnie. Mamy zas za ciala. nayprpst-~

не, ku rozkladqwi których iadnego nie ПОШИ—

âmy dotqd kroku,l tak падшие тещПе; bo пау—
daley posunione rpzkl'ady dol nich nas doprolwigl

dzaiq; z tych iednakíe niektóre bardzo mah! mp,.

izì `sklonnpéé do kombinacyi ‚ ço mniçmöllie nasze

9 ich naturze w wielkie Podaie Podeyrzenie. Pò

dqbney do metallów лапшу, а1е nie metalliczney ‘

iest siapka ‚ lfosfor, bor i ‘жидам do których

тайна dodadz wodoród isaletroróddubçwldwóch

gstatnich wielu ‘dzisieyszych chemików przyiqio

çoê metaflliczuego2 wspieraiqc sii czeyêciaeì` па do

éwiadczeniach, czqîéciq na ogólnych папы zasa.

dach.Á ‚ ‘ ч

138‚) Wszyatkie te istoty naymocniey sin; lq#

от} i naychciwiey ze спеша доща poznanemi pier

Wiastkami, toiest: kwasorodem, solirodem czyli

смогут! iJodem-7 ieieli ostatnie dwa ciala ште

с2у samey nie mai@ pierwszego pierwiastku wso

bie. А poniewaì te kombinacye odbywaiq sifz nay.

VV ogóluosci .alboè ì  
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czgêciey 2 fenomenami oghia, Wigc chemicy {ту-в

maigc sig niemal pospol'itego igzyka, hazwali 117523151

_ kie ist'oty metalliczne ido- nich podobne ‚ palnemi;

Wspomnione zas dopiero trzy pierwiustki palqce

mi; a polgczenia picrv'vszych 2 drugiemi cialal'îni

spdlonemz'. Тут, sposobem wszystkie znaiome cia

10 pod trzy podzialy, toiest palnych, palgcycli i

spalonych podciggngli. Lecz skoro dowied'ziono, ie

i ciala pierwszey klassy lgczg sig uiekiedy z sobg 2 ob

iawieniami mocnego ogriia7 iak siarka 2 1`051`огет

1 m'etallami: утёс te same'ciala moglyby bydz' i

palnemi i`palgcemi, palnemi i spalonemi razem;

а. zatém Wspomniony poiizial utrzymaé sig daley nie

moiìe7 aoliazanie sig ognia do wszystkich kombina

суу W powszechnoêci nalqieé lub nie naleieé moìe.

129'.) Z'e iedn'akie kwasoród i soliród naymo

cniey sig i naychciwiey z jnnemi Вошь/1011121 cia

lami ‚ 1 nadaig im szczególne Wlasnoéci ‚ идёт

Wypadnie nam naypierwéy zaczgé od ich _pozna

nia ‚ a mianowicie od kWasorodu ‚ htóry ido skla

du naywigkszey czgêci »cial przyrodzonych naleìy,

i We Wszystkich niemal wainieyszych przyrodze

nia odmianach' iest czynn'y: tak, ze bez 011112110—

nia sig z nim i kroku'lw chemii postgpié nie moins.

Х. c

Gaz kw asorodny.

150.) Gaz kwasorodny (gas oxygenium) odkry

ty naprzód od Príestleya roku 1774, nazwany byl



~ pnwictrzem deflogistl'kowan.e'm (aëf dephlogistica- `

tus). W tym Батут niemal czasie Schede, ktôrel

` go mozna mieé za drugiego iego wynalazcg, na.

zwal go gazem ognioWym. Inni, решив гойшайь

tego o icgo natnrze wyobraienia , rozmaite mn na

(Мигай imiona, iakoto : powz'etrza czyslego(aèr_pu

rus), powz'etrza ìycia (aër vitalis)i t. d. То ре—

wna ie nieâmiertelny ten Wynalazek dal pochop
i

do przeistoczenia caley dawney chemii, i do 2m.

cznego rozpr'zestrzenienia tey czgsci папы przy

rodzcnia. _ '

151.) Kwasoród tak iest шпагате obfity, iz

do skladu niemal wszystkich cial- przyrodzpnych

naleiy. Niewiele .atoli iest takich, które go wyda

ig latvvo'i zupelnie czysty. f' Uiywamy zaê pospo

licie na to niektórych soli, i tak nazwanych nie

dokwasów metallicznych. Zpomigdzy tych, dosyé

latwó i obficie go wydaig niedokwasy z’ywego sre

bra, olowiu imanganezu; zpomigdzy soli zas,

saletra i przesolany. Naypospolitszy sposób zale

'zy na щёки, azeby mialko utarty czarny niedo

Ките тапёапешъдгоыё z kwasem siarczanym

w ciasto, i w “Машку retorcie ogrzewaé, chwy
ytaigc gaz wszklanlci napelnione пода} 1ЦЬ iywém

sxjebrem. Ten sam niedokwas, tudziez czerwony

i pinsowy niedokvgas olowiu i czerwony zyWego

srebra, ~wystavvione Wmocnych retortach na bia

’ ly ogień Wydaiq ten gaz ,dosy-é obficiej` То за—
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то гоЫеь теша} Wszystkie saletrany i tak лапша

ne przesolany. Otrzy'many z tych ostatnich gaz

iest nay'cz'ystszy, 'z jnnych albowi'em cialY ma wso

bie cokolwiek ваш saletrorodnego lub kwasu.

Wqglo'wego. Lecz' i z prz'esòlanów., ieieli ma.

bydi doskonale czy'styâ powinien bydz' zbierany

had âywérń sx'ebrem; “года albowiem 'oddaie Ińu

cokolvvíék` 'pq'xívietrzaà które ваш-не ma. w sobie.

Lecz zeb'rzm'y muil. iywém erëbrem i osuszony

‘pr_zez solnik wapienny lub p'otaz’ dpskonale iest czy

Sty. l ,

152.) Gaz kwaso'roôny cicììszy íest od Powie

ìrza; родив Davy' 100 сами’ szeéciennych ang..

tego gazu Waia6 54 ваша. Cigâkoéé iego ватин

kowa. ma si@l do ваш Wodorodnego Зак 15: 1.Y

W érzedniém cìeple atmoëfery “года. czysta bierze

'go W siebie '217' czqéé sw'oiey obiQtoéci. .Tego

wladza lamania êwiatla, podlug doéwì'adczeń Bz'olfz

y iArrago ma. sig do ваши Wodorodnego За]: 1958: 1000.

Мо‘йпа nim przez pewien стаи przecìqg dosyé do

`'brze oddychaé ‚ а zamkniqte W nim z'wierzçta соп

kolwiek Inawet dhxiey ìyiq, iak wrówney obig

toa'sci powietrza. Dluisze atoli nim oddychanie

nìevvqtpliwie szkodzi ,A а nareszcie zabiia ‚ dla te

во nazwisko powietrza iycia sÍuìyé mu nie mo

ie.

155.) Istotna wlasnoêé tego ваш iest ta ‚ ie `

ciala goreiqce pala; si@ wnim z nayîywszém âwia.

Т o M 1. ‚15.



tlem i cieplem , a palenie to prgdze')r sig nierô“

wnie odbywa7 nii w powietrzu. Natgienie ognia

зажат kwasorodnym utrzymywanego tak iest mo

спе, iz i swiatlo dla iywoáci swoiey oczom iest

niezncsne, i moc ognia cieplo ogniska wielu zwier

ciadel palgcych, przechodzi; dla tego malo iest

cial', któreby sig Wogniu gazem tym podsyconym

palic' lub topic nie mogly. Cienki drót ìelaznjfç

2 zapalong na końcu hubkg lub kawalkiem тешь].

yv gaz ten Wniesiony , pali sig mocnymA bialym plo

mieniem, rzucaigc iywe na okoloiskry.

154.) Bardzo Wiele postrzeień пяди/1 za tém,

iel gaz kwasorodny nie moie sig tworzyé bez swin

tla. Róvqnie znane sg wszystkim doswiadczenia po

_kazuiace7 ze ucisnienie cial Wyciska z nich cie`

plik, który przez uderzenie powietrza pokazuie sig

W postaci swiatla W krzesiwie P. Bíota. Podlug

doswiadczeń Р. Dessaz'gnes Wszystkie uderzone ga

zy wyçlaig суш samym sposobem swiatlo. Nay

noWsze ‚тон doêwiadczenia P. Saìssy pokazaly, iz
nie moìna przez uderzenieûwydobydz' swiatla, tylko

z gazów kwasorodnego, na'dkwasn solnego czyli

chloryny itpowietrza. Pierwszy naywigcey daie

swiatla , a naymniey powietrze 5 inne zas вашу па.

ów czas tylko Wydaia swiatlo ‚ gdy sig dp nich do

da przynaymniey dwine setne czgéci kwasorodu.

Zdaic sig Wigc, ze âwiatlo, równie iak cieplik,

iest сифон, skladaigcg tego gazu.
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XI'

Rozbìór 'i natura wody. Gaz wodorodny.

155.) Пе га2у с1а1а, chcivvie sig z kwasoro

аеш lqczgce, iak iest potass i sod; iak iest, 2117111.

szcza rozpalone do czerwonoéci, z’e1azo ‚ zynk i t. p.

dzialaiay5 па, Wodg7 Lyle razy oczywiscie sig lgczg

2 kwasorodem, а uwalniaig gaz bardzo lekki,v który

nazyWamy Wodorodnym. Zamieszawszy dwie miar

ki tego gazu z Звать gazu kwasorodnego, i zapa

liwszy przez iskrg elektryczng ‚ шоспе uderzenie

lub ogień, obadwa. te gazy lgczg sig z mocnym

Wystrzaìem i ogniem, i дай; на powrot Wodg, Мс’)—
rey cìgíar doskonale cigiarlowi dwóch gazów wy»

_równyvva. Zamkngwszy Wodg migdzy dwonia bie

gunami kolumny elektryczneyi, otrzymuiemy na.

biegunie dodatnym iedng czgsé, co do obigtoêci,

gazu kwasorodnego, а. na odiemnym dwie Wodo.

rodnego, Ища Wnosimy, ze “года skiada sig z dwóch

czgêci, co do obigtoéci, gazu Wodorodnqgo, a ie

dney kwasorodnego.

156.) Daiemy wigc >temu drugiemu pierwia

stkowi Wody nazvvisko wodorodu (hydrogenium),

poniewaì iest niewgtpliwie skladaigcg iey czgécig,

i 2 niey gó zawsze niemal otrzymuiemy. Jest ‘оп

nie tylko zawsze W stanie gazu ‚ а1е navvet Pomig

dzy znaiomemi gazami naylâeyszy ‚ gdyz’ sto са—

lóvv внёс, ang. waig tylko gran эф Dla tego.
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porQWnyWaigc z nim cigìkosé gatunkowg irmycb gaa
zów, bierzemy go zal iednoêé; a istota ta naden

lotna naybliiey _zpomigdzy g'azóW do I_iatury cial

promienistych przystgpuie.` Dawnieysi autoro

Wie nazywali go powíetrzem pal_né_rn(aëi` inflamma

bilis) dla tego, ze iez’e1i sig рту _v_volnym przystg
pie powietrza zetknie _zcialamilgoreigcemig zapa

la sig i plonie lekkím bladoroiowym plomieniem,

Bez przystgpu zas poWietrza nie tylko ~sig sam pa

lié nie moz’e,y ale Wszystkie сдам golfeigce WSO-1

bie zanurzone gasi: co prostém doêwiadczeniem`

okazaó mozna. .Naczynìe albowiem tym Багет Wy

pelnione na dól otworem Wywróciwszy, _za zbli

èeniem êwiécy gaz шпана. w samym tylko otwo-

rze palio sig bgdzie ‚ swiéca .zas wiiaczynie zang-_
попа natychmiast zlgaênie. к

157.) Z/_wigrzgta Iiodobnie, lubo ваяет tyni z poe

wietrzem lub вашей; livvasorodnym> zmieszanifm`

bez шкоду oddychag': magg , W nim iednakie sa

mym zanurzone ging patychmiast. Gaz ten ро-е

strzeìony naprzódl od Cavendish Wroku 1_766, dos

kladniey byi рошапу i оразапу Qd Priestley@ Gigi.
kosé iego gatlinkowa ma sig do gazu kwasvorodnegov

iak 1:15. ища Woda zamyka co do Wagi 2czgêcì

 

wodorodu a. 15 kwasox'odu,y czyli Wyraiaigc pro-f.

sty ich stosunek chemiczny przez iedng miarkg,

dwa stosunki Wodorodu a ieden kwasorodu. Wig@

ieìeli sig prosty stosunek Wodorodu пугай priez.
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llçzbg 1, prosty stosunek kwasorodu Wyrazaé sig

powinien przez liczbg 175. Niezawsze atoli gaz wo

dorodny doskonale iest сауну? oprócz wody albo

Wiem moâe Wiele cial innych prosto lub chemi
lcznie W_sobie rozpuszczaé, a mianowicie Wggiel,

fosfor , siar'kg i niektóre metalle. Woda bardzo

_malo go zaggszcza , nie bierze go albowiem w sie

bie Wigcey nad Т‘б _czgsé swoiey obigtosci.

158.) Na poznaney Wielkieylekkosci tego ga.

аи , ,zasadza sig Wynalazek i teorya bań powie.

trznych, litói'e nim Wypelniane bydz' zwykly. Z'e

by albowiem banie te unosié sig Wpowietrzu mo

gly , potrzeba, azeby çigzar bani Wraz zpowie
trzemlr w niey' zawaithélrxi., I_nnieyszy byl od cig

z’arn kolnmny poWietrza I_'ówney` obigtoscn co o
trzyrnuiemy,l 'v_vzypelniaigc takowe banie gazem Wo

dorodnym , lub ljozrzledzaigc powietrze рае; еде‘,

P10’.i 159.) Naypospqlitszy зразы; Wydobycia сыр.

tego i czystegohgazn Wodoi'odnego Зевс ten , aie

by nalaé nauzelazqlub zynk Датчан зйагсаапеёо

osmig czg'sciami “году Ijozlanego, Jeieli gaz ma
bydz’ suchy, nalezy go _zbigraóA nad zyWéni sre

brem i osuszyc’ przez> solnikV Wapieiiny lub po

taz. Inaczey mozna go takze prgdko iW znaczney~

zebraé ilosci przepgdzaigc чуда? przez rozpalong

do czerwonosci rnrg zelazng.l .lest on bez nay

mnieyszego этана, zapach zas ma Wlasciwy nie

‚ь
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pŕzyiemny. ZmíeszanyV z диет kwasorodnym

w stosunku potrzebnym do utworzenia wody 2а«

pala sig z niezmiernym Wystrzalem i niebezpie

czeństwem przytomnych. Niektórzy wigc dali tey

mieszaninie nazwisko gazu huczgcego (Knalluft).
Pgdzgc gaz i wodorodny do kwasorodnego , lub ten

do pierwszego przez otwór maley rurki i zapa

Нишу‘ pray тут otworze ‚ mamy przyklad ognia

daleko mocnieyszego od Wszystkich naszych pie..

ców7 za. pomocg którego Wiele cial trudnych do

stopienia topic' mozna.

140.) Pigkne iest doéwiadczenie z gazem Wo

vdorodnym znaiome pod nazwiskiem Ízarmonz'kì che

mìczney. Na to Wybiera sig buteleczka mierney

wysokoêci, W którçy sig zwolna 'przez zelazo lub

пуп]: i kwas siarczany z ‘пода; gaz Wodorodny wy

dobywa. Buteleczka ta штука sig iak naydoskonah

ley korkierrí , przez który rnrka szklanna, kilkxh

nastu calów dlugoâci przechodzi. Skoro Wydoby-`

l'Waiaycy sig gaz powietrze z давай wypgdzil, za

pala si'g gaz Wodorodny przy samym otworze rur~V

ki, gdzie zwolna ilekkim plonie plomieniem.

Na. ów czas bierze sig Walec szklanny znaczney, ie

ìeli moina. dlugosci i Wewngtrz doskonale suchy,

i spuszcza sig zwolna otworem na plomień, d0“l

póki sig nie przyydzie do mieysca., które dzwigk

wydaie. Im cylinder niiey sig spuszcza, тут t0n

grubszym sig robi i przeciwnie; podobnie kladgc
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W otwór eylindra palce, glos zwykl-sig odm'ieniaé.

y.leieli cylinder dobrze iest suchy ‚ ton ten karma»

niczny tak byWa тоспу, ‚й nieprzyiemnym sig

niemal staie. Zdaielsig, ii ustanowiony. mocny

ещё gazu Wodorodnego przez rurkg i powietrza.

-zewngtrznego do cylindra, sprawuig Wscianach

szklannycli gatunek drienia czgstek щи ten spra

Wuigcego.

141.) Sledzac ‘Побег We wszystkicli iey stai

nach i odmianach, Widzimy ig stalg i twardg

W Wielkiey liczbie cial przyrodzonych do których

skladu naleây ‚ tudzieí pod biegunami ziemi ina

Wynioslych góracli, gdzie ogromne i nigdy nie

nikngce stanowi éniegu ilodu poklady. Na ро—

`Wierzclmi ziemi gromadzgcg sig Wstanie plynnym,

i formuigcg zrzódla, strumienie, тещ, ieziorai

morza. W atmosferze raz rozpuszczaigcg sig i;
Wchodzgcg W sklad ieyirzeczywisty, drugi raz _od

атеизм sig i daigcg poczgtek chmurom, mglom,

rosie, deszczom.,/sniegom_igradom. Jedném slo

wem, gdziekçlwiek naturalista, íizyk i chemik

zwróci этой; awagg, Wszgdzie Wielowladng изда—

lg natury natraíia, Wszgdzie icy Wplyw inieogra

niczong шьёт; postrzega.

142.) Na. powierzchni ziemi nie tylko “(ода

naksztalt powictrza ogromna stanowi шмыг, Wy

pelniaigc morza i rzeki, ale sposobem niemal doŕ '

cieplika podobnym ‚ lcxlwo'nie We wszystkich шеи
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iomych nam cialach mniey lub Wigcey iest года-п

па; га2 umieszczona W jch porach, daigca iakiei

kolwiek znaki swoieyprzytomnoêci i pozwalaigca.

>sig znich wycisngc'; drugi raz w stanie pravi'dzi

Wego z temií cialami „падки, ito przez 22159

szczenie lub kombinac'yg, niedaigca. z`adnych zna

ków swoiegr bytnosci.

przestannie przez otwory materyi, przenikaigc

do naygigbszych ziemi wngtrznoéci, bgdqc “1521;—

dzie i W kaidym czasie przytomna, naleiy do ткнув:

kich dzialar'ri taiemnic ßatury, i sluây za. iedno

z naydzielnieyszych narzgdzi ‚ które, 1112 to osla~

biaigc skupienie czgéci ‚ prowadzi do zerwania

dawnieyszych i tWorzenia sig nowych zwigzków;`

iui nareszcie зато rozkladowi podpada 111321211

ceniu sig ношусь istot daie poczgtek. Drugo,

przez zaggszczenie zatrzymana i krystalliczng na

zwana , zdaie sig bydz' przyczyng штуки, ksztal

,tu i przezroczystosci, iezeli nie wszystkich, to przy

naymniey wigkszey czgêci cial, które za odebra

niem im ukrytey Wody W proch sig rozsypywaé

впущу. ‚

145.) Nie dziw жмёт, ii dawnìeysi {11020

fowie widzgc tak wielki Wplyw, tak тещ wla

dzg i tali' “деде; obñtoêé поду; postrzegaigc iak

z niey powstaig iwzrost biorg rosliny, iak wiel

Ка. liczba. z'wierzgt W niey zyie ‚ i iak Wszystkie

bez niey trwaé i utrzymywaé sig nie mogg, тая.

Píerwsza sgczgc sig bez-`
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ing istotg tg pomigdzy zywioly policziyli 5 nie дат’,

ie i chemicy otrzymuigc naycz'gsciey Wodg W swoich
rozbiorach , Ишиас rozmaite ciala tracgce sWóy

Езжай i штык W sfosunku iey z nich ‘пудо

bywania. sig, tenie sam blgd przeigli. Стула.

z Wywrócenia tak starozytney ‚ сЫпЬпеу Ероша;

âney opinii ‚ i z doyécia pierwiastków skladaigcych

йоде; ‚ dostala sig osmnastemu WiekoWi; a wy'

nalazek ten posluâyl do wysledzenia naypigkniey

szych natury taiemnic. A »

144.) Woda zupelnie czyst-a, iest bez smaku

i zapachu ‚ iey cigzkosc' 850 razy_wigksza od cigz’

kosci powietrza7 co nam daie Wyobraienie zgg

szczenia W niey wodorodu, który okolo trzyna

stu газу od powietrza iest lzeyszy. Ещё}; iednak

W naturze W stanie zupelney czystosci` znalezio

y11a Inie byla; obmywaigc albowiem niemal ‘чешуе:

kie ciala ziemskie ‚ Wiele ich .w _sobie rozpuszcza,

niektóre z sobg uvnosi, porusza, rozdziela. , z miey'

sca na mieysceprzerzuca. Sama sig nawet swoich

lozysk statecznie nie trzyma. Dla czego wszyst

kie niemal ogromne odmiany, iakim kula. ziem

ska od poczgtku swoiego bytu podpadlai ialiich do

tgd doswiadcza7 Wodzìe przypisaé naleiy. Nie

masz mieysca. nawet w znaczney glgbokoâci zie

mi, gdzieby шайбу? `swoiey Wladzy i spustosze

nia nie zostawila po sobie; naywynioêleysze gó

ry powoli áciera i uniia ‚ podnoszgc ich kosztem`
T o M I. 16



doliay, dna. rzek ‚ iezior i morza i coraz innyclxrïi

wzgórków inizin „таща poczgtki.

145.) Do uiyciachemicznego oczyszczamy ww

dg przez destyllacyg i gotov'vanie ;v pierwszym spo- -

sobem роаьштйагппу‘Яву` istot solnych i zieninych;.

drugim uwalniamy ig od зарыт, Ыбге zwykla. W s0“-~

bie rozpusz'czaé. Мытье owodzie, вишне‘ ola».

kiey гулю mówic’ bg'iziemy.

_ 146.) Wiele iest bardzo cial тщась, ktört.;

тайга; wlasnosé gozkladaé wodg , polykaigc iey kwa-r

soród. Takowemu iednakie rozkladowi wyzsze

cieplo znacznie pomaga; kiedy albowiem kwaso

ród lg'czy sig z cialem rozkladaigcém., wodoród

rozpuszcza sig w ciepliku i„ ulatuiew stanie gazu.; 7

dla tego ielazo i zynk, które nie rozkladaig “году

tylko bardzopowoli, rozkladaig ig dosyé prgdko

za pomocg ciepla. lub elektrycznosci. Wszakìe

niemal Wszystkie sposoby папе do iey. rozlozenia

sg гаме , iey odbieramy kwasoröd uvvalniaigc>

drugi риги/давшей; вата tylko chlqryna i iodod

bieraig iey подох-да, daigc z nim. poczgtekpra

wdziwym .kwasonn W jstotach atoli organicznych

Wóda zdaie sig rozkladaé nayczgsciey туш ostatnim

sposobem; bo wszystkie rosliny Wystawione.. na.

dzialanie` swiata. rozkladaig ig wyraz'nie, obró

ciwszy wodoiìód na “Нашу ррйуъек, WyzieWaig,

kwasoród w postaci gazu.l ‘

147.) Woda pvotrzebuißl do zamarznienia,
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э‚130811155 stanu w jakim sig nayduie, bardzo ró-`

žnych stopni zimna, ale lód topi sig statecznie

:na o.Reaum: ; skoro zaś nabgdzie 80° ciepła, wo

da wzwyczayném parciu atmosfery zamienia sig

'w paręalbo gaz. Wtym stanie nabywa znaczney

' łekkości , rozszerza. sig mocno i łatwo sig wpowie

ткни rozpuszcza. Łatwo iednakže za zniženiem sig

temperátury stan ten traci, i znowu sig W wodę za.

,...mi`e~nia. ‹ Znaczne rozszerzenie sig wodyr przez

A pnzeyście do stanu pary stanowi dosyć mocną si

idg, którey w mechanice z wielkim użyto poży

гадает. '

148..) Woda nadto stykaiąc sig z powietrzem,l

„чартист. ie , przeprowadza do stanu płynnego i

"wsiebie bierze; przez co przyiemnieyszego naby

"wa smaku; ieželi sig albowiem zagotuie, aprzez

to rozpuszczonego wsobie powietrza pozbgdzie,
`>`"zlswygzayny swóylv smak traci zupełnie. Nigdy ie

дана!‘ zagotowanie , wody całkowicie z powietrza

nie oggi-aca, a ogołoconia nawet, prędko ie na

powrot przyciąga i niém sig znowu nasyca. ища
wody ziemskie stykaiąc sig Vustawicznie z powie

trzem, rozpuszczaia4 ie wsobie, tak, iak same

ustawicznie do stanu lotnego przechodzą i шасть;

с sferęł “гидрида. Inne podobniež gazy ‚ а miano

wicie kwasorodny , bardzo sig dobrze rozpuszcza

iaâ w wodzie ; owszem ten ostatni chciwiey sig da

leko niż powietrze łączyć z nią zdaie.
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XII.

'Kwaszcnie cial. Rozmaìte [еда 'stopnia Rozbíór í

‹ „ natura powietrza.

149.) Nie masz ciala, któreby w przyiaznych

okolicznosciach lgczyé sig 2 kwasorodem nie то;

glo д dla tego tei pierwiastek ten naypowszeclmieyv

i Wwielkiey obñtosci iest W naturze rozlany. To

tak mocne dgienie do zwigzków chemicznych, m6»

“(5 2а iego natura niezloìong. Naywigksza zas
czgsc': iego polgczeń oidbywa sig 2 mocnym ogniem,

czyli z wydobyciem cieplika. i swiatla ‚ mk dale

ce ‚ z’e Lavoisier cala мои; gorzenia ‚ na lgczeniu

sig cial palnych ztym pierwiastkiem zasadzil. Ja

koì gorzenie cial za Pomocg powietrza, ‘моду,

kwasów i soli, od ich lgczenia sig 2 nim тешат

pliwie zaleiy, lecz obiawienia ognia nie Зевс tylko

kombinacyom towarzyszg.

150.) Daleko wlasciwiey nazwano pierwiaste-k

ten kwaszgc'ym, poniewai znaczna liczba cial, ie

zeli sig z nim do nasycenia polgczy, nabywa Wla

snosci kwasriych. I tak zamkngwszy Wczystym

gazie kwasorodnym fosfor, ieìeli go do przyzwoi

tego stopnia ogrzeiemy; {еду zapala sig, plonie

nayiywszym ogniem i жгут stosunku gaz kwa

sorodny polyka ‚ sam sig zas W dymy biale przeista

_ ‹ cza , ktôrych Waga cigiarowi fosforu istl'awionego

ваш Wyrównywa. Istota zas ta biala isucha iest
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kwasém f'osforycamriym. Туш samym sposobem ‚ 1ес2

2 obiawieniem mnieyszego ognia, lgczy sig 2 кшазоь

rodem siarka, i daie gaz kwaány, toiest podkwas siar~

czany; takim samym trybem 1901` nasycony ватт

kwasorodnym daie kwas boroWy czyli boraxowyj

Wggiel kwas тегами)‘, arsenik arsenikowy it. (1_

151.) Wszelako i Wlasnoéé tWorzenia przez

kombinacyg kwasów nie samemu tylko kwasoroi

‘dowí sluzy. Przyigwszy albowiem solirócl czyli

chloryng i Jod ‘za ciala proste-pciala te pnez po#

Ilayczenie sig nie tylko z kwasorodem, ale i z ‘модо

rodem dai@ растре! prawdziwym kwasóm. Родо—

bnym sposobem isiarka daie 2 Wodorodem gatu

не}: gazu, któremu sluiy wiele wlasnosci kwaso

Wych; заношу nawet пташек ziemianu z Wodo

rodem, zdaie sig mieé tesame Wlasnoé'ci. Wkwa

sach nakoniec organicznych Wggiel wszgdzie iest

polgczony z kwasorodemiwodorodem razem. Шкаф.

wypada, z’e za Еноту kwaszgce obadwa. pierwiastki

“году uwazaé sig .muszg. Ale i sama Йода. zdaie

sig bydz' poniekgd istotg kwaszgcg. Sg albowiem

kwasy iak пр. siarczany i saletrowy , które nigdy

Wstanie виснут czyli bezwodnym kwasami bydi

"nie mogg; a. zatém których charaktery kwasowe

nie tylko od kwasorodu, alei od “году zawisly. Tym

sposobem Woda i calkowicie, i przez swoie Pier

Wiastki iest Рит/(121274 rodzicielkg kwasów czyli

prawdziwg istotg kwaszgcg.
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152.) Lecz пода, i iey pierwiastki nie zawszs

sig W takich 2 cialami цепь stosunkach, aieby praw,

дате formowaly Праву. Sg albowiem istoty ta

kie ‚ których nigdy W stanie Prawdziwychkwasów

niey Widziano, iak рощи‘, sod i naywigksza 026266

innych metallów; sg inne , które радушие 2-1ша-ь

sbrodem lub wodg Wstosunkach niiszych- , nie da-`

ig prawdzivyych Нимб“? , »ale wwyiszych polgczo

пе stósunkach, wydadz’ ie> magg.. Со wszakie do

tychczas W pqlgczeniachiylko kwasoroda dostì'zedz

sig dalo. I poniewań ten iest nayistotnieyszym

pierwiastkiem kwaszgcym , a niexiawno1 miany na

_ wet byl za iedyny ;. dla tego ciale w niâszych z-kwav

Ботает polgczone, зимникам};З niedolcwaszpnemi,

. albo niedokwçsamì (oxyda.) mywamy.

«, 155.) Niedokwasy w ogólnosci. lgczg sig dosyéf`

‹ chcivlviieA z-iagiodgt przez со сЬосйай nie dochodzg wla

. snosci kwasów, ale nabywaig wca'le ношусь. Nie

«. маге z_ sich „iak sig 2 Wodg scale дддпощ, se iey

‹ naWet moonym- ogniem wypgdzió 2 nich nie mo-A

 ina, iak sg niedokvyasy poiassu isody.; inn-e dosyé

i ig zatrzymuig slabo ‚ tak z’e зато mocne- ‘мушек?

_. nja dowyiigdzenia фу Wystarcza ‚ i. otey тат

ь-шайрйфу vii'wielu» pxgzypadkach moin@ czyli iest

{_»rawil'iwy'm4 zviqißâzlm> chemicznym. Istoty ‘са

âkowe u_fqdnikçmi (щадите) цаигуаё -na przyszlvâß'

щадил

54.) два: айвы. шаедаяу niedokwasami а kwa;
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МНstopień uliwaszelń'a pos'rzedni , w litörym labo»``

певицей kwasorodu nie dochodzi tey рощей ‚ któraz

быту zniego надои-е do znaczenia kwasi'iw Wy- -

nasi ,\ а1е iest iego naybliiszy, дюйма. 'do тезку:

‘stoppia ukwaszo-ne, так; wrzeczy samey wlasno-y

»áci kwasów. Тише istoty níbywamy kwasami niet

ldokończoneiaiiczyli podkwasamì. W slownikù che

micznym yfrancuzkii'n i lacińskim rozróz'niono kwa

‘sy odpodkwasów, kpvzez rózne zakończenig'tego

samego нашивка ;- mówiqc np. acìdùm sz'zlphurícum

(acide sulfurique) ,w nißricum (nitrique), phosphorz'cuïn

‘(f0sf0rique), i тиф/‘плодит -«(sulfiù'eux), nil'rosum

(nin-eux.) , phosphorvsum r(fosforenx). Сшту. przez

наитию kwasów i ритмы siarczanego , “13110. L

Y wagowi fosforowego- oddai'emyv

155.) Istoty замёт takie , któr'e sig dai@ dos»

skonale ,ukwasif'g magg sig 'nayczgsciey lgczyé z kwa

sorodem przynaymniey We trzech stósunkach , for

muigc. W pierwszym niedokwasy , w A»drugim "pocb'

джазу, a kwasy Wtrzecim `; albo muszg sig lgczyé

2 dwoma lub trzema- stosunkami kwasorodu', 'aie'

шут wody. Ale i same niedokwasy powstai'g nay

cz'gsciey z polgczenia bardzo róz’nych kwasoro'd'u st'b- s

simlaóvir.,Y .tak , ie to зато cialo podlug rozma'ityclï'*c"

\Надей kwasorodm, 2 jakiemi iest- рецепте‘ ,f питай.‘

tym niedokwasóm daiepœzgtek ‚ ktůrych ‘штата-т!

sci tak ñzyczne iako ichemiczne bardzo sghóûńé.

A, '11e We Wszystkich pol'gczenia'cli kwasorodu'lz cia»-



.lumi metallicznemi lub im podobnemi ‚ te ostatnie'

uwaiamy za zasadq щи podstawg wszystkich гусь.
zwiqzków; dla tego tak кушу, podkwasy iakoli

niedokwasy ‚ od tey podstaWy nazywaîñy ‚ uiywa
ige wyrazôw niedokwasu (oxydulm) podkwasu i {сшит

fosforowego ‚ saletrowego , arsenikowego i t. d.

156.) Lecz ile razy ta sama zasada. dvvóm lub

yWiqcey niedokwasôm daie poczqtek, tyle razy na

zWisko niedokwasu i zasady na ozńaczenie i roz

ŕóínienie ich nie Wystarczy, bo tai sama. zasadai

kwasoród do skladu Wszystki'ch równie naleiq.

W туш przypadku poniewai sam вишне]; kwa.

sorodu cal@ pomiqdzy niemi stanowi róinicg, а

. Wszystkie te визита зад podwoieniem , potroieniem,

slowem kilkakrotném lecz calkowitém powtórze- 4

niem naymnieyszego ступ poiedynczego; zatém i

niedokwasy maiqce ieden tylko stósuńek kwasoro

du Wsobie , prostemi albo poìedynczemi, tak iak

maiqce аут, trzy, lub cztéry stósunki ‚ podwóy

nemí, potróynemi ‚ poczwórnemi nazywac' bgdziemy.

A maiqc raz тугая poiedynczego kwasorodu 316

sunku ‚ rozklad chemiczny niedokwasu, nie tylko

nam da prawdziwy тугая na zasadeì ‚ а1е nadto ро

kaie nam , czyìkwasoród zlqczony iest z ni@ W pro

sty'm, czyli tei W kilkokrotnym stosunku. VV jf;

‚ 2у1ш1ас1й$1<йш naywlaéciwszy zdaniem moiém spo

sób Wyraŕiania niedokwasów ‚ iest sposób Thomsona,

k1 óry ‚ niedokwas zawieraigcy naymniey kwasorodu,
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albo, со to samo znaczy, ieden tylko iego stosu

nek nazywa Protoxydum ; ten który iest W drugim

ukwaszenia stopniu ‚ czyli który ma dwa. stosunki

kwasorodu ‚ W naszym poymowania. sposobie ‚ Deu

wxydum, ten со trzy Tritoxydum, Tetroxydum,

Penloxydum i t. d.; nazywaigc Peroxydum ten, który

naywigksza ilosé kwasorodu ma Wsobie. My wigc

to samo Wyraiac’ bgdziemy рг2е2 nazvviska niedo

kwasu prostego ‚ podwóynego ‚ polróynego it. d., albo

рг2е2 1. niedokwas, 2. niedokwas , 5. niedokwas it. p.

mówigc np. 1. niedokwas .saletroradny„ co znaczy gaz

niedokwas змеи-стану, 2. niedokwas saletrorodny

czyli gaz saletroWy; 2. niedokzuas olowiu (massicot)

5. niedokwas olowiu (minium) ‚ 4. niedokwas olowl'u,

со 2пас2у niedokwas piusowy.

157.) Кашу widzi, ii chcac rozmaite te sto

sunki kwasorodu W kombinacyach oznaczaé, na
leiy sig naprzód zgoldzié na wyraz poiedynczego

iego ‘stosunkin Zgodzili sig wigc chemicy 11a to ,

azeby stosunek ten wyciggngé ze skladu Wody ‚ iako

ciala daigcego przyklad nayprostszego chemicznego

штуки ‚ 2 tg róìnicg ‚ ii iedni iak Dalton iDavy

biorg zaiednosó wodoród ‚ .iako istotg w naymniey

szey ilosci do skladu cial wchodzgcau; inni iak

Wollaston i Berzelius kwasoród ‚ iako cialo nalezgce

do naywigkszey liczby zwigzków. My póydziemy

raczey za raclumkiem P. Davy, кип-у sig 11am zdaie

nayprostszy. Poniewaz wigc Woda powstaie рг2е2

Т о м I. 17



` 118 -

pòlgczenie sigï dwóch miarek wodorodu 2 jedng

kwasorodu, a. cigzkoéé gatunkowa `piervvszego ma

sig :do ostatniego iak`r*1‘; 15 , Wigc Woda. moìe sig

uwazaé za istotg питоном; z polgczenia sig dWóch

stosunków woclorodu 2 jednym kwasorodu: a za

тет 31ес1е11 stosunek Wodorodu Wyraiaé sig bgdzie

:przez 1 , a'ieden kwasorodu przez 15, kiedy ie

den .stosunek “году musi bydz 17. Wollaston шта—

‹1›11сас11 swoich wyrazów iednoznacznych, bie

rze kwasoród za iednoêé , чур-112211110 go przez licz

¿bg 10; a. zasadzaigc sig na rozbiorze wody PP.

Biot 1 Ärràgo, zktórego wypada Wstu czgéciach,

-kwasorodu 88,826 , a wodorodu 11,714, wyraza

Ístosunek Wodorodu przez liczbg 1,527, a zatém

wodg przez 11,527. _

158.) Mierzauc przez Wielosó stbpionego 10—

1111 iloéó cieplika, 'która sig podcz'as pŕzeyêcia kwa

«sorodu do kombinacyi w czasie gomenia cial , z ga

»zu kwasorodnego Wydobywa , pokazuie sig: ze pier

Wiastek ten, ra'z opuszczaigc Wigcey, drugi raz mniey

cieplika , 'w banlzo róinym ~stanie zaggszczenia do

‘юл/1212116“! VVCllOClZl, albo raczey, ze Wiele iest 21171112—

ków takich, do których nie tylko Wchodzi kwaso

ród, ale xazem ‘ciepliki swiatlo; które bgdg, ró

Wnie iak kwasoróihprawdziwemi ich czgêciami skla

daigcemi. Zkgd latwoïpoymuiemy rózng moc 0

grzewania w rozmaitych cialach goreigcych , i га—

zem uczymy sig , 12 dwie wspomnione istoty рго—
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_mieniste Wcialach naWet stalych izn'acznie twas!

dych ‚ W rzetelnym zwigzku chemicznym znayd-o

‘Паб sig mogg. . '.'wi ' ‚

159.) А p'oniewaz kwasoród nie tylko W'gazie

kwasorodnym i тат, а1е i W wieluI куч/анаши,

podkwasach“, niedokwasach i wodnikach sig `znay

~ duie, i'to .W rtiektórych -2 tych kombinaeyy ze 21184—

[czng .,ieszcze: iloscig cieplika. Ё Éwiatla (158), Wigc

nie tylko ciala iuz’ 2 nim po'lgczone oddawaé go

теза. w pewnjfch przypadkach drugim ‚ а1е, nawet

oddanie to moie bydz' polgczone 2 objawieniami

ciepla lub ognia. W туша przypadku, kwaszenie

cial iednych (oxygenatio) bgdzie oczyWiscie-»polg

>czrone z odkwaszeniem drugich (desoxygenatio); a.

ciala i kwasié sig i odkwaszac' iedtle za pomocg

drugich Ъегааё mogly. Wszakze Wydobycie sig cie

plika`i okazanie ognia, We Wszystkich tych- przy.

padkach bydz lub nie bydz’ moz’e ‚ i dla tego Wéci

slém znaczem'n nie moze bydz znakiem ani kwa.

szenia ani odkwaszenia ‚ moggc towarzysz'yé lub

nie towarzyszyó tak iednemu iako i drugiemu.

ища pokazuie sig iak niesprawiedliwie gorzenie
cial i kwaszenie brano za iedno. 'su ""

160.) Ale W przypadku zrodzonego ognia przez

kombinacyg щи kwasorodu ‚ bgdz' innego iakiego

ciala, moza okazanie sig iego rozmaitym podlegac':

odmianom imodyíiiiacyom. Мода; albowiem ciala

goreigce podlug swoiey natilry uwalniac', W je

V
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dnych przypadkach wigcey ciepla , w jnnych wig'

cey swiatla; том nakoniec z ‘(свой swiatla wy

dobywaé wigcey iednych kolorów iak drugich, a

lirzez to plomieniowi rozmaite nadawaé farby

W przypadkach wigc rzetclnego gorzenia cial pod

czas kombinacyi , Найду szczególny przypadek od

bywaó sig lmoie ze szczególnemi co doswia'tla i cie

pla. sobie tylko Wlasciwemi fenomenami, co tez’ i

doswiadczenie potWierdza.

161.) ogólnosciy cale dzielo kwaszenia roz

dzielamy na szybkieipowolne. W pierwszym razie

kwasoród bardzo prgdko opuszcza naywigkszg czgsé

swego cieplika. i swiatla, co daie wielkie cieplo i

znaczny plomień; W drugim cieplik oddziela sig bar

dzo powoli i czgstokroé tak , iz trudno iest do

strzedz tego oddzialu. Wypadek pierwszey kom

binacyi lczyli gorzenia iest ten, iz ciala tym spo

s'obem utworzone zamyliaia, kwasoród w stanie

bardzo mocnego штуки , a zatém bardzo trudne

go oddzialu. Wypadek zas drugiey iest przeciwny,

toiest: ze ciala. tym sposobem powstale ‚ utrzymuig

kwasoród silg dosyé slabs), a zatém w stanie do

oddzialu latwym. Odkwaszenie wigc гусь osta

tnich tak iest latwe , iak iest trudne , aczasem le

dwo podobne, piervvszych.

162.) Раис fosfor lub inne iakie cialo ini nie

W czystym ваше kwasorodnym , ale W powietrzu

zamk nigtém i Wymierzoném na apparacie do gazów
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z ìywém srébrem, postrzezemy: iz’ W czasie gorzenia,

powie'trza równie iak gazu kwasorodnego znacznie

“Бухта; 'z’e ubywanie to, tym iest znacznieysze, im

palènie sig prqdsze imocnieysze; lecz ze, i palenie sig

i hiknienie powietrza zatrzymuizì sienì w реи/пут pun

kcie, ani sig obiawienia te odnawiaé na nowo i pow

,tarzaé tak, Зак W czystym ваше kwasorodnym, dadzq.

W pozostaley ро takiém Wypaleniu czçlêci' powietrzá.

doskonale oezyszczoney , ani fosfor ,.ï >ani zadne inne
cialo Vpalié sig Wigcey nie» moie 3 -owszem Каму

ogień natychmiast даёте, z'wierzçta мг nim Zanu

rzone umieraiaá ‚ sloWem ‚ powietrze to iest ваши

kiem gazu ‚ który nazywamy saletr'orodnym`

165.) Poniewaz визгу gaz kwasoroduy Wy

trawió sig рте: fosfor ai do ostatniey kropli mo

ie ‚ i nic ваши saletrorodnego po sobie nie тэта

wia; poniewai dymy biale, tak Wgazie Нраво

1'odnym,iako i W powietrzu przez gorzenie fosforu

исток-жопе, sq czystym kwasem fosforycznym; Wiqc
oczywiécie powietvrze ma Wsobie i gaz kwasoro

дну ‚ który przez zasady kwasowe wydobydń z nie

go mozna; mai gaz saletrorodny, który po za,

braniu pierwszego pozostaie ‚ а którego wlasnoéci

niìey poznamy.

164.) Jeâeli po wypaleniu W рождении fos-`

foru ‚ dodamy “даёте tyle czystego ваги kWaso

rodnègo, ile Wczasie gorzenia ubylo ‚ оъгиушич

iemy na powrot'powietrze, co nam sklad Зевс do

f



statecznie obiasnia. Doswiadczenia rozliczne iwie..

lokrotne pokazaly, ii sto czgsci powietrza za

Wieraig .W sobie 21. gazu kwasorodnego. Je

mu powietrze winno wlasnosci swoie utrzymy-v

wania ognia i zycia z'wierzgt nim oddychaigcych;

bez niego Wszystkoby W przyrodzeniu martwe

bydz’ musialo. Pozostale 79 czgsci, maia pospo

licie iedng az do dwóch setnych kwasu' тешьте

go Wsobie. Таком/у sklad powielrza iest state»

czny W caley atmosferze: biorgc albowiem powie

trze We Wszystkich przystgpnych wysokosciacli,

glgbokosciach iw jakimkolwiek czasie; ilosé skla

daigcych ie pierwiastków zawsze iest ta sama,

165.) Wszystkie atoli te gaziy skladaiac atmo

sferg nie sg w stanie chemicznego zwigzku ‚ а1е

tylko W stanie` prostey sol-ucyi; czego posrzednia

gatunkowa cigikosc’ powietrza dowodzi. Gaz al

bowiem kwasorodny, atém bardziey kwas “19310

Wy cigzsze sg od powietrza ‚ a gaz saletrorodny

lzeyszy. I poniewaz’ ten ostatni wjednym sig sta

tecznie w atmosferze znayduie новинки, zatém i

stosunek innych dwóch ватт malo sig odmienia,

znayduigc sig zazwyczay Wtakiey ilosci7 iakg gaz

saletrorodny rozpusció moze. Лакей widzimy, ii

wktórémkolwiek atmosfery mieyscu wigcey sigl

kwasu wgglowego oddziela, ten z resztg powietrza

sig nie/miesza, ale osobne vvlasciwe cigiarowiswo

дети zaymuie lIlleySCe.
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166.) Wszakže, wspomnione gazy nie tak na

ležy uważać za. cześci iedyne wskład atmosfery

wchodzące, i'ako raczey zay powszechną inieod

mienną iey zasadę. VVszystkie albowiem inne cia

ła , które w 'zwyczayney temperaturze i ciśnieniu

powietrzokregn wpostaci gazu znaydować się mu
szą ,ipowinny sie w atmosferze mieścić, i to wy

żey lub nižey, решив wzgledney ich gatunkowey

ciężkości. Oprócz tego wiele ciał może przypad

kowo do stanu` pary przechodzić; wiele innych

może sie w датой atmosferycznych rozpuszczać;

niektóre dla wielkiey drobności ilekkości mogą

w nich unosić się i pływać. Dla czego w tym wzgle

clzie sprawiedliwie powiedzieć można, źe atmo

sfera. iest prawdziwćm Chaos, źe iest obszérnym

placem, w którym przyrodzenie rozpuszcza, od

dziela, łączy, składa irozkłada. bezprzestannie

rozliczne ciała i ich pierwiastki, zwłaszcza, źe ca.

łą te obszerną przestrzeń światło, cieplik i płyn

elektryczny bezprzestannie Åporuszaią i utrzymuią

W czynności.

167.) Oprócz tego za Звали? z naywažniey

szych cześci składaiących atmosferę-wode mieć na

leży. Jako albowiem wszystkiegazy w powszech

ności obficie i@ rozpu'szczać mogą, 'tak i powie

‘(не własność tę w znacznym posiada stopniu. Wo

da doskonale w atmosferze rozpuszczona stanowi

`z powieu'zen1,podług powszechnych praw solucyi,
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płyn iednostayny i we wszystkich częściach sobie

podobny. Jest ona w stanie prawdziwego gazu,

którego gęstość i cięźkość gatunkowa ta sama iest,

со i powietrza. Im zatém atmosfera iest prze

zroczystsza i lepiey wypogodzona, tym woda dod

skonaley iest W niey rozpuszczona. I przeciwnie,

ile razy woda mąci powietrze i przyrodzoną iego

przezroczystość osłabia lub psuie, tyle razy nie

rozpuszczona, wpostaci pary, czyli płynu sprę

žystego, całkiem osobnego, w nim tylko iest zawie

szona do czasu. Taka woda stanowi mgłyi chmu-l

/ ry.

168.) “иные woda bezprzestannie w atmo

sferze z jednego, ze dwóch stanów wspomnionych,

do drugiego przechodzi, iako sami codziennymi

tego iesteśmy świadkami. Widzimy albowiem raz

nayogromnieysze chmury bez deszczu w atmosfe

rze niknące; drugi raz wnayczystszém powietrzu

niezmiernie gromadzące się obłoki» NV pierwszém

zdarzeniu woda zawieszona wpostaci pary roz

puszcza się doskonale w powietrzu ‚ a zatém się

wpłyn, równie iak tamta przezroczysty, zamienia;

w drugim przeciwnie rozpuszczona izupełnie spo

wietrlzona шпана. się i staie sie pod postacią pa

ry widoczną. Że zaś każde rozpuszczenie, każde

przeyście do stanu gazu, nawet każda odmiana

gęstości , z uwolnieniem się lub utaieniem pewney

ilości ciepli'ka iest połączona; zatém każda odmia
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па ggstosci, z uwolnieniem sig lub utaieniem pe

Wney ilqsci ciepl'ika iest'polgczong; zatém Кати.

Iodmiana Жанн Ízygrometrycznego atmosfeer/y, odmiang

iey temperatnry ciggngé za sobg powinna. Im sig wigc

wigcey rozpuszc-zon'ey Угоду oddzielaé i Wchmu

ту zbieraé bgdzie, туш sig wigcey cieplika uWol

ni, тут vsig `temperatiira. latiaiosfe'ry bardziey pod

niesie i przeciwnie, im sig wigcey “году г02ри

?ёс1-‚ tym wigksze Zim-no poWst-aé powinno. Ztgd

za naglém rozpuszczeniem sig chmul` w czasach zi

moWych mocne tui nastgpnig mrozy , i znowu u

staig па 6W czas, kiedy sig ‘мода oddzielaóichmu- А

ry nanowo formowac' pocz'nie. ища W lecie nad

zWyczayne cieplo czyli par, obfite deszcze poprze

dza; tak iak nastgpuigce dla rozpuszczaigcey sig

“году/Нише, dlugg obiecuie pogodg i t. d.

XIII.

Solz'rcíd czyli ChIorynaJfu/as wodosolnyů' solny.Solníkì.

169.) -Solz'ród (halogenium) dawniey od nas

nadkwasem solnym nazyvvany, iest zaw~ze Wsta

nie ióltozielonego rgazu., dla czego Davy папуа!

go chlorynq. Scheele, pierwszy iego wynalazca, dal

mu nazwisko kwasu solnego deflogístikowanego ; o

trzymuie sig albowiem вашем/глас kwas solny plyn

ny 2 niedokwasem czai'nym manganezu , czerwo

nym zywego srebra, lub piusowym olowiu; a

Wczasie tWorzenia. sig iego , niedokwasy te od

T o M I., _ 18



_126

kwaszaig sig mniey lub wiqcey. Naypoßpolitszy

i nayprostszy sposób otrzymania tego ваги iest ten,

'aieby ogrzewac' wszklanney retorcie mieszanim;

iedney czgâci niedokwasu mangahezu ‚ trzech so

1i kuchenney idwóch rozlanego ‘мода! kwasu siax'

синеве. Mozna go zbieraé ponad “года; zwlaszcza

‘ферм; chociaz albowiem zinina polyka blisko dwa.

гагу swoiq obiqtoéé [его gazu, ale dosyé рожон,

a ŕrzë-z ogrzanie oddaie go na powrot. Dobrze

Мой osuszony, Явы zawsze w doéwiadczeniach bydz'

powinien, musi bydz' zbierany ichowany We fla

szkach szlifowanym korkiem szczelnie заткни?

tych; iywe srebro albowiem latwo siç z nim Могу.

170.) Gaz ten ma zapach wlaâciwy nadzwy

czaynie przykry iduszqcy; zamknigte w sobie z'wie

rzqta natychmiast zabiia.; w mnieyszey zas iloéci

z powietrzem zmieszany wzbudza. gwaltowny ka.

szel i ból piersi ‚ daiqc zawsze mocnemu катаю

wi poczaìtek. Cifìikosé iego gatunkowa iest do wo

dorodu Зак 55,5:1; a sto сами! szeâciennych ang.

wai@ родив Davy gran 76—77. Jez’eli nie iest

osuszony przez solan wapienny, zachowuie postaé

ваги tylko wcieple wyz’szém od 20° Beau. wni'í

szym albowiem stopniu bierze postaé ióltozieloney

рагу, która w 4° Beau. krzepnie ikrystallizuie siç

w blaszki. Podobne krysztaly рои/этапа przepu

szczaiqc go przez шефа bardzo zimnq i opadaiq

w niey -na dno. Doskonale suchy, od zimna po
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вшей gazu nie traci. Napoiona nim Woda ma. ko

lor z’óltozielony ‚ smak cierpki ‚ wszystkie kolory

roslinne niszczy, a zafarbowane niemi istoty туч

biela; z Wgglanami alkalicznemi sig nie burzy, a

2 zasadami solnemi nie lgczy.

171.) Doskonale sucha chloryna na suche far

‚Ъу roslinne- bynaymniey nie dziala , dlecz niszczy

wilgotne, dzialaigc na nie razem z wodg. W10

ìona W nig palaca sig swiéca nie gasnie ‚ 1ес2 ko

lor plomienia staie sig ciemnoczerwonym i oto

czony iest ggstym czarnawym dymem, który wie

le sadzy ofiuszcza. Wprowadzony “гей kawaiek

fosfor-u zapala sig sam przezÍ sig z trzaskiem, _plo

nie iasriym Plomieniem izamienia sig Wbialy pro»

szek lotny. Niektóre metalle W cienkich liste

czkach lub W proszkli ‚ч zapalaia sig “туш gazie

wtemperatiirze zwyczayxiey; takiemi sg potass,

sod, antymon, miedz, супа, arsenik i zynk.

Siarka nie pali sig ani roztopiona, ani zamieniona

AW ранг, а1е sig z nim lgczy i daie Башне]: plynu

czerwoneg'o. тёще], nawet za pomocg naymo

cnieyszego ognia, Wcale nań nie dziala.
172i.) Z_rxiieszawszy równe czgsci co do obig

tosci gazu Wodorodnego sucllego isuchey chlory

ny, izostawiwszy ie Wzwyczayném swietle dzien

ném, цен! sig z soba powoli i niezggsciwszy sig

bynaymniey, czyli raczey niezmnieyszywszy swo

iey obigtosci, дай; gatunek gazu kwasnego zna
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nego oddawna pod nazwiskiem ваги kwa-su solneg@A

(gas acidum muriaticum). Wystawiwszy zaé t?.

mieszaninç na promienie sloneczne, lub uderzy.,

Wszy\iskrq сие-Игуана ‚ dwa gazy lqczq sig nagle

zwystrzallem7 i dai@ ten sam gaz kwaény. ища

WnOSÍmy, ze gaz kwasu sQlnégo powstaie zpo

lqczenia sig równych czqêci, co do obicîtoáci, Wo'

доводи zsolirode-m, czyli, co do wagi, íedney си;—

éci vvodorodu z 58,5 solirodu.y Ogrzewaiqc` w do.

brze osuszonym дате kwasu solnego metalle , пр.

cyufì; otrzymuiemy. tak@ same; Вши; zloionq, ia?

ka poWstni-e z polqczenia sig cfzystego solirodu z Ъущ

metallem i znayduiemy gazu Wodorodnego wia?

énie tyle, ile Wynosi polowa obiqtoáci uz’ytego ga?

zu kwaénego. Zdaie sie; wiçc rzeczq niewqtpli-f

WQ , z’e gaz kwasu solnego z solirodu i_ wodorof

du sig выгнан, a zatém Wìaáciwiey kwasem wedoi

.sollnym (acidum hyJro-chloricum v. hydromuriatif

cum) nazywaé siql powinien,

175..) Robimy w laboratoryach kwas wodo\

solny, nalevvaizìc na sól kuchenn@ lub ammoni-f

асы}, kwasu siarczanego; i malém ciepìem uyáciu

Баш. dopomagaiqc. Uchodzqcy gaz zbicra sig nad

iywém srebrem iosusza. sposobem zwyczaynym;

smak ma mocno-kwaêny, a zapach ostry inieprzy.

iemny.y Niebieskie kolory roélinne czerwieni; za

zetknieiciem sieL` z poW-ietrzem i przyciqgnieniem

I_‘ozpuszczoney W nim “году traci postaé ваши i ihr-.-~
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muîe geìste biqle dymy; évviatlo gasi i z'w'ierzçta.

zabiia. Ciqikoéé Зевс gatunkowa iest do gazu иго-ч

dorodnego Зак "2721. Sto calów szeéc` ang. Waiq;

59 albo 40 gran. Woda go bardzo chciwieiwwiel

kiey obñtoêci рейка; W érzedniey albowiem. tem

peraturze ieden cal szeécienny polyka, 516 calóvv

Баш] , i _o реши/12 obiqtoéé этой; powiqksza. Lód

preìdko topi. Woda Завет kwasuwodosolnego do

y nasycenia napoiona,stanowi kwas ten p1ynny(aci~.

dum hydro-muriaticu/m); nasycamy i@ zaê идиш/у—

czay W apparacie W'oulßra. I plynny kwas туда

ie wwilgotném-powietrzu душу biale ostre i du

szqce. Ciqíkoéó {его gatunkowa podlug ätopuia na

sycenia. iest róina, naymocnieyszego iest = 1,2109,

174.) Ьеьсгу sie; chloryna i z kwasorodem ащс

z nim szczególny gatunek kwasu, któryémy dawniey

przekwasem войдут (acid'um muriaticum superoxyf

genatum)nazywa1i; któremu Davy паба} imie Euf

clzloryny, а. który rteraz [пишет хомут (acidum

muriaticum v. chloricum) пазуха/ад beìdziemy ‚ dla

{еде-3 ie sig z solirodù i kwasorodu зыааа.Т Y Nay

piervvszy Bertholet Буг tego kwasu w tak папуа—

nych pnzesolanach oznaczyl; Chenevz'œ агаты sig go`

pierwszy oddzielié ‚ а Н. Davy vv postaci gazu opi

за}; СЬщс gaz ten otrzymaó, sypie sig pr`zesolan

(który ища solanem nazyvvaó bqd'ziemy) potaiu do

maley retorty ‚ i leie sig пай dwa газу tyle kwasu

.sfolnego Wozlanego równ@ iloéciq поду, Za lekkiém
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ogrzaniem Wydobywa sig gaz pigknego ióltozielo

nego koloru, który nad zywém srébrem zbieraé

moina. Naleiy go atoli ze Изменить Wydobywaé ostro

inoscig {штату tylko ilosci na raz: gdyz bar

dzo nawet nie wielkie , iak iest cieplo rgki, rozkla

da go , niekiedy z падёт Wydobyciem swiatla i

oddzieleniem sig dwóch skladaigcych pierwiastków.

Dla tey samey latwosci .rozkladu, емко iest do

hladnie oznaczyó Деве wlasnosci i мышце, ‘да ciala

‚гогейгъсе1

175.) Zapach tegó gazu _znpelnie od solirodu

iest róiny icokolwiek do spalonego сайги podo

bny; kolor daleko _ióltszy isvyietnieyszy; woda

go rozpuszcza i farbuie sig zólto, Polykaigc Przeszlo

osm razy swoig obigtosé. Cigìkosé iego датчиком/а.
ma sig ldo Wodorodu iak 55; 1.; sto раму? szesc.

ang. тай; od 74 do 75 gran.= Metalle , które sig

w zWyczayney tempgratnrze same przez sig W chlo

гуще zapalaó zWykly, nie zapalaig sig Wtym ga

zie , WyigWszy аду sig na sWoie rozdzieli pierwiast
ki. Dla tego , Agdyby пашет byl _z solirodein `zmie

szany ; przez sanio klócgnig z z`ywé1p srébrem oczy

scié sig od niego moie. Flosfqr ‚ zapaloxia sWiéca.
igoreigca siarka ‚ тщааяд gq yn_atychmiast 'i tak

sig Wnilml palg ‚ iak W migszaninie dwóch czgsci

solirodu z девиз; Ьщазргоёщ Jeieli sig albOWiem

РОЗЫ)’ Md iyilvém Srébrem Ргщ çíèplo, rol'

dziela sig na dwie miarki chloryny i iedng gaz“



kwasorodnego 5 -dla czego uwaz’amy go iako powsta

yliqcy 2 76 czqêci со do wagi chloryny i 15 kwaso

.roda , i wyraiamy przez liczbq 89.

176.) ze istota ta iest prawdziwym kwasem,

Vztad sie; przekonywamy 5 ze kolory niebieskie ro

«êlinne 2 росщйш lekko czérwieni; z’e sin; lqczy z wo

dq i daie iey smak ostry wyraz'nie kwaskowaty7

tudziei ze zasady solne nasycaiprawdziwe znie

mi stanowi sole, iakowe wlasnoêci mamy za ce

сну kwasowe wpowszechnoéci. Przez dalsze atoli

'dzialanias wszystkie farby roÉlinne sposobem wilge

tnego solirodu psuie, i dla tego do bielenia uiy

жаб sie; moze.

177.) зонта i kwas wodosolny dwoiako, со

do natury i skladu ‚ wzglqdem siebie uwazane bydz'

mogq, toiest: albo biol-qc, iakeêmy tylko co opi

зап, сЫогуш; 2а cialo nierozlozone ‚ а. kwas wo

‘dosolny za istotq z niey i wodorodu powstaiqca;

albo uwaz’aiqc ‚ sposobem Р. Berlholet ‚ 'kwas za cia

lo nierozlozone, a смогут; za wypadek polqcze

nia sig iego zkwaso'rodem; czyli, za kwas solny

przesycony tym pierwiastkiem. Chcqc utrzymaé to
ostatnie mniemanie .‚ wypada pvrzyiaé 2 РР. The'nard

i Gay-Lussac; ze kwas solny nie moie _bydz' kwasem

bez ‘моду, а1е ze sposobem niektórych kwasów

albo znia polqczony bydz’ musi, albo stanowié sól

2 jakqkolwiek zasadq. Sole te nie rozkladaia sieg przez

zaden kwas suchy пашет; W naymocnieyszym ogniu;
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а1е wodne kwasy rozkladaig ie z naywigkszg las

twoscig ilwypgdzaig znich nie chloryng-7 ale kwas

wodosolny. Ztgd poszlo ‚ iz sole takie ‚ teraz uwa'

zatte za kombinacye met'allów z solirodem, mieli

smy dawniey za `niedokwasy lub wodniki ‚ za alkali

l'ub ziemie ‚ 2 kwasem'w'oclosoln'ym zlgczone. Roz

kladaigc albowiem te sole, które odtgd solnìkami

пашут/ад bgdziemy ‚ рг2е2 Wodne кинзу, rozklada

А sig Woda i odstgpuie kwasorodu metallóm a Wo'

dorodu chloryni'e. W teoryi P. Ваты“, kwasy

suche dla tego nie mogg oddzielaé kwaâu sollie»

go \Wodosolnego) od. zasad7 2е kwas ten nigdy

sig ostaé sam przez sig ‚ toiest bez zasady lub угоду

'nie moie.l Podlug iego sposobu p'oymowania,

Wypadaloby raczey wtey teoryi uwaiaé kwas wo»

dosolny za nieznaiomg istotg ukwaszong za po

теса! wody, którey naysucliszy gaz kwasu Wod@

solnégo à czgsé podlug doswia'dczeń РР. Thé/lard

i Gay-Lussac Wsobie zawiera.

178.) A chociaz Wsz'ystkie fenomena i iednym

sposobem i drugim tlumaczyé sig daig; chociai kai

da z tych teoryy ma i swoie zalety i swoie trudnosci;

chociaz kolor, dosyé znaczna cigzkosé insti-osé

chloryny, naymocniey za tém mówig, iz istota ta

nie iest' i nie moìe.bydz' prostg; chociaz’. nakoniec

solniki maia zupelne i doskonale podobieństwo

z jstotami zawieraigcemi kwasoród Wsobie ‚ toiest

2 solami 5 wszelako ‚ gdy ani naymocnieyszy ogień,`
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¿mi na'ysilnieysze ‘dzialanie elektrycznoêc'i ‚ ani roz

palony do bialoéci wqgiel, dotqd rozlozyé chloryny

i òkaza'é W шву kwasorodu n-ie аноду, który шпак

ze, podlug пап-Ы Р‘. Bertholct7 w slabym w niey

po'winien bydz' тупики»; czysta miloéé lpormìdku i

prawdy ~kaze i@ ŕaczey mieé za 'prost-q аорту ‚ do

póki szczq'sliw-e iakieé -doéwiadczenie sklada-iqcych

»iq pierwiastków nie odkfryie,

179.) С111огупат6шпйе, iak kwasorôdb w roz

maitych stosuńkadh Wcjhocilzic’ W koínbinacye moze,

lube дотам dwa tylko stosunki W zn-aiomych iey

тщись postrzedz si@ daïy. Dla czego nie wi

dzqc potrzeby -uzywariia na oznaczeni-e Atyc'h 5:6

suuków wyrazów 1-iczbowych, ta-k За]: W реценз

niach kwasorodu; ‘ищущие kombinacye solirodu

W nizszym stopniu solníkalm' (haloides) ‚ w wyz’szym

za's падший/шт! (hyperhaloides) внушай Ъ‹;‹121ету.

Dawniey нашуWaliêmy pier'wsze solanami (muriates),

drugie solanami przckwaszonemi (muriates oxygenati);

ale teraz sovlniki i паевых-11111 do'rzqdu soli wiqcey

nalezeé nie bgdqì H. Davy nazywa iedne idrugie

od za'sady; a. przez rozmaíte zakończenie tego sa

mego нашивка iedne od drugich rozróinia. Tak

fosfor W nizszym stosunku zchlorynq polqczony
nazywais'iq Phosphorane , w Wyzszym zaé Phospho

гала; takim samym sposobem mówi sig sulpñurane

i sulphurana ‚ сиргапа ‚ argentana i t. d.

180.) Ledwo дев‘; ciaio iakie z którémby sig

T о м 1. 19
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сЫогупа lqczyó nie шефа ; owszem wiele iest`ta

kich,z któremi ma. mocnieysze od samego kwasorodu

powinowactwo ipierwiastek ten ze яви/Зайди: wy

lqcza. Takiém np. iest potass ‚ sod ‚ Ъагу1 ‚ stron

tyt ‚ wapnian ‚ zynk ‚ iywe srébro ‚ супа ‚ olów,

antymon i zloto 5 kiedy fosfor i bor Майами; owszem

mieé mocnieysze powinowactvvo z kwasorodem a ni

ieli z chloryng. Dla tey съем/одой kombinacyi ni

gdzie sie;c soliród sam przez sig nie znayduie w natu

rze; ale trañamy пай czqsto i dosyé obfìcie w zwigzku

2 sodem, Wapnianém, maignezyaném i niektóremi in~

nemi metallami. Nayznakomitszy iego uiytek iest

w prqdkiém oczyszczaniu mieysc zaraionych przez

Wyziewy z'wierzqce ‚ tudziei W bieleniu istót roslin

nych.

XIV.

Jod albo judyna. Kwasy wodo-jodowy ijodowy.

181.) Istota ta niedawno odkryta od Р. Cour

toisiwydobyta z lug“ pozostalego po krystallizacyí

sody , znaiomey u Francuzów pod nazwiskiem Sou

de de Varech, dla lego jodem nazwana zostala, ie

para iey pokazuie sie; w piqknym ñoletowym ko

lorzo. Р. Davy nazywa iq raczey jodynq ‚ dla. ie

dnostaynoéci zakończenia. z смогут; iflzlorynq, a

pisarze niektórzy niemieccy питай iq Antaloge

nem czyli anti-halogenem ‚ dla wlasnoéci elektry

cznych solírodowi (halogenium) przeciwnych. Инау—

.luie sie; ta. istota w popiolach alkalicznych теща
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rych roslin morskich ‚ а mianowicie [ист natans i

fucus vesicularz's, i wydobywa. sig >nayobficieyzso

dy znaney uFrancuzóW pod wyz’ey Wspomnianém

nazwiskiem, a u-Szkotów pod imieniem Kelp. W fa

brykach mydla. , gdzie sig te Банты sody uz’ywa

ig, pozostaly po wygotowaniu mydla. lug bardzo

içs't Wjodyng bogaty.

182.) Dodawszy do lugu pozostalego po kry

stallizacyi sody (soude de Varech) kwasu siarczanego

i ogrzewaigc W szklanney retorcie , podnosi sig pig

kna. Бывшую para, która sig w szyi zaggszcza i

lu'ystalliznie. _P. Ассит radzi, nasycony lug kelpu

zwolna Parowaé i osiadaigcg sól oddzielaé; a gdy

ta osiadaé przestanie, pozostaly rozciek kaz’e pa-.

rowaé do suchosci otrzymang massg sollig lekko

_ Wtyglu wypalié , dopóki isig topic nie zacznie. Po

czém ostndzona sól i na Proszek utarta , miesza sig

zczwLartg c'zgscig czérwonego niedokwasu olowiu,

i rozlçlada sig przez kwas выпишу2 dodaigc go, do

рык; Ьцщрпйе powstaie, VZa. ogrzaniem tey mie

szaniny POdIIOSi Sig йод, W Wierzchniey czgsci

apparatu, w postaci pigknychigiel, polysk metal
liczny maigcyich , osiada. Igly te obmywaig sig

таи)` iloscig “году; lubo clicgc ie mieé doskonale

czyste, nalezy dvvie ich çzrgsci zmieszac': z jedng

suchego wapna i lekkiém cieplem sublimowaé.

185.) `lod iest w zwyczayném cieple atmosfel'y

вину, z weyrzenia do olówka podobny; spoienie

/



ma słabe , skład łnszczkowaty , połysk metalliczny',

kolor niebi-eskawy, zapach do solirodn podobny.

W stu siedmiu stopniach ciepłomierza g , topi sie,

a w 175° ulatuiey i daie pare zupelnie pr'zezr'oczy¶

st@ , czyli gaz naypiqknie-yszego {шиши/850 koloru;r

z wodą (lestyllować sie może. Ani ogień , ani elek

iryczność , ani rozpalony węgiel , nie r-ozkładaią go.,

W'stanie gazu bynaymniey się zkwasorodem nie

łączy i ža-dney od niego nie doznaie odmiany. W wo¬

dzie sie cokolwiek rozpuszcza , daiac iey slabo żółty

kolor; ale eter, wyskok, i bardzo wiele kwasów,

rozpuszczaią go doskonale` Kolorów roślinnych

nie psuie , ani nie czerwieni. Z cliloryną sie łączy

:i daie z nią ciało źólto pomarańczowe, krystalli

czne , `lotne i rozplywaiące się. Ciało to rozpusczone

w wodzie daie bardzo mocny kwas , który Davy ma

za solnik jodu iuwaźa za kwas szczególny, „магу

zdaie sie raczey bydź mieszaniną dwóch kwasów

wodnych. z

184.) Jod łączy sie w wielu przypadkach z wo

dorode-m7 i daie gatunek kwasu który woda-judo

wym (ас/Шиш hydrojodicum) nazwać należy. Otrzy

mnie się ten kwas naylepiey , Ogr-zewaiąc w małey

retortce jod dobrze wilgotny zfosforem. Wydo

bywa się albowiem natychmiast bardzo wiele gazu,

który się zbiera nad źywém srébrém, i iest gazem

kwasu wodo-jodowego. Gaz ten iest bez koloru , za

Pach ma mocny, smak kwaśny , kolory niebieskie

I
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cz'érwîeni7 s'Wiatlo îWso'bi'é‘*zanurz'one gasi. Woda.

nagle go i obiicie’ polyka i dla tego' za zetknigciem

sig -z powietrzem ggste'wydaie dymy. Рг2е2 soli.

ród sucliy natyclmìiast sig rozklada usigpuiqc mu

Wodorodu7 меду ofllqczony jod, W postaci-pary

fioletowey powoli osiacla. Rozklada sig takze przez

potass, zelazo ‚ zynk i yîywe srébro ‚ nawet W тку/уч

czayném cieple atmosfci'y; )oil allïowiem lqczy sig

zc Wzmiankowanemi metallami a Wodorôd cddziela.

Ilosé Wodorodu wyl'iosi W тут przypadku polowg

objgtosci rozlozonego gazu. Przeciwnie, ogrze

Waiac potass W czystey parze jodoWey,"pali sig

metall plomieniem niebicskim i iaden sig gaz nie

Wydobywa ‚ а otrzymana istoia zloiona iest taka

sama ‚ iak W gazic kwasu WotlO-jodowego.

185.) Nasycaigc Wodg gazem kWasu Wodo

jodowego, otrzymuiemy ten kwas plynnyimocny;

inaczey go moina отцу-111216 leigc cokolwiek Wody

na fosfor 2 jodem i (lestylluigc. Plynny ten kwas

iest mocno kwasny, ggstyi malo lotny; styka

igc sig¿s? powietrzem przycigga powoli 2 niego kwa

soród i mocno sig farbuie. Jod W sobie rozpuszcza

i daie rozczyn pomara'ńczowy; z zasadami zas sol

nemi daie istoty bardzo do solników podobne.

Zynk iielazo z obiitém Wydobyciem gazu wodo-,ï

rodnego rozpuszcza; na z`ywe srebro zas nie (1218,—

la, Ogrzewaigc go z niedokwasem manganezu

шагнут lub czerwonym olowiu, rozklada sig эро—
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газет kwasu Wodosolnego ‚ daiac poczatek jode-l

wi, wodzie i solom zawieraiacym wspomnione

niedokwasy Wmnieyszym stopniù ukwaszenia.
186.) Возриэ2с2айадс йоёпшго2с2упйе potaiu,

воду ‚ baryty i t. р. pòwstaia _równie _iak 2 chlo

тупа dwie Могу, `2 których iec'lna, zloìonaz me-V

tallu i jodu pozostaie w plyniç; агава. Wpostaci

krystalliczney opada iiest jodanem potaiu, sody
lub baryty7 maiacym te samé wlasnovâci co solany,

czyli dawnieysze nasze przesolany, a zatém za
'wieraiaca Wisobie prawdziwy kwas jodowy,~ czyli

polaczenie jodu z kwasorodém. Nie mozna atoli

bylo (Ища inaczey otrzymaé tego kwasu iakwmie

szaninieY 2 siarczanem. Wydobywa sig naylepiey

'z jodanu bìiryty; kwasoród svifóy bardzo {шут

traci, dla czego podkwas `siarczany wylacza, z nie

go йод, a sam sig w kwas siarczany-zamienia. Wszy

stkiîe jodany tak Wybuchaia z cialami palnemi iak

solany; W ognilu Azas nie tylko oddaia gaz винцо-1
rodny ale i jod. t i

187.) СЫогупа Wylacza. йод Aze; Wszystkich ie

во zwiazków, tak iak ten nawzaiem wylqcza kwa

-soród. Gran 2,8 potassu potrzebuia d0 zupelnego

nasycenia 6,25 gran jodu. Przypuéciwszy утёс

ze ta kombinacya zawiera со добычтоёсй ieden

эъозцпек kaÍdegÓ, ароыутзу ciqikoêé poçassuzii.

wypada gatunkowa ciçâkoéc' Зоб“: 11,160 podlug
obrachunku P. Davy. Thenard naznacza jiodowi
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'stalemu ciqikoêé gatunkowa “выдает Wody:

4,946. Podobnym sposobem7 iez’eli przypuscimy

lz’e kwas подо—расту sklada sie; zrównych obiez

toéci jodu i Wodorodu do polowy przez kombi

nacya zgqszczonych», wypada. ciqia'r 100 caLszeéc.

ang. tego kwasuvrz'gâp'y gran. Niekwaêne zwi@

zki jodu z jnnemi cialami, _'na podobieństwo sold»

ńików, jodníkamz' nazywaé na przyszloêé bqdzie

my.

XV.

Gaz sáletrorodny. Лёд nìedokw'asy. Podkwasí kwas

saletrowy. Solnzi'k i jodník saletrorodny.

188.) Widzieliêmy Wyiey (162-164.), ii

ieìeli sig odb'ierze powietrzu 21 czqêci gazu kwa

sorodnego, przez wypalenie W nim щи fosforu,

badz' innycll cial goreiacych, pozostale 79 czqsci

sa ватт saletrorodnym. Sa ieszcze inne sposoby

zepsucia kwasorodu w powietrzu iprzywiedze

nia go do stanu ваш saletrorodnego, пр. рг2е2 1г2у

manie W pewney obiçtoêci powietrza mieszaniny

opilków ìelaznych i siarki woda odwilioney, lub

zmoczonych tak nazwanych siarczyków alkalicznych,

lub prz'ez mocne ogrzewanie tych siarczyków su

chych. Sam fosfor dlugo W powietrzu trzymany

przez ciagle W nim êwiecenie, pozbawia ie na

.koniec gazu kwasorodnego. Rozczyn zielonego

iarczann ielaza w wodzie, Багет saletrowym na
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РоЁрпу; wypalony iwwodzie zgaszo'ny Wggiel;

amalgama olowiu lub супу? i.wiele innych-istot

kwasorodu chciwych, dzialaig-.tyiri samym sposo;

bem 11a powietrze. Wszystkia-tgsposoby zepsu

cia w реп/тау ilosci p_ò'Wietrza Ю'чавогоди9 iozna

czenia iegœwièlosci ‚ пащшщфрозвшщ. Еда)’;

отеиусзпетдхщишйещс, Á`ze czystosé> i zdroWosó

po'wietrza ‚ od ilosci zawartego Wniém kWasorodu

zawisla. Czgsci oprócz tego zwierzgce wlókniste,

2 rozlanym ‘пода; kwasem saletrowym ogrzewa

ne daig gaz saletrorodny dosyé czysty.
i 189.) Gaz ten napr'zód odkryty od Ruìhelfo'rdld

'w roku 1772, htóryv go znalazl w reszcie po

Wietrza lp'ozostaley po Wypaleniu' siarki-7 fosforu

i Wggla , dokladniey poznany iopisany zostal do

piero W roku 1775 0d Lavoisier i W 1776 od

Scheela. .lest ori cokolwiek lzeyszy od рои/кит,

polozywszy albowiem 'cigikosé tcgo ostatniego ró

туш; 1,0'00, gaz saletrorodny bgdzie 2 0,978»

Wzglgdem gazu wodorodnego iego cigikosé iest:

15:1. Sto calów szese. ang. wazy od 29 do 5o ‘grani

Woda W zwyczayney temperaturze polyka. go gg;

czgsó podlug doswiadczeń P. Henry. Nazywamy

go zas ваяет saletroradnym (gas nitrogeniu1n)dla

тебе, ze iest czgscig skladaigcgkwasu за1е1:го\те-а

go isaletry. Autorowie nomenklatury francuzkiey

dali mu панд/15110 azota, `nwaìaigc, ze iest do zyàV

cia. i oddychania. zwierzqt niezdolny: co “хламе

д,“—
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ш âcislém znaczeniu о wszystkich znaiomych ga

‘zach powiedzieé moina. s

190.) Gaz saletrorodny, nie ma ìadney takiey

Wlasnoéci, przez którqby go natychmiast poznaé i od

innycll gazów rozrôinié bylo moína , i poznaie sig

{дню przez to, z’e nie ma z’adney cechy, które o

znaczaiq tamte. .lest on bez smaku ,. zapachu i

'koloru; iwierzçta. _ dusi i ogień natychmiast gasi;

Угоду Wapiennéy nie mqc'i'; od kwasów7 alkali, ani

cial ¿goreigcych sig nie odmienia; nad- zwyklq mía.

и; do powiet'rza (манну, udzŕela mu szkodlilwych

dla. iwierzqt Wlasnoáci`r Chloryna i- jod nie dzia

lai@ пай w iadny'm Przyp'adku 5 Davy, пашей zmíe

папу z chlorynq, шутил/{а} па: ¿mamie naymo

cnieyszey kolumny elektryczney bez naymn-ieyszey/

оашйапу; à тщете ргоЬу rozloienia’ t'ego` ga

zu znalazl bezskuteczne; Бешеная \vszal¿ie‘,ma go za,

zloiony z szczegòlney metallicznéy zasady któ'rq па—

z'ywa nìtricumi kwasorodu; а lubo tych-pierwiastków'

nì'gdy отмене nie mógl` , Wszelako przez rachu

nek oparty nw teoryi ‘stosúnków chemicznych na

znacza W stu czgéciach saletrorodu 45 metallu , а,

57 kwasoroduI V

1191.) Saletrorócl dosyé sie; obŕìicie mayduie

W naturze. W ogólnoéci mai@ go W soßfe-Czqêci

z'wierzqce niemal'wszystkie i /Wielka czqs'é' Гоши—

nych; рождение atmosferyczne z niego powíqkszey

czqéci sig sklada;4 z niego powstaie: ammoniaki

Том I» 20
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kwas saletrowy. Chociaì albowiem'gaz'saletro

rodny We wszelkich stosunkach zfkwasorodnym

zmieszany w 2адеп prawdziwie cliemiczny zwigzek

nie wchodzi; wszelako Cavendish pokazal7 121е2е—

11 sig przez mieszaning tg W przytomnosci wody

iskra elektryczna kilkokrotnie przepusci, otrzy

muie sig kwas saletrowy ; со 1 р02п1еу52е innych

cliemików doswiadczenia potwierdzily. Ale oprócz

kwasu saletrowego, sg i inne istoty z polaczenia

kwasorodu z saletrorodem powstaigce; lecz Ноге

nie przez proste polgczenie pierwiastków, а1е,

рг2е2 rozklad kwasu saletrowego otrzymuiemy.

Те zas 'nastgpuigcez

192.) Gaz pierwszy niedokwas saletrorodny; któ

` ry dla krótko'sci raczey gazem niedokwasem sale

trowym nazywaé bgdziemy , а który Francuziga

zem rozweselaiqcym (gaz hilarant) нашу-тайм od

kryty naprzód 0d Priestley/a wroku 1772, i imie

niem gazu saletrowego' deílogistikowanego ozna

czony, zestal. Otrzymuie sig rozkladaigc kwas

заденет/у bardzo slaby przez zynk, z’elazo lub

cyug; albo sól z kwasu saletrowego i ammoniaku

liloiong przez mierne cieplo. Gaz liadto 2. nie

dokwas salelrowy , W którym Stiftl trzymaia przez

czas nieiaki opilki z’elazne Woda skropione, lub

wautroba siarczana bardzo malo od\wiliçna, zamie

nia sig takie w gaz o którym теша, skoro obig-

ltosc icgo о % czgsci sig zmnieyszy. We Wszyst
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kich гусь przypadkach ‚ kwas lub gaz saletrowy

traci czçéé swego kwasorodu i pr'zechodzi do sta

nu 1. níedokwasu шипом/его. Sklada sig Wiqc ten

niedokwas z saletrorodu i kwasorodu7 których sto

sunek nasteìpuiacym sie; (пласт. sposobem. ума,

Wszy ‚ со do obiqtoéci, równe czqsci {его gazu i

wodorodnego, zapalaia sig przez iskreâ elektrycznaóf

przez co powstaie “года й2оэъайе sig iedna czqêé

czystego gazu saletrorodnego. A poniewaz’ iedna.

miarka Wodorodu potrzebuie dla utworzenia Wo

dy p61 miarki kwasorodu; wisc iedna miarka ga

zu I. niedokwasu, o którym тот/а, sklada sig

z jedney miarki gazu saletrorodn'ego i pól kwaso

rodnego ‚ zgfL-szczonych do obigtoéci iedney miar

Ю. Czyli, poniewai ciqzkosé gatimkowa ваш: sa

1еггого‹1пеёойезъ do kwasorodnego iakl 15:15; 2 26

czqsci (uro do Wagi saletrorodu i 15 kwasorodu.

195.) Gaz 1-. niedokwas saletrowy ma smak

slodkawy, isìaby, nie- przykry zapach. “ода

zimna go polyka i przez ogrzanie od'd'aie na po

“пот; to atoli polykanie dosyé дев‘: powoine ina.

`stu calach szeéciennychwody, nie przechodzi 542`

calów gazu; Wyskok daleko go obñciey Wsiebie

bierze.' Gaz kwasorodny Wcale go nie odmienia, a

kilkokrotne uderzenie iskra elektryczna rozbiia go

na dwa gazy z których sig sklada.. Meina nim

przez Китай c`zas oddyçhaé i 11a ów czas robi ван

`шпеЪ: ос1цг2еЦ1а, ktûre sie? w rozmaitych osobach



rozmaitym obiawia sposobem. Male atoli z'vvie`

rzqta nie тога} W nim zyé dluiey nad cztéry mi

nuty. Swiéca pali sig w nim z powiqkszoném swiraf.

tiem i cieplem; inne zas ciala, iak'¿fosfor ‚ siar

ka i wçgi'el na 6W czas tylko sig pala, аду sie; do

bialosci rozâarza. Ша czego fosfor lW pare;` Wnim

zamienié i destyllowaó bez zapalenia mozna..

194.) Clçikoéc’ gatunkowa tego ваш та sieg

do wodorodnego iak 21:1. ASto calów szesc. ang.

тай; od 48 do 49 (gran. Решив doêwiadczeń H.

.Davy , niedokwas ten moie sig laczyé z zasadami

solnemi Asposobem kwasów, zwlaszcza ieieli sieì

z niemi щука w momencie swoiego powstania. Na

ten koniec mieszal umyêlnie potai czysty -z podsiar.

czanem potazu í trzymal przez dni kilka wgazie

2. niedokwasie salelrowym. Siarczan potaìu da

ie sig latwo oddzielié od potaiu polaczonego z 1

niedokwasem saletrowym przez rozpuszczenie

W wodzie ikrystallizacya; Ъо nowa ta istota sol

na bardzo sig >latwo rozpuszcza W шейте, na ko

lory roSlinne .dziala sposobem alkali, ma smak

ostry igryzacyidaie krysztaly nieforemne, Wktó

rych trzy czqsci alkali maia iedneì czqéó ’Lego ga

zu.

195.) Gaz 2. niedokwas saletrowy zwyczaynîe

ваяет saletrowym nazywany, otrzymuie sig przez

rozklad kwasu saletrowego za pomoca cial pal

nych; którym kwas czqsé wlasnego kwasorodu od
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ßtgpuie iwniedokwas sig zamienia. Pospolicie

ybierzemy na to opilki miedziane, które свиста

.my 2 kwasem saletrowym шеф; rozlanym; a zbie

ramy wydobywaigcy sig gaz nad “года,” która go _

zaledwo ‚Ед czgsó W siebie bierze. Wdokladnych

iednakie doswiadczeniach naleiy go zbieraé nad

zywém srebrem. `lest on czgsto zmieszany z po

przedzaigcym lub zA ватт saletrorodnym , a chcgc

-sig przekonac' o iego czystosci, zamyka sig mala

дядька 2 rozczynem zielonego siarczanu z’elaza,

który czysty gaz saletrowy zupelnie polyka.

196.) Gaz 2. niedokwas saletrowy nie ma z’a

ydnych wlasnosci kwasowych, ale skoro sig 2 gazem

kwasorodnym lub powietrzem zetknie , zamienia

sig natychmiast w dymy с2егшопе2 które sg kwa,

sne i bardzo sig prgdko zyvodg lgczg. Zwierzgta

dusi i zanurzone W sobie swiatlo gasi; wniesio

ny atoli ‘шей го2ра1опу fosfor, mocnym plonie

ogniem. Zmieszany z gazem Wodorodnym, przez

` iskrg elektryczng sig nie zapala, lecz zapalony

W zetknigciu z powietrzem, zielonym gore plo- I

:_mieniem. Dogkonale osuszony, od suchego soli

rodu iadney nie doznaie odmiany; lecz ieáeli ga

ау sg wilgotne , pokazuig sig dymy czerwone.

197.) Cigikosó tego niedokwasu ma sig do ga

lzu wodorodnego iak 14:1. Sto calów szesc. Wazy

52 gran. Podnoszgc Wnim parg arseniku, osiada

kwas arsenikowy, wktórego sklad wchodzi polo...
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Wa gazu ‚ i ta iest kwasorodem; pozostala zaâ

druga polowa iest czystym гниет saletrorodnym.

То зато sie dzieie przez Wypalenie W nim potassu.

Sklada sie wiec ten gaz z jedney miarki gazu kwa

sorodnego iiedney saletrorodneg-o; a poniewaz’

l.. niedokwas na kazdey mierze tego ostatniego Зин,

ша tylko pólmíarki pierwszego ; zatém ieieli tam

ten ma na wage kwasorodu 15, ten musi míeé 50.

“Чёс-икс zloâony z 26 saletrorodu i 50 kwaso

года, wyrazamy przez liczbe 56.

198.) Zmieszawszy dwie czeêci gazu saletro

Wego doskonale suchego z удава! kwasorodneg'o ,

We flasze szlifowanym korkiem zamknìqtey ‚ z 1016

rey Wprzód Wyciqgníone bylo powietrze, акта

gazy zgeszczaiq sie` az do pól czqêci co do objetoéci,

i tworza gaz gesty ciemno-pomarańczowy , który

iest wlaéciwie podkwasem saletrowym, a którego

wlasnoáci sa nastepuiace. Swiéca pali sie w nim

ze znacznym blaskiem7 zapalona. zas siarka gaênie,

agoreiacy fosfor bardzo z’ywo sie pali. Cyna7 míedz.,

i zywe srébro рои/011 nań dzialaia; zapalony wegiel

plonie ciemno-czérwonym plomieniem. Woda po

ч 1у1<а go nagle i nabywa zielonawego koloru. .lest

on kwìvaêny, zapach ma nieprzyiemny ‚ papier` lak

musowy czérwieni, a czeéci z'wierzece ìólto far

buie.

199.) Podlug doêwiadczeń H. Davy, sucky

gaz saletrowy , nie moie wiqcey polknqó kwasoro
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duego suchego iak polowg swoiey objgtosci; lecz

W przytomnosci угоду lub iakieykolwiek zasady,

dwie czgsc-i gazu saletrowego polykaig póltoréy kwa

sorodnego i дай; kwas 'saletrowy. Ten kwas sama

zazwyczay туч/ому natura; chociaz sztuka przez

poznanie izgromadzenie przyiaznych temu two

rzeniu sig okolicznosci, 'nie mala naturze pomocg

bydz' moie. Wydobywamy go zaws'ze z saletry,

która sig z {его kwasu i potazu sklada, i to za

pomocg kwasu siagc'zanego Wodnego. Na ten koniec

na trzy czgsci saletry suchey i na proszek utartey,

nalewamy W retorcie szklanney czgsc' iedng kwasu

siarczanego mocnego ‚ i\retortg tg natyclimiast do

obszérnego stosuiemy balonu. Balon powinien mieé

W доне szyykg z otworem7 do którego sig wpuszcza

ieden koniec rurki szklanney шу31916у5`дш31 zas

koniec пища sig do Ílaszki wodg na w pól nalaney,

i wszystkie otwory sig kituig iak naydoskonaley.

Jeìeli Ílaszka 2 wodg ma dwie szyyki, tedy do dru

giey kituie sig rura zakrzywiona', którey drufgi

otwór prowadzi род apparat do gazów tak ‚ а2еЬу

wydobywaigce sig istoty lotne chwytaé moina. Re

torta w przyzwoitém naczyniu obsypuie sig na oko

lo piaskiem ‚ род naczynie podklada sig ogień, Sko

го tylko ogrzewaé sig pocznie, przechodzié bgda

mocne душу czérwone , których wielka czgsé zbie

rze sig w krople i uformuie w balonie plyn 26110—

с2ёги70пу‚ czgsé przeydzie 1:12 до ilaszki i tam sig

\



148d

2 wodg zlgczy; W apparacie zas do загиб“? ‘2Ыегаё

sig bgdzie gaz kwasorodny. W fabrykach destylà

luie sig 2 retort ziemnych mieszanina saletry i gliò

ny ; a otrzymany kwas mocno пода; го21апу , znay

duie sig w handlu pod nazwiskiem serwaseru (aqua

fortis).

200.) Plyn czérwony w 'balonie zebrany , wy»

stawiony na moc ciepla , Wydaie bardzo wiele dy

mów czérwonych i bieleie zupelnie. W тут stanie

nazywamy go kwasem saletrowym wodnym (acidum

hydro-nitricuin). Cigikosé gatunkowa tego kWasu,

ieieli saletra byla sucha, iest od 1,520 do 1,55.

Przepgdzaigc go Iprzez rozpalong rurg porcellane

wg, oti'zymuie sig gaz kwasorodny i podkwas sa

letrowy wstanie рагу; pozostaly zaskwas pìynny,

nie odmienil stosunku swoich pierwiastków, ale

iest Wstanie mocno rozlanym. Zkgd pokazuie sig,

ie kwas saletrowy sklada sig z podkwasu , kwaso

' rodui поду; apodlug doswiadczeń Davy, cztéry

czgs'ci 2дат saletrowego idwie kwasorodnego przez

wodg zaggszczone , polykaig czgêé iedng gazu kwa

sorodnego wigcey', zeby sig zamienily wkwas sa

, letrowy. Tenz’e sam Davy mniema , ie naymocniey

»zy kwas saletrowy zawiera w stu czgsciach od 14

do 15 wody , i dla tego iako nie mogacy ostac' sig

bez niey, nazwalismy kwasem saletrowym wodnym.

Jeieli cigzkoéó gatnnkowa седа kwasu viest mniey

sza iak 1,4, {еду Wzmacnia. sig przez gotowanie;
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ieìeli >'zas przechodzi1,45 tedysig osla'bia. Решив

.Daltona kwas: 1,4‘2 daie sig destyllowaé bez od

тйашуъ Davy ma Vza rzecz fdo prawdy Podo-‘bua , ze

kwas którego cieìíkoêóz: 1,55, zawiera W sobie

ieden sìosjunek угоду ;- kìedy ten ktöry sin; -calkiem

destyllowaé (Заде , ma dwa stosunki.

ao 1.) Kwas saletrowy Wodny iest plynny , do

skona'le bialy; czqéci zWiemqcfe gwaltownie шуме

i ióltym kol-Orem farbuie; zapa'ch ma mocny i obrzy

(Пишу; W promieniach slonecznych lub ‘z cialami

kwasorodu chciwemi iólknieie, ищущие ciala,

tak nazwan'e palme., ’bardz'o maia liczbç Wyiawszy,

mni'ey lub wíqcey kwasi , oddaiac im ‘тубу kwaso

rörl. W рои/1121120. Wydaie душу biale ‚ 'iei'eli i-est

шдщпсш‘опуэ chciwie sie; 2 Wada laczy ifcokolwiek

rozgrzewa, lecz >daleko _rn-niey a'niŕeli kwas siar

czar-1y. воща zadnym sposobem od угоду ‘05010

conym bydí nie mögl, chyba za pomoc'afzasad i

ciepla. Ammoniak po cz'qsci годами. \

902.) Jezìeli книге gaz '2. nieâo'kwas штату

wyrazimy przèz liczbq 56 , iako zloìony zjednfego

s'tosunku sale'trorodu :- 26 , ì dwöch kw'asorodu =

5-0: 1е11у podkvvas saletròvvy, iako maia'cy cztéry

stosunki kwasorodu, тух-11216 sig powinien przez

96+бо z 86 -5 a kwas saletrowy, ktöry ma pigé sto

sunków kwasorodu przez 26|75 1.- 101. Ten kwas
podlug Davy , raz ma ieden stosunek Wrody , 101+

17 z 1185; drugi raz ап'а, 101-1-54 155. Berzelíus

T o м I. 21
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`naznaczaigc iedpn stosunek kwasprodu w gazie sale

trorodnym , naznacza ich tém samém szesé w kwasie

saletrowym. “выше przyigwszy nawet tg мы“),

nie odmienilibysmy liczb wyrazaigcych kwas , pod

kwas idwa niedokwasy saletrowe, alebysmy tylko

musieli rozebraé liczbg 26, wyraz’aigcg gaz saletro- '

rodny , na 15 kwasorodu i 11 metalliczney zasady.

205.) Kwas saletrowy czerwony, iaki оту

muiemy przez destyllacyg suchey saletry 2 kwasem

siarczanym wodnym, iest Prawdziwym kwasem

saletrowym wodnym ‚ maigcym w sobie róine ilo

sci gazu saletrowego. Przycigga albowiem i za

ggszcza ten gaz z naywigkszg iloscig. Moina wigc

kwas saletrowy doskonale bialy диет saletrowym

парой 1 tym sposobem w kwas czerwony >zamie

nié tak, iak za pomocg ciepla moina z niego dy

my czérwone Wypgdzieí` itym sposobem czerwony

kwas doskonale wybielic'. Poniewaz’ iednakze' ogrze

тайгу: kwas czerwony w naczyniacli „же: zam

knigtych , zawsze sig z niego wydobywaig dymy

czérwone; poniewaz kolor ten nie дают, а1е

pòdkwasowi saletrowemu iest wlasciw'y; zatém po

dobnieysza iest rzecz do prawdy, ze kwas bialy

nasycaigc sig gazem saletrowym, z nim sig wla

sciwym sobie ,kwasorodem степ; tym sposobem

go wpodkwas saletrowy zamienia ‚ а. zatém, z’e

zwyczayny kwas czerwony raczey> za mieszaning

kwasu i podkwasu saletrowego mieó naleìy. Mie
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szaiaóc go z Wod@ daie iey `kolorÍ naprzód niébieski,

a potéml zielony ‚ który za mocnieyszém rozlaniem

niknie. Woda. albowiem i zasady Wypedzaiq znie
`go gaz шпагой/у. ‘ I

n 204.) Poniewaz kwas saletrowy штоф; tylko

lub zasadq trwaé moie, Утёс ogień Жанне go roz

lilada i psuie, nie tylko gdy iest sam przez sie,

ale 1_ “щитки z zasadami. Dla kilku zas stosun

kówkwasorodu, które w sobie zaWiera ‚ l'atWo sie

tym pierwiastkiem _z jrmemi cialami dzieli, a rozkla

dêiìc sie przez to ‚ podlug rózney iloêci kWasoro-a

du ,l któfey im odstepuie ‚ rozmaitym cialom daie

Роспуск; йий to formuiac poolkwas, ini gaz sale

Ношу ieden lub drugi, iuì nakoniec gaz saletro
тайну. Malo irednaklze íest istót takich, któreby

m11 fyle mogly kwasorodu odebraé, azeby .go ai

W gaz saletroxjodny zarnierlilly,4 z tém Wszystkiém

метане щещбге ‚ а, шйапршйсёе супа, zelazo i zynk

tak точно nań малага, iz’ go po czeéci W gaz ’

saletrowy ‚ а po ezeêci W зацепок-одну przeistaczaia.

Отлет rçzkladaiaç çzestokxjoé гниет iwodfì , two

‚ rzeniu sie ammoniaku dal@ распрей. ' <

205.) О naturze i skladzie kwasu saletrowego

znayduiat sie ituz nieiakie d_omysly Mayowa i Halesa.

Priestle)r` powodowany doéwiadczeniami tego osta

tniego, odkryl gaz saletrowy W 1772 r. i przekonal

sie nakoniec ‚ z’e pierwiastek ‚ który sie z nim la<

czy z powietrza dla utworzeilia kwasu saletrowego,

/p » х
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iest gaz kwasorodny. Lasgaisier pierwszy iasno po

kazal , 2е kwas ten sklada sig z gazu 2. niedokwasu `

saletrowego i kwasorodu , a potém zaraz , z’e sale

troród iest prawdziwg iego zasadg: co daley po

'twierdzil i obiasnil Cavendish. Okazanie , 2е Woda

iest istotnym iego pierwiastkiem, wirmismy Бег...

zeliusowi ; który Wszakze nieslusznie ia ‚‚ zdauiem

moiém , za prawdziwg zasadg , z tym kwasem po

щетки; uwaza.

206.) Soliród polgczony 2 saletrorodem , da

ie gatunek istoty do oleiur podobneyv, w wodzie

tongcey , która nawet од bardzo lekkiego ciepla,`

iakiém iest cieplo rgki, gwaltownie wybucha. ‘(Удач

'wszy male naczynie pelne cliloryny , przewraca sig

nad rozczynem ammoniaku lub saletranu ammcl`

` niiakalnego: po uplynieniu kwadransu lub душа

dziestu minut, zmnieysza sig objgtosé gazu i рож

kazuig sig na powierzchni rozczyml kropelki 261

tawego oleiu, które potém opadaig na dno, a

które po kilku godzinach znoWu wracaia do posta

ci gazu. Krople tego oleiu od ciepla wybuchaig

lekko, lecz zamknigte дай! przyklad naygwalto

Wnieyszych inayniebezpiecznieyszych wystrzalów.

Wybuchaig takze видном/1110 stykaigc sig 2 о1е1еш.

terpentynowym lub z oliwg. `

207.) Pierwszym wynalazcg tey szczególney

piorunuigcey istoty iest P. Davy, który zgadl skla

daigce ig pieri/viastki. Podlug zas dalszycli do“Í l
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éwiadczeń P. Басу cigzkoác’ gatunkowa {его pio

runuiacego oleiu iest: 1,625. Stykaigc sig 2 wodgy

w cokolwiek nizszey temperaturze. krzepnie, ale

~bez wody wcale nie marz'nie. Wybucha w kwa

sie saletrowym iammouiaku i rozklada sig bez

Wystrzalu. Wkwasie siarczanym. Stykaigc sig z zy

Wém srébrem daie poczgtek solnikowi i nadsolni~

кот tego тепло. iuwalnia gaz saletrorodny. Po..

dlug rozbioru Р. Пару sklada sig co do “тай 2 chlo..

ryny 91 czgêci,asaletrorodu 9 , a co do obigtoéci

ze 4 miarek solirodui 1. gazu saletrorodnego. Autor

nazywa go агонии;2 ту nazwiemy _go пят/едет sa.

Ielrorodnym.

208.) Lgczy sig podobnie zsaletrorodem ijod

daigc ‘сане istotg piorunuigca.y Otrzymuie sig ten

зодиак leigc Wzwyczayney temperaturze na йод.

ammoniak plynny. 1ш1пйцза1е$гогоф2у Powstaie

w tym mornencie i W шагнут opada proszku`

Wybucha on bardzo gwaltownie аду iest sùchy,

pod woda6 zas za lekkiém dotknieniem. Rozklada.

sig bez wybuchnienia przez kWaS, WodO-solny lub

rozczyn potaiu.

XVI`

Sìarka. Podkwas Леша: sìarczany. Solnikì 512014

czenìa z'ey z wodorodem ì saletrorodem.

i 209.) Cialo stale , zazwyczay z’óltè , nieprze

“тёток, kruche', wolne'm cieplem topnieigce; W rg



ku 2 lekkim trzaskiem па proszek siq niemal rozsya

4puiace ; które sig latwo od ognia zapala, plonie sla

bym niebieskim plomieniem , wyziewaiac para Ostra

Ainzluszaca; które sig latwo w par@ zamienia, Wwo-`

dzie nie rozpuszcza , W рои/1011211 atmosferyczném

nie odmienia , naìzywamy siarka (sulphur). Cialo to

albo samo корытца2 albo z istót kopalnyçh трудо

byte i oczyszçzone, nigdy nic iest `prlzçzijoczyste,
пучину ¿gdy ie Wnaturzç natraliarjny W kryszta

vìach. Cigikoêó gatunkowa siarki iest :__-1,990.l QZdaie

Sis nie niieé .iadnego Smaku, choçißi. ¿11.150 W ustaeh.
trzymana okazuie Í.smak ос2ут’151у1

210.) .Test podobieństwo do iirawrly, iz picrf

'wiastek ten индейку: do skladu czqêci roslinnych` i

_z'wierzç'cych , przez dobrowolny ich rozklad` Wy

dobywa sii; i zbiera, a 1ущ зЁозоЪеш za czasem

kr-'ólestwo kopalne 213030011Ч Oprócz teAgo albo

идет, _ie 2 niektórych roélin calkiem ufoijmowa

na siarkq Wydobydlz’A moina, I_latraíiamy ia state

çznie tain, `gdzie sieg znaczne sklady istat. organi

cznych, albo wsaméy istocie roìzkladaia , `albo da

Wnego rozkladu niewatpliwe po sobie zostawily

_êlady. Zupelnie przez sublimacya oczyszczona siax'

ka , dawniey {iwi-ata sialrczagzego (110s _sulphuris) imie
posila. Ц ` A

211.) Stopiona, przez “Гоше i spokoyne ostu

dzenie krystallizuie ` sie; W igielki osmio-boczne.

'Irzymaiac ia zas stopionq cokolwiek dluiey na



свит) nareszcie ggstniec’ sig niby Zdaie i czer

“Одетые, а wlana W tym momencie do wody, dln..

go iest migkka naksztalt Wosku, talc, ze ig gigé i

'Wyciskaó na. niey róine wyobrazenia moz’na.
W ltlym stanie mielismy ig dawnicy za niedokwas,

Wktórym Thomson 2,4 веъпусъ 1пта$огос1и nazna

czyl. Lecz poz'nie'ys'ze doswiadcze'nia pokazaly,

ii stopiona siarka пашей bardzo dlugo z kwaso

rodem' zamknigta-,bynaymniey go nie polyka, a

ggstnieie od ognia nawet w naczyniach szczelnie

zamknig'tych. Dzis prze'to z’adnego niedokwasu

дама nie znamy.

sis.) Вт wigc tylko s@ nìevvqtplìwe zie

dnoczehia. siarki z kwasorodem, toiest; рощи/таз

i kwas siarczany. Owszem ten ostatni bgd'gc kwa..

sem wodnym , nie moie nawet bydz’ uwazany za

prostg kombinacyg [его rodzaiu. Otrzymuie sig

podkwas siarczany ogrzewaigc siarkg Wsuchym

дате kwasorodnym dopôty, dopóki sig nie zapa

li. Na 6W czas pltmie pigknym íiioletowym plo

mieniem, zostawuigc Po spaleniu gaz, który iest

czystym .podkwasem. Gdy sig siarka. pali w po

wietrzu , 'zamienia sig po Wigkszey czgsci “цеп

s_am рощи/юз; а1е chcqc go mieó podostatkiem, o

grzewamy zwyczayny kwas siarczany plynny z о-.._

pilkami miedzianemi lub iywém srebrem; a Wydo

bywaigcy sig gaz, zbieramy nad tym ostatnim

metallem.
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215.) Gaz редки/аз sìarczany (gas acidum 5111—

ph'urosum) ma zapach bardzo nieprzyiemny, ostry

i áuszqcy, taki sam iak Раиса sie siarka; ciala

go'reîace gasi, z'wierzeta zabiia; ciezszy Зевс 0d ро—

Wietrza atmosfery, тайге sie iego ciezar do gan

zu wodorodn'ego , iak Зон, а sto calów szeéc. ang,

тайгу 68 gran. Этак ma kwaény, gryzacy inie

przyiemny , zostawuiac przez dlugi czas Wustach

czucie siarki. Woda chciwie go polyka, ido na

sycenia bierze 50 -razy swoieì obietoêé; nasyco~

na. zaê nim, daie podkwas siarczany plynny, któ

rego cieikoêó Wlaéciwa ma sie do Siezkoâci ‘Уеду

iak 1,02011,000, a podlug Thomsona iak 1,0515 '

do 1,000. W Wyìszém cieple Wydobywa sie z niel

go na powrot gaz kwasny i шов; po Wiekszey eze

éci opuszcza.; w- temperaturze zaé cokolwiek nizï

szey od о êcina, sie i krystallizuie naksztalt Wody.

Wszystkíe kolory roélinne podkwas siarczany badi

plynny, badz' Юту, niszczy i plamy 2 takowych

kolorów wywabia; dla vczego tak Wbieleniu, ìako

i praniu bielizn)r z pozytkiem'sìq uìywa. Mongie

i Clouet wystawuiac gaz редки/нэп siarczanego na.

zimno-28", zarnienili go calkiem W jstotq plyn

na. Lód polyka ten gaz bardzo chciwieinatych

miast sie topi. ì

214.) Jezeli sie, siarka pali Wdoskonale su

chym gazie kwasorodnym, nie 0tr`zymuie sie ani

atom kwasu siarczanego; a решив doéwiadczeń
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Р. Davy obigtosó gazu prawie sig nic nie odmie

nia ‚ zmnieyszaigc sig zaledwo о т‘? lub Tlf czgsé,

со naWet przytomnosci maley ilosci wodorodu.

W siarce lub поду w gazie przypisuie. Dla tego

przyymuie za rzecz dowiedziong, 2е podkwas sia»

cza-ny sklad-a sig 2 równych czgsci co до wagi kwa

sorodu i siafrki; ta sama albowiem obigtosc gazu

`101111501‘одпеёдо waz’y pigtnascie», la podkwasu .50.

215.) Podkwas siarrcz'any plynny przycigga

wyraz'nie kwasoród 2 powietrza , traci powoli za

pach i zamienia sig w mocny kwas. 1е2е11 sig

z tego wolnym ogniem wypgdzi para wodna, ni

czém sig nie rózni од mk nazwanego kwasu siar

czanego. Podobnym sposobem przepgdzaigc pod

kwas siarczany przez mocny kwas saletrowy,wiel

ka czgsé tego kwasu zamienia sig W 2. niedo

kwas saletrowy, apodkwas przerabia sig na kwas

мандатуъ \Destylluigc nawet siarkg w proszku

2 kwasem saletrowym, wydobywa sigV bardzo wie

le gazu 2. niedokwasu saletrowego, asiarka sig za

mienia w kwas siarczany. Palgc siarkg wgazie

kwasorodnym W przytomnnsci wody, {топу sig

bardzo wiele kwasu siarczanego. Podobnym spo

sobem pali sig siarka W fabrykach kwasu siarcza

` neg-o. Zapala sig albowiem siarka z l czgscig sa
8

letry zmieszana, w jzbach lub skrzyniach zewszgd

òlowiem Wybitych, i wprowadza sig do tych izb

para wodna, albo sig Woda z umyslu-na dnie roz

T о м I. f 22
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lewa. Napoiona kwasem пода, Wystawia sig ná.

mierny ogień, przez со para' wodna uchodzi, a

kwas sig wzmacnia.

216.) Kwas siarczany znayduie sig dosyé obíi

cie' W naturze , lecz nigdy sam przez sig: nayczg

sciey ‘albowiem 2 ziemiami , niedokWasam-i metal

licznemi , lub zalkali formuie sole. Dawniey wy

dobywano go zawsze 2 koperwasu ielaznego przez

destyllacyg, i dla tego nazywano go kwasem [со

регшазошут (acidum vitriolicum). Znayduigcy sig

w handlu zawsze iest магнату i olez'u [трепа/азо
i u'fgo (oleum Vitrioli) nosi nazwisko. с Przez Wy;

stawienie go na micrne cieplo, traci ран; Wo

dng iwiele podkwas'u uchodzgc'ego W postaci

bialych dymów , wybicla sig i wzmacnia. I na

а“, czas tylko mamy go za 'czysty kwas kopers

Wasowy.

217.) Woda iest istotng czgêcig kwas ten skla

daiacg. Pomingwszy albowiem, iz go bez “году

nìgdy otrzymaé nie moina (215); iezeli sig рг2е—

pgdza przez rozpalong do czerwonosci rurg por

cellanowa, para nayrnocnieyszego kwasu siarcza

nego , znaczna. iey4 czgsó sig rozklada; .otrzymu

ie sig podkwas siarczany i gaz kwasorodny , ро—

zostaly plyn iest kwasem mocno rozlanym. Ró

wnym sposobem, nasycaigc naymocnieyszym kwa

sem zasady ziemne bezwodne , i praígc W oguiu

powstaigce ztgd sole, шурфы sig 2 nich ‘мода.
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Dla czego kwas ten na przyszloêé [сипнет Sfar-'

lczanym wodnym nazywaó bfìdziemy.

218.) Czysty ten kwas iest zupelnìe bialy, za

yzwyczay plynny тактам- oleiu Берту; uwolnio

ny do p_ewnego tylko stopnia od‘Wody, W mier

ném пакте‘: zimnie scina sig i krystallizuie. .lest

1bez zapachu, z Wod@ chciwie sig laczy i znacznie

Ijozgrzewzv7 lód topi; iezéli sig , ile moìnoêci od

угоду oswobodzi, cigzkosé iego затылком/а iest do

Угоду __- 1,85:A1. Inaczey тут iest lz’eyszy , i тут

sig bardziey do ciqzkosci wody przybliza, im iey

wigcey ma W sobie. Dla tego gatnnkowa iego cieúi

kosé iest razem Wymiarem mocy i zagqszczenia.

, . , . . . .
Czascl zwieizqce gwaltowme gr) zie 1 rozpuszcza,y

>0d cial Palnych czernieie; istoty roslinne suche ро

Woli W шефы zamienia; mniey bqdac lotn'y 0d

“году , latwo sieg za Pomoca cieplaod niey oddzie

laé i zaggszczaé Ладе. Przcz Wcîgiel rozpalony, i

stoty organiczne , i Wiele metalli, daiesig zupel
nie lub W czqéci rozloiyó i do stanu podkwasu siar

czanego lub siarki przéchodzi. Z ziemiami, alka

li i niedokwasami metallicznami daie poczatek so

lom ‘Уйдет/укр; .

219.) Przyiawszy, ie podkwas siarczany skla

da. sig z równycli czfìsci kwasorodu siarki, na

stgpuiacy wypada stosunek pierwiastków kwasu

siarczanego ‘гр/0611930. Poniewaz решив doéwiad«

сшей P. Davy para naymocnieyszego kwasu , roz
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dziela sieJ w rozpaloney rurze na dwie cześci, eo do '

miary podkwasu siarczanego i iednę gazu kwaso¬

rodnego; a w dwóch miarach pod-kwasu. iest` 50

siarki i 50 kwasorodu , więc kwas ma w sobie 50

siarki i 45 kwasorodu. Dodawszy do tego ieden

stosunek wody z 17, wypada na kwas wodny liczba

92. Tak złożony kwas ma właśnie ciężkośc' ваши:

kową: 1,85. H. _Davy wszakże., naznacza drugi;

którego cieżkość gatunkowa = 1,78, który w mier

ném zimnie шарите , i który ma zawierać w-So-.

bie dwa stosunki wody. Moiém zdaniem, ten dru¬

gi stosunek nie należy do prawdziwego składu

kwasu, ponieważ może w nim bydz' lub nie bydź,

a przez ciepło samo łatwo wypedzić się даю;

220.) Oley koperwasowy z Nordhausen шут

daie w powietrzu mocne душу , które wczasie

destyllacyi w balonie Мирт; stanowiąc długie bia-1

le pryzmata. Те z powietrza wilgoć przyciągaią

i rozpływaią się, a do wody wrzucone syczą. Sida-_

дай; się z wody, podkwasu i kwasu siarczanego.
_Wszakże przez ciepło i zv tego oleiu wodę i pod¬v

kwas wypqdzić , i wybielié go tym sposobem ino-_

żna. Doświadczenia wszakże P. Vogel pokazuią,

iż doskonałe oznaczenie natury kwasu nordhau¬

zeńskiego dalszych wymaga doświadczeń.v

221). Siarka bardzo sięv dobrze łączy „то:

ryną. Naypierwszym tego związku wynalazcą był

Thomson W roku 1804!.v Otrzymuie sig zaś prze-z
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puszczaiac soliród przez sucha sìarkç wproszku,

lub ogrzewaiac ia ищут gazie. Siarka, odmie«

nia powoli kolor~ , ciemnieie , odmiekcza sie a na

koniec rozplywa, daiac plyn pomarańczowy, na

ksztalt oleiu Берту. Cieiko'sc' iego gatunkqwaz:

1,600. VSolnik ten bardzo iest lotny i latwo na

тет korki pmenilm-7 zapach ma. Wlaêciwy, smak

kWaÉno-siarczany. Zupelnie suçhego niebieskie-i

go papier-u nie czerwieni. Destylluiacv go pme-_

chodzi éwietleyszy, a pozostaly W retorcie plyn

gesty, zsiada. sie za ostudzeniem w miqkkie igly;

tak, ie solnik ten zdaiesie mieé dWa этапу róz’ne,

0d róânego stosunku chloryny zawisle. Qd поду

W momencie sie rozklada z rdzegrzaniem iWyya

éciem роща/чаш siarczanego , przy czém rodzi sie

i kwas sialfczlany i Wodosoln)r , asiarkawproszku

opada. Równie sie rozgrzewa i z Wyskokiem,ro~

dzac eter i podkwas siarczany.

222.) Wpuszczaiac do solnika siarczanego gaz

ammoniakalny, rodzi sie para pieknego purpurn

wegogkoloru ‚ са1у р1уп bierze postaé massy {шаге

dey, ciemno-czerwoney, która. Wodq rozklada.

Od dodania mocnego plynnego ammoniaku, пат

staie mocne Wzburzenie i opadnienie czerwoney

siarki, maiacey cokolwiek ammoniaku. Podlug В`

.Davy 10 gran siarki polyka 5o calów szeéc. Chlo--`

ryny; Ища wypada, ie 50 czeêci siarki maia чтут

$о1п11щ okolo 68,4 сЫогуцу; czyli, Wziawszy za»
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miast 68,4 liczbg 67, ieden stosunek siarki na-dwg

stosunki solirodu.

225.) Lgczy sig siarka bardzo dobrze i 2 >gazem.

Wodorodnym daigc gaz wodorodny- пагоду/ну (gas

hydrogenium sulphuratum), inaczey xiiekiedy ga

zem hepqtycznym (gas hepaticùm) riazywany. Otrzy

mliie sig on ile razy czysty gaz wodorodny рг2е2

roztopiong s_iarkg przechodzi-l lub аду sig siarka

mocnym ogniem w gazie Wodorodnym ulotnia.

Lecz daleko prgdzey i latwiey otrzymaé go mo

2па , tak nazwane лают/1:1 (sulphureta) za pomo

cg slabych rozkladaigc kwasów. Na. ten koniec

ìopig sig razem dwie czgsci siarki ze trzema opil
ków ielaznycli, )i massal ta na proszek utarta, na

Ваша sig kwasem wodosolnym lub siarczanym W0-,
dg rozlanym. i l

224.) Zapacli tego gatunka gaìu iest niezno

sny, do fosforu zgnilych iay znpelnie podobny. Cigz’

kosc’ gatunkowa podlug Thénard iGay-Lussac до

powietrza iak 1,1912 , 1,000. Cigikosé wzglgdem

ваши wodorodnego iak 16: 1 , a sto calów szesc.

wazg migdzy 56 a 57 granami. Elektrycznosé tak

go rozklada , 12 opada siarka, a zostaie równa ob

igtosc’ gazu Wodorodnegc. Zkgd sig pokazuie , ii

ma 15 siarki a 1|. wodorodu. .Za zbliieniem swié- ‚

ey pali sig W powietrzu lékkim niebieskim plomie

niem , i Раис sig wiele siarki w proszku osadza.

LQCZY Sig W ZllaCZney ÍlOÉCi z Wod@ 7 która go Prze..
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yszio swoig obigtoêé wsigbie bierze, aktórey swé=

go zapachu i wlaéciwego smaku udziela; zkgd i

fetor wód mineralnych siarczanych pochodzi. W ga

zie kwasorodnym ipowietrzu rozklada sig, ори

szczaigc siarkg. Wszystkie biale mctalle czerni;

infuzyg lakmusu czerwieni; шута i siarczyki bgdi

alkaliczne, bgdz zie'mne rozklada. Davy m11 przy

pisuie smak kwasny ~,' iakoz dla wielu 2 kwasami

vwspi'iln'ycll ш1азпоёсд`шайад .go темпу chemicy

kwas , Могу wodorodnosíarczan_'ymr (acidum hy

V`drontliicum) падут/вот ‘ \

225.) Nie postrzeioho dotgd iadnego praw

dziwego zwigzku migdzy sîa'rkg a saletrorodema

Gimber'net wprawdzie 'oglosil wynalazek дат sa

letrorodńego sz'arrzysîegoy Y(gas nitrogenium sulphu

1"atum) Могу 2па1а21 wwodàch akwisgrańskich, a.

Schaub mial z`nal`ezó {он sam gaz W wodach w Nenn

do/jß. Bla bn mieé nastgpuigce Wlasnosci : 1.) Za- 

pach wodorodu Y sia'r'czystégo ale >przenikliwsz'y.

2.) Przez Игнат/одежу sig nie odmienia. Nie za
pala sig. ¿1.)v Przez gaz sal'etrowy sig nie rozklada,

a rozklad'a przez 'l'nocny kwas saletro'wy, Могу 2 nie

go oddziela siarkg. 5.) Rozklada sig przez rozczy

ny metalliczne. 6.) lìardzo sig mocno 2 wodg lg

'czy i ledwo przez dlugie gotowanie oddziela. We

strumb twierdzi, ze i zw'yczayhy gaz Wodorodny

siarczysty , iez’eli sig dobrze mlekiem wapienném

obmyáe, гусь samych nabywa wlasnoéci.

тч.
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XVII.

Dyamenì изд/[Ё wçglik. Medal-:iva: i' kwas wçgìowyi

Wodordd wçglisty. Шаг/га wçglisz'a.

Q26.) Znaiomy пат pospolicie Wggiel nie Зевс

czystym wgglíkiém (carbonicum), maigc W sobi'e

oprócz istót niektórych >ziemnych i solnych , czgsé

dosyó znaczna wodorodu. Wypalony wprawdzie

daleko ma mniey tego pierwiastku, ale naychci

wiey powietrze i wodg polyka, dla tego éwiezo

tylko Wy'praiony do doêwiadczeń uzyty bydz moza.

Daleko Wszakie lepsza iest na to czysta sadza, оту

mana z oleiu lub Wyskoku przez rozpalona rurg

po'rcellanowg przepgdzonego. P. Guyton starai sig

doswiadczeniami оказий, ii dyament za zupelnie

czysty Wgglik mieé naleiy; co domysl Lavoisier o

Зевс przyrodzeniu potwierdza. Poz'nieysze tylko

doéwiadczenia PP. Tennant, Allen iPepy-s nie po

twierdzily, iakoby Wggiel byl iui niedokwasem dya

тети; podlug wielu alhowiem, do utworzenia.

kwasu wgglowego, zupelnie tyle potrzebuie kwa

sorodku, со idyament. Owszem Davy rozumial,

z’e dyament ma w sobie bardzo mala iloéé kwaso

года; а1е i tego mniemania ро naynowszych do

swiadczeniach odstgpil. Tak dalece , ze dotgd nie

mozna powiedziec z pewnoâcig, na czém prawdzi

wa róz’nica wggla od dyamentu zalezy, izdaie sig, ie

postaé krystalliczna iest cala tey róiniçy przygzynq.
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Olôwek takìe i Äntracìt zachowuiq sie; w doêwiad

czeniach iak czysty Wçgiel ‚ tém sig tylko róiniqc;

ii pierwszy ma. w sobie if? czqsé z’elaza. P. Dö

berez'ner “пегая, ii wqgiel za pomoc'@ ielaza. i

inangane'zu metallizovvaé potrafihf. `

228.) Dyament iest cialq z natury elektryczne,

nader w naturze rzadkie ‚ nie znayduiq go albowiem

dotqd», tjilko WJndyach Wscho'dnich, amnieyszego

daleko насыпки WBrezylii. ‚Тезе ciqikoéé ваши

kowa iest = 5,5; twardoéé pomiqdzy cialami апа—

iomemi nayznacznieysza ‚ tak dalece : z’e naytward

sza stal uiyé go nie moie; postac’ krystalliczna гд

ina, niekiedy oémioboczmi7 czçsto slupa szeécien

Него z'obudwóch stron szeêciobocznzàpiramidq za

kończonego, czasami brylki cztérdziestoboczney.

W mocnym ogniu рту Wolnym przystqpie powie~

‘на pali sie; zwolna, zamieniaiqc sie; парты па.

powierzchni W Wqgiel, a po zupelném vspalleniu

W kwas wçglowy.

229.) Wqgiel évvieio wypalony nie tylko wil

goc', ale i powietrze i wszystkie вашу z nayAWigk

szaychciwoéciaó платежи. iw siebie “гейша. W Wo

dzie sig bynaymniey nie rozpuszcza; w najfmocniey

пут ogniu ani sig topi, ani odmienia ; iest naylep

szym przewodnikiem elektrycznoêci ‚ а naygorszym

cieplika; istoty roêlinne iz'wierzqce gniiqce popra

wia', izly zapach zupelnie wnich niszczy. Wszyst
kie {гиды obcemi istotami napoionev Wyiaénia i

Том 1. 25
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czyéci; C0 od tey samey Wladzy zageszczaiacey za

leieé sie zdaie. W powietrzu i wodzie ciqgiem

navi/ety wieków zadney nie podpada odmianie.

250.) Palqc dyament lub dobrze wypalony we

giel w czystym gazie kwasorodnym, otrzymuie sie

kwas wqglowy, i ieìeli dosyé bylo wegla, caly

gaz kwasorodny zamienia sie w kwas bez Wido

czney odmiany objqtoéci. .lest zas ciqikoêé ваши

kowa kwasu weglowego do wodorodu , iak 20,7: 1,

a sto calów szeêc. waìy 47 gran. Z jego Wiec ga

tmikowey ciqikoéci Wypada, ie 15 czqêci kwa

sorodu , co d0 ‘тлёй, polaczone sa z 5,7 щам. Al

bo maiac Wzglad na stosunek iego cieikosci do

gazu kwasorodnego, która iest .__-47 :54; z’e 47

' /czeéci co do wagi maia 15 шефа, a5!! kwasorodu.

Moina go rozloiyé przez potass, który, iez’eli sie

mocno w kwasie Weglowym ogrzeie, pali sie czer

wonym plomieniem rozkladaiac kwas i oddziela

iac z niego wegiel.

251.) Ale oprócz kombustyi Wegla, tworzy

sie kwas /wçglowy obficíe , przez dobrowolny roz

Наб czyli fermeńtacya i gnicie czesci tak z'wierze

cych iako i roslinnych , a wydobywa sie zwfìgla

nów ziemnych przez ogień lub kwasy. Na ten ko

11520 dosyé iest na mialko utarta krede nalaé kwa

Надю,

znayduie sie kwas yveglowy w Wielu Wodach, i

su siarczanego mocno пода; rozlanego.

w stanie пашет. zupelnie wolnym wiele iam, ia
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skiń i mieysc podziemnych wypelnia; W atmosfe

пе nawet, lubo W maley ilosci sig miesci. Chcgc

go migé zupeliiie czystym, malezy go zbieraé` nad

z'ywém srébrem i przez solnik wapienny osuszyé.

Woda zimna polyka niemal wlasng objgtosé tego

gazu, który za ogrzaniem na рои/тот oddaie. Pier

wsze iego poznanie i rozróznienie od powietrza,

winnismy Professorowi edimburskiemu Black; a

poznanie skladaigcych go pierwiastków niesmier

telnemu Lavoisier`

252.) Gaz kwasu wçglowego (gas acidum car

bonicum) cigiszy iest од powietrza; dla tey przy

czyny, ileA razy sig w atmosferze zbiera , na dól

opada , i mieysca nayniisze , iakiemi sg studnie, pi

Wnice , i t. d. wypelnia. W jzbacli nawet dobrze

zamknigtycli i nieprzewietrzonych , ponad ziemig

lub podlogg, wlasng stanowi warstg. Dla tey samey

przyczyny то2па go z beczek , Ноге Wypelnia , to

czyc' i 2 naczyń до naczyl'i przelewac'. Wigdzic daie

smak przyiemnie kwaskowaty i`wlasnosé czér

Wienienia lekkic'li kolorów rosliniiycli niebieskicli.

yVodg wapienng tak wstanie дин iako iwstai ie

plynnym naprzód mgci, lgczgc sig z wapnem i

stanowigc kredg; w wigkszey zas obfitosci dodany,

tgz samg kredg rozpuszcza i wodg na powrot wy

iasiiia.. Lgczysig z alkali, ziemiami i niedokwa

sami metallicznemi, daigc im Wlasriosó burzenia

sig z jlmemi kwasami. Swiatlo w sobie zanurzone
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gasi li z'wierzgta dusi; wewngtrz iednakza 2 Woflg

bez naymnieyszey szkody uiywaé sig moze.

255.) ‘тещ bardzo sposobamí wyrabia sig

kwas “(од-шагу W-naturzg> i bardzo, obñcie; i zda

ie`sig, ii przyrodzenie ma sposoby rozkladania go

W równey obfitoéci na pßwro'c.I Kwas ten, meca,

çgnia pod-ziemnçgo, Wydobywasig w niektórych

mieyscach 2 wielkich rriass ziem ikamieniI wapien- д

i1ych i tym sposohem vyçodyv mineralnenasyca. For

muie sig Wczasie fermentacyi czyli robienia Wszy

stkich trunków i sklada ich` atmosferg; y W czasie

palenia sig wszystkich istót roêlinnych i z_'wierzg

cych, tiidziez przez oddychanie z'wierzgt. Rosli

ny zas maia “(нац gaz'tenrozkladaé, i obróci

wszy wgglik na ‘Машу poiytgk, kwasoród W sta-,

nig ваш wyziewaé; W czém iednakze pomoçy pro

mieni slonecznych potrzebuig.I pomiugdzy cial`

znaiomych ‚ iedenL tylko potass moie sig w rliim pa

lié i kwasoród mu prosto odebraé; chociai Wmo-_

cnieyszym одой“ wggielY niedokwasy potassowe

na рот-ос пощада i может içh kwasorodu w kwas

wgglowy sig. przeistacza. Dla tego rzecz iest pe- ‘

wna , ze rozpalony ‘моды kwasordd wszystkim nie-_

mal cialom ukwaszonym W czgsçi lub ca_lkowicie

odbiera; w niektórych nawet 2 nich plomieniem

sig pali, co mocnego iego zkwasorodem powino

фанта, iwielkiey zdatnoâci wggla na opal dowodzi.

254..) Gaz nz'edokwas wçglowy (gas ogrydum car-r
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bonicum) ilest cialem 2 wggla i kwasorodu рытви

igcym. Otrzymuie` sig. praigc W mocnym ogniu nie-_

dokwasy metalliczne,tr1,1dno kwasorodu odstgpuigce,

zwgglem; albo lgçzgc kwas Wgglowy bgdz Wolny,

bgdz w wgglach ziemnyçh zawarty ,'zfwgglsm dg

bialoâci rozzarzonyni; lub rozkladaigc go w wggla.

nach przez niektóre metalle ¿ak ielazo lub суш;Ч

W.pierwszym przypadku uzywa sig iiiedokwas

zynkowy , iako naylatwigy i naywigcey tego gazu

daigcy. W drugim , przepgdza sig kilkakrotnie kwas

'wgglowy przez rurg «(шпат s_uchyrn wypelniong

i rozpalong do czérwonosci, lub 0grz'ewa sig mo

cnym. ogniem “издан baryty, stroncyany, albo

Wapna z Wgglem siichyljn i na proszgk utartym lub

z opilkami zelaznemi, 'Bydz' moza, ie {виду го

élinne i z'wierzgce rozkladaigç sig w ogniu, с“,

kolwiek tego gazu wydaig.

255.) Lacz którymkolwiek otrzyma sig sposo-.

bem , zawsze ten gaz zmiçszany iest z kwasem wg?

1‹;1ошущ , o_d_ którçgo go nalezy obniyé wodg “а?

pienng, lego, cigìkoéç': gatilnkowa, ma sig do wo

dorodu iak 15„2: 1. ASto саму? szeâc. wazy `5o gran.

Woda. go polyka bliskg т‘з swoiey objgtoslci,` Zŕmie

нажму d_wie obigtoácí tego ‘ваш; 2 jedng kwasp

rodnego i przépusciwszy przez nig Зэки; е1е1щту_

czng, zapalaig sig i_tw0rzg sig dwie o_bjgtosciczyf
stego kwaslu Wgglowego. Шиш wypada, z’„e gaz tien

ma W sobig рант‘? tyle kwasorodu co kwas wgglof
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wy; czyli , ieieli on ma ieden stosunek , kwas wg
giowy bgdzie mial dwa.l Zatém poìoìywszy W kwa

sie Wgglowym dwa stosunki kwasorodu równe 50;

wypada na ieden stosunek wggla (250) 11,4. Wigc

gaz niedokwas wgglowy wyraâaé sig bgdzie przez

15-|11,4‘: 26,4, a kwas przez 11,4-)5o:41,4.

Mocno ogrzany potass , zapala sig W gazie niedo

kwasie Wgglowym , caly gaz niknig, a Wggiel osia

da. Z powietrzem zmiészany za. zbliienigem ognia

lekko wybucha i pali sig plomieniem niçbieskim.

Swiécg zanurzorla w sobie gasi i dusi z'wierzgta.~

256.) Zie soliród bynaymniey na Wggiel nie

dziala, Wyâey pokazaliémy. Lecz zmieszawszy ró
Wne obigtoécil suchego solirodu i niedokwasu wg

glowègo ipostawiwszy W promieniach sìonecznych,

obadwa gazy lgczg sig i zggszczaig do роют/у swo

iey obigtgéci. Postrzeienie tp Winniémy .Íanowl'

Davy, naprowadzonemu na to przez dogéwiadcze

nia P. Murray. Utworzony туф sposobem gaz iest

z pomigdzy dotqd znaiomych naycigiszy; albowiem

podlug Thomsona poloiywszjr cigikoêé рожден-2:1:

1,000, cigikoêc' tego gazu icst: 5,669. Sto calów

szesc. Waiy gran 111,91. Oczy niezwyczaynie gry

zie , niebicski papier czerwieni i 2 zasadami sol

nemi sig ìgczy, polykaigc ammoniaku 4 razy swo

ig сыт-056 i daiqc z nim sól lotńg i latwo sig to

pigcg. [На tey przyczyr'ly chemicy Есть go do

kwasów i wtakim wzglgdzie wypaduloby go na
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штаб kwasem solno-wçglowym (acidum carbo-ha

logeniclim, carbo-murialicum). Thomson go нашу

wa gas p/Losgenìzçm. Rozklada on ‘игуан ammo

niakalnyi kwas weglowy 2 niego ‘журчат; iego

zaê zwiazek 2 ammoniakiem nie rozklada sie przez

kwas octowy, ale rozklada przez saletrowy woda

rozlany , który sie burzy 1 wypedza kwas we_glowy

iwodo-solny. Ogrzewaiac 2 gazem вето-“19810—

wym cyne, zynk i antymon, tedy rozklada sie,

zamienia metalle w solniki i zostawia gaz niedokwas

weglowy, który zaymuie dwa razy „также; рг2е

strzeń. Niedokwasy tych metalli rozkladaia go

tym samym sposobem, z ya róinicaî ii zamiasvt

niedokwasu , tworzy sie kwas Weglowy.

257.) VVegiel laczy sie bardzo dobrze z Wodo

rodem , 1 рош1пгштз2у , ze otrzymany z roslin za

wsze tego pierwiastku mniey lub wiecey mawso

bie; dwa sa dobrze poznane gatunki gazu ‘тобо—

rodnego welglisteg'o, z których piel'wlszy nazywa

my prosto диет wodorodnym wçglístym (gas hy

drogenium carbonatum); drugi nad-zoçglístynz(gas

hydrogenium super-carbonatum) albo задет oley

пут. А chociaz, родив sposobu, iakim sie otrzy

muie gaz Wodorodny weglisty, bardzo róznaó ma

i gatunkowa ciezkosé, 1 ilosé wegla, i tak ñzyczne

iako i chemiczne wlasnoéci, wszelako rozumial

bym, ze we wszystkich tych przypadkach moz’e

tylko gaz wodorodny prosty, bydz' zmiesz any W roz
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mait'ych stosunkach z wodorodnym Wgglístym; ale

z`e dwa tylko sg prawdziwe i, niezmienne rodzaie

tego ostatniego, w ktsi'y'ch stosunki wodorodu i

wggla sg stateczne. Z гусь 'pierwszy otrzymu

ie sig xiaylepiey przez destyllacyg soli maigcych

kwasy roslinne Wsobie, a'mianowicie oc'cianu po

tazowege. ` Ten, który 'sig otrzymuie z ròzkladu

istot organicznych przez ogień lub gnicie; ten któ

ry pochodzi z destyllacyi wggla ziemnego, 51:16:

ry sig Wydobywa ze dna. та stoigcych, naybliiey

przystgpuie do niego. Chcgc go mies czystym па—

leíy go wprzód dobrze obmyó wodg wapienng, ро

niewaâ zawsze iest z kwasem wgglowym zmiesza

ny. у

258.) Gaz t'en pali sig mocnym cokolwiek sól

taw'ym plomieniem. Ma zapach spalenizny, dosyó

nieprzyiemny ; smaku nie ma zadnego. Woda. go

polyka T'î czgsé swoiey obigtosci. Gdy iest czy

sty, sto calów kubicznych waiy okolo 17 gran,

а. iegb cigikosé do wodorodnégo iest blisko iak

8:1. Wystawuigc go na mocne iciggle dzialanie

elektrycznosci, osiada wggiel i pozostaie dwa razy

tyle, co do obigtosci, gazu Wodorodnego. Zmie

szawszy zas iedng iego miarkg ze dwiema gazu kwa

sorodnego izapaliwszy przez iskrg elektryczng, о—

trzymuie sig Woda i kwas Wgglowy, który blisko

iedng zaymuie obigtosé. ища wypada, ze gaz ten

powstaie z jednego stosunku ‘танка: 1 1,4 i 4 sto
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sunków wodorodu, a zatém ze go W rachunku sto

sunków chemicznych przez liczbg 15,4 wyraâaé na

lezy.

259.) Ogrzewaigc w retorcie mieszaning спе

rech czgsci mocnego kwasu siarczanego z jedna wy

skoku , otrzymuie sig gatunek ваши, który папуа

no oleynym dla tego , z’e ieieli sig zmiesza z готовь

miara chloryny, obigtoéé mieszaiiiny zmnieysza

sig powoli , a pokazuig sig krople plynu podobne

go do oleiu , który sig z wodorodu, wggla ichlo

ryny sklada. Gaz ten pali sig mocnym bialyrn

plomieniem; 2 Wodg sig cokolwiek lgczy, która

go _§- ezgêé swoiey obigtoéci polyka. _Cigikosó ie

во та sigdo ваш wodorodnego: 15:1, asto ca

lów szesciennych тайн‘ od 29 do 50 gran. Roz

klada sig przez elektrycznosé osadzaigc wggieli

zostawuigc dwa razy swoig obigtoêé gazu wodo

rodnego. Do zupelnego zgorzenia poßrzebuie trzech

miarek gazu kwasorodnego, daigc wodg i dwie

miarki kwasu Wgglowego. Шиш sig pokazuie, ii

dwa гашу ma tyle wggla ile poprzedzaigcy ‚ toiest

na cztéry stosunki “кафтан—24, dwa stosunki

поём z 22,8; a zatem stosunek iego nalez’y Wy

razac’ przez liczbg 26,8. Zmieszawszy go z soli

rodem i zapaliwszy przy swiecy , osadza bardzo

Wiele тегам. Raz “батист, iz~ sig za zmiesza

niem z chloryng 2 wysàrzalem dobrowolnie zapa

ш. ‘ Y к `

Т 0 М I. `24k
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240.) Zapalaigc za. pomoca iskry elektryczney

gaz Wodorodny Wgglisty zwla'szcza olcyny, z mniey

szg iloscig gazu kwasorodnego zmieszany, aniiel

li do zupelnego spalenia potrzeba, oddziela sig

Wggiel,` powstaie cokolwiek поду, ipozostaie gaz

zapalxîy, zaymuigcy przeszlo dwa razy “жидкие

mieysce 0d mieszaniny gazów (Азиат/6011. Bertho

let zapalil mieszaning ze 4 czgsci gazu oleynego i

lrzech kwasorodnego, które po spalgniu zaigly

miarek 11. Cruikshank zmieszal 6 miar gazu wg

glistego z 4;: kwasorodnego, a p0 spaleniu obigtosé

ich byla 12%. Z гусь miarek 254- byly kwasenl wg

glowym„ a pozostale 10% gazem zapalnym, który

dla zupelnego zgorzenia nie potrzebowal wigcey iak

polowg swoiey obigtosci gazu kwasorodnego, ida

wal 2 nim ша, samg obigtoéé kwasu wgglowego.

Ten wigc gaz тай! niektórzy chemicy za poig

czenie potróyne Wodorodu, Wggla i kwasorodu,

daigc mu nazwisko gazu klaasorodlzo-wçgll'sto-wo

dorodnego (gas hydrogenium 0xy-carbonatum). Lecz

doswiadczenia P. Henry pokazaly, iz’ iest tylko

mieszaning gazu wodorodnego wgglislego iniedo

kwasu Wgglowego. Bertholet nawet, ma “мумие

gatunki ваши wodorodnego wgglistcgo za takowe

potróyne polgczenia, a gaz niedokwas Wgglowy

za to samo, przypuszczaigc w nim kwasorodu nay

Wigcey a naymniey wodorodu.

241.) Lampadíus destylluigc w roku 1796 pi
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ryty 2 Wgglem bgdz' pospolitym, bgdz' ziemnym, 0

trzymal plyn szczególny , którego wiasnosci byly

nastgpuigce: 1.) Amocn)r przenikaigcy zapach. 2.)

wielka lotnosc', дают/а} sig albowiem w52° Beau.

i na powierzchni ciaìa sprawowal mocne czucie

zimna. cigilioéé` gatu'nkowa. 1,500. 4.) ‘Щепка.

2ара1поёё i to od naymnieyszey пашет iskry elek

trycz-ney. W czasie palenia twoljzylo sig bardzo

Wiele родни/газа i kwasu siarczanego i cokolwiek

“году; piomień byl bìgkitny i bez sadzy. 5.) La

two sig mieszal 2 Wyskokiem Winnym. 6.) Bardzo

prgdko rozpuszczal fosfor. Leigc cokolrwiek tey

solucyi na bibulg, ta. zapala sig sama przez sig

w przeciggu 10 lub 15 minut. 7.) S'wìatìo bardzo

moono Юта}. 8.) W Wodzie bardzo sig malo roz

puszczai. Те doêwiadczenia przekonaly go, ii'

siarka i Wodoród byìy. czgêciami skladaigcemi te

go plynu. r ' i

l l 242.) Poz'niey cokolwiek PP. Desormes ,i Cle

ment opisali 11am tg ватаг istotg pod imieniem siar-l

ki wçgliìstey Qsul-phur carbonatum), którg otifzyma

li nastgpuigcym sposobem: fura. Porcellanowa. do

brze oblepiona , Wypelnia sig wggIam i przepro

Wadza przez piec pochylo; do niiszego koń'ca, sto- '

suie sig rum szklanna tak, aieby drugi iey koniec

opieral sig na dnie ñaszki ‘моде; wypelnioney. Do
końca Wyâszego агава г\1гагв2ыёппа‚ maigca'wsof

bie шиш kawalków siarki: konieç toy rury 1110€

y.,
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winien bydz doskonale zamkniety i przepuszczaé

tylko drót zelazny, za pomoca któregoby moina

Вашим siarki podlug upodobania do rury porcel

lanowey розни/ай. P0 takiém przygotowaniu, roz

pala sie ŕura , a zatém i zawarty w niey wegíel,

do czerwonoéci i powieksza sie ogień дерму, d0

póki loable gazu wodorodnego przechodza. Skoro

tych wiecey nie masz, wsuwa sie po Наташки siar

ka do rnry. Wydobywa sie natychmiast bardzo

obñcie plyn lotny, który sie na dnie wody Wroz

ciek zamienia 5 a rozciek ten iest tak nazwana siar

ka weglista.

245.) Jeieli szczególny ten plyn iest шуму}

'ledy iest zupelnie przezroczysty i'bialy; zapach

ma wlasciwy dosyé mocny, smak chlodzacy i szczy

piacy.` Zwoda sie wcale nie laczy , apod dzwo
nem wialtrociagu gotuie sie przez nie i wgaz za

mienia. i Pali sie sposobem do wyskoku lub eteru

podobnym, wydaiac mocny zapach siarczany, osa

dzaiac siarke i zostawuiac wiele wegla p0 sobie.

_Zamkniety l)gv gazie kwasorodnym, laczy sie znim

powoli igw gaz zamienia; za przybliieniem 597121

tla gazten szybko i 2 hukiem sie zapala. Wpo

wietrzu atmosfeŕy гаме sie,` wgaz przeistacza, lecz
który plonie bez huku; fosfor 1 siarkçI rozpu

szcza.

г. 244.) Szczególna lotrioéc’ izapalnoéó tego ply

пи byla powodem wielu chemikom do uwa

IS"
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z’ania go raczey z Lampadiusem za istotg z siarki

i wodorodu zlozong , co Bertholet mlodszy doswiad

czeniami okazaé sig staral. Wreszcie Р. Cluze'l

dal nowy rozbiór tak nazwaney siarki Lampadiusa

staraigc sig okazaé ‚ iz’ sig sklada 2 wggla , siarki,

wodorodu i saletrorodu. .lakowe doswiadczenia
rdaly powsd'PP. Thénard i Vauguelin do skrzgtnego

Szczególney tey istoty rozbioru; z którego sig о

kazalo, iz Wrzeczy samey sklada sig z 85 do 86

siarki i 14 do 15 тишь, bez wodorodu i saletro_

года. Podlug rozbioru Berzeliusa zawiera siarka wg

glista w stu czgsciach siarki 84,85 i wggla 15,17.

Со wycliodzi na dwa stosunki siarki _._ 60 iieden

шефа = 11,4 , tak dalece, ze istota ta Wyrazaé sig

bgdzie przez liczbg 71,4,

XVIII.

Род-07‘. .Podkwas i kwas fosforyczny. был”: inad

solnik fosforu. Gaz wodofodny foqforyczny it. d.

245.) Nazywamy foqforemlphosphorum) isto

tg pól-przezroczystg, bialg lub cielistg, która sig

latwo lamaé, kraiaé i gigs naksztalt wosku daie;

która wpowietrzu wydaie 2 siebie душу biale, a

w ciemnosci 'swieci; a którey cigikosé gatunkowa

iest = 1,77.

247.) Istota ta w chemii bardzo тайна, w po

Wietrzu lub gazie kwasorodnym sama przez sig za

pala sig w temperaturze 52° Reaum., z pewnym trza
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диет i nayzywszym plomieniem. 'W czasie Àpas

lenia wypuszcza wielkg mnogosó dymów bialych,

kfóre W ciemnoêciach swiécg. WV cieple 56° Beau.

topi sig a W 85° w parg zamienia. Ale dwa do

Éwiadczenia ostatnie czynione bydz' плащ >w gaza'ch

do palenia sig cial niezdatnycli. Jezeli stopiony

fosfor z wolna stygnie, krystallizuie sig w blaszkì

blyszczgce. Lecz podlug P. The'nard ieieli sig roz

topiony nagle ostudzi, czernieie iak wggiel ‚ roz

Atopiony zas na nowo i zwolna studzony, wraoa.

do pierwszey przezroczystoéci. Jezeli powietrze

doskonale iest suche, fosfor bardzo prgdko swiecié

przestaie, a za wpuszczeniem cokolwiek wody, zno

wu sig swiatlcm ОМУ-ша. W temperaturze niz

szey od5° Reaum. wcale nie swieci.

247.) Во2рпз2с2а sig fosfor Woleiach , osobli

wie lotnych , 2 których solucy)r niektóre w pewngy

temperaturze swiecg; rozpuszcza sig гаме i w ete

rach , a пашет i Wwyskoku Winnym, zktórego vgo

woda oddziela. Leigc таком/ад solucyg Wciemno

éciach na “годе; , cala iey powierzchnia êwiatlem

sig okrywa. W wodzie wcale sig fosfor nie roz

. puszcza , ale zdaie sig rozpnszczar;` iego niedokwas,

iakim sig W niey za czasem pokrywagwoda albowiem,

w którey istota ta bardzo dlugo przebywala, W cie

mnosci za lekkiém poruszeniem swiéci.

248.) “Не1е iest znaiomycll sposobów wydo

bywania fosforu , ale wszystkie na (от sig kończg,



‘aieby Wczérwonym ogniu kwas fosforyczny przez

wggiel rozlozyé. 'VZ poinigdzy innych zas ten iest

nayprostszy. Wypalone do bialosci i na proszek

tluczone kosci, oblewaig sig blisko polowg kwasu

siarczanego; mieszaig sig czgsto przez kilkanascie

godzin, a potém “Годе; rozlane, cedzg. D0 prze-i

cedzonego plynu dodaie sig аорту rozczyn saletraä

nu olowianego , dopóki bialy powstaie osad. Ten

vzbiera. sig , obmywa , suszy i z pigtg czgsciaJ wggla.

zmieszany , destylluie do ‘моду , 2 тоспеу ziemney

lub porcellanowey retorty. Otrzymany fosfor przeà

ciska sig W ciepley Wodzie przez skórg i choWa

pod “года; Pierwiastek ten znayduie sig" 0bficie

W stanie kwasu 2 ziemiami lub alkali polaczonego,

Wczgéciach z'wierzgcych, osobliwie w kosciach i

urynie ; tudziei i w niektórych roêlinach.A Poz'niey

znaleziono go wtym samym stanie ipomigdzy cia-ß

1ат11‹кора1пеш15 gdzie iednakie organicznym 1510—

16т mógl swóy растре]: bydz' winien.

249.) Widzieliémy Wyzey (150) ze fosfor spa-à

lony Wgazie kwasoroilnym lub powietrzu, zamie-~

nia sig Wdymy biale kwasne. ‘пущу te osiadle i

skrzeple stanowig kwas [од/атому‘ suchy, a na.

“(прёт powietrzu przyciggaig Wilgoé i zamieniaia

sig w kwas plynny. Китая ten wstanie doskonaâ

- lym , iest zupelnie bialy; bez zapachu, W ogniu

виду, nie tylko sig albowiem zggszcza i wysuszaé

bez straty daie, stanowigc massg bialg, kruclig i



mocuo kwasng; ale nadto na mocn)r ogień тузы

Wiony topi sig na szklo przezroczyste , i торце sig,y

rozpuszcza na suçho krzemionkg' i szklo gryzie.

W bialym nawet ogniu nie podnosi sig, a W Wo- к

dzie ze znaczném cieplem rozpuszcza. Рейна Davy,

ieìeli w czasie gorzenia fosforuliest podostatkiem

gazu kwasorodnego , kaidy gran polyka calów 4%.

250.) Znayduie sig kwas fosforyczny dosyé

obficie i W naturze zzasadami solnemi polgczony.

Czgsci niektóre organiczne, a mianowicie z'Wie

пегое, dosyé go wiele wydaig. Uryna, nie тупы

kwas ten Wolny w sobie zawiera, i dla tego kolory

roslinne niebieskie czerwieni , ale nadto izlgczony

2 wapnem, sodg iammoniiakiem. Sam 4fosfor nay

pierwey W urynie znaleziony, czyli raczey zniey

wydobyty zostal. Poz'niey pokazalo sig , ii ziemia.

козой z'wierzgcych po wielkiey czgêci zwapna туш

kwasem nasyconego sig sklada i teraz naypospoli

ciey kwas fosforyczny 2 tey ziemi Wydobywamy.

Znaleziono go potém i Wkrólestwie kopalném po

lgczony z z’elazem, antymonem i innemi zasada

mi.

251.) Nayczystszy iednakie kwas fosforyczny

Зевс ten, który sig robi przez spalenie fosforu.

Lavoisier go otrzymywal bardzo dobrze kwaszgc

fosfor przez kwas saletrowy. Na ten koniec wy

biera sig retorta szklanna zszyykg, umieszcza sig

w gorgcym piasku i kituie sig do niey balon ob
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âzêrny. D0 retorty leie sie kwas saletrowy cz'ysty,

który Skoro sie rozegrzeie , wpuszcza sie do niego

fosfor wmalych kawaleczkach рг2е2 otwór szyyki

`dopóty, dopóki sie caly kwas saletrowy nie roz

loiy 1 wdymacll czerwonych nie uleci. Potém na

tqza sie ogień, azeby 4pozostaly kwas saletrowy

wypedzié, i otrzymuie >sie w retorcie czysty kwas
fosforyczny. Meina fosfor i nay zimno W kwasie

saletrowym rozpuscié , apotém rozczyn ten do su

clloâci na ogniu wyparowac'.

252.) Zostawiwszy fosfor dobrowolnemu i nie

znacznemu 15гог2еп1п wpowietrzu, które допе—

nie na ciaglém swieceniu zalezy; cialo to przycia

ga powoli kwasoród, а. ро1адс2уш52у Sifì 2 Wil

gocia, stanowi plyn, który iest рой/витает fos

jorycznym (acidurn phosphorosum). Podkwas ten,

iest poczeêci lotny, ma zapach fosforu dosyé wy

raz'ny; wystawiony na cieplo mocnieysze , tra
‘ci naprzód wieleiwody, potém wydaie pare fos

foryczn'q , która sie za zetknieniem z powietrzem

zapala'; wreszcie pozostaie kwas fosforyczny, któ

ry sie na szklo topi. Przez kwas saletrowy zamie

nia sie W cieple, W prawdziwy kwas fosforyczny. y

Z powietrza wszakze nie zdaie sie przyciagaé kwa

sorodu , i w останусь nawet naitzyniach cbowany

bydz' moie. Naylepszy sposób robienia obficie tego

реактив. iest: aíeby uloiyé zwyczayne laseczki

fosforu Wmalym szklannym leyku, którego nizszy

T o м 1. - 25
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otwór Wpuszcza sig do ilaszki-7 leiek ten przykry

wa sig zlekka, tak, aby powietrze mialo przystgp.
Рои/Оше palenie sig fosforu , daie z wilgocigl at

mosferyczng, dymy biale‘, które sig przez leiek

do Haszki spuszczaig, i tam zwolna zamieniaig

w krople. ` Podobne krople spuszczaig sig i przez

` otwór leyka, i za czasem wszystek fosfor W pod

kwas sig przeistacza.

255.) Рейна Davy, ieìeli sig fosfor pali W bar

dzo rozrzadzoném powietrzu, otrzymuig sig wy

raznie trzy istoty: пар/‘шт, kwas fosforyczny; po

wto're, bialy proszek daigcy sig Мыло ulotnié;

potrzecie, cialo czerwone, które w porównaniu

z pierwszèm wogniu iest stale iwymaga do rozto

pienia sig wyzszego ciepla od wody wrzgcey.lstota

lotna rozpuszcza sig w woilzie i nadaie iey wlasno

sci kwasne; ma mniey kwasorodu od kwasu fosfo

rycznego , bo mocno w powietrzu ogrzana pali sig

i zamienia w kwa's fosforyczny. Этак ma kwasny

wlasciwy, a zapacli do czosnku podobny; iest опа.

zmieszana z fosforem , ale iest to w rzeczy samey

cialo', które рощи; nomenklatury francuzkiey,

podkwasem fosforycznym nazywaé sig powinno.

Istotg czerwong ma Davy za niedokwas fosforu,

kiedyÍ Thénard utrzymuie , isfosfor nie ma czerwo

nego niedokwasu; ale ie cialo czerwong po spale

niu fosforu pozostale iestfosforkiem wçgla. Распад

 

niego albowiem, naybielszy nawet fosfor wggiel
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w sobie zawiera i dla tego upewnia, 12 powolne

gorzenie fosforu nie tylko daie podkwas fosfory

czny, ale i kwas wgglowy. Prawdg mówigc , lubo

о, Бушоёс1 niedokwasów fosforycznych Wgtpié nie

mozna, zaden atoli nie iest dotgd nalezycie ро

znany , zwlaszcza co do stosunku skladaigcych go

pierwiastków. DavJl wszakze rozumie, 12 па1е2у

wniedokwasie fosforycznym polozyé na dwa sto

sunki fosforu ieden kwasorodu.

254.) Podlug doswiadczeń Rozz'er sklada sig

kwas fosforyczny z46,5 czgéci fosforu i55,5 kwa

sorodu; a родив Berzelìusa z45,58 fosforu i

54,42 kwasorodu. Родив Lavoisier sto czgsci fos

Того, polykaig przez spalenie 150 czgsci gazu

y kwasorodnego, zkad powstaie 250 czgéci kwasu;

решив Вшёег zas nie polykaig wigcéy iak 111 czg

sci. Davy ротонда, 12 10. gran fosforu potrzebuig

kwasorodugran 7,7 na zamienienie sig w podkwas

fosforyczny. Podwoiwszy te liczby wypada na ie

den stosunek kwasorodu okolo 20 gran fosforu.

Zkgd wnosimy , 12 па1е2у wyrazaé prosty мозолей

fosforu przez 2o; рощи/Удэ zas fosforyczny przez

2о+15=55. A poniewaz kwas zawiera dwa ra

zy tyle kwasol'odu со podkwas, wigc go wyrazaé

bgdziemy przez 20-1-50 = 50.
u 255.) Solirófl lgczy sig bardzo dobrze zfosfo

rem, _daigc 2 nim dwa prawdziwe stosunki. Sollgz'k

fodoru (halois phospllori), phosp'hcrane, otrzymuie
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sig przepuszczaigc parg fosforu przez solnik lub паф

solnik zywego srébisak, albo olowiu. Studzgc роч

tém skrzgtnie przechodzgcg bardzo loing parg W001

kolwiek oddalońém naczyniu, otrzyrnuie sig plyn

przezroczysty.iak пода, którego cigzkoêé` gatunkoç

wa: 1,45; ten , przez dzialanie na wilgoé шато—

вГегущпсъ , wydaie душу ggste maigce zapach kwa

su Wodo-solnego iniknigpowoli nic po sobie nie

zostawuigc. Sucliego iednakie lakmgsowego рац

pieru nie czerwieni. Ogrzewaigc w тут solniku

fosfor , czgêé iego sig rozpuszcza , a Wystawnigc go

naówczas nadzialanie atmosfery, zostawia blonkg

fosforu , k\tóra sig pospolicie zapala, gdy sig plyn

lcie na papier. t _

256.) Mieszaigc solnik fosforu 2 wodg, pow

staie plyn naksztalt ulepu ggsty, który sig roz

внеш/а, mocno burly, wydaie mnóstwo dymów

kwasu Wodo-solnego i krystallizuie sig poWoli , ie

ieli nie nadto iest “году. Nowa ta. istota krystal

\

Iliczna ma wlasnoéci szczególne: ogrzewaigc ig w p0

Wietrzu zapala sig i plonie mocnym plomieniem,

Wydaiac bulki gazu , które sig , na powierzchni pg

kaigc , pala. Davy ma to cialo za podkwas fosfory

czny scisle polgczony z “года , czyli za wodnik pod

kwasu fosforycznego nazywaigc go podkwasem wo

do-foajbrycznym (acidum hydro-phospllorosum). Do

Wodzi [его naprzód dzialaniem ammoniaku; bo

ogrzewaigc go z ватт ammoniackim, ucliodzi

l

А__..__...4-.____А,’
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woda , а tworzy sig podfosf'oran amxnoniakalny,

powtóre, przez iego rozklad W naczyniach zam

knigtych, gdzie przez mocne ogrzanie otrzymuie

sig kwas fosforyczny {зак Szczególny, 2102011)!г

z Wodorodu i fosforu.

257.) Iezeli sig Wprowadzi fosfor do czystey i

suchey chloryny,ted,y zapala sigA natychmiast i rzu

caigo na okoloV iskry biadym pioniepìomieniem.

Оду sig to dzieie, podnosi sig istota biaia, która.

11a bokach naczynia osìada, i ieieli chloryny iest

dosyé, kazdy gran fosforu poiyka 9` calówÍ szesc.

gazu, aoprócz tego biaiego i lotnego proszku, nic

sig wigcey nie тщету. Proszek ten iest iak énieg

biaiy, itak lotny , ii nizszém od Wody Wrzgcey

ciepiem w parg sig zamienia; рг2у mocném ie.,

dnakze nacisnieniu topi sig i zsiada Wprzezroczy

ste krysztaiy. Wodg bardzo mocno rozklada, two

rzgc zjey kwasorodem kwas fosforyczny, a z wop

dorodem wodosolny. Za zbliieniem do swiécy za.

pala sig. Przepuszczaigc go z kwasorodem przez

rozpalong rnrg rozklada sig, daigc kwas fosfory

czny i chloryng; suchy lakmusowy papier czer

wieni. Z ammoniakiem sig lgczyv i znaczne rodzi

cieplo, daigo z nim Затон; nierozpuszczaigcg sig i

wlasnoéciami „do ziem podobng. Jest Wigc ten рго— `

szek kombinacyg solirodu 2 ГозГогеш, maigc dwa.,

stosunki pierwszego, a drugiego ieden , a жжёт.

wyraiac' sig Powinien przèz liczbg 20+154 __.. 154-~
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А poniewaì wyzey opisany solnik fosforo роют;

tylko tey iloêci chloryny ma wsobie , toiest: na ie

деп stosunek fosforuz2o, ieden stosunek chlo

ryny = 67; wiec proszek bíaly , о którym теша,

,iest nadsolnikìemfosforu (pho'sphorana). Ile razy sie

para fosforu przez ogrzany solnik lub nadsolnik

z’ywego srébra pr'zepedza, otrzymuia sie pospolicie

z fosforem obiedwie te istoty , toiest; solnik i nad

solnik.

vllydrogenium phosphoratum) gotuiac fosfor z pota

zem, soda albo wapnem , i woda. Ma on zapach

mocny do fetoru zgnilycll ryb podobny, za zetknie

niem sie 2 powietrzem z hukiem sig sam przez sie

zapala, z gazem zas kwasorodnym mocno wybu

cha; 2 во11го‹1ет sie z’yw0 i z wybuchnieniem za.

pala. Woda zimna rozpuszcza go blisko czwarta

czesé swoiey obietosci , dla tego wypada go zbie

raé nad zywém srebrem , zwlaszcza, ze i zawar

te wwodzie powietrze latwo go zarazai psuie.

Napoiona nim woda ma smak зоны 1 п1ерг2у—

iemny , tudziez’ zapach samemu ватта wla'sciwy;

wpowietrzu sig rozklada i przez zagotowanie zu

pelnie rozpuszczony gaz opuszcza. Gaz fosfory

czny wydobywaiacy sie z czesci z'wierzecych gni

iqcych, iest przyc-zyna, lekkiego i biegaiacego o

gnia, iaki czesto w nocy na cmentarzach, dawnych

vpoboiowiskacli 1 powierzchni niektórych wód wi

258.) Robi sie gaz wodorodny josfkorycizny (gas
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dzieé moina.' Takowe wody zyskaly nazwisko wód.

goreigcych.
259.) Przepuszczaigcdlugo iskry elektryczne l

przez gaz fosforyczny, osiada fosfor W postacî

czerwoney blonki , -a zostaie czysty gaz wodoro

dny maigcy tg samg obigtosé co 'fosf0ryczny. O

grzewaigc atoli w nim zynk lub potass, obigtosé

iego о % czgsé rosnie, a metalle z fosforem sig lg

czg. Podlug postrzeień Davy, gaz ten podlug

sposobn iakim sig otrzymuie, niezmiernie we wla
snosciacll swoiclfi iest róiny; плаще cigikosó ga

tunkowg wzglgdem wodorodu od 4 az do 7.

260.) Tense autor opisal w roku 1812 nowy

замшей gazu fosforycznego , który nazwal gazem

wodorodno-fosjorycznym (gas hydro-pliosphgricum).

Otrzymuie sig ten gaz ogrzewaigc bez przystgpu

powietrza staly wodnik podkwasu fosforycznego

(256). Pozostaie na (пл czas kwas fosforyczny sta

ly i wydobywa sig mnóstwo plynu sprgiystego,

który iest диет, o którym mowa. Zapach iego

iest nieprzyiemny, lecz mniey przykry od gazu fos

forycznego 3 nie zapala sig sam przez sig , ale ogrza

ny zgazem kwasorodnym gwaltownie wybuclia.

W chlorynie plonie bialym plomieniem. Woda

go polyka à czgsé swoiey obigtosc'i, aiego cigzkosé

gatunkowa iest wzglgdem gazu Wodorodnego iak

12:1. Ogrzewaigg w nim potass , podwaia sig Зево

obigtosé i znayduie sig czysty gaz wodorodny. Za
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mieniaigc w nimw parg siarkg, robi sig siarka fos-i

foryczna i pozostaig blisko dwie obigtosci wodoA

годы siarczystego. - Zapalaigc go ze zbytkiem gaza

kwasorodnego, tedy trzy _iego czgsci со do obig

~toéci, роду/111112 przeszlo lpigé czgéci'kwasorodu, i .

zawsze opada cokolwiek lfosforu_ Zapalaigc 8 vie

во miarek z 2 gazu kwasorodnego za pomocg iskry

elektryczney, osiada znaczna ilosé fosforui zo

staie 9 czgêci gazu , który zzapachu podobny iest

do zwyczaynego fosforycznego. Звала. iego obig- «

was poiyka niemal 4 obigtosci сЫогупу. Р Davy

rozumie , 2е sig sklada z jednego stosunku fosforu

1 czterech wodorodu , i 2е w nim dwie miary ga

zu Wodorodnego zggszczone sg do iedney. Wy

raiaigca go liczba ma bydz' 24.

261.) Stopiona. siarka bardzo sig iatwo lgczy

2 fosforem i to W róinych stosunkaclL Im zaâ

wigksza proporcya fosforu do siarki, tym cialo to

zloione trudniey ggstnieie iniekiedy mocnego na

to potrzebuie zimna. Nayplynnieysza mieszanina

iest z póltoréy czgéci siarkii dwóch fosforu. Mo

z’na fosfor topié zproszkiem siarczanym ipod Wo

dg, lecz W malych tylko iloêciach 1 strzeggc sig

zbyt mocnego rozegrzania; inaczey W momencie

kombinacyi gwaltownie wybuchngc' i naczynia roz

sadzié mogg. `Leigc podobuie na mieszaning fos

fora i siax-ki ‘моде; gorgcg, nastgpuie тоспу туи

straal. Naylepiey “бос dodawaé po нападении fos



forli do si'aŕki roztopioney w dlu'giey szklann'ey

rurce.

262.) Polgczenia fosforu z jnnemi cialami па

’zywamy Wogólnosci [душат (phosphoreta). Po~`

dlug P. Henry kombinuie sig fosfor bardzo dobrze

z czystém alkali iziemiami iustanowi fosforki praw

идёте. Naylatwieyszy zas do otrzymania z решка

dzy nich iest fosfor'ek wapz'enny, który sig robi 11a

itgpuigcyni sposobeml: biervze sig rurk-a szklanna/

dosyó obszerna i z jednego końca 'zamknigta, do

niey kladzie sig drobno pokraiany fosfor i туре!—

nia sig reszta гагу Wapnem swiezo wypaloném

w malych kawaleczkach. Ро czém oblepia sig rur

ka dopóki sigga wapno, a otwór zamyka sig ра—

р1егетъ Ogrzewasig potém czgêé oblepiona ai'do

vczerwonoêci, a skoro postrzezemy, ze Wapno iesk

roziarzone , ‘ogrzewa sig fosfor tak, aby sig “72110—

sil W postaé pary , która sig lgczy z rozpaloném

Wapnem i daie fosforek koloru brunatno-czerwo

nego. Ten пашей we zwyczayném cieple yatmosferym '

czném под? rozklada i daie gaz Wodorodny {сан

foryczny.

XIX. д

Bor ikwaiî b'orvwy czyli Богатой/у.

A2651.) Biorgc röwne czgéci czystego i mocno

Wyprazonego kwasu boraxowego wpros'zku i po

tassu, ukladaig sig ‘павший na przemian т гигсе

T o м I» '26



.\

г‘ч'й

il.

l

__ 190 _

- iniedzianey lub szklanney >zewnatr'z oblepioney; do

tey stosuia sig mala rurka szkianna, Мёда sig nu

rza wî ìywém srebrze. Ро c_zéml'ozpala sig rurka

do czerwonoêci przez niinut kilkanascie , a ostu

dzona rozbiia sig , rzucaigc caig massg do поду

destyllowaney w dlugiém i wgzkiém naczyniu. Ro

zegrzany plyn przesyca sigv kwasem Wodosolnym i

obmywa coraz поит! wodg, dopóki infuzyi `lak-Y

musu nie przestanie czerwicnic'. l I

n 264.) Otrzymany tym sposobem bor iest zielo~

no-brunatny , вину, bez smaku ; na kolory roélinne

Wcale nie dziaia; W mocném пашет cieple ani sig topi

ani ulotnia; w wodzie, wyskoku, eterach i oleiach sig

'nie rozpuszcza; “году gorgcey nie rozklada. Ani

rozklada w zwyczayney tempêraturzë powietrze,

lub gaz kwasorodny; lécz do czer'wonòsci озна—

ny , pali sig z’ywo zwlaszcza W gazie kwasorodnym

i daie kwas boraxowy. W'naturze (Ища nie byl

`znaleziony w iadnym innym тупики, орг6с2

2 kwasorodem.

265.) .Ku/as zas boraœawy czyli liorowy zna

leziony byl Wniektórych iezíorach wioskich; tu

‚ dziei w boraxie z вода! iw tak напишут boracy

cie z magnezyg i wapnem zigczony. Wydobywa

sig zas zazwyczay ‘2 Ьогахи i to naylepiey przez

krystallizaoyg. Tym końcem rozpuszcza sig borax

W Wodzie wrzgcey, i do nasyconego roztworu do#

daie sig zwolna kwas siarczany, przez со sig od

› i
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dziela powoli kwas boraxowy ikrystallizuie тын

szki szescioboczne. Robiony atoli kwas za. pomo

ça siarczanego, zawsze go ma w sobie , a przynim

i cokolwiek sody, ani sie obmyé od nich daie.

Chcac go miec' zupelnie шуму, Wypada rozloâyé

borax przez kwas wodosolny iotrzymane kryszta

_ly kwasu borowego, stopió w tyglu platynowym.

Taki bardzo sie шт rozpuszcza w wodzie “тщ

çey 1 krystallizuie W maleńkie blaszki.

266,) Kwas bprowy sklada sie z drobnych bia.

гуси i b_lyszczacych blaszek; w dotknieciu туда—

sie Нину; w wodzie zimney bardzo sie malo

`rozpuszcza; wiecey nierównie w goracey. Papier

rozczynem tym napoiony i wysuszony pali sie zic

lonymI plomieniem. Smak iego zaledwo iest kwa

sny, kolorów roslinriych niebieskicli, bardzo czu

le wyiawszy, nie czellwieni; W ogniu dosyc' latwo

sie topi i innyeli cial topienie sie ulatwia; 2 alkali.,

ziemiami 1 niedokwasami metallicznemi daie sole

latwo sie topiace. Ro'zpuszcza sie w wyskoku Win

пут, a ipozczyri ten~ pali sie zielonym plomie niem.

XX.

Kwas jlusspatowy czyli jìuorowy ; wodny, krzemz'en

ny, borowy, Fluor? Fluoryna?

267.) Хилая fluorowy (acidum iluoricum) tak

напишу 0d Scheela, który go парт-266 wydobyl

w roku 1771 z ciala kopalnego znaiomego pod



„lgs-__.

ìmieniem ñusspatu, ale który go tylko решат“? на

nie ziednoczenia 2 1‹г2етйоп1щ. Wydobywa sie?

рг2е2 kwas siarczany Wodny 2 flusspatu, даме па

mieyscu теге ciala kopalnego (фону sic; Буре, Меч

dy kwas ‚ o którym móvvimy7 w postaci ваш lub

rozciekul uchodzi. \

968.) РР. ThénardiGay-»Lussac rozloìyli ñus-\

spat przez mocny kwas siarczany wodny, w appa`P

racie naczyń olowianych ‚ zbieraiqc pare; kwaênq

nie W “тёте ‚ а1е wnaczyniu olowianém ciggle

ia pomocq lodu studzoném. ‘Гущ sposobem он

trzymali léwas naksztalt oleiu жму, podobny do

kwasu siarczanego; który еду sie; na krzemionkq

‘Иена, gotuie sig ‚ rozpuszcza iq i do stanu ваш

przechodzi. Nie masz kwasu7 któryby tak mocno

gryzl i рва! czgsci organiczrie. Puszczona kropla

na reìkez natychmiast pxidnosi pqcherz, który sig

rop@ wypelnia, z wielkim bolem i wzbúdzeniem

niemal zawsze вещий. .lest to podobno naymof

cnieyszy kwas dotqd poznany.

269.) Lecz ieiéli sie; ten kwas wydobywa

W naczyniach szklannyçh, lub ieieli fiusspat ma

krzemionkeì przy subie; zamiast wyiey opjsanego

plynu gqstegAo, Wydobywa sie; gaz, który sigz wo

dq chciwie lqczy, osadzaiqc na iey powierzchni

_wodnik krzemionki w postaci galarety, i daigc 2 Wo

dq plyn kwaény, który ieszcze krzemionkq ma

.W sobief Wspomniony `wigs gam,b ikwasplynf
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ny naprzód od Scheela poznany, sg kwasem _flus-,4

spatowym krzemz'cnnym (acidum Íluoricum siliceum).l

Gaz,w apparacie tylko 2 zywém srebrem cliwyta

nym bydz' Vmoie; zapach iego zupelnìe iestl po

dobny do gazu kwasu wodo-solnego ; cigìkosc wig

ksza. od powietrza , ` albowiem 100A calów szesc.

Wazg gran 110,77, a шлёт ma. sig iego cigzkosé

do Wodorodu 2 48:1. Równie, iak gaz “годе-301—

ny, w powietrzawilgotném Wydaie душу biale,

êwiatlo gasi i z'wierzgta zabiia, szklo psuie , roz

puszczaigc krzemio-nkg iz sobg unoszgc. Woda

gazem iluorowym krzemiennym nasycona, czyli

.kwas Íluorowy krzeinienny , stanowi plyn mocno

kwaêny , który, gdy sig шкода‘ rozleie, daie kwa

Sek, dosyc’ przyiemny. Kwas ten psuie takie szklo

i uiywa sig 2 poìytkiem do iego rysowaniaiwy

gryzania znamion upodobanych. ,Chowa sig w na“

ozyniach cynowych, lub szklannych woskiem we

Wngtrz obleczonych. '_ v 4

270.) Poniewaz’ wigc otrzymany od PP. Thé

пат 1 Gay-Lussac kwas plynny i ggsty , oczywi

scie iest kwasem Wodnym; “гиде dla. otrzymania go

Wstanie suchym, с12 autorowie ogrzewali wrurce

ielazney flusspat , mocno триба wyprazony, ze

szklem kwasu borowego , otrzymali gaz zupelnie

przezroczysty, który za zetknigciem sig 2 powie

'trzem formowal dymy bardzo дона. Te same dy

my дед/(211 2е wszystkíemi gazami, пашет osuszo-sy
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nemi przez solnik wapienny. Jeden tylko gaz kwa-g

su wodo-solnego тут sposobem osuszony , nie Wy

dawal znim zadnycli dymów'. Ten gaz Wcale nie

gryzl szkla, z ‘Пода; sig chciwie lgczyl bez osadza- '

nia krzemionki i дата! 2 nigv plyn kwasny, na

ksztalt kwasn siarczanego Wodnego, ggsty. Woda.

go wsiebie bierze 700 razy swoig obigtosé, апа—

sycona nim ma cigzkosé gatunkowg = 1,77. Cigzkosé

zas gatunkowa samego gazu ma sig do Wodorodu

iak 52 : 1 , a sto calów szesc. waig 75,5 gran.

271.) Ogrzewaigc w gazie fluorowym krze-f

miennym potass, ten zapala sig i gore ciemno

czerwonym plomieniem; gaz niknie i; tworzy sig

istota czerwona , która sig шеф; lekko burzy od

daigc iey alkali izostawuigc çialo zapalna, które

sig zdaie bydz’ zasadg kwasu fluorowego , iktóre

dla tego nazwano Лиогет2 biorgc to imie od за—

mego kwasu. .leieli sig zas potass свист/аи’ ga

zie iiuoroWo-borowym , Ева); ро 5ра1еп1цсеу151о

ty i obmyciu wwodzie pozostalçy ренту, bardzo

sig malo znayduie istoty zapalney czerwoney, a.

daleko wigcey boru. Poniewaz zas istota ta zapalna

штоф} burzy sig lekko, wigc nie zdaie sig bydz’

czystym jîuorem, ale raczey polgczonym z potas
зет. \ i

272.) Z tego zas wszystkiego wypada , naprzód:

ze ilusspat zawiera w sobie szczególng istotg Муа—

Én@ z wapnem настлан powtóre , ze ta istota куют



sn'a nie шо2е bydz' otrzymana sama przez sig , аГд

albo zlgczona z пода, albo 2 krzemiońkg, albo

z kwasem borowym; a zatém , 2е nam daie trzy

кинзу, 2 których pierwszy iest plynny, а ¿Wa

ostatnie w stanie gazu'. Nakoniec, 2е ta istota kwa

.sna ski'ada sig z. kwasorodu iA ciaia iakiegos dotgd

niepoznanego , ale ktöra ma podf'obieństvvo do siar

ki , fosfor'u.l i boi-u. -.

275.) P. Davy atoii wpismie czytanêm Iwto~A

Warzystwie krôlewskiém londyńskiém 8 lipca 1815

.roku ospac'ie fluor nazwanym, oéwiadcza: 2е mu

sig nie zdaie , aby kwasoród nalezal do skladu kwa“

'su ñúorowego; ale 2е ten kwas musi sig vskiaolaé

z wociorodu >i is'toty szczegôlney рандеву ‚ którg na..

zywa fluoryr'zq , lecz dotgd .nie udalo sig mu tey

ñuoryny ot'rzymac". Probovval on wyigczyc’ ig przez

cliloryng, co'sig nie powiodlo; tém atoli niezra

iony obiecai doswiadczénia swoie posungc’ daley.

XXI.

Kwas мнимому

274.) Mieszaigc czgsó iedng kwas'u “годе—501

n_ego .mocnego z dwiema мрази saletrowego wo

dnego, mieszanina sig rozg'rzewa i burzy; wydo

.bywa sig cokolwiek solirodu, а caly piyn bierze

na siebie pigkny “Нашу kolor. Poniewaz kwas

ten' mieszany moie rozpuszczaé zloto , które alche

mi'cy królem metallów внушай, dla tego i iemu



¿Tali nazwisko wody królewskíey (aqua regia)à które

niewłaściwe imie dziś na kwas шипа—501713’ (acidnm

nitro-muriaticum) zamieniono.

275.) Ponieważ się wtey mieszaninie okazuie

soliród, wiec część kwasu wodo-solnego rozłožyła.

sie nieomylnie irozłoźyła cześć kwasu saletro'wo-'ą

go, odbieraiąc mu kwasoród po cześci ‚ i zamie

niaiąc go przez to w я. Vníedokwas saletrowy. Musi

wiec kwas saletro-solny mieć w sobie mieszaninç

solirodu , gazu saletrowego, wody i ieszcze-nie

r'ozłožonych _kwasu saletrowego i wodo-solnego.

I w samey rzeczy, nasycaiąc ten kwas potažem

uchodzi gaz saletrowy i otrzymuie się saletranāv

øolnik, cokolwiek solanu i dosyć wody.

e76.) Oprócz mieszania dwóch kwasów ‚ mo

ina iinnemi sposobami otrzymać kwas saletro-solnyi

Dwie np. części soli kuchenney ze cztérema częścia

mi kwasu закисшего wodnego destylluiąc; albo

cztéry uncye soli ammoniiackiey w funcie wodne

go kwasu saletro'wego rozpuszczaiąc i t. ад: które

iednakźe wszystkie sposoby na mieszanie dwóch

kwasów wspomnipnych wychodzą. Na słońcu wy

dobywa się z kwasu saletro-solnego gaz kwalsoroa

dny, a w mocnieyszém cieple soliród. Metalle

wszystkie się w nim rozpuszczaią, lub opadaią w sta-ß

nie solników» W czasie tego działania metallów

wydobywa się gaz За niedokwas saletrowy: co po

kazuie , źe kwas saletrowy, bądz' za pomocą, metal
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16W , bqdz’ za pomocq Купава шоао-выпезо ciggle sig

yt'ozklada~ `

у ХХН. ’ д

IWetaZIe ì ich мойвы z ржет; pz'erwiastkami ‚

w ogólnos'czl

277.) Metalle, któryc-h liczba dosyé iest ,zna

‘ста, i których coraz poznaiemy Wiecey7 sq ciala

proste , do poznania i ‘rozróznienia od innych bar

dzo Мите, doskonale niep'r'z'ezroczyste ‚ i dla, tey

zapewne przyczyny ze szczegölnym blaskieni

Éwiatlo odbiiaizgce'; maiqce mocne powinowactwo

_z kyvasorodem, sol-irodem7 jodem ‚ siarkq i fosfo

тет; które siewogniu topiq5 i nareszcie wpostaci

pany ulatuiq; Wolno ostudzene туманный; sie :‚ kt6~

re?, ile razy ieden iest plynny, rozpuszczaiq sie imie

szaiQ pomiqdzy sob@ We Wszelkich stosunkaeh; któ

re nakoniec s@ wszystkie dobremi przewodnikami'

cieplika i elektrycznoéci.

278.) Az аоща uwaiamy темпе za ciala pro

не ‚. poniewaz zaden z nich rozlozyé sie na prost~

sze pierwiastki nie dal. Nietakie byio onich staro

z_ytnoêci zdanie. Alchemicy poczytywali ie za 1510—

ty ziozone ‚ i zdaie sie, ii zloto mieli za pierwia

stek wszystkim im wspólny; przez oczyszczenie

albowiem i oswobodzenie ich `od obcych istót ‚ spo

аисты sie wszystkie przerobié па zloto. Sthal

“(Мир tak ватмане ziemie metalliczne zamienia

Том I. 27
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юсе sig W ogniu 2 wgglem na. metall, wniósl, 12

wszystkie 2 ziemi i flogístonu powstaig.' Ale gdy

sig wkrótce przekonal, 12 ‘nie podobna`iest tworzyé

ie z samey ziemi i jlogz'stonu, przyigl z nauczy

cielem swoim Berherem trzeci pierwiastek , od 1116

rego przyrodzenie metalliczne tych istót calkiem

:mialo zaleieé, i który ziemig тег/штата; nazy

wal. ч

279.) Niektóre doêwiadczenia kaìg sig domy

íslaé , 2е metalle imaigce nieiakie z niemi podobień

вид/о zasady kwasowe , тога) mieé wodoród тва

bie ,

do polgczenia sig zkwasorodem, chloryng ijod'em,

rmogg bydz' winny. Tak Davy przez' samo dziala

nie elektrycznosci wydobyl cokolv'viek wödo'rodu

2 siarki ifosforu, tak lgczgc 2 saba potass , ziemiàn

i siarkg , Wydobyl go dosyé znaczng ilosé; tak b'ydz’

i iemu palnoêé swoig, czyli Wiclkg zdatnosé

то2е , 12 metalle tym sg lz’eysze i do lgclzenia sig

2 kwasorodem sklonnieysze, im wigceymaia6 tego

pierwiastku w sobie. Wszakze te postrz'ezenia,

iakkolwiek usprawiedliwiaig domysl , nie mogg nam

dadz' naymnieyszey pewnoêci; ale gdyby kiedy do

mysl ten dowiedziony i usprawiedliwiony zostal,

odmienilby znacznie tlumaczenia nasze, a. zatém

po czgs'ci i postaó nauki.

280.) Znakomita cigzkosé metallów uwaz'ana

byla za istotng ich cechg аорту , dopóki nie pozna

no lzeyszych od поду. Ос1щс1, doskonala терки}:
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_z'roczystosé ipolysk Wlasciwy, nazwany dla togo

metallicznym , sg iedynemi zewngtrznemi cechami,

po тЁкшгусъ ie rozrózniamy od cial innycll. Nie»

'przezroczystosé zas ta , tak iest doskonala , iz nay

çieńsza metalliczna blaszka , iak mamy przyklad

na zlocie malarskiénr, równie iest nieprzezroczysta,

iak naywigksza bryla. Ta doskonala nieprzezro

,_czystosé >sprawuie , iz padaigce na siebie swiatlo,

решает lub niemal calkiem odbiiaig. `211111151 pocho

dzi ich swietnosé czyli blask metalliczny, inaezey

glancem nazywany , i zdatnosé na z'wierciadla, 1116

121 tym bgdzie wigksza , im mètalle ggstsze, sg i
bielsze. u

281.) K_Sta'rozytni siedm tylko znaigc metallóW,

przypisali ini Wszystkim cigglosé, czyli Wlasnosé

plaszczenia sig i rozçigganiapod mlotem , lub na

cisnieniem, bez rozerwania sig ipgkania. Podzielo

no poten; tg wlasnosé, na cigglosó pod mlotem, którg

klepalnos'cz'g (malleabilitas) nazwali; tudziez na`>s"po

sobnosc' Wyciggania sig na blachy albo na dróty.

ostatnim tym przypadku , naylepiey sig wy

daie moc z Запад спадам zbiorowe metallów przy

legaig do siebie; bo im ta moc iest,znacznieysza,

tym_ metall n_a cie'ńsze dróty Wyciggaé sig daie, Нут

te dróty wigksze çigzary bez z'erwania sig шунту;

maé mogg; a шага ltyçh cigzarów moie sluzyéLmiarg spoynosci/metallów. i Naywigksza титан)

liczba tych, które тегам znamy, iest` krucha, tak
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dalece; 2е niektóre, iak- arsenik i antymon, na mial

ki proszek анис sig daisy, dla czego poz'niey si chemicy

>dzielili metalle na kruche í сдави, i наш/ан Piel?

wsze pól-metallami.

282.) VVszystkie ,metalle topig sig w ogniu,

labo kaidy nieinal innego stopnia ognia potrzebu

ie na to. Z’,ywe srébro~ np. rozplywa sig maf-52°

Reaum., Небу platyna zaledwo naygwaltowniey

шут ogniem stopiona bydz'moie. Stopione, przez

.dalsze ogrzewanie детищ sig' i w postaci pary 00110:

dzg; z wolna zas эшафот: biorg postac' foremng.

Chcgc ie krystallizowaó, ца1е2у dobrze stopione

zWolna studzic' , i naówczas kiedy brzegi skrzepna,

а powierzclinia skorupg sig powloczyó zaczyna,

naleây skorupg tg przebié, i plynny ieszcze w po

ârzoclku metall wypuscié. Wszystkie zas krystal

Y lìzuig sig w oámioéciany lub szesciany foremne.

_ 285.) Metalle oprócz Феде lgczg sig “мумиё

2 kwasorodem , ale z bardzo róinq, тещ i Мито

écig.~ Sg, Маге W powietrzu w zwyczayney na.

wet temperaturze, bardzo prgdko polysk metalli

czny паса; i wproch sig rozpuszczaig, iak potass,

soda, manganez. Inne rozkladaig bardzo latwo

Утёс; ‚ iak te same metallei 2е1а20; inne rozkla

d_aig ypowietrze tylko w ognin iak íelazo, olów,

руна , .zywe srébro , antymon , bizmut it. ф; inne

nakoniec nie rozkladaig go w iadnym ogniu шту

çzaynym, iak `zloto , platyna, ir`ys под. Sg, które



sig daig niedskwaszac’ пунш za pomocg kwasów, l

Зак эгёЬгоЁ pallas; innych пашет kwasy niedokwa'

szaé nie magg, iak zlóto, platyna, irys i rod. Wszyst

kie atoli hardzo sig dobrze щей; z chloryng, Iubo

takie nie Wszyslkie z róWng latwoâcig. Irys np:

osmium i rod , z nig nawet пиано sig iednoczg.

284.) W ogólnoáci, im metalle latwiey sig z kwa

sorodem Ígczg, tym sg trudnieysze do oddziel'enia.

`od niego ‚ czyli do sodkwaszenia, które sig w nich

Wróceniem do stanu metallicznego (rèductio) nazy

Wa. Przyklad tego trudnego (хаки/аиста mamy

Ila. alkali i ziemiach, które sig niedawno metalli

zowac' деду. A iako cíala. kwaszone iedne przez

drugie powstawaé'itworzyé sig тогда (159), tak

~i ciala. одичавшие mogg sig Wyrabiaé iedne za po

mocg drugich. Tym wigs sposobem ‚ mogg mev

talle iednç dnugim dawaó poczgtek Lzawsze wtym

przypadku okazanie sig iednego metallu czylí uma

íallz'zowam'e (metallisatio) , polgczone iest z niedo

kwaszeniem czyli odmetallz'zowanìem drugiego. Cia

lo ‚ które nam naylepiey sluìy do metallizowania.

fiest Wggiel, iako istota Wchodzgca W bardzo mo

cny z kwasorodem диареи i naylatwiey go innym;

istotom ukwaszonym odbieraigca.; ale to шипа,—

çznym tylko naslgpuie ogniu.

285.) Polfqczone z kwasorodem metalle ‚ lgczg

sig içszcze bardzo dobrze z подай daig роение]; tak

natzwanym wodnikqm {hydratesì' (155). Przez рыт—



 

çzenie такси’: паутёфпа czeêc' nabywa kolQrévy

а daie farby, któxye w' wiel“ przypaakach, iak np.

W wodniku. mìedzifwym, bard@ s@ душе i Pié

kne.` Ilosé “году z niedokwasami _clieniicznie р0—

laczoney, oznaçza sie przez powszeçhne prawa.
stosunków, i wcale ilestnróèlia' ocl “году kliystal

liczney, któziey iloâé tym prawom nie alega. Po

dlug `Belrlzelìz'usq Woda vz niedokwasami polaczona

`zastepuie mieysce lfivyfasów7 tak iak ta, która sie

vlaóczyv 2 1шга5ап11, zastepilie zasady. Wwodni;

- kach папайи/уф, alba Wada ma tyle'kwasoro

-du co niedokwas ‚ allbol ma iegq Wieloijaz ‚ 2 pQ-f
dziala przez liçzb)r calkowite Wynivlflaiaacy.l

286.) Polaczenia metallów z salirçdem ‚ da"

за nam tak патапе solniki i naasolaiki, роща

nie mozna bylo zadnego metallu polqcizyé zsolivro

dem, W Wiecey iak dwócli stosunknaçha Niektó

re z tych zwiazków maia шейные родоЫефзЕшо

z niedokwasami; ale d_alekQ wicìksza czeâé podo

bna iest ¿le lsoli i ich vsposobem dziala na cialaiinne.

Niektóre z nich rozpuszczaia sie w wodzie, iak

'nadsolnik êywegç`srebra, solnik i nadsolnik kz’e

laza, tudziez solnik potassli води; inne rozkla

dai@ sie przez nig lub przeistaczaia zupçhiie, iak
solnik ‘i’ nadsolnik anty'moinu ‚ Ъйщппш 113.13. Sq,

które sie sposobem nieclokwasów rozkladaia przez

0_gień`wydai_ac рыщут; i z_ostawuiac metall, iak

_Solilík A`zlota ¿i platyny, Sa niektóre solniki po-~
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df'vi/¿yńe , toiest z dwöch zasad i 'chloryn'y 'zloâàs

ile, iak solnik potassu i platyny, platyny i'ammo..

таки, ammoniaku :i zywego srebra i t. d.

287.)~l'_.gczg sigA oprócz tego metalle z Ёлка

i fosforem , a niektóre пашет z “джинн йЬогёшъ

Polgczenia lte d'zieig sig nayczgéciey z оттеняет

'Í'Jgnia , a ‘prz'ynayńmiey z rozzarzeniem wyraz'ném.

W înilektórycl'i przypadkach Wydoliy'wasig gaz W0-l

tlorodny siarcz'ysty. “Пени czgsó siarczyków ta

kovVych dziala mocno 11a wodg, rozklada ig, two-‘-I

`rzgc sole iwodoród siarczysty, który W тут Przy

рады dziala sposo-bem kwasu, vi z utworz'onym

niedok'wasëm lub wodriikiem 'metallicz'nym sig lg

ау; Те kçmliinacy'e. metalli z zasadanai кушаете

mi, dzièig sig takze W pewnych stosu'nkacli sta-_

t-ècznycli, a prawo ’na te stosunki iest takie'; ie'

hàsyCa-igc >kfwasorodeml obad'wa polgczone z` sobg

jäierìlviastki, te albo go тепла} czgscirdwne, albo

y ieden wezmie'2-,5,4 it. гагу tyle ile drugi. Kie

ау sig ‘пр. lgczgï z metalla'mi siarka,` fosfori arse.

`nik, {еду té polgczënia житие sa.u тайге, ze przez
lůkwa'szenie ich тщету sig prawdziwa. sól, albo

przynaymniey utworzyé sig moíef г  . ‹

288.) Pomigdzy sobg zas, magg sig roztopicœ

ne metalle w ogólnosci. mieszaé i lgczyé we Wszel

kich stosunkach, daigc распрей metallam zloioj

nym , скуп tak nazwanym alliaz’Qm.Í A choc'iaâ

Berzelius ilsilowalr, itepolgczenia podciggngé Pod

W



prawa stosiinków chemicznych, rzecz atoli iest pe

“так, iz .nie тай; „йаапусь: mieszanina плюша

albowiem . dzieie `sig raczey podlug praw rozpu

szczenia, aniieli kombinacyi. Zie iednakze mie

szaiac sig tym sposobem z sobg, iedne metalle

ulatwiaig topienie sig w ogniu drugich, a przez

-to odmieniaig ich spoienie, gigtkosé, cigglosé i

gatunkowg cigzkosé; dla [его wady iniedogodno.

sci iednego metallu, mogg bydz poprawiane przez

przymieszanie drugiego: co mieszaniny , такси/в

nader czyni pozytecznemi, i wkunsztach тайне-ъ
mi. l _

289.) Tak rozmaite wlasnosci metallów bylyl

pobudka, ii liczna tg klassg zawsze na pewne dzie~

lono rodzaie. Naprzód albowiem te tylko istpty

miano .za prawdziwe metallo, które sig Иерей 1 cig

gngé па. агыуащ; inne zas yktóre sig kruszg pod

mlotem, metallami nìedoskonafemi albo pól-metallami

(semi-metalla) впутано. Same oprócz tego me

talle dzielono 11a лис/Юте (metalla mobilia) i nie

:zlachetne (ignobilia). Pierwsze nie mogly sig w za

dnym stopniu ciepla niedokwaszaé, aniedokwasy

ich , same przez Asig bez dodatku wggla W ogniu

до: stanu metallicznego Wracaly: takiemi mialy bydz'

шатуна, zloto i srebro. _Drugie ilatwo sig W10

gniu niedokwaszaly inigdy odkwaszaó bez do

datku cial inniych nie m,ogly.~„zebylw wykladzie

wlasnosgi _ _tak _ liczneyl .4 ciglx przyrodzonych ~kl'assy,

1_

in"



рампу zacliowaé pol'zgdek nastgpuigce ustanawia
ту podzialy t l

1.) Metalle alkaliczne , czlyli daigce przez аки/а

Szenie poczgtek cialo'm szczególnym, które nazy

тату Alkali.

2.) .ll/[etalle 'ziemrze daigce vpoczgtek ziemiom.

'5.) Metalle kwas'owe, które przez nasycenie sig

kwaso'rodem ртам/0121270 daig kwasy. .

4.) Metalle 'niedokw'asowe daigce poczgtek nie

доки/азот. ‘

5.) Meìalle solnikowe czyli takie , które sig lg

czg z solirodemi daig solniki , a których polgcze- _

nia z kwasorodem bardzo sg niepewne lub slabe.

290.) Rzadko metalle znayduig sig wnaturze

nziste , czyli iak môwié zwyklismy, rodowite ; lubo

'niektôre , iak platyna, zloto, zaWsze w tym tylko

stanie natrañamy. Czgsto polgczone sg nawzaiem `

pomigdzy sobg, iak srebro z antymonem , olów ze

srebrem, z’ywe srebro. ze srebrem i t. d. Albo

‘шт/башки 2 zasadami kwasowemi, a mianowi

cie `z siarkg lub wgglem; iak np. siarka z olowiem,

miedzig, srebrem, antymonem, 'wggiel z 2е1а2ет A

i t. а. w takin. przypaaku mówie шукнэщ, 2е

metall iest mineralizowany przez siarkg lub wg

giel. Niekiedy natrañamy na metalle w stanie

niedokwasów lub wodników, iakiemi sg niedo

kwasy miedzi, ielaza , olowiu, zynku, antymo

nu. Czasem natraíiamy ie w vstanie solników, iak

Том I. ‚ „ 28
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solnik miedzi, srebra', (лоты it. р. Nakoniec

niedokwasy ich sg czgs'tokroc' polgczone z kwasa»

mi i stanowig prawdziwe sole. Takiemi sg пр. siar

czany í` Wgglany miedzi, êelaza, Мои/111, 2уп1ш;

fosforu Мои/111 i ielaza. ‚ tudziez’ arseniany , то—

libdany, tunstany i chromiany.

XXIII. Y

Alkali w ogólrnoácì. Роты i iego kombínacye.

291.) Alkali od bardzo dawnycli czasów clie

mikom znaiome, rozróiniaig lsig od cial iunych, na

przód przez smak Wlaéciwy bardzo ostry ipalgcy,

dla podobieństwa urynciwym lub lugowym na.

штату; powtóre przez to, ii -niektóre kolory roélin

ne niebieskie, a mianowicie syrup Банком/у, ziele

nig, iólty zas kolor kurkumy czerwienig; ро

îrzecz'e7 ii sig wwodzie rozpusczaig z pewném cie

plem i szczególnym niemilym zapachem ‚ 2 Powie

{на zaá przyciggaig Wilgoé i rozplywaig sig; P0

ozu/arte, ie przyciqgaig рои/011 z powietrza. kwas

“джипу, nasycone nim krystallizuig sig7 burzq

z kwasami ‚ i dosyé шт sig ‚ nawet чтут sta

nie, rozpuszczaig w wodziepopiqtc ‚ ie z Низш—

sciami roélinnemi i z'wierzgcemi stanowig mydla,

takie sig w Wodzie rozpuszczaigce: czgsci nako

niec z'wierzgce gwaltownie gryzg, rozpuszczaigi

zielonym farbuig kolorem. Takowych cial анашу

tylko гну ‚ toiest: решай, sodg iamlnoniak. Pier
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wsze dwa inaczey впутано alkali ищет; (alcalia.

fixa) dla tego; iz’ czerwonym zaledwo ogniem u

1013116 sieì daia; ostatnie lotném (alcali Volatile), ро

niewaz w cieple atmosferyczném zaWsze iest игро—

staci gazu.

2,92.) Рати (potassium) daiacy роение]: al

kali potaíem zwanemu i z niego Wydobyty ‚ iest

metall bialy , bardzo swietny, W zwyc'zaynem

cieple atmosferyczném staly ‚ lecz tak miekki ‚ _ii

go W palcach gnieéó i rozciagaé mozna. .lego cie

аноде gatunkowa ma sie do “году, iak o¢5650711000;

wcieple 46° Reaum. topi sie ‚ а W ogniu mniey

szym cokolvviek od ciemno-czerwonego W postaci

рагу ulatuie. Wpowietrzu prqdko витой; postaé

metalliczna traci i dla tege pod nafta, lub swiézo

przepedzonym~ terpentynowym oleykiem ‚ chowa

ny bydz’ musi'. Rzucony na Wodg syczy, plywa

po Wierzchu' i krecac sie Wkolo, pali sie mocnym,

czeácia bialym, czeéciq fioleftovvym, plomieniem,

przez со Woda nabiera wlasnoéci alkalicznych. О

5г2ешащс go zwdlna w powietrzu zapala sie, plo

níe moçnym czerwonym plomieniem, Wydaiac pa

re potazu; w chlorynie zas be?J ògrzania zìwo sie

zapala. Na _wszystkie ciala maia'ce W sobie kwa

soród ‚ Wode; lub chloryne mocno dziala.

295.) Jeìeli sie wzwyczayney temperaturze

potass styka z диет kwasorodnym ‚ tedy polyka

go powoli2 traçi blask inetallicznyi bierze 11010:
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bialo-popielaty. Lecz iezeli sig bgdz W gazie kwa-s

sorodnym, bgdz' wpowietrzu,zwolna ogrzewa, pa

li sig i daie niedokwas pomarańczowy , latwo sig
topigcy, a W który wcliodzi na kazdy gran me-r

tallu blisko 1; cala gazu kwasorodnego. vNiedo

kwas ten z wodg sig burzy id_osyó mocno ogrzewä,

Wydaigc potaz igaz kwasorodny, Na zasady kwa

soWe dosyé mocno dziala; fosfor plomieniem Pali;

mniey mocno siarkg, wggiel iinne metalle; przez

gaz wodorodn)r iammoniak sig rozklada, Ogrze

‘тайге go w gazie kwasu wgglowego, otrzymuie

аудит kwasorodny ipotai kwasem wgglowym
niedosycony. Y i

294.) Jeieli sig pomarańczowyniedokwas роя

tassu giggle na podstawce platynowey ogrzewa, wy

dobywa sigz niego gaz kwasorodny , a zostaie nie

dokwas popielaty trudno sig торщсу7 który sig

W wodzie bez burzenia , ale z mocném cieplem,

rozpuszcza i daie rozczynl potazu. Ma wigc w so

bie ten niedokwas tyle kwasorodu co i potaz, i

iest prawdziwg iego zasadg , czyli p_otaiem bezwo

dnym; tak dalece, ze samo to alkali iest шпат!

kz'eni рогами (hydras potassii). Wodnik ten, iakimkol

“бек sposobem otrzymany, W ogniu “году swoiey

nié traci; ani go moina inaczcy od niey oswobo

dzié i na niedokwas popielaty na powrot przero

bit"I , iak tylko prazgc znim opilki zelazne'lub sam

Potass , które wodg tg rozkladaig. Mozna z ро-е
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¿assu zrobié popielaty niedokwas iprzez шеф; do

daigc icy tylk'o bardzo таи ilosé. Topigc zas Wo

dnik potassu 2 jakimkolwiek kwasem doskonale su

chym, latwo mozna ilosé zawartey w nim “тау

ocenic’ , gdyz ig 11a ów czas ubytek cigzaru ozna

czy. Podlug P. Davy 100 czgsci potaiu maig wso

bie od. 17 do 18 wody.

.295.) .lest ieszcze i trzeci niedokwas potassu

naymniey kwasorodii maigcy , a który moìna zro

bié , trzymaigc przez dni, kilka potass wmaley fla

lszeczce korkieni yzatknigtey, tak, а2еЪу nie bylo tyle

kwasorodu ile potrzeba do przemiany metallu игро—

_taz bezwodny, Otrzymuie sig niekiedy ten sam

niedokwas przy metallizowaniii potazu , 1е2е11 sig

do rury ielazney wkradni'e cokolwiek powietrza.

Jest on bardzo kruchy , koloru popielato-niebiëskle

go , latwo sig topi i tak iest zapalny, ze'sig w cie

ple 2oo lub 25° R. niekiedy sam przez sig w po

Wietrzu zapala.~ W wodzie sig nie pali, ale Wy

dobywa z niey gaz wodorodny i Wpotaz sig za

inienia. Wszakze ten niedokwas moina miec' i za

_ _mieszaning bezwodnego potazu 2 samym metallem.

2964.) Tym sposobem mamy `trzy niedokwasy

potassu: pomarańczowy, który ma Wigcey kwa

sorodu, idwa popielate., z których ostatni nay

mniey go ma W sobie. Раис potass za pomocg

угоду na potaz; gran 8 metallu daig podlug do

swiadczeń Р. Davy blisko 9% calów szesc. gazu wo
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dorodnego , a zatém polykaig gazu kwasorodnego

calów 4%. A 2е palgc potass w gazie kwasorodnym

11a niedokwas pomarańczowy, kaidy gran metallu

polyka gazu cal 1.5, а zatém gran 8 polykaig

calów 12; wigc niedokwas pomarańczowy zawie

ra. w sobie blisko trzy razy tyle kwasorodu ile

potai. Poloiywszy Wigc W potaiu ieden stosunek,

niedokwas pomarańczowy bgdzie mial trzy kwa

sorodu stosunki. Osm gran potassu zainieniaigc

sig na potai bezwodny zyskuig cigzaru gran 1,6;

Wigc liczbie 15, calkowitemu stosunkowi 11222150—

rodu, odpowiada liczba 75, która bgdzie Wyrazaé

prosty stosunek metallo. Niedokwas zatém po-

pielaty czyli potaz bezwodrny, wyr\az’ac' sig bgdzie

przez ieden stosunek kwasorodu: 15, i ieden

metalli] = 75, czyli przez liczbg 90, i nazywac' sig

bgdzie niedokwas рогами. .lego wodnik, czyli ров

‘tai oznaèzy sig przez 9о+17 z 107 , a. niedokwas

pomarańczowy przez 75+45 z 120 i nazywaé sig

bgdzie 5. niedokwas potassu. Nayinniey wigc Штра—

.szony niedokwas , albo bgdzie mieszaning' metallu

z 1. niedokwasem; albo bgdzie mial na ieden sto

sunek kwasorodu dwa stosnnki metallu i wyraìaé

sig bgdzie przez Ё niedokwas рожали albo raczey

przez niedokwas 2. рогами. Grlyby liczba 7,5 wy

raìala prosty stosunek kwasorodu, odpowiadaigcy

icdney miarce wodorodu , tedy ostatni niedokwas

Wylmißlby Sig przez нашивка 1. niedokwas , potai
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bezwodny priez я. пйеаокшазд а. niedokwas P0..

m-arańczowy przez 6. niedokwas potassu. Czyli zaê

Wyraìac’ bgdziemy tym lub owym sposobém ‚ wszy

stko Зевс iedno j Пашка o stosunkach chemicznycll

` zostaie nietknigta»

297.) Czysty potai czyli Woclnik potassu wy..

dobywa sig z popiolów roélirmych, W których sig

znayduie pomieszany z ziemiami, niedokwasem

ìelaza imanganezu ‚ i z niektóremi solami ‚ tudzißâl

polgczony z kwasem Wgglowym. Chcgc go mieé

W нате czystym ‚ пазусопх lug z popiolów gota@

ie sig W Woclzie z dwiema lub trzema czgéciami nie..

gaszonego Wapna dopóty ‚ dopóki wzigta. proba roz

cieku alkalicznego burzyé sig zkwasarni nie prze~

stanie. Ро 1:2ёп1 го2с2уп ten свай sig ‚ gotuie ai

do suclioêci W naczyniach srébrnych i sucha massa.

solna naleWa sig dobrym Wyskokiem winnym ‚ 1116—

гу czysty tylko potaâ rozpuszcza. lìozczyn ten

czerwony suszy sig W naczyniacli zamknigtych i

daie czysty potaz’.

298.) Wodnik potassu czyli potaá czysty, Зевс

cialo staie,suche,biale, krystallizuigce sig wblaszki

czworoboczne; a W cieple 90° Веапт1 ъорпйейадсеь

Wodg ‚ 2 Wielkg chciwoécig ‚ cieplem iszczególnym

niemilym zapacllem z povvietrza przycigga iw níéy

sig rozplywa, w ogniu zas lgczy sig doskonale z krze

шашни; i wydaie szklo. Jest W ~naywyiszym sto
pniugryzgcy, tak, ii czgsci z'wierígce bardzoiprgd
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ko rozpuszcza ipsuie, i ztego Wzgledu Wcliirurgii

pod nazwiskiem kçzmíenz'a gryzqcego (lapis causti

cus) uzywa sie. Z powietrza mocno przyciaga kwas

Wqglowy, lubo sie nim bardzo nie predko nasyca;

naówczas traci cala этой? Wlasnosë gryz'acq. W шту

czayney temperaturze Woda rozpuszcza dwie cze

éci czystego potazu i zageszcza sie naksztalt:oleiu.

Ze êniegiem lub lodem utartym rozplywa sie izna

czne sprawuie zimno.
299.) Metallizuie sie potailalbo migdzy bie

gunami silney elektryczney kolunuly, gdzie kulki

metalliczne zbieraiq sie na biegunie odiemnym; al

bo W ogniu za pomoca zelaza lub Wegla. Pier

‘мнут sposobem udalo sie naypierwey P. Davy

okazaé nature metalliczna alkali; lecz drugim mo

ìemy W Найдут czasie Wznaczney iloéci Wyrabiaó

‘ potass. Bierze sie na ten koniec czysty i iak nay

mocniey w ogniu Wysuszony potass ipraíy sie mo

enym ogniem wzakrzywioney rurce z’elazney zo

pilkami ielaznemi lub naysuchszym Weglem. Ru

ra powinna bydz' iak nayszczelniey zamkniqta, i

tak opatrzona , aby powietrze zni'kqd naymniey

szego nie mialo przystqpu ‚ iaby Wydobywaiqcy sie

gaz Wodorodny Wolne mial przez iyWe srébro uy

écie. Wydobyty przez wqgiel lub ielazo potass,

podnosi sie w postaci pary ‚ i W chlodnieyszey i

odgieètey czeéci гагу osiada.

500.) Potass bardzo çhciwie sig lqczy 2 5011
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rodem i ma z nim wigksze od kwasorodu pQwi

nowactwo; dla tego ogrzewaigc pomarańczowy nie

dokwas W chlorynie , ta lgczy sig 2 metallem, a gaz

kwasorodny Wypgdza. Sam metall natychmiast sig

z chloryng, skoro tylko iest do niey Wniesiony,

z mocnym ogniem lgczy. Potass oprócz tego od

biera chloryng od wodorodu i fosforu, z окат

niem sig пашей ognia, a zsolnikiem siarki ума!

townie wybucha. We wszystkich tych przypad

Вас}: tworzy sig solnik fosforowy. vOsm gran tego

metallu polyka cliloryny gran 7,1 , a zatèm calko

“(Ну stosunek potassu: 75 , musi polykaé calko

wity iey stosunekrzôy; wigc solnik potassowy po

winien sig wyrazaé przez liczbg 142.' Nadsolnik

potassu dotgd nie iest znaiomy.

501.) Solník pojassowy (halois potassae-po

tassane) dawno byl znaiomy pod nazwiskiem So

lanu potazowego , a ieszcze dawniey pod imieniem

soll' бум/[ища (sal digestivum Sylvii). Rozpuszcza

sig doskonale w wodzie i krystallizuie z niey w sze

sciany foremne, potrzebuie zas do rozpuszczenia

`zupelnie tyle wody zimney co iwrzgcey; smak

ma slony i Боны; w ogniu sig topi i nareszcie

bez rozkladu ulatuie. Baryta go rozklada/i od

dziela potaz , a kwasy wodne siarczany , saletrowy

i inne, дай; 2 nim przez ogrzanie kwas. wo

dosolny. Znayduie sig zazwyczay przy handlo

шут potazu, a W laboratoriach otrzymuiemy

T o M I. 29
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go obiicie rozkladaigc sól ammoniackg przez po

taz. .

' 502.) Lgczy sig potass bardzo dobrze i z jodem.

Ogrzewaigc ten metall z ран; lioletowg jodu , pali

sig plomieniem niebieskim , polyka wszystkg parg

i daie jodnik w postaci ciala Ь1а1е502 latwo sig

rozpuszczaigcego W wodzie i wytrzymuigcego ogień

bez rozkladu. Smak iego iest ostry; kwasy wodne

siarczany i saletrowy тушами} 2 niego kwas wodo

jodowy icokolwiek jodu; bezwodne zas kwasy,

iak fosforyczny i borowy wcale nań nie dzialaig.

Mozna go takze otrzymaé rozpuszczaigc prosto p0

1а2 w kwasie подо-растут, albo potass Wgazie

{его kwasu. W tym ostatnim przypadku wydo

bywa sig gaz wodorodny. Nad-jodnik potassowy

takze nie iest poziiany.

505.) Potass moze sig lgczyé i zwodorodem,

i daie gatunek gazu który wodorodnym potassowym

(gas hydrogenium potassiatum) nazwano. .lakoi

ogrzewaigc potass w czystym gazie wodorodnym,

obigtosé iego zmnieysza sig widocznic , a gaz 11a

bywa Wlasnosci zapalania sig sam przez sig , skoro i

sig zetknie z рои/101120111 : Wypadkiem zas tego

spalenia sg ggste dymy alkaliczne. Niektórzy 111171131‘—

dzg, 12 rozkladaigc potaz przez zelazo dla отпу

mania potassu , zawsze sig ten gaz Wydobywa, czego

mi sig wszakze nie zdarzylo widzieó. Роды; do

swiadczeń PP. The'nard i VGay-Lussac mozna. otrzy

К
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maé istalg czyl'i twardlg kombinacyg potassu zwo-i

dorodem ‚ 0grzew_aigc metall чтут gazie dlugo i

niemal do czerwonosci. Istota ta ma 'bydz' popie

latego koloru irozpuszczaigc sig w zywém srébrze,
wodoród opuszczac'. l

504.) Siarka ipotass lgczg sig z sobg 2 wielkg

mocg i okazaniem znacznego ognia. Siarczyk ten

iestoiemno-popielaty, wodg naymocnieyrozklada

i wydaie wielkie mnóstwo gazu wodorod'nego siax'

çzyStegO; одна/Чаще go w powietrzu ìywo sig

paliizamienia wsiarczan р01а211.„Р0с11115 doéwiad

czeń Davk)l sklada sig z jednego stosunku siarki =

50 i iednego potassu = 75, а zatém wyraía sig przez

liczbg 105. Ogrzewaigc potass w gazie wodoro

dnym siarczystym , lgczy sig siarka z metall'em przy

nayzywszym ogniu, powstaie siarczlyk potassu i

zostaie gaz woilorodny czysty.

505.) Daleko spokoyniey , lubo nie bez ognia,

kombinuie sig potass 2 fosforem. Fosforek ten ma.

zazwyczay kolor ciemno-czokoladowy, ale ieieli

sig ogrzewa ze znaczlng nadproporcyg metallu, kolor

Vten zamienia sig , w ciemno-popielaty , bardzo bly

szczgcy. Zclaie sig zatém , 2е sig potass we dwócll

stosunkach z fosforem lgczyé vmoie , i 2е pierwsza

kombinacya ma ieden stosunek kaidego , a Ostatnia

dwa metallu. Jeieli sig fosforek potassowy zetknie

2 powietrzem , pali sig do'syé iywo,> a Wrzucony

do wody, dla wydobywaigcego sig natyclimiast



gazu Wodorodnego fosforycznego, mocno Wybu,

cha.

506.) Potass, lgczy sig niewgtpliwie i z Wg-f

glem, ale natura i stosunek tego zwigzku dotgd

oznaczone nie byly. To» реи/па, ze Wggiel mocnç

zpotassem ogrzewany lub Wystawiony na iego parg

burzy sig 2 wodq 1 (1а1е 1еу wlasnoéci alkaliczne,

nawet naówczas, gdy sig Wprzód Wogniu Wypra.

zy. Podohnym sposobem potass robiony za ротощ

wggla, zawsze cokolwiek {еде pierwiastku ma W so-A

bie, bo 162611 sig икоту metall pali Wchlorynie,

oddziela sig wyraz'nie wggiel ‚ który w postaci вашу

оэ1а‹1а.

XXIV.

Sad ìz'ego kombìnacye,

507.) Sad (sodium) wielg wlasnosciami do рот

tassu iest podobny, ale do ulotnienia Wigkszego

potrzebuie ognia. .lego cigikosc' gatunkowa Wzglg.

dem wody iest:o,97225. W zwyczayném cieple

atmosferyczném iest вину, 1ес2 migkki Iiaksztalt

wosku; Wzimnie zas niiey о. mocno twardnieie.

Swietnoéé metalliczng bardzo ma _znaczng ‚ a W ko

l'orze nieiakie podobieństwo do olowiu. Topi sig

na 90° 5g; stykaigc sig z “года; эус2у, а1е sig plo

mieniem nie pali; rozgrzewa sig atoli znacznie ,

daie gaz Wodorodny ’i sodg. Na Wszystkie ciala

niedokwaszone tak dziala liak potass, ale mniey

l
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mocno; W powietrzu nie tak шт sig niedokwasza,

а W gazie kwasorodnym prawie sig nic na zimno

nie odmienia, ' `

508.) Niedokwasy пашет Sodu bardzo sa p0.

dobne do potassowycll. Jezeli sig sod spali Wmo.

спущ ogniu W maley iloêci powietrza, lub iez’eli

sig Wypraáy z soda zwyczaynag otrzymuie sig nie

dokwas popielatego kolom, trudny do stopienia i

maigcy odlam szkla; który iest zlym przewodni

kiem elektrycznoêci, а który zwodg mocno sig го2—
grzewa, bieleie,l bierze postaé kryrstalliczna, tu,

dziei staie sig daleko lotnieyszym i do stopienia

ì latwieyszym. W tym stanie cialo to, iest czysta

zwyczayna sotlg, która oczywiscie naleiy mieé za

Wodnik sodu. Mozna ten Wodnik otrzymac' pro

sto przez rozpuszczenie samego metallu W Wov

dzie.

509.) Ogrzewaiqc zas ipalgo sod wgazie kwa

soroclnym, otrzymuie sig niedokwas pomarańczo

wy ciemnego koloru, który sig latWo topi i iest

_nieprzewodnikiem elektrycznosci. Wrzuciwszy go

lio Wody burzy sig, Wydaie gaz kwasorodny i 50

dg rozpuszczona цитате. Ogrzewaigc z nim _za

Vaady kwasowe pali ie plomieniem; moina go takie

otrzymaé palgc sod Wgazie i. niedokwasie sale

trowym. Zostawuigc zas metall wmaley iloéci

Wilgotnego powi'etrza., lub ogrzewaigc sodg ze 2Ъу-ъ

1111611! sodu, otrz'yipuie sig talkie ciemiio-popiela~
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ty niedokwas , który iest palnieyszy od samego son

du'i wodg mocno rozklada, uwalniaigt': z niey gaz
Wodorodriy. l u

510.) боа zatém, tym sarnym sposobem cq

potass , daie trzy niedokwasy i тащи, któryiest

sodg zwyczayng. Soda zas, inaczey alkali kopalne

(alcali minerale) albo Natron nazywana, wydoby

Wa sig tak iak potaz z popiolów roslin , ale tych
шунт‘, którg na Lbrzegazch morskich lub w bliskosci

wód испуг}; rosng. _Za naylepszg miana iest hi
szpańska ,i która sig otrzymuie .z'popiolów rosliny

barilla zwaney , a którg Hiszpanil umyslnie dla

tego pielggnuig, “певце nawet wywozu iey na

sion. Nazywamy ig вода}, od нашивка rosliny

z którey sig nayobficiey wydobywa (salsola soda L.)

W Egipcie sama natura obficie to alkali wydaie, a.

mieszkańcy ‘zbieraig i_e na dnie obszernego ieziora

W pustyni Chaja! leigcego , które sig Wzimie do

pewney Wysokoêci wodg wypelnia , wysychaigc

w lecie, i шпат/фас ро sobie alkali, 0 którém

Inowa.l l c

511.) Soda nieznpelnie oczyszczona , арту

naymniey maigca kwas wgglowy przy sobie , tém

sig od nieczystcgogpotaiu róini, wilgoci z ро

wietrza nie przyciaga, ale owszem schniç ibialym

sig proszkiem pokrywa. Lecz soda zupelnie czy

sta, tak iest wszystkiomi wlasnosciami do potaíu

podobna, iiby zupelnie zań poczytana bydz’ mu



biala, gdyby nieodmienne calkiem kwasami da

тайн. sole i potaiowi tychie kwasów nie ustgpo

Wala. Z krzemionkg latwiey i lepiey sig topi 0d

potazu , i dla tego do robienia szkla zdatnieysza.

iest od niogo. ' Z powietrza prgdko sig kwasem

wgglowym nasyca i na bialy zaraz rozsypuie pro

szek. Sposoby oczyszczania sody zupelnie sg ta

kie, iakiesmy na oczyszczenie potazu podali. W wo

dzie równie sig latwo iak potaì. rozpuszcza, iró

Wnie z niey krystallizuie; z tlustosciami zas daiey

mydla twarde.

512.) Podlug doswiadczeń PP. The'nard iGay

Lussac, Asod spalony za pomocg wody, zawiera. w stu

czgsciach 74,65 metallu, a 25,57 kwasorodu. Ите—

go sig pokazuie , ze soda i popielaty niedokwas,

któryv iey эту za zasadg, maia dwa stos'unki kwa

soroduz5o, tym zas odpowiada na sam metall

blisko liczba 88. Liczba wigc ta Wyrazaé bgdzie

prosty st-osunek sodu; bezwodna soda bgdzie ró

Wna 884502118; awodnik czyli sama soda, p0

niewaz pòdlug doswiadczeń P. DavyY ma Wsobie

dwa stosunki Угоду, bgdzie 1184-542252. А po

niewaz pomarańczowy niedokwas,` rozpuszczaigc

' ’sig w wodzie, trzecig czgsé kwasorodu traci, wigc

ma w sobie trzy stosunki tego pierwiastku 884-45

r; 155. Zdaie sig wigc, ze 1. niedokwas popie

laty ma w sobie ieden stosunek kwasorodu i Wy

raz’aé sig powinien przez 88|15= 105.
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515.) .leden tylko iest zwigzek sodu z chloá

тупа; zuaiomy pod nazwiskiem soli kuchenney. M0

ina go prosto otrzymaé przez spalenie soduwgaaA

zie solirodnym. Oprócz tego chloryna mocniey

sze ma z тут metallem powinowactwo od kwa

sorodu, i dla tego rozklada i niedokwasy sodu i

sodg, wypgdzaigc kwasoród 2 pierwszych, a zo-

statniey kwasoród i Wodg. Solnik ten doskonale

sig w wodzie rozpuszcza, potrzebuigc na t0 czte

rech czglsci tak zimney iako i gorgcey, krystalli

zuie sig w szesci'any foremne; smak ma slony;

w 0gniu sig top_i i nakoniec bez rozkladu ulatu

ie. Przez potass sig rozklada, i dla tego moina.

2 niego latwo otrzymaé sod, 0grzewaigc go mocno

2 potassem. Sklada sig z jednego stosunku sodu

=88 1 dwóch chloryny = 154 1 wyraìa sig przez

liczbg 222. Z tego wzglgdu powinienby sig wla

sciwie nazywaé nadsolnikìem. Kwas siarczany i

saletrowy w'odnyyrozkladaig go, daigc kwas wo

dosolny isiarczan liib saletran sody. Znayduie sig

obŕicie w naturze, kopalny, wwodzie morskiey

i wieluvinnych Wodach. Uiycie iego iest znaiome.

514.) Nie тату ìadnego zwigzku soda 2 wo

dorodem; 2 siarkg zas 1 fosforem bardzo sig la

two lgczy, tym samym sposobem i 2 takiemi 01110

wieniami, iak potass. Siarczyk nawet ten 110510

rek maig z'upelnie te same wlasnoêci co siarczyk

i fosforek potassii, 2 tg tylko róinicg, 12 sgmnieyd



zapalne. Ро spaleniu lub 'r'ozloieniu sig wwodzie

i powietrzu ‚ daig siarczan 1 fosforan sody. Wg

giel takie sig 2 sodem lgczy: bo ieìeli sig otrzy

many przez W'ggiel sod pali Wchlorynie ‚ oddzie

la sig dosyé wiele Wggla.

515.) Potass i sod daig 'sig b'ardzo latwo iw ro- l

zmaitych stosunkach mi'eszac' z sobg. Mala ilosc'

sodu robi potass plynnym W zwyczayném cieple

atmosferyczném i znacznie zmn'ieysza iego cigâkosé.

Úsm c-zgé'ci pot-‘assu i iedna so'du, Нац mieszani

'ng tak мы, ii plywa na nafcie i W zwyczayném

cieple ni'e lirzepnie. Sod staie sig plynnym,iez’e

li sig zmieszaig trzy iego czgsci z jedng potassu,

a naymn-ieysze pnzymieszani'e tego ostatniego, psu

ie W nim gigtkosé icigglosé. ßó-znica ‘migdzy ро—

tassem а. sod'em naylïepiey sig Wydaie W jch 2111136—

zkacli, tudziez’ W stosunkach W jakich sig inne

ciala z niemi Igczg. Ile razy albowiem ieden sto

sunek iak'iego pierwiastliu nasyca potass, sod po

trzebuie do nasycenia. dwóch stosunkóvv tego sa

megov pierwiastku ‚ 1 dla tego na. Wydobycie z kom

binacyi sodu zavvsze potrzeba dwóch stosunków

potassu.

XXV.V

Àmmom'ak. `Tego знай i rozklad. Domysly 0 ìego

‚мидий: metallz'czney.

516.) Jakkolwiek metalliczna natura. ` zasady

T 0 м I. 50
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ammoniak“ nie iest dotad dowiedziona i pewna;

Wszelako nie moinahistoryi tey istoty oddzielaé od

innych alkali, a zatém tu naywlaâciwiey mówié o niey

Wypada. Cialo to alkaliczne tworz)r sig przez roz

klad istót organicznych7 a mianowicie z'wierzg

cych; ale Wlaboratoriacli wydobywamy ie zazwy

czay ‚ 2 tak nazwaney soli ammoniackiey przez

potai lub Wapno. Na ten koniec ogrzewaig sig

W retorcie równe czgêci soli ammoniackiey iwy~

palonego Wapna; а wydobyty ammoniak ‚ który

W zwyczayném cieple atmosferyczném zawsze

iest W stanie gazu, zbiera sig nad zywém Sre

brem.

517.) Gaz ammoníacki bardzo sig chciwiei

ze znaczném cieplem z Woda lgczy. Od powictrza

iest lzeyszy ‚ do którego sig ,ma podlug T/zomsona

iak 0,59011000; oil gazu Wodorodnego oém razy

iest cigzszy, a sto calów szeêc. wazìq4 grau 18.

Zapaclx ma bardzo mocny, smak alkaliczny ostry;

z'wierzgta dusi7 skórg zwolna gryzie iw pgclierze

Родной; swiatlo W sobie zanurzone gasì, lubo

sam W zetknigciu 2 powietrzem lekkin1_ plomie

niem sig pali; syrup íialkowy zielenii koloi` kur

Кашу czerwieni; lód bardzo prgdko i 2 zimnem

topi. W znacznym stopniu zimna mozna go za

mienié W rozciek, który sig za podwyzszeniem

ciepla znowu W gaz przeistacza. Woda tym ga

zem W apparacie Wouwh nasycona, stanowi am
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moniak plynny, {аи zazwyczay W laboratoriach Choi

wamy. Cigikosé iego do ‘поду iest iak 0,9692: 1000.

518.) Rozkladaigc suchy gaz ammoniacki przez

elektrycznosé , obigtoéé iego podwaia sig теша],

a саду ammoniak rozbiia sig na gaz saletrorodny

iwodoródñy. Dodaigc do tey mieszaniny gazu

kwasorodnego, _lub mieszaigc `go prostogz внеш

ammoniackim i >zapalaigc przez iskrg, tak , aby gaz

wodorodny wy'trawié , pokazuie sig, iz na Кайф;

miarkg gazu saletrorodnego, znayduig sig wnim

trzy Wodorodne'go; czyli, ze ammoniak sklada sig,

co do wagi, ze 15 czgsci saletrorodui 5 wodo

rodu ; _albo biorgc caly stosunek saletrorodu , z je

diiego iego новинки: 26 i6 wodorodu; a zatém

72e sig powinien wyrazaé przez liczbg 52. Prze

puszczaigc podobnie mieszaning gazu kwasorodne

'go 2 ammoniakiem przez rozzarzong rurg porcel

lanowg, robi sig lekki huk, powstaie woda igaz

saletrorodny. Trzymaigc w gazie saletrorodnyrri

opilki z’elazne wodg odwilzone, плоту sig cokol

идей ammoniaku. Naypierwszy rozbiór tego al

kali, winnismy pigknym do'swiadczeniom P. Ber

íÍzolet.

519.) Wynalezienie zasad metallicznych p0

taz’u i sody dalo pochop do myslenia, z`e i zasa

dgiammoniaku moz’e bydz istota metalliczna; a,

doswiadczenia P. Seebeck w Jenie i Berzelz'usa

'w Sztokolmie, którym sig ildalo zrobié amalgama

3‘:
‘к
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ammoniakalne, utwierdzilo tém bardziey ten do-I

туз}. Wydrgiywszy albowiem dolek Wjakieykol

Wick soli ammoniakalney i odwilzywszy go ammo

niakiem , ieìcli poloiymy w nim kulkg r/Íywego Эге—

Ъга , i przytkngwszy d0 niey , pomigdzy bieguna

mi mocney elektryczney kolumny, prgt idgcy 0d

hieguna odiemnego, drugim prgtem zamkniemy

kolumng; iywe srebro rosnie i twardnieie wy

raz'nie , owszem formuigc prawdziwe amalgama

wyrasta czgstokroá` тащим‘ Moina to samo a

malgama daleko prgdzey i latwiey otrzymaé bez

kolumny elektryczney umieszczaigc w odwilzonym

dòlku iakieykolwiek soli ammoniakalney, plynne

amalgama potassu. Ammoniakalne amalgama iest

migkkie az do о Reaum.; iego cigîkosé Запишет

wa ma sig do wody _25:1.l Zdaie sig miec шнур

stkie wlasnosci metalliczne; wrzucone do wody

burzy sig, wydaie gaz Wodorodny i zostawia zy

we srebro czyste , kiedy woda ma Wyraz'nie w so

Ibie ammoniak. Zostawione samemu sobíe w po.

wietrzu, rozklada sig рощ/011 , Wydaie zapach am

moniakalny i zostawia czyste zywe srebro,

52o.) Destylluigc to amalgama W naczyniach

zamknigtych i bez powietrza, otrzymuie sig tyl

ko zywe srebro, gaz ammoniacki iwodorlodny,

Stosunek zas pierwszego gazu iest do drugiego-.z

2:1; ale obadwa wnaydoskonalszém nawet amal

gamacie nigdy nie wynoszg wigcey nad îâ-U czgsé
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:lego cigiaru. Przypusciwszy wigc, z’e w tém a

malgamacie znayduie sig metall, zasada ammoni

akn , Wypada przyigé; naprzód, ze metall ten nie

zmiernie lekki; решите, ie w amalgamacie zawsze

Sig znayduie tyle wody , ile iest w stanie przez

swóy rozklad ammoniak z tego metallu utworzyc’.

Wszelako doswiadczenie pokazalo, ie naystaran

niey osuszone, wydaie przez ogrzanie ammoni-y

ak gaz “годок-сапу. ища poszlo iz PP. Thénard

i Gay-Lussac так; to amalgama za zlozone z sa

letrorodu i wodorodu , naznaczaigc w nim wigcey

tego ostatniego pierwiastku nii w ammoniaku.

521.) Przyymuigc za zasadg ammoniaku me

tall Ammonium , zawsze ten metall musi bydz' , ró

Wnie iak ammoniak , zloiony. Zawsze wigo trze

~ Ъа przyigé, albo, ie Wodoród i saletroród sg nie

dokwasami tego samego шашни; albo dwóch me

tallów róânych; albo nakoniec ,i ie zasada przy

naymniey iednego ztych pierwiastków iest metal

liczna. Przeciwko zasadzie metalliczney ammoniaku,

пяди/1 rozklad suchego amalgamatu przez cieplo

(520); lecz mniemanie PP. Thénard i Gay-Lussac

poparte przez P. Davy, cirigngloby za sobg przy

puszczenie, z’e wszystkie ciala magg bydz metalli

zowane pi'zez wodoród: dotychczas albowiem nie

znamy z’adneg0 przykladu takiego amalgamatu,

W którémby iywe srébro z niemetalliczng istotg

Polgczone bylo. Z drugiey strony , za naturg nie



dokwasowg ammoniaku móWi naprzód: podobieńf

stwo 2 jnnemi alkali 1 ziemiami alkalicznemi; ро

ш!6ге‚ dawanie 2 kwasami prawdziwych soli: bo

doéwiadczenie pokazalo ‚ ie kwasy z niedokWasami

tylko iwodnikami sole formowaé mogg. Отлет,

poniewaì doswiadczenia dokladne nauczyly ‚ ze ta

sama iloéé iakiegokolwiek kwasu nasyca sig takiem'i

ilosciami zasad ‚ ktÖre róWnie Wiele kwasorodu za

Wieraig W sobie. Niektórzy chemicy oznaczyli przez

rachunek Wiele ammoniak kwasorodu zawieraó ро
Winien. n

522.) Gdyby Wodoród i saletrorócl byly nie

dokwasami {еде samego metallu ; metall ten inu

sialby bydz’ nieskończenie lekki, a nauka 5105110

kóW chemicznycli znacznieby sig zacliwiala. Во

gdyby {икоту metall mögl bydz ~zasadg Wody i kWasu

saletrowego Wodnego, Wypadalyby nań ogi'omne

i W iadnym dotgd Vzwigzkli nie-dostrzeione iloéci

kwasorodu. OWszem palnoêc', lekkosé 1 Wszyst
kie zwigzki Wçdorodu lmówig za tém ‚ ie istota

ta iest prosta, i z’e nie ma. kwasoifodu W sobie.

Jakoì doswiadczenia przymusily ißerzeliusa uwa
iaé lWodoród za pierwiastek prosty (а), a przy

naymniey za niemaigcy W sobie kwasoxfodlki; tak
iak te same doêwiadiczenia przgkonaly go razem,

 

(ц)›Р. .Dobereiner mial znales'é sposób lobicnia amalgamatu, z сгу

stcgo Wodorodu 1 ìywego srébra: coby dowodzilo, ¿e ten

piervviastçk icst mctallem wpostaci gazu. .
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zie saletroród nie moze bydz' cialem prostém. -Jeieli

Ialbowiem nauka stosunków chemicznych iest nie

“Нырни/а, tedy zrozbioru saletranów olowianych

Wypada , z’e kwas saletrowy zawiera W stu czgsciach

88,29 kwasorodu, a 11,71 nieznaiomey zasady;

czyli tlumaczac to na nasz sposób racliowania, musi

'miec' w sobie okolo 11 zasady i szeéé stosunków

kwasoroclu. А 212 _my naznaczamy W kwasie sale

tŕowym ieden stosunek saletrorodu , a pigé kWaso- `

roda , wigc szöst'y stosunek tego ostatniego pier..

Wiastku u\1usi bydz' W saletrorodzie. VVyrazamy zas

prosty stosunek saletrorodu przez 26, wigc od.'

iqWszy ieden stosunek kwasorodu , Wypada Wla

ênie 11, na oznaezenie zasady. Berzelìus przyymu

ie д ze ta zasada iest metalliczna idaie ie'y nazwisko

nitrícum'. ‚

525.) Lecz przypusciw'szy' 'naWet 2 Berzelíusem

ie níirìcum iest metallem (со Wcale dowiedzio

ném nie iest), `211117521? przyrodzenie amalgamatu am

moniakalnego niepoigte zostaie; chybabyémy przy~

igli , ze Wodorôd, choó W stanie gazu , takze iest

metallem. Ale i W tym przypatlku nie moina po

iaé, za со bezwoflue to amalgama, Wydaie przez

samo ogrzanie gaz Wodorodny iammoniak. Zu

pelne wigc rozwiazanie tego zagadnienia, dalszym

doáwiadçzenióm iczasowi zostaWié nalezy.

524.) Ogrzewaigc gaz ammoniacki suchy zpo

tassem lub ведет, nikna obadwa _te ciala, zamienia
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igc sig Wmateryg zielono-oliwkowg. Na mieyscu

polknigtego gazu ammoniackiego znayduie sig wia..

énie tyle wodorodu, ileby ta sama ilosé potassu

“губам z “года. Ilosé poclllonionego przez potass

lub sod gazu ammoniackiego, róina iest podlug

stopnia ‘uzytego ciepla; lecz ilosé gazu wodorodne

go iest statecznie ta sama. VIstota. ОНИ/Коша iest

nieprzezroczysta, zloiiona zcieńkich blaszek, nie

maigca nic widocznie metallicznego i cigzsza od

Wody. Wystawiona. na cieplo topi sig , daie gaz

ammoniacki, Wodorodny i saletrowy; a potém

twardnieie zatrzymuigc kolor zielony. Wystawio

na wzwyczayney temperaturze na powietrze, nie

wcigga kwasorodu , ale tylko wilgoó , i zamienia

sig w gaz ammoniacki i potaz; ogrzewana Wgazie

kwasorodnym pali sig bardzo zywo; a stykaigc sig

z пода; rozgrzewa sig i nagle rozklada, daigc am

moniak i potaz; czasem sig nawet zapala. Z kwa

sami natychmiast sig 'rozklada i daie sole zlozone

zpotazu i ammoniaku. Ogrzewaigc ig zmetallami

latwo sig ъорщсешйэ daie gaz saletrorodny, am

moniacki , niekiedy cokolwiek Wodorodu i miesza

ning potassu lub води. z metallem. W Wyskoku

dosyc’ sig prgdko rozklada, zamieniaigc sig W po

taz i ammoniak. Istota wigc ta, iest polgczeniem

ammoniakui saletrorodu z potassem lub sodem,a iey

weyrzenie niemetalliczne nie sprzyia mnîemaniu

o naturze metalliczney ammoniaku,
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525.) Lecz gdyby ишак; ammoniaku byl W rze

czy samey metall bgdz' prosty, bgdz' zlozony, sól

tak, nazwana , »anlmonzac'a , musialaby bydz' solnikiem tego metal/lu. W/Ad

pewnió sig o témf,` bo'niepodobna iest prosto chlo

ryng z gazem ammoniackim bez rozkladupolgczyé.

Tworzy sig wigc ta sól iedynie 'przez polgczenie

kwasu wodo-solnego 2 ammoniakiem. Odbieralismy`

ig zas dlugo z Egiptu tylko, gdzie ig mieszkańcy

z sadzy przez sublimacyg Wydobywaig. Nasza ie-l

dnakze sadza nie ma tey Wlasnosci; lecz wEgipcie

Wysuszonego gnoiu bydlgcego uzywaig `na opal;

rWszystkie zas niemal wody sg W tym kraiu slo

пе, i Wssystkie rosliny sluzgce bydlu za. pokarm

тайга: w sobie solnik Беду, Zatém latwo iest zro

.zumieó zkgd sig biorg w czasie~ palenia takowego

gnoiu , obadwa pierwiastkiv sól tg skladaigce. Po

zniey wAnglii, Francyi i Niemczech pozakladano

iey fabryki. I W'sam'ey rzeczy moze bydz' wiele dzia

lań chemicznych, w których sól ammoniacka ma

lym kosztem tworzyé sig bgdzie. Ammoniak mozna.

otrzymaé ze zgniley ìiryny, tudziez przez palenie

iakichkolwiek czgsci z'wierzgcyoh; naytańszy zas

kwas wodo-solny zhsolnika sody wyrabiaó mozna.

Przy wulkanach podnosi sig dosyé wiele soli am

moniackiey i w szparach ziemnych osiada.

526.) Sol ammoniacka ma smak osti'y igry

zgcy, krystallizuie sig W dlugie szescioboczne pira

Том 1. 51

szakze niepodobnaì iest za- "
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midy; bgdgc gigtka i sprgiysta, trudno sig bardzo

trze na. proszek; w powietrzu z’adney nie ponosi

odmiany ; w mierném cieple podnosi sig , i w шуй

szey czgsci naczyń , w których ig ogrzewamy , osia

да), stanowigc tak напишу kwiat `soli ammoniackiey

(flores salis ammoniaci). D0 hzupelnego rozpuszcze

nia sig potrzebuie iedney czgéci wody Wrzgcey ,

.szesciu zimney; rozklada sig przez b_arytg , шарит,

wczgsci tylko przez magnezyg; tudziez przez `p0

тай, sodg, “джип potaiu 'i воду; przez zelazo,

niedokwas Мои/111 czerwony i kwasy, siarczany w0

dny i saletrowy.

XXVI.

Metalle ziemne i ziemie w ogólnofci.

527.) Pod imieniem ziemiv oznaczamy wehed

mii каша! istotg bialg, suchg i latwo sig wproeli

rozsypuigcg, która sig z kwasorodem nie lgczy,

ale sig lgczy bardzo dobrze z kwasami i istota

mi ukwaszoneini wogólnosci; która sig sposobami

zwyczaynemi metallizowaé nie daie; z kwasem

“движут polgczona w wodzie sig nie rozpu

szcza, a z jstotami tlnstemi daie mydla Vbiale,

talkie sig nierozpuszczaigce. Niektóre z nich roz

puszczaig sig wwodzie i maig wszystkie “давно—

`sci alkaliczne, ite nazywamy ziemiami alkali

cznemi; takiemi sg baryta, stroncyana, Wap

по imagnezya. Inne bardzo malo, lub Wcale
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sig `nie rozpuszczaig; sg bez smaku ‚ z kwasami sig

Wprawdzie lgczg ale slabo, i nigdy ich charakte

rów kWasoWych doskonale nie niszczg; w zwyczay

nycli ogniach sig nie topig; kwasu Wgglowegolz po

Wietrza nie przyciggaig ,`i albo W lugacli alkalicz

nych ‚ albo W rozczynach Wgglanów rozpuszczaig

sig. Takiemi sg krzemionka, glinka ‚ cyrkona.7 glu

cyna ‚ i Ittrya ‚ а podlug niektórycli i Tantalia.

528.) Ро odkryciu `zasad alkalicznych, Мимо

sig bylo domyslaé ‚ ze i ziemie ‚ zkgdirrgd tak Wiel

kie z niedokwasami Podobieństwo maigce, ze szcze

lgóllliycli istót metallicznych i kwasorodu powstaig.

«Такой Wszyscy teraz'nieysi chemicy zgadzaig sig na.

to ‚

А 111Ъо ziemie nie daily sig dotgd tak dobrze metal

lizoWaé iak potaz i soda; Wszelako pomigdzy bie

z’e to sg niedokwasy szczególnych metallöw.

gunami mocney elektryczney kolumny, Wszystkie

niemal daly z z’ywém srêbrem amalgamata, które

Wydobywaly z ‘моду gaz Wodorodiiy i zamienìaly

sig ша. nowo W zyWe srébro iziemìe z których ро

Wstaly. Naylepszy' sposôb robienîa. `гусь amalga

matów iest ten7 azeby ziemilg zaro'bié z таи

iloêcig Wody W ggste ciasto )i Wyksztalcic’ Wkul«

kg. W tey robi sig male wydrgienie, Wktórém

sig umieszcza kropla zywego sre'bra. Do tey kropli

zbliza sig drót idgcy od bieguna odiemnego kolu

mny, a drót prowadzony od bicguna dodatnego'

‘щука sig- W samg кипы?! ziemng. i

_i
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529.) Wzglgdem metallizacyi ziem , zwlaszcza

niealkalicznych, przytaczaig sig ieszcze nastgpu~

igce doéwiadczenia. P. Davy bardzo malo 0611111

zona6 krzemionkg wystawil na dzialanie ‘bieguna4

odiemnego kolumny elektryczneyy 2500 раг 111112

ków zloz’oney„ zmieszawszy ig Wprzód z amalga

matem .potassu' i przykrywszy nafta. W godzing

moina bylo widzieé, ie potass rozloiyl wilgpé

bgdacg przy krzemionce. i Wpotaz’. sig zamienil,

Ten, аду sig razem z amalgamatem nasycil kwa

sem octowym, pokazala sig utworzona rpla'nowo,

krzemionka. Nierównie byla Widocznieysza me:

tallizacya przez ten sposób gliiiki iglucyny, a
4:nayoczywistsza су114011у1 i .l А

550.) Topizic za poérzednictwem mocney elek-_

vtryczney kolumny drót ielazny, który .sig styka 2 lek

ko odwilzong krzemionkg, glinkg lub glulcyrlig, i

który sig lgczy z biegunem odjemnym; otrzymana
kulka stopionego z’elaza iest nadzlwyczay biala

niezmiernie krucha , a rozpuszczaigc ig W kwasacli ,

_oddzielaiql sig te same ziemie, iakie byly lizyte. ‘

Topigc W tyglu z nalezytemi ostroznosciami opilki

ìelazne 2 potassem i iakgkolwiek ziemia , znaydu

wal Davy z_iarno metalliczne, które gdy W kwa-f

sach rozpuszczal , otrzymywal zawsze ziemig 1123‘

tg. Berzelius, topigc krzemionkg z zïelazem i Wg-~

glem ,'zawsze otrzymywal stal, która rozpuszczof

»na W kwasach daie statecznie krzemionkg , tak da

 



 

I ' i l P

lece, ze metall krzennenny ma _Za мота; czqêc

stalA skladafiqcq.

XXVII.~

` Дёетёе alkalìczne z'otrzymane zm'ch metalle, Baryt

i Батут.

55,1.) Вагу! (Barium). Pierwszy Davy otrzymal

bardzo так, ilosc' tego metallu 2 amalgamatu, wyîZey

opisanym sposobem (228), 2 ,ziemi barylq nazwaney,

zrobioilego, ‘Курант/Ну гш‘1‹0‚ zjednego końca~

Azamkuiçâtqç , para? найду ‚ Wpuécil W nie) tlo amalga

ma, а po zalvutowaniu i odgiçciu drugiego końca7

шурфы! w_eú гуще згёЬго, i_ tym sposobem sam

baryt otrzymzü.I Wystlawiwszy roziarzonq barytg

па, ран; potassu ‚ postrzegl ‚ i5. sig utworzyla W niey

istota. ciemno-poliielata, która sie; mocno burzyla,

2 wodq, a Wpoy'vietrzu preìdko tracila Weyrzenie

inletalliczne. Metallizqcya zatém baryty iadhey niel
podlega. Wqtpliwoéci, i .

y 552.) Bizryt ma kollor ciemrio-popielaty i blask

metalliczny cokollwiek od surovvegq ielaza slabszy.

_Ciqiszy iest od Wody, ai ваше‘; i od kwasu siar

синего: bo pomimq nioçne Wydobywanie sig

kulek gazu Wodolfodnego, prqdko Wnim па dno

opada. powietrzu okrywa si@` momencie po

Wlok@ 2 Ьагййу, a lekko ogrzsny pali sil; ci-emno

ç_zçrwonym plomieniem; W wodzie sii; nie zapa

Ь, а1е mocno syczy, nikniei daie ‘Фойе; baryty
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ста. Dla bardzo maley iloscì, W jakiey dotgd mo

z’na bylo mieé ten metall, nieoznaczono ieszcze

iego gatunkowey cigzkosci,

555.) Baryta, inaczey ziemz'g cìçikg (terra

Ponderosa) nazywana, znayduie sig W natnrze p0

lgczona z kwasem siarczanym lub wgglowym. Мо

zna ig wydobydz z wgglanu przez samo mocne pra

z’enie z wgglem, ale naylepiey sig wydobywa i

nayczystsza , z saletranu barytycznego , спута

igc go W tyglu platynowym na mocnym ogniu do

póty, dopóki sig Wszystek kwas saletrowy nie

rozlozy. Ziemia `ta ma kolor popielato-zielonawy;

smak niezmiernie gryzgcy; z “года; sig mocno roz

grzewa, a polkngwszy ieden iey stosunek biele

ie iprzechodzi do stanu prawdziwego wodnika.

Istota wigc popiela'to-zielonawa, iest prawdziwym

niedokwasem barytu , kiedy biala iest iego “краш

kiem. Pierwsza nie topi sig ‘w zwyczaynym ogniu,

druga dosyc' latwo, ale gwaltownym ogniemyìvielf

kg czgsc' wody traci. Rozpuszcza sig w wodzie

-z Wielkg latwoscig; Woda albowiem вещее. roz-

Apiiszcza iey przeszlo polowg, mniey daleko zimna;

i dla togo przez ostudzenie krystallizuie sig W gra

niastoslupy przezroczysle, które na powietrzu bie

leig i w procl'l sig rozsypuig. Wodnik, ma wszy

stkie ceclly alkaliczne Wbardzo Wysokim вирши;

syrup fialkowy zieleni, kurkumg mocno czerwie

ni 5 smak ma alkaliczny bardzo овцу‘ Z wielkg lia
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czbg kwasów mocnieysze ma ad samego potaiu

powinowactwo. Cigikosé baryty iest do уводу

: 4:1. . .

554.) .Ieieli baryta iest Wstanie doskonale su

chego niedokwasu, lgczy sig za ogrzaniem zgazem

kwasorodnym, iak doswiadczenia PP. Tllénardi

Gay-Lussac pokazaly. Wtym stanie iest znacznie

popielata; niektórym istotom kwasorodu odstgpu

ie, który ‚2 niey i woda i mogny ogień шурфы.

' Ogrzewaigc ten drugi niedokwas 2 gazem “юдо—

rodnym, polyka go bardzo chciwie i 2 okazaniem

sig ognia, alsam sig wwodniklzamienia. Niewiad

domo wszakze wiele baryta polyka kwasorodu dla

zamienienia sig W drugi ten niedokwas; 2 doswiad

czeń tylko Bertholeta Wypada, iz Wodnik bary

tyczny zawiera w sobie ieden stosunek wody.

А poniewaí ten niedokwas риги polknienie gazu.

wodorodnego W Wodnik sig vtakie zamienia, wigs

musi mieé od baryty ieden stosunek kwasorodu

Wigcey. rozbioru zas soli barytyc'znychi rachun

ku Wypada, z’e baryta ma W stu. czgsciach 89,7

metallu a 10,5 kwasorodu. Przypusciwszy Wigo

W niey ieden stosunek kaîdego, wypadnie na me

tall liczba 150; na 1. niedokwas czyli barytg bez

“юане; 145; na Wodnik 16'2, a na 2. niedokwas ba
туш 160. i

. 555.) Baryta dlav bardzo mocnego z kwasem

siarczanym powinowactwa, i dla tego, ie 2 nim
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daie sól W Wodzie sig nieŕozpuszczaigcg ‚ podaie

' 11am> bardzo dobry sposób` éledzenia tego kwasu

W jakichkolwiek zwigzkacli; do czego sluìyó тог

ie iey rozczyn W'Wodzie,` czyli Woda barytyczna.

Oprócz tego, zdaie sig miec’ Wielkie powinowa

ctWo z krzemionkg nawet drogg Wilgotng. Leigc

albowiem do rozcieku krzemiennego Wodg bary

густа powstaie osad7 który sig z baryty i krze«

r'nionki sklada.y W ogniu dWie te ziemie bardzo

sig latwo z sobg topig na gatunek porcelany zie

lonego koloru. Z вилка! po`dobnie bardzo sig la

tWo i cliciwieg lgczy ‚ bgdi вотще obiedwie te zie

mie z Wodg,lbgdz’ topigc razem. Wpierwszym

przypadku otrzymuie sig massa zielona lub niebie

ska, niedoskonale-skleiona; Wdrugim, iezeli prze

Wyisza baryta, powstaie massa`rozpuszczaigca sig

W шейте; iezeli zas glinka ‚ proszek nierozpu

szczaigcy sig bynaymniey.

556.) Baryt bardzo sig dobrze lgczyz clilory

'ng i daie solnik oddaWna znaiomy pod imieniem

solanu barytycznego. Moina go otrzymaó ogrzewa

igc barytg W gazie kWasu Wodo-solnego lubWso

lirodzie; albo rozpuszczaigç ‘тегами baryty W kwa

sie подо-вынут plynnym. W pierwszym przy

padku tworzy sig “года zwodorodu kwasu i kwa.

sorodu baryty; W drugim uwalnia. sig gaz kwaso

rodny, który chloryna z baryty Wypgdza. Davy

znalazl , z’e na iedng штыке; polknigtey chloryny
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hwalnia sig p61 miarki gazu kwasorodnego; Ища.

‘Wypada , ~ie solnik bar'ylu sklada sig z jednego stoà

sunku metalluziö'o, i ietlnego clilorynyzö7. .T0

dm'k barytu, ile dotgd iest -znany , ma mieé` wiele

podobieństwa -z дышишь

6`ггопсуап i Sìroncyahd».

557.) 'Sîroncyan albo s'trontyt'Qstr-ontium) отпу—

muie sig ze stroncyany тут samym sposobem,fco

'baryt z baryty, iz'daie sig do niego bardzo Podo»

bny'.el Ma slaby met-allicz-ny vMask; iest staly W o-ì

«gniu i do stopienia trudny». Wfpowietr-zu lsig zaa

mienia Wstroncy'ang , a W “тёте burzy gwaltoä

Wnie i daie rozczyn tey 'zi-emi. Nasycaigc sig kwaa

вешает dla utworzenia stroncyany, polyka na 100

ezgêci przeszlo 16 kwasorodu, tak, ze na ied'en

stosunek tego pstatni'ego Wy-pada 90 >metallu», la na

be'zWo-clnal троп-сует? liczb'a 105.

1 stroncyana (strontiana) W Wiehl ‘На:

snoêciach iest 'do baryty podobfna». Zn'ayduie sig

. опа zlaáczona 'z ‘kwasem wgglowym pod imi'eniem

strony/anita, рту Strontyan W'czgsci -zachoclniey

Szkocyi pólnocney, towarzyszg'c zylom olowiu.

Znaleziono ig Aopröcz сева i poil'gczona z kwasem

siarczanym» VZiemia ta gupelnie сауна, nie iest

tak ostraigryzgca iak baŕyta; Víwierzgt ‘пешими

Wzigta, tak iak ta, nie zabiia; Wc-z'erwonym ogniu l

nie topi sig, ale' sig swiatlem fesforyezném okry

T о м I. 52
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ша; w wodzie sig rozpuszcza i przez ostudzenie,

podobnie iak pierwsza, krystallizuie ‚ 1ес2 ‹121е51‹;ё

га2у wieìcey поду niz’ baryta7 do rozpuszëzeniu.

sig potrzebuie. Rozczyn ten nie osiada od kwa

su galasowego7 Небу baryta daie 2 nim osad zie

lonawy. Z kwasami mniey ma powinowactwa od

poprzedzaiacey ‚ pozwalaiqc sic;l od nich nie tylko

przez barytq ‚ ale i przez alkali odlauczaó.

559.) Bezwcdna stroncyana vie daie sig 130155

czyó z wiçkszq iloécia kwasorodu5 i tém sig takz'e

od baryty róz`ni. Krystallizowana 2 wody na proch

sig w powietrzu rozsypuie7 a wogniu polowg cig

iaru traci. Tak daleçe, ie wodnik stroncyany zda

ie sig trzy stosnnki поду w sobie zawierac'. О—

trzymuie sie; stroncyana tym samym sposobem со

baryta. Nie lqczy si@ ani zbarytq, ani z alkali;

z krzemionkq zas i glinkq tak sit; zupelnie zacho

Wuie iak baryta._ Mieszanina krzemiouki, glinki

i stroncyany lub baryty, topi sig na porcellang

zielonawego koloru. _

540.) Solm'k stroncyanu otrzymuie sig tylko

рг2е2 'polqczenie iego niedokwasu zkwasem wodo

sulnym plyrmym albo 2 gazem tego kwasu: gdyì

metall sam W tak malych dotqd otrzymywano ilo

sciach ‚ ie go niepodobna bylo prosto z chlorynq

polaczyó. Lqczqc niedokwas stroncyanu .z gazem

подо-вынут ‚ powstaie sòlnik iwoda. Solnik ten

bardzo sifì lalwo w wodzie rozpuszcza i krystalli
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zuie w dlugie cienkie i bardzo biale kolumny, któ

re z powietrza pr'zyciagaia cokolwie'k Wilgo'ci. W o

gniu'sie; topi i bez rozkladu ulatuie; rozpuszczo

ny W Wyskoku Winnym nadaie mu Wlasnoéé pale

nia si@ pigknym karmazynowym plomieniem. Ро

(11113 doéwiadczeń P. Davy sklada sig ten solnik

z jednego stosunku stròncyanu :9,0 ‚ i iednego

Chloryny = 67.

Wapnian z'ï/Vapno.

541. I amalgama z Wapna imetall otrzymu`

ie sig тут samym sposobem co z baryty. Wapnían

(calcium) iest _bielszy i éwietnieyszy od barytui

Stroncyami, iza lekkiém ogrzaniem plomieniem sig

pali. ‘унисону шеъаП’ШЬ iego amal`gama do Wo

«dy7 daie gaz wodorodny i под; Wapiennq. Davy

oprócz iego> metallizowal Wapno, puszczaiac na.

_roziarzone do bialoéci, par@ potassowa. Niedo

kwaszaiaç za pomoca wody amalgamarwapienne,

tudziei rachuiac iloéé` otrzymanego tym sposobem

gazu Wodorodnego i Wapna, Berzelíus ustanowil,

ie Wapno ma wÍsobie 20 metallu7 a 1,5 kwaso

rodu. Шиш wypada, ¿e liczba 40 Wyraia calko

Wity stosunek Wapnianu, a 55 iego niedokwasu

çzyli wypalnnego wapna. То laczy sie; chciwiai

z mocném _5grzaniem 2 jednym stosunkiem .Wodjr

i daie Wodnil; wapienny biaìy ‚ który naleìy' wy»

’ l .

га2ас «przez 72. \

к
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542.) Jeden tylko iest znaiomy niedokwas wa..

Pienny, годам: wapno wypalone. To, ma smak

ostry, grytzgcy, alkaliczny; z “ода! 'sig rozgrzewa

mocno twardnieie; Wi-lgoé atmosferyczng рту,

Jscigga, Пут sposobem ze znaczném cieplem sig roz

sypuiez» co dobrowolném gaszeniem wapna нашу

waig. Rozpuszcza sig w 450 czgsciach wody, któ

ry to rcizczynv zowiemy wodq wapienng „1 syrup

Банкет/у zieleni i wszystkie cliaraktery alkaliczne`

wznacznym posiada stopniu. Cigikosc' iego ma

sig do cigzkosci wody iak 2,521, lgczy sig ze “глуп-ч

kiemi kwasami; w ogniu, nawet przez gaz kwa

sorodny natgzonym, zadney samo przez sig 0d.

mianie nie podpada; z krzemionkg zas iglinkg do

зуб latwo sig topi. Jest istotng czgscig skladaigcg

“(прицеп kamieni wapiennxych, spatów , шашни‘ b

фиг, gipsu i t. d.~

545.) Nayobficiey i naypospoliciey- znayduie,

my W naturze wapno 2 kwasem wgglowym zig

czone, wystawiwszy ie w tym stanie na mocny o..

gień traci виду kwas i nazywa sig w jgzyku p0..

spolitym wapnem; wypaloném lub niegaszoném.

Chcac miec’ czystg tg Пети; do doswiadczeń ищу

Czaynych, wypalamy zazwyczay bialy marmur.

Niemoina iednakâe i w tym prz/ypadku uwaiaé

парне, zia çlmmicznie czyste; gdyz i marmury i

gpaty'wapŕénne mogg mieé cokolwiek krzemion

ki, glinki lub magnezyi przy sobie. Chcgc “бес

‚.
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s bydz o czystoêci Wapna doskonale pewnymi7 roz

puszczamy bialy marmur, spat Wapienny lub kre

dg W kwasie Wodo-solnym7 i. dodaiemy czystego

ammoniaku аорту ‚ dopóki sig osad formuie; po

tém przecedzony pl'yn mieszamy z Wg-glanem am

moniakalnym, który wszystko Wapno wpostaci

wgglanu Wapiennego oddziela; Wgglan ten dosko

nale obmyty, prazymy “чуда platynowym ai do

'wypgdzenia kwasu Wgglowego.

544.) Wodg Wapienng otrzymuiemy писа

igc czyste Wapno do Wody destyllowaney, i przez

godzin kilka W spokoynosci zostawuigc, a potém

Przezroczystg wodg z osadu zlewaigc. Woda ta

ma smak iwszystkie Wlasnosci alkaliczne; W wol

ném powietrzu kwas Wgglowy przycigga i pokryq

Wa sig hialg blonkg, za którcy rozbiciem forma--

ig sig coraz inne ai do zupelnego Wyczerpania

wapiia. Clicgc zatém Wodg Wapienng W równey

zawsze utrzymaé mocy ‚ nie naleiy iey zleWaéz q1

sadu Wapiennego, aieby туш sposobem Wyczer

pane Wapno, novvym житие zastgpione bydz’

moglo.

545.) VVapno ani sig lgczy 2 alkali, ani ze

stroncyang lub barytg; z днищ topi sig W ogniu;

z krzemionkg zas tak (Мозг; suclig iako iwilgotng

mocno sig iednoczy. Dodaigc do rozcieku krzemien-f

` :nego Wody Wapienney , opada krzemionka.z ‘та-г

Рпёщ zlgczona;> W ogniu zas 11a “Не sig tcpig,
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Wapno , krzemionka i glinka 'razem , topig sig на, у

szklo , ieieli panuie pierwsza ziemia; ieîeli za'spaa

nuie Ostatnia , витым/54 gatunek porcelany.

546.) Ogrzewaigc czyste wapno 2 chloryng,

ta Ostatnia пшика W nie, a WydobyWa sig nato

miast polowa iey obigtosci ваши kwasorodnego; z tey

przyczyny mamy solnik wapz'enny za polgczenie sa

mego metallu 2 chloryng. .lest to cialo, któreémy

dotgd znali pod nazwiskiem suchego solanu Wapien

nego , a które tak iest W laboratoriach pospolitei

uzyteczne. `Otrzymuiemy ie zazwyczay zrozkladu

soli ammoniackiey przez Wapno lub kredg. Solnik

len , topi sig W mocnym ogniu bez rozkladu ; W wvo-_

dzie sig z wielka latwoécig rozpuszcza i z powietrza

ig bardzo mocno przyciaga; dla czego W suszeniu

gazów tak iest uzyteczny. Smak ma niezmiernie

gorzki i obrzydliwy; W wyskoku winnym sig roz

pîuszcza itak 2 niego , iako i z Wody krystallizuie;

lecz krysztaly te latwo sig rozplywaig W powie

trzu. Ze éniegiem sig topi i gwaltowne sprawuie

zimnofrozklada sig przez wszystkie kWasy шпане,

równie iak przez potaz, sodg i ‘тешит ammonia

kalny. Podlug doswiadczeń .Davy , sklada sig zje

dnego stosunku chloryny iiednego metallu. Znay

duig sig dosyé obficie W Wodzie morskiey i Wielu

Wodach tak z'rzódlanych iako i rzecznycli; uzywa

sig W sztuce lekarskiey,
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Magnezyan íMagnezya.

547.) Daleko iest trudniey utworzyé amalga

ma 2 magnezyii iywego srébra, aniieli zjrmych

ziem; i wiqcey na to potrzeba czasu. Davy zrobil

л to amalgama ‚ Ruszczaiqc part; potassu na naygwal

towniey rozpalonq W platynowey ŕurce magnezya ‚

а potém 2 massa ta mocno iywe srébro ogrzewa»

iqc. Ро wypqdzeniu tego ostatniego przez ogień,

otrzymal cienkq blonkq ciemno-popielata vvyraz'nie

metalliczna7 która sig nie dala topié7 a szklo “Грип—

kcie zetknienia czarno farbowala. Blonka ta, za.

mocném ogrzaniem palila sig plomieniem czerwo

пут; Wrzucona do wody opadala na дно, slabo

sig burz'yla ibialym pokrywala proszkiem; lecz

za dodaniem kwasu рожает/1110 burzenie bardzo

gwaltowne. Woda. i na amalgama. magnezyi (12111—

lala. dosyó slabo i nieznacznie. Wj'padkiem tycll

Wszystkich spósobów ukwaszenia zawsze byla ша-`

gnezya, zdaiaca sie; bydz'l` iedynym niedokwasem

metallu, który od niey magnezyanem (magnesium)

nazywaé bqdziemy. Z ilosci magnezyi do nasyce

nia kwasów potrzebney Wypada, z’e ziemia ta ро

Winna sig wyraiac' przez liczbg 55; przypuêciwszy

wigc w niey ieden stosunek kwasorodu na ieden

metallu, wypada wyraiaé metall przez 58: со

wszakie napotém prostemi doêwiadczeniami stwier

dzié nalefiy.



 

548.) Magnezya sama ‚ >iest ziemia lnader biaä-i

ia, subtelna, i vvdotìç'nigciu migkka, do щи 2 weyd

rzenia podobna. Wnaymocnieyszym zwyczaynym

ogniu ìadney nie podpada odmiai'ui'e-7 íadnego nie

ma smaku-7 wwodzie sig bardzo malo rozpuszcza,

ale iey wiele W siebie bierze ‚ rozgrzewa sig z nia i

w Wodnik zamienia; W podobnym stanie opada.

zrozczynu Wkwasach ‚ а1е latwo Wodg traci. Бу—

Tup fialkowy ledWo cóz’kolwiek zieleni; 2 kwasami

daie ро Wigkszey cfgéci sole bardzo sig latwo w wof

dzie rozpuszczaiace, i moie sig z nich oddzieiaé

przez “трио, a na Wpól tylko przez ammoniak,

formuiaâc 2 nim razem sole potróyne. Znayduie sig

obficie W schistach ‚ amiantach ‚ serpentynach i nii

ce ; znaleziono ig czystg i krystallizowana W Ame-ì

rycepólno'cney; iest czgscia skladaiacg soli angielń

skiey. .ley cigìkoâé ma sig dò cigíkoéci wody-J:

2,55 : 1.
549-.) Otrzymiui'èmy шума magmzzyaú przez

rozldad soli angielskiey, dodaiac do iey rozczynu

роющий tyle potaâu ‚ ile uz’yta sól Waiyla. Magma-a

zya opada natychmiast na dno ‚ 2а czém zbiera sig,

iak naylepiey obmywa i suszy; Zwyczayna ma

gnezya ma oprócz wody i kwas Wgglowy przy 50—

bie; przez praìenie oswobadza sig od obudvvóch i

nosi nazwisko magnezyz' wypraâ'oney (magnesia usta).

W tym stanie zwolna i bardzo nieznacznie ‘Побег

íkwas wgglowy przyciqga, tak, z’e ‚Вини; trzy
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maigc ig przez dwa lata W Wolném powietrzu,

znalazl tylko oïâî powigkszony iey cigiar.

550.) Ogrzewaigc magnezyg 2 chloryng, ta.

11iknie7 a Wydobywa sig polowa co d0 objgtosci

gazu kwasorodnego. Шкаф wnosimy, ze iest praw

dziwy solnik magnesyanu; ten zas polgczony 2 wo

dg stanowi tak nazwany solan lmagnezyi , który ie

ieli sig mocno ogrzewa na ogniu, rozklada sig

пода, uchodzi gaz kwasu wodo-solnego, apozo

staie magnezya. Znayduie sig ten solnik obiicie '

W wodzie morskiey, a W maley ilosci W bardzo

wielu inuycli wodacli; smak ma bardzo 0brzydli

Wy igorzki , z powietrza wilgoé przycigga; wwy

skoku winnymsig bardzo latwo rozpuszcza. Roz

klada sig przez barytg , wapno , potaz isodg , przez

ammoniak zas тупи sig 2 jego rozczynu poloWa ma

gnezyi Wylgcza. Zkgd powstaie solnik magnezio-am

moniakalny. Ten , `daleko sig {джитсу krystallizuie i

Wilgoci 2 powietrza Inie przycigga.

XXVIII.

Ziemie niealkaliczne i otrzymane z nich metalle.

Krzemionek i Krzemionka.

551.) Widzielismy wyiey iakiemi sposobami

g udala sig metallizacya krzemionki (5 29. 55o); wsze

lako zaden 2 tych sposobów nie dal czystego me

tallu. Davy wigc wystawil rozpalong do bialosci

T o M I. I __ y 55
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kiîzemionkg na Barg ротами, рг2е2 C9“ otrzymaì

bialy proszek 2 krzemionki i решён 21020пу; a.

Wérzód tego proszku pokazaly sig drobne ziarna

czarne do снимка. podobne. Ziarnka te bardzo malo

dzialaly na. ‘моде; ‚ WyigWszy gdy byla zaprawna

kwasem; mocno zas ogrzane palily sig i zamienialy

W jstotg bialg тащить Wszystkie Wlasnosci krze

mionki. Byly WigC iiiewgtpliwie швам! metalli

czng tey ziemi ‚ od którey í sam metall krzemíon

kiem (silicium) nazywamy. Alubo рг2е2 proste do

s'wiadczenie nie mozna bylo oznaczyé, Wiele ten

metall zamieniaigc sig Wkrzemionkg ‚ bierze kwa

sorodu W siebie; Wszelako Davy 2 jlosci ammoniaku д

potrzebney do nasycenia kWasü Wodo-solnego рощ—

czonego 2 tg ziemig ‚ tudziez 2 jey ilosci polgczoney

z kwasem iluorowym, Wnosi ‚ ze liczba 61 Wy

raza doskonale icy stosunek. A poniewaz’ sig z kwa

samiy Wpodwóynym stosunku Wylgczyé zclaie, “пёс

rozumie7 z’e ma W sobie dwa stosunki kWasorodu :i

50 , а zatém ‚ z’e stosunek samego metallu powinien

sig Wyrazaé przez liczbg 51.

5 52.) Krzemz'onka (silica, terra sili'cum) iest zie

mig panuigcg We wszystkicli krzemieniacli ‚ kwar

сц, piasku, agacie7 iaspisie ikamieniu piasczy

stym. W naymocnieyszym piecowym ogniu ani

sig pali, ani topi; zalkali zas/topi sig dosyc' latWo

istanowi szklo. .leieli W tém szkle alkali zua

cznie ilosé krzemionki przevvyisza,« szklo takowe
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rozpuszcza sig W Wodzie, istanowi гиде/г krze

mz'enny (liquor silicum). I_naczey ‚ ieìeli przewyì

sza kljzemionka , szklo iest zupçzlnie przezroczyste,

i ani sig Wwodzie , ani W kwas'ach, liuorowy wy

igwszy , nie rozpuszcza. Takowa iednakie Wlasnosó

tworzenia z krzemionk'g айда, slujy tylko pota

.jìowi i soclzie, bo ziemie alkaliczne lubo sig zniq,

герц, czystego szkla nie дай“ a ammoniak naWet

plynny nigdy krzemionki nie rozpuszcza. Kwasy

takze bynaymniey na suchg krzemionkg nie dzia

laig. Znayduiemy ig czgsto W naturze krystalli

инд/ат; , W tak пат/{шут gói'nym krysztale. Berg

mann Widzial ig krystallizowang z kwasu fluoro

îvego , a Tromsdorjr z rozcieku krzemiennego. 019,2—

kosé iey Wlaêciwa ma sig do Wody = 2,65 : 1. W0

dnik krzemionki iest Wpostaci galarety, i rozpu

szcza sig Wgorgcyçli lugach alkalicznych, aswieio

od alkali odlgczony i W kwasach.

55,5.) Qtrzymuiemy czystg krzemionkg mie

szaigc iedng czgêé na proszek utluczonego kwar

çu, lub krzemienia', ze Àtrzema czgéciami p_otazu ‚

Wtyglu na szklo торце. Szklo to rozpuszvcza sig

W Wodzie i фавуса; sig potaz kwasem подо-501

nym , apotérri sig саду plyn рая-1419 ай do slichosci.

Przy kgńcu parowania écina cala1 massa Wga

laretg , а. po Wysuszeniu нищета sig W bialy pro..

szek , który doskonale Wodg gorgcg obmyty ‚ zosta

Wina çzystg krzemionkg. Poniewaz дотам nie moz’na
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bylo mieé samego krzemionka Wdostateczrley ilo

êci, wigc nie wiadomo czy go moíńa polgczyc’ 2 chlo

гула. Krzemionka albowiem W iaden 2 nig nie

Wcliodzi zwiai/.ek ‚ gdyi ten Ногу powstaie мама

sem Wodo-solnym nadto iest siaby ‚ aby mögl bydá

za pravvdzivvg kombinacyg uwaiany.

Glz'nían i Glinka.

554. )Dotgd nie udalo sig otrzymaé amalgamatu

2 glinki za pomocg Voltowey kolumny 5 ale inne do

êwiadczenia natury iey metalliczney dostatecznie

dowodzg. Odwiliona~ ta ziemia i stopiona z йе

1а2ет W zetknigciu 2 biegxmem ódjemnym mocney

Woltowey kolumny, dala kulkg ыщ, 1{{6га. sig

zlekka burzyla 2 Wodg i bialym okrywala prosz

kiem; a ро rozpuszczeniu W kwasie подо-вынут

dawala przez alkali osad 2 niedokwasu ielaza i '

glinki. Wystawuigc rozz’arzong Hobialoêci glinkg

na parg potassu, naywigksza. czgêé metallu zamie

nia sig трогай ‚ 2 ге52щ bialey massy mocno zig

czony. W tey massie Widzial Davy стыд popie

late maiace glane metalliczny ‚ a które przez 05128.

nie W powietrzu bielaly i 2 wodg slabo sig burzy

ly. Raz roziarzywszy tylko do czerwonoéci miesza

ning 2 glinki i potassu, otrzymal massg ‚ która. sig

sama p'rzez sig zapalala Wpowietrzu ‚ i mocno bu

rzyla 2 Wodg. Sgdzac z ilosci glinki do nasycenia

_ kwasów potrzebney, zdaie sig ‚ z’e iey stosunek Wy
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raìaé sig powinien przez liczbg 48. Gdybyémy wigc

przypuécili Wniey ieden stos-unek kwasorodu , te

dyby sig glìnz'an (Aluminum) Wyraial przez licz

Ъ? 55. ‘

555.) Glinka (alumina; argilla pura) znaydu
ie sig obficie We Wszystkich glinach, ziemiaßhltlu

stycli i mokrych, steatytach , sclxistach i t. р. iicst

czgéciq, lahm skladaigcg, zkgd поте iey nazuisko

alumina pochodzi. Nigdy sig zupélnie щупа nie

znayduie W ищите, ale ig otrzymuiemy зашту

czay przez rozklad aluhu za. pomocg alkali. VV d(V

tknigciu gladka iest i Цинга, Wodg chciwie рту

ciaga i 2 nig' sig W ciasto zarabia; do igzyka przy

lega.7 Wzbudzaiac na nim czucie suchoéci; W0

311111 znacznie twardnieie i êcigga sig7 a W nay

mocnieyszym z’arze, gazem kwasorodnym odiy.

wianym7 skleia sig i odmigkcza naksztalt ciasta;

z Wodg ikrzemionkg zarobiona przycllodzi W о

gniu do znaczneyA bardzo twardoêci. .ley cigikoêé

ma sig do cigikosci wody: 2:1. Lgczy sig dosyé

Жанне niemal ze Wszystkiemi kWasami, chociai

mocno W yogniu Wysuszona opiera sig Wszyst

kim. Uiywa sig wkunsztach na Wyxjabianie roz

maitych naczyń ‚ iako daigca sig latwo z “Хода; za.

rabiaé ‚ Wyksztalcaó i do iakieykolwiek bgdz' for

my przystosowaé; iako z trudnoécig przepuszczaia

ca шеф; i nabywaigcaw ogniu znaczney twardoêci.

356.) Otrzymuiemy zazwyczay czystg glinkg



ff- 250 »u

dodaigc zwolna do nasycone'go rozczynu alunu am-,ê

moniak, dopóki osad powstaie; opadlg ziemigkil-r

kakrotnie шпаг} gorgçg obmywaigc Багдаде. Зшйет

z’o odlgczona z kwasów ibardzo lakko Wysuszona.,

iest Wodnikiem tay ziemi , ima czgstokroé postaé

galarety. Wodnik glinki znaleziono W naturze

krystallizowany i oznaczono imieniem Wawellitu.;

ma on w sobie 0,28 czgsci wody. Lgczy sig 31511:

ka bardzo dobrze 2 potaz’em i sodg, торце sig

z niemi w ogniu i formuigc тазы; nieprzezroczyï

stg, lecz lugi alkaliczne bardzo ig dobrze rozpuf

szczaig, zkgd moie bydz oddzielona przez kwasy.

Туш sposobem przygotowana, miana iest za zupel:

nie czystg. u "

557.) Nie znamy prawdziwego solnika glinia

11u, bo птицей glinki 2 kwasem Wodosolnyln tak iest

slaby, z’e go samo cieplo rozwigzuie zupelnie. Glinka

zas dosyé iest Wnaturze pospolita i naleiy do skla

du Wielkiey liczby cial kopalnych. Zafarhowana

nieskończenie nia-lg iloscig niedokwasu íelaznego

stanowi szaiir i topaz Wschodni. Jest istotnym

materyalem porcellany, fajansu i wszystkich na,

щуп glinianych. `

Cyrlkonian iCyrkona.

558.) Wystawuigc rozzarzong do bialosci cyr.

kong na риге; potassu , ten zamienia sig po Wigk.

.Slßy czgsci W patas., а. W massie caley pokazuig sigk
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szkio powigkszaigce ‚ maig blask metalliczny; inne'

kolor czokoladowy. Davy poröwnywaigc zammo

niakieiń iey sposobnosé nasycania kwasów, ruzumie,y

iz ig nalezy Wyrazac' przez liczbg 85; a metall

sam ‚ który7 dla rozróinienia od cyrkbnu (jargon)

ty'rkom'anem (circonium) nazywaé bgdziemy7przez

'70.

559.) Otrzymuie sig cyrkona z hiacyntu lub

c'yrkonu ‚ dotgd albowiem ni'edostrzezono iey W jn

nych cialacli kopalnycli. S'Wieio odlgczona od

kwasów, i W malém Wysuszona ciepl'e ‚ йезъшзша

nie шашка, `który ma w sobie ё, czgsé “году;

Cigikosé iey gatunkowa iest przeszlo iak 4:1. W тёщи

ma podobieństwo do glinki-7 ze mocno Wysuszo

na nie rozpuszcza sig "W kwasach», i ze sig znich

oddziela przez ammoniak; ale sig róini t'ém ‚ ze

sig nie rozp'uszuza W gorgcych lugach alkalicznych,

а г02рп52с2а W “тщилась. Topi sig daleko mniey-î

szym ogniem ‚ aniieli którakolwiek irma ziemia,

a stopiona tak iest (паша, ze kWarc rysui'e.

(Лысун iGlùcyha.

5Go.) Ogrzewaigc glucyng tym satnym sposoi

bem z potassem co glinkg ‚ metall zamienia sig po

Wigkszey czgsci W potaz ‚ w ktorynfsig pokazuig

ciemne zdzbla metallicznego blasku; te ogrzane

W powietrzu, тощи sig zamieniaig W ziemig i
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Wwodzie podpadaig zwolna tey samey odmianie.

Zdaie sig wigc , ze o naturze metalliczney glucyny

Wgtpié niemoina. Maigc zas тёща na позе am

mouiaku potrzebng do odlgczenia glucyny od kwa

su Wodo-solnego, .ziemia ta Wyrazaé sig powinna.

przez liczbg 54. Gdyby wigc miala ieden stosu

nek kwasorodu W soliie; tedy metall, który glu

cynem (glucinum) nazywac’ bgclziemy , powinien sig

oznaczaó przez 59.

561.) Glucyna (glucina) iest ziemia biala, bez

smaku; W wodzie sig nie rozpuszcza, do igzyka

przylega; W ogniu пиано sig bardzo topi i nie

sciaga sposobem glinki. Rozpuszcza sig we wszy

вишь lugach alkalicznych ‘тупи/ужу ammoniak;

ale' sig rozpuszcza i W ammoniaku'kwasem Wgglo

шут nasycouym. Latwo sig lgczy ze Wszystkiemi

kwasami, туши/ну wgglowy il fosforyczny, ба—

ige statecznie sole slodkie icokolwiek cierpkie.

Glinkg z kwasów шумна, sama sig doskonale wy.

lgczaigc przez ammoniak , i trzymaigc co do ро

Winowactw mieysce srzednie migdzy magnezyg i

днищ. Cigikosé iey gatunkowa iest = 2,967. Na

przód byla znaleziona WBerylu Sybirskim, potém

W Smaragdzie , a nareszcie i W Euklazie.

Itryn iltria.

562). Postgpuigc 2 Itrig takim samym spo

sobem iak zziemiami poprzedzaigcemi, zwlaszcza.



»P- 255 _

Wystawuigc ig na parg potassu, отл-тать sig Саше

same znaki metallizacyi. Nazwiemy zatém ten

malo poznany metall 11гупет(1ыгйшп). Podlug .Kla

protha 55 czgéci itryi идет‘ sig z 18 czgéciami kwa

su wgglowego. Przypuéciwszy Wigc ‚ ie чтут Wg

glanie iest ieden stosunek kwasu i ieden ziemi, Wy

pada na itrig liczba 126. А poniewaì, рощиц;

wszelkiego do prawdy podobiel'istwa7 ziemia ta

sklada sig 2 jednego stosunku kwasorodu i iedne

go metallu, ‘wigc ten o/statni Wypada wyraiac' przez

liczbg 111.

565.) Itría odkryta naprzód od P. Gadolz'n

W roku 1794, W tak nazwanym od .Ekeberga Ga

dolz'nz'cz'e, który te'n wynalazek sprawdzil. Wre

‚ szcie Klaproth i Vauguelin losamo stwierâzili. Zie~

mia ta iest z wielu wlasnoéci podolma do Glucyny,

zwlaszcza7 ie ищущие iey sole sg slodkie iscig

2сушке. `lest doskonale biala, bez smaku i zapaf'

chu; W lugacli alkalicznycli sig nie rozpuszcza, ale

sig rozpuszcza W “(жите ammoniakalnym ‚ lecz

daleko mniey od glucyny. Cigikoêé iey gatunko

Wa iest:4,5. Z kwasem siarczanym i octowym

daie krysztaly koloru iasno ñoletowego. Zrozczy

nów kwasowych osadza ig zawsze kwas szczawio

Wy. Kwas pruski osadza ia takìe W kolorze bialym,

_ а го2с2уп› garbnika w brunatnym. ’ y Y Бидон—

m't iest koloru czarnego; lupi sig W Мини kon

cliy niedoskonaley; iest éwietny i Weyi'zenie szkla

Том I. `54:
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maiacy. .lego cigikoêé'gatunkowa' iest родив Нишуг

: 4,o497.; P. Ekeberg znalazl poz'niey itrig i w dru~

giém cie'le kopalném, któx'e nazwal I“шаманит. `

XXIX.

METALLE KWAsoWE.

А r s e n z' k.

564.) Arsenik iwnaturze sig znayduic', Нам

two W stanie niedokwasu czyli podkwasu wstanie

metallicznym otrzymany by'dz’ moie. Na ten ko

niec dosyé iest tak nazwany bialy arsenik ‚ zdrod

bno ~utartym proszkiem шагами/ухи, wszklanney
rurze ‚ ñoli, lub przykrytym tyglu ogrzewaé: mel

tall podnosi sig w postaci рагу i W Wierzchniey czg'-v

sci osiada. Moina izarobiony W ciasto 2 mydlem lub

tlustoscia bialy arsenik, W тузы drugim przewróco.«

nym tyglem przykrytym idobrze oblepionym, mo

cno ogrzewaé: po ostudzeniu znayduie sig metall

W Wierzchnim tyglu krystallizowany. Moina go

i 2 retorty sposobem podobnym ‚ do szyi W posta

ci metalliczney przepgdzié.

l565.) Arsenik iest metall siny czyli bialo-si

nawy ‚ 2 Weyrzenia do stali podobny idosyó swie

tny.; zapach ma czosnkowy, za ogr'zaniem zvvla«

szcza bardzo mocny i charakterystyczny. .lego cigì-y

koéé gatunkowa iest = 8,510; kruclioéé pomigdzy

y metallami niemal naywigksza, tak, ii nie tylko sig

l'
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pod mloteln rozsypuie , ale i na drol-my proszek

utartym bydz’ moze. W Wolném powietrzu pali

sig na ogniu niebieskim plomieniem iwydaie то‘

спе dymy biale, zapach czosnku maigce. ‘Шпан

czyniach zamknigtych latwo sig ulotnia i krystal

lízuie Wczworosciany foremne. Z pomigdzy zna

iomych metallów iest podobno naylotnieyszy. Na.

Wolném powietrzu prgdko blask swóy metalliczny

traci, i naprzód rozdziela kolory na tgcze, potém

iólknieie, czernieie ilatwo sig utrzeé daie na

proszek; dla czego pod ‘Мода; cliowany bydz' mu

51'

g 566.) Dwa zwigzki arseniku z kwasorodem do

brze sg oznaczone, toiest: niedokwas bialy pospo

licie od chemików podkwasem nazywany i kwas

arsenikowy. Ale oprócz tego , arsenik Wystawio

ny na dzialanie wolnego powietrza rozsypuie sig

na czarny proszek , i zyskuie na stu `czgsciach bli

sko osm cigiaru, toiest podlug Berzeliusa 7,812

kwasorodu w stu czgsciach zawiera. Zdaie sig wigc,

iz’ go w tym stanie naleáy uwazaé za niedokwas

maigcy naymniey kwasorodu W sobie. Wpodo

buym czarnym proszku oddziela sig arsenik za po

mocg innych metallóW ile razy iest rozpuszczony

Wkwasach. Lecz ogrzewaigc go mocno przy wol

nym przystgpie powietrza, zamienia sig caly w dy

my biale, któi'e na cialach zimuycll osiadaig ino

szg uazwisko bialego niedokwasu czyli род/шиши ar- '
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senz'kowego. vPodkwas ten znayduie sig W handlu

Wpostaci istoty житию); ‚ bialey i ki'ucliey, pod

imieniem arseniku bialego ‚ i zbiera sig przy Wy

prazeniukruszców kobaltu, Баш Wdlugich Пи‘?

tych kominach osiada.

567.) NiedokWas arsenikoWy bialy czyli pod

kwas', ma smak z poczgtku ostry i cierpki apo

tém slodkawyr, rozpuszcza sig W 80k czgéciacli W0

dy zimney ‚ a 15 Wrzgcey 5 rozpuszcza sig ЛУИ/у

skoku: obadWa te rozczyny czule kolory Iiiebie

skie неги/Зета}, a przgz powolne parowanie 0.

sadzaig male czworoscienne krysztalki. Naglym

ogniem ogrzany topi sig; ogrzewaigc go zas poWo

li _ulatuie iW drobnych krysztalach osiada. Z ше—

tallami sig topi Маш/Занёс znacznie ich rozply

теще sig W Ogniu irobigc ie bardzo krucliemi.

Czgsci z'Wierzgce zapala. i gryzie, iiest iedng 2 пау

о1сгорийеу$2усЬ trucizn` Przez Wodoród i Wggiel

Wodoród siarczy

sty go ze Wszystkich rozczynów W postaci zóltego

proszku osadza.

bardzo sig latwo metallizuié.

56,8.) Niedokwas nadto czyli решки/аз arseni

Коту lgczy sig sposobem kWasóW z ziemiami i al

Z piervvszemi daie istoty solne nierozpu»

szczaigce sig W Wodzie; i dla tego moina go zwo

dy osadzié przez barytg ‚ stroncyang iwapno. Z al- `

kali stanowi massy теге, które sig nie krystallizuig,

a które sig rozkladaig W ogniu. i przez kwasy. Те
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nstatnie , о‹1‹121е1айг!5 nie'dokwas arsenikowy w bia

lym proszku; aieieli “году bylo dosyé, w stanie

‘модника, który Wszakie bardzo latwo Wodg przez

cieplo traci. Kombinacyg potaiu ztym росинка—

sem , dawniey шуты; агзепйсощ; (hepar arsenici)

nazywanò.

56,9.) Niedokwas. arseniku bialy moie sig ie~

szcze zlgczyé z wigkszg ' iloscig kwasorodu i za*

mienié tym sposobem Wprawdziwy kwas ‚ który

arsenikowym (acidum arsenicum) nazywamy. Scheele

pierwszy tego kwasu Wynalazca ‚ otrzymal go rozv'

pnszczaigc trzy czgsci niedokwasu arsenikg, W sied~'

miu kwasu подо-выпаде , dodaigc pigé czgsci kwasu

saletrowego пищите; az flo sucliosci. Pozostala

massa biala i snclia , roziarza sig do czerwonosci

dla Wypgdzenia pozostalego niedokwasu, iiest czy-»

stym kwasem arsenikowym. Bucholtz podaie daç

leko krótszy sposób na robienie tego kwasu , toiest:

aieby umieszaé osm czgsci bialego arseniku ze

dwiema- czgsciami kwasu Wodosolnego, i 24rczg-f

sciami kwasu saletrowego , i aieby mieszaning tg

2 tygla wyparowaé az’ dostlçhosci, a potém lekko
rozìarzyé. l

57o.) Kwas arsenikowy iest sucliy, bialy i

w ogniu bardzo вину. _Smak ma Wcale nieznaczny;

Wmocnym ogniu topi sig na‘szklo przez-roczyste ,

które naczynia moçno 23Ч‘у21е i zpowietrza Wilgoé

przycigga; w bandzo vzas gwaltownym pieni sig i



“258..—

rozklafla. Jegq cigikosó gatunkowa iest_:5,591.

Rozpuszcza sig W szesciu czgsciach Угоду 21тпеу ‚

а dwóch gorgcey; lecz raz rozpuszczony bardzo

Wiele Wody bez utraty plynnosci stracié moìe.

Jezeli tylko polowg swego cigzarú ma Wody7 дну

iest naksztalt ulepu , 1 рг2е2 dalsze parowanie osa

dza drobne krysztaly. Wstanie plynnym ma smak

kwasny, gryzaócy i metalliczny. W powietrzu i

gazie kwasorodnym Wcale sig nie odmienia. Dla.

zwierzgt gwaltownieyszg iest 0d samego niedokwa

su arsenikowego trucizng; przez ciala niekwaszone

bardzo sig latwo w ogniu rozklada , ido stanu nie~

dòkwasu lub metallu powraca;I dla tego 1_fzuciwszy

go na wggiel rozpalony , ustgpnie mu czgsci kwa

sorodu i w postaci dymóvv bialycli z zapachem

czosnku yucliodzi. Z alkali7 ziemiami iniedokwaa

sami metallicznemi sig lgczy, Wlasciwe formu

ie sole. y

571.) Podlug doswiaclczeń Prousta , sto czgsci

podkwasu arseniko-Wcgo innig W sobie 24,8 kwa

sorodu; podlug Davyr 25, а‚ро‹11115 Berzelìusa 25,52.

Sto czgsci zas kwasu , maig podlug Davyf 55 kWasov

года, a (i7 metallli-7 podhig Berzeliusa zas 55,962.

VVigc na tg samg ilosc metallu, ma sig kwasoród

zawarty W podkwasie do zawartego w kwasie:

5 __Czyli przyigwszy dwa stosunki kwasorodu

’wpodkwasie, Wypada go przyigé trzy w kwasie
arseuikowym. Przypusciwszy zas, ie riliedokwas
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bíaly , czyli podkwas ma dwa stosunki kwasoirodu,

wypada, ze liczba 90 powinna wyrazac' stosunek

metallu ‚ 120 podkwasu, a 155 kwasu arseniko

иге-30. Туш sposobem W niedokwasie czarnym,

wypada na ieden stosunek metallu 7,5 kwasorodu;

albo na calkoWity stosunek kwasorodu dwa stosunki

metallu.

572.) Solník arsenikowy znaiomy od дат/па. pod

’nazwiskiem masia arsenz'kowego (butirum arsenici)

rozmaitemi sposobami otrzymaé mozna. Naprzód

arsenik zapala sig bez ogrzania. W chlorynie i daie

prosto ten solnik; inaczey zas otrzymuie sig mie

szaigc десны; czgéé arseniku Wproszku z 6. nad

solnika lub solnika zywego srébra i destylluigc; i

ten. sposób otrzymania go iest naylepszy. .lest on

W_,Íi'ostaci plynu дзюдо i dymigcego ‚ który Wada.
rozmklada, tworzac 2 niego bialy niedokwas arse

ниш; iest lotny, a za pomocg ciepla fosfor isiar

kg rozpuszcza. Podlug doswiadczeń .Íana Davy za

Wiera W stu czgsciach 60,48 solirodu i 59,52 me

tallu; a zatém moina Wnim przyigó na ieden sto

sunek -arseniku dwa solirodu. y

575s) Arsenik bardzo sig dobrze lgczy 2 siarkg.

Topigc siarkg ztym metallem lub iego niedokwa

sem ‚ otrzymuie sig W kaz’dym przyŕadku cialo czer

wone ‚ Wpól-przezroczyste, W zlamaniu weyrze

nie szkla maiace , zta róìnicg, ze sig Woslatnim

razie wydobywa wiele реактивы siarczanegoj сдаю

/\
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to паштета arsenikiem czerwonym lub realge'rent

(risigallum). Takowy siarlczyk znayduie sig dosyé

czgsto W naturze, niekiedy krystallizowany W prze

zroczyste prizmata. .lego gatunkowa cigikosc' iest =

5,225. 'Sklada sig podlug Weswumba 2 80 czgsci

arseniku a 2o siarki'; co bliskolodpowiada iednemu

stosunkowi kazdego pierwiastku. Podlug P. Thénard,

ma wsobie na 4 стада metallu siarki. Úzlywa.

sig wsztu'ce malarskiey. ’

574.) „Przepuszczaige'zas przez rozcz'yn uiedoa

kwasu arsenikowego w kwasie wodosolnym , Wo»

doród siarczysty lub dodaigc iakiegokolwiek siat

czyku wodorodnego, opada na dno pigkny iólty

proszek , który auripigmentem (auripigmen'tum) na

zywano. Ten sam siarczyk sig otrzymuie subli

muigc razem siarkg 2 arsenikiem lub iego niedo

kwasem, i znayduie sig czgstokroé W naturze.

.lego cigzkosógatunkowa iest=5,515. Thénard ma

i to cialo za kombinacyg siarki z metallem , ina

yznacza W nim паб czgsci m'etallu 11 siarki. “Ча

kim razie byl'by to prawdziwy nad-siarczyk arseniku

i zawieralby W sobie blisko trzy razy tyle siarki , co
pierwszy. Lecz takoweA mniemanie potrzebuie

Wsparcia zdalszycli doswiadczeń.

575.) Jes.: albowiem podobieństwo do praway,

ze cala róìnica pomigdzy temi dwiema istotami na \

tém zaleiy, ii wsiarczyku czerwonym siarka p0

lgczona iest z samym arsenikiem , a w ióltym z jego
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hiedok\v'\'sem. Topigc albòwieŕnniedokwas arse

niku z siarkg ‚ Wydobywa sig-Wiele poclkwasu sia'r

czanego ipowstaie siarc-zyk czerwony; topigc po

jdobuie siarczyk z’óity, zamieniamy g5 Wczerwo

~ ny ‚ tak 1, iakV przez кинзу moina ten ostatni zamie

nié W zólty. Gdy-by tak bylo., wypadaloby ieden

внушай 51агсду1с2ет arsenilm'7 drugi sìarczykíem iego

nìedokuiasu. Lecziak skoro prace P. The'nard mnie

maniu teniu nie sprzyiaig; nale-¿_y ie dalszemi do.

êwiadczeniami rozstrzygngé'. I -

576.) Lgczy sig arsenik ribsyé ‘шт i- z fosA

forem, badi ogrzewaigc pod Wodg Мите czgéci

fosforu i arseniku w proszku., _bgdz dwie :te istoty

/razem 2 sobg destylluigc. Fosl'orek ten iest czar

ny i blyszczgcy, W powietrzu latwo sigl rozklada i

dla tego pod wodg cliowanym bydi musi.

577.) Gaz wodorodny arsem'kowy (gas hydro

genium arsenicatum). .Arsenik doskonale sig roz

puszcza Wgazie wodorodnym, i daie szczególny

вишней gazu zapalnego7 Мёд-еда pierwszym Wy-`

lnalazcg byl Scheele. Otrzymuie sig ten gatunek

Баш 1‘62пет1 sposobanìi. Gotu'igc np. arsenik 2 kwa

зет 501пут, wydobywa sig gaz wodorodny arse-

nikowy. Scheale go otrzymal.J gotuigc kwas arse

nikowy na opilkach zynkóvvych. Tram-.stierf nale

_Wa sliabego kwasu siarczal'lego na‘cztéry 'czgsci vOpit

Vków zynkowych i ie'dng arseniku ; a Str om'à'yer radzi

nalaé na 15 czgsci Оршад“, cynowych i iedng ar-_f

темп, ss
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seniku , kwasu woûo-ïsolnegodymigbego. Н’е Wszy~ .

stkich {ус}: рг2урёакас11 rozklada sig Woda, aw dru

gim i kwasarsenikowy; .przez 'co htworzony gaz

wodorodny д arsenik Wsobie rozpuszcza.

578'.) Gaz wolioroiiny .ars'enikolwy ma mocny

fetor arseniku;l kolori'iw nieliieski'cli 'nié czerwieni i

z ‘мода; sig niclgczy. Sto сам“! 'szesciennych tego

ga'zn Waiy gran 16,40, llubo iego cigzkoscf` ваши;

kowa. bardz'o by'wa róina 1 bo pbzllug Davy od 5

ai vdo 8. wzglgd'e'm gazu wodorodnego czystego,

2 którym'zdaie sig bydí стаю wrozmaitycii sto

snnkach zmieszanym. Swiatlo W sobie zanurzone

gasi i z'wierzgta zabiia; od ognia ,_ iezeli sig styka

2 powietrzem lub gazem kwasorodnym , zapala sig,

plonie ogniem niebieskim i arsenil( na bokacli na

czynia osadza; 2 gazem zas kwasorodnym wybu

eha zamieniaigc sig W kwas arsenikowy i sodg.

Stromäyer rozebral go na 106 czgsci arsenikni 2,19

Wodorodu. Ogrzewaigc w nim metalle, moz’na mu

odebrac’ w'szystek arsenik , i naówczas распад do

swiadczeń PP. Thénard iGay-Lussac objgtosc' gazu

powigksza sig od 100 czgsei do 14o. Vvpuszczaigc

do niego cokolwiek solirodn, zmnieysza sig iego

objgtosé i osiadaig krysztaly arseniku; zmiesza

wszy go zas z gazem wodorodnym'siarczystym i

dodaigc «do mieszaniny nieosus'zoney chloryny ,

oddzie'la sig siarczyk arseniku iólty. W штано

wném Едите, iywe s_rébro zamrozié zdolném,
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_zamieniaisig Wplyn przezroczysty naksztalt eteru

lotny.

579.) Jesi: oprócz tego i cialo stale, z polar

czenia. sig arseniku z Wodorodem povvstaigce. Otrzy

‘ muie sig zas ten Wodorodek , oblewaigc “года; allz'aŕ.

arsenikill z potassem, przez co powstaie potaz i

z_uodorodek arsenikowy (hydruretum arsenici). .lest

011 W postaci briinatiiegg proszku , który sig pali

za ogrzaxiiem wpowietrzu , a. W naczyniach zam

knjgtycli daie gaz Wodoroçiriy arsenikowy i arse
1_1ik._ y,(__)tr_zymui_e sig ten sam Wodorodek, ile razy

sig na biegligie gdiem {яд/111 Voilou/ey kolumny arsenik
2110112 Síykß- l

580.) Nie u_dale sig dotg'd polgczyé arsenik z sa'- _

letrorodem, шугают lub bòlfem. metallami zas

bardzo sig latwo i_ednocz_y1__‘0biac ie WpoWszechno

sci krucliemi ulatWiaige f_.opienievsig içh W ogniu.

Od czego Wszakze. Wylgçzye' naleiy metalle alkali

çzne7 którè'sig z nim tru_dr_1iey 110111215.` stanie nie

dokwasu lizywa sig w Wielu_ kunsztaçh, a mianoWi

cie W pglgczeniach niektórych metalliczńych , na

daigc Wielu metallóm bialosç': i kruchosó. .lest czg

scig skladaigcg niektórycli farli; a iego¢ niedokwas

uiywa sig czasgni w sziëuce lekarskiey,` iakoWe uiycie

I_ndyanom od dawna liylo ziiaiom'e.

ç Г o m1

581.) Chron; (chromium) WynalezioinygWroku
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1797 od P. ~Vaaqueh'n iest rrietallbialy,` cokolwiek

ìóltawy, kruchy i bardzo sig trudno tofiiacy, мы

rego cigzkoéc';` ватином iest _; 5,9. =.. W ogniu

iest staly imoze sig krystallizowaé `w drobne igielw

ki nawzaiem 2 sobg splgcione.; malo sig шиты; przy

Wolnym przystgpie~ рои/1512122: odmieqia. Ma sla-_

‘be Wlasnosci magnetyczne; kwasy, wyigwszy sav

letrowy ‚ malo тай) nań mocy ; nasycouy zas kwa?

sorodem daie {игуан szczególny czerwonego kolo-f

, ru.l

582.) >Zdaie sig , ze chrom W Ниш stosunkach

2 kwasorodem lgczyé sig moìe; ale dotgd dwie ъуь

ko ztych kombinacyy дошить) oznaczone,l toiesl'.:

niedokwas koloru nzielonego i kwas chromiczny.

`lest; wprawdzie i niedokwas` koloru czarnego i bruf

natriggo; ale tych natura 1 stosunek skladaigcych

pierwiastków bliiszego p_oznania7 i sciéleyszego po,

trzebnifg rozbioru. Ani wiadomo dokladnie W )a1

kim stanie.- chrom niektóre sole ñolutowym fan- `

Ъи1е. 1ю1огет.

585.) Niedokvvas zieloxiy pìowstaie 'przez dln.

gie praìenie samego chromu przy Woliiym przy-f

Stgpie powietrza, lub przez Wystawienie na mov

cny ogień kwasu chromicznego; owszemJ samo 5117121?

tio odkwasza ten kwas p_oWoli, daïgo mu napvzód

'kolor ñoletgowy a potém zielony. Pospolicie zas

otrzymuiemy niedokwas zieloriy , rozpuszczaigc za

pomocg ферм chrom lub kwas chromiczny W kwa-x



sie подо-вынут; W którym znayduie sig chrem

'w stanie wodnika, pigknego smaragdowego kolo

ru. Wodnik ten osadzony za pomocg alkali imo

cno W ogniu Wyprazony, daie czysty niedokwas

‘zielonyt Mozemy zas otrzymaé zielony rozczyn

chromu W kwasie wodo-solnym , вотще W nim

czerwony. olów sybirski i paruigc przecedzony zie-f

lony rozczyn ai do ggstosci ulepu; a p0 oddzie

leniu водника, olowianego, na пота malg iloscig

„тау rozlewaigc i osadzaigc> niedokvvas chromu

przez iakiekolwiek alkali. Wyprazenie W mocnyrn

ogniu chromianu iywego srebra daie takze bardzo

czysty niedokwas zielony. Niedokwas ten шпри

szcza sig liardzo latwo Wkwasach, Iubo, iezeli sig

mocno w (вши Wyprazy, kwasy bardzo malo nali

maia;I mocy. Rozczyny- te дай; osady z arseniana

mi i fosforanami, formuigc arsenianyr ifosforany

chromu. Lugi alkaliçzne гаме rozpuszczaig nie

dokwas chromu, który Przez zagotowanie. osadza

ig na powrot.

58,4.) Niedokwas chromu brunatny otrz'ymu

ie sig dodaigc podkwasu siarczanego do kwasu chro

micznego., 1 osadzaigc, powstaigcy суш sposobem _

brunatny rozciek, przez alkali. Moina. utworzyé

ten sam niedokwas przez. wypraienie saletranu

chroma; a Richter go otrzymywal przez kilkokro.- ч

'tue praienie niedokwasu zielonego. Giese go uwa

ůa La polgçzeuie tegoI ostatiiiego 2 kwasem еще:
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micznym. Niektórzy chemicy otrzymalii niedokwas

cllromu czarny, Юбку sig W lugach alkalicznych nie

rozpuszcza; przez kwas saletrowy bardzo 2 Wielkg

trudnoscig na kwasl chromiczny/przerabia i W kwa

sach z’adney nie podpada odmianie. Podlug P. Vau- Y

. guelz'n przez dalszg kwaszenie na ogniu zamienia

sig “(теракты zielony.`

'585.) Otrzymuiemy kwaschromícizhy (acidum

Chromicum) вотще czgéó iedng na ‘proszek щам

tego czerwonego olowiu ‚ 2 аш1ет`ё czgsciami Wg

glanu potazowego i wodgg dopóki sig caly poma- i

rańczowy proszek olowiu nie zamieni wwgglan

bialy ‚ a caly plyn nie Wezmie pigknego zlotego

koloru. Plyn takowy maigcy w sobie chromian

potaìù, miesza sig 2 kwasem saletrowym paru

vie mocném cieplém; po ostudzeniu osiadaig kry

vsztaly salgtry i opada cokolwiek proszkn ióltego,

który miany byl za kwas chromiczny, lecz nieslix
sznie: kwas albowiem tgii zostaie sigi w plynie, a

po oddzielenin przez kilkokrotne parowanie 15111

dzenie ‚ krysztalów saletry, этапов/1 р1уп çiemno

czerwony naksztalt ulepu ggsty; iiten to plyn iest

_ prawdziwym 'kwasem chromicznym. Moŕna roz

czyn chromianu potagzowego osadzió` przez saletran

barytyczny lub srebrny, a otrzymany osad chro

mianu baryty lub srebra rozloiyé, Wpierwszym

przypadku przez rozlany wodg kwas siarczany,

W drugim przez_wodo-solny, Destylluigc niedo`
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kwas zielony' z kwasem saletrowym; można takže

otrzymać kwas chromiczny. I f ’ _

586.\ Kwas ten ma smak ostry metalliczny;

kolory niebieskie roślinne czerwieni; mocą świa

tła , ciepła i i niektórych ciał palnych traci część

kwasorodu, zamieniaiąc się w niedokwas zielony;

z kwasem Wodo-solnymzmieszany možeä przy po

mocy lekkiego ciepla, rozpuszczaćzlot'o ‘; przez pod

kwas siarczany zamienia się w niedokwas bruna

tnyz Z ciałami palnemi, a mianowicie vz węglem,

przechodzi w mocnym ogniu do stanu metalliczne

go.. Stopiony z _boraxem. daie mu piękny zielony'

kolor; zmieszany i ogrzewany z kwasem wodo

.solnym , zamienia ten ostatni w soliród, a sam się

w niedokwas zielony' przeistacza. Z. zasadami sol- '

nemi daie sole szczególne , mniey lub wiecey za

farbowane.

587.) Podlug 'doświadczeń Richtern, sto czę

ści chromu przechodząc do stanu niedokwasu zie

10mg@ biorą w siebie 42 częccikwasmdu; а. 58

ieźeli się' zamieniaią wkwas cliromiczny; a zatém

16 części wiecey. Nie wiadomo , wiele czarny nie

- доки/аз ma kwasorodu W sobie: lecz gdyby zie

l'ony miał ieclen stosunek , liczba wyražaiąca me

tall byłaby blisko 55. Rozbiór atolilRíchtera po

trzebuie potwierdzenia z dalszych doświadczeń.

Liczba ciał kopalnych, maiących w sobie chrom

w stanie niedokwasn lub kwasu, dosyć iest zna
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I èzna. Kwas chromiczny farbuie rubin„tak ialc'f

V

' koWa iest:8,611.

niedokwas Smaragd lub smaragdyt i t. d. Nayob

fitszy atoli .kwas chromiczny mamy W czerwonym

.sybirskim olowiu, a niedokvvas, iezeli nie sam me

tall, w tak напишут chromianie ielaznymi

-М61уЬ11еп;

588.) ,Molybden (molybdenum) iest meiall bar3

1120 trudny do Wyrobienia, dla niezmiernie cigi

kiego topieniav sig; zazwyczay tylko w proszku lub

drobnych ziarnaßh Widziany. Kolor ma bialy na

Вата}: srebrai blask metalliczny bardzo mocny, któ

ry W powietrzu latwo traci;

.lest bardzo twardy i kruchy»

,Znayduie sig W naturze polgczony z siarkg W kru

szcu 2 Weyrzenia do olówka podobnym , tudzieá

-Wstanie kwasu W tak nazwanym zóltym olowiu.

Niedokwas iego zarobioriy 2 oleiem 'W ciasto w ty

glu vwgglem wybitym ‚ daie >w gv'valtownym i (Ни-а

go utrzymywanym ogniu metall W drobnyeh ziar

nach; '

589.) Вис/10112 р1‘2уу11ш10 pigé niedokwasów’

molilidenu; z których ~co do stosunków kwasoro-ì

du, dwa tylko sg dobrze oznaczone, toiest эту

i Магу, с2у11 podkvvas i kwas molibdenowy. On

atoli dodaic do tych popielaty, brunatny i iÓlty;

“зиме niedok'was popielaty* moie tylko bydz'

rozrobionym~na. mialki- proszek metallem; bruna--l

.lego ‘cigikosń ваши-а _ ‚
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-tny zas otrzymuie sig ogrzewaigc molibden шты—

ném powietrzu tak, azeby sig nie mógl rozza

rzyé; lub, co daleko 1ер1еу7 2аг2а„с mocnymogniem

molibden ammoniakalny W naczyniach zamknig

гусь. W tym ostatnim przypaxiku otrzymuie sig

niedokWas W blaszkach swietnycll , polysk metal

liczny i kolor miedny lub miedno ñalkowy ma

igcych. Niektórzy oprócz iego przyymuig i nie

dokWas zólty , malo poznany.

590.) Niedokwas moiibdéuu niebieski с2у11

podkwas molibdenowy moina otrzymaé, albo ia

rzaóc molibden Wwilgotném powietrzu'; albo utar

ту na mialki proszek kilkokrotnie пода) 21еша1чс

1 prazgc, albo nakoniec trgc pod ‘люда! gorgcg ie

dng czgsc’ molibdenu 2 dwiema kwasu molibdeno

wego. Przez takowe tarcie obadwa te ciala za

mieniaig sig Wnieclokwas sinyii'ozpuszczaigw wo

dzie, a ta po WyparoWaniu do suchosci cieplem

5oC-_40° Reaum. zostawia czysty niedokwas blg

Иглу с2у11 podkWas molibdenowy. Распад/аз ten,

rozpuszcza sig dosyé latwo wwodzie; kolory nie

bieskie ro'slinne czerwieni; Liklada sig podlug Bu

choltza z 74% czgsci metallu, i225; kwasorodu.

Zdaie sig wigc, iz’ mozna W nim przypuécié naie

den stosunek metalluf dwa kwasorodu; zkgd wy»

pada, 12 sig metall wyrazaé poWinien przez liczhg

88,2. '

591.) Srcheele, pierWszy kwaâulnglibdenowego

T o M L 56
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`Wyn'alazca,ot'rzymywal go, nalewaigc na rodowi

ty siarczyk molibdenu na mialki proszek utarty

pigé czgsci kwasu saletrowego i destylluigc ai d0

suchosci ~, a potém nalewaigc za kaidym razem no

wego kwasu i desty-lluigc dopóty, dopóki sig m0

Iibden nie zamieni wproszek zupelriie bialy. Pro

szek ten obmyty пода, gorgcg iest czysty kwas

molibdenowy. Daleko lepi'ey ikrócey, nalaé Wre

torcie, na iedng czgsé mialko utartego kruszcu

molibdeinu, 12 czgsci kwasu saletrowe-go ze 4ma

wodo-solnego , i przepgdzió ai do suchosci', a ров

zostaly bialy proszek wodg naleìycie obmyé. О—

prócz tego, prazgc molibden na ogniu przy Wol

nym przystgpie powietrza, otrzymuie sig natych

miast kwas molibdenowy, ‘щёку sigwwierzchniey

czgsci {увы krystallizuie.

592.) Kwas molibdenowy iest wpostaci bia
lego proszku , smak ma metalliczny ostry; na 0

gniu podnosi sig i w naczyniach otwartych w dy

mach bialych uchodzi, które do cial zimnych przy

legaig i maigweyrzenie bialy'ch, swietnych lu

szczek. Wnaczyniach zamkn'igtych topi sig i kry

stallizuie-7 cigâkosé iego gatunkowa iest :5,45 roz

puszcza sig w 57o czgsciach “ходу zimney; roz

czyn ten iest bez smaku, ale infuzyg lakmusu czer

Wieni; kwasy, saletrowy, siarczany 1 и'оао-ЗОЪ

ny odlgczaig 2 niey kwas molibdenowy. 110211161—

da sig prze'z wiele cial 2 kwasorodem powinowa
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ctwo maigoych', rozpuszcza sig za pomocg ciepla

W kwasie siarczanym ‚ ~a za ostudzeniem bierze

ciemno-blgkitny kolor. Rozpuszcza sig i w kwa

sie ‘подо-вынут; rozczyn ten ma. kolor ióltawy,

ale nasycaigc go potaiem robi sig blgkitnym. Zbo

raxem sig topi i daie mu kolor niebieski. Papier

solucyg {его kwasu zmoczony bierzg na s_lońcu pig

kny niebieski kolor. zasadami solnemi sig lgczy

i_ dai@ 501е также, Podlug Buchan” >'ma па

kaìde 100 czgéci metallu okolo 5o kwasorodu; wy

padaloby zatém przyigc’ w nim blisko trzy stosun

ki tego pierwiastkn. i

595.) Nie “Нету dotgd iak dziala molibd-en

na chloryng. Lecz, iezfeli sig iego kwas lub pod

kwas w kwasi'e “фойе-вынут rozpuéci i do 5110110

sci Wyparuile; za roziarzenigm Wydobywa sig o

çzywiscie soliród ‚ a zostaie podkwas molibdeno

wy. тут czasie podnosi sig razem cialo po

pielate, którg osiada W Wierzchniey czgéci naczy

nia 1 które iest niewgtpliwie solnikiem ‚ poniewaz

saletrm'iv srebrny niewgtpliwie W nim pokazuie chlo

U'mâ'.

594.) Zsiarkg bardzo sig latwo topi tak sam

. metall iako i kwas molibdenowy. Siarczyk ten

podobny iest do xjodowitego, stanowigc proszek

czarny , blyszczgcy. Решив Bucholtza sklada sig

z 60 czgsci metallu i640 siarki; a zatém zdaie sig

mieç': ieden stosunek шествие‘), dwa ostatniey.



Fosforek molibdenu wcale iest nieznaiomy, ró

wnie iak yiego poîqczenie z “падет i borem.

,

Tunsten.

595.) Tunsten, któremu autorowie niemieccy

ащ n'azwisko Scheela (Scheelium), ma kolorsino

bialy do stall' podobny; glane metalliczny mocny;

ciqikoéc' gatunkowq: 17,51. Pod mìotem nie iest

ciqgìy ‚ ale tak twardy, ii go zaledwo naylépszym

pilnikiem uiyé moins.. Równie sig trudno topi iak

sama. platyna ‚ i dotychczas PP. tylko (РЕП/шут‘,

tudziei Allen iAiker; potrañli otrzyrnaé go wsianie

metallicznym iakoikolwiek stopiony. Znayduie siq

W naturze w staníe ióltego níedokwasu poczytane

go za. kwas ‚ z тарный w Tungstenz'e, lub z z’e1a
z`em , lmanganezemikrzemionkq, W tak nazwanym

Wollframìe zlqczony. ч

596.) Tunsten ogrzewany przy wolnym przy

stgpie powietrza bardzo sic?l ìatwo nied'okwasza da

iqc proszek iólty ‚ który W душист/пут ogniu bie

rze па siebie kolor granatowy. Машу wig@ акта

tego metallu niedokwasy, granatowy i z’ólty; do

których Bucholtz dodaie brunatno-czerwony maiqcy

trzymaó mieysce Érzednie pomíçdzy dwiema pier

wszemi, lecz którego byt i wlasnoénci potrzebuiq

potwierdzenía z dalszych doêwiadczeń. Niedokwas

iólty, dla шве, z’e sig z zasadami solnemi щепу,
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nie lgczac sig bynaymniey zkwasami, opisany iest

poil nazwiskiem kwasu tuustenowego.

597.) Kwas zas ten wydobywa sig spos'obem

Scheela z tak nazwanego tungslenu czyli tunstanu

wapiennego, (гас go na mialki proszek i ualewaigc

kwasem saletr'owym lub подо-вынут ‚ które roz

puszczaig Wapno i uwalniaig czgsé kwasu W Ы}—

tym proszku. .Naówczas nalewa sig ammoniakiem`

który uwolniony kwas W sobie rozpuszcza. Nale

waigc zatém na tungsten kwasu saletx'owego lub wo

do-solnego i ammoniaku ua przemian, moina go

_ calkiem rozlozyé ‚ a rozpuszczony W ammoniaku

kwas tunstenowy7 wproszku przez kwas saletrowy

lub wodo-solny ‚ osadzic’. Inaczey mozrxa czgsé ie

dng tunstanu, wapiennego stopic’ w tyglu ze тщета

czgsciami “году gorgcey ‚ który W sobie tunstan po

тайн rozpusci.l Z iego oddziela sig kwas tunsteno

wy przez saletrowy ‚ otrzymany zas osad obmywa

sig i визгу. Proszek ten bialy7 miany od Scheela,

za kwas tunstenowy, iest kwasny, koloryniebie

skie rosliune czerwieni i, we 20 czgsciacli wody sig

rozpuszcza. Lecz PP. ¿PEIhuyar okazali ‚ ze istota

ta biala sklada sig zz’óltego швами/газы tunstenu,

tudzieì z alkali i kwasu do rozkladu tungstenu uz’y

tycli; со tez’ Vauquell'n i Hecht potwierdzili.

598.) Za prawdziwy zatém kwas tunstenowy,

chyba niedokwas zólty mieé mozua; lubo iego ce'

chy kwasowe bardzo sa slabe. l Otrzymuie sig zas
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czysty tenvniedok was , paruigc do suchosci iego РОЗ‘!

- czynl w ammoniaku, wyzey opisanym sposobem

otrzymany, i pozostalg massg ai do rozzarzenia

-ogrzewaiga Inaczey iedvng czgsé Wollframu na dron

limy` utartg proszek ze dwiema czgscizuni wgglanu

potazowego stopic': , i przez godzing w plynnym sta,

nie utrzymy'wac'. Ро czém wylewa sig stopiona

À:massa na blachg , po os'tudzeniu tlucze na proszek,

i gotuie sig kilkakrotnie zwodg, dopóki iey smaku

udzielaé pieprzestanie. Wody te zlewaig sig razem

iosadzaig przez kwas ‘подо-вешу; oti'zymaiiy osadÁ

obmywa sig , rozpuszcza sig w gorgcym lugu wg.-

glanu potazu , i na nowo sig przez- kwas Wodo-soL

ny odlgcza. N_aówczas dopiero , po obmyci-u iwyf

Suszeniu , czysfym iest kwasem.

599.) Proszek ten zóltly iest bez этики; W Wo,

dzie sig nie rozpuszcza, ale sig w niey doskonale

x'ozclziela i zavviesza, stanowigc plyn zólty, który

koloróW niebieskich nie czerwieni. Ogrzewaiqc go

mocno na platynowey lyz'eczce, bierze kolor cie

шло-темпу, а 1е52с2е. W mocnieyszym ogniu,

czarny. .lego cigzkosc’ gatunkowa iest = 6, 12. Podlug

ÖOÉWÍHÖCZEI'I РР. d’-Ellz.uyar sto czgéci metallugza

mieniaigc sig W pros'zek z`óhy , przyymui-g 2.4 czg.

Éci kwasorodu. Przypusciwszy wigc nim dwa

‘stosunki tego pierwiastku, wypadlaloby wyljazac’

metall przezliczbg 125, akwas tunstenowy przez

A155. Kwas siarc'zany gorgcy daie mu Pigkny ko..
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lcŕr granatowy, a kwasy saletrow'y i “годе-5011135

iasno iólty. Gotowany 2 го2с2упет solnika cy

now'ego, traci czgsc’ kwasorodu izamienia sig w 5510:

tg 'granatowg, którg dlatego mamy za mniey шита-з

szong 0d kwasu.

400.) ‘Podlug Davy, ieìeli sig tunsten ogrzeie

W chlorynie, pali 'sig c'iemno-czerwonym plomie'à

niem i daie vistotg lotng, iólto-pomarańczowg, któŕá

wodg rozklada , daigc znig kwas Wçd'o-solnyitun

stenowy. lest to zatém niewg'tp'liwie solnik tun-ì

stenowy , ale którego w'lasnosci nie dosyc’ sg ieszcze

poznane. 'Równie malo znany siarczyk i fosforek

tunstenu; wiemy tylko , 12 pierwszy iest granato

wy i krystallizuie sig. воща metall ten zadnego

nie ma uâytku. `

À n l т o rt.

1'01'.) Metall swietny, bialy i tak kruchy, ii

go tluc na -proszek moìna. S'klada sig 2 obszér

nych blaszek , ktt'ire sig w 'rozm'aitych przecinaig

kierunkach i 'niekiedy formuig na powierzchni sieé

lub шутишь gwiazdg. W ogniu nie Wprzód sig

topi az’ rozpalony do czérwonosci, a w mocniey

пут ieszcze ogniu w postaci pary ulatuie; iego

cigikosc’ gatunkowa iest:6,806. Trgc go przez

nieiaki czas W palcach daie im szczególny smak i
zapach.y .lest to ieden 2 metallów kruchych nay

dawniey znaiomysh; i zdaie sig, ze staroìytnym
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znaiomy byl iego siarczyk lub niedokwas pod na

zwiskiem Stibz'um ; Iubo dokladne iego ,_ zwlaszcza

w stanie metallicznym, opisanie ‚ pierwszy nam.

zostawil Basílz'us Valentínus na końcu pigtnastego

Wieku. `

402.) Otrzymuie sig ten metall z czystego siar

czyku antymonu ‚ iaki sig w handlu iaptekacli pod

imieniem antz'mom'íI crudi znayduie. Na. ten koniec

bierze sig osm czgsci siarczyku w proszku, szeéé

czgsci kamienia Winnego i trzy saletry; miesza.

nina rzuca sig po trosze Wtygiel do czerwonoéci

rozzarzony ipoddaie sig mocny ogień aìeby metall

stopié zupelnie. Ро czém Wstrzgsa sig kilkakrotnie

tygiel i materya stopiona Wylewa sig w ielazny

lub mosiginy stozek, wprzód tl'ustoécig ‘дуэта

rowany. Ро 051ш12еп111, znaydziemy metall па.

spód zebrany ‚ okazuigcy na powierzchlli sieé lul)

plecionkg do gwiazdy podobng. Inaczey mozna ten

siarczyk praiyc' zpolowg co do Wagi opilków йе

1а2пус11, а gdy sig stopig razem dodadz czwartg czgêé

saletry. Metall znaydzie sig wtyglu na spodzie ze

brany.

405.) Berzelìus naznacza antymonowi cztéry

stopnie ukwaszenia; toiest: niedokwasy czarny i

Магу, tudziez рад/став 1 kwas antymoriowy. Pierwszy

niedokwas tworzy sig na powierzchni metallu W wil

gotném powietrzu; tudziei ile razy sig metall znay

duie w wodzie polgczony 2 dodatuym biegunem
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Voltowéy kolumny. A lubo niedokwas ten ‚ który
Паш/7:11 шЬоасудйт slíbz'cum ‚ lW bardzo maley отпу

mal iloáci, az’eby mögl oznaczyé stosunek skla

daiqcych go pierwiastlufwv7 Wszelako przez rachu

nek daíe ‘mu W stu czctéciach 95,556 metallu, а.

4,445 kwasorodu. Drugi niedokwas otrzymuie 'sig

rozpuszczaiqc antymon W kWasie чрусою-вынут, i

rozklad'aiqlc ten rozczyn przez Wodcî; otrzymany

bialy osad obmywaiezc W ingu alkalicznym, ипо

Wu obmywaiqc w wodzie ,i w mocném cieple

suszqc. -Niedokwas tenopisany od Prousta, »Bu'

choltza i Davy, a który Berzeh'us nazywa. oxydum

stibz'osum ‚ nie iest doskonale bialy , ieieli sig z nie

go ‘люда Wypqdzi; W slabym ìarze sig topi i daie

rozcíek iôltawy, ktöry sig po òstudzeniu êcìna.

W тазы; Кгузсашсшщ bialawq. Niedokwas ten od

dawna W stanie Wodnika znaiomy, nosil nazwisko

proszku Àlgarotego (pulvis Algarothi). Ма on wso

bie podlug rozbivoru Berzelíusa 84,517 czgéci те

talla, a 15,685 kwasorodu.

404.) Podkwas antymonowy sig robi, niedo

kvvaszaiqc antymon za. pomocq kwasu saletrowego

i praiqc ai do suchoêci. Naylepiey atoli rozpuscié

metall w kWasie szlll'etro-solnyrn7 Wyparowaé ai

do suchoâci i otrzymany niedokwas mocno шурш

fìyé, Antymon sam, rozìarzony do bialoéci, za

рань эй; idaie podkwas, który W biaìych bìyszczq

cycli krysztalkach osiada. Podobnym sposobem ula

T 0 М 1. 57
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`'tuie i rozzarzony bialy niedokwas anty`m`onu, i

W распиши sig krystallizowany zamienia. B_yl on

chemikom od dawna znaiomy .pod nazwiskiem níe

dokwasu sublimowanego (llores argentini antimonii);

a Davy uwazal go za naywyiszy stopień ukwaszenia*A

antymonu. Niedokwas ten rozpusz'cza sig cokolwiek

W wodzie i щепу bardzo dobrze z alkali. Ma on

W sobie. рампа Berzeliusa 78,19 metallu, a 21381

kwasorodu.

405.) Kwas antymonowy, albo ¿sity niedokwas

antymonu otrzymuie sig wystawuigc na одела mie

szaning antymonu z niedokwasem _czerwonym ¿_y

Wego srébra; mieszanina ta szybko sig zapala iza

mieniaw massg ciemno ОНИ/Кофе! ‚ która pi'zez (Пи

gie trzymanie W slabo czerwonym ogniu, traci

kolor zielony i zostawuie p'roszek koloru slomia-

_ nego. Taki sam proszek z’ólty otrzymuie sig iprzez

vkwas saletrowy,_ ogrzewaigc az’ do этюды pro

szek antymonu z_tym kwasem ‚ apotóm zlekka Po

zostalg miissg z’a1‘zgc. - Ale naylepszy `ŕobienia go

зразы) iest nastgpuigcy: czysty шахту na mialki

pŕoszek antymon ‚ prazy sig ze szescig czgsciami sa
letry w srélu'nym lub platynowym tyglu przez go

dzing. Powstaigea ища. biala massa 11a drobny

proszek мама iwodg zimng dobrze obmyta, go

tuie sig pŕzez водит; W czystey wodzie, otx'zymany

rozczynA paruie sig do sucl'iosci ‚ а potém kilka go

dzin z kwasem saletrowymiogrzewa. Bialy proszek2

ì
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który sig Wkwasije saletrowym nie го2р1152с2а7 pra

z'y sig lzlekka Wty'glu platynowym inaówczas bic

'rze pigkny cytrynowy kolor. .lest to czysty kwas А

antymonowy , który zawiera w sobie решив Вег

1

2е1ёи$а 72,88 czgsci metrallu i 27,12 kWasorodu.

406.) Pol'ównywaigc Wszystkie te niedokwasy

antymonowe pomigdzy sobg, Pokazuie sig oczywi'- V

écie , 2е te, które sg mocniey ukwaszone, zawieraìg

W sobie Ниш razy Lyle kwasorodii, ile naymniey'

ukwaszone. Lecz poniewaà Бешеная 111е mógl przez

doswiadczenie Écisle oznaczyó ilosci tego pierwia

Stku W niedokwasie pierwszym; wigc przypu

szcza, ze go ma albo à czgéc' zawartego Wdrugim,

albo polbwg. W pierwszym przypadku liczby wy

raíaiace ilosci kwasorodu W niedokwasach bylyby,

1, 4, 6, 8; Wdrugim 1, 2, 5, 4. Davyprzyy

muiauc tylko 2 Proustem drugi i trzcci niedokwas,

czyli» ротик/аз, twierdzi: ii; 2 jego i Jana lDavy~

doswiadczeń wypada , 2е pierwszy ma Ё kwasoro

du zawartego W drugim, a zatém pxfzypuéciwszy

w nim dwa stosunki kwasorodu = 50, Wypada na

ozuaczenie antymonu liczba 170; na ieden >niedo- к

kwas 200 ,_ a nardrugi 215.r`

407.) Utarty 11a proszek antymon pali sig

w chlorynie bezv ogrzania , i (iaie~ istotg niigkkg,

W pólprzezroczystg , bialo-âóliagíŕg, latWo sig 1013111—

cg i lotna, odiiawna pod imieniem masia ату/по—

nou'eòw (britirumantiiuonii) zuaiomg. lstota ta 01125’—

. /
/
И
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muie sig za zwyczay przez destyllacyg, ogrzewaigex

mieszaning в; czgsci solnika lub nadsolnika 2у-е

Wego srébra 2 jedng antymonu. Solnik ten iest.`

nadzwyczaynie ostry igryzgcy; плащ iloscig “году

mocno sig ogrzewa, ale nie przestaie bydz' plynnym;

z Wigkszg zas iloscig zupelnie sig rozklada, daigc

niedokwas antymonu wstanie Wodnika ikwas Wo

dosolny. Sklada sig podlug rozbioru .lana Davy

ze 59,58 solirodu i60,42 antymonu, tak, 2е go>

.mozìna uwazaé, iako utworzony zjednego 31051111

ku metallu, a dwóch solirodu. Antymon oprócz

tego rozpuszcza sig bardzo latWo i doskonale W kwa-

sie saletro-solnym , a iego niedokwasy W kwasie

Wodo-solnym; obadwa zas te rozczy/ny rozkladaig

_ sig W wodzie.

408:) W ogniu bardzo sig l'atwo antymon

lgczy 2 siarkg. Siarczyk ten blgkimo-popielatego

koloru dosyó iest w naturze oblity, zazwyczay kry

stallizowany W graniastoslupy czworoboczne podo

bnemi 0stroslupami zakończone; blask ma metalli

cznyi w ogniu latwiey sig 0d samego metallnl to

pi i za ostudzeniem krystallizuie; sklada sig 2 7.5,1

antymonu, 1 24,9 siarki. Rachuigc Wigc sposobem

P. Davy, wypada blisko naieden stosunek me.:

tallu = 170 , dwa stosunki siarki = 60.

409.) Ogrzewaigc mialko utarty ten si'arczyk

11a misie lub patelni i czgsto mieszaigc, zamienia

sig po uplynieniu kilku lub kilkunastu godzink
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w proszek popielaty , który sig za mocnijeyszém

ogrzaniem latwo Wgruzly skleia. Skoro proszek

teny ani реактивы ‚ ani pary siarczaney wigcey nie

wydaie; moina go W ogniu 'stopfé па 521‹10 Ьуасуп-д

towego koloru, które dawniey sskìemanlymonowém

(Vitrum antimonii) впутано. Bergmann ie robii

торце prosto osm czgsci niedokwasu lub podkwa

su antymonowego z jedng siarki. tey г01›ос1е‚

siarczyk antymonu traci , przez dlugie w powie

trzu praienie ‚ siarkg; kiedy metall W tym sarnym

czasie z kwasorodem sig 'lgczy. Miano Wigc опиу

many przez takowepraienie popielaty` proszek7 za

Ropielaty niedokyvas_ polgczony siarkg. Lecz, ze.

nie masz popielatego niedokwasu antymomi , a ma

la ilosó siarki na. {эре samo szklo hyacyntowe,

2 Ъ1а1уш niedokwasein antymonu sig topi; ie doda
ny do niedokwasu siarçzyk antymonu robi to sanno;l

zatém popielaty ten proszek nieco innego sig b'ydiil

zdaie ‚ iak mieszanina niedokwasu bialego zlsiar

czykiem antymonu.

410.) Niedokwas-y antymonowe wcale sig w 0

ggniu 2 siarkg nie lgczgg alg` sig owszem odkwasza

ig; a siarka czgécig w postaci podkwasu- siarcza

nego ucliodzi ‚ czgscig sig ziitworzonymI na nowo

metallem lgczy. .leìeli Wigc ilosç': siarki iest d0

gtateczna, niedokwas calkiem sig nietallizuie i

W siarczyk antymonu zamienia; ieieli nie, nie

dokwas zmiesza sig 2 wigkszg 11111 mnieyszg iloécig
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siarczyku istopi w ogni-u na masse; szklannq nie

przezroczystq ‚ która рампа iloêci- siarki ‚ rozma

itego bgdzie koloru. Owszcm7 ieíeli bardzo bçdzie

malo siarki, ta calkiem si@ przeistoczy W pod

kwas7 a niedokwas do pewnego sig tylko stòpnia

odkvvasi; np. ieìeli si@l wez'mieÍ ¿a czqsc' siarki

Wzglç'dem podkwasu, ten zamieni- si@t tylko W bia

1у niedokwas7 меду biol-qc równe ich czqéci o

trzymuie sig calkieni siarczyk antymonu.

411.) Wszystkie istoty allkriliczne7 пашет zielil
i niewyymuiqc ‚ bardzo sifìllatwo laóczq z siarczy-A

kiem antymonu. W ogniu topi@ sig z nim i da

i@ siqrczyki ant-yni'onialne alkaliczne lub Цента,

l о - . . . _

Ноге naychciwley Wod@ przyciqgaiq 1 mocno roz- I

.kladaiz%„` zamiexii-aiqc siftx W siarczyki Wodorodne.

Podczas tego rozklladll “коду, niedokwasza sig

mniey lub Wifìcey sam antymon, а W тут stosun

ku tworzy sieg> Wod'oród siarczysty, który ten siar<

czyk na wodorodny zamienia. Отлет, ponie

тай alkali s@ prawdziwemi Wodnilmr'ni-7 siamo ich

stopieiiie zsiarczykiem antymonu ‚ i-uz’ daie siar

czyki Wodorodne. Те atoli nie przcstaiq ‘поду гож—

-kladaé i napaWalé sig coraz bardßiey Wodoroderix

` ~ siarczystym, дерби sifáx antymon вешает nienkwasi-7

i nim nie nasyci». Со ЬвоЫЁтйе паыедрпйе ‘bardzo

prçldko, аду sig {яко—‘те siurczyki Woclorodne ‘миго—
dzie детищ. А poniewaì. gorqcy luk alkalicznytda

leko wilîcey rozpuszcza-siarczyku antymouu ami
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ìeli zimuy-7 -przeto za ostudzeniem powstaig dwie

istoty ‚ Z których iedna opada. na spód W postaci.

ciemno-c'zerwouego proszku ‚ znanego pod imie

niem kermesu; kiedy агава 2›0‘31а1е ieszcze rozpu

szczona7 i iest prawdziwg sglucyg wodo-siarczy

ku antymonowego vi' _lugu alkalicznym. Dodaiqc

do tey solucyi kwasów dlafza'brania alkali, opada.

Powoli rozpuszczon-y wodo-'siarczyk antymonu; ale,

(На Wspólczesnego lrozkladu siarczyku wodorodnego

'potaiuä z siarkg zmieszauy7 i stanowi proszek po

marańczowy dawno zna'iomy podnazwiskiem Ыоа

tey siarki antymonu (sulphur antimoni'i aurafum).

412.) Zwyczayny sposöb `ŕobienia kermesu iest

'nastgpuigcyz szesnascie czgsci siarczyku antymo

nu, osm .potazu iiedna siarki razem zmieszaue,

topig sig Wtyglu 'i wylewaia’ na blachg zelazng.

Massa ta ostudzona tlucze sig na proszek i 30111

ie w wodzie przez minut ВШИ; po czém sig cedzi

ieszcze gorgca, a po ostudz'eniu osadza.kermes,

który sig пода! zimng nalezycie obmywa isuszy;

`Imaczey moina szese'` czgsci potaiu rozpu'scié w дуги-ъ

апезш czgsciach wody7 zagotowaé i do rozczynu

gorgcego do<ladi czgsé iedng siarczyku antymonu.

w proszku; potém mieszaigc рте? kilka minut go

towaé i przecedzi'c’. Przepuszczaigc przez r'ozczyn

antymonu Wkwasach Wodoród siarczysty7 {топу

sig гаме na poezgtku kermes; potém albowiem

i

zmieszany iest z siarkq.
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4 .lesf wigc hermes Рит/(121117111 ~Woclo-s'iar

czykiem antymonu'; azatém solg, iezeli Woiloród

siarczysty . za kwas uwaiaé bgdziemy; kie'dy >sul»

Phur auratum iest tym samym Wodo-siarczykiem

2 siarkg zmieszauym. W tey, ilosé siarki nay;

mnie'ysza iest W samym poczgtku os-adu, a nay

wigksza na ko-ńcu , Idla czego dawniey (lzielono ten

взад. 11a píefwszy, drugz', i trizecz' , (sulphur aura’

tum primae, secunda'e ei tertiae praecipitationis).

.Kfrmes dziala zwolna na powietrze, przycigga 2 nie

go kwasoród, `bieleie 1 rozklada sig zupeln'i'e. Kwai

Ysy , które Wodo'rodu siarczystego nie psuig, burzg

sig 2 nim i uwalniaig gaz liepatyczny; solucye zas

Wodosiarczyków alkalicznych rozpuszczaig .go W 50

bie», a 'kwasy osadzaig z rego rozczynu утаю-51:11‘

czyk siar'czysty (sulphur auratum).

414.) Robi sig zas'zazwyczay wodo-siarczyk

antymonu siarczysty mieszaigc dwie cz'gêci siarczy

‘ku antymouialnego ze trzema cz-géciami siarki i

rzucaigc do gofzuigcego sig lugu czystego po'tazu;

powstaigcy ztgd rozczyn, rozlewa sig Wodg i osadza.

przez slaby kwas siarczany. Gotuigc ~ten 170005181‘—

czyk siai'czy'sty W oleiu terpentynowym, rozpuszcza

sig `siarka , a zostaie Wodosiarczyk czysty czyli ker

тез. lCo oczywiécie pokazuie , ze siarka nie, iest

iego czgscig chemiczng , ale tylko scisle i 1105110—

па1е рг2ут1е52ап11.

415.) воща nie udalo sig polgczenie antymo
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‘ilu 2 wgglern, wodorodem, saletrorodem lub bo- '

тет. Z fosforem daie podlug Pelletier istotg bia

lg, kruchg., blask metalliczny тащи“ 2 роъазэет.

1 sodem bard'zo sig dob'rze 'miesza, 1 daie metalle

'zupelnie podobne do o'wycli, iakie potass formuie

"z olowiem lub ‘сушу. Miesza'nina'antymonui cyny u

ìywa sig na bl'achy do >nót ‘mu'zycznychg mi'esza

nina zas Мот/111 2 an'tymonem 'na li'tery drukarskie._

:lego niedokwasem Раньше; з1ёд261ъуш kolo're'r'n szkla.

i стане. ’

XXX.

Щипцы Пшъокшмотв.

Kabale.

416.) Metall `koloru ‘popielatego 'cokolwiek '

'%ра‹1а1гъсево W rôêowy; 'malo maigcy 1blasku; bez

'smaku .i zapachu'; kruchy idaigcy sig ‘1111110- na

proszek; dosyé ‘przytém vtW-ardy; który w 'o_gniu l

nie триба 'ai poroziarzeniu do bialosci, sig t0

pi, ktöry 'sig krys'tallizuie ‘W nieforemne grania

~stoslup'y.; 'nie Надей; iadnym zwyczaynym ogni'em

ulotnié; vri'iwnie -iak îelazo, magnesowi iest po

>sluszny , i sam “диагнозы m'agnetyc'zn'e przyigé mo

2е$ ktiirego 'cigikosó 'gatunko'wa >iest-f; 7,700.

417.) Nie iest неси la'tw'a oti'zymac’ kobalt. .

W stanie dosk'on'ale czys'tym'; w kruszc'ac'h albowiem

swoich polgczony iest z arsenikiem, zelazem», mie

dzig `1 niklem; i '0d tego o'sftatniego zaledwo za nay

Т o, м I. "58
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wigkszëm staraniem oczyéciŕ go moìna. Naylepiéy,

dobrze utarty kruszec kobaltu rozpuscié i “гудо

towaé W kwasie jsaletrowym ‚ poté-ui dodawaé po

kropli solucyi saletranu ólowiane'go 'dla odlgczenia.

kwasu arsenikowego-i siarczanego. Po czém nu

rzasig штуки plynie blaszka zelaz'na dla odlgcz'e

nia miedzi i osadza sig rozciek przez щадит ро

taâu. Na osad ten obmyty папаша sig ammoniak,

ktöry rozpuszcza kobalt i nikiel7 nietykaigc zela

za i olowiu. Rozczyn ammoniakalny gotuie 'sig

аорту, dopóki nie przestanie dawac’ znaków alka- f

licznych; Èpo czém miesza sig z Wgglanem potazu,

oddziela 0d osadu,~pari1ie az do suchoéci, a otrzy

mana. reszta miesza sig z Wgglem imocnym ogniem

ná. metall wytapia.'

418.) Kobalt bynaymniéy sig nie odmicnia ani

w pówietrzú ‚ ani W worlzie; al'e w mocny'm o'g'niu

ai ~do czerwońoêci 'rozzarzony nied'okwasza sig i za

mi'enia. naprzód W ‘prosz'ek siny, potém coraz cie
mniey blgkitny, a nareszcie czarny. W bairdzo

zas gwaltownym- ogniu czerwonym sig pali plö

' mieniem. Achociaz' rózni autorowieróine паша.—

стщ niedokwasy- ko'baltu, dwa atoli .tylko

"za niewgtpliwe przyigé тайна, toiest: silly iczái'e

Uyl' Pierwszy otrzymuie sig za pomocg ognia,

przez proste i (Наде pl'aâenie kobaltn, i daie przez

stopieuie szklo .bigkitncn Sto gran mefalllrwy

daig podlugl [Пирата 118 gran`tego niedokwasu.

и" '

X

“__-__L-_n
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4,49.) handlu mamy siny niedokwas ko

baltu pod nazwiskiem ‚идти, ойгаушапу przez
wypraienie arsenikalnego krusizcu tego metallu.

Niedokwas ten, umieszany ze {мета c-zgsciami

krzemionlki., topi sig Wogniu na szklo щите

smalgg nazwane , którew mlynach,umyélni_e na to

~ robionych, na proszek utarte ,_ uiywa sig pod imie

тет 1а:‚иги‚ shiigc do farbowania kolorem nie

bieskim szkla, farfur ema1ii_ Qsadzaigc ,niedo

kwaskobaltu z kwasów za p__omocg iakiegrokolwiek

alkali, otrzyniuig sig ‘модник W kolorze niebieskim;

¿en Wypraiony W ogrliiu, daie niedokwas czarny.

Теп ostatni, roaklada kwas wodo-solny idaiechlo

ryng. Podlug do'swiadczeú i itachunku P. Davy,

ma sig kwasoród zawarty'wpierwszym z tyclg nie

dokwasów , do zawartego 'W driigirp: 2:5.4 Przy

puéciwjszy Утёс1 ig p_içrWszy ma Фат stosunki

kwasorodu, Wypada na mçtall lifczba. 166, racing

igc podlug (loswiadczenia Klaprotlza (418).

420.) T/zénqrd naznaczaY {их niedpkwasy ko

baltu: 1.) шагу , który sig otrzymuie, rozkladaigc

prosty solaril kobaltu przez решай lub sodg. Wino

ipencie opadnienia iest , iako woduik, niebieski;

Lecz obmywszy go ‘мода Ъвирощ'йещипцйи'узизгу

Wszy bez powietrza ,goujzymgie sig proszek щагу.

Szaro-zielony, otr-zlymuie sig, .wystawuigc Wo

ать na wolng рождение, dopóki nie Wez'miç >inie

lwonego kolorli. Ситу, ш; sam , którysmysöpi
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sali.` .Bucholtz daie kobaltowi pigé niedokwasów-g,

które wszystkie mogg bydz' mieszanijng dwóch praw

dziWyeh, lub ich wodników'; lub uakoniec nie-1

dokwasów z wodnikami w xjozmaitym stosunku._

`421.)_ Kobalt ogrzany, pali sig сыт-уме,‘

а1е iego nig zwigzek nie iest dotgd nalezycie Ре;

znany. K_was zas: wodo-solny bardzo latwo шо—

dokwasy kobaltowe rozpuszcza i daie rozczynzie

Lony , lecz który рте; го" nie “года! uabywa ró
z’owego koloru;l po Wypagowaniu daie maleńkie

krysztalŕy solanu kobaltowego, które sig wpowie

txîzu Ifozplywaig. Rozlany Wodg tak , aìeby niemal:

zupelnie виной-1101013, daie tak nazwany alrameng

sympatqlyozny Hçllotga. Piszgc туш atramentem, cha-_

raktery sg niewidome na zimno, W mierném gie

ple роющий; sig W zielonym koloi'ze, który га ostu

dzenieml znowu niknie; po mocném zas ogrzaniu

роющий} sig w kolorzg bifunatnym, Могу wigcey
nie ginie... ‘l ` ` y i i y

422.) Kobalt nielgczy sig w овощ z siarkg

tylko, z'naywigkszg truçlnoscig ,_ ale sig lgczy bardzq
dobxjzg. zsjlarczlykiem potaiu; I_iaóivczas daie si_ar_

ну];1$о1ог11йбЦо-ЩаЕеЁо, Могу sig nie шито Wo

gniu подашь.‘ Proust, otrzymal sialjczyk kobaltu,

wystlawuigc iego niedokwas do bialosci I_‘ozzarzony

na рак; siarczang ,_ i нищая}, iz sig skladal z 71,5.

metallu , a 28,5,siarki ; со odpowiada blisko iedne

mu stosunkowi kobaltu idwóm siarki. Z fosforem
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bardzo sig ìatwo щепу, rzucaiqc go wmaìych ka

walkach na roziarzony kobalt. Fosforek tenviest

biaìy i kruchy; dosyé sisi шт topi; W powietrzu

prqdko b_lask traci ‚ а w ogniu Éiq rozklada. Oprócz

'Lego lqczy sig kobalt z 'bardzo wiel@ metallami ‚ na

daiqc im krliclioéé ,I ale sig liaytrudniey od niklu i
qi'se'niìku Qddziela.` y ~ i

Bizmut->

425. Metall czeiWíéJnaWo-bialy ‚ bez smaku i

zapachu ‚ zobszérnych ’éwietnych blaszek àloìony,

któregò gaiunkowa ciqìlgoéé iest: 9,8227 ; kx'ucliy7

I_ecz potrzebuilqcly. moçnego nzyrp'opqkaniexsiq ude

lï'zenial Przez ostroine klapdnie znacznie sig za

eszcza doê` (Манто to )i ашосп шо niem W аg„ ,I . l 7 n у Р

_ . . , . .
» rg zamlçma, tak, ze go w пасиушась zalmknlfz»

tych zupeliiie przçpfìdzié moina.y Przez powolne

studzeniè krystallizuie sig ‘у szeêciograny, prze

rzynai'qce sie; ngwzaiem pod Кадет prostym ‚ W pó

wietrzu tijaci tylko этой; Éwietnoéó, ale sig nie
kwasi bynaymnielzy.` I А

424.)V Trzynulìaiqç'roztopiony bizlmut w wolném
powiertrzii,l povyierzclinia iego vpowloczy sig sine!g

blqkq ‚ ф. изцпйецйеш którey pqwstaie natychmiast

агава, tak nastqpiiixe, dopó'ki sig caly metall nie

.zamieni4 W pxjosrzek. Nie mai@ wszakie dzisieysi

pìsarzç iego pxfoszku `zia prawdziwy niedokwas ‚ ale,

тупиц фа. baxfdzuoâ mal@ ilos'é niedokwasuNz bardzq

' ’I
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kwagyy rozpuszczaig niedokwas zostawuig'c metall

W proszku. Jeìeli sig zas popielaty plfoszekumocno

prazy , lub stopiony metall rozpali do czréi'wonosci,

naówczas plomieniem, sig. z_aymuie, Wydaigc zsie

bie душу 2611е, które do cial zimnych ршу1еёа1а,5

istanowig niedokwas bizmutu zólty. Ten bardzo sig

latwo na szklo topi i topienie sig innych cial ulatwia,

tak dalece , 2е bizmutu do kupellacyi zamiast olo

Wiu'uiywano. Z cialami palnemi prgdko do stanu
metallicznego “часа ‚ 21ц‘2ец110п1щ` zas daie “По y

zólto-zielonawe. i _

42,5.) 1`3Ё1ес101итаз1 bizmutu., podlug doswiacl

(шей Jana Davy iBucholtza, zaWiera W stu czg

sciach 10 kwasorodu. .lezeli Wigc ma W sobie icden

s_tosunek tego pierwiastku , tedy licgba wyraiaigca

metall bgdzie> 155. Niedpkwas ten, rozpuszcza sig

W wszystkich kwasach,l ale sig z niçli oddaiela

Wpostaci proszkn Ыадэво1 który iest wodnikiem

bizmutu.` Wodnik ten, z'wlasgcza, osadzonyzkwa

su saletrowego, uiywal sig oddawua 2а. bielidlo,

dla nadzwyczayney sWoiey bialosci. .

426.) Utarty na proszek bizmut zapala sig

w. chlorynie пашей bez ogrzania, idaieprawdzi

wy'solnilk , (мышата pod nazwiskiem masla biz

mutowçgo znaiomy. [пасту ш‚о2па ten ,sam sol,

nik otrzymac' , ogrzewaigc dwie çzgsci solnika lnb

padsolnika iywego srébra, zjedng bizmutu w pro
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sz'ku. Istota ta latwo sig topi i ulótnià ‚ Ь610Г'Й1а

brunatny, skórg mocno gryzie, a przez ‘моде; sig

rozklada', daigc kwas wodo-solny iwodnik bismu

427.) Bii'zmut bardzo si'g latwb topi z этюд‘.

Siarczyk ten koloru sino-popielatego, krystalli'znie

"sig Wpigkne czworoboczne igly; trudniey sig topi

od samego biz'miìtu, i podiug r6zbioru `lana Davy

l0,18 czgsci зам-щ wsobie zawiera: co daie blisko

ieden stosunek kazd'ègb pierwiastku.' Z fosforem

nie-zdaiesig bizmnt ‘lgczyé Wyra'ini'e; 'a przynay

Шишу/решив аоёшйаастй Pelletier nigdy go Wig

‚Сеу nad >c'ztè'ry setne czgêci W si'ebi'e 'nie bierze.
.lego таща 'z ‘boreriiy i тешит саикй‘ет sg nie

Znaiome 3 Íz arsenikiem sig dosyc' lat'wo topi ‚ а PP.

d’ Elhayar polgczyli go W Ogni'u z tunstienem i'otrzyl

‘maliI ziarno .bardzo tWarde i kruche ‚ pokazuigcè '

‘w zlamaniu dwa róz’ne 'kolory. [Нута sig bizmut

`whpolgczeniaclì z ‘тещ metallami migkkiemi ‚ któ

rym n'adaie moc itwardoéé. .lego niedokwas 11i-y

ша sig na z`óltozielony kolor do szkla lub porcel

lany; wodnik zas za bielidlo i w Sztuce lekarskiey»

Jl/Ianganez.

4285) Mangane'z (manganesium), iest metall

popielato-bialy, malo éwietny, ibardzo prgdka I

swóy blask wpowietrzu tracgcy; Wzlamaniu iest

chropowaty7 2 drobnych дат zlozony. .lest nie

„А

.



haal tak twardy iak ielazo, lecz bardzo kruchy;

po platynie do stopienia naycigiszy. llego cigz’koáé

»gatunkowa iest = 6,850. Utluczony na drobny рто—

szek Wyravînie iest pociggany od magncsu, co nieà

slusznie przytomnosci w nim z’elaza przypisuia lnig

vktórzy.
429.) Ро potassie , sodzie i fosforze, 111angà.-'y

nez naychcivviey “i nayprgdzey przycigga kwasoród

z рощ/юнга , i W momencie niemal polysk swóy

идей ‚ przyymuiac kolor popielaty , Выношу, bru

natny i nakoniec czarny. Zamocném ogrzaniem

pali sig W powietrzu, гит gazielkwasorodnym z hay;

ìywszym oguiem. Dwa sq людски/газу man'gan'ezù

dobrze oznaczone i-powszeclmie pr'zyig'te», toiestì

kasztanowaty albo ciemno«oliwkowy i czarny. 'Thé-ß

пап! .Wszakie naznacz'afic-h cztéry , âBerzelíus pigé»

и Ppdlug niego niedokWas zielony 'otr'zymuie sig {ну-ъ

maigc 'sam mretall шахту na 1рюшей W Woxizie, i.

to Wteniperatlirßë,L zwyczay'ney. Ma on W sobie

stosownie do díiéwiadczeń D"ra John nasto c`zgéci

metallu 15 kwasorodu , а podh'ig Ber'zelz'usa 14,0555.

Przed tym 'kladzie Berzelius niedokwas brunatny5

maigcy W subie ротик; iego kwaso'rodu, toiest

7,0266 , a który powstaie родив Bergmanna trzyè

- maiale metall Wnaczyniach niedoskonale индий?

tycli.

45o.) W kwasach znayduie sig manganez то:

спйеу. ukwaszony , nii W niedokwasie zielonym , i
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iezeli rozczyny sg biale, alkali osadzaig go z_nic'h

w proszku doskonale bialym, Могу iest Wodnikiem

manganezu. Lecz Wodnik ten prgdko kwasoród

z powietrza przycigga , z’ólknie, czerwienieie i

W czarny sig nakoniec niedokwas zamieHia. Davy

пашут/а niedokwas ten rozpuszczony w kwasacli,

ciemno-oliwkozuym, тёще, azeby dla otrzymania go,

osadzony bialy Wodnik szybko шеф! gorgcg obmyé

i W naczyniach gazem wodorodnym Wype-lniouuych

wypraìyé. Ma on podlug Berzcll'usa na sto czgsci

metallu, 28,1077 kwasorodu , ibardzo sig spokoy

nie wkwasach na powrot rozpuszcza. Berzelz'us

пашой Thénar-d przyymuig mocniey -od niego ниша.

szony niedokwas ‚ który ciemno-kasztanowatym na

zywaìg, -i wktórym pierwszy naznacza na-sto сио

sci metallu, 42,16 kwasorodu. Ten sig otrzymuie

рте-2 dlugis praienie W -o-gniu ~niedokwasu czar
nego. l  _ ‚ ‘ 

451.) Niedokwas czarny z-nayduie sig o'lificie

w кашне pod imieuiem braunsteìnu. Ina'czey отшу

muie sig przez Wystawienie metall-u, lub poplrze

dzaigcych ni'edokwasów na wolne pm_vietrze. Na.

kazde sto czgsci metallu zawiera _podiug Íîerzelz'usa

56,215 kwasorodu. Roziarzony do «cze-rwonosci

#daie gzysty gaz kwasorodny i powraca do stauu

niedokvyasu poprzedzaigcego. Ten iest sposób ,

którego zazwycz'ay W labor'at-oriach na Wydoby

Wanie gazu kwasorodnego uéywamy. W таим

T o M I, 59
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wnym ogniu sig topi i daie szklo ciemno-zielone;

2 zadnym kwasem sig nie lgczy , ima cigzkosc' ва—

tunkowgzá'. Davy dwa Супы przyyinuie niedo

kwasy manganezu, toiest: ciemuo-oliwkowy i czar

ny. А poniewai W pierwszym znalazl, iak twier

dzi, W stu czgsciach 21 kwasorodu, а W drugim

okolo 51 ;_Wigc przypusciwsz'yT w pierwszym dwa

stosunki tego pierwiastku, wypada. ich {ну W oslïívl

tuim, a Wyraz metallu: 1153

452.) Alkali topig sig w ogniu znieclokwasem

manganezu шагнут i stauo'wig таза; сйетпо—яйе—

long, która sig W wodzie rozpuszcza. i nadaië iey

pigkny zielony kolor: wkrôtce òpácla 'cokolwiek

niedokwasu zelaznego ifplyh bierze kolor niebie

ski, potém zaraz йо1еъошу7 anakoniec czerwony.

Dodany iakikolwiek kwas zaraz ten r'ozciek шу

bi'ela; stoigc takze dlugo Wpowietrzu osadza nie

dokwas czarny i sam sig wybiela. xTa ‘przemiana

kolorów ’Oyla przyczyng , ze polqcl/.eniu alkali 2 nie

dokwaseńi manganezu dano uazwisko Kameleona

(cameleon mineralis). Popioly ro'slirme, i nieczy

sty potaz , maigc takze cokolwiek niedokwasu шапе

gunezu W sobie , okazuig nie'kiedy czgsc' tych заа

mych fenomenów. Имей; опе od stopniowanego

niedokwaszenia sig metallu, dopóki sig W miedoa

kwas czarny nie zamieni, itymsposobem zrozcieku

nie Wylgczy.

455.) Manganez bardzo sig ìywo pali w chlo
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rynie, a niedokwasy iego rozpuszczaig sig latwo

i spokoynie wkwasie “годе-вынут. Paruigc ten

I_‘ozczyn do suchosci imocno ogrzewaigc, отшу

muie-sig istota koloru gwozdzikowego vWpólprze

lzroczysta, która iest solnikiem manganezu. Skla

да. sig on podlug Jana Davy, z jednego stosunku

metallu=115 idwócli chloryny: 154. Sam man

ganez гаме sig rozpuszcza Wkwasie подо-вынут

i Wydobywa z niego gaz Wodorodny; iezeli roz

twór iest bez koloru, alkali osadzaig zniego' bialy
Wodnik manganezu. I

454.) Podlug Bergmanna sam manganez nie
lgczy sig vz siarkg, niedokwas zas czaruy topi sig

z nig i daie massgiólto-zielonawg , która sig 'w kwa

sach burzeniem iobiitlém Wydobyciem gazu w0

dorodnego rozpuszcza, Pelletier polgczyl manga.

nez z fosforem mieszaigc niedokwas tego metallu

ze szklem íosforyczném i Wgglem , i гниет W ogniu

topigc, Fosforek ten ma mieé kolol bialy , swie

tnosc' metalliczng z_naczng; a wpowietrzu sig nie
Qdmienia, l l

455.) Uiywa sig niedokwas manganezu W la

boratoriach na robienie chloryny. W hutach szklan

nych, dodaie sig w maley ilosci do szkla, które

Wybiela; W Wigkszey zas ilosci daie cialom, z któ

remi sig topi, kolor ametystowy , adodany bardzo

obíìcie brudno-oliwkowy, na даме szklo topi sig

i sam niedokwas czarny. Uzywa sig oprócz tego
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do emalii i'porcellany. Dzisieysza cliemiia bar

dzo Wiele doskonalemu poznäniu illiyßill iego nie

dokvvasu iest winnen

` Uran.

456.) Uran (uranium) odkryty od [Партита

W roku 1789 W kruszcu imieniem Peshblendy od

mineralogów oznaczonym, iest z liczby metallów

haytrudniey sig topigcych, tak,~ ze sam пашей man

ganez w tey mierze przechodzi. Z te-y przyczy

ny nie mögl go ,wynalazca otrzymaé w ziarnie do

skonale stopioném; ale tylko W postaci massy z'le

skleioney, 2 drobnych kuleczek ciemno-polgiielatego

lub blado-brunatnego koloru7 powstaigcey; którey

cigikosc' gatunkowa. byla ___-_ 8,1. Ric/iter zapewnia1

iz otrzymal uran W ziarnie doskonale4 stopioném,_Y

twardém, kruchém7 kolor-u popielato-zielonawego,

okazuigcém na powierzcllni élady krystallizacyi.

Вис/дон; otrzymal ,takie metall iakozkolwiek sto

piony i daie mu cigikosé gatunkowgzgpoo.

457.) Otrzymuie sig uran w czystym metalli

cznym stanie ‚ zarabiaigc iego niedokwas w kulkg

z “извини ‚ i trzymaigc “туфа wgglowym W bar

dzo gwaltownym ogniu. Bucholtz miesza iak nay

lepiey sto gran zóltego niedokwasu z 5 granami

идём i ubiwszy mocno W tyglu wgglem Wylepio

‚пут, pokrywzr na palec migkkim i dobrze ucisnio

nym Wgglem ¿fa przykrywszy. tygiel drugim obszer
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'nieyszym {нута przez trzy godziny przed mie

chem W ogniu gwaltownym. Otrzymany туш spo

sobem metall nie iest doskonale stopiony, ale sta

nowi massg детищ dobrze Наедешь, która sig

W powietrzu za mocném ogrzaniem naksztalt “т;—

51а pali.

458.) Dwa sg pewne niedokwasy uranu, czar~

ny i âólty: gdyi zielony zdaie sig tylko bydz' ich

mieszaninq. Pierwszy otrzymuie sig px'zez wypa.

lenie metallu Wpowietrzu,i podlug doswiadczeń

Bucholtza na kaìde 100 czg'sci metallu ma tyl`

ko pigé kwasorodu. Inaczey, olrzymuie sig ten

niedokwas praigc sole uranowe , miauowicie siar

czan lub saletran, lub osadzaigc ie-przez cyng.

Zarobiwszy takie niedokwas iólty z oleiem ipra..

ige ai do zupelnego oleiu wypalenia, otrzymuq

ie sig niedokwas czarny`

459.) Osadzaiqc sole uranowe przez iakiekol..

wiek alkali, i praêgcvotrzymany тут sposobem o»

sad ai do lekkiego roziarzenia, mamy niedokwas

ìólty. Na ten konicc rozpuszcza sig kruszec ura..

nu (pechblenda) W slabym kwasie saletrowym i0

sadza przez alkali; otrzymany взад. nalewa sig

ammoniakiem, nierozpuszczona W nim czgsc' 2:10ч

Wu sig W kwasie saletrowym rozpuszcza i do su

choáci paruie. Везти nalewa sig ‘мода destyllo

Wang; a osadzony z rozczynu przez alkali iólty

proszek, iak naylepiey sig obmywa i praiy. P0..
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Шов doswiadczeń Buchollza zdaie sig ten miedo-_

kwas mieé 80 czgsci metallu, a 2o kwasorodu.

Davy przez osm gran potaiuosadzil z kwasów

8,2 gran czystego uiedokwasu íóltegd; iez`eli wigg

ten niedokwas tak maw sobie ieden stosunek kwa

sorodu iak _potaz , tedy liczba wyrazaigca sam me

tall ‘bgdzie 76,8, a czarny niedokwas bgdzie mial

:na ieden stosunek kwasorodu trzy lub снегу теч
'tallu,_ i i i `

44o.) Nie wiemy dotgd iak uran dziala'na

çl'iloryng , i iaki iest prawdziwy solnik tego me

tallu '.7 Niedokwas tylko iego rozpuszcza sig bardzo

dobrze w kwasie wodosolnymidaie rozczyn 26110—

zielony, który przez Wypaxfowanie i ostudzenie daie
krysztaly, W postaci czwvorobOCZnyCh БРМЗИСПШУС}1

graniastoslupów , przyciggaigce wilgoéiz powietrza.

Krysztaly te rozpuszczaig sig W wyskoku i eterze, a.
ich rozc-zyny bardzo prigdko sigimgcg na slońcu

i osadzaig brudny zielony proszek. Ogrzewaigc

niedokwas uranu z siarkg,nastgpuie rzetelne poig

czenie iey z metallem, przy obfitém Wydobyciu sig
podkwasu siarczanego, i Za mocnieyszém Wszakze

ogrzaniem siarka ulatuie izostawia vczaxfny metalli

czny Proszek. роща uran zadnego nie ma uiytku,

uiedokwasy tylko iego uz’yv_vaig sig do porcellany

za farbg.

Т y a n'.

441.) Metall swietriy, z’óltoczerwonego koe
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loru, `twardy i kruchy. ‘ W cienkicli blaszkach,

z których sig sklada, oka'zuie nieiakg sprgiystoéé;

nie topi sig, tylko naygwaltownieyszy'm ogniem

iaki sztucznie otrzymaé mozna; i dotgd “Често—

stayuém, dobrze stopioném ziarnie nie byl Wi-à

dziany; z saletrg детище, a W powietrzu sig nie-’

d'okwasza i éwietuoêé met-alliczuau t'raci.

442.) Útrzymuie sig ten metall przez едит—

szauie nieddkwasu, który sig znayduie wnaturze

щи sam przez sig , W >tak напишут czerwonym

Schörlu czyli rutylu; bgclz' рецепту z krzemionk'g

i wapnem W tytanìcìe i .§fenìe; bgdz’ z i'elaz'em i

inaugauezem W menakanicz'e i nigr'yníe ; bgdz' z sa-ì

mém ielazem , 'W tak nazwanym Tytanowém ze

lazie it. (l. Na ten koniec zarobiony z thistoêcig

'i Wgglem niedokwas tytanowy ‘смута sig W ty

glu Wgglowym przez godzin trzy przeci `miechem.

Znayduiemy go zazwyczay “Нут przypadku (10—

Ъгъе metallizowany, lecz Не sìopiony.

445.) Praigc {уши na “(сипай powietrzu,доки/авт sig z тещ latwoscig, biorgc naprzód

kolor czerWońo-popielaty, potém sino-popielaty,

"a uakoniec bialy. Niedokwas cz'erwony штуди—

ie sig i wnaturze pod imieniem rutylll, kryslalli

zowany w czworoboc'zne ‘конницу itak тату, ii

szklo rysuie. Niedokwasten, ‚аду sig siopi zalka

li lub Wgglanami alkalicznemi, przechodzi do sta

пи niedok'wasu bial'ego; ale sig w kwasach nie



ì'ozpus'zcza tylko W ostatnim przypadku. Ilosé Мю;

sorodu nie iest dotgd dokladnie W nim oznaczona.

Podlug Vauqaelina i Нес/па czerwony niedokwas

zamieniaigc sig W bialy , bierze 12 setnych igg

kwasorodu. РщНпёг Lampadiusa вотще sto czgsci

metallu w kwasie saletrosolnym opada 157 'niedo

kwasu bialego. Wypadaloby wigc, ¿e sig ma ilosé

kwasorodu w pierwszym, do ilosci Wdrugim, iak

2:5. Przypusciwszy zatém W -tym ostatnim trzyl

мошны kwasorodu, bylaby liczba oznaczaigca

ymetall.:92, a niedokwas czerwony :,122. Gigi

kosé gatunkowa niedokWasu-bialego iest z 4,2.

444.) Niedokwas bialy nie rozpuszcza sig W ias

dnym kwasie, iez’eli sig wprzód z wgglanem pota

iu nie wyprazy. Wlasnosc' ta, ktôr'g chemicy saäh

>memu tylko skupieniu pomigdzy czgstkami niedo

kwasu przypisuig, zdaie sig raczey mówié za.

dwoma niedokwasami bialemi, róznigcemi 559560—

ршеш ukwaszema; таты, ze polgczony z kwa

sem Weglowym, iest wlasnie ‘лгут stopniu аки/а—
Y

szenia, iaki iest do lgczenia sig z kwasami potrze

bny. Со wszakze dalszemi doswiadczeniami roz

strzygngc' naleìy. Niedokwas ten риги mocne рта—

z’enie шитые , osadzony zas z kwasów przez alka

_ li i Wysuszony bez ognia , We Wszystkich sig kwa

sach rozpuszcza. tym razie zdaiey sig bydz Wo

dnikiem. 5

445.) Nie wiemy iak sig sam tytanlgczy z c1110
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тупа}; kwas zas wodo-solny “пинал iego 4bardzç»

latwo rozpnszcza. Rozczyn ten bierze z супа; ko

lor czerwony, a z zynkiem Iioletowy. `Lumpur/ius

otrzymal siarczyk tytanu, topigc z тешит: iego

siarczan Wyparowany A)do suchosci. Stopioine ziar

no bylo kruclie., czarne i mialo polysk metalli

czny; na mocnym ogniu wydalo parg siarczang

>i zostawilo niedokwas bialy. P. Chencvix poig

czyl .tytan z fosforem, topigc fosforan tego metalli:

z ‘уйдет iboraxem; fosforek ten byl bialy ibur

dzo kruchy. воща tytan zadnego nie ma uiytk-u,

Ziemian.

446.) Zíemìan (tellurium) iest metall swietny

koloru sino-bialego ‚ 2 weyrzenia i ukladu. w bla

szki do antymonu podobny; kruchy i moggcy sig

пищей na proszek; ktôry sig W ogniu latwo topi

i ulotnia., moggc bydz' destyllowanym sposobem z’y

теге Á'srebra i zynku; krystallizuie sig w szescio

grany foremne; па ogniu plonie zywymlniebieskim

po brzegach zielonym plomieniem, wydaigc dymy

biale .‚ maigce zapach спи-шиш. .lego cigìkosc' ga

tunkowa iest..:6,115. Opisany odKlaprolha wro

ku 1798, iako znaleziony w szczególnym kruszcu

wggierskim , aurum problematìcum ‚ аигит parado

агат ‚ nazwanym, którego 92,5 setnych czgsci sta

ночи.

447.) Wspomniony kruszec ziemîanu uwaìaé»

T o м I. 40
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moìna za rodowity metall, tak malo ma. obcych

czgéci W sobie. ‘Nszelako chcgc go mieé zupelnie

cz ltym, rozpuszcza sig kruszec wkwasie задето—

зоЁуш i rozlewa “года; dopóty, dopó-ki bialy Wo

dnik ziemianu nie przestanie osiadaó. Ten 539511

szy, miesza. z £5 czgêcig Wggla. i w retorcie ogl'zewa;
metall czysty sig podnosi i w wieirzchniey czgsci

retorty osiada.

448.) Tak przez spalenie W Wol'ném Powie

trzu, iako i przez кинзу, zamienia sig ziemian

wniedokwas bialy. Ten odlalcza sig z Миазм?‘

przez alkali i W jch nadproporcyi sig rozpuszcza;

Wogniu dosyé sig пиано topi, a ieszcze trudniey

ulotnia. Podlug dosW-iadczeń Klaprotha 178 gran

niedokwasu дай; 148 metallu. .leieli Wigc niedo

kwas zawiera W sobie ieden stosunek kaidego, te

ау liczba wyraiaig'ca metall штат-4:74.

449.) Ziemian 4pali sig W clilorynie bez Овна

nia., daigc istotg bialg, latwo sig topigcgi lotng;

która sig przez sublimacyg krystallizuie i iest игры—

przezroczysta. Solnik ten rozklada sig Aprzez. ию

Adg i za obfiLém iey dodaniem osadza. тащи zie

mianu. KWas Подо-вешу i saletro-solny z Wiel

kg latvvoécig rozpuszczaig ziemian i Зевс niedokwas,

a rozczyny te takie sig rozkladaig przez wodg.

Родив Davy sklada sig solnik ziemianu z jedne

go stosunku metallu = 74 iedncgo chloryny = 67.

45o.) Jeieli sig ziemian„stosownie do doêwiad
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ozeń R-íttera, polgczy w. wodzie z odiemnym bie

gunem kolumny elektrygzney, powstaie proszek

brunatny, który iest prawdziwym wodorodkz'em

(hydroretum) tego metallu. Ale Davy otrzymal

nadto i gaz wodorodny zìemìanowy (gas hydroge

nium telluriatum) , którego wlasnosci podobue sg

z wielu туфы do wodorodnego siarczystego.

Naylepiey sig ten gaz otrzymuie psazgc czysty po

тай 2 niedokwasem ziemianu i Wgglem, i leigc na

tg massg slaby kwas siarczany w maley retoicie.

Lgczy sig on bardzo dobrze zwodg i dla tego _nad

iywém srebrem zbieraé sig powinien; iego roz

czyuw wodzie iest blado-czerwony. Zapach ma

bardzo mocn i znacznie do wodorodu siarczyste

go podobny; .zapalony gore niebieskim plomieniem.

iniedokwas ziemianu osadza. Woda napoiona tym

диет bardzo sig prgdko mgci w >zetkuigciu zpo

wietrzem lub gazem kwasorodnym i ziemian osa

dza. Chloryna wmomencie go rozklada i шут

cza metall. Lgczy sig sposobem wodorodu siar

czystego ze wszystkiemi alkali, od których go kwa

sy oddzielaig na powrot; tym samym sposobem i

Wielkgfczgsé roztworów metallicznych osadza. Sto

sunek ziemianu do wodorodu ieszcze W nim nie

oznaczony.

451.) Topi sig ziemian bardzo dobrze Z. siar

kg , daigc siarczyk iglasty olowianego koloru. Z po

tassem isodem индиго sig lgczy, zwyrazném wy-.
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ldoläyciel'n sig swiatla i ciepla.. Otrzymane туп:

sposobem mieszaniny metalliczne падло. sig to

pig, a W wodzie сгниет rozpuszczaíg daigc- pig

kny purpurowy rozczyn, z którego kwasy wy

pgdzaig gaz “годок-одну ziemianowy., Teorya teg@

zdarzenia bardzo iest oczywista ilatwa.

Tantal czyli Kalumô.

452.) Wroku 1802 znal'azl’ Hatchet wszcze

вынут kruszcu amerykańskim шагнут. ‚ niedоктав

melalliczny bialy ‚ Мбгу mial za kwas, внушай”:

go kwasem kolumbowym (aciclum columbicum), a

metall sluzgcy mu za ишак]; ,j Kolumbem; (Colum

bium). “Мыса potérh znalazl Ekeberg ten sam

niedokwas W kruszcu зимними] , który poz'niey

падшей Taatalitem , anowy metall Tantalen1('1`an

talium). Tenie sam niedokwas zualazl sig razem

2 .lttryg тюк nazwanym Ittrotantalicìe.. H'ollaston,

zas okazal Wroku 1810, ie niedokwastantaluiesti

to samo, cokwas kolumbowy; a Klaproth nie тау

duigc w bialym niedokwasie tantalowym zadnych

'wlasnosci niedokwasu metallicznego,l odniósl go.

do ziem i папуа? Tantalía. Решив tego zatém

mniemania , nalezaloby tantal oduiesó do. metallôw

ziemnyclz : со dalszym doswiadczenióm do rozstrzy

gnieuia zosfawuiemy.

455.) Oirzymuie sig niedokwas tantalu topigc

деды; czgsé utartego na proszek шашни 2е szesciq
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częściami potaž'u , rozpuszczaiąc w wodzie i kwa

sem saletrowym nasycaiąo; po czém niedokwas

w postaci białego proszku opada. Proszek ten łą

czy siel z alkali i niedokwasamí metallicznemi spo

s'obem kwasów; w kwasach zaś bardzo się mało

rozpuszcza: lubo'goraåcy kwas siarczany bierze go

*Wsiebiez a rozczyn ten osiada w kolorze oliwko

тут przez prussian polróyny; a. w pieknym _po

marańczowym przez infnzyaJĄ galasu` Nie udała sie

` do tych czas, metallizacya tego proszku, przez węgiel;

iotrzymano tylko mass? czarną ,I lecz niemętallíczną,

która kwasy na nowo przeistaczały w biały pro

szek. .Davy wystawił ten proszek rozpalony do

czerwoności na pare potasrsu i znalazł ‚ że się ufor

mował potaż _i bardzo świetny, ciemny do ołówka.

podobny prošzekž który zdaię sie bydź czystym

tantalem. ’

к, Сети; (Cererium).

454.) PP.v vHísingrer i Нетели: i'ozbieraiąc ciało

корице znalezione w дамах-ё: przy ямам-лупа,

które Стилей: pod imie-niem Tungsteinu opisał, a

w którym PP. d’ Elhu-yar- żadnego tunstenu nie zna

lez'li; odkryli iopisali niodokwas nowegol metallu,

któremu od planety Ceres imie Cez'íum albo Сел-„212772

nadali. Niedokwas zaś ten 'Die mógł bydź wyro

biony na metall , chociaż się w ogniu z ciałami me

tąllizuiącemi widocznie do stanu ómetallicznego
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przybliial. Pierwszy Davy wystawiwszy rozìarzo-è

ny ten niedokwas na parg potassu ‚ otrzymal- potaů

i ciemno-popielaty metalliczny ‘рюшей, który sig

przez prazenie na og-niu zamienial w proszek ce
‚фанту. - „А l - э

i 455.) Gtrzymuie sig zas niedokwas Geresu ‚ go

Imigo iego kruszec czyli ceryt 2 kwasem saletro

solnym ‚ otrzymany rozvczyn. do suchosci paruigc i

ogrzewaigc 2 kwasem wodo-solnym. Tak otrzymany

rozczyn osadza sig przez ammoniak, na nowo w kwa

sie Wodosolnym rozpuszcza, iprzepgdza sig przezeń

gaz Wodorodny siarczysty. Pozostaiy potém rozczyn

osadza sig przez wgglan решён ‚ а otrzymany bialy

proszek, który`sig zdaie bydz wodni'kiem ‚ dopóty

sig na ogniu prazy, dopóki nie wez'mie ceglastego

kolom.. Ñiedokwas ten rozpuszcza sig we пнув:

kich kwasacl'l, od którycli go alkali wbialym 0d.F

dzielaig proszku. воща o innychl kombinacyach

Ceresal niç pewnego nie Wiemy.l

Z y п Ь

456.) Metall swietny blado-niebieskawy, z cien-.

kich zlozony blaszek; którego cigzkosé gatunkowa

po stopieniu iest ___ 6,861 ‚ а po klepaniu iucisnie

niu __.- 7,1908 ; który przez tarcie palce czerni ‚

daigc im wlasciwy smak i zapach; który sig dosyé

latwo topi ‚ a mocnieyszym ogniem W parg zamie

Ilia ‚ mk ‚ ze go destyllowaó W naczyniacli zamknig.



`tych m'oína. Studzgc go zWolna. еду iest stopiony',

krystallizuie sig` W czWoroboczne 13гапшшойируч7

-które sig px'zeplataig Wróinych kierunkaclr. Nie

moina z_fynku` mieé vza metall doskonale ciagl'y.,

'poniewai lubo sig pod mlotem “дана -i dolki for..

annie, Wszelak-o Yza mocnieyszém uderzeniem lub

xl'luiszém biciem pgka. Lecz nie moíma go mieé i

`za tak kruchy iak poprzed'zaigce : 'nie daie sig albo

Wiem utiuc` na proszëk ,chyba wprzód mocno ошив

ily; a przez dlugie istopniowane naciskafnie», cig

‘gnie sig na cienkie bardzo sprgìyste blaszki. Owszem,

.gdy iest mocno ogrzany , na'dróty sig nawet Wycig-s

‘Баб do .pewnego stopnia рожи]; , a drót maigcy T16 "

cala srzednicy nie Wytrzymuie Wigcey lnad. 26 -fun

{бит A '

г 457.) Chociaz’ zynk'roztop'iony ipraiony W po#

мети zamienia sig рожон W [iroszek popielaty,

a potém i z’ól‘ty , wszelako Davyr ied'en tylko przyyl

mnie niedokwas tego metallu. 'Po-pielaty albowi'em

`zdaie si b dz' niedokwasem'zmiesza-n m zmocno
_ ‘î У У

rozd-rolm-ionym m'etallem; z’óltyv zas ma Davy za.

bialy doskonale bezwodny'. Otrzymuie sig zas nie.

` доки/аз zynkowy albo palgc metall plomieniem W о

tvvartém powietrzu, albo osadzaigc przez alkali

rozpuszcz'ony Wkwasach ilmoclio praigc. Ma on

распад doswiadczeń Davy W 100 czg-éciach 18 kwa~

sorodu; a во podlugProusta. Przypuéciwszy Wigc

w nim na ieden stosunek metalu , ieden kwasorodu,

/
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шурша Wyraäaé go W pierwszym przypadku риса

liczbg 68g- , Wdrugím przez 60.

458.) Niedokwas zynku latwo sig wogniu me

tallizuie przez wggiel, a ie sam metall iest lotny,

zatém destyllowaé go W naczyniach zamknigtych

moina. Zazwyczay Galmey czyli rodowity wgglan

zynkowy , lub mocno wyprazona blenda zwgglem

sig miesza i na mocny wystawia ogień. Znaydu

vigcy sig atoli w handlu zynk rzadko iest czysty,

-maigc nayczgseiey przy sobie olów. Chcgc go wigc

mieé czystym zupelnie , Wypada osadzony-z kwasów

niedokwas umyslnie metallizowaé za pomoc'g ‘шефа.

W tym przypadku Wydobywa sig kwas ‘туш/ту

zniedokwasem zmieszany.

459.) Palgc zynk wchlorynie `{wol-zy sig isto

-ta bialo-popielata zsiadla i wpól-przezroczysta. Isto

ta ta >iest prawdziwym solnikie'm zynkowym, i moz’e

-inaczey bydz’ zrobiona przez mocue ogrzewanie

тушки 2па‹1$о1п11‹41еш z’ywego srébra. Jest опа na

ksztalírwosku migkka; cieplem wody wrzgcey sig

topi, a wmocnieyszym ogniu ulatuie. .lest ostra
Ai gŕyzgca, z “шаг; sig mocno ogrzewa , -a potémf

-wniey rozpuszcza; alkali oddzielaig ztego rozczy

nu wodnik zynkowy. Родив doswiadczeń Jana

Davy sklada sig niemal z równych czgsci , со do

“ШВЕ, solirodu i zynku, a zatém musi w sobie

mieé ieden stosunek metallu i ieden chloryny, i

/wyraâaé sig przez liczbg 155.



‘—

460.) Zynk sam iadnym sposobem sig nie lgczy _

u фигне}; topigc te dwa ciala razem , каше 2 nich

'osobne zaymuie mieysç'e. Wszelako рощи; d0

swiadczeń Е. Davy puszczaigc parg siarczang na

Proztopioiiy z_yuk , otrzymuie sig istota krystaliiczna.

rHala, ipodolma do blendy fo~foryczney. Leiac do

Irozczyui'iw zynkowycli siarczyki wodorodne , otrzy

muiesig takiebialawy osad, klóry nifktórzy ma

lig -za siarczyk. W шпане mayduie sig siarczyk

'ay'nkowy 'brun'atnego kolo-ru , przepleciony nie,

`kied,y-ii'iltemi»iglami .i zuaiomy pod imieniem blen

Ну. .

Rzucaiqc 'na roztopiony >zynk kawaleczki fos

ï'foru, беда lte bardzo sig prgdko igcza. Fosforek

ìynku `iest báalawy, .bardvzo do Мечта podobny.; pod

шипела сдаете соКоЬйеЪ, а W ogniu sig tak

iak sam шут: pali; podikrg d-oswiadczeń Е. Davy

:zdaie ‘sig skladaé zjeilaiego slosunku fosforu iie

¿luego metallu.

46 1.,) 'Zynk liardzo mocno detonuie ze wszyst

kiemi вышагивай, а mianowicie 2 s'aletrg. Mie--~

szaigc ierlng czgsé tege тешил Wproszku ze {гие—

ma v-saiet'ranu putain, i rzucaigc w ro'zìarzouy ty

igiel., WylmcliInìe-nìe bywa gwaitowne , 2 nayäyw-y

пут bialym 0gniem идемте. Z iego powodu yuiy

'wa sig 'zynk do sztucznych одним Pozostala po `

fwypaleniu massa alkaliczna, ma Wsobie cokolwiek

niedokwasu zynkowego, Ногу moìna шитые

T D m l. ‘ 41
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farzez kwasy. “Пеню chcivífoêé, щам эй; ter'x те—

tall z kwasorodem lqczy, i'est przyczynq, lii rozi

czyny metalliczne niemal vvszyslkie rez-Mada, od'

dzielaiqc'same metall'e czyste lub этапа metallicznef

go bliskie` Z teylprzyçzyny Wrozbicrze kruszców

znacznego Зевс uiylku.

e l а 'z о. ‘

462.) Metall koloŕu sino-bialego bardzo É'wieà

my i mocny przyym'uiqcy polorß7 od magnesu po

ciqgany i sam sig staizìcy magnesem. Smak ma.

cierpki i za potarciem nieiaki zapach; tak zaé iest

башу, ie wlasrioéé ta powieâks'za sig prosto wsto

simku ogrzania. Moiè sig ciqgnazó na naycieńsze

dróty, i spomiqdzy innych metallóvvr naymocniey

y iest spoíony i drót aibowiem i'elazny gir'uboéci 0,078

cala, 'utrzymui'e ciqiar 549,25 funtów. W dama

niu‘ skiad'a. sie; metall teil z vviókŕen 'równolegle

zso'bq skleion'y'ch. `.lego ciqikoéé gatunkowa ie'stz'.

7,6» Zpomiqdz'y melällów naymocniey “так; roz~

kinda; атома inieznacznie 1ra. zimno ‚ 1'ес2 szybko

gdy sig do cz-erwonoêci roziarzy; dla [его рйерп—

szçzaiaác “годе; przez тираде-ш} rureâi'elaznq, отпу

muie sig теще mnósiwo ‚заяц wo`dorodncgo.

463.) Zelazo ma. (‘и/а dobrze znaiome niedokwaŕ

sy'czarny i brzmatny czyli czerwvny. Pierwszy otrzy

muiemy ‚ ile razy ielazo sig kwasi za Pòmocq “году,

W zwyczayném np. cieple atmosferyczném, [пуд

a
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`maigc dlugi czas opilki zelazne nad “Года, caly me

tallisig z czasem zamienia W proszek czarny, Мё

I_‘y dawniey mnrzynem ìèlaznym (aetliiops martialis)

nazywano. Tenìsam niedokwas swietnego czarnego

y,koloru, powlóczy powierzchnig Wewngtrzng rury

z’elazn_ey ‚ przez którg sig W ogniu woda przepu

szcza.` Palgc takze z’elazo W gazie kwasorodnym

lub powietrzu, zamienia sigw jstotg czarng ИГРЫ

stopiong , która na proszek utarta ‚ iest czarnym

niedokwasem, o którym mówimy. Biigc mlotem

rozpalone >W ogniu zelazo ‚ .lub nurzaigc ie nagle

W Wodzie ‚ odpadaig czarneokruszyny W blaszkacli,

które utarte na proszek sg niedokwasem czarnym.

.Oddzielaigc _;¿elazo od siarczanu zielonego przez

potai, otrzymuie sig zielony свай, który po mo

cném w naczyniach zamknigtych ogrzaniu ‚ zamie

nia sig W niedokwas czarny. Niedokwas ten pocig

вашу iest _od magnesu ‚ i sam niekiedy wlasnosçi

_magnetycz'uych nabywa. Znayduie sig czasem W ng.

turze krystallizowany ‚ i ma vna sto czgsci metallu

29 kwasorodu рампа Davy, a 29,5 родни; Вег

‚дей'иза.

l'164.) Niedokwas czerwony otrzymuie sig pra

Vzgc орта йе1а2це , lnb mialko ищи-[у czarny nie

dokwas na patelni lub misce dopóty, dopóki sig

W ciemno-czerwony nie zamieni proszek. Tym spo

sobem zrobiony плута! sig dawniey szafmnem ie

]aznyzjz (crocus martis adstringens). Molina go 0d

\



dzielić i zniektórych želaznych soli, ieželi ‘триба

długo yw ‘метёт. przebywaly powietrzu. Owszem

osadzaiąc przez potaź 'iakąkolwiek sól żelazną ‚

obmywaiąc i praźąc w жуем, otrzymuiemy za¬

wsze ten niedokwas. Nayłatwiey się atoli robi i

nayprqdzey pr7ez kwas saletrowy ‚ aż do sucho

ści zvopilkami żelazncmi wyparowany. W naturze

bardzo iest obfity inayczęściey imieniem yochry o

znączany. Praźąc go z opiłkami želaznemi, i opìì,

Vki i sam się w niedokwas czarny zomięnian` Na.

sto części metallu , ma рощи; Dary: 45,5 kwaso¬

rodu , a решив Berzelíusą 44,25. E

465.) Z poprzedzaiących uwag wypada, źe`

niedokwas czarny ma W Sobie (lwa stosunki kwa.P

встав, а czerwony trzy. W takim przypadkur

wypada, źe liczba. wyražaiąca prosty stosunek mę

сани icst = 105 ‚ a-zalém, ie niedokwas czarny,

który oznacza liczba 155», ìest 2. níedokwasem- żela

za, a czerwony 5. nicdokwasem, i wyrażać się

powinien przez 148. Ohadwa się rozpuazczaią

w kwasach i opndai.; przez alkali wstanie wodni

k`ów, w kolorze zielonym, białym lub žâłtym.,

Dotąd atoli nikt w nich stosunku wody nio oznoczył`

466.) Dary naznacza. dwa solniki żelazne, któ¬

гс rozpuszczone w wodzie', dais! rozczyn Zielony- _

lub czcrwony takiz iaki дай; niedokwasy czarny

lub czerwony z kwasem wodo-solnym. Надю!—

nik się otrzymuie, paląc drót Żelazny “сыску—
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nie; albo рейде Jana Davy, mocno ogrzewaige

pozostalg po wyparowaniu ‘Подо-тиши czerwo

nego. resztg,l w ruwe szklauuey malym zakończo

ney otworem.. .lest to istota swietllego, ìólto-bru

нашего koloru, bardzo lotua, tak; ze w cieple.

malo co stopień wody wrzgcey p17-zechodzgcém,

podr/msi sig w stanie рагу i krystallizuie W mal@

blaszki шансе kolory tgczy. Jan Davy znalazl W ni'ey'*

64,9 solirodu, a 55,1 ielaza, co H. Davy bierze- za ie

den stosunek ielaaa. = 105, i trzy solirodu = 201,

467.) Solnilç zas lîelaza otrzymuie sig , grze

ige mocno W rurze, cienkim zakończoney otworem,

zielony rozczyn дыша w kwasie шеф-выдут, wy

parowany триод do suchosci, W naczyniach zam
knigtych. Ma on blask metalliczny, i kolor popie

laty, w ogniu iest staly i zaledwo czerwonym z’a

rem s_ig topi. .leieli sig ogrzewa w solirodzie, po

lyka вод тцйвпйшзау sig w nadsolnìk ulatuie. Roza

puszçzony w wodzie , daie дышу rozczyn zela

za WkWasie-WQdo-solnym. `Sklada sig z 55,45 czg

sci вопиет i 46,57 ielaza'. со wychodzi. па dwa

stosunki solirodu i ieden îelaza.
468.) Siarka ibardzo. sig шт; lgozy z iela

zem. Robi _Sig z_as tenI siarczyk торце równe синед-ч

sci Оршад“? z’elaznych i siarki. «Ogrzewaigcwna

czyniu szklanném {ту çzgsci opilków цедра; siar

ki , mieszaniua sig topi izapala; co nastgpuie na

Wet bez przystgpu powietrza i Z mocném'niekiedy

л



Wybuchnieniem. Туш sposobem otrzymauy siax??

czyk iest czarny , lub ciemno-popielaty, krucliy

-i znaczvnie нужду; = Wodg. dosyé mocno rozklada,

Wydaigc zapach Wodorodu siarczystego, i_ zamieniaf.

ige zwolna wsiarczau z’elazuy. Siarczyk teu

mal Wlasnosci magnetycziie i znayduie sig шпаги-д

rze pod imienixem pìrytu magnesowego. .Sklada sig

Решив rozbioru Hatchet blisko ze 65 czgscize?`

laza i 57 вин-Ей , c_o odpowiada dwóm st-osunkong.r

siarki na ieden z’elaza.

469.) Moze 1ес1па1;2е‚'1а1;цша2а Prqast zig

çzyé sig z’elazo iz Wigkszg iloscia siarki i тут врет

эоЬе‘т nowy gatunek siarczyku utWorzyó. Tako_

Wy siarczyk znayduie sig obficie W naturze, ma:

igc роды; Prousta W stu czgsciach 68 siarki, a

zatém blisko dwa гашу tyle со pierwszy. Jez’eli

wigc tamten ma dwa stosunki siarki, паду ten bg,

dzie ich mial 4. Siarczyk ten щиту pod пани?

skiem pirytu, ma kolor МНУ i swietnosé metallif
çzng, iest bardzo twardy i kruchy, krystallizowai-í

uy zazwyczay w szesciograuy; na pguiu сандал? g
l sig rozklada. Praigc go wpòwietrzu _zapala sig,

a W naczyniach zamknigtych opuszcza czgsc' siar

ki i zamieuia sig W massg czarug ,"któraaI iest siar-.l

czykiem wyicy C169) opisanym. Oclwiliony ‚ roz.

klada powoli _wodg ipowietrze, zamieuia sig po

4'Wielkiey czgsci w siarczari zelazny.`

47o.) торгу; rówue czlgsci szkla fosforyczriev

л ' - ч \
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во ~i `o`pi`ll~xlu5vwìelaznych z решить ù'egla ‚ lub sam.

kwas iosforyczny 2 ìelazem, otrzymuiemy fosforek

ìego metallu. -Fosforek ten iest W Наташи bia-'

Фу ‚ kruchy, i ma wlasnbéci magnetyczne; 'w ogniú.

zas rozklâ'da 'siefifosfor ‘opuszc'zzL Bergmann, któ‘

ry go pierwszyv postrzegl i opisnì, падай mu imiè

'syderum, vmaizgc go в 4poôzëì'tku идиоту 'i osebny`

метан. Оп7 iak te'nie Bergmann окна}, iest przya

щупа! kruchosci z’elalza na zimno. Stosunki iego

'pierwiastków dotad sa nieoznaczòne.

l171.). “идём dosyé laf'wo i Wróin'ych iloécia'ch

'z âelazem sie lqc'zy, ‘daiqc растре]; rozmaitym
“iego gatunkom. Uziewietnaêicie czqêci ‘там, в.

‘iedna 'ielaza ‚ stanowia cialo kopalne znaiome pod
imieniem olówka albo рафии. тщёаыек ten ma

~áwiétnoéé meta'ì'licznq i kolor 'siny; 'W ydotkniqciu
‘iestrthlsty ‚ iciaìa., których sie dötyka, czarno Гаг

buie, bez przystepu powietrza naygwaltownieyszy

Wytrzymui'e ogień. tInac'zey7 paii sie ваш-ат, 'i

fniedokwas ‘пупке ielazny pb Asobie zo'stawia.

472.) Mala ргорогсуа Wegla, malo odmíenia

'Wlasnoéci ielaza, povifiekszaiac tylko iego [шага

6056, i statecznie cos liymuiqc zwy'czayney ciqgle

ác'iy. Nayuiywańszy замшей ielaza ‚ f'który “фазно

sci swoie ро wielkiey czeêci winien weglowi, iest

sfial; Iubo Berzell'u-s oprócz ‘извив przyymuie w niey

krzemion'e'k. Gatnnek nais ten ì'elaza Wyrabia sie

ulgladaiac и? tyglach Warstami male sztabki 2 we
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glem i “уймище na mocny ogień przez dni kil»

ka lub kilkanascie. ¿Z'elazo to nie tylko iest bar»

dzo нигде; 'ale podlug rôinego stopnia ognia i zi

mna, na iakie iest wyst'awione, prz'ecliodzi przez

rozm'aite stopnie tw-ardosci. Jeieli rozp'alona stal

zWolna 'sama przez sig жуете, smì'e sig liardzo тачк

kg; lecz '_iez'eli sig nagle W -zywém sréb'rze lub Wo

dzie ost'udzi, twardnieie niezmiernie ; 'co tei stu/ar

dza'niem albo hartowaniem этап nazwano. Ztwar~~

dzenie to p'odlúg ‘stopn'ia uzytego ognia _iest róiïi'e,

od naymoc'nieyszego A, iakie iest pot-rz'ebne na. ro

bienie pilniköw, ai do пау51аЬ52еЗо, iakie po

winna mieé stal uiywana 'na sp'rgfyny. 0d ¿ela

za ma wigkszg cigikosé, bo ta Wynosi 7,8, i “так”,

dz'wigk; od magnesu iest pocig'ganai na mngnes

nayzda'tniey'sza. Propo'rcya “(чём w вып iest röznn,

i dotgd ieszcz'e 'dukladnie nieoznaczon'a. P. Vau

guelín ceni ig 'na ваз; 'Clo'ue-'t na ‚73, a. Guyton na.

-g-ö. W kunsztach ig dzielg 'na trzy ванты ‚ toiest:

naturalng ‚ praìonq, i stopiong. Раем/ну -gatun'ek

sig otrzymuie wytapiaig'c ‘sui'owiec -z’elazny bardzo

gwaltownym ogniem, Еду powierzchnia Зевс na.

kilka sig сами’ tâuìleni ‘s'topiotiym (жгута; stal la.

iest naypodleysza. >Druńi да! „пек otrzymuie sig (Ни- A
i go sztabki zelazne'z Wgglem w naczyniach цинкит;

tych prazgc. Trzeci падающее, 'topigc stal praiong

w zamknigtych naczyniach z “чует i вынет na.

proszek utartym.
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475.) SuroWiec zelazny, czyli ielazozpierw
szego wytopienia. md otrzymane7 iest talkie 2“??—

glem zlqczone; lecz sig tém nayistotniey rózni od

май, ze ma W sobie munganez, krzemionek, wapnian

i glinian. Wytapiaiqc ie albowiem, i biiqè `pod.

mlotem7 od czego wyrobienie dobrego âelaza za

leiy, pali sig oczywíécieA на powierzchni, i deliel

тазы; зашита}, z’uilem пат/чаш}; która sig skla

da. z krzemìonki ‚ wapna, gliuki i niedokwasów

ìelaza imangauezu. Z'e zaé te istoty znayduiq sig

w :surowcu W stanie prawdziwey mieszanitiy me

talliczney ‚ przekonywa nas odlam surowcu, po

_kazuiqcy czysty metall W grubych ziarnach, twar

dy i kruchy. P. Белой]: topiqç z’e1azo ze _§_zk1em

borowém i “таит, otrzymaì iego нищие]: z bo..

rem. Przynaymniey przez rozpuszczenie takiego

z’elaza W kwasach плюну! sifál kwas borowy.

474.) Йе1а20 dosyé dobrze sig щепу z Wiehlg

metallami. Z potassem i sodem daie metalle bar

dzo biale, które sig' latwiey od ielaza тори! i roz

kladaiq побег. Topiqc ie z суш; formuiq sie; sta

tecznie dwie mieszaniny, z których iedna ma 4

czqêci cyny‘a, ìednq âelaza: druga dwie czgéci йе

1а2а, а iednq супу; ta Ostatnia bardzo iest twar

da ì krucha.. Podobne dvvie miesz'aniny powsta

iz; ‚ gdy sie; topi z’elazo z olowiem. Zynk bardzo

sig trudno z ielazein {чешу iw maley tylko iloéci; o

ìywém `srébrze zaé rozumiarno prowszechnie , iz’ sig

T o M I. 42 _
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z nim wèale iednoczyé nie m'oze, dopóki Àikz'n nie

podal sposobu robienia amalgamatu ielaznego. Spo

sób zas ten zalezy na tém', azeby trzeé zwolna.

~ zelazo z amalgamatem zynkowém i dodawaé do

mieszaniny siilami z’elaznego. Z antymonem daie

zelazo metall twardy i kruchy; z arsenikiem zas

istotg bialg , czgsto natrafiang W naturze , i zna

iomg mineralogom pod nazwiskiem mz'spìckel. Uz’y

tki ielaza tak sg Wielkie i tak pospolite , iz nie
masz komuby niez'naiomemi bydz' mogly. i

“C y п a.

475.) Metall bardzo swiétny , pigknego bia

lego koloru, maigcy slaby, sobie wlasciwy smak,

a za potarciem lekki zapach; bardzo gigtki i wu

ginaniu sig trze'szczgcy; tak migkki, go {авто

kraiaé i paznokciem rysowaé moina; bardzo cig

g'ly, moina go yalbowiem na blaszki, павиан; pa

"piéru, cieńkie wyrabiac'. Spoienie супу nie iest

пармские, drót al-bowiem 0,078 cala grubosci,

nie moz’e utrzymaé cigíaru wig'ksze'go nad trzy

dziesci ieden {отбил Cigz'kosé iey gatunkowa iest

_-'7,291. Na ogniu bardzo sig шт topi, a za

ostudzeniem krystallizuie W szesciograny ukosne.

476.) Cyna pŕgdko traci w Powietrzu zWy

ступа} swiétnosé li sinieie , daley sig iednakìe nic

nie odmieuia 5 lecz roztopiona w otwartych naczy

niach povŕlóczy sig proszkiem popielatym, za zdig



ciem ktôrego okazuie sig почту , tak , ie caly me

tall tym sposobem W niedokwas zamienié mozna,

który popiolem lcynowym (ciueres stanni) nazywa

по. Moina. otrzymac'k taki sam niedokwas osadza
i . ige przez potaz cyng, тупи) со bez przystgpupo

Wietrza W kwasie подо-вынут rozpuszczong i

prgdko 11a ogniu suszgc. '

477.) Ogrzewaigc zas cyng W naczyniach o

twartych az do roziarzenia, meta-ll sig zapalai

_daie bialy` niedokwas niekiedy krystallizowany, lu

bo niedokwas ten robimy zazwy'czay przez nala

r nie. opilków cyuowych mocnym kwasem saletro

ч Wym , Юбку sig 2 jmpetem rozklada i cyng wbia

ly lniedokwas zamienia. Moina cyng. lub iey

pierwszy niedokwas Wkwasie saletrowym rozpu

scie', przez ‘решай osadzié, obmyc' i mocno пурга

zyc'. Z doswiadczeń P. Пару pokazuie sig., ie

pierwszy niedokwas ma W. stu czgsciach 15,5 Мига—

sorodu , kiady drugi ma 24. Przypusciwszy wigc

W jednym ieden, a w drugim dwa stosunki kWasoro-v

du, Wypadnie wyrazaó metall przez liczbg 110;l

. pierwszy niedokwas przez 125, a drugi przez 14o.

Obadwa te niedokwasy rozpuszczaig sig W niektó .

rych kwasach, obadwa. opadaig 2 nich Wstanie шо—

dników; które Wszakie nie dosyé sg poznane.

478.) Palgc W chlorynie орта lub drót су—

nowy. , albo destylluigc >amalgama cynowe z nad»

SOlnikißm iyWegO s_rébra, otrzymuie sig plynprze



zroczysty, `za zetkniqciem sie 2 powi'etrzem ely-ß

miacy. .lest to prawdziwy nadsolnz'k сути/у, skla

daiqcy sie родив rozbioru Jana `Davy z dwóch sto

sunkóvv solirodu i ieclnego metallu. Mieszaiqc go

z vmala ilosèia ' “году ‚ zamienia sie natychmiast

iv cialo stale , krystalliczne, które sie na ogniu

topi, a po ostudzenìu znowu krystallizuie. .lest t0

'w шут przypadku prawdzivvy “годе-зонт przekwa.

ÄSzony супу. '

479.` fan Davy (кнута! pravvdziwy .mïnìk cy

nowy destylluiac amalgama cynowe 2 solnikiem iy

Wego s'rébru, Mial on na найду slosunek супу ieden

stosunek clnloryny; b_yl зиму ‚ w postaci popielatych

~wpól~przezroczystych krysztalów; w wodzie sie roz

puszczal7 i kwasoród vchcilzvie 2 powietrza przyciagal,

`zamieni'aiac sie W wodo- solan przekwaszony ‚ który

‘osadzal p'oWoli niedokwas cynowy.

480.) Rzucaiac siarkq w proszku na roztopio

ina сушь dwie te istoty bardzo sie 2 suba latwo i

Цена. Otrzymany тут sposobem siarczyk iest kru

thy, koloì` ma niebieskawy i trudniey sie topi od

‘ супу. Ыдааа эй; podlug rozbioru Jana Davy zje

dnego stosúnku metallu = 1 10 i iednego siarki =

50. Ogrzewaiac mniedokwas cynowy z siax-ka , po-f

ânosi siebì podkwas siarczany помаде massa piçkne-l

go ióhego kolom ‚ która zlotém mozaz'kowe'm (aurum

musivum v. mosaicum) лишало; aktóraêmy mieli

powszechnie za siarczyk niedokwasu cynowego. .Ian
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Davy Wszakze скат}, ii sig sklada z jcdnego sto

эпики супу i dwóch siax-ki. _

481.) Topigc kwas fosforyczny `2 cyng, czgsé

{пунш rûzklada sig przez metall i daie fosforek cy

поту. Fosforek ten z weyrzenia do, olowiu podo

bny, nozem sig latwo kraie , w przerznigciu- ma.

iveyrzenie srébra , a na wgglu rozzarzonym sig za

рань Podlug rozbioru P., Davy W stu czgsciach

zawiera 17 fosforu. Wielka czgsé metallów bar

‚ dzo sig latwo z cyng lgczy. Zywe srébro amalga

muie ig лаже: na zimno; Iubo naylepszy sposób zro

bienia tego amalgamatu iest ten ‚ azeby “Лаб z’ywe

srébro do roztopioney cyny. Amalgama. zloione ze

trzecli czgsci zywego srébra а íedney супу, kry

stallizuie sig Wszesciograny foremne. Zynk bardzo

sig latwo 2 cyng topi, daigc metall daleko od siebie

{шах-дну a ciggly. Mala ilosé Bizmutu powigksza.

W cynie swietnosc’ i. сии/1912; Wigksza daie róz`ne

mieszaniny bardzo sig latwo topigce. Mieszanina.

z супу i antymonu, iest biala. i krucha; uz’ywa sig

niekiedy na blachy do wyrzynania nót muzycznycli.

Cyna 2 arsenikiem iest kruclia; lecz natomiast ma.

wigkszg bialosc' g twardosc’ i wigkszy dzwigk. Cyna 

zkobaltem ma kolor- iasno _ñoletowy.

О l 6 w.

48 2.) Metall koloru.A $йпоиыа1ево2 l palce тут sa

mym kolorem farbuigcy ; maigcy za potarciem Wla-r
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êciwy трешь; niemai'qcy ìadnego wyrjaz'nego smakm,

dla zwierzqt wszelako szkodliwy; litór)r éwieio rozq

topiony znaczn@ ma. êwietnosc', bardzo prçdko W po

wietrzu niknQcQ. `lest bardzo ciqgly i daie sie kle-r

pac' na cienkie blaszki. Spoienie iego élosyé iest

slabe, drót albowiem maiqcy 0,078 cala érzednicy,

nie utrzymuie wiezcey cigzaru iak {пашут 18,4.

1)1а tego ciqgloéé olowiu na dróty dolsyé iest slabs.;

oigikoâé запишет/а: 11,5525. Bardzo sie latwo

topi, а Wgwaltownym ogniu ulaiuie.; za ostudze-f

niem krystallizuie sie W óstroslupy czworoboczne.I

485.) Olów bardzo predko wpowietrzu swo-f

if; Swietnoêc' traci ‚ brudzi i za czasem bialq sko

гиря; powlóczy; “года шабгпйе tym przemianom

dopomaga', liibo ваша przez sie; nie тазе. sie olo»

wiu niedokwaszac'. Topi'ëc olów W naczyniach

otwartych, powierzchniá iegQ (жгута эй;- natych

miast blonkaá popielatq ‚ ро zdieciu którey tui na,

stepuie агава i tak daley7 dopóki sie çaly metall

W popielaty nie zamieni proszek. Nie mamy atoli
тега: tego proszku zaiosobny niedokwas, ale ra,.

czey za zdrobniony metall po czeêci z niedokwqsem

zlqczon'y.

484.) Praiqc albowiem na miseczkach olów i

lub proszek iego popielaty i bezprzestannie mie«

вице, zamienia sie naprzód w Proszek zielono.

popielaty7 a nakoniec z’ólty. Niedokwas ten na

zyWa sie W handlu massicol. Moìníl laki sam miedo-i
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kwas iz saletranu olowianego przez potai oddzielié,

równie iak z jn'nych soli oiowianycli; lecz падш—

c'zas osiada w po'stacisbialego proszku, który iest

Wodniki'em , i zaledwo w mocnym ogniu Wszystkg

Wodg traci. ,Podlug doswiadczeń Vauquelìna ЭКЮ

prot/za ma W sobie 0,07 kwasorodu. Do теге nie

dokwasu nalezy odniesé i tak nazwane Lithargì

ríum czy'li Шей‘; ‚ która sig otrzymuie izbiera pr'zy

wytapianiu srébra z olowiu, 'a Мота po'dlu'g Thom

зола i “гашиш 'olowiu ma w sobie`

485.) Massìcot na. di'obny proszek шах-ту, i

w piecacli> umyslnych przy ustawiczném porusza

niu praz’ony, tak, :aze'oy plomień bezprzestannie

lizal iego po'wi'erzc'hnig., zamienia sig po uply'nie-~

niu 48 lgodzin w pigkny czerwony niedokwas , Могу

W handlu pod nazwiskiem mínium iest znany. Ten

uîywa sig wsztuce malarskiey. Sto czgsci olowiu

na mini'um wyrobione дай; 110 ai do па tego nie

dokwasu. Ma sig wigc ildsékwasorodu штамп’—

>cot Ada 'ilesci zawartey W тащит: 2 :5. ‘тума

Wu'igc ten niedokwas na mocny ogień traci -5 lub`

4 setne czg'sci kwasorodu i zamienia sig W niedo

Зил/‘аз ůólty.

486.) Надежное Czeŕwohy niedokWas`kWasem

' saletrowym , 'znaczna iego 'czg'sc' rozpusci sig W tym

kwasie ; czgsó zas zo'stanie W kolorze ciemno-piuso

тут , stano'wigc niedokwas olowiu naymocnúey u- ‹

kwaszony. Naylepszy sposób otrzymania tego nie
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dokwasu iest ten, aìeby rozmgcié niedokwas стишо

ny wwodzie i przepuszczaé przezeń gaz solirodny`

W tym przypadku naprzód niedokwas czerwony mo

cno ciemnieie, a potém sig calkiem rozpuszcza; na

ówczaspotaz oddziela 2 niego czysty niedokwas piu-1»

sowy. Niedokwas ten ma kolor swietny; wogniu

daie 6 lub 7 czgsci gazu kwasorodnego i zamieriia.

sig Wniedokwas zólty. Ma. wigc Wsobie dwa razy

tyle kwasorodu co tenI ostatni , a zatém cztéry sto

`вины. W takim sposobie uwaìania, massicot bg-l

dzie 2. nìedokwasem, 5. minium, a 4. niedokWas

piusowyp; liczba zas Wyraiaiaáca metall bgdzie __- 598.

Trgc go w moz'dzierzu zdobrze “узнают; siarkg,

ta. Ostatnia plomieniem sig zapala. Wszystkie te nie

dokwasy bardzo sig latwo W ogniu topig na szklo

iólte; a przez to topienie sig wiele innych cial ula.

йтан, i

487.) .leden tylko iest znaiomy тащи olo

wi'u zchloryng, który sig otrzymuie, albo огне

waigc W тут gazie sam metall , albo iego niedokwa

sy. W туш ostatnim p'rzypadku Wydobywa sig gaz

kwasorodny. Inaczey sig otrzymuie, wystawuigc

niedokWasy olowiane na dzialanie kwasu Wodo

soluego; lub dodai'gc bgdz' tego kwasu, bgdzsolni

. lióW iakichkolwiek do rozczynôw _soli olowianych. v

Solnik ien iest bardzo bialy , Wpólprzezroczysty ,_

ldaóry sig w ogniu dosyé latwo topi, a W душно

wnym ulatuie. Этак ma ,slodkawy irozpuszczig



 

sie We 22 czçâciach wody zimney. Chemicznie nie

zdaie sie dzialaé na wode; sklada sie рощи; do

êvviadcz'eń P._Davy ze 401 czgéci metallu i 151

cllloryny, со wypada blisko na Акта зЁозипЫ tey osta

tniey, i na ieden stosunek pierwszego. Solnik ten

плута! sie dawniey `Saturnus corneus.

488.) Olów bardzo sie latwo laczy 2 siarka,

'bqdz' przez mieszanie i stopienie razem ‚ badi rzu

caiqc na roztopiony metall siarke vv kawalkach.

Siarczyk tenciemno-sinego koloru znayduie sie ob
ñcie W naturze W postaci szeéciogranów ‚ i nosî na

zwisko Зайду; iest kruclly i trndniey sie topi od.

samegmf'olowiui Sto czesci metallu bíora W siebie

blisko 15 siarki zamieuiaiac sie Wten siarczyk, a,

zalém ieden stosunek olovviu iest wnim polaczony

ze dwiema stosunkami siarki. Fosforek olowiany,

otrzymany przez rzucanie кашами: {osforu na roz

topiony быт; lub przez topienie opilków olowia

n'ych 2 kwasem fosfor'ycznym g ma kolor bialy ‚ nie

bieskawy7 iest miqkki i {Мига sie noiem kraìaó daie.

вклада sie podlug Pelletier z 88 czçéci metallu i 12

fosforu , coA daie na ieden stosunek pierwszego-:z

598 ‚ trzy stosunki ostatniegozßo.

489.) Olów bardzo sie шт i we wszelkich

stosunkach lqczy 2 cyna, od którey {анаша mie

szanina iest twardsza. DWie czçnéci olowiu z je

dna супу, ащ metall bardzo sie; хате topiqcy i

dla tego czqsto do мышата uiywany. Z zynkiem

T o м I. Y 45
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daie 016W metall daleko ьаззеые шпалу; ieieli

przewyzsza zynk, mieszanina iest twarda iciggnie

sig pod mlotem; mnieysz-a ilosó zynku рои/{фиат

Atylko-twardosé olowiu nienadwergzaigc cigglosci.

Bizmut znacznie powigksza 'spoienie olowiu, -iie

ieli proporcya Зевс nie iest zbyt wielka, nie psuie

Wnim cigglosci. Osm czgsci Bizmutu, pigé oloWiu

I i trzy супу daig metall bialy , który sig w wodzie

wrzgcey rozplywa. Szesnascie czgsci olowiu z рать

antymonu дай}; mieszaning dosyé twardg , `która sig

uzywa na litery drukarskie. Ogólne uiycie olowiu

Wszystkim iest znaiome.

М l' e d 2.

490:) Metall swietny czerwonego koloru,-sma

ku cierpkiego i obrzydliwego; шву za potarciem

Wrgku ma szczególny nieprzyiemny zapach; tak

ciggly, iz na naycieńsze -blaszki, które Wiatr uno

\ si klepaé >go moiua', i tak mocno spoiony , iz drót

maigcy grubosci 0,078 cala Y, 502,26n funtów bez

urwania sig / utrzymuie. Do st'opieni-a do-syé mo

cnego potrzebuie ognia, gwa`townieyszym zas 1110—

tnia sig i W postaci W-idoczney рагу ucliodzi; ¿za

ostudzeniem kitystallizuie sig wostroslnpy czworo

boczne. Cigikosé lgatunkowa miedzi stopioney iest =

8,667, klepaney zas 8,9.

491.) Miedz' traci W powietrzu powoli swo

ig swietnos'é , i okazuie kolory tgczy; potém cie-_
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ximieie, anakoniec sie zielonq powlóczy skorl'lpa6 ‚

iiikq na starych monetach, posqgach i dachach

miedzianych widzieé mozna. Z'ielona ta powloka зет:

wypadkiem wspólnego d_zialania na miedz' wody i

powietrza, i iest prawdziwym wqglanem. Rozza

rzona zas do czerwonoêci miedz' zamienia. sie do

зуб predko W niedokwas brunatny, który po ostu

диета W luszczkach odpada. Mozna niedokwas

ten W wielkiey otrzymaé obfitoéci rozpalaiqc do

czerwonoéci blachy miedziane i wwodzie пина

iqc ‚ albo odclzielaiqc miedz' z kwasów przez alkali,

iotrzymany nieilokwas moçno praiqc. Niedokwas

ten ma Wstn czqâciach 2o» kwasorodu. Odlqcza

iqc go po mocném 1_‘ozlaniu “хода, za. pomocq po

taiu zkwasów ‚ opada W stanie bardìzo pieknego
wodnika W blado-niebieskim kolorze. Y

492.) Niedokwas miedzi pomnrańczowy czyli

неги/(ту, znayduie sie rodo'w-ity W tak пашт

пеу miedzi czerwoney ‚ zazwyczay krystallizowany

Wczworoboczne ostroslupytswietneiblask metal

liczny maiqce. Inuczey moina ten niedokwas отпу—

mac’ ‚ rozpuszczaiqc W zwyczaynym nasyconym roz

czynie miedzi w kwasie wodo-solnym miedz' Wo

pilkach ‚ i broniqc przystqpu powíetrza ; otrzymany

bialy osad krystalliczny '1plyri nad nim bçdqcy,

dai@ zalkali osad bladopomai‘al'1czowy ‚ który iest

Wodnikiem tego niedokwasu. Lecz naylepszy sposób

oŕrzyjmania pomarańczowego niedokwasu iest ten,



azeby prazyé 57,5 czgsci niedokwasu brunatnego

z 50 czgsciami bardzo zdrjobnioney miedzi; mie

szaning przez czas nieiakis tartg w moz'dzierzu

Wrzucié do ñaszki, nalaé kwasem ‘подо-вынут i

doskonale zamkngé. _Skoro sig miedz' zupelnie roz

Pusci, dodany до tego rozczyuu решай oddziela.

niedokwas pomarańczowy. Топ, sklada sig podlug

Chenevìœ z 88,5 czgsci miedzi, a 11,5 kwasorodu,

Podlug zas Jana Davy tylko z 11;-lecz tak clici.

wie daley kwasoród zpowietrza przycigga, iz go

:niemal wysuszyé bez zamiany w brunatny niedo..

kwas, nie moâna; raz atoli Wysuszony dosyé iest

nieodmienny.

495,) Ma wigc niedokwas brunatny blisko dwa

razy tyle kwasorodu со pomarańczowy, a ,zatém

dwa stnsunki, ieielì teu ma ieden. W takim razie

liczba wyrazaigca miedz' b'gdzie 12o, 1. níedokwas

155, a щ nìedokwas 15o. W wodniku niebieskim

naznacza Davy ieden stosuuek wody i wyraza go

Przez liczbg 167. Lecz podlug doswiadczeń Prousta

pierwszegoiego Wynalazcy , sklada sig ten Wodnik

z 75 niedokwasu i 25 wody , co daiena ieden sto

sunek pierwszego: 15o, trzy stosunki wody = 51`

4 494,) Dwie sg kombiuacye miedzi z soliro

dem , Ноге moìna otrzymaé oliiedwie przoz spa.

lenie Wnim metallu. Wpuszczaiqc soliŕód do re..

топу шайцсеу w sobie opilki miedziane, te zapa

laig sig , i {топу sig natychmiast istota stala la,
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' two sig topigca, a powierzclmia Wewngtrzna re

torty okrywa sig bardzo cienkim zólto-brunatnym

sublimatem. Pierwsza z tych istót ma oczywiscie

mniéy solirodu , bo iev'eli sig wnim ogrzewa, po

lyka go i W drugg sig zamieuia. Pierwsza , toiest

solnz'k miedny otrzymuie sig takie WystaWuigc na

mpcuy ogień czgsé iedng opilków miedzianych7

ze dwiema nadsolnika iywego srébra, lub gotuigc -

mocno miedziane ерша, zkwasem wodo-solnym.

Soluik teu suchy , ma postaé iywicy, W wodzie

sig nie rozpuszcza, zkwasem saletrowym burzy, a

W wodosolnym rozpuszcza spokoynie, Woda oddzie

1а go 2 tey solucyi bez rozkladu. Rozczyny zas

alkaliczue rozkladaig go i oddzielaig niedokwas

pomarańczoWy. W czerWonym ogniu sig topi, ale

nie ulatuie; lecz przy Wolnym przystgpie powie
trza родной sig Wggstych bialych dymach. Skla#v

da sig решив Jana Davy ze 56 czgsci soliroclu i
64 mieazi, A `

495.) ZVadsolm'k miedny sig robi, ogrzewaigc

ротой solnik W chlorynie; ale naylepszy sposób

otrzymauia go, zalezy na tém, azeby zielony wodo

solan miedzi Wyparowaé do suchosci zupelney

Jest on W z’óltym proszku, Х 2 powietrza wilgoc’ przy

ciaga , rozklada sig iw Wodo-solan zamienia, bio

rgc naprzócl kolor bialy, a potém zielony Na о—

gniu sig rozklada, czgsé chlo-ryny uchodzi, ay s01

nik miedny zostaie. Sklada sig решив rozbioru
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Jana Davy 2 55 czeêci solirod'u i 47 miedzi’. Mci-A

Èna zatém uwaiaó solnik iako zloiony 2 jednego

stosunku miedzi = 120 i iednego chloryny :67;

nadsol-niklzas , дано zavvíeraiacy дуга stosunki tey

ostatniey.

496.)'Mied`z' bardzo sie laiwo laczy 2 siax-ka;

“Майнце- ie W tyglu Warstami dwi-_e te istoty preòko

Sig горда daiac massfì> krucha ciemno-popieljatq, któ

ra sie sklada решив rozbioru P. Prousfz 78 cze

éci miedzi, a 22siarki; рампа Н. Бару 'z 0,19 ai

0,21 siarki, a zatém z jednego stosunku miedzi =

120 i iednego siarkizöo. Biorac oèm czesci o

pilków miedzianycll a trzy siarki w proszku, i zwol

па w retorcie szklamley ogrzewaiac, mieszanina sie

zapala 2 mooném wybuchnieniem , i ЖМЁМ naw'et

2 ognia dlugo sie ieszcze z’a1\zy. Takowe zapale

nie zdarza sie nawet w- Заде woclorodnym, sale

trorodnym, pod “Хода; ipod z’ywém srébrem. Le'cz

opróoz tego moie sig miedz’ zlaczyc' i zvvifìksza

iloécia siarki, stanowiac na ów czas masse kru

cha, ioltq, glane metalliczny maiqca, która Wha-.

furze natrafìmily obficie pod nazwiskiein pirytu

míedzianego. Zdaie sie', ie w pirytach sa dwa sto

sunki siarki na kaidy stosunek miedzi; дай;

albowiem przez praâenie 0,41 silarki , Iubo maia

i z’e1azo W sobie. \ i l

497.) Fosfor dosyé si@ Мимо zmiefl'zia laczy,

'badi rzucaiac go kawalkami na roziarzone opiì

С)
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ki m'iedziane; bgdz торце 52Ыо fosforyczne z mie

dzig i wgglem. Fosforek ten ma kolor bialy; tWard-á

szy iest od -3ате502е1а2а‚ lubo sig ani ciggngó, ani

na proszek utrzeé nie daie; od miedzi latwiey sig

topi; na .poWi'et-rzu zwolna `blask traci, czernieie

i rozklada sig zupelnie. Podlug Pelletier ma w so

fbie 0,20 fosforu; co ieieli tak iest, musi sig эма— _

daé z dwóch stosunków штаны: 24o, i trzecli

fosforuzôo.

498.) Mieszaniny miedzi z niektóremi metal

lami bardzo sg pospolite i dla znacznego uiytku

szacowne. Z zelazem dosyé trudno sig miedz lg

ozy, daigc mieszaning mocno “Магда” malo co

cigglg `i bardzo >sig cigiko topigcg. Z cyng bar

Adzo sig latwo iednoczy i do wielorakich shizy u

. zytków; наезде przez to czgsé swoiey cigglosci, lecz

zyskuigc natomiast na spoieniu, twardosci, (шт;

ku i latwosci topienia sig. Bronz albo spiz, czy

li metall uz’ywany na odlewanie armat, sklada sig

ze >stu czgsci miedzi, a 6 ai do 12 cyny. Miesza.

nina ta iest zólta, krucha, lecz maigca spoienie

mocnieysze od miedzi; latwiey sig od niey topi i

mniéy W powietrzu odmienia; przed wynalezieà

niem ielaza uůywana byla na narzgdzia ostre Wo

ienne.

499.) Mgtall uzywany na dzwony, вычетpospolicie ze trzech czgsci miedzi , a iedney супу;

iest bialo popielaty, znacznie twardy, sprgiysty i



inocny dz'wiek Wydaiacy. Topiac {ту czqêci cy»A

ny 2 jedna miedzi, otrzymuie sie mieszanina bar

dzo “Магда, koloru stalowego, przyymuiaca bar

dzo iywy i doskonaly polor, i dla tego тушат:

na zwierciadla, zwlaszcza do teleskopów. Nay

lepsze zwierciadla teleslaopowe rabia sie ze 32 cze

éci miedzi, 15 супу, iedney mosiadzu, iedney srébrai

iedney arseniku. Z olowiem bardzo sie latwo miedz'

topi; lecz mieszanina ta ‚ koloru popielatego ie

ůeli 016W prz/ewyzsza, malo sin; uzyWa. Z ìywémV

srébrem шейную sie sama przez sie micdz', пашей

Wogniii7 laczy. Cheat: to amalgama otrzymac', al

bo sie miedz' nurza w rozczynie saletranu iywego

srébiia; albo sie {не w mozdzierzu grynszpan 2 so

la kucllenna i z_yvvém srébrem. l

500.) Z zynku imiedzi wyrabia sie mieszani->

na metalliczna nayuíywańsza, która podlug ró

zney proporcyi zynku, rózna iest co do koloru i

wlasnoéci. Laczymy pospolicie te dwa metalle,

ukladai-ac Warstami galmey czyli «(ждал zynkowy

z miedzi@ i na mocny wystawuiac ogień. Jeìeli

mieszanina ma. wsobie czwartq czesé zynku, na

туи/ату ia mosìqdzem, albo zólta miedzia. Ma опа.

piekny áólty , W powietrzu {шину kolor, Паст/Еву

sie topi od miedzi; oprócz tego daie sie doskona

le klepaé i na. naycieńsze ciagnaé dróty. Jeieli 2.39

mieszanina -ma cztery czgéci miedzi a ту zyn

ku ‚ na (щ! czas ma kolor zlota i nazywa sieg рге—



zment'al albo pz'nszbek. Z щипнет, daie miedí mie

‚шашки; kruchg blado-róiowg. Równe czgsci an

{утопи i miedzi maig pigkny ñoletowy kolor, ina

.zyWa sig ta mieszanina u alchemików , „дитя ап—

Íímonz'i venereus` Z arsenikiem sig miedz’ topi w na

czyniacli zamknigtych, zwlaszcza solg kuchenng po

. Wierzchnig obudwóch metalli przykryiwaigc.` Mie

пацана ta iest biala, krucha itwarda; uiywa sig

W kunsztach pod nazwiskiem bialego tombaku, a1

bo bialey miedzi`

Nikï'el.

501.) Metall zupelnie, падшим}: srëbra, bia
lìy, i z nim równie biafly znak na. kamieniu pro

bierskim тёщи/ищет, doskonale одежу, i na zimno

пашет; przewyiszaigcy ciaóglosé ìelaza ,’_moina go

albowiem na naycieńsze blaszki klepaó i na bardzo

Cienkie dróty wyciggac’. Nikiel równie iest iak

f zelazo od magnesu pociggany, {ваш sig równie

doskonalym magnesem staómoi-e; do stopienia

bardzo iest t-iudny, i podlug >Ríchtera manganezo- I

wi sig тошна. wtey mierze. Podlug tego pisarza,

:niedokwas niklowy, bezdodatku wggla, sam przez

sig w ogniu do stang m-etallicznego powraca, cze

mu przeczy Davy. Родив Richtera takie, równie

iak .zlotlo, vplatyna i srébro , w ogniu ’ sig pszy

чешут przystgpie powietxjza nie odmienia; kie

dy inni maig go za metall latwo sig na ogniu nie

ToMI. _ 44
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I ~dekwaszaigcy. Cigikosc’ gatunkowa niklu iest = 9;

>lubo Richter naznacza ig W metallu stopionym =

`8,279', W kutym zas = 8,666. Piizyczyna tak ró

uânych opisań iest w nadzwycz'ayney trudnosci они/о

bodzenia niklu od metallów obcycll, zaWsze mniey

'lub Wigcéy 2 nim zmieszanych; dla czego niektó

'rzy pisarze mieé go пашет: 2а osobny metall nie

chcieli.

502.) Wydobywa sig zas nikiel 2 Wlasciwe

go kruszcu zwanego [туги-мысе]; praìgc go d1u

go dla Wypgdzeriia arseuiku isiarki, а potém 2 Wg

glem W ogniu topigc Туш atoli sposobem otrzy

"many nie iest czysty; Davy wigc radzi , azeby 2 nim

postgpié iak 2 kobaltem (417) a otrzymany z roz`

czynu ammoniakalnego przez wgglanxpotazu osad

'obmyó , Wysuszyé i z Wgglem stopié. Lecz tym

Isposobem otrzymany, iak z wlasnegn przekona

lem sig doswiadczenia, ma kobalt wsobie; a ile

‘идет, 2е Wszystkichpodanych sposobów na roz

dzielenie tyclldwóchmetallów, dzaden nie iest d0

”stateczny. Naylepszy atoli iestl ten , azeby maigc

rniedokwas niklcfwy z kobaltowym tylko zmiesza

ny , rozpuscic' w kwasnym siarczanie ammoniakal

nym , i przez kilkokrotug krystallizacya, zielone

krysztaly шишке 0d kobaltowycli odlgczyó. Tym
sposobem moína wydobydz' nikiel W znaczneylilosci,

uawet z kruszców kobaltu , które go zawsze maia,

W sobie.
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` 505.) Podlug Ríchtera czysty nikiel стаей tyl

ko W ogniu mocny swóy polysk, ale sie,I bynay

\mniey “(тазы-одет nie Жану; podlug zas Davy

zamienia sie,l W ciemno-brunatny proszek, zawszeA

dla tego od magnesu pociagany. Zdaie sie шпане,

Ёе ten ostatni autor z nieczystym niklem mial dq

czynienia. Rozkladaiac rozczyn niklu w kwasie

.saletrowym przez poìai, opada popielato-zielona

Wy osad, który sie zdaie bydz’ Wodnikiem niklo

тут, а który wypraiony W ogniu, daie niedo

Китая popielaty maiacy w sobíe 'stosownie do do- ..

êwiadczeń _Tuppulz' 21,2 kwasorodu, a 78,8 me

tallu.

Wy _z jakimkolwiek solanem (przesolanem), отшу—

Podlug Tlzénarda ogrzewaiac Wodnik 1111110—

muie sie niedokwas czarny, którego stosunek pier

wiastków nie iest oznaczony. Stosuiac ksif¿ do do

êwiadclzeń Камеди, па2пас2а iB_erzelz'us dwa nie

dokwasy niklowe, 2 którycll iednemu daie na sfo

czesci metallu 27,5, drugiemu 40,95 kwasorodu.

Niedokwas popielêxty ¿daie sie zawieraé dwa sto

sunki kwasoroclu; co gldyby tak bylo , liczìba ‘ту-п

raz`aiaca metall bylaby blisko 111; a podlug'do

éwiadczeń БОИ/291721 niedokwas czarny mialby pigé

stosunków kvvasorodu.

504..) Ogrzewaiac nikiel W chlorynie ypokazu

ia sig mocne dy my, ip'ow'staie istota oliwkowa, 1116—

rey natura-i _stosunek фит/111511161” ieszcze lnie sa

p_oznane. Rozkladaiaic ‘гуще-5912111 niklowy przez
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cieplo , powstaia6 biale 1иэ2с21к1‚ które sq ренина

Е. Davy solnikiem niklowym, ale których skladl

i natura takie nie s@ poznane. Kwas zaé “юдо—

{501113г Ъагс12о malo dziah na nikìel, ale latwo го2— »

Ризы-за iego niedokwasy. Zielony ten rozczyn,

daie po Wyparowaniu nieforemne krysztaly, ktôl.>

re przycìqgaiä wilg-cé 2 powietrza.

505.) Nilkiel l'qczy sig W ogniu dosyc’ latwo

2 siarkq i daie шаззед рорйе1ащ шеъашсшд ‚ ktô

ra решив Е. Davy ша'о‚54 сщёсй siarkí; со daie

'blisko dwa Еву stosunki na ieden metallu. Теп2е.

Е. Davy twierdzi, ogrzewaiqc z siarkq níedo

kwas niklu popie-laty, otrzymuie sie; дриад síarczyk

4niklowy maigcy 56,5 setnyçh niklu, a 45,5 siarki,

co wychodzi blisko na trzy iey stosunki` Pngzczar.

iqc fosforowaó parc; па г022аг2опу nìkiel, (острить.

ie .sig fosforek niklowy, czar'ny i polysk metall#

czny maiqcy, aktórego stosunek pierwiastków nie`

iest wiadomy. Naywainieyszy zwiqzek nikluiim

nych metallów iest zielazem', im wte'y mièsza..

niníe Wiqcey iest niklu, туш bliiey przystqpuie do

koloru srébra i doskonaley iest сцен. Wszyst..

kie znalezione дону] kamienie meteoryczne ша—

iq nikiel Wsobie.

Zyw'e :r1-élire.Í

506.) Metall doskonale bialy. i 2 koloru do

srébràxpodobny, zkqd i nazwisko ŕywego srébr-a

ч
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{Hydrargyrum). Polysk ma bardzo' znacznsf; iest

bez iadnego smaknizapachaì Wzwyczayném cie

ple atmosferyczném plynny i zaledWò.na_-`52° R.

marznacy. .lcieli skrzepnie, zdaiè sie bydz' ciagly,

Ъо pod mocném uciênieniem sie plaszczy; od cie

pla bardzo sie iednostaynie rozszerza; dla czego Jo

do robienia cieploinierzów nad inne przenosimy

"р1упу. W 14о.° Réaumura gotuie sie i w par?

zamienia ‚ a przeto mocnieyszym ogniem latwo de\

styllo'waé sie daie; iakiego sposobu zazwyczay na.

oczyszczanie tego metallu uìywamy. Ciqikoéé iego

gatunkowa iest=15,568. Metall ten iest ieden

Zpomigdzy naydawniéy znaiomych , izdaie sie ‚ ii

w nayodlegleyszéy пашей staroìytnoéci mocno byl u

zy'wany. Alchemicy mieli go za poêrzedni pomiqdzy

zlotem i srébrem, i dla téy podobno przyczyny

dali mu nazwisko merkuryuszu ‚ iako planety slońca '

nayblizszey. _

507.) Zywe srébro W 4povvietrzu traci powa.,

1i swôy metalliczn)r blask i bloilka sie popielata ро

krywa. Ustawiczne poruszanie, a przez to po

Wiekszanie punktów zetkniecia z poWietrzem, przy~ç

âpiesza takowa odmianq ‚ i tym sposobetn moâna.

ie dosyé predko za-mienic’ wczarny proszek ‚ który н

dawniey mur-zynem (Aethiops per se) nazywano.

.Boërhaave otrzymal ten niedokwas przywiazuiauo

Навык), maiaea cokolwiek iywego srébra wsobie,

do kola mlyńskiego. Trac ten metall z сыпет,
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Меда, gumami, tlvustoscig i t. d. zamieniamy go*

dosyé prgdko w ten sam niedokwas. Cialo to w swie

tle i na ogniu prgdko swóy kwasoród traci i' do

stanu metall'iczuego powraca. I_losé нижнего w nim

kwasorodu iest = 0,04; a podlug Berzelìusa na kaide

sto czgsci metallu 5,95 wynosi.

508.) Getuige zas zywe srébro zwolna przez

kilka miesigcy , albo trzymaigc ~ua ogniu poprzedza

igcy niedokwas, otrzymuiemy proszek czerwony;

który podlug Fourcroy ma 0,08, podlug Chenevisz:~

0,15, a podlug Berzelz'usa 7,9 kwasorodu na sto

czgsci metallu , a zatém dwa razy tyle со pierwszy.
Sposób uzywany W takowém gotowaniu byl ten,

ii sig lalo z'ywe srébro do plytkiey idlugg пущ

zakończoney bani, wktórey sig zostawial otwór

“довожу, tak, aieby nie tamowac' pijzystgpu Powie

trzu, niedopuszczaigc uyscia iywemu srébru. Bania

umieszcgala sig w piasku gorgcym i gotowalo sig

{гуще srébró ciggle przez kilka miesigcy, dopóki

sig calkiem w czérwony nie zamìenilo proszek.

W czasach naszych zaniedbano tego dlugiego i kosz

townego sposobu, uzywaigc natomiast saletranu

zgfwego srébra , Могу na mocny wystawiony вето,

гошааа sig i tenie sam niedokwas штат/За po

sobie. Dawm'éy czerwony niedokwas, otrzymany

przez dlugie gotowanie zywego srébra, плутало

mercurz'us praecl'pitatus per se; ten zas Ногу daie roz

loz`ony salgtran íyWego srébi'a, mercuríus praecipi
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тащить” ; teŕaz iadney pomigdzy uiemi nie czy»

'nimy róznicy. i

509.) Mozna oprócz tege otrz'fym'a'c' niedokwas

czarny, ob-mywai'gc solnik èywego srébra zuaczng

` A.iloscig lu'gu potazowego; aczerwouy, obmywaigc

тут—Батут sposobem nadsolnik. Przypusciwszy

'Wpierwszym ieden stosunek kwasorodu, Wypada

przyigé go Wdrugim dwa., a liczba wyraiaigca
‘metall bgdzie 560aì'~Davy, rachuigc raczey zsiar

czykt'iw, wyraiańywe srébro przez liczbg 580.y Nie

` `dokwas czerwony ma smak metalliczny ostry; czgsci

z'wierzgce gryzie; wwodzie sig bardzo malo roz-é

puszcza; Сапу. 2` zúywém srébrem odstgpuie mu czg

's'ci “жившего kwas'orodu, izamienia sig razem z nim

‘w niedokwas czarny; na ogniu daie w naczyniaeh

'zamknigtych gaz kwasorodny i do stanu metalli'

-czuego przechodzi. ‘Гущ sposobem moàna gaz kwa

"soro'dn'y wydobywaé W obfitosci i dosyé czysty.

510.) Ogrzewaigc z’ywe srébro W czystey chlo

rynie, zapala sig blado czerwonym plomienie'm-i

daie natychmiast nadsolnik, dawniey nazywany

займет przekwaszonym albo sulz'mq (mercurius sub

'limatus corrosivus). Moìna ten nadsolnik inaczey

'otrzymac’, rozpuszczaigc W kwasie Wodosolnym

`nieiclokwas zywego srébra czerwony. W fabrykac'h

iest kilka robienia go sposobów , zpomigdzy tych

naydawnieyszy iest nastgpuigcy. Równe czgsci sa

_ letranu przekwaszouego iywego srébra . dobrze wy
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`suszoney soli kuchenney i wypnaìonego siarc'zami

Ilìelaza, tra sie ì mieszaia razem. Mies-zanina ta

Wypehlia эй; do trzeciey 'czeéci bania lub butel

высшим, umieszc'za sie w piasku i sublimuie przy

-zwoitym stopniemognia. Królszy nierównie iest

sposób Kunckela pozlniey przez Bergmanna Издате—

szony, który na tém zaleiy , aby sublimowaé mie

szanine rôvvnych ‘czesci siarczanu ìywego srébra

yprzekwaszonego i soli kuchenney. Dodaiac chlo

гуду do roztWoru saleti'anu :ìywego srébra i рати-—

l¿ac Aai do krystallizacyi, otrzymuiemy krysztaly

nadsolnika.

51 1.) Nadsolni-k ìywego 'srébra iest bìaly,smak`u `

nader ostregfri gryzacego. W Wodzie sie ro-zpun

szcza, potrzebuiaac blisko 2o czqéci zimney , а dwie

goracey. Krystallázuie sie z niey W'szeáciograny

vproste lu'b ukoâne , albo W kôlumny czworoboczne,

2 obudwóch stron ostrzem zakończone. Otrzymany

ŕrzez sublimacya stańowi masse,l biala», игры-рис—

zr'oczystad i zdrobnych igiel zloìona. Wewnatrz

Wziety iest naygwaltownieysza trucizna, gryzqc,

zapalaiaác i gang-rena zaraìaiac ioladek i 11152111

Rozpuszcza sie w wyskoku “штуки; w powietrzu

sie pie odmienia., а. w ogniu calkiem ulatuie. 1102—

puszcza sig nadto Wkwasach: siarczanym , saletro

тут i solnXm , i\moz’e sie na рои/гос 2 nich kry

stallîzowaé; lug potaiu, sodyiwoda Wapienna od

dzielaia, z niego níedok'vvas ceglasty. Sklada sie;



родив доёшйадстй Р. Davy z jednego stoslinku те

mnu i' dwóch solimau.

512.) Solnik ¿yu/ego sfe'bra, dawniey prostym

solanem '(murias hydrargyri) nazywany ‚ otrzymuié

sig tliqc cztéry czqéci nadsorlnika zè гнета iywego

srébra аорту, dopóki si@ ostatnie caìkiem z nim

nie zjednoczy, i mieszaninez te; sublimuiqc. Moina.

podobny solnik otrzymaé ydrogaá Wilgotnq, rozkla

daiqc na zimno rozczyn prostego saletranu êywe

go srébra. przez sól kuchennah otrzymany osad

sublimuiqc i kilkokljotnie пода obmywaiqc. Sposób

Scheda, który radzil robié solnik z’yWego srébra.

calkiem podobnie, lecz bez sublimacyi, iktóry

uz’yWal solucyi saletranu W cieple robionley, mial

tg nieprzyzwoitosc' , iz’ solucya ta daigc osad nawet

2 с2уэщ Wodq, otrzymány solnik, zmieszany byl

z przysaletranem przekwaszonym.

515.) Solnik z’ywego srébra nic sig niemal W Wo

dzie nie rozpuszcza; bardzo maìo ma smaku; z'Wie

rzqt nie truie ‚ ale ie tylko leklio rozWalnia; kolor

ma bialy, brudnyy; przez ропота sublimacyqkry

stallizuie sig W czworoboczne graniastoslupy , po

dobnemi ostro-slupami zakończone; W powietrzu

ciemnieie; W ciemnoéci za mocném potarciem éwieci.

Przez chlorynq zamienia si@ Wnadsolnik, rozpu

szcza sig Мимо i zwydobyciem dymów czerwonych

W kwasie saletrowym i takie si@ W nadsolnik za
mienia. Tal sama. przemiana ma mieysce sublimìi

Том 1_. 45
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iac go zjeclna czeécia soli kuclienriey idwiema sier

ozanu z’elaznego. ’Woda Wapienna i Wszystkie al

Цап plynrle байка; mu kolor czarny, i oddzielaia ‘od

niego niedokwas tego koloru. ’
i 5.154.) H. lDavy' rzapeWnil sie przez rozliczue

doêwiadczenia, ze sie m-a iloêó chloryny W sol

niku do zawartey wnadsolniku ‚ iak Í1 `: 2 ‚ czyli ra

czey, ze pierwszy ma ieden iey stosunek, а drugi

(МА/а. \В62пу ten sklad objaênia przyczynq Wiel

kiey pomiqdzy temi (МВ/Зета cialami róinicy. Sol

шк z’yWego srébra bardzo dawno iest тают;

pod nazwiskiem mercuríus dulcis, aquila alba;

calomelas i t. p.; iest iedném z naywainieyszych

lekarstw, kiedy nadsolnik naygwaltownieysza iest.

ïtrucizna.

v 515.) Z'yWe srébro bardzo sie latwo laczy z siar

ka. Trac w moz'dzierzu dwie czeéci tege metalli;

z Капе): зйагшд cala massa sie zamienia Wproszek

czarny, który daWniey murzynem kopalnym (aethiops

mineralis) nazywano. Meina otrzymaé ten sani

siarczyk, leiac do siarki rozftopioney równa iey

iloéé iywego _srébra i liezprzestannie inieszaiac.;

Trzymaiac go na ogniu traci czesé siarlii i Ыепет

na siebie kolor fioletowy; roziarzaiac go zaé do

czerwonoéci, i W naczyniach, W kti'irychby sie

nie niógl Wypalié, poduosi sie w postaci рагу, i daie

piekny czerwony sublimat ‚ który cynobrem nazy

тату. Doêwiadczeriia przekonaly P. Davy, ie».
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cynober ma W sobie dwa stosunki siarki na ieden

metallu 5 rozumié zas, ii sig w c_zerwonym siarczyku

znayduie daleko wigeey siarki , lubo iey stosunku

zadném doswiadczeniem nie oznaczyl. Siarczyk

czerwony iest bez атаки‘, w powietrzu sig nie od

щ1еп111,А w wodzie i kwasie подо-выдут nie roz

puszcza; na ogniu sig sposobem siarki zapala; z o
pilkami zelaznemi sig wiogniu rozklada, tak, ze tym

sppsobem moina przez destyllacyg oddzielat': z’ywe

sié'bro од siarki. Wiele innych metallóW, iakoto:

bizmut, kobalt, antymon, супа 1 miedz' mogg go

takze rozkladaô. Uzywa sig zas cyrxober za farbg.

516.) Fosfor zsamém zywe'im srébrem sig nie

lgczy'; Davy wszakie otrzymal tg kombinacyg 051212

waigc _go mocno z solnikiem zywego srébra. .lest

on ciemno-czokoladowy5 cielflem wodywrzgcey sig

nie topi, i malo dotgd iest znany. Topigc fosfor

2 niedokwasem czaruj'm zywego srébra oti'zymuie

sig takze fosforek czarny ,_ który wypuszcza wpo

Wietrzu душу ГозГогус211е. . . `

517,) Wszystkie Шеи-1111 metalle Ним/о lgczg sig

z z’ywém srébi'em s'anowigç tak nazwane amalga

тога. Istoty te sg plynuc lub stale podlug rgóine-y

ilosci zywego srjébra, iakg. zawieraig w sobie, Мужа!—

lizu'ig sig ‘niekigdy izawsze rozkladaig przez ogień.

Malo iest metallów , którychby Wigkszebyly iwa

z’nieysze w towarzystwie uiytki.` kunsztacli

sluzy do pozlacania , posrébrania ,irobienia z'wie'r
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ciadel; a w szt'uce wytapiania metallów , na wy

dobywanie zlota isrébrazjch kruszcóW. Niemniey

sze i niemniey тайне sg iego uzytki wchemii i

xW sztuce lekarskiéy.

Srëbro.

l518.) Metall pigknego bialego koloru, bez sma

ku i zapacliu; bardzo ciagly i zaledwowtey Wla

'snosci zlotu i platynie ustgpuigcy ; daie sig albo

wiem klepaé na naycieńsze blaszki i wyciggaé na

dróty, cienkosé wlosu ludzkiego przechodzgce. Drót

srébrny maigcy 0,078 cala grubosci, moie шпу—

maé cigiar 187,15 funtów. Srébro topi sig zaraz

po rozzarzeuiu do czerwonosci , I a gwaltownym

ogniem sig gotuie i W postaci pary uchodzi. Przez

powolue ostudzenie sig krystallizuie wczWorobo

czue dosyé dlugie piramidy. Cigzkosé gatunkowa

srébra iest: 10,474.

519.) Znayduie sig srébro dosyé czgsto W na

turze rodowite , lub z jnnemi metallami zmiesza

пе; znayduie sig i polgczone z siarkg. To, któ

re iest W pospolite'm uzyciu, i które sig W handlu

zuayduie , nigdy nie iest czyste, dla tego sig do

luzycia chemicznego wyrabia 2 umyslu z solnika

l

srébrnego , który sig ze trzema czgsciami Wgglanu

potazowego w mopnym topi oguiu.
/52o-.) Srébro bynaymniey sig nie odmienia i

w wodzie, ani w powietrzu, nawet przy pomocy o

xl
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gnia, 2 tey przyczypy miano ie daWniey za me

_tall nielmogacy _sie Illiedokvlvaszaó. Doswiadczenia
gilednaìe .lïunckera, Macguera iDarceta pokazaly,

_z’e :trzyma1ac ie _w gwaltownym ogniu рг2е2 czas

dlugi, 4zamien'ia sie na powierzchni Wniedokwas

i szkllo oliwkowe. Podobna odmiana ma mieysce,

¿dy? sie ~srébro учтём/121 na dzialanie ogniska mo

çnego Vzvvierciadla. palacego. Van-Marum nadto,

Przepusiczaiac gwaltowna iskI-‘q elektryczna przez

cieńki drôt srébrny, widzial drót ten palacy sig

bialo-zieloìnawym plomieniem. Podobnym mochym .

plomieniem pali sie i pomieudzy biegunami kolu

Inny elektryczney. Lecz za pomoca kwasôw nie

dokwasza sie srébro dosyc' latwo, a ztych moina

przez zasady solne niedokvvas srébrny oddzielíé.

Dodaiac np. do solucyi saletranu srébrnego ‘поду

Wapienney lub barytyczney, oddziela sie niedo

kwas ciemn)r zielono-brunatny, który naleiy obmyé

i lekko na o_gniu Wypraiyé. Niedokvvas ten podlug

doéwiadcze'ń Вашу ma na kaide 100 czeêci тес-11111

7,5 kwasorodu; podlug Berzelz'usa zas 7,44.
l 521.) Srébro bardzo sie dobrze laczy z chlo

тушь, ile razy sie W tym gazie ogrzewa. Inaczey

otrzymuie sie ten solnik , dodaiac do rozczlynu sré

bra w kwasie saletrowym ‚ badz’ kwasu подо-501

nego, baódz’ iakiegokolwiek solnika lub ‘Подо—50111—

nu; iwtym przypadku opada iako cialo nieroz

puszczaiqce sie , W postaci bialych gruzlów do twa
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года podobnych. Gruziy te od dawna. рой папуй‘ъ

ßkiem solanu srébrnego znane, ebmyte iWysuszçf.

ne bardzo эй; шт topig na._og»niu i dai@ czysty,`

solnìk srébrny, pod imieniem srébra твои/еда (lumi, -

cornea) шепоту. Jest to istota biaiawa , W pôì-z

przezroczysta, która sig лампа“; rogu kra.-n

sie.,v .W Wodzie bynaymniéy nie rozpusz'cza Í'na
.nig nie dziala , а lW qzerwonym ògniu topi. Skla

da sig bliskò ze 24,5 chloryny, а. zatém uwaiaé

sig moie , iako powstaiqca z jednego stosunkumç

шип z 205, i iednego chloryny: 67` '

522.) Niezmierna latwoâc' i moc, z jakg sig chlo

тупа 2е srébrem тащу, tudziei wlasnosë сзади;

nia. rozczynów srebrny-ch przez Wszystkie ciala, Мё

I'e i@ Wsobie maìg, sg przyczyng: ii za :pomocair

rozczynów srébra. sledzimy i- odkrywamy nay

lnnieyszg iloêé soiirodu W jakimkolwiek zawarte.

go zwiqzku. A poniewaz’ sig inne solniki rozkla-~

dai@ przez под? lub Wniey rozpuszczaig; Wigc

solnik srébrny naleiycie obmyty, inoie nain dadi

sré bro nayczystsze, 5d przymieszania. “(пенять in*

рус}: metallów Wolne. Rozklada sig zas , oprócz

wgglanu potaiowego, (520) przez niektóre metalle,

дико to miedz' , olóW, 2е1а2о, zynk , cyng, ату—

mon i bizmut, ale otrzymane za ich pomocg srée,

bro zawsze iest 2 niemi zmieszane.

l

525.) Srebro , шт SIGLb daie lgczyc 2 smrkg;

a siarczyk ten otrzymuie sig natychmiast .rozpala



 

iiai: cieńki'e blacliy srébrne Iz proszliiem sńarc'zanyrń.V

Ma -on na kazde 100 czqsci metallu 14,9 ваш-ка, a.

Azatém uwaiaé sie moze ia-ko zloìony z jednego sto

'sunlliu'ikazdego pierwiastku. Znayöuie sie ten siar

czyk iw лишнеэ dawno znaiomy pod nazwiski-em

mìnerà argen'ti vitrea ; ma kolor czarny i blask me

нищету; iest kruchyi latwo sie topi; kwas sa

let'rowy .go rozklada i sréliro rozpuszcza. Podlug

Prousta , kaíde srëbro, (Падала dzialam'e powiea

{на Wystawione, tym siarczykiem sie îpowloczy.

* 524.) Topiac równe czesci szkla foslforyczneà

go i srebra z o'sma6 lczescia wegla, lub rzucaiac na

roztopiionfe srëbro/ Ватина fosforu.-P 'otrzymuïiemy

fosforek sreb'rny. Istota ta iest biala, »z ziarn

‘W Цитата zloìona , krueha Yi dosyé miekkag na

>wogniu sie rozklada i рои/011 fosfor opuszcza; вто—

’sunek skladaiacycli ia pierwiastków ieszcze -nieo~

`wnaczony. ’

525.) Laczy sie srélax-‘o we Wsvzelkiey .propor

тау; 2 miedzia, ktora .powigksza iego twardosé i

(имён. Ип'асипа. nawet ilosé miedzi nie odmienia

'Widocznie bialosci srebra, `a. “пунше monety i пае

rzqdzia srelirne maia cokolwiek miedzi przy sobie.

Óczyszczamy zas srébro od miedzi przez rozpll“

szczenie go W kmasie 'salotrowym ioddzielenie sréal

bra za pomoca kwasu Wodo-solnego, lub przez

kupellacyq. Ostatnie to dzialanie odbyWa sie za ро—`

moca olowiu ioswobaflza sŕéliro ocl'wszystkich те—

l
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tallów, które sig теза‘ niedokwaszac’ w ogniu. Ó

piera sig zas na tém postrjzezeniu, 12 niedokwas

olowiu isam sig latwo topi itopienie sig wszyst

kich innycli niedokwasów ulatwian .Na ten koniec

uiywaig sig male miseczki albo doniczki , zrobio

ne z wypalonych kosci na proszek тащусь, zwo

dg zarobiouych iw prz'yzwoitey formie Wycisnio

nych, które doniczki nazywaig sig kupellamí (cu

pellae). Doniczki takowe iako znacznie ggbczaste',

latwo stopione szklo metalliczne wciggaig Wsiebie,

nieprzepuszczaigc samego srébra. Maigcy sig ku

pellowaó metall kladzie sig na kupelli zawinigty

w przyzwoitg ilosé olowiu , a samo dzialauie od

bywa sig wkaflu pieca probierskiego (Zob. Tab. I.

f. Piec ten tak iest urzgdzony, ii Wggiel ze

Wszqd kafel otacza nie moggc wpadaé Ido niego.

526.) Stopione na kupelli srébro z olowiem,

daie mieszaning plynng , w którey przez` polgczo

ne d'zialanie ognia i powietrza olóW zwolna sig

niedokwasza , na szklo topi i wkupellg wsigka, до
póki nakoniec czystego nie zostawi srébra. Ogień

utrzymuie sig taki, azeby stopiona. massa zawsze

byla czerwona; aíeby olów nadto nie parowal,

lub nadto prgdko w kupellg nie wsigkal. Gdy sig

dzialanie zbliza do końca, pokazuigca sig pierwszy"

raz powierzchnia czystego srébra daie sig widzieé

v 2 pewnym blaskiem, który blyániem'em (corruscatio)

nazwano , a со sig ma za znak skończoney roboty.
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527.) Srébro dosyé sig trudno щепу z éelazem,

a po stopieniu nawet z niém rozdzielaig »sig dwa.

vmetalle na powrot, iezeli sig stopione przydluieïy

na ogniu trzymaig. W tym iednakze przypadku

zatrzymuie ielazo blisko {в czgsé srebra, przez

' со wigkszey nabywa twardosci. Mieszanina sré- '

bra i cyny twarda i bardzo trwala, dotgd iadne

go nie ma uzytku. Zywe srébro bardzo sig Ничей We

wszelkich stosunkach ze srébrem щепу, stanowigc

amalgama biale , migkkie i znacznie cigíkie , tak

ii w samém iywémsrébrze ua dno opada. Ro

bi sig takowe amalgama, bqdz' proszek srébrny

z iywém srébrem trgc imieszaigc; bgdz' rozpalo

ne кашами srébra do iywego srébra rzucaigc; a

uiywa sig do posrebrzania. Z zynkiem bardzo sig

srébro {авто topi 5 mieszanina ta iest krucha, ina

nic dotgd nie byla uiyta. vZ antymonem daie me

tall kruchy; z bizmutem równie sig latwo topi

iak z olowiem, imoze bydz' równie za iego pomo

се! kupellowane. Z arsenikiem daie mieszaning Ы!

tg i znacznie kruchg.

Pallas.

528.) ï/Vollaston znalazl w roku 1805 поту

metall bialy w surowey platynie, któremu dal na

zwisko pallasu (palladium), a którego gatunkowa

cigìkosé byla 11,5 ai do 11,8. Metall ten zkolo

ru do platyny podobny, sklada sig naksztalt йе

Т o M I. 46
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szy. Do s'topienia gwaltownego pátrzebuie ognia,

i W kwasach sie rozp'uszcza, zwlaszcza w saletro

шут, daiac piekne rozczyny czerwone. воща

-níe odkryto go nigdlzie oprócz ziarn platynowych,

pomiedzy któremi Aznayduie sie niekiedy, podlug

postrzeienia Wollastona, W ziarnacli osobnych. Od*

lqcza sie zas od surowey platyny paruiac iey raz"

czyn w kwasie saletro'solnym ai do suchoêci dla.

- Wypedzeilia zbytecznego kwasu, a ,potém przez po

tróyny prussia-npotaiu, lub prussian iywego sré

bra.A osadzaiac , i otrzymany osad mocnym ogniem
topiac. i v .

529.) Pallas rôwnlie sie tr'mlno niedoliwasza

za pomoca ogni'ai powietrza, iak зато згёЬго; z’e

sie atoli wlkwasach rozpuszcza, laczenie sie iego

2 kW-asorodem ŕadney .nie podlega watpliwosci.

Alkali osadzaia z jego rozczynu WkWasie saletro

Wym niedokwas pomaraúczowy, który sie zdaie

bydz’ wodnikíem, ale kt/órego Wlasnosci malo do

ща sa poznane. Równie íest malo znaiomy i sol»

nik pallasu , chociaá metall ten niewatpliwie sie

2 solirodem laczy, ì-w k'wasiè подо-вынут roz

puszcza. _

550.) Lecz lmrdzo latwo laczy sie Pallas w o

gniu z sia-rk@ i dosyé sie predko 2 nia topi. Siar

czyk ten i bardzo iest kruchy i od metallu same

‘go bladszy. H. Davy znalazl `iì 1,5 grana siarki
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гаси‘ 219 2 6,7 granami pallasu; przypuáciwszy Wigc,

2е sig ten siarczyk sklada zjednego stosunku me

tallu i içdnego siarki, wypadaloby Wyraz'ac’ Pallas

przez liczgbg 154. Polgczenia pallasn zjnnemi me
tiallami maìo ieszcze sg znaiome. Р. Chenevz'x ro

lzumial, iz’ powstaie ze scislego ziednoczeliia sig pla

супу i iywéso sfébra..

I 0 s т ì и т.‘

551.) Prazgc Tennant 2 рофа2еш с2агпу

proszek pozostaiqcy po. rozpuszczeniu platyny i roz
ìïnuszczaiqc тазы; tgalkalicznq туи/бане, yOtiaymaI

pìyn zólto-pomarańczowy i postrzegl , 12 ‘и'с2а51е
odwilzania. ipotazu podnosil sig’ mocxiy ostry zapach,

pochodzgcyz nl'otuienia niedokwasli szczególnego

metallu, któremii dal nazwisko osmz'um.>` Chcgc nie

dokwas ten oddzielic'; йода} do alkdlicznego по2ч

czynu ,v kwasii siarczarieigo i destylloWal; lirzez co

ist-ots tp. lotna przeszla dg balonu z пода} , W Иб—

rey sig rozpuêciìa.. Inaczey, liiozna. czarny piaty

поту proszek destyllowac' 2 saletrg; niedókwas

zbiera sig W szyi W postaci massy bialey W pól

Рг2е2гос2уыеу7 Мбга sig Wodzie ifozpuszéza, i sta

l'ioWi rozciek do poprzeduzaigcego podobny. Tak za

ggszczony niedokwas skórg iistoty organiczne W о—

gólnoéci brunatnym farbuie kolorem; nozpuszczo

пу Wwodzie daie iey smak siodkawy i WiaêciWy,

dosyc' mocny zapach; sypupu fialkoWego liie`czer
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‚ Wieni, a'z jnfuzya galasu bierze íywy ciemno

niebieski kolor, przez co naylepiey sie poznaie i

rozróinia. Rozczyn tego niedokwasu W wodzie,

iólknie соком/Зэк 2 ammoniakiem, dosyc' mocno

z Wapnem, rozczynu platyny `nie odmienia, ale

016W oddziela W kolorze z`óltobrunatnym, àywe

srébro W bialym, a solan cynowy wbrunatnym.

552.) Niedokwas osmu oddaie kwasoród 7752)’—

stkim metallom oprócz йога i platyny, a laczac

sie po czesci z jch niedokwasami, W czarnym sie

oddziela proszku. S'Wiatlo metallizuie go zupel

nie g a klócac iywe srébro z jego rozczynem W wo

dzie , przechodzi do stanu metallicznego i stanowi

amalgama, z którego gdy sie W naczyniach zamkniq

tych z’yWe srebro mocnym ogniem Wypqdzi , zosta

ie czyste osmz'um Wpostaci proszku ciemno-popie

lategpo lub sinego.

555.) Metall ten nie dal sie ieszcze íadnym

ogn'iem stopió; Wnaczyniach zamkniçtych sie I_lie

unosil i naymnieyszey nie podpadal odmianie; lecz

trzymaiac go na ogniu Wwolnéní рои/Зап]; , cal

kiem zwlasciwym sobie zapachem ulatuie, a tém

' samém nie Watpliwie sin;l niedokvvasza. Kwasy zda

ia sie;4 nie miec' iadney пай тосу, 1ес2 2 alkali

topi siev natychmiast i do stanu niedokwasu рте

chodzi. Stopiony ze zlotem i miedzia daie mie

налёт; doskonale ciqgla.
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XXXI.

METALLE soLNiKoWE. ToIEs'r '£AKIE, K'róaE surd LATwo

MëczAi z сньоштзь , А ктбвусн РОЬхёСЗЕЬПА z KWA

soaom-:M Аьво 54 тщшыв, ALBO NIEPEWNE.

Z I o t о.`

‚ 554.) Metall bardzo éwiemy, kolom asno

czerwonego; bez smaku i _zapachu5 zpomigdzy

znaiomych metallów nayciggleyszy, daie sig albo

wiem bié na tak cienkie blaszki , z’e ieden gran zlola

1400 calów kwadratowycli okrywa. Spoienie ie

go iest знаете 5 drót albowiem zloty grubosci 0,078

cala, moie utrzymaé cigz’ar 150,7 funtów. Do sto

pienia wymaga dosyé mocnego ognia , a bardzo

gwaltownego do ulotnienia i zamiany w ранг; Sto

pione zloto , krystallizuie sig przez Wolne ostudze

nie w male czworoboczne ostroslupy. Powietrze

bynaymniey go nie odmienia, i wzwyczaynych

ogniach nawet naydluzley trzymane, wcale swie

tnosci swoiey nie traci 5 od wody nic sig nie odmie

nia. Cigzkosé gatunkowa zlota iest _-_ 19,227.

555.) Pomimo tak wielkg nieodmiennosó zlo

ta w ogniu , moze sig iednakie ten metall' wnie

których przypadkach plomieniem palié. W takim

razie zamienia sig zawsze w proszek purpurowy,

miany powszechnie za niedokwas zloty , ale które

go natura istosunek kwasorodu wcale nie sg ошпа

czone. Homberg i Macguer postrzegli, iz’ капище]:

ъ.
*j*
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zlota w oguisku mocuego z'wi'erciadla palgcego sto-g

piony, pokrywal sig niedokwasem purplurowym,s

iiiekiedy na szklo Бывшие stopionym. Tgsamg.

‘Надя? niedokwaszenia йота , postrzezorio poz'uiey

“(Мите elektryczney ,_ która cienkie blaszki теза

1_fnetallu pomigdzy dwie'ma tañami szklannemi umie_

szczone wpurpuro'wy zamienia proszek. Van-Marum

przepuszczaigc bardzo тост! i'skrg elektryczng przez

садика drót zloty , wolnlo w powietrzu zawieszony,

‘ИНЫМ, ze sig ран} zielouym plomieniem. Podo-j

buie molina. ране plomieniem йоге dróty za po~

теса; silney kolumny elektryczuey. То zas, co au.»

юноше. piszg o niedokwasach zlota , otrzymanych

_z iego solucyi za pomo'cg назад 5‚о1п.ус11‚ albo 11a

lezy odniesé ilo soli potróynych, albo. do rzeczy

nieoznaczonych i pewnieyszycln wymagaigcych cio-->
swiadczeńt i i .Y i' l

556.) U'z'ywa sig `oprócz tego W Напилась,

zwlaszcza do farbowania szkiel i emalii, purpu.

гашу proszek йота, który osadem [Галушка (prae

cipitatum Cassii) nazywamy, a który sig sklada,

albo raczey iest doskonalg mieszaning niedokwasu

супу i йота. Otrzymuie sig ten osad, leigc do

rozczynu Носа w kwasie saletro-solnym solucyg

супу swiez’0 vzrobiong , czyli таю; ‚ która sig ieszcze

kwasorodem nie nasycila , lub osadzaigc zloto z kwa-f

snego ieszcze rozczynu przez sztabkg cynowg.

557.) Solnik zas zloty otrzymuie sig bardzo
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latwo., palqc moeno zdrobníony metall W cliloryů

nie; lub wyparoW-any `rozczyn zlota W kwasie sa;

letro-solnym, na nowo W kvvasie “годе-вынут

_г‹›2р1152с2а1адс i do suchoéci paru-i90. `.lest to istota.

.brunatïna шито-‘510 то2р1ушащса, a która wilgo'ó

.z powietrzaV przyciaga i predko sie W zwycz-ayny

rozczyn zlota »zamienia 'Dla tey р'г2ус2упу1р1упца,

chloryna 21010 rozpuszcza i daietaki sam rozczyn;

111110 kwas zclaW-na »i lzaWsze do rozpuszczania zlota

‘11.ìyWa'ńy, *ièst эдема—вешу, 0d alchemików dla te;

go Wod@ królewska na-zwany. Rozpuszczone tym

sposobem zloto, osiada. ,prz-ez 1'ozczy-n zielonego

siarczzmu >ielaz'a w czystym metallicznym pr'oszk u.

558.) Zloto nie daie sie iadnym sposobem la~

ätzyóvz siarkq ,. al'e tylko 2 siarczykami alkali'czne~

mi , 2 któremi sie i w `ogniu. topi i roztopione W Wo“

dzie rozpuszcza. Pelletier -ie laczyl zfosforem, 10:

pige razem “пуды szklo fosforyczne z Wçglem i

zlotem; a E. Davy ogrzewaiac proszek zloty 2 Гов

forem w rurce , 2 którey Wprzód Wyciqgnql Powie

trze. Podlug niego fos-fore-k zlota ma. 0,15 fos..

foru. . » .

559.) metallami (losyé sie zazwyczay »latwo

z'l'otoplaczy. l Ze srébrem dale mieszanimî od siebid

{шагала i Wiekszy maiqca6 dzWiek-g iest опа пау

twardsza , gdy sie,I sklada ze dvvóch czeéci zlota a ie

dney sx'ébra. VVszelako пат/е: banàzo mala iloêé втё

bra, widocznie kolor zlota odmîenia, tak dalece , ie
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'iedna czgéé bieli dosyó Wyraz'nie 20 czgêci togo me..

tallu. Oddziela sig zas zloto od srébra przez kwas

-saletrowy Wodny ‚ który srébro doskonale rozpu

szcza , zostawuigc zloto W postaci czarnego proszku,

Dzialanie to W kunsztach bardzo waine , nazwa'no
l kwartacyq dla tego , 12 oddzial dwóch Wspomni0

Anych metalli Wtenczas sig naydoskonaley нагие,

gay zloto czwartg czgéé mieszaniny stanowi.

54o.) Z zyWém srébrem we Wszelkich stosuna

kach sig zloto lgczy i daie amalgama biale, 2106

l‘rego przez ogień zywefsrébro Wypgdzié mozna.

‘Naylepszy sposób otrzymania zlotego amalgamatu

2а1е2у na tém, а2еЪу male kawalki rozpalonego

7z'lota W z’ywe srébro rzucac'. Z miedzig topi sig

dosyé latwo, a mieszanina ta, iako twardsza od

‘йота 1 kolor iego iakozkolwiek zacllowuigca, uáy_

>wv. sig na monetg i zlote narzgdzia. Oczyszcza sig

jzas zloto/od'miedzi przez kupellacyq. W gwalto

‘пнут ogniu lgczy sig z zelazem , stangwigc metall

'bardzo' tWardy, któregob),r na rozmaite ostre na

'rzgdzia z poůytkiem uz’yé moina. Mieszanina z ró

Wnych czgsci zlota iielaza ma kolor popielaty.

541.) Mieszasig takìe zloto dosyé latwo 2 cynq

'i olowiem; pierwsza mieszanina bardzo iest cig

~glka, kiedy olów latwo iwidocznie cigglosé йота

psuie. Równie ivzynk oxibiera 2101211 -iego ciggloêé,

еще ш1еэ2ап1пу tym bielsze, im Wigcey ma wso

liie zynku. Mieszanina z równych czgéci zynku

.u
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й zlota bardzo iest tWarda i biala. Malouz'n zaleca

uiycie iey na z'wierciadla do Teleskopów. Ату

mon malo kolor zlota odmienia, ale mu Wszelka

odeymuie ciaglosó. Arsenik takìe mu ciaglosé od

biera, ale topienie sie iego dziwnie ulatwia. Wy

stawuiac roziarzone zloto na pare arsçniku, te

dwa metalle lacza sie z soba , i zloto sie topi na.

tychmiast. Mieszaniua ta ma. farbe popielataibar

dzo iest krucha.

Platyna.

542.) Metall нужду i zpomiedzy przyrodzo

nych cial naycieiszy, cieîkosé albowiem gatunko

Wa klepaney platyny iest podlug Kírwana = 25,000. '

Kolor ma podobny do srébra, lecz daleko mniey`

swietny; iest bardzo ciagla i wlasnoscia ta do zlota.

sie zbliza , moina iq albowiem kué na bardzo cien-l

Не blaszki i ria naycieńsze dróty _Wyciagacfn Spo

ienie platyny tak iest mocne , ii drót grubosci 0,078

cala, 274,51 Гниют’ ciezaru Wytrzymuie. Jest to

ieden z metallów naytrudniey sie topiacych, i za

ledwo W naygwaltownieyszym sztucznym ogniu

Wmaley iloscistopiona bydz' moie: rozpalona zas

do czerwonosci daie sie, równie iak zelazo , pljzez

klepanie spaiaó. W naygwaltownieyszymY nawet

ogniu Wcale sie nie odmienia. I

545.) воща па rodzima tylko natraŕiano pla

тут; , lubo zawsze na niergzystq , ma albowiem wie

T o `м у 47
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le innych metallów przy sobie. Znayduie sig zas

.wpiasku rzeki Pinto i innych 'niektórych miey

scachw Peru, tudziez wkopaluiacll Santa Fè blisko

Kartaginy. Poániey zualeziono 'ig W kopalniach

zlotycli wßrezylii i na Wyspie S. Domingo, a w ro

ku 1806 Vauquelin ig odkryl wkruszcu srébrnym

z Guadalcanal w Estremadurze , gdzie sig zda-ie bydz'

tylko tu i ówdzie do гид ‚ргъутйезиапа.

544.) W iadnym dotgd >znaio'mym ogniu nie

moina bylo platyny z kwasorodem polgczyé , lubo

Van-Marum przez „аиста iskrg elektryczng

cienki drót platynowy plomieniem zapal'il5 со wszak

ze x'aczey rozpaleniem , stopieniem i rozproszeniem

metallu bydz' moglo. ‘Pomigdzy biegunami albo

wiem naygwaltownieyszego ‘stósa elektrycznego,

rozpala sig itopi, ale z`adnego niedokwasu 'u_ie da

ie; chociai `podno'szgcy sig naówczas dym bialy

zdaie sig mówié za iey nieclokwaszeui'em. То zas,

со autorowie o niedokwaszaniu sig platyny -za po

mocg kwasów przytaczaig , Vbardzo iest nie pewne,

iakkolwiek niektórzy , i sam пашет ВетеПиз , nie

tylko тети metallowi dwg niedokwasy nadelig , ale

nawet oznaczaig w 'nicli stos-un'ek kwasorodu. .la

przynaymniey nie 'mam zladuego sposobu otrzyma

nia Czystego i prawdziwego шедших/21511 platyny.

545.) Platyna rozpuszcza sig tylko W chlory

nie lub kwasie saletro-solnym. Ten ostatni zlo

zony ze trzech czgsci kwasu подо-501116250 а iedney
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saletrowego, rozpuszoza przez ciggle gotowanie

szesnastg czgsé supowey platyuy.> Bozczyn takowy

iest naprzód “(жмут , potém W coraz ciemniey

szym , a po zupelném nasyceniu w brunatnym ko

lorze, smak nia nadzwyczaynie ostry igryzgcy,

skórg farbuie kol'orem trwalym bruuatnym, a po

Wyparowaniu do sgchosci daie proszek bruuatny

blyszczgcy, który sig bialym oguiem na metall

iczystg chloryng rozklada.4 Podlug doswiadczeń

Е. Davy zdaie sig, ze ten solnik ma Wsobie 0,24

Chloryuy. Z ammon'iakiem i potazem daie rozczyn

platyuy sole potróyne, trudrio sig W wodzie roz- I

puszczaiqce.

` 546.) шатуна nie daiesig zadnym zwyczay

:gym sposobern polgczyé z siarkg. Wszakze E. Davy

ogrzewaigc te dwa ciala Wrurze, z którey тур?

dzono powietrze, otrzrynial prawdziwy siarczyk

platyny. .lest on w czarnym `proszku, który sig

W zwyczayuym mocnym ogniu nie topi, a W bialym

1_‘ozvklada5 ma w sobie podlug rozbioru Wynalazcy

' 0,16 czgsci siax-ki. Moz-na podlug niego otrzymaé

i drugi siarczyk platynowy, ogrzewaigc poltróyng

sól tego metallu Эдика“ którey ten ma zawie

raé 0_,28. Takowe stosunki nie odpowiadaig praw

dziwym chemicznym, a.l tém samém sg podey
папе. y ` i

547.) To samo trzymaé nalezy i o opisanych

. od E. Davy fosforkach platynowych. Ztych ieden
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otrzymuie sie puszczaiac w prózney rurce pare fos

foryczna na platyne i iest w proszku popielatym

bardzo do stopienia trudnym; Wnim naznacza

autor 0,17 fosforu. Drugi powstaie przez ogrze

Wanie z fosforem soli potróyney ammoniako--pla

tyiiowey, i ma mieé 0,50 fosforu. .Lqczy sie takze

platyna latwo i z mocném rozzarzeniem z potassem

isodem, i daie mieszalflineLl Éwietna i krucha, która siel

W Wodzie i powietrzu rozklada.

548.) Laczy sie platyna bardzo dobrze i z )nne

mi metallami. Ze zlotem sie W mocnym ogniu topi,

iiezeli mieszanina mniey iak siedmnastq czqéc' pla

tyny W sobie zawiera , kolor дога malo sie odmie

nia ; inaczey blednieie i nareszcie calkiem w kolor

platyny przechodzi. Jedna czçêó platyny ze cztér'ema.

zlota , niczém sie z weyrzenia 0d czystey platyny

nie rói'ni. Kazda zas z. tych mieszanin doskonale

- iest ciqgla. Ze srébrem [зап-(120 tylko душист/пущ

ogniem sie topi, mieszanina ta. nie iest tak biala i

ciagla iak зато srébro , a iez’eli sieu roztopiona przy

dluìey trzyma na ogniu , dwa skladaiace metalle

rozdzielaia sie na powrot.

549.) Z zywém srébrem nie daie sie platyna

amalgnmowaé zwyczaynemi sposobami. Hrabia atoli

Mussl'n-Puszkin роба} nastepuiqcy sposób , nie tyl

lao roLienia amalgnmatu platynowego, ale nawet

nìycia go na Wyralöianie sprzetów platynowych.

ilozpuszcza. sie naprzód platyna w kwasie saletro
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solnym , biorgc na iedng czgsé metallu póltrzeciéy

czgéci kwasu Wodosolnego apigc’ saletrowego: roz

czyn ten ai do krystallizacyi zaggszczony , znowu

sig rozpuszcza W Wodzie gorqcey izwyklym sposo

bem przez sol ammoniackgl osadza. Otrzymany osad

obmyWa sig zlekka Wodq, zimng i suszy na bibule;

po czém sig praìy gwaltownyrn ogniem , naprzód

W tyglu zamknigtym , a potém otWartym; obmy

Wa sig kilkokrotnie _znacznq iloêcig ‘поду gorgcey,

i gotuie sig , (lla oddzielenia zelaza, /przez minut

/ y kilka z kWasem “(обо-вынут; obmywa sig i 2110

_\W11_ mocno praiy. Maigc tak oczyszczong bardzo

bialg platyng, bierze sig na iedng iey czgâó trzy

czgéci nayczystszego zywego sre'bra, abiorgc obu

dWóch metalli potrosze, mieszaig sig W/krzemien

пут moz'dzierzu, az do zu'pelnego polgczenia. Pier..

Wszß czgêci platyn)r cokolwick sig trudniey z zywém

srébrem шалость а1е nastgpne bardzo шт. Chcgc

tego amalgamatu uiyé 11a Wyrabianie narzgdzi lub

naczyń platynowyçh, naleůy nim Wypelnié formy

drewniaue , 'nalezycie drewnianemi czopkami za

mykane, i formy te Wprassie lub za pomoca cig

áarów dlugo uciskaó , aieby iak naywigcey Wygniesé

zywego srébra.. Ро czém тушат/За sig platyna z for

mg na mocny ogień W {узы НевзуузШцг, dopóki

sig forma na Wggiel nie spali i zyWe srébro nie uleci;

щади/сжав pozostaie platyna ggsta i_ maigca postaé

dobrfze spoio'nego metallu. Praiy sig Wigc pote'm
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sama przez'sie W bialym ogniu , zlewa niekiedyl`

oleiem , a rozzarzona mlotem biie i Wyrabia.

55o.) W mocnym ogniu topi sie platyna i

z_ miedzia daiac mieszanine минтая; , ciagla ipìekny

przyymuiaca polor, którey do teleskopó-W na диет;

ciadla uiyto. Z arsenikiem zas' bardzo sie latwo

topi, stanowiac metall kruchy , który przez powol

I_le adlugie praienie zupelnie arsenik traei. .Ianelty

uìyl tego sposobu na Wyrabianie platyny, topiac

ia kilkokrotnie zniedokwasem щелям. i` potaìem,

а potém otrzymany metall, przez d'lugie W kaflu

pieca docymast-ycznego praienie i polewanie ole

iem z arseuiku ogalacaiqc i kuiac 11a blachy lub
энный. . i i

I' r. y> s.

551.) Iridium czyli Irys , iest-metall nie dawno

znaleziony przy ziarnach surowey platyny i nie

closyé ieszcze po'znany.l Dostrze-iony партит 0d

РР. Déscotìls , Vauguelìn i Fourcroy , a w roku 1805

dokladni'ey opisany od P. _Tennant , iest koloru bi'a

lego, krucliy i latwo sie claie. utrzeé na proszek.

W iadnym znaiomym stopniu ognia sie nie topi,

2 siarka sieJ ani.’~ arsenikiem nie laczy; laczac sie

bardzo dobrze z olowiem, miedzi@ , srébrem, pla

tyna ipo czesci ze zlotem , i ро rozpuszczeniu tych

metallów W kwasach, W сип-пут pozostaiac pro

szku.

552.) Wollaston znalazl w suroWey platynie

"-l.
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;'.'zkìarnka z czystego [rysui osmu Мойте, Мёгусъ cigí'f

koâé gàtunkowa byla_-_19,2_5. Lecz moina irys

olrzymac' dosyé latwa, praìqc przez pól godzi'ny

pozostaly ро rozpuszczeniu platyny czarny proszek

zpìgeìq czç'êciami Apotaìi'l; massg te; alkalicznná ob

v mywaiqc шпаг} ‚ `i падет/айву: pozostaly proszek kwa..

"sem подо-вынут“, Юбку ixrys rozpuszcza. Rozczyn

ten yparu-ie si@ do suclloéci, nalewa ступа} Wod@ i '

рпесеё’иопу odstawia do krystallizacyi. Irys daie

male oêmiçboczne krysztalki7 które Wypraione.

W gwaltownym ogniu zostawuiq czysty metall.

555.) Zdaie sig, ie irys, nie mogqc six-2 niedo

lcwaszaé z iadnym kwasem, niedokwasza sin; .prz-ez

praienie z alkali i tym sposobem moàe si@ .Pgtém

We Wszystkich kwasach rozpuszczaé ‚ Iubo podlug

nvvagi P. ATennant bardzo tylko sla-bo z niemi

lqczy i nie пазуса ìadnego. Rozczfyn iego “Чита—

sie ‘подо—вынут iest z poczqtku zielony, potém

bierze kolor czerwony lub pomarańczowy; aalkali

ома-зет; z niego W tym sta-nie niedokwas takiegò

sa-mego koloru. Niédokwas ten rozpuszcza si@ W nad

praporcyi alkali. Poniewai ten metall W bardzo

maley iloéci i w kwasie saletrol-solnym rozpuszczaé

sig moie; cllemicy przypisuiq mu Wlasnoéó сжег

wiéuienia soli platynowych potróynych.

Нед.

554.) Oprócz powyiey opisanych metallów
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P.~Wolla5ton zn'alazl wsurowey platynie ieden ie

szcze , któ'remu dla wlasnosci farbowania róiowym

kolorem soli do których Wchodzi, dal nazwisko гог/и

(Rhodium). Metall t'en `rozpuszcza sig razem z pla

туш; w kwasie saletro-SOInÍym, ipo oddzieleniu iey

przez sol ammouiackg, pozostaie Wrozcieku. 'P0

zostaly wigc teu rozciek osadzal przez sztabki Йе

lazne lub zynkowe, opadly zas ‘czaï'ny metalliczuy

proszek , naprzód nalewal slabym kwasem saletro

шут, który rozpuszczal 'miedz i olów, potémr

воющей w kwasie saletrosolnym, który rozpuszczal

niemal Wszystek metalliczuy proszek, zostawuigc

tylko bardzo niezuaczng ilosé metallu , który- P.

Wollaston mial za irys. Takowy rozczyn wkwasie

saletro-solnym zmieszany z solanem sody i do sucho

sci Wyparowany , a potém wyskokiem winuym ob

myty, daie pigkng sól róz’0wg, która iest solg p0
tróyng rodu. i u

555.) Zanurzywszy W roztworze tey soli sztab

kg zynkowg opada rod wproszku czarnym , który

wogniu z boraxem bieleie i nabywa znaczney me

talliczuey swietuosci , lecz sig zadnym znaiomym он

gniem nie topi , ani niedokwasza. Z arsenikiem ie

dnakze lub siarkg latwo sig`topi idaie sig od nich

przez dlugie prazenie oswobodzié , lecz nigrly nie

iest cigglym tak, iak platyna i pallas. Oprócz zy

wego srébra , ze wszystkiemi sig niemal metallami

lgczy; ze srébrem izlotem daie mieszaniny dosko
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nale беде, a ostatniemu z tych metalli, choó W ать.

czney dodany ilosci , nie odbiera ’ koloru.

556.) Ножи/76: Wodosolanu года isody туша. ‚

dzie nie osiada przez sól ammoniacka; W'odosiaré

czyk ammoniakalnywcale go nie odmienia , а alkali

oddzielaia z niego zólty свай ,`ktéry sie Wwiekszey

ich iloéci rozpuszcza; тишину zaá alkaliczne wcale

пай nie dzialaia. Kwas Wodosolny nasycony rodem

nie daie sie krystallizowaë , ale sie po Wysuszeniu

rozpuszcza wwyskoku i daie 'mu kolor r6z’oWy.

`_Sól kuchenna isaletran nie osadzaia Wodosolanu

года , ale daia z nim sole potröyne , których Wy

skok nie rozpuszcza.

кошвс еще: PIEnWszEY I TOMU PIERWszEGo.

\

Том I. / ab
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DODATEK DO ROZDZIALU XIII.

P. Gay-Lussac potrafil oddzielié prawdziwy

kwas solny, ша, iaki sig W solanach, dawiiiey prze...

solanami zwanych, znayduie, a to nastgpuig'cyni
sposobem. I

` Do rozczynu salami barytycznego (przesolanu

baryty) W Wodzie , leie sig potrosze kwas siarczaf»

Iiy “года г021апу tak, a'zehy baryta zupelnie opa

(На, a pozostaly rozciek nie kwasu siarczanego

w sobie nie mial. Przecedzolily ten plyn' iest kwa

авт solnym Wodg rozlanym. Лея on zupelnie bez

farby i zapachu, nader kwaénego smaku; kolu

rów roélinnych nie niszozy, ale niebieskie czerwie

ni; przez éwiatlo sig noie rqzklada ‚ a przez powolne

cieplo Wzmacnia., daigc mocny i ggsty kwas; znaczne.

lvalibowieni cieplo rozbiia go na kwasoród i Sfoliród.

Ma zas zawieraé AW sobie na iedng obigtosé tegq

òstatniego 2,5 Ъшшзогодич ze за: kwasu sol-.

nego przez Р. Dai/y otrzymany , ma (175) na ie,.
dng miarkg gazu vkwasorodnego dwie çh101jyny,

Wigc ten ma 5 гашу tylc kwasorodu , iezeli тог-7

biór Р. Gay-Lussac iest dobry. Wypada Wigc py-f

tanie, czém on iest wzglgdem chloryny i gazu kwa

su solnego otrzymanego przez P. Davy?

' Hrabia. Cliodkiewicz, który ieszcze wierzy

W kwasoró'tl Wchlorynie, nazywa ig W II. Tomie

awoiey cliemii, [ползет salou/ym (вынут) alma?



szonym. Kwas soluy P. Davy nazywa nadkwasem,

' a kwas zrobiony przez P. Gay-Lussac, przekWa

sem. _-А1е‘‚ ani tego'sposobii nazywania, ani 1111—

maczenia przyiaé nie moina. Во n_aprzód co do

kwasu Wodosolnego,

czenie chloryny 2 v_vodoroçlem,I со doWodzimy ta

kiém samém doswiadczeniem, iakiém sie dowodzi,

2е wiida powstaie z polaczenia sie,l kwasorodu 21770

дох-одет. Hrabia W ten ostatni Wniosek Wierzy,

za 062 nie WierzyW pierWszy'? .leieli _zdanie che

mikóW ,I za któi'ymi poszedl Hrabia Chodkiewicz,

ma cos znaczyé; tedy tlfzeba uwaiaé kwas Íwodo

solny za cialo iakies nieznaiome i od nikogo nie

Widziane, które Wocla rolii kwasem. Ale W

nauce “года nie iest cialemkwaszacém; wiec iak

2е sie maga tlumaczyé przez nauke, kttirey nie

uznaia. Przypuszczaiac zas W kWasie Wodosolnym

kwasoród, czego niczém dowiesdz nie mozna, przy
puszczaia zbytek tego pierwiastku W solirodzie,

ieszcze Wiekszy W nadkwasie czyli kWasie solnym

P. Davy ; а ognomna przewyzke W przekwasie, czy

li kwasie s_olnym P. Gay-Lussac. Pytam sie teraz,

Iczyli cala chemia c_laie nam choé ieden przyklad kwa.- '‚

su, któryby sie dal kwasorodeln pyzesycié? ani ie

dnego. A tu sa trzy pŕze'syçenia tak ogijomne i ni

gdzie niewiclziane. Za çói elektrycznosé 1‘ozbiia

kwas sqlny P. рам/ЕР. Gay-'Lussçzç napgaz kwaso

rodny ‘i clilorynç, 111110в na gazA kwasorodny 'i W0

my uwaìamy go za pola-



___-568...

dosolny? Za co nayogromnieysze stosy elektryczne

`nie mog@ z chlo'lryny ani same, ani za pomocq wg

gla, atpmu kwasorodu Wydobydz', Небу go туда

bywaiq tak Мимо ze Wszystkich innych istot аки/‘а.

azonych? VVszakz’e` W tçoryi Bertholeta Azby-teczny

kwasoród slabq sie; kwasu solnego trzyma.

Wypada -Wiqc dla miloéci prawdy, porzadku

i zgody W tlumaczeniu», uwaiai': soliród za cialo pro..

s_te , a kwas Wydobyty przez P. Gay-Lussac za.

prawdziwy kwas chlorowy czyli solny ; ile z`e przez

próste polaczenie 2 lzasadami daie solany (przeso

lany) inic Wiqcey. Wtakim skladzie rzeczy kwas

solny P.'Davy albo bqdzié podkwaßem solnym, albo

mieszaninñ kwasu solnegQ z chloryna. Za to mialem

go wprzedostatniém Wydan-iu mçiey'chemii7 iakem

sig W 212 wytlumaczyl. I teraz sklonny iestem

mieé go zal to samo, chybaby poz'nieysze doéwiad~

czenia co innego pokazaly. .leieli np. kwas solny P.

Davy da 2 zasadami prawdziwe i osobne sole ‚ od

solanów (przesolanów) róine; iak dai@ inne podkwa

sy, ani Watpliwoéci nie bqdzie, iz’ go za родич/газ

chlorowy czyli solny mieé naleky.I Na (мг czas chlo

ryna dawalaby sposobem siarki , 2 kwasorodem dwa

ciala kwaêne, a. z Wodorodem iedno; а mniemanie

P. Davy co'do chloryny, ieszczeby mocniey przez

Wynalazek P. Gay-Lussacntwierdzone zostalo. Sza

cimek, iaki mam dla Hrabiego Cliodkiewicrza, iest

ievdynym powodem p_rzeloienia tych шпаг.
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