
 
 

Mineralogia

Viz ty divné попеть svîtky

l v шьёт anu do копа,

Vàe do nejvniti'nèjâi пику

ndi a vi'e а plx'xpolá. ,

шахтам.

Pomůeky.

Presl, J. Svatogluk. штопора- 6111 mineralogia. Rukovèt soustavus'. k pouècní

vlastnímu. ‘ 1677 víkresy a 41 obrazy. V Praze 1837. Cena 5 zl. 20 kr.

i~ нырнув o pŕevratech kůry zemni (Пе Cuviera. S 4 obrazy. V Praze 1834.

Cena 42 kr. ‚

Krejc'í, Jan, Poëâtkové nerostopisu, jakoito паша k ustanovem nerostů die

äńfixíozârì‘jch znaků. Вт svazky. V Praze 1852, sv. I. za 96 kr., sv. 1I. za

z . г.

-— Pŕirodopil шт: a jejich rnd co I. dil Průmyslové ékoly, v Praze 1858.

Cena 36 kr. l I

— Ggologie éili папки. 0 útvarech zemskích se zvláètnlm ohledem na krajiuy

Ceskoslovanské. V Litomyèli 1860-62, 3 seäity po 1 zl.

ишака, Pavel, папка o цех-спесь. пата k snadnèjéímu uëení ве poëátkům

nerostopisu a geologie. S 60 vyobrazeními. V Praze 1863. Cena 90 kr.

Lambl, Dr. J. B., 0 нашем a вашими rolních a důleiitosti jejich v hos 06:11‘

ství, lesnictví a. вшитый. Oddil I. О nerostech prostj'ch. S 36 vyo raze

ními. V Praze 1,861. Cena 42 kr.

Kodym, Dr. F. St. Uvod do xemëzp ytu. V Praze 1855. Cena. 24 kr.

Иди, Öuopil pŕirodnicky'. V Praze od r. 1851-1864, 12 svazků po 3 zl. Vy~

chází opét od r. 1866.
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Mineralogie 6111 него51ор15 1161 11215 znáti nerosty, t. j. 11111011

11111у hmoty stejnorodé, z nichî 56 skládá 112156 261116.

Hmota nerostů je ve 1156611 611516611 БУУСП jednostejná;

nelze totiì nalezti v 111 zvláätního ústrojí, jemuZ by jako

ústrojům rostlin а й111061611й vykázány byly jakési úkony, nevyhnu

telné potŕebné k zachování samostatného äivota. Ргоюй 5101011

nerosty pŕírodniny bezústrojné; 1112113? kus pískovc@` dosta~

611361 аЬу6110111 dokonale poznali vèechny vlastnosti nerostu toho,

211112 1161111 k tomu velikého balvánu neb celého pohoŕí. Průhledeń

jedinou ůárku dlouhj’r objevuje se nám v tétéì. dokonalosti jako

kŕièŕal, mající v průmëru nèkolik palců. "79

Z ё. 71uëby jest nám známo, йе veäkerá hmota zemská 56

skládá asi ze 60 látek základnich 6111 prvků. Následkem 166611116

pŕíbuznosti slouèily 56 jednotlivé prvky vzájemnëarozmanitym

způsobem, tak ie lze nalezti jednoduché slouëeniny v pŕírodé 3611

velmi zŕídka; v 1116116 jiì pojednali jsme 0 nèkterych p ï'iro zenych

slouůeninách luèebnych z 1156 nerostů, na jiné jsme pak 3611 pouká

zali. Ze stanoviska luëebného mohl by 56 tedy nerostopis peva

ìovati za папки 0 luůebnj'fch slouëeninách v pŕírodë 56

vyskytujících. "if 'Y .L

A väak ve veliké dílné pŕírody nepůsob а na. prvky 21 3631611

51о116611111у jen pouháJ luůebná pï‘íbuznost. K této pî'ipojily 56 111111

31й prvopoéáteèuê, bud.1 teprv pozdèji jeété jiné síly, které mnoho

násebnym způsobem na vznikló hmoty svůj úèinek jevily; proto

nalezáme v 1151 116105111 111110116 pŕírodníny, jeä nelze ze stanoviska

luëebného ani ohlcdávati, ani stanoviti рошёг 3631611 k jinj‘m ne

rostům.

Z té pŕíëiny rozpadávají 56 nerosty ve dvé hlavní 061116

16111. První oddëlení obsahuje pŕírodníny, mající väechny 111051

nosti dokonale vyvinutych luèebnjch slouëenin а vyznaóující 56

stálym tvarem krystalovj’fm jakoî i uvèitym luéebnym slouèonstvím.

Nazy’váme 36 nerosty pravjmi 6111 jednoduchj'fmi а nauka 0

nich slove nerostopis v uiäím smys1u,jl‘,ili or'ykjtognosie.

Druhé oddèlení jest rázu docela. jinéhQ. Sem 116162631 2102

dílnjch nerostů jednoduchj’fch skládající' 56 511115611111у, které 116

mnohdy v luéebném 510666111 jednoduchím nerostům po'dobné, nikdy

dokonaly tvar krystalovj’/ на 56 neberou a. obyëejnë jen ve hmotách

celistvych 56 objevují. 5501110 nerosty 510156116, 111 2116116

horniny, а vèda,_která skoumá 3631611 vlastnosti jakoi i pomëry

jednëch k druhjm а k veékeré hmoté zemské,Y která stopuje-jejich

vznik а promény, jimi bèhem ůasu 5odrobeny byly, slove geo

gnosie (zemèznalství) а geOlOgÍe 611 паикаорйчоаи 112151 261116.
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А " l L orykwgnosie.

о: .' ,r z ’ .,_ uMsi-1i Inßrostopis'vyhovëti poìadavkům naäim, musí пат ро

шунгит znaky, (Пе. дйсЬй bychom nerost ротам а rod i druh

jello ustanovitimohli.' Bèhem бани vytknuty jsou mnohé так)‘ а

Vlastnosti, die kterych se пегому vrozeznávají а seŕadují. K тётю

ynádeiejí: 1. tvar‘; 2. fysikçílné а 3.1uèebné vlastnosti ne

rostů. Seznámíme se s témito znaky (Шт, пейп zapoéneme s po

pisem nerostů samj'ch.

1. Tvar nerostů.

Ve fysice v §. 24 а .v»1uèbè v §. 24 jsme se dovédëli, йе nej-

щепы èástky luèebnych slouéenin v urèitém smëru se ртами а

seŕadují; následkem toho питал pak pravidelná tèla., tak папе

krystaly neb маце.

.i Kaàdy’l nerost vyhrañuje se Уйду V тащусь а stálych tvarech

.a protoä jsou tyto velmi шейку а jisty так тпопусь nerostů. A

vèak jak~;rozmanité jsou tyto podoby! Pohlednème па nëjakou

sbírku nerostů а на sta různych tvarů objeví se zrakům naäim.

Na vzdor tomuv уши тойпо uvesti véechny tytor` různé podoby

`v. obor äesti základních tvarů, kteréZ pak se väemi pŕíbuz

nymi а оачоиепушй tval'y той äest écledí neb soustav kry

stalovych, náleìejícich do zvláàtní nauky, tak пашню kry

stalopis'uf- ‘

Podivuhodná jest v pŕírodé pravidelnosl’J tvarů krystalovych.

Obraz II. ukazuje nám'tvar пемзы, в1ойепё11о z kyseliuy kŕemí

kové (luëba ё. 67), `znaméh'o kŕiäfalu. Jest to hranol pravidelny,

èestistranny, na hoŕe i dole zakomìcnyI äestiplochym jehlzmcem. Уйду

Obr. 1. Obr. 2.

  

dyé a.' dvé plochy hranolové звукам se v úhlech, obnáäejících 120о

ариец jehlaucové v úhlech 133о 44’. Podobuych pŕíkladů тойпо

venni видано vice uvesti. Mnohem ůastëji väak nalezáme тешу,

l*



‘Ã1 Örykíognos'ìe.

к?

8

na nichä se. nevyskytuje шит .dokonalost tvaru. ь Ргау111е111051

jejich zdá se byti poruäena 111111 11шошуш1 pŕekáìkami, které pra

videlné vyvinutí krystalu v гнусь smèrech zamezily, Запой se vůbec

stává па. oné strane, kterouî Шума] upevnén jest v okolní hmotè,

aneb způsobily jiné, neznámé pŕíóiny nepravidelnost тат, podoba
jícíl se zakrnèní celého krystalu. Takové nepravidelné vyvinutí vi

díme na ob. 2., pŕedstavujícím шиш tvar Vyhranéného kŕemene.

A väak pŕes veäkeré nepravidelnosti титан zákony krystalo- '

pisné nezmënëny а úhly hran zakrnélého тати mají tutéä Velikost

jako úhly na krystalech dokonale vyvinutj'ch.

V následujícím pojednání о krystalech nebeŕe se nikde ohledu

na rozmanité nepravidelnosti, а jen krystaly dokonalé, tak ŕka

idealné slouäí zaJ základ väeobecnému krystalopisu.

Krystal je télo soumërné, omezené plochami rov

душ, které se звукам v hranách а v rozí‘ch, tvoŕíce

s têmito soujem krystalovych mezí. Zádny krystal nemá

méné пей étyry plochy, ètyry rohy а äest hran; obyëejnè bjfvá

tento робей mnohem vètäí. Ploch y krystalů jeví die poétu a veli

kosti stran а úhlů velikou rozmanitost; nejéetnéjäí je trojúhelník

pravidelnjf, ètverec а kosoótverec s trojúhelníkem `а ótverúhelníkem

nepravidelnym. Zajímavé jest, йе trojhran pravoúhelny а pétistran

pravidelny'l nikdy se neobjevují na krystalech. Krystalové meze

0d stŕedobodu hráné stejné шагает а ve väech шить svy’ch se

shodující nazj'váme stejnojmenn é. Vedeme-li stŕedem hráné

pŕímky, spojující dvè protilehlé meze krystalové, tedy bud? dva rohy,

101111 stí‘edy dvou hran neb krystalovych ploch, jsou plochy hránè

k têmto pï‘ímkám v poloze soumêrné. Pŕímky tyto protínající se

v jednom bodu jmenují se osy, a na nich zakládá se rozdèlení

krystalů v rozlièné soustavy. U УМЫ èásti hrání jsou po

mèry krystalopisné ustanoveny tŕemi esami; jen там éást kry

stalů má, ètyry osyf.

Obr. 3.

  

Obraz 3. pŕedstavuje пат prawidelnjÍ tvar osnnistènnyI ëili krátce

osmistën (оттает). Osmistén má 8 ploch, 6 rohů a 12 hran;
vf»

0b. 4. znázorńuje soustavu os, slouzlcl za zfíklauìV temuto тати.



Тош nerostů. Б

Tŕi stejnë dlouhé, 7 stŕedobodu т 7 pravích úhlech se 117011715

jicí pŕimky ac, bd, fg spojují se vespolek v tak zvanj’r 05077

kŕíi, jenä na naäem obrazu pro zkrácení osy fg ponèkud nedoko

naljim se bj’ftí zdá. K názornému poznání pomërů téchto snadno

sobé zhotovíme vzorek z di'evènych prutů neb ìeleznjfch jehel.

Бродит-11 pak 7 myälénkách koncové body osového kŕíie pŕím

kami, neb konce prutů zhotoveného vzorku napnutymì nitémi, ob

jeví se nám veäkeré hrany osmistënu omezeného, jak patrnè vidé’ti

lze, osmi stejnj’fmi а р7а7171017177711 trojhrany; väechny топу 057711

stènu jsou docela stejné а tvar tento jest základním tvareml

p ravi d e In é soustavy krystalové.

Snadno se pŕesvëdóíme, Ze nepravidelnosñ tato hned se 71151,

_iestli йе 7 délce jedné neb více 0s, neb 70 velikosti úhlu v 517000

bodu i sebe menäi zmëna. se stane. Pí'i pozorování krystalovych

tvarů musíme vìdy 0 to dbáti, aby jedna. z os stála svisle; tuto

svisle stojící osu nazy’fváme pak osou hlavní. Jeäto ale v sou

stavè pravidelné maji väechny osy stejnou délku, müieme 17107011

koliv za hlavní osu, ostatní pak za. osy vedlejäí povaäovatl. Na.

ob. 4 je тау ac osa. hlavní ; bd a fg jsou 05у vedlejäí. V ostatních

soustavách, nestejnou délkou os se vyznaèujících, má se опа osa.

za. hlavni, která bud delèí neb kratäí je 0s vedlejäích. Тую 1021

7 jedné rovinè, kteráì sluje základní rovinou kryst_alu. _,

Z ostatních mezí krystalovych jmenovati dluäno jeëtè nasle

dující: Plochy poboéné nazyváme plochy 5 hlavni osou rovno

bèiné; plochy vrcholové, kteréä sel sbíhají v koncovém bodu osy

hlavní; plochy pasní jsou опу, 7 jejichì stŕedobodu se konèí hlavnl

osa; veäkeré, s jednou osou rovnobèiné plochy èiní dohromady

krystalové pásmo. Pŕímky, v 7110112 50 stykají dvëÍ plochy,

slovon h rany; úhel, v 7707772 obë plochy k sobë 50 sklaní, slove

úhel sklonku. Hrany vrcholové sbihají se v koncovych 110710011

osy hlavni, v tak zvaném rohu vrcholovêm; Шипу [101100110

jsou 5 hlavní osou rovnobèäné; ostatní hrany jmenují se krajove.

V krystalech 702027171

váme tvary jednoduché Obr. 5. Obr. 6.

t. j. takové, na 7710112 50

nalezaji jen plochy stejno

jmenné éili jednoho druhu,

a tvary spojené, na nichi

se vyskytují rozdílné plo

chy, dv'éma. neb vice tva

rům jednoduchj'fm 0711070

jící; сую poslední slovou

1:02 spojky nebo kombi- v

nace. Tvary odvozené vyvinují se ze tvarů základních p0

mocí ŕezů, jimiä 50 odjimají dle stál’ch pravidel jisté éásti tvarů

základních. Nejëastéji otupují se budY rohy, bud hrauy základního

tvaru aneb se vedou ŕezy tak, aby hrany neb rohy se pŕiostŕily.
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Na. ob. 5. nalezáme otupené rohy, па. ob. 7. otupené Машу; pokra

öujeme-li v doteeném otupování tak daleko, ай plochy osmistënu

шт docela, promëní se v prvním pŕípadu osmistèn v kry (5h11,

v druhém v винтом/ат Ob- 8, jenz ищет k nejkrásnèjäím tva

rům krystalovj‘m. Také lze z ob. 5_ ротам, ie nenáhlym zvét-,éo

váním ètverhrannj'fch р1ос11лай

k vespolnému se pî'etínání этапе

se z osmistènu теще, ob. 6.

Kryehle a. grauátotva-r jsou tedy

jednoduché, z osmistënu odvo

zené а k tétéi soustavè Шума

lové náleìející шагу; ob. 5. zobra

zuje гёй spojku osmistènu s kry

chlí. Otupíme-li naopak 8 r'ohů

krychlovjîch stejnj‘mi í'ezy. vy

vodíme opét z krychle osmistén.

Väemu шиш porozumíme nejsnadnéji, туй z ŕípy neb z bram

borů podobné магу si vykrájíme а на nich zmínéné ŕezy provesti

se pokusíme. 'l‘aké moìno пеший zkouäku podobnou i па samj'zch

nerostech; podaŕí Se núm totiZ z kryehle kazivce odätëpováním

Obr. 8.
Obr. 7.

  

. rohů vytvoî'iti dokonalj'f osmistèn, pŕi ёешй ъёй shledáme, ie vnitî‘ní

povaha krystalů je v úzkem spojení s vnëjäím пакет, objevujíc

pravidelnou ätípateluost v urůitj’feh smèrech, dle ,kterj’fchX шагу

jednotlivích soustav snadné ätípati se дай. и

Osmistèn můîeme povaìovati za dvojnásobnj? jehlanec Спуг

strannj". RozÉíŕíme-li v myälénkách plochu o osmistënu на ob. 9.

а spolu i тат р1ос1ш hoŕejäího ‚балансе, setkají se ‘сую 11a hoŕe

v hrané ab; stime-li se podobné zvëtäení plochy n а soumér-né

plochy na. protéjéí strane jehlance (МЫШЦ), pŕetínají se veäkeré

zvêtèené plochy v äestì hrauách ab, а‚с‚ ad, а bc, cd, bd, отвин

jícich tŕísténnj’f jehlanec, tak папу ůtyrstèn. Tímto způsobem

odvozené Шагу jmenujeme polotvary, jeätxo vznikly z` polovice

ploch celj'ïch éili plnoploehj’fch tvarů.~ y, ‘ rrr; 'I

Jmena tvarů krystalovj‘eh НМ se z ваш. dle nmoäství ploch

тай omezujících, jako па pŕ. ètyrstén, osmistén, dvanáctistèn,

z вазы pak pì'eàla jmena vj’fznaó

0h12 10- f nich nerostůy na. шагу, v niehi

‘суш obyèejné se vyhraůují.;ßTak

se objevuje вишен obecnj" -nej

óastèji ve tvarech dvanáctistënu,

jeni omezen jest (Нашей stej

nymi kosootverci а ргоюй sluje

dvanáctistèn tento g r а n á t o

tvar; podobnè obdrzel jmeno

i крошат, diamantotvar a. j.;

пшена jmena паса jsou z шип/у obecné, jako krychle, Менее,

jehlanec а J.A . чти „т l 92 dem. ms

Obr. 9.

  



Tvar пемзы. 7

-Aby krystalové Шагу v микозы se naznaëily, ustanoveno

jest; pro'- Батон hráń жмёт! znaménko, pŕi ¿emi k тощи se hle

délo, aby Шах/111 pomèry шаги а jeho os znaménky tëmi vyjádŕeny

byly. Pŕede väím tedy tŕeba vytknouti na krystalu vzájemné po~
méry os, kteréì se naznaëí písmenky a sestaviti НЕЙ osovy tak,

aby urëitè stanovil polohu ploch krystalovj‘ch. I’ŕipomínáme те,

ie pravidelny osmistên má Ш stejné dlouhé, v pravj’fch úhlech па

sobè топей osy, а ie каш plocha osmistènu v uróitém bodu pï‘e

ища kaidou z tëchto os. Naznaèíme-li tedy jednu z tëchto os

písmenem a', musíme pro stejnosů poméru i druhou а tŕetí po

(Ищут рйзшепш znam'enati, а väechny т osy тай se k sobë

jako a: a: a. Pravîdelny osmistën vyjádŕen jest Беду formulí a:

a: a, па jejíä místë 'se Наде jednoduché písmeno О.

Stejnj’r pomër os nalezáme же на krychli, jen йе koncové

Зелен body jsou u prostŕed plooh krychlovj’foh а protoä pŕetíná

каша plocha jen jodnu osu„jsouc s >ostatníma dvèma rovno

bèìná, t. j. вешала by se s nimi v nekoneèné vzdálenosti. AZ té

pŕíèiny klade se znaménko nekoneënosti (œ) pŕed osy, s nimii

uestj’fkají se ploohy krystalového шаги. Krychle tedy naznaèuje

se formulí: a: œ a: œ а апеЪ jednoduáe œ 0 со.

V вонзилась os nestejnj'fch béŕe se pro kaìdou osu jiné pís

meno, k пёший se pí'ipojuje jeäté souëinitel Маш! а vedlejäí osy.

Polotvary vyjádŕují se znaménky v podobë zlomků; 9- je po

lovice osmis'tènu ëili ëtyrstén. 2

l’ŕedmétem krystalopisu jsou krystalové шагу, s nimii se

tuto jen pomocí nákresu seznámiti můieme. Véc tato spojena jest

s mnohou lwsnází а s nmohj’flni Vadami. Dle pŕirozené nutnosti а

zákonů optiokjch objevnjí se v nákresích nèkteré вы: имеете,

jiné, jako na. p1". zadní plochy, jsou docela ukryté. Protoì se oby

èejné рт ry'sování krystalů пешем k юты, аЪу tvary se 2116201‘

nily pomocí stíñování jako téla знамёна, пут-2 rysují se co télesa.

‘ průzraënń, tak йе lzo i zadní hrany а rohy naznaëené pŕímkami

teékovanjmi dokonale pozorovati. Шахт osa rj'fsuje se Уйду svisle,

vedlejäí pak ose dá se smèr k шт pozorovatele, паёей se ponè

kud па levo otoèí-a. oelj’f так se narj‘suje dle ритме} průmèto

sloví. Průmètosloví uèí más toi поют krystalové sité. Ob. 11.

pŕedstavuje síß osmìstènu. Upotî‘ebnjem-li této sité k skuteůnému

zhotovení krystalového шаги, poloîíme tento nákres na tuhou 1e

penku, vypíchzîme jehlou jednotlivé rohy a. úhly а spojíme pak

body tyto na lepence pŕímkami butï úplnë vytaienymi, bud teèko

vanynli, jak vidíme па. ob. 11. Na рылись úplnè vytaìenj’fch pro

ï'ízneme lepenku павшим` па pŕímkách teëkovanych jen na polo,

набей sloiením а slepením jednotlivych ploch suadno вещайте

mummy’` osmis-tèn.

Podobnou ŕadu sítí sestavil u nás dr. Peůírka; téì H. Kopp

чуда] 57 мы nejhlavnëjèích tvarů krystalovych. Hotové шагу ze

12
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' dŕeva, зайку neb lepenky ‘Медовый v Praze u Вашу neb u ob

chodníka. v pŕírodninách V. Frièe, jená гаке vseliké sbírky nerostů

na. objednání obstarává..

 

  

K ustanovení krystalového шаги jest tŕeba ты Velikost jeho

úhlů na. hranách. Na. vètsích krystalech mêŕíme Velikost hran, (niko

liv délku), hranomèrem, jeni pŕiloìen па hranu, úhel sklonku
ukazuje svj'fmi rameny. U velmi malj’feh krystalů déje se kmëŕení

bran pomocí úhloméru optického.

Krystalavé шагу staly se teprv ku копей 18. století pï‘edmë

tem védeckého badání. Francouz Наиу vystoupìl do veŕejnosti

s první soustavou krystalovou. K dalëímu vyvinutí této vëdy pŕispéli

nerostopisci: Weiss, Mohs, Rose, Naumann, J. Krejéí a. j.

V následujícím pojednání шага jest za základ soustava Weissova,

s mnohymi väak zménami a. óetnjmi doplñky, zvláäté co se губе

znaků а jmen krystalovjch тат.

Pŕehled soustav krystalovj'fch.

A. Soustavy s vodorovnou ploehou запали! (viz 5. 8.).

a) ТЫ osy, v pravj’fch úhlech se pŕetínající.

1. Väechny osy jsou stejné dlouhé: S‘oustava kry

сыт/21, téz pravidelná.

2. Jen (не osy jsou stejné: SoustsvaJ ètvereèná., téi

имамом ëili dvoj- а jednoosá.

3. Vsechny osy jsou nestejné dlouhé: Soustava. рито

tvarná. ëili jedno- a. jednoosá.

b) (Науку osy; Ш stejné osy vedlejäí pŕetínají se v úhlech 60о

a stojí kolmo na. Шахт! ose, kteráä buff (Леш neb kratäí

jest os тщись,
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4. _Soustava sestereóná, téZ klencová óili tŕi- а

jednoosá.

B. Soustavy s naklonènou plochou вашим.

_ Vsechny Ш osy jsou nestejnë dlouhé; jedna neb obé osy ve

(Падёт pŕetínají osu Шахт v úhlu kosém.

5. Dvë osy se pŕetínají v'úhlu kosém, na niché tŕetí osa

вши kolmo. Soustava jednoklonná neb dvoj- a

jednoelenná.

6. Vsechny Ш osy se pŕetínají v kosjch úhleeh. Sonstava

trojklo nn a, téz jedno- а jedno-elenná.

Soustava krychlová obsahuje nejvétsí poëet tvarů. Uve

deme zde pouze nëkteré z nejdůleîitéjsích, pŕipojivse téi jejich

znamení jakoi i jmena znńmj’zch nerostů, v tèchto tvarech se vy

hrañujících.

_ I. Osmìstën, О, ob. 12. (magnetovec, kamenec, salmiak,

splnel, kazivec); 2. Krychle, 00 О oo, ob. 13. (lestènee olovëny,

ОШ‘. 12. Obr. 13. Obr. 14.

kazivee, эй], kyz Zeleznj'f). 3. Spojku obou, která se na d’asei ëili

Куш kobaltovém vyskytuje, spatŕujeme na 0b. 5; ob. 14 pŕedsta.

vuje spojku O s оо Ooo, na kteréi ani О ani 00000 pŕevahy

nemá; na lestènci olovëném а dusiénanu olovnatém. 4. Gr анто

tvar, 00 О, ob. 15. (таим). 5. Spojka jeho s osmistènem О. oo О

(viz ob. 7) nalezá se na kamenci a rudomédce. 6- Leucitotvar óili

ëtyryadvacetistën, 202 ob. 16, (leucit a analeim). 7. Ctyrstèn _Q,

ob. 17, а spojky jeho objevnjí se óasto na lesténci plavém a na.

boraeitu.

Základní шаг soustavy ètvereèné (zìli jehlancové jest

osmistèn etvereenj", ob. 18, вышлет se ze dvou jehlanců, псы

základní plocha je ëtverec; znaménko jeho jest P. Délka шт:

osy základního tvaru klade se = 1, a dle toho, таи OSS. odvoze

nych tvarù je bud delsí neb Маш, rozeznáváme jehlance ostré a

tapé, МКМ osjI vsak s osou základní v jednoduchém а zméî‘itel

ném pomérn bytî mnsí; ob. 19. pŕedstavuje jehlanec пир)? a 0b. 20.

  

15

I6



10 Отыщите.

jehlánec ostry; znamení jejich jslóu гр ЁИаЪВШйпЁ tvar vy

2

skytuje sev pŕírodë па Ъиге1и jehlancovém ¿E_ìli‘A Hausmanitu.

Obr. 15. y ‚ « Ohr. 16. y Ohr.§17.

  

Prodlouií-li Se Шахт osa _osmistëńu ètvereënéllxo ай do пе

koneëna, zmizí úhly Шип setkfmím se“ plocll jehlancovych 11a obou

koncích А, A (0b. 20) vzniklé, а objeví se hranol' "ëtvereèuy

ëi1~i` s]'.e_hlancovy 00 Р ob. _21, ‘ehoäßgloçhy 1501110111101)

’ ю ‘1111.21’ f, an ' "

  

  
  

.А:
"r.з‹.‚„

Obr. 19.

zùstávf. шн- tento nczakonëeny а unisi tedy omezen byti jinymi

plochami. Нищий osa můZe ЧЁМ: téä se вши nekoneênè malou,

t. j. = 0, паёей se promëuí osmistèn ètvereëny v rovnou ëtfven

reóní plochu аР, М). 22, kteráí nikoliv о sobé, nybri ve spojení

s рвут; plochami на tvarech сего ‘зоивьауу sev objevuje. (Viz 0b. 2.4.)

Byly väak v pŕírodé pozorovány téä hmnoly jehlancové, kte

réi ktváŕi pozorovatele nikoliv Ahranou, jako na ob. 21., nybrî

plochou hranolovou obráßeny jsou; Чешем?! osy nespojují pak hrany,

пут vstífedobody vstŕíènych ploch. ищите je hranoly i‘ady

dr‘uhé, naznaóujíce je znaménkßm œ Poo.

 



Tear „этом. 711

E.’ Spojky soustavy jehlancové vyskytují se na cínovcL’medku,

cirkonu; сей na arsenanu draselnatém, ob. 23, a na Ниш krevní

soli, ob. 24.

Polotvary jehlanců nazyvají se klí notvar y 5a vyskytují se

na mesci jehlancovém. 2

„n Základní шаг soustavy ринит/211116 je osmistén новосте

reeny', oili швее pŕímotvar, P. ob. 25, jehoì tŕi osy jsou ne

s "nè dlouhé, ale kolmo na sobë stojící. Podobné jako v soustave

’- ovóÍ odvozují se tuto ze základního Наги р111110п‘а1'у ostró
  

Ohr. 23.

  

n tupé, jakoi i hranoly rozmanitého druhu. Vseohny osy primo

tvaru jsou nestejné, protoi lnůZe Майкопу ïpovaíována byti za

hlavní; na krystalech skuteënych volí se опа osa za hlavní, мешай

má na шаги nejvíce rovnobèìnj‘ch ploch, a pf'i ропот-0111111 tvaru

postaví se svisle; Чешем

osa delsí, 6111 osa ртам 01"- 94

0131121 smér od pravé тику

k‘levó, a kratîsí neb oso.

podélná stavi se na. 111

kolmo. Uòiníme-li na p11-í

motvaru v poloze vedlejsích

os průŕez, ma tento po

dobu kosoètverce. Roze

znáváme 'v soustavë tóto

hranoly pŕímé, no P, ob.

26, a hranoly vodorovné

(podélné а pŕíèné) Poo,

туй totii jedna z vedlej

sich os se stane nekoneèné (llouhon. Tvary soustavy této nale

хате na mnohych nerostech a lnëebnych slouëeninách: Na síŕe,

тётки, markasitu; mimo to patŕí do soustavy pŕímotvarné: Ara

gonit, baryt, coelestin, topas, Wolfram, manganit, kyz arsenovy”,

pyrolusit, chrysoberyll, strabíkovec a j. "

Ohr. 25.
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_ Za шатаний tvar soustavy äestereëné ůili‘klencové Шале

se Jehlanec äestereèny P, ob. 28. Téi vtéto soustavè èiníme

rozdíl mezl Jehlanci tupymi a. ostrymi, dle pomèru депо}: os k ose

jehlance штатив. Stane-li se osa jehlance äestereèného neko

Obr. 26. Obr. 27. Obr. 28.

 

  

neënë dlouhou, objeví se hranol äestereèny, ооР, 0b. 29.,

Мету je ve spojení s jehlancem шаг Velmi úhledny'v (0b. 1.), а, на

kŕemenu i apatitu vehni zhusta se vyskytuje.

Velmi шейку polotvar soustavy této obdrìíme, kdyi na je

hlanci 0b. 30. stŕídavé plochy r, t, u, jakoä i na тат stranë témto

pf'imëî‘enó plochy zvètäíme ай k vespolnómu pf'etínání se. Tvar

Ohr. 29. Ohr. 30. Obr. 31.

 

 

  

таксе vznikly’ je Менее R, omezen äesti stejnymi kosoötverci, v пёшй

se тат vápenec, dolomit, ocelek а j. K soustavè äestereůné patŕí

téà krystalovy" ‘шаг 1о‹1и‚ ielezovec klencovy, safír, apatit, turmalin,

vizmut a. j.

Tvary soustavy jednoklonné shodují se vesmës v tom, ie

тай tî‘i nestejné dlouhé osy, z michi dvé все]! на sobè kolmo, tŕetí

узах jest k jedné z nich naklonëna. Za hlavní osu povaìuje se

уйду jedna z os naklonènych, jelikoä cely шаг V tomto smëru byvá
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nejdokonaleji vyvinut. Рожайте-11 tedy hlavnî osu zpî-íma, je 2:1

kladní ŕez tvaru, t. j. plocha poloìená v smèru os vedlejäích k hlavní

`ose naklonëna a. podoba její jest kosoëtvereèná.

Obr. 32. Obr. 33.

  

Sestavíme-li кий osovj’7 `této soustavy a spojíme-li koncovê

jeho body plochami, objeví se пат základní tvar, jehlanec jedno

klonnj", _i P, ob. 32., Мету véak o sobê v pŕírodè posud nalezen

nebyl a tedy za idealní povaìován bjîti musi. Jeho krystalové

meze jsou velmi rozmanité, nebot ma под hrany a rohy a (“он

Obr. 34. Obr. 85. Obr. 36.

  

plochy, totii ótyry УМЫ a ëtyry menäí, tak йе se ШЕЕ, jakoby je

hlanec jednoklonuj ze dvou polòvic různj'fch jehlanců, tak zvanych

polojehlanců, sloZen byl. V вонзил/ё této vyskytují se nejèastèji

hranoly spojcné s plochami polojehlanců. Veliké mnoäství nerostů

náleìí k soustavé jednoklonné, tak na. pŕ. замка, ob. 33., skalice

zelena, ob. 34., cukr, ob. 35., soda, ob. 36., iivec, augit, jinoraz aj.

Znaménko jehlance jednoklonného je Ё Р, naznańujíce pŕední

polojehlanec znamením + P, zadní — Р.
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. vPro nestejnost os k sobë vesmés rozmanité naklonënjîeh“ obje

;vnje se v soustavè trojklonneveliká nepravidelnost v tvarech,

které téä nesnadno jest stanoviti, kresliti a popisovati. V >pŕírodë

vyskytují se tvary soustavy této jen zŕídka; za pŕíklad uvádíme

skalici modrou,_ ob. 37. -

Obr. 37. и br. 38.

  

Gasto nalezáme dva neb i více krystalů jodnoho a téhoà

rodu srostlé, t. j. spojcné mezi sebou tak, йе se jeden ke druhérnu

_jakoí i k plose sloiní v stejné a soumêrné poloze nalezá 51121

zyváme je srostlicemi neb dvojëaty krystalovjmi. Oba

krystaly bjvajíjméné íneb vice nedokonale vyvinuty, jesto se bud’

Obr. 39. l vespolek úplnů prorůstaji, hud .aìespoñ

z èásti jeden do druhého vnikzí. Gasto

se zda, jakoby krystal po délce byl roz

pülen, a obè polovice opèt па sehe tak

poloìeny, jako bychonl knihu ai k do

Ниши se desk na hŕbetní strane roze

vŕeli. Ob. 38. ukazuje nám р0110Ъ11ур1‘1

pad, na sítdŕe se objovující. Ob. 39. pied

stavuje krystaly staurolithu, vzájemnè 1121

způsob kŕíìe prorostlé.

Od pravidelného skupení dvojëat kry

Í» 2 stalovych rozeznávati slusí soumèrnóI

gkupleníhrání, kteréí v nerostopisu krystalová druza se

шут. Velmi male krystaly podoby jehlovité neb listové tvof'í

óasto zvlastní skupeniny, mající podobu koulí, ledvin, stromů

a rozmanitych jinych tvarů, joZ 11a odrůdáoh hnèdku, ìelezovce,

malachitu, jakoZ i na sraìenych a zmrzlj'foh parách zimního óasu

na oknech nasich pozorovati můìeme.

  

каша hmota, bud jednoducha neb z rozliënych Щек 51ойе1121, -

Vyhrańuje se dle pŕirozenyoh zákonů Уйду v tvarech, náleiejících

k jedné a tétéi soustavë. Nerosty v stejn'ch tvarech vyhranéné

nazy'váme rovnotvarné a jii v luöbë .'95 a 136 promluvili
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151110 0 rovuotvarnosti nerostů vůbec. Rovnotvarné nerosty

jsou: Aragonit, witherit, strontianit, olovec dvouhranolovy’, patŕící

vesmës 110 ЗОЦЗШУУ pŕímotvarné. Velmì zŕídka vyskytují se hmoty,

které na se pŕijímají шагу, různym soustavám náleîející. 110321121

mèjäí 2 111011 je sita., která 2 102101111 510110110110 vidy se krystaluje

v 3011101101011‚рйшотагпусь, 2 102101111 väsk horkého se vyhrańující

béŕe na. se podobu tvarů soustavy jednoklouné. Síra jest tedy 110

1051 dvojtvarny; mnohotvarué hmoty, pï'ijímající více 1102

dva. různé 11агу‚,15011 v pï‘írodè vehni vzácué.

vVelmi zajímavym úkazem v 1101 nerostů jsou pakrystaly

ëili 11гу51а1у111аш11ё; 150111 10 nerosty msjící vnèjâí tvar kry

stalovy, aůkoliv 101110 110111 ani původní, ani pí'irozeny’; 102 vnitŕní

hmota. 1011011 011р01'1110 2е\111ё15111111 tvaru. Vzniknjí rozmanitym způ

sobem. Kyz ìelezny (sil'ník ìelezièity, Fe S2) objevuje 50 v kry

chlích а pŕeméńuje 5011е1111111ут luëebnym poehodem v hydrát

kysliëníku Zelezitého, Ева-Оа НО, 01112 by vnèjsí tvar utrpèl jakou

211101111, 110110111 nerost tento .k'soustavé pŕímotvárné náleií а lunota.

jehp'laìlkdy dvojtvernos,1:1A neobjevuje.. Jiné p1a.krysi’,11.lyI tvoŕí 50 vice

meëhanickym způsohem.; èasto se pokryvají krystaly pevnou korou

a‘zruäeny byväe vlivemy cizím, zanechávají v„koí'e pevnèjäí duté

otlsky 0111 formy; vnikne-li pak do téchto hmota okolní, obdrZí тат

zruäeného původního nerostu а objevuje ¿se pak v tvm'ech krysta

lovych, jí nikdy původnê nepï'ináleiejících.

l’akrystîtlům. 5011021 Ё11ра110111051 а vnitŕní 51011 krystalovy, pro

ë‘e'i r'ozeznání jich 011 původuích al skuteónych krystalû 1051 511011110.

` JiZ v 5. 6 151110 podotklì, ie krystaly velmi zí'ídka dokonale

vyvìnuté byvají, i1 511010000 bychom se v pl‘írodé `po dokonaly’ch

111110011 dosti 011510 marne ohlíielî. Jednotlivé plochy hrání 111111

zůstaly m'enäí ostatních, bud zanikly (locela, auch jsou 110000110

spojením, s jinylni ,hráuëmi `v` skupenství rozmanìtym způsobem za

kryty. 011510 102 deje se krystalení pŕeruäenë neb tak nedokonale,
¿e 110120 jcdnotníky krystalové od sebe rezeznávati. lTakové ne

rosty петух/211110 pak krystalovité, neb krystalinieke',;y jest 10

skupenství malych, nedokonale vyvinutych hrárií podoby jehlovit‘é,

zrnité, listové, vláknité а j., kteréä teprv pomocí drobnohled'u ëasto

moîná rozeznati; není-li väak moine 11111 р011 zvètäujícím sklem

jednotlivce spatí‘iti, 311101111101110 1101051 1011 celistvy; uhliéitan vá

penaty co vápenec, mramor а kí‘ída dobŕe nám znázorní tyto tŕi

stupné- nerostů vyhrmlènych, krystalovitych a celistvych.

 

Fysikalné vlastnosti nerostů.

-ì/Tvar pouhy nedostaöuje k ustanovení nerostù` 11 nutno tedy

zï'etel bráti k ostatním znakůnl na nerostech se nalezajicím. Vlast

nosti tyto vztahují se nejvíce na. hmotu samu а slovou proto fy

sikalné, 0111 vlastnosti hmoty. Б0111р1111‘1:$р0111051‚11111

11051 а, barvanerostů, jako?. i jejich pomél'y k rsvétlu, k magne

tismu а elektŕinè. ` '

23
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О spojitosti.

Tekutych neb mèkkyeh nerostů nalézáme jen maly poèet,

vètsina jich vyznaèuje se pevností bud mensí neb vetsí a na téchto

lze pŕedeväím pozorovati ätípatelmost, 10111 a tvrdost.

Stípatelnost objevují jen nerosty vyhranené, neb alespoń

tvaru krystalovitého.

Pozorujeme totiì, йе nejmensí eástky hmoty v jednom sméru

решён spojené jsou neîli v druhém, jakoi i dŕevo po délce 5111111

nèji stípati se dá, neîli napî‘íé. Vlastnosti této nemají vsechny ne

rosty v stejné míŕe a moìno rozeznávati vselikyeh stupńů. Slídu

lze rozdéliti opètnym rozstëpováním ai do nejtensích listů. Stípá

ním vznikají Уйду nové a nové rovné plochy, jeä zoveme plo

chami stèpnymi.

U '111131011 110105111 neobdrìíme dèlením nikdy ploch rovnych,

nybrî více méné kŕivych, drsnyeh a jinak nepravidelnych, 001 1 na

nerostech patrnou stípatelnost 'evíeích shledáme, stípáme-li je ve

smèru od ploch stépnyoh roz ílném. Plochy, úsilnym lámáním

vzniklé, nazyváme lomem. Lom je podstatnym znakem mnohych

nerostů a 1110 povahy jeho rozeznáváme lom rovny neb nerovny,

lasturovy, jako na pazonrku, tŕasnity, hákovity (u kovů) a

koneènè 10111 zemity, jako na kŕídé_a jinych více.

Tvrdost nerostů jest zvlástë důleìitym znakem a pŕi popisu

nerostů vidy se na tuto vlastnost pï-ed jinymi ohled béŕe. Nèkteré

nerosty jsou tak tvrdé, ie nelze ani nejlepsím pilníkem do nich

vniknouti, jiné naopak moine i nehtem rypati. Mezi obè tyto krajní

meze klade se cela ŕada stupůů, jez popísovati nelze. Ze dvou

nerostů jest onen tvrdsí, ktery svou hranou neb rohem do druhého

1161111 ryhu nebo vryp, aniì by sam tímto rypati se dal..

Aby se tedy tvrdost nerostu`pomërné nstanoviti mohla, sesta

vena jest ŕada více známych nerostů, z nichî kaìdy do pŕedeälého

1161111 vryp, následujíeím vsak porusen byti můìe.

Rada tato poèíná se mastnekem a 1101161 nejtvrdsím vsech

16105, totiî diamantem. Stupñomèr tvrdosti skláda se obyèejnè

z následujících elenů: .

1. stupeń : ша5111011 6. stupeñ = ìivec

‚, = sádra neb sůl kamenná 7. „ : 111011100

‚‚ = vápenee 8. „ = topas

4. „ = kazivec 9. „ = korund

5 = apatit 10. „ = diamant.

Je-li tvrdost nêkterého 110105111 naznaeena eíslem 7., tot víme,

йе tvrdost jeho rovná se tvrdosti kŕemene. Cim mensí stupeñ, tím

mensí je tei tvrdost; slnsí téì sobé pamatovati, Ze do nerostů od

stupnè 1. ai k 3. lze rj’fpnouti nehtem, ай 110 6. dobrym noiem,

ai do 8. vybornym pilníkem anglickym. Nerosty od stupné 6. vy

dávají ocelem kŕesany jiskry.
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0 110100511 0010510.

Jak más tomu fysika v ё. 19. 1101, 0020001130100 111110051 0111 26

111151010 10105 01510ш, kolíkráte 10110 hmota. známého objemu 3100

30.01, 00011 30110 5100000 011300111. Hutnost olova. = 11, znamená,

00 kostka olova veli 0511 013010030110 ра100 1111101 101111 3001, jako

1 013010033 ра100 30113. Na 11010011051 3105100511 1010 50 310 30 fy

sice poukázalo, a. 30510 hustota 10105 pŕi 510303011 р010010011 50 00

10001, stává 50 hutnosi’l (11110011301 20а110ш 30110011133011 nerostů.

Skoro 350011 200013011 nerostů ustanovena jest hutnost 5 301111011

р001130511 pravidelnè pri teplotë vody + 14° R. Z toho, со 35ш0

5020011 0 111151010 1110013 3 1110110, 11113100ш0 310 на 1011 501111111, 00

0010513 5 velikou hutností obsahovati budou 10011 11033.

О pomérech nerostů k 5301111.

Nerosty jsou, 00 110 1101013, povahy 301011 102111100 0 1110100

1 1101001 3031011 k paprskům sluneèním musí byti 301101 102ша0113.

110111010 0010513 р10рои51031 530110, 3100 30 lámou, 011100031 neb

jinak odchylují. K vlastnostem 0р110113ш nerostů 001001 111112100

0051, lámavost paprsků, lesk а barva.

Р11Ё’101а0005100г0511‘1305111011 001100010 neb nedokonalá;

průhlednosi'l dokonalou nalezáme éasto na. úplné vyhranénych

nerostech, a spojí-li se průhlednost 5 bezbarvitostí, nazyvá se ne

rost 0113. Pro 010051 5111р00 р1'1'121‘а000511 ustanoveny jsou 331023:

р010р1й21а003 neb poloprůhledny, prosvitavy, 001110

nách р1о5311а33а 00р11’111101103. y

Lámavost paprsků ш0000 300 на (101100010 р1й11101103011

krystalech pozorovati. Drahokamy lámají paprsky 301011 51100, 3100

0010513 objevují 10m 530110 10000 1101100. 2310010 р0201111101103 3051

tak zvany 1130 31010. Mnohé nerosty 10110 001001011 pouze 3011113

paprsek, nybrZ 10211011131 303 30 1130 00511, 2 010110 1100110 310301

5п1010ш prochází skrz krystal, tak 00 (':ernj’7 bod, skrz krystal 100

33151010 5100111 р020103а03, 003031130 50 dvojnásobnè.. Úkaz

tento je nejpatrnèjäí na. vápenci islandském. . Na kryst'alech

soustavy krychlové nevyskytuje 50 nikdy dvojlom; také u 3103011

krystalů lze 303 jenom 331513011 510010011 pozorovati. Nakrystalech,

00.10003101011 110 501151033 30111000030 neb klencové, 100000 33

pátrati éára heb smér, ‚1110 111010110 paprsek dvojnásobné 50 0010100,

03010 0013 zûstává, a tuto èáru nazyváme osou optickou kry

stalů. Osa. tato 30 3 112110111 5р03001 5 1110301 11гу51а10р1501 05011

nerostů, a krystaly, objevující 300 301100 optickou osu, slovou jedno

.0sné. Krystaly z ostatních soustav 35011 113030500, 30510 na nich

11311. 501013 0010211 120, die 111013000 bod, skrz 111351111 р020103003,

neukazuje se 1130300501100. 5

_ Ve vápenci spojuje 50 osa. optická s hlavní osou krystalovou

330111000 osu. Ubrousí-li se 10113 takového krystalu, jak 00 ob. 40

Неман-ша кием prima”. и. эти vydání. 2

27
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naznaeeno jest, a р01о21-11 50 3011110 2 ubrousenych ploch na éernj’f

bod, neobjevuje se nam tento dvojnásobné, pŕihlíäejícím skrz hoŕejsí

plochu ubrousenou. ‘д’

911102110 upotŕebení praktické stalo se

s tenkymi lístky nerostu, vůbec znamého

turmalínu; lístky tyto stípané rovnobéiné

k hlavní ose krystalu mají onu zvlástnost

do sebe, 20 paprsek sluneëní polarizují

(fysika 6. 183). K tomu úéelu se dva lístky

0111 platky turmalínové zasadí do dŕevènych д ‘

krouiků, 302 0100011 120 v okách drátu na

způsob klestí zatoëeného. Ob. 41. Dva platky '

abcd a efgh (ob. 42) jsou dokonale prů

hledné, р010211110-11 30 na sebe tak, aby

osykrystalove’, 310112 smèr na. nasem obrázku

èárkami naznaoen jest, byly vespolek 1017110

Ьё2110. Otoèí-li 50 pak jeden 2 platků o 90°,

obr. 4.0.1112un

„fr- 1. u ',ìiîzv

Ъuw -- ‹ 

ŕ

    

tak 20 osy krystalové se postaví jedna na Них {- mìte( :x 1

druhoukolmo, ob. 43, zmizí průhlednost «'lq ‘‚ ïdocela. Vstroíme-li nyní mezi kŕiiujíeí se ìï_ . " HMM.

plátky krystal néjakého nerostu, zůstanou .- '0iI

tyto neprůhledné, nemá-li nerost ten vlast f '

11051 dvojlomu; objevuje-1i ale sam 0 sobé П ШЁТЧ

511010000 dvojlom, stanou se okamäité prů- -ìtí’ü’ï тою“

zraénymi. Plátky opticky jednoosny'ch kry- Ш‘! 01‘ 'U5 1901

stalů, mezi kŕiîující se turmalínové lístky ш‘ “1401911

р01020110, ukazují oku naéemu soustavu ba.- ß ‘LVM HH

revnych kruhů uprostŕed s eernym 111120111; "Hq Mov '

' 011510101110 opticky dvojosnyeh krystalech spatŕujeme

elliptické pruhy barevné 50 dvèma. skvrnami “mi ,Í‘U’V ‘ ‘(МИМ

temnymi, na pŕíů leìícími. «10H- 310110! г SVS ЯМ

Turmalínové klístky poskytují tedy vy- .w1 ew-rqsq‘

datnou pomoc pŕi badání krystalopisném. ЩИ Ш; ИS tvarem krystalovym souvisí 102 pa- »'Qq U 1L V

mëtihodny úkaz mnohobarevnosti ne- "Lem 031103

rostů, kteryä se zakládá v tom, 20 jeden

a tentyä krystal objevuje v rozliónych 51110

rech rozlièné barvy. Krystaly ze sou- :moa .- l

stavy kryehlové nemají vlastnosti této; 2016111? ’ ' ‘13ml `

soustavy jehlancové a klencové vyskytujeî 50 110 nékterych dvoj

barevnost, 110 krystalech vsak ostatních soustav i trojbarevnost.

Lesk nerostů závisí od povahy jejich povrchu, a jest tím

dokonalejsí, èím více podobá se tento v hladkosti zrcadelní plose.

Jemné ryhy, rozpukliny a jiné nerovnosti spůsobují vseliké druhy

a stupnë lesku, 1110102 50 naznaëují zvláätními vyrazy‘àk SUIS#

  

»I Rozeznáváme leskäkovovy, diamantovy, sklovf vos

kovy neb mastny, perletovy‘ia hedvabnj’f.< шатание 3202

1 „1. м, „12,0 ,....w 1 u
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(ту v stupni lesku naznaëujíce nerosty

silnè lesklé,1esklé, málo lesklé,

tŕpytivé а mdlé, метут stupeń

poslední se падет na lomu zemitém.

Barva. nerostů rozeznává se oby

êejnym způsobem. Hlavní barvy jsou:

bílá, sedá., èerná, modrá, zelená,

Шиш, èervená a hnèdá., ku kte

туш pak nesóíslny робе‘; vselikych pŕe

‚ chodních barev a smísenin pŕipoèísti

musfme. Sestavena jest i zde jako pŕì tvrdosti дымит stupnice,

dle kteréi naznaéuje se barva jistych nerostů zvlástními jmeny.

Nemalé důleìitosti má do sebe téZ vryp nerostů, t. j. barva.

prásku, деп о1›‹1гй1ше rypnutím do nerostu néjakym tvrdym nastro

_ jem. Vryp byvá (tasto svètlejsí, neàlj jest barva nerostu; tak ku p1".

je manganit skoro вешу, vryp jeho má ale barvu hnèdou; mnohdy

souhlasí barva nerostů s vrypem, «tasto téä nalezají se nerosty dosti

pestŕe a. silué zbarvené, jesto mají ve vrypu práäek skoro bezbarvy’.

Jestë nékteré jiné úkazy optické moäno pozorovati na nero

stech, které vsak mají vesmés щепы důleäitosti. Sem náleií tak

zvané duäkování, talácení a rozlièné ménéní barev. Pestré а.

Ьагешё nabihání nerostů má svou pŕíóinu v tom, йе se okysliée- 5g

>ním utvoŕí na jejich povrchu jemná. kora, která napadající paprsky

láme rozmanité.l Tak vynikají nèkteré nerosty barvitostí holubího

krku, pávova рей aneb se skvèjí v pestrych barvách nabéhlé

.oce1e. Mnohé nerosty záŕí ve tmé, byvse (Шуе ро delsí eas

vystaveny sluneèním paprskům; téZ ohŕáté neb vypálené krystaly

,y‘ydávgjí ípo tmé slabou záŕ, kterouä vlastnost jmenujeme sv 13161

ov 11 .

Jak se mají nerosty k elektŕinë a k magnetiénosti.

Jak nás fysika v 5. 194 uèí, rozdélují se veskerá. télesa ve

'dvë veliké tlupy. Do první náleäejí vsechna téla, тега se tŕením

stávají elektrická; pŕírodniny pak vlastnost tuto neobjevující

zahrnuje v sobé tlupa druhá.

Elektrická tela jsou nevodiói, bezelektrická pak se po

vaìují za dobré vodioe elektŕiny. Zdali nerost je schopen elek

tŕinu udrìeti ëili nic, иконы se tŕením a pŕiloiením nerostů k elek

trosko pu ëili кушаю elektrickému. Zkouskami je домино, Ze

nerosty, téìké kovy obsahující, elektŕiny nepoutají: jsou tedy bez

elektrické; nekov pak, jakoì i slouèeniny lehkych kovû, podr

Zují vzbuzenou v nic elektŕinu, slovou tedy elektrické a patŕí

k nevodiůům neb polovodièům.

Magnetionost shledala se jen na. nékolika nerostech. K témto

náleìejí dle §. 184 fysiky nejvíce rudy bohaté na Zelezo.

tìènost ветвей skoumá se magnetickou jehlou.

Magne- r
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 ‘и ‘e Отнимем-02. 'm1

Jak se _mají nerosty 110111111, 110101111 a hmatut,

Vétäí poéet nerostů nepůsobí nijak na más eich a „105110113г

bez zvlaätního zápachu. Nèkteré nerosty vyvinují zápach, jenz pak

nálezí k podstatnj’fm jejich znakům; Zápach 110105111‘ má svůj původ

nejvíce v hmotách pŕimísenj’fch, zvlástê ús‘trojnj’fch, jakoz i v oleji

'kamenném (lueba §. 218); èasto se vyvinuje zapach teprv tenkráte,

.kdyz nerost tŕeme, neb na néj dj’fchneme, neb jím koneéné o né

-jakj’f tvrdj’I pŕedmét kŕísneme. Ohŕáty zapáchají nerosty, arsén a

síru obsahující, následkem luèebné promèny.

Na. 011111 шо11011 jen ony nerosty úéinkovati, které se ve vodë

«rozpoustéjü poéet jejich jest жратву. Chut'l nerostu zakládá se

téz v lueebnj’fch souóástkách jeho a jest bud s'laná, jako u kamenné

soli, buä hoŕká, jako u hoŕké 5011, aneb chladivá, jako u dusiënanů.

> Pŕi ohmatu vzbuzují nèkteré nerosty v nas poeit drsnostì,
`jako lava, neb 'm a s t n о 1 y, jako mastek. Jiné shledáme s tu d e nfé,

ku kterym nálezejí zvlást drahokamy. Nëkteré> nerosty Ssají téz

vodu do sebe a èiní to mnohdy s takovym úsilím, ze zůstanou lpëti

na jazyku neb na mokrém prstu; zvláäté hlíny vyznamenávají se

touto vlastností. \ `

3. Luèebné vlastnosti nerostů.

Nerosty jsou, jak jsme jiz dŕíve podotknuli, luóebné slouéeniuy

v pŕírode se vyskytující, a protoz musejí míti téìŕI souèástkam svj’fm

-pŕiméŕené vlastnosti, kteréz jmenovitè rozkladem chemickj’fm na

svétlo vystupují.

K'dyz tvar а, vlastnosti fysikalné k poznání a ustanovení ne

rostu nedostaóují, berou se na pomoc luèebné jeho vlastnosti. Ne

rostopisec zada od luéby rozŕesení dvou otázek: Pŕedné, z kter'ch

látek skládá se nerost a napotom, 111110110-11 1‹ай‹1ё látky v ném jest

obsazeno.

Chceme-li na poslední otázku odpovédíti, jest tŕeba, abychom

nerost v souèástky jeho rozlozili а tyto opatrné svazili, kterj’fzto

vj’fkon luèebnj’Í nazj’fváme: rozbor kolikostny ё. quantitativní;

fk práci této jest zapotŕebí 111110110 èasu a Veliké pozorlivosti.
,.

Rozbor jakostnj’f è. qualitativní udava pouze, z kterych

látek se skládá nerost a jest mené obtíznj’f, zvlástë pro‘nerosto

pisse, jemuz jestè jiné znaky napomocny bjvají. Také jsou nástroje

а pomůcky k dosazení tohoto úèelu velmi jednoduché a „lze bez

‘чешусь obtízí ì'na cestách v ciziné v sméru tomto pracovati; roz

kládajíctvlastnosti ohné a. rozpoustêjící síla vody Aa kyselin 110518.
èují kjrozboru tomuto; béŕeme-li na рошос pouze oheń a suehé

soli, skoumráme, hmotu za sue‘ha; upotŕebujeme-li vsak tekutin,

tedy 'za'mo'kra, eili na mokré cesté. www; M_ )I

'Jak se mají '.nerosty k tepxlu.

Pŕi lueebném skoumání In‘erostů uzívá se Arozmanitj’fehl stupńů
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teple;` bud ohŕeje se hmota pouze aneb se roztopí v 211100101 pla»

mené. Abyohom tento stupeń tepla vyvoditi mohli, béŕeme na

pomoc .dmuchavku, obr. 44; tento nástroj skládá 50 2 delsí mo

sazné roury ab s násadkou rohovou neb ze slonové kosti pro ústa

на 1101101 и; na druhém konci b rozsíŕena jest roura tato v krátkj"

vzduchojem cd, v п0ш2 50 také usazují slíny, foukáním do roury

vniklé; ze vzduchojemu vychází rourka fg, konèící se v platinovou

Obr. 44. Obr. 45.

  

spici h, v 1112 112110221 50 jemná dírka. Jak 5 dmuchavkou 50 za.

chází, vysvítá z obr. 45. Foukajíoe pomocí dmuchavky do plamene

lojové svíce, dosáhneme v malém to, со kováŕ velikj’fm mèchem

způsobuje, t. j. veliky stupeñ tepla v malém prostoru. Plamen

svíce, na stranu hnanj" 0110121 podobu kuìelovitou, do 301102 ostrého

konce klade se malé zrno nerostu, 301102 povahu právé zpytujeme.

Toto se stává bůd‘ pomocí kleätièek s platinovj’fmi spicemi, aneb

se zrno (průba) р01021 na dobŕe vypáleny 111101, 30112 50 pak k pla

menu nakloní tak, aby jeho spice oZehala zrno nerostu. Je-litŕeba

3011 11111110110 tepla, 11021 50 průba do sklenéné roury, kterái se

ohŕeje bez pomoci dmuchavky v plamenu kahancovém dle líbosti.

Pŕi této zkousce slusí dáti pŕede vsím pozor na tavitelnost a

tékavost nerostu, 1302 pak i na. to, zdali plamen, zrno 0201103101, 50

nezbarvil.

Tavitelnost nerostů jest rozmanitá; nêkteré soli roztavují

50 312 v mírném teple plamene kaháncového, 31110 teprv v nejvétsím

horku, a opét jiné se neroztapëjí ani v tomto. Stupné tavitelnosti

50 па211а0и31 11уга2у: velmi snadno  snadno — nesnadno
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— tei ce — 1011111 10100 tavitelny а koneëné neroztopny'.

Pŕi tavení objevují se ëasto pozoruhodné úkazy.

Nekteré nerosty roztavují se tise a. pokojnê, jiné vrou, nadi

mají se, prskají atd. Roztavená hmota jest bud skelná nebo strus

kovitá, porcelánovitá, bud’ se promení 1 kulièku neb zrno, jakoî 11a

kovech pozorovati můîeme.
Tékavé látky vyluëují se ůasto za ohŕátí nerostu.v Voda

obyëejnë se odpaŕuje a nutno pozor dati, zdali byla jen 0d nerostu

pohlcena neb skuteèné s ním luóebné spojena (voda krystalová,

luèba 5. 33). Mnohé nerosty vyvinují plyny, jako na pŕ. vápno

kyselinu uhlièitou, burel pak kyslík. Působením kyslíku vzducho

vého tvoŕí se 1 011111 11010 slouéeniny. Rudy olovéné pokryvají se

älutou korou kyslièníku olovnatého, antimonové: bílym kysliëníkem

antimonovym; nerosty sírné vypouätëjí páry dusivé а snadno 21121`

120111011 kyselinu síŕièitou, nerosty pak arsen obsahujíoí vyluóují рагу

kyseliny arsenové, páchnoucí ëesuekem. ,

Zbarvení plamene dmuchaveëného byvá êasto znakem

dosti podstatny'm. Strontian jej barví tmavoëervenè, vápno bledo

ëervené 0111 záŕovê, kali do ñalova, natron silné do Zluta, bor

a méd.’ na "zeleno, atd.

Dosud jsme pozorovali chování se nerostů v ohni 0 sobë, bez

väeho cizího vlivu. A väak ëasto se k zkouäkám tëmto pŕibírají

тку v’pomocné, kteréi pak způsobují zvláätní úkazy. K têmto

náleìí yslík vzduchu, uhel za podkladek slouäící, plyny vnitŕní

èásti plamene dmuchaveëného, uhlan sodnaty, borax, fosforová эй]

a kyanid draselnaty. y

Okysliéující sílu kyslíku vzduchového poznali jsme jiä v 5. 32.

Abychom väak vlastnostem plamene dmuchaveëného lépe poroz

uméli, musíme sobè v pamët uvesti obsah 5. 64 1 luèbé, kdeä

0 111011 31й ŕeó byla. Z ё. toho vysvítá, йе р1у11у jenom na 2011105

äím kraji a na samém konci plamene hoŕí; u vnitŕ pak nalezají se

páry a plyny vodíkové u uhlièna-té. Plyny tyto, snadno s kyslíkem

se spojující, mohou upotŕebeny byti k odnímání kyslíku, tak zvané

redukci (odkyslièení nerostů). Patrno tedy, йе kyslík jen na

konci plamene pŕístup ma’. a protoä se také plamenem okysl'i

011 jícím éili oxydaèním nazyvá. Vloäí-li se tedy zrno nerostu

ke zkousce ustanovené do vnitŕního plamene, jenä nevydává.

äádného svétla, odkysliéuje tento zrno průbné, bylo-li spojené

s kyslíkem: z kysliëníku kovového stane se tedy ryzí kov; éást

tato plamene sluje téi vnitŕní ëili odkysliöující. Kousek 011111

шййе 1011111 snadno zevnéjäím plamenem v bíly kysliéník, 111111‘

111ш pak zase v lesklé kovové zrno proménên byti. Okysliéující

plamen sobé vyvodíme, kdyä konec dmuchavky do plamene svíce

vloiíme, obr. 46; plamen oxydaëní je ostry, modry a slabé svítící.

Plamen odkyslióující ëili redukèní obdrìíme pŕiloìením konce dmu

chavky k okraji plamene, obr. 47, a slabéjäím dmycháním. Plamen

:tento je äiroky, älutè ‘ svítící а dává 0 111110110 mené tepla neäli
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Obr. 46. Obr. 47.

  

pŕedesly. Dobrou sluZbu Копай pŕi zkouskách s dmuchavkou úzké

plamenyplynové, a chceme-li zrno průbné odkyslièiti, dobŕe jest,

poloäiti je na пне] dŕevèny,
jenä velice odkysliëení napomáhá.

Pŕísady sody a boraxu k zrnu průbnému slovou тайма

а SlOllÍÍ k Vyrábèní snadno roztavitelnych slouèenin. V zkonskách

pOdObDÍCh upevníme zrno průbné v úäku platinového агат, Obr.

Obr. 48.

Р

ò

48, a rozpálene’ strëíme do sody neb boraxu, jejichä

шику snadno se pŕichytí a s nerostem se roztaví.

Шайтан sodnaty dobŕe působí v slouëeninách Нетт

kovych, Бродила se s nimi velmi snadno v rozpustné

sklo sodnaté, aneb шит k tomn, aby síru, arsén,

mangan a jiné nerosty, v ìaìru v kyseliny pŕecházejíeí,

pŕevádèl do tvaru rozpustnyeh S011’. Kyanid draselnaty

je vyborné tavidlo pŕi odkysliůování. Borax úeinkuje

эти kyselinou bórovou, v ohni netèkavou, kteráä se

spojuje v ohui s kyslieníky kovovymi v barevné, sklo

те 510иёеп1пу, jejichä barvy souhlasí skoro s bar

vami slitin skelnyeh, jeä jsme seznali v §. 83 1иёЬу.

Působení a upotŕebení soli fosforové je stejné s bo

raxem. Sluäí pŕi tom bráti ohled, v které ëásti pla

mene se taví průba, jesto jí okyslióující i odkyslì

ëující plamen jinak barví, jak нашедшей pŕíklady

ukaznjí:

Bal-va průby s boraxem

  

 

кувшин‘ v plamenu okysliènjícím. | v plamenu odkyslîëujícím

chrómìty'I smaragdová. ilutohnëdá; po vystydnutí

bezbarvá.

manganity наша. èirá.

antímonovy миопии. neòistá a sedá.

vizmutov èirá.. seda a каша.

zíneënat èirá; je-li mnoho zinku,bílá. vykouŕí se.

вящему »i èirá. èirá.

мотиву zlutá; po vystydnutí bezbarvá. odkyslièuje se v kov. канону.

мету tmavoèervená; po vystydnutí zelenavá, modrozelená..

svètlá. ai bezbarva.

kobaltity modrá.. modrá.

пакту èervenavá, Шиш, po vychla

dnuti svètlá. sedá.

mèdnaty zelená.. èirá., po vychl. silnè èervená.,

I верх-Шлема.

мышцу po vychladnutí bílá. ëedá..
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Vezmem-li kon‘eëné vodu а kyseliny co 1011010 pŕi 51011010111

nerostů ku pomoci, octneme se úplnè 110 poli 1110110 semé pŕísluä

ném а 1у100111105’Ш102у, jeZ 505101111 0 10 150011 р10п10110с11 51000

1011 20 úlohu sobè vytknul's. rozborná 0111 analitická 110130. Zde

budiä jen dotknuto,ï 00 se obyèejné v upotŕebení »ff 1011001

`11511 poŕá ek zachováváï 10112 béŕe se р1000151111 в‘ .

kyselinaJ solná, 111501100 011510110 0 1101100110 5111150111110. l

puätèní průby (1110110 4§. 45). Nejöastéji se upotŕebúj

solné, abychom seznali, zdali 1 111 nerost neäumí, t. j. 20011 11001)

sahuje kyseliny 011110110,‘ 111010 1 tomto pŕípadu vypuzena 11110.

Co 151110 ай posud р0100011, bylo zapotŕebí, abychom nyní

5 prospëchem seznámiti 50 mohli s nerosty samymi. Zde arci mu

51п1`е 50 jen uspokojiti pouhymi popisy důleìitëjäich nerostů,faé

llipŕíti nelze, 10 1 nejdůkladnèjäím popisem 1 р1‘11'000р1511 vůbec 0

1 nerostopisu 211051 1011111 málo 110100110 jest. Zde tŕeba prede

151111 110001001 názorného 0 11051111110 pozorování, nebot nejde 200

0 10, abychom pojmy, pouhym pŕemyälením vzniklé, do paméti sobé

vätípili, nybrä abychom ze 150011 11051110511 nerostů, smyslné

pojmutych, utvoŕili sobé obraz, jeni by navädy 1111110] 1 mysli 11051.

Р1°010й musí kaîd’, kdo se nerostopìsu nikoliv bez prospéchu 110111

01100, pilnê sbíratl, co mu 1 ohledu tomto poskytuje nejbliääí okolí.

I vn’ej'chudäí krajinë nalezneme pŕece 11000 р0110п0110, а105р011 110

1101111 110105111, 0 110201110 502110111 jejich 11051110511 bude nám 00Ъ1'1ш

základem, 110 1101110 svá porovnávání 5 111111111 1102110ш1ш1 nerosty

zaloìiti můieme. Mimo to lze zakoupiti 211101111 peníz pouélivé

sbírky 150011 rozmërů u obchodníků 1 pŕírodninách, zejmena u

170051010 111100 1 Р1020, 10110 1 jednotlivé kusy a. 0010 sbírky pro

5110111 1 dům v 011100111011 skŕíních 110 110200001 do 150011 110110111

102051101. Kde se ve veŕejnych 511010011 pŕírodopisu 1101, jsou sbírky

pŕírodopisné 211051 1101110, 10111110 1101у111111101110 р011‘0Ъп0, abychom

110 111011 11051110511, 0 1110110 jsme 01,‘ posud mluvili, 0020100 001111111

11110201011 mohli, éími pŕedmèt, jinak 00511 5110110 01111, 1ер11 50

stává 20й11111п1 а 001100111111. V pŕírodopisu je 001101151 ро 15 р1‘ес

jenom nuzná 110110, 111010110 ihned 001100000,- jak mile 1 051111100

о01ш0 na. 100 р01111йе11 шййеше. .PVDA

  

Rozdêlení nerostů.

Nerost, jenä 50 511ш 1110011111111 510и00115111ш 0 511ш1 11051

110511111 000 150011 111111311 nerostů 1151, р010й1110ш0 20 211051111 011111.

Р0001 druhů, 11ш10 způsobem utvoŕ'eny’ch, je 1011111 0 051011000

10510 zrůstá; roëeiŕl není 501000010 5у510ш0110110 102001001 nerostů

bez obtíäí. ivoîîchové mají rozmanité ústroje, poskytující pod

5101110 2110111, 010 111011011 50 00 1110, 1000 0 001001 102001111 111011011,

1011 ie ku pŕ. zaèáteóník v rostlinopisu, jenä 1 501151010 001110 50

2110, 1 pŕi nepatrné znalosti rostlin jiä schopen jest 000010 110
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známou шашни ustanoviti а jmeno деп udati. V äivoëicho

i rostlinopisu nalezáme pŕedméty, vyvinuté v rozmanitych stup

ních dokonalosti, mezi метут jsou экого vzdy jakési mezery,

pŕirozené rozdëlení naznaeující. О nerostech nelze totéz ŕíci: ne

rosty jsou väechny stejnê dokonalé. Nejpŕednéjáí vlastnosti jejich,

jako: tvar, hustota éili нитов: а. tvrdost berou se sice väeobecné

za základ nerostopisného systému, aèkoliv ani jedna z tëchto

vlastností ani väechny dohromady neposkytují stálého a. jistého

vodítka.

, Protoä má i starsí rozdèlení nerostů az podnes jakési právo

a mnohostrannou platnost. Dle toho rozdélovaly se veäkeré nerosty

na. ètyry тау, totiz: 1. Soli, neb rozpustné nerosty; 2. kameny

eili nerosty nerozpustne' va zemité; 3. rudy, êili nerosty s tèzkymi

kovy; 4. hoŕaviny, oili nerosty zápalné.

V dobè novèjsí vydobyl sobe zvláätní platnosti náhled, ze

luëebné slouëenství nerostů jest hlavní odmínkou jejich давшем,

а ргоёей má luèba. штаба}: vliv na roz élení nerostů vůbec. Zde

tedy se pŕedpokládá, ze azdy Ш S lui-bou onëkud se seznámil,

kdo se s nerostopisem zabyvati chce; bez luëgy je míneralogie jen

тезка s pestrymi kamen . V luóbè nauëili jsme se шиш jiz mnohé

nerosty, coz nám ротам ostatních velmi usnadní; protoz take

klademe nasemu rozdélení luoebné slouëenství za základ. Nerost

jsou tak seŕadéné, jako jsme to uèinili v luèbé s prvky а jejic

slouéeninami.
 

 

I. и. ш. 1v. “Xi-a'

Trlda. gTrxda. 'vI`r1da. Tnda. наитие Elon.

Nekovy. Lehké kovy. Kremany. Tèzké kovy. денди?

Skupení : Sknpení: Skupení: Skupení : Skupení :

l. Síra. 8. пшик. 16. Puchavce. 24. Zelezo. 39. Soli ústrojné.

2. Selén. 9. Sodík. 17. Hlíny. 25. Mangan. 40. Pryskyi'ice.

3. Tellur. 10. Ammoniak. 18. Stèpovce, 26. Chrom,

4. Arsén. 11. Vápník. 19. Окинаву. 27. Kobalt.

5. Uhlík. l2. Barium. 20. Slídy. 28. Nikl.

6. Kì‘emík. 13. Strontík. 21. Надев." 29. Zinek.

7. Bór. 14. Ной-ёж. 22. Augity. ’ 30. Cin.

15. Hliník. 23. Tvrdokamy. 31. Olovo.

32. Vizmut.

33. Antímon.

34. Méd.

35. Rtnt.

36. Stî‘íbro.

37. Zlato.

38. Platina.

 

Od mnohych pŕírodozpytců угадал se plyny i voda mezi ne

Розгу, coz my tuto uèiniti opomineme, ртарокмаадйсет 2e vseobeené

jiz тащу jsou.

38



26 v Oryktognos'ie. ‘

Právé uvedeny rozvrh je sice vhodny’ k snadnému pŕehledu

nerostů, avsak 10606 spůsobily k stanovení jinych neznámych nero

stů. Jenom známé 10601106 slouóenství 068 р0061, do které tŕídy

a do ktcrého skupení nerost vŕaditi 106100.

Tak poznáváme nerosty tŕídy první od prvního a2 k pátému

skupení snadno dle hoŕlavosti 6 26р6с110 v horení. Bór se vysky

tuje v pŕírodé velmi zŕídka co kyselina bórová; kï'emík naproti

tomu co kyselina kŕemíková 061021 pod jmenem „kremen“ k nej

rozsíŕenèjsím nerostům, tvrdostí a nerozpustností se vyznaéujíoím.

Do tï‘ídy lehkych kovů zahrnujeme vsechny nerosty, jejichZ

hustota 0001 více 00211’ 511161 116181 1108101у vody, mnohé 2 01011

jsou bezbarvé, nèkteré téZ rozpustné ve vodë; k 1611110 patŕí soli

draselnaté, sodnaté a 001060616; 16200 rozpustná. jest sádra. Uhli

61160у vápenaté, barnaté, strontnaté a hoŕeénaté 80ш1 a vrou, vky

801106 80106 80 rozpoustëjíce. Baryt 8610 V kyselinách nerozpustnj7

pozná se dle velìké tíZe 6 dle zbarvení plamenu dmuchaveůného

116 201000, jejä strontian Уйду barví nachové.

v Tï‘ída tŕetí obsahuje veliky р06е1 nerozpustnych kì‘emanů,

slouëenych 2 vétsí 66811 2 podvojnych 8011 kyslióníku hlinitého

8 jinymi zásadami. Také v této tŕídé jsou néktera skupení pod

statnymi vlastnostmi vyznaöená; rozpustnost a gelatinování v kyse

linë 80106, vŕení puchavců v ohni, tmava'. barvitost augitů, zvlástní

« lesk délitelnych listů slídy, nejvíce vsak tvar krystalovy poskytují

nerostům témto důstateoného rázu charakteristického.

Nerosty» jejichä 1160 pomérná. 6111'11010081 pŕesahuje 61810 6.

a 1110162 80 pestrymi, kovovymi barvami, jakoä i leskem kovovym

vyznamenávají, náleiejí bez odporu do tŕídy téäkych kovů. . Tu

pak 66810 jiì. povrchní barva 068 р0060]0,' do kterého skupení ne

rost vŕaditi mame. Vzácné kovy se ostatnë zŕídka v pŕírodé vy

skytují a protoä stanovení `1031011 nam asi velikych 0111121 nikdy

,-nespůsobí; kovy ceny 100081 odkysliëují se snadno a с1п, olovo,

vìzmut a 601111100 prozrazují se brzy chováním туш pŕed dmu

ohavkou.

39 Koneóné seznáme také, йе nerosty pŕî ohŕátí ëernající a otom

hoŕící, náleäeti budou k 810060010610 ústrojnym, mezi které v echny

pryskyŕice snadno vŕaditi dovedeme. .

K 062066001 nerostů uäívá se 8 prospéchem luëebnych formulí

a protoZ pŕedeslali jsme s úmyslem nauku 0 106116, na kterouä se

nyní velmi zhusta odvolávati budeme. Aby se vsak i 10601106 formule

oo ш0206 nejvíce zkrátily, zavedena jsou zvlástní znaménka. Vétsí

6681 nerostů obsahují kyslík neb síru, 81006006 80 zásadou bud

kovovou neb nekovovou, 6 р1‘010й 80 062066010 2 pŕiéiny 8061106]
81110 pŕehledu jednaA rovnomo cnina kyslíku teékou 6 jedna rovno

'f- mocnina síry óárkou, nad zaůáteénymi písmeny zásady umísténou.

Tak ku pŕ. je Í( = KO = kysliëník draselnaty 6111 kali; = SiO, =
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113501100 kŕemíková; ŕb = Pbs sirnfk olovmtí; "ät 011

= 8118, = sirník 00111110111003 0 1. 11. 01100010-11 002000111 1130

rovnomocniny prvků, pŕetrhneme pŕíéní 00100 písmeno jejich, tedy

'ŕe = 10,0, = 11у51100111 zelezity'; '1&1 = Ano, = 11у511011111 111111113.

0510100 50 3 00200003001 formulí 10001103011 200110303031 pravidla

v §. 19. 100113 uvedená; proto je KS-j-AIS’ = 110,80, +А1‚О„38О‚=

110ш01100. Jak patrno, odpadávají 0 510000010 první ŕady znamení

001113 0 3100 rovnomocnin znamená. se 0151001 3 pravo u hlavy

písmena.

Pŕi popisu kamence v §. 95 1000000 00511 2ш111111 35100 50

о pamêtihodném úkazu, v rovnotvárnosti (§. 22) nerostů 50 za

kládajícím; zásada totiz 0030110 510000111113 můze bud 005100110 neb

20010 zastoupena 11311 311131111 zásadami, anizby se zmënily hlavní

znaky této slouëeniny, zvláste tvar krystalovj’f. V nerostopisuna

lezáme pro tento úkaz 30010 3100 dokladů, zejmena v ŕadé podvoj

113011 kŕemauů. Tak se zastupují kali, natron, amoniak a vápno,

taktéz vapno, magnesia, kyslièník zeleznatj" a manganatj, jakoz

i kysliëník zelezity, kysliëník chrómitj" a kysliëník 111111113, 1301100

5110р01110у 113511001111'1 kovovy’eh, vzájemné se zastupujících. Zastu

pující 50 5000051113 31510 51000011103 znamenáme uzavŕením 'ich

závorkou. 203110033 ŕíklad vtomto ohledu nalezáme na gran atu,

jenz se 002000030 nasledující formulí:

(Ca,Mg,Fe,Mn) aSi + (ńl,Fe,Gr)Si.

Granat, jak patrno, je dvoj--kŕeman, 51000003 5 1 rovno

mocninou kyseliny kŕemíkové, spojené s 3 rovnomocninami zásad

50 20510р031с1011: 30р11а, magnesie, kyslièníku zeleznatého nebo

manganatého, téz 2 301100 rovnomocniny kyseliny kŕemíkové, spo

jené s 1 rovnomocninou zásad kysliůníku hlinitého, zelezitého a

chromitého.

Uzíváme téz k vůli krátkému 002000001 101103300 510000010

3500110003011 formulí, jako na pŕ.` pro granát formule 005101103101:

11851 + 1151,

kde pŕedstavuje 51011000100 рг30301, 5101100111110 1135110111110 110

3033011. Pŕi 002000001 1001110 formulí jde 1110300 0 to, aby 31513

pomér byl 01021 mnozstvím kyslíku kyselìn a 205011, jakz nejjasnèji

vysvítá, pozorujeme-li väeobecnou formulí RSSÍ. Tudíz pŕijdou na

3 rovnomocniny kyslíku kyseliny kŕemíkové 3 rovnomocniny kyslíku

v 2050110, ktera jest 5 01 510000110, ‘031 by tato zásada jen z jedi

ného kyslièníku kovového sestávala, nebo ze 5ро3еп111у511001110 3300

3ш011о3003011.

Z nadŕeéeného vysvítá téz, ze jest nemozno velké ŕady nekovů
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sestaviti do jist'é soustavy dle jejich назад kovovj'fch, proëe'î oddë-l

líme radëji veskeré kŕemany do мази]: тау.

Popis nerostů.

V následujícím popisu můäeme pro obmezenost штата jenom

о nejdůleìitëjäích nerostech struènë pojednati. O nèkterj'ch, jako

ku pŕ. о uhlí, promluvili „тете jii v luëbé dosti obäírné a ргоёей

bude v takovém pŕípadu dostaëovati pouhá zmínka.

УМЫ poéet nerostů jednoduchych objevuje se v pŕírodé ve

velmi obmezenych pomérech; jiné naopak tvoŕí nahromadëné v cela

pohoï‘í z мы èásti кош Zemskou, a ргоёей о tëchto jesté vnauce

_0 hornináeh zvlást bude jednáno.

V nasem popisu znamená T tvrdost a H hutnost ëili potaänou

{Ш nerostû.

Co se tyèe názvosloví nerostů, panuje v ohledu tom ‘гений.

libovolnost. Nerostopisci udèlují nerostům jmena dle шитые, dle

slouëení luèebného neb jinych ‘лазают; ůasto téä jim pŕipojují

jmena slavnyoh muìů, ve vêdé proslulych, jako na. pŕ. Naumanit,

Mohsit, Okenit atd. My v ohledu tomto ponecháme n ero stům

obecnym jmena domzîcí, псы se uiívá v äivoté obyéejném. Pŕi

гнусь pak nerostech, více сени jen pro vèdu majících, podräíme

jmena od vsech národů вата stejné uiívaná a budeme tedy mlu

viti o aragonitu, rutilu, vizmutu, ПИШИ väak 0 vápenci hranolo

vém, o chasonci osodèlném a kalíku klenëovém, Мех-Мю jmena

se hodí lépe do soustavy uëené, jii provesti my väak za úéel jsme

sobè nevzali.

I. Tŕída nekovů.

_ 1. Skupeni. Sirs..

1. Samorodá. éili ryzá síra. Soustava krystalová: Pŕímo

тата. Základní tvar, osmistën kosoètvereůny, je na тешась a

rozích rozmanitë otupen (ob. 48, 49 a 50). Caste падет se v pŕí

rodé téi síra krystalovitá, zrnitá neb гении, zŕídka. vláknitá..

Étípatelnost je nedokonalá; 1on1 lasturovy ai легок/п’; Tv. = 1,5

ай‘ 2,5; kŕehká, тыча; H.: 1,9 ай 2,1. O ostatníc

síryfa jejím upotŕebení кашпо jiä v luèbë §. 40.

Obr. 50.

vlastnostech

Obr. 48. Obr. 49.

  



I. Tñda.--'Selén ‘a` Tellur. Arsén. ‘29

Nejdůlezitéjsí 001021010 fsíry je Sicilie', kde se dobyvá v útvaru

tŕetihorním, doprovázena jsouc vápencem a coelestínem; u Girgenti, Y

-Fiume a.y j. Krásn'é krystaly 110102031 50 1 Konille u Kadixu. Důle~r

.zita jsou téz lozisté hlínité síry u Radoboje v-Chorvátsku 0 0 Czar

kova a Svoszovice v Polsku. Mimo to vyskytuje se na mnohych

místech v Evropé а 1 jinych dílech svéta co vykvét na. horách

sopeónych a coV srazenina pramenů sirnych; vytèzek tento 15011

2051010 daleko za. sicilskym i 00 do ryzosti síry i co do mnohosti.

2. в. 3. Skupení. Belén a Tellur.

Selén jest nerost jednoduchy, v luéebnych vlastnostech síŕe 43

1011111 podobny, barvy sedé, 111010 50 ро roztavení v hnèdou promè

ńuje. Nalezá se velmi zŕídka ryzy a prazen vydáva zápach, podobny

zápachu shnilé ŕetkve. Sirník selenièity barvy pomeranéové vysky

tuje 50 na. 0511010 Volcano.

Tellur jest velmi vzácny nerost; objevuje se ryzy 10 11010011

listovitych a deskovitych, bíle, kovové se lesknoucích; shoŕí, vydá.

vaje 211001111 záp'ach. T. = 2, 5; H. = 6, 4. Jest 5100000 00510

5 kovy, 2110010 50 21010ш.

4. Skupeni. Arsén.

Arsén 0111 \0110300 1101020 50 1 001111011 510000111110011 kovo- 44

vych, jako v kyzu 110 011010111 a niklovém a j. Kovy 510000110

5 015011001 1у100031 vplamenu dmuchaveèném dym bíly, po 005110110

511110 zapáchající, jenz je 1105100 300010111 11у5011110 015011010. Р0ш011

1100110 1101051у 50111 nálezející jsou: Arsén téz otrusik ryzy,

vyskytující 50 00 3011 zŕídka v krystalech jehlovitych, 0051031 1 110

50011 celistvych na Harcu, v Rudohoî‘í, u Vorlíka 1 Cechách a 3.

Barva jeho je 0111010 az 1101010 0101010, 10511 kovovy, 110 12000110

001110 nabèhly; Tv. = 3, 5; H. = 5, 7. Obsahuje 00510 antimon

neb pŕimísené stŕíbro.

Z arsénovych nerostů dobyvá. 50: 11у5011110 015011010,

111010 50 1 pŕírodé 3011 1 110р011110111 mnozství objevuje v tvarech

nepravidelnj‘ch, barvy 1101010 5 105110111 diamantovym.

 

и Zarnek (Realgar ASS2) je 5100000100 511у 5 0150110ш a kry

staluje v krystalech soustavy jednoklonné v 111110011 hranolovych;

„10110 byvá. celistvy. Lesk je mastny, 110110 201010, 305110 0011000,

vryp iluty. Upotŕebuje se ho 00 barvy a v ohńostrojství.

Nalezisté jsou: Jáchymov, Andreasberk 110 Harcu, Bańská. By

stŕice a j.

Kaménka (Auripigment As 8,) jest nerost málokdy vyhra.

nény, obyóejnè v deskovitych neb kulovìtych kusech 5р0100110 50

zarnekem 50 1у511у103101; 10511 má mastny, barvu svètle pomeran

00100 11011 01110110100, р100ей 50 31 10110 1 malíŕství uzívá (viz

1001111 §. 51).
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5. Skupeni. шин.

1. Diamant. Nejvzácnëjsí tento drahokam vyhrañuje se

v rozliónych tvarech soustavy kryehlové. Plochy щам by’vßji баню

drsné, ryhované a zkŕivené. Je першим ze vsech nerostů; T. = 10;

Н. _: 3,5 ай 3,6; ätípatelny; průhledny, лежащей eiry a má. lesk

a lámavost paprsků v nejvétsím stupni. Nalezá. se У naplaveninách

novéjsích ve vyehodní Indii a na ostrové Borneu, У Brasilii, тише

У krajinè Minas Geraes a Tejuko, odkud nyní nejvíce diamantů do

obehodu pŕiehází; У novëjsí dobe objevil se take na Urálu. Ryiuje

se nejvíce z písku rozlìenych ŕek. Obehodní váha diamantů jest

karat, jichî je na 1 lot: 74; 1 Катай : 205 milligrammů; 1 karát

-drobnych diamantů, kteryeh se na prásek roztlueenych k brousení

a lesténí vètsíeh diamantů upotŕebuje, je za 14 ай 17 zl.; hodí-li

se ale jiî Samy k lesténí neb k ŕezání skla, ai za 48 zl. Cena

1 каппы lesténého diamantu пат se на 100 ай 135 zl.; cena. tato

reste väak v ètvereéném pomèru k tíii шатаний, шк ie za dia

mant 5 нагана váäící jií 2 - 3000 zl. se platiti musi. Jakoîto

vzácnosti ceny takŕka neobmezené спеши se dìamanty У klenot

ních komorách panovníků, téiké 100 ай 136 накат. Prosluly dia

mant velko-mohula indického, Kohinur, hora svétla папу, Váìil

dŕíve neìli se stal majetkem králové anglické 186 karátů; na. ob. 51

У pŕirozené velikosti nápodobeny brillant váií 136 Калий; jmenuje

2‘? se vladaŕ (regent), protoîe od vévody

orleanského, vladaŕe francouzského, 'za

2‘/2 mil. franků zakoupen by1;kv шее

1848 Ьу1 со‘, klenot v eene 81111.11.

franků трет‘ do> каждым, in

ventáŕe. ’ ._ „15:8

ще не

Obr. 51

V ŕemeslech potŕeb

mant k ŕezání skla a k rytí.. _ 3

2. Типа (grafit) objevuje 'Se

v deskách a supinách soust’avy klen

cove’. T. = 1 ай 2; H.: 1, 8ай 2, 4;

шрамы die smëru plochsestereé
nych; barva yterna, ocelová; barví a

íse ůerné; na Ohmat mastná. Na

ещё. se vtro'usená. v rozmanité" herni

у ny a co pŕimísenina v Cechachv 'u

.Sehwarzbachm Mokré a Svojanova, v Bavoŕíeh u Pasova, У Anglicku

u Borowdalu a j.. Jemnèjsí a óistéjsí druhy slouií k dèlání tuîek;

spatnéjsí k пашет ieleznych kamen a s hlínou smísená k vyrá.

Ybéni ohni vzdorjujíeích kelímků eíli сузит.’ 1321 мы)?

за. » 3. Anthracit èili uhlí lesklé skládá se z kusů celistvyeh,

majících 10m dokonale щиту; T. = 2 ai 2, 5; H. = 1, 4 çai 1,: 7;

Abarva сета, sedoéerná, lesk sklovy ай do polokovového; внепла

nechávaje velmi málo popele. Nalezá se v slojíeh mnohdy шее

  

"их
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ného objemu v зван-Щеп útvarech zemskych v Öechách u Lhotic

v Budéjovsku, v Sasích, па Harcu а‘? severné Americe. Béŕe se

k vytápèní hutí s dmychadly silny’mi, neb i kamen sprudkym наиз

nj'fm tahem. ‘n’ ‘U

- 4. Uhlí ůerné ëili kamenné je ve slojích celistvé, bî'idlièné

neb vláknité а zemité; 10m lasturovy, пеки/ну, zŕídka Гошу; barva

бегай, lesklá, tŕpytivá, mastná. T.: 2 ай 2, 5; H. = 1, 5, Ной

v plamenu dmuchaveèném, zápach pŕi tom vydávajíc iivièny; popele

zůstává více neZli po anthracitu. Uhlí èerné obsahuje ai» 90°/o

uhlíku, mimo to jesté kyslík, vodík а dusík v mënících se pome

rech; pŕimíseno byvá óasto ай 26°/0 zemitych óástí, mezi nimii

easto kyz äelezny’. Rozeznává se od následujícího uhlí hnèdého

tim, Ze nebarví louh draslovy' na. hnédo.

Obecné jsou následující odrůdy: Uhlí bŕidlióné neb list

naté, celistvé, jehoi sloh je bŕidhénaty neb Певицу; byvá èasto

pestŕe -nabéhlé. Uhlí hrubozrné 5101111` deskovitého, hrubozrni

tého; 10m je nerovny; uh-lí vláknité- dŕevènému uhlí se podoba

jící; uhlí svíèkové, v `podlouhlé roubíky заржет, lesku mast

ného; ne'více v Anglicku. Uhlí smolné se lehce rozdrobí, má

110111 пеао1юпа1е lasturov’, silny lesk mastny a. barvu бетон, zhoto
-vují se z nèho 1°о111ё11ёу ëirobnév äperky. Koneóné uhlí èadivé,

>zemité‘, silnë barvící, jei‘ Ize snadno rozemnouti. т 'fn

Тую` druhy uhlí шлепай se èasto v' roziiénych vrstváeh je

dnoho a téhoä loíistë, jsouce vrstvamì jinych hornin oddéleny;»éa.sto

téiŕl jeden druh do jiného rozmanité- lpŕechází; 0 loàiskáßh kamen

néhonuhlí'promluvíme v geologìcké óasti. ’ “ЗИМ-"Юте ‘003

5.‘ Uhlí hnêdé. Toto objevuj'e` nejvíce sloh dŕevnatí, ’na

ßrostlinny ‘původ jeho питался, téiŕI изыщу, celistvy а zemity s 1o

mem lasturovym, T. = 1 ай 2, 5; H.: о, 5 ай 1, 7. Ваш/а jeho

' тешит z èerné dov hnèdé ай hnëdoiluté;v louh draslovy burví na

nédo; hoi'rí` plamenem, тряси ómoudem e. zgnechává. mnoho po

pele. Mnoiství uh1íku~ jeho dosahuje ай 70 na штук 80"/o 51-02

vmanitymi podíly kyslíku а vodíku. - JHOI'IÁ L' 578818131 V

‘1 Hlavuèjäí odrüdy jeho jsou: Dŕevo zuhelnéné, ìiviéné,

slohu patrné rostlinného; obe‘cné hnèdé uhlí, z èásti dŕevnaté

Hz -èásti сей celistvé, obsahující zhusta. zbytky listů, semen а. plodů

~rostlinny’ch‘; bahenní, celistvé, s hrana'tymi rozpuklinami; papi

ro'vé, skládají‘cise z tenkych listů; obsahuje mnoho otisků ryb

a. listů a potŕebuje se k vyrabéní paraffínu. Uhlí smoln é, èerné,

`(115115116, гоирикапё, kameimémuv uhlí podobné, смешны 81011 ro

-stlinnj"; vzniklo tlakem a působením èedióovych útvarů z obecného

111111 hnèdého. Zemité, drobivé, svètlohnèdé ай èerné, jeä- lze

ci'

snadno rozemnouti; potŕebuje se ho 4co kolínské hlíny. Ibili umlbry`

k barvení; b ŕidl‘i c е’ kam e 11 е с 11 á neb uhelná skládá se ze hmoty

yzeitrrité, hrubé bŕidliónaté neb celistvé, obsahuje mnoho kyzu äelezného

awkysliénfkuA hlinitého а в1о11й1 proto «k dobyvání kamence деканов.

‚191 О 4ostatnich tvarech-podobnych, o raèelinè a'prsti, fjakoi- i'o

‘1
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väech ve skupení tomto se naleza'ících nerostech orovne' . 52
211 ай 215 v luebè. ~ J p J § ’

‘l '-11- д

6. Skupeni. Kŕemik. д.

Kŕ emík slouëen je v pŕfrodë уйду 3 11у31111еш со kyselina

kŕemíková Si v tak zvaném kŕemenu; mimo to tvoî‘í slouèen

S vkysllëníky kovovymi veliky робе: nerostù, kteréz se pod jmenem

kl‘elnanů do zvlástní тау oddélují. Nerosty sestávající z ponhé

У891111у kŕemíkové a z malého mnozství barevnych kyslieníků` èì‘ní

ZVlastní (zeled, o 1112 tuto budiz pojednáno. Kyselinu kŕemíkovoìl,

Sloueenou s vodou obsahuje jen opal a pŕíbuzné пегому. tńœf‘n“

Öeled kŕemenů. Si. `

Soustava klencová; nejëastéjí nalezají se tvary na ob. 1.a 2.

naznaeené; zhusta tez krystalovité, celistvé а. zrnité. Lom je 1a

дышу; T. = 7; H. :2, 5 ай 2, 8. Barva èiráqbílá nebîjakákoliv

Jlna. Kŕemen se nerozpoustí v zádné kyseliné vyjmnuc kyselinu

fluorovodíkovou, (viz luéba §. 48.); se sodou тешите se pied

v uchavkou v průhledné sklo; kŕesáním . 1111, 00811. vydává. jiskry.

Treme-li dva kusy kŕemene jeden o druhy, svétŕlkují; potmé, Yy

davajíce zvlástní záŕi barvy _zaeervenale Cetné odrůdy jeho se

rozpadávají následovné: ' ' . : г . .

_ 1. Kristal oili průhledeń v krásnyeh,. růhlednych hráních,

totlz sestisténnych hranolech ve spojení s je ancem, éasto znaëné

velikosti; vyskytuje se velmi zhusta v rozliénych horninách;.'zvlá,sté

krásné krystaly nalezají se v jeskyních na hoŕe sv. Bernarda; na.

ostrovë Madagaskaru nalezeny jsou balvany éisté a průzraêné 15112

20 stop v objemu mající. Potŕebuje se bud co okrasa k éperkům

bud со pŕísada k eiry'm slitinám skelny'm. Casio ,by'vá slabé 211111‘

ven a obsahuje jiné nerosty v podobé listů nebl рвусь tvarů.

V Éumavè a Krkonosích. '

2. Amethyst je kŕemen kyslieníkem manganitym. tmavé

fialovè тал-Чану, jenz ponèkud v >nedokonale vyvinutyeh, Чашку

spojenych krystalech se nalezá, пешее v bublinovychrprostorách

porfyru a mandlovce v Krusnych horách a. j. Pèlméjäíoh odmd

upotŕebuje se k sperkům menéí ceny. Ve starém véku mèlose

,za to, ze chrání pŕed opitím. - 4 ~» - .; ' a

3. Kŕemen obecny sluje odrůda. kŕemene krystaJovitL-‘bez

ypatrnych hrání, tez «ce1istvá, .zrnitá., v kusíeh, valounechfa ¿vl-zrneeh

. ískovych. Zrni ’ kŕemen tvoŕí éasto тощие шины 0. sobé:

ŕemenec, ane lve spojení 3 jiny'mi пегому rozmnnité horniny,

'‹ jako ku pŕ. granit; Je velmi rozàíŕeny a óìstëjsích кишмиша‘:

buje se k vyrábéní skla а. porcelana. Caste` je billy, průsvìtavy-„a

väak má 1 rozmanité barvy, die kterych rozeznáváme óetné odrůdy;

`k-iï'emen тайму; шиш/‚811111111; Ikoèiéí oke, zelenavé bíly,
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zvlástní mènivostí barev se Нашими kŕemen; Av anturin, jenä

obsahuje äluté а. cervenavé lupénky slídové a k úhlednym draho

.kamům шеи. Kŕemen ieleznaty, hlinitá, äelezem ëervené

nel) hnédé тяжела, celistvá neb vyhranéná odrůda kŕemene, ëasto

ìze samy'ch hranolů krystalovych se вышлет, zvlásté krásná v St.

дави podfjmenem hyacinthů kompostellánskych. Take o Ful

.guritech cili bleskovych тщась budiz zde zmínka ucinéna;

тише-11 blesk do písku kŕemenitého, zanechává po sobè roury,

ijejichbstèny z roztavenych` а v выпиши 11шош`з1ерепус11 zrn’se

дача}! (fysika, 5. 238). ` = fr f » л

4. Chalcedcn je kŕemen neprůhledny v tvarech катать,

ledvinovinych a hro'znovitych, obsahujících rozmanité barvy a'éasto

vseliké kresby. Семену neb шагу nazyvá se karneol,A zele'n’

chrysopras, a heliotrop, je-li cervené neb Zlutè kropenaty.

Cerné a bile pruhovany chalcedon zovc se téů onyx, èervenè

а bile pruhovany’r sardońyx. . '

" 5. Achat jest skupenina rozliénych odrud kŕemene, шиш

amethystu, chalcedonu a jaspisu, které v soustŕedních vrstvách se

objimajíce, pèkné a топтание barvené nákresy той. V Cechách

:u Turnova a Náchodu. 1 '

. Vsechny tyto jmenované Мишу kŕemene se brousí a lestí

a co ozdoby, perly, kameny do prstenů, neb i k jinym uméleckym

pracím se potŕebují. Z achátu se так tél tŕecí misky k тош

rání tvrdych tél, jakoä ibrnsy klesténí a hlacení drahokamů. Onyx

byl jiä v staré dobë pro pruhovitou, rozmanitou barvìtost draho

lkam чаша oblíbeny. V Obersteinu u Kreuznachu, kde tyto draho

kamy запишет, dalo zpracování зеро}: podnèt k znaonému prü

myslu, аскет nejkrásnèjsí druhy se zakupují z cizozemska k úóelu

тешь Mohou uméle se bar-viti, z které pŕíciny se Чай ро пё

'kolik mésíců v medu, набей. se Ной? do kyseliny sirkové. и ' ‚

x» ..6.» Kŕesací kŕemen, шей pazourek, jehoä называй známe’

jsou, vyskytuje se v nepravidelnych peckách v bílé kŕídé‘ve Fran

couzsku, Anglicku a Polsku. Zavedením zápalek umèlych ke zbrani

stŕelné ztratil mnoho na své dŕívèjsí důlezitosti.

7. Rohovec je, ратники, ~jeste чём: více pŕirozenému rohu

podobny; lom jeho vsak цеп! leskly, n’brä mrvnaty. Sem patŕí

téä zkamenélé dŕevo, кием,- objevuje окопы)? sloh rostlinny a

povstalo vniknutím kyseliny kŕemíkové do cev a. bunèk. V 36.

chymovè.

‘т  8. Jaspis zove se odrůda kŕemene mdlá, сената, kteráä se

вида. mnoZstvím kyslièníku hlinitého a ìelezitého neprůhlednou.

‘Leak’ je >nepatrny barvy rozláoné, zvlástè Шиш, cervené' a -hnëdé.

‘Налет-ее тлёй v Öechách na кошкою u Turnova. f  ‘

9. Винтик je' uhelnou Мыши proniknuty, z kŕemene, чёрт,

kyslicmku машем azelezitého sestávající nerost, jehoi4 co kamene
Apl'llbnéhoßa. lco brusu se -upotŕebuje (luoba §. 107). Tvoŕí v бесить

celá pohoŕí. V Загсе u Prahy.y - «i

" А вешаете Mmm/.11. lzmhévlwuuu.v ' 'Y 3" п
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Öeled орды.

Druhá ůeled? kŕemanů obsahuje kŕemany s ‘годен 51оиёепё,

n_ehranéné, tak папе Opály, tvoŕící nejvíce hmotu ycelistvou, 81:10

vltou a tím se vyznamenavající, ze nékteré druhy objevují zvlástní

hru pestrych barev t. j. opalisování. Vzácná tato vlastnost je nej

vice vyvinutá. na оргии drahém, jenz hraje v zelenych, éervenych,

modrych a Нише}: barvách a protoz za drahocenny klenot se po

киша. V Uhrách. Poloopál nehonosí se jiz tak rozmanitou

hrou barev, a орд] obecny nemá nez jedinou jen barvitost. Pa

mètihodny je hydrophan, jehoz průzraënost a hra barev jen ten

кипе se objevuje, туй nerost ten lezel итак)? eas ve vodè. Hya

lith ëili opál вишу vyskytuje se со perla průzraéná, ledu po

dobná, a tvoŕí ëasto кош ledvinovitou na гнусь nerostech. U Valèe

v Zatecku.

Èár kŕemenny a srazenina kŕemenná jsou téz Не

many vodnaté, z nichz prvnéjsí se шей; V rozliènych podobách

z horkych там, zvlástè v Geyseru na Islandé; poslední pak je

usazenina zemita z та, obsahující kŕemík a objevující pod drobno

hledem kŕemenité stítky a krunyŕe nálevníků, z nichz se skoro

vesmës выдай. Druhu jednoho, známé brusíŕské bŕidliee,

upotŕebuje se k brousení a hlaeení.

7. Skupeni. Вот.

Bór se vyskytuje slouëen s kyslíkem co kyselina bórová

BH3 v krystalovitych listech a зашлась, aneb той kory na po

vrchu zemé blíze Sopeènych pramenů; T.: 1,48, je průzraóná, bílá,

шею-пом; lehce se гепард barvíc plamen zelene; ve vodè a.

v líhu rozpustná. Usazuje se na pokrajích a na. dnu sopeénych

pramenů a jezer, jako jmenovité u Sassa (Sassolit) v Toskánsku

a na ostrové Volcano.

ll. Типа. Lehké коту.

8. Skupeni. Бивни.

Vétsí poëet nejdůlezitëjsích nerostů s draslíkem slouöenych

пеней do tŕídy kŕemanů. Z ostatníeh soli draselnatych uvedeme

zde pouze:

Ledek, vyhrañující se v hranolech kosoètvercovych; надежд.

se vsak nejvíce со jehlitnaty’ neb умеючи)? násep na mnohych

místeeh (viz luéba ё. 74). Ve vètéím mnozství vyvétrává ze zemè

ve vychodni Indii na Gangesu a doby'va se vyluhováním. Také

v {Ли-ас}: ve чешусь ledkámách v Nagy-Kallo a Debreeínè pŕi

pravuje se mnoho ledku ze zemé ledkovaté.

Ka rnalit; podobá se, ze рот/011155, tato Sůl, zálezející z chlo
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ridu draselnatého a. hoŕeënatého (KCl-i-Z Mg С1+2 НО), nabude

veliké důlezitosti pro chemícky průmysl, anot nalezeno jest v Strass

furthu 135' mocné lozisté 5011, 1 níz pŕevládá nerost tento. T. = 2;

H.: 1,618, bezbarvy, éiry’, hrubè krystallovity; éasto téz ëervenë

zbarveny drobnymi supinkami slídy zelezité, podobaje se avan

turinu. 1 n! ’

vSíran draselnaty, k tétéz soustavé nálezející, nal'ezá se

èasto v struskách sopeènych.

9. Skupeni.' Sodik.

Du siënan sodnaty (ledek sodovy), NaN, vyhraůuje se

v tupych klencích, a со krystalovitá hmota znaéné mohútnosti roz

prostírá se 1 slojích 30 mil rozsáhljch 1 Peru 1 okresích: Atakama

a Татарам; loziska tato jsou az 3 stopy mocná a sestávají skoro

z èistého, suchého dusiénanu sodnatého pod povrchem zemë bez

prostŕednè ulozeného. Sůl tato je důlezité obchodní zbozí a upo

tŕebuje se jí pod jmenem ledku chjlského k vyrábèní ledku, кузе

11пу (111516116 a k mrvení polí.

Sůl kamenná , (chlorid sodnaty, NaCl) krystaluje se

1 krychlích; obyëejnëJ v zrnitych a. vláknitych skupeninách neb

v kusích celistvych, krystalovitych, tvaru deskovitého; je dokonale

ätípatelná dle ploch krychlovych; 10111 lasturovy; T. :2; H. :12,2

az 2,3; barva nejvíce bílá, téz zlutá, óervená, zelená a modrá;

luèebné vlastnosti a upotŕebení viz v luëbé §. 78. Nalezá se vslo

jích rozmanité mohútnosti, éasto se sádrou, s jílem sádrovym a sla

пущ. Svétoznámé jsou sloje solné ve Vëlióce 1 Haliói a solivarství

v Halleinu v Solnohradsku; ve Vélièce se vyskytuje téz sůl pra

skavá., kteráz ve vodé praskajíc a mnozství bublin vodíku a uhlo

vodíku vy ouätéjíc se rozpoustí. Zdá. se, ze plyny tyto jsou mezi

plochami ystalovymi uzavŕené. U Kardony ve Spanélsku vypíná

se skála solná 550 stop vysoká a 1 hodinu cesty v objemu mající,

jejíz spice a temena na způsob ledovců pokryta jsou nejëistëjsí 5011.

Na mnohych místech, jako v stepech asiatskych, je veskerá. půda

5011 nasycená, tak ze ustaviené na povrchu vyvétravá. a půdu 21111

mu, krystalovitou korou solnou pokryvá.; podobné rozsáhlé ste 1

nalezají se téz v Africe na Atlasu a v Jizné Americe. Téz z е

111651;1 tŕeba jezera. solná., jejichz voda, jako v stepech kirgiz

skych а na Krimu, 13 ай 24"/0 5011 obsahuje a. po odpaŕení znaòné

vrstvy 5011 na dne zanechává. Nevyèerpatelné loziätè soli nalezeno

jest 1 nejnovéjsí dobé u Strassfurthu v Prusku. Mocnost jeho do

sahuje az 1200 stop a. nejspodnèjsí vrstva 685 stop mocná je skoro

èistá sùl; ve vrstvách hoŕejsích vyskytují se také jiné rozpusmé

5011, jako chlorid draselnatj'I a. hoŕeénaty, síran hoŕeènaty a j. Y.,

tvoŕíce tak zvanou треки, jíz se uzívá mnohonásobnè vprůmyslu.

Z ostatních 5011 sodnatj'fch, méné vsak důlezitych vyskytují

se jeäté v pŕírodé: ` у

5l
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A ‘ГНЕШЬ Ña Ё, аиЪеНЬ,`so dnatí s vétäíx'n m'noìstvím vody slouëení, ÑaÖ 4,-’ ïii’ v y' . n." ъ. "i ". I' AH.

s menäím mnoistvím vody, Na.’l ОЧИ-Н; tato штабы pok'ry'vá

půdu v krajinè Sukenanské v Barbarsku, v Armenii, v jemel‘eoll

egyptsky‘ch. a uäívá se ji jako воду.‘ Роипатепахй: sl‘uäí, ie soli

sodnaté nalezají se nejvíce spoleénë na jmenovanych místech, ,zvláäßç

pak rozpuätèné ve vodách minerálních.

Boran sodnatjÍ -Ña 'fl-+19 É, co'nerost borax neb bledna

папу, nalezá se v Tibetu na bŕehu jezer. Krystaly jeho там

tvar детищу, T.: 2,0 ай 2, 5. H.: 1,5 ai 1,7. v д y

10. Skupeni. Ammoniak. . '_ '_ "“ "` Í

,ßÁßnn'm'l' 1:

Jeäto slouëeniny ammoniaku bili ‘брал/К u, jak jsme v luëbé

§. 84 poznali, tékavé povahy jsou, nevyskytují se v pŕírodé sice

zŕídka, pŕece väak Уйду v nepatrném mnoàství, nejvíce co krysta

lovity’r чукчи neb kora na рвусь nerostech; tak ku pŕ. salmiak

a síran ammonatj7 v jeskyních a rozpuklinách lávovjch éìnuych

jeäté sopek, v dolích na hnèdé uhlí, шиш na blízku hoŕíycívch neb

spálenych slojí. д

11. Skupeni. Чёт-шк. v'

Kov tento той rozsáhlé skupení nerostů, kteréi‘ se чуять

`éují malou tvrdostí a hutností a nejvíce bílou barvou. ШЕЙ

tèjäí jsou:

l. Kazivec, Саш, v krystalech sousta krychlo’vé, nejéa
мёда v krychlích aneb osmistënech. Dèlitelno jey (Не ploch 051111

stènu velmi доковый; lom lasturoví; T. = 4; Н. = 3,1 ай 3,1'1';l rů

hlednjI ай průsvitavy; шавка bili, uíbri slabël fialovj, Шт)‘; ze enj'7

atd. Kazivec neobjevuje toliko väechny barvy, пут йдчйешойпё

jejich odstíny а pŕevyäuje v ohledu tomto -Véeliké'jiné nerosty;

z pŕíéiny te' папайи jest od поташ kv étem гибнут. пшена
kr staly jsou modré jako safír, lpohlíäíme-li 'väak na Её‘ партий:

ру tlu, jeví barvitost krásné zelenou. Jeho luéebné vlastnostl^',vi"z

v luèbè 5. 48. Kazivec je nerost дозы hojny', аё‘ nikdy so nevy

skytuje ve vétäím mnoìství; upotŕebuje se ho co шипа k mno'hífń

nerostům a k le мы skla; отцу svètylkuje zäŕí zelenavou не!)

'zamodralou Naïezají se téi celistvé i zemité odrůdy. ` V Cec'háëß

v Zinnwaldu a v Jáchymové. I' " ` _" "T'I’L

. .. ‚ - д L." i?.

‘ 2. Anhydrit, bezvodec, CaS, bezvodj1 'síran Ívápenaiïßâ,

na slojích sádry a kamenné soli, v tvarech'krystalovy'fch, ш. v еще

peninách celistvích, шить а раргвкочйсусь. ‘\ »'"lff д 5 до”

' ‘ ’ . ... . "С" "‘fO .

3. Sádrovec, CaS+2H, síran vápenaty этом“; jehoŕ. kry?

.'- .
.-_' kn

~'= 7 Iìl‘ 1_?.
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11.-СМ: Vümík. В?!

эту шапнпешсе 'tvar' денному,’ jsolíce v ‘венке .a ohebné lístky

шрамы; ‘ Мысы .do soustavyjednoklonné a ob. 52 a 53 акций

tvary kryst. sadrovce, z niché poslední je dvojóe. T.: 2; Н.=2

ай 2,4; lesk je sklovy, barva nejéastëji bílá; objevuje dvojlom.

Obi'. 58.
I ‚ ' «Obn 52.

A (Tm.

mv'mi

n-«mí

' 'JM l

dei
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1011‘)? sádrovee еще téz átépovec sádrovy, ůíli mariánské sklo;

ynalezají se tei odrůdy vláknité pod jmenem alabastru, a zemité

лапшу. V Cechách u Kadani a Септики. v1.1 1.

o upotfebenf jeho viz шиш §. 87. »lfm ‘inf

“.ß'l’.

Vfiu'oridu a chloridu vápenatého (Не formule: 3Са°Р+СаЗР1.\7у111°а—

биде sev krystalech sloulůovitych ai шансе deskovity'ch, do s011

'stavy klencove náleiejícíc , a objevuje velikou rozmanitost jinych

jestè ploch krystalovych. Pŕimísen byvá rozliůnym horninám. Zelená

odrůda je od jmenem chŕestovee známa. Zemity apatit, osteo

‘111111, -obsa uje 86‘7о fosforeènann vápenatého a protoi k mrvení

"polí odpoméen jest. Na loäistích eínovce v Slavkové a Zinnwaldë.

5. Pharmakolith, arseniónan трату, Са2 As = 6H nalezá

:se v krystalech jehlovityeh a накинут, obyòejne bezbarevnych,

-v sousedství arsenu а rnd arsenovyeh.

Ígjìllm'o' Пышма vápenaty, vápenec,

‘НМ Nerost tento poskytuje nám рикша dvojtvarnosti nerostů,

`nebot krystaluje se ve tvareeh, dvéma soustavám вышлешь; roz

dèlíme jej tedy (Не tvarů krystalovych do dvou ëeledí vápenců

а. aragonitů.

1. Vápeneç `v hmńujese v, tvareeh soustavy klencové, nej

více v щепоть, У takové vsak rozmanitosti, йе jiZ asi 800 druhů

»rozlièwych klencůvpezo'rováno ~by1o. Na. швы Väak ‚тыловым

»vlastnosti vápence tak еще a nápadné, 2e jej Уйду snadno ротам

'lze.»Dèiitelnost jeho je основам, 10m lasturovy, mrvnaty, наготу;

:»T. :- 3; 11.-22,16 ай 2, 17; stává se tŕením щетину; rozponätí

дым 4. Ар am jest nerost slouëenj’l zhfosforeënanu váëjdglena‘tëh'o,l
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se äumé a syëe v silnych kyselinách, kyselinu uhliéitou vypouätèje;

pálením promèńuje se ve Чёрно zíravé (luóba ё. 86.). Odrùdy jeho

jsou následující: :

‘щ a) Vápenec krysta1ovy,ëi1istèpny, vlastnost dvojlomu

paprsků velmi dokonale objevující, nalezá se skoro ve vsech 1151

vách zemskych v krystalech plochych, lesklych, průhlednych, a 11e

barvenych, spojenych пешее v pékné druzy. Známé pro svou

krásu jsou vápence islandské. V Pŕíbrami a j. b) Vápenec

vláknity, kapalín, jenz se vytvoŕuje v jeskyních hor vápennych

z vody vapenité se stropu kapající. c) Mramor neb vápenec zrnity,

jehoz odrůdy snéhobílé, jemnozrné, tvrdé a bez barevnych zilek

nad míru vysoko se cení. Tento vápenee slouzí Ш о‹1 prastarych

dob umélcùm k vytvoŕování nejkrásnèjsích soch a mramorové lomy

v Karaŕe v Itálii a na Parosu v Èecku jsou svétoznámé. Obyéej

nèjsí je mramor barevny’, rozmanitè pruhovany, zilkovany neb skvr

nity, kteréhoz se uzíva k stavbám ozdobnym, k sloupům a k vy

kládání sten, coz se nyní éasto barevnou a hlacenou sádrou (stucco)

umèle nápodobńuje. d) Vápenec deskovy. е) Vá. enná

pena. f) Vápenec celistvy, zrnity, má sloh vrstevnaty, tvoŕí

místem vysoké a rozsáhlé hory a neobjevuje nikdy tvar krystalo

ту; nalezá se ve vsech vrstvách zemskych v rozmanitych barvách

a promënách, které mají opët zvlástní jmena, jako: Vápenec sra

zeny, slín, opuka, vápenec ziviůny, jikernaty atd. Tato odrůda

vápence jest nejobecnèjsí v zkamenéliñáeh, a obsahuje pŕeëasto roz

liëná téla původu ústrojného. g) Ki‘ída je тёща pro své upotŕe

bení ku psaní; skládá se z ëástek práskovitych a tvoŕí celá pohoŕí,

zvlásté ve Francouzsku. Jestë mèkèí je tak zvaná m о uka

vapenna' ‘(10’ ‘nu i'

2. Arago nit nalezá. se v hranolech äestiplochychl'aneb ve

tvarech soustavy pŕímotvarné, jejichz průŕez je kosoótverec 111111

V druzách neb skupeninách a dvojéatech (ob. 54.) Je stípatelny;

0br_ 54_ lom lasturovy az nerovny;T.:3 az 4; H.:2,9

az 3; lesk je sklovy; prúzraëny, nebarevny;

obyëejny v dutináeh bublinovitych v èedièi a ji

nych horninách. Hranoly sestiploché jsou od

Valencie v Aragonii, 011111111 1 jmeno jeho. Vedle

tvarů krystalovych vyskytují se téz odrûdy

vláknité, paprskovité slozené, ku kterymz hr a

cho’vec karlovarsky a zelezny kvët ná

leÉeJí- 1111 am. ‚..‚

  

12. Skupeni. Barium (Метан).

55. -Baryt (merotec), síran barnaty", BaS, vyhraůuje se 1711111

`noleeh soustavy pŕímotvarné ëili kosoëtvereóné ve tvarech nejroz

manitéjsích, jiehz az posud? 73 vypoèténo jest; шагу tabulkovité

Ineb deskovité, ob. 55 va ob. 56. jsou nejhojnéjäí. Baryt je dokonale

 



II. Tŕída. Ватт. Strontík. Hoŕöílç. 39

Obr. 55. Obr. 56.’

  

stípatelny, má 10m nepravidelné lasturovy, T.=3 az 3,5; H. :4,3

ай 4, 58, kterouz poslední vlastností od podobnych uerostů se

1131; 10311 je sklovy; objevuje dvojlom svétla a průzraénost; plamen

dmuchaveëny barví na zeleno, 11 11113 barytu ohŕáty neb vypáleny

svítí néjaky 0а3 ve tmé.

Krystalovy baryt 110111 vzácny а nalezá. se v báních Pŕíbram

skych, ve Stŕíbŕe, Hoŕovicích v chách, jakoz i ve velikém mnozství

v Badensku, kde se ho k vyrábëní bílé barvy upotŕebuje (1110110

§. 90.). Odrůdy paprskovite’, vláknité, zrnité a celistvé jsou téz

obyëejné.

Vith erit, uhlieitan barnaty, Èa. O, objevuje se téz v pŕí

mych hranoleeh, zvlásté v Anglicku, kde se pro jedovaté vlastnosti

své k hubení krys béŕe.

13. Skupeni. Strontik.

l.l Co elestin 0111 3111111 strontnaty, Sr S, je ve svych kry

stalovych tvarech barytu podobny; ätípatelnost má dokonalou, lom

lasturovy ai nerovny; T. = 3 ай 3,5; H. = 3,8 ай 3,96; je průzraëny,

eiry neb bíly, lesku sklového; objevuje dvojlom a plamen dmucha

veèny barví nachové. Nevyskytuje se pŕílis zhusta. Odrůdy jsou

následujíeí: Coelestínovec (Coelestin тратту), c. vláknity, barvy

modré, a c. celistvy, 8 az 9"/o uhlièitanu vápenatého obsahující.

Nerost tento slouzí k praeparátům strontiánovym (1110110. §. 91.).

2. Str 0 ntianit 0111 uhliëitan strontnaty, 81'. Ö, v téze 3011

stavè se vyhrañujíjcí, je vzácnëjsí nerostu pŕedeslého.

14. Skupeni. Hoŕéik.

Kysliéník hoŕeónaty, magn e sii, Mg, nazyvají nerostopisci

1:00 zemí hoŕkou, která. se v pŕírodé skoro docela eiste’. vysky

tuje v periklasu, Mg, а. co hydrát kysliéníku hoŕeènatého, MgB 0 r а 0 i t 1111 boran помещу, Mgß ìï‘, T. = 7, н. = 3; krystaluje

se v krásnych krychlích a granatotvarech; Hydroboracit 310110011 jest

z magnesie a. vápna. ve spojení s kyselinou borovou a vodou.

56
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‘PY-.fk а?‘ Ory/Íctognou'e. мы“ -u
4о

g chny tyto nerosty vyskytují se dosti там а, У nevelíkém mnoà
V « е .. .

í -rHorka sůl, вши hoŕeënaty, MgS + 7H, objevuje segtvf ¿i Vzhusta a vsak pro svou rozpustnost ve vodé jen co гены

'do 5a, neb тиражу krystalovy vykvèt У rozsedlinách a ätërbináoh

(-„îf‘jl-lích.Í V БЛИН jsou cele’ stepí soll’ touto pokryte’. Obyóejné

Киев, „ша rozpustèná Уе vŕfdlech а známé jsou hoŕké, тет, mi
Ff@ â¿1131 VOdy Zajeëické, Sedlícke’, Bílanské a Epsomské. Magne

I ио, uhlap hoŕeënaty, Mg C, bud’ vyhranèny co magnesítovec (sti

Ä _ -1 elny) heb jen ним}? а celistvy. Stípatelná odrůda ná
‘о en; ‚ k soustavénklencové cilí sestereëné, krystalujíc se У tupych

яги‘ Cích; T=,4;_ :3. Ve uvétsím mnoäství nalezá se 110161

Хд?) v e с, ‘181‹1а‹1алс1 se z vápna, magnesíe a кузены)‘. uhliëité

ç . . ‘П Vf '

‚а v.. 5a шт

Эмир’.
‘еъцё s lomîm выжмут. т. =3, 5 ай 4; H.: 2, 8 ай 3. Нош

кочес je prugraény, bíly neb äluté ai hnèdé ielezem neb manga

“еш zbaI‘VeDy, lesk má. sklovy. Krystaly jeho vyskytují se v du

tìnách a rozpuklínách hoŕëikovce zrnítého, jenì také dolomit

Sluje а vápenci se velíce родом. Bílá, krystalovita odrůda má. po

dobnost s mramorem, zbarvená odrůda s obyèejny’m vápencem, aje

ивой ъёй jako vápenec celé homíny той, srovnává se s сито

i v praktickém upotŕebení. nodo.. Я :

15. Skupeni. H‘linik.

.-58 Kyslif‘J n1’ k пиццу ёШ aluminity', Ã1, tvoŕí ve slouëení

s kyselinou kŕemíkovou mnoiství nerostů a jest tedy co do hmoty

jedna z nejhlavnëjsích souëástek kory zemské. '/Nèktere’v neros ,

знавала se pouze z kyslíèníku hlínítého, vyznaèují se svou velikou

tvrdostí. 1f- .fwn 11mm :may

«fr» 1. S а fír èili k о r u n d v z á c n y, je pouhy kyslíëník шапку,

‘ш: 'on Р

 

may óervené, pod jmenem r-u b-ín й vůbec známé. Zluté krystaly

zovou se téZ asiatské topasy, modrofìalové: asíatské amethysty.

ejoblíbenèjsím drahokamům a, nalezá se vcdle ru
brnů na Ceyloné, ve vy’chodnvílndii v naplavenìnách а У písku ŕek,

jakoä 1' na jízerské louce v Cechách. .

Н 21112.I K o r u n d obccny ьутш krystaleclM (денусь, neprůhied

nych а kalnë zbarvenych vrostly ve vselike’ ho ‘ну; pro tvrdost

secrozemlety naprásek‘potŕebuje k brousen1’¿ ‘Ё nf пнут-аш

‘покатит. ‘ »  - [Ю и Ш тет “ V 98

° 3.Н1а div е c,"smírgl, tvof'f 4hlnoty celístvé *a zrníté, které

*5

в: Г!)Ё̀р.‘ ВЕ: CD
N<

в-ц
ВТ‘
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дата... ‘ним. 41

sa' выясни; ve' пот vrostlé ищет. lNerost tento je barvy

.iâetlomodre', lmálo машу 118111161 sez kysliönŕku hlinitého, magne

tovoem не!) zelezovœm zneëisténého. 4Nejlepsí druh se p'ŕivází jiz

ed (Жрут ëasû ~z fostrova Naxosu a potŕebuje sejalcoÀ nerost

pre y. - ~ - --f

_’ :4. Kryolilt h,- S'Na Fl-l-»ńl F13, темноту, slohu listna/ 59

tého, náleůí do soustavy шансом. Т: 2, 5; Н: 2, 9.' V lozi

ètích ns. .západním шёп1аш1щроъ1еьи3е se k vyrábení natronu

a kovu hliníkového. и ` ...'f. .i `

„н- э .5.- м и-ш'1 ni t, E1s-aa Iiiîíra'ů пишу zäsaaify; vyskytuje

se: to` hmotu. пеший. v nepatmemë швейный. Síran yhlinity шитый,

п. rv» . ` ' ‚ ' ‘

1&1 Ss +' 18 H, tvoŕí plstnatou, krystalovitou kom aneb dírkovitoa,

celistvou hmotu. Alunit ëili kameneèník, slouèeny z kysliéníku

hlinitého, draselnatého a kyseliny sirkové, vyhrańuje se v klencích

a nalezá se hlavnè u Ríma, kde se ho k vyrábèní ŕímského ka

mence uzívá, kterjfçneob _ 'ezádpéhogìflezana proto az do té

doby шаги vzácny'm byl, ‘ kud Iúéebnfcl sto “nebyli, jinak kame

nec bez zeleza vyrallîâti."î fKfïamel'ů‘ëd, Í( 'St-Htl Sa-l- 24 H, kry

Ystaluje se v pravidelny’chpsmistènech a p_oskytuje штурмы ‚д

>zastupování _se luëebnych soùůástek (â. 40) a rovnotvarnosti (§. 242).'
„Такой vy luëbé v§. 95 ,uv/edema деньгам uinéle vyrobenyeh калиевой,

‘,můzemei zde оформи ŕadu р111'112е1йо‘1ц1шшепсй‚вещами: ’j

{Зимнее БМПЁЩН -„`ш”с"ё‘ё'1тг4н. '1| . ..

"fK‘a-m‘ene‘c amm‘onatŕ, NHI‘S'l‘ÈlSs’l‘g‘m: ‘ч "j u:

о no . д n ои . 1'.‹›‚ д 'I 'll

nu.. `Kamenee имидж, .FeS.-}-1klS3-l-24H.. ,
у l-n'  U ' ,  › _ . ~, l

ы! Kam en-’ef'c 1101‘ eenaty', _(ll‘IgMnß-FÄI'SNa-j- 241.1.

w. Ka'meneemangana‘tjî, Mn'S-j-Xlää-l-QAÉ.

l ч ‘  `

Nalezistékamenců jsou nejvíce horniny bŕidlice uhelné (5. 45)

a okolí sopek. ‚ .

6.".'Ze 'skupminy‘nerostm'slouéenylch z fosforeónanu hlinitéh'o

a kysliéníků kovovíchbk 'niläliì se fluor pŕidruzil, jako gibb sit,

¿WAHI-.Hg ‘JL-prg] ,B _ ' » .. .

vav elli t,_ ytl F13-173 (z_tF-,P’ 1Q H2', Ambly gonit, Lazoli‘t

a j. v. u-vedeine‘idelpouze t^`ü'r ‘rz’A t й kalait папу.’ Gbjevuje

se ve тщась 1е‹11’111оу1сус11, a hroznovitych barvy blankytné neb

jasnè zelené, a'má со drahokaní`> dosti znaènou сени. ' ' `

Ые31щёдпё1$1 türkiayfjoobîîjíï‘z, Persie a Arabie .a slovou

pravé eili o rientální, jez s u í rozeznávati od türkizů nepra

ууеьшыщщшсь, které se дышим »z kusů zvíŕecích zkamené

lych zubů, kyslié'níkem mëdńatym zbarvenych.

‘îa'ls'pinelkje slouöehiha'kysliönlku' hlinitého s kyslióníkem 60
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lovou, kteráž způsobuje

hořečnatým, naznačená formulí: Mg tl, v níž kysličník hlinitý ky

selinu zastupuje; krystaluje se v pravidelných osmistěnech s roz

manitými spojkami, a vyznamenáva se svou tvrdosti, kteráž dosa

huje Stupeň 8, svým výtečným leskem a svou průzračností, kte

réŽto vlastnosti jej staví do první řady mezi drahokamy. Rozezná

Чаше dle' barvy několik druhů Spinellů, Z nichž má spínell červený,

téŽ rubínový největší cenu; nalezá se zvláště ve východně

Indii. Mimo to jsou též Spinelly modré, zelené a černé. Na jizer

ské louce u Dlažkovic; v Moravě u Stražkova.

8. Chrysoberyll, Веды, sloučený z kysličníku hlinitého

a Кувшинки berillitého, vyhraňuje se v hranolech a deskách sou

stavy přímotvarné. T. :8,3; H.: 3,7; je průhledný, lesklý, zelený

a potřebuje se též co drahokam.

lll. Třída. \ Kŕemany.

v y16. Skupeni. Puohavee.

Pu 'c h a v c е 'čili ze o li th y obsahují vesměs vodu krysta

při roztápění těchto nerostu vření apě

nění., Barva jejich je nejvíce bílá, lesk щам/у,’ jsou průzračně a

mají tvrdost od 3,5 až 6,5; hutnost od 2 až 3. Větší část zeolithů

jsou podvojné lu'felin'zil'yI Кувшинки hlinitého, ve kterých se nalezá

jedna neb více alkalií aneb alkalických zemin vzájemně se zastu

pujících; Ostatní jsou křemany трению, některé pak obsahují ky

selinu bórovou. A ‚

ЪиёеЪпё_$1оиёеп$ъу1, jakož i rozmanitost a Zvláštnost jejich

krystałový-ch tvarů, mají do sebe mnoho zajímavého, ačkoliv žádný

druh této čeledi anisvon vrozäíì‘eností, ani technickým upotřebe

ním důležitým se тлевший. Obmezíme se tedy na uvedení nej

známějších, a naznačíme jejich lučebné formule a soustavy kry

stalové:

D at h o li t, ća5šă4+3caiš+8łh „титр
A pophyllit, (öca+k)'ši+aił; jehlancový. i'

А mi@замещ- ей; kryéhł'ovy'.

ÉŠŠi-ł-Ělši?+ 5'H; přímotvarný.

S ti 1 b i t, óáši+'äíši=+6n; přímotvarný.

C h a b a s it, (Ča,Ňa,ÍŠ) 3"S'if-ì- ŠĂÍŠÍ'+ 18Íi. Немой;

Mes ot y p* ě. N at ro l it h, (ŇMČBÍŠÍ +À' l'Ši+ 2H; přímotvarný.

‚ ..ł

Analzim,

Harmotom,
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T h o m s o n i t, (Óa,Ña,1î)¿~S'i + aälä'i + 7Ё; pŕímotvarní.

P r e h ni t, Óa‘iëi -Hkfëi + É; pŕímotvarnj.

Obr. 57.
Harm otom sluje téä ВН

îovec, protoìe se vyskytuje nejvíce

ve dvojèatech na způsob kŕíie pro

кошусь; obr. 57. pŕedstavuje ze

tŕech hranolů sloiená позыва, do

konale vyvinutá z Andreasberku;

ищет. se téä v Pŕíbrami.

M е s o t y p je nejobecnëjäí

zeolith а nazjvá se téZ v 1 á kn ity

р u c h a v e c, protoäe jeho hranoly,

paprskovité kolem stï'edobodu se

stavené, do nejjemnèjäích vláken se

dèliti mohou.

  

17. Skupeni. Нина.

V §. 96. luèby jsme podotknuli, йе 'menem „hlína“ nazna- 62

ñujeme slouéeniny luéebné kyseliny kŕemí ové s kysliöníkem 1111111

Ёш, ргоёей hlínu a ky slioník hlinití dobŕe rozeznávati sluèí.

erosty, ваш/аист nejvíce z hlíny, jsou bud? vyhranéné a. шип

tvrdost ай 7,5, lesk sklovj', jsou prûhledné aneb celistvé а zemité.

V obou pŕípadech jsou hlíny bud тётю, neb docela neroztavitelné _

vV ohni dmuchaveéném. 

Pamëtihodny jsou нашедшим:

Andalusit, ntl‘Si‘. то“ hranoly 0br~ 59»

pŕímotvarné, T. :7,5; H. :3,1 ай 3,2,

Je neroztavitelny" a barvy masové.

Chíastolith, písmovec, jmeno své -

оЬ‹1гйе1 ваша, ie krystaly jeho pravidelnè

ëtyry dohromady srůstaìí, a èerná bŕi

(Шее mezery mezi nimi tak vyplñuje, йе

pak mi.v růŕezu písmeno X se patrnè ob

jevuje (о г. 58.).

Disthen, tl’Si’, vyhrańující se

v hranolech jednoklonních, má tu zvláét

nost do sebe, йе ohì‘áty modravë НМ.

T.: 5 ай 7; H.:3,5.

Ostatní sem náleäející nerosty jsou zemité, kysliëníkem iele

туш neb jeho hydrátem ìluté, èervené neb hnédè zbarveoé hlíny,

'ako Шиш hlinka, kterén?l se k barvení a tripel JehoZ se

cidèní a ìeäténí шт. Bol je hlína éervená, na Оша]: mastná,

  



'I1

A14 мам „тушами _X11

Alne k-jaaykn 'a poti‘ebnvalaïhse-idŕ‘íve'iv lékárnách.; çnyní senz' ‘ńî

dela eervená barva 011-111111001.- Terra de Siena‘jest hnéda

hlína téä со barvídlo Vupoti‘ebel'ía. " - ‘ » "i "i l

D ŕ e ñ k a 111 e n 11 á vyplñuje У celistvych hmotáeh rozpukliny

rozmanitych ahornin, миф-131110110. ff
1. ‘eámo'xq

5, Nejdůleìitëjsí ze vsech jest так h l í n а _ р 0 1 с e‘l á n 0 У á,

г: ‚1 ‘ ' 1 l' . . . . .. 3 J3" М} 0 13‘;

télI kaolíń Папа, 21:15814-1-611; selva se zvètráním äivce a tvofŕí

eelistvé zemité итогу, barvy bílé, neb jiné, mdlé, jsouc prosta ie

levza. Hlína tato maleza se na zevnèjsí strane loiist ìulovyeh apor
  

мочусь a poskytnje vybornon latku k -vyrábèní por e IM 21111

nalezistè jsou: Kańgyy Vary, Tejniee nad S , 11е,а

„ Vvßasích, Pasov, Eimpges ve Francii a j. У. Ze“, . - ' 'na

tëä'vïùinë a У Japanu naìezá, vysvítá z toho, 20 351110) ' ‚31

n'ejenom první poreelán, nybrì take jmeno Akaolín ebydriâiaälmvm',

Obyëejny -jiI jest ovsem pro тег east lidí zeminou‘ 305101111

1е211ё351. Nazyvá. se jílem porcelánovym, kdyä jest kaolínu podo

ben, jílem dymkovym, kdyì je bí1y,a hrneíŕskym, kdyi je

hrubsí a vselijak zbarveny. Vseliky jíl jena omak mastny, lne k

jazyku a ssaje úsilnë vodu, 312 У sobé zadrìuje.îJeste úsilnëji väak

ssaje mastnotu do sebe, tak 20 k vvybíraní 4mastnyeh skvrn проце

ben byvá. Take se vyznatuje zvlástním zápachem, 002 pry pŕíèinu

má ve vlastnosti, 20 .ammoniak ze vzduehu v sobë sonstŕedîuje. Jil

jest neroztavitelny, a 011101 2 11ё110 upotŕebuje se k vyzdení prostar,

které vysokého stupnè tepla vydrůeti musi, jako':,„.pece ~vysoké,

sklenné, porcelánové, pálací aj. Z hlínitého jíln,1ktery 'obeßnë

111111011 е10Уе, dela se rozlièné nadobí (viz luëba §. _97). Pi‘imíse

nim vápna ztrací hlína své vlastnosti, zvlásté neroztavitelnost a

stálost У 011111 a pŕechází v jíl, slín a ornioì atd. Jesté ku konci

npozor,r'lujân‘lieK nja» kŕeman hlínitodraselnaty§ I a g a lm a t h 011 1 h,

z. nehmev ещё шпонками malé bůzky. aigody), kteréz 111е na

50110, nazorg arci»=maly,pojem 0 1›02е1:У1 е 111156111,

Ж \ y ` ebivmu '/,lfl "mit et ,hmbo 101111110

3 Y' ‘к ì 18. Skupeni. Étèpovee. 'f'.bßmmf‘oh ‘11235

f ’ д .vv vom ‘(111110111 as_ìib

63 — Jmeno été „ov/ee naznaůuje dokonalou ätípateinost sem

náieiejících nerost " které v luëebném slouóenství velice 'se ‘podo
bají"IA` uchavcům, new 'eme-1i zŕetel na vodu v tëehto posiedních

011530000. Tvrdostdo'sahuje 7, hutnostäß. Lesk je sk1ovj;jsou

“aw рыщет dmuchaveegém `(10200 roztavitelny.. Unig

zlté'läí Jsou.: .Ö F. 15.11 :Y .VSS Ö 1.' .T

Zi‘v e e, KSi-j- $1813.; krystalyy náieäejí 1110 еонеъаууцеапо

,k1o‘nné. Je velmi dokonale dêlitelny, 10111` ma nenovnág,l '13.;6;

2,5; iesk. Sklavy; Ваша. .,bílá., masovi, zelena,A yikterémìtû
.pŕípadu fslovetzvivec amazpnsekjja kamen.` I Nalezágsevsknpegj



111. ssamm. '45

J' s "l '› 1"

д; ' Амины; ‚

шип щзша vyvinutych, юной i ve vétsích hmotách celistvych.

Nejèastèji vsak byvá smísen s` jinymi horninami, а. zvláätê шейку

je v granìtu, rule a syenitu. S-ohledem na vytvoŕení se zivců roze

znáváme zivec опыту, jenz je barvy mdlé a na рощей jako

vlhkj", azivee‘sklovy ша sanidin, ktery jest nebarevny, prü

Найду a na 'ovrlgu öasto rozpukany. Май seßzaqto, zeÁ první

прийти‘ z rolzwg oììnatého, рт‘,vsak ze se vyhrauil z hmoty

I(')hńëê‘ .-,A„skuteênè ш se sanidin Уйду v потащат

sope Y, jak pi'. v trachytu а v шасть. ivec, vyznaůujícíse barnîrlìgu modravé-zelenou a тащит vnitŕním svitem perlovym

впитает, zove se adular. Сенны/й, odrůda jeho je kámen

polní, Мета se téz nalezá v porfyrech a znèlcích, запой i v mno

hych рвусь horninách со podstatné ьв10ййчо. Zivec brzy теша, pŕi

èemz se vyluhuje видано ve vodë щит’ kŕeman мазаный, na
èez туча jíl porcelánovy' (§. 62). V 0 "И; . ‘Ef‘l

— :mw «vv man

Albit ůili zivec этажу, NaSi-j-ùlSi", proto ze obsahuje

místo kali natron, jest téz podstatné slozivo mnohych hornin, zvlástè

nèkterych granitů, dioritů, a trachitů. Z velikého poètu stèpovců,

zivci podobnych, uvádíme zde jen нытик, z jejichz formulí zmèny

v slouèenství důstateénè pozorovati lze:

I. О 1 i g o g 1 a s, (ÑaÓaKfS‘i-j-ÄIHS'P; jednoklonny.

’Il 1 Р е t a l i t, l ’(Íiì,Ña)3§i’-|~ 4.25813; tvar neurëity.

S p о d u m e n, (11i,Ña)”.S"i’-| 4(1'ft‘llSnì2); jednoklonny.

ы ж L a b r ad o r i t, (Ña,Óa)§i -j-ifk'lgi; подыши)?

piges-ë'. + 25515; „этом.

  

L le ‘uc it'.l ‚ I'í‘lëi2 + ЗЁЁР; krychlovy.

N c p h el in, (Ñal‘íf'éi + 2ЬЁ1Ё1; klencovy. _j _, _i

s о d а 1 i t, мзда + 31415’: + наш; krychlovy.Hau y n, neurëité; "'À-krychlovy, . 1 “ '

‚и .m` ‚ ,
mmíh-V petalitu а. vffspodumenu nalczáme'souëá ky kysl’

lithnatého, jenz se ve svych vlastnostech рот k _liëníkutému а draselnatému a barví plamen do (Зеница. » f

of L a b r a d о r jest pamétihodny негоже Atalzîcení 1. `

  

v modrych, zelenych a zlutych barvách, k ìtol hm .if

krku holubím, a na kŕídlech nèkterych mot z pozorujem'ezî‘ä,

Í fff‘Lazurovec óili lazurovy kamen je Ц _ _ uy svou ШТ,’ u

таков ьшои. Nalezá se v вши, v Tibefu; ё a роъге аде

_Se knrozmanitym oizrirobám, nebo‘rozemlety na prásek k чутьем

‚о‘.
и.

l
  

Щ
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modré barvy, tak zvaného ultramarinu. ‚жатые väak' lilb‘bé

podaŕilo soueástky tohoto nerostu dokonale seznati, zhotov'uje 'se

barva tato také umèle. (Luèba §. 98.). ‘ ‘

Ostatní nerosty óeledi této 'sou nejvíce smfäenîny kyseliny

kŕemíkové se zivcem, které veli horkem so eènym roztavené

obdräely tvar bud! это")? neb struskovitj'7 a. öetnymi bublînami na

dmuty. Таков? nerost je obsidian, jenz podoben два hmotë

sklové barvy eel-né neb éernozelené, _k rozmanitym pŕedmétům, jako

jsou: концу, náramky, tabatèrky a J- v. se potŕebuje. Divochové

v jizné Americe zhotovují z nëho své ŕezací4 nástroje a. zbranë.`

P emza, vyskytující se na щит sopek, je sklo. bublinaté,

kteréz stydlo v celych proudech, z jlcnů sopek se valících. [Шт

se jí k lesténí a hlacení mèkèích pŕedmétů, jezto tvrdost „бей

jen >4,6 obsahuje. Téz р er1 о ve c a sm ole k nálezejí k podob

пущ vytvorům.

ад" I .l

к”.

и

19. Skupeni. Оттаву.

64 Toto skupení obsahuje nerosty v pŕekrásné vyvinutychr ytva.

rech krystalovych, kteréz väak nikdy celé vrstvy пеной; nékteré

z nich se v průmyslu potŕebují. `

Tvrdost jejieh` je 5 az 7. 5; hutnost 2, 6 az 4, 3; kyselina

Машкой, kysliaeník hlinity a vápno рюшами ve vsech; k tèmto

vsak pŕidruzují se tak rozmanité, zastupující se souéástky, ze vy

Ниши ureitych luéebnych formulí se эта velmi obtízné. Nerosty

sem nálezející jsou z vétsí база zbarveny, v plamenu dmuchaveéném

rozpustné a той s boraxem zelené sklo. Vedle Werne rit u a

axinitu upozorůujeme шиш na turmalin, Мец? ее krystaluje

ve tvarech mnohdy velmi slozenych soustavy klencove', z nichz je

от. 59. den na obr. 59 nakreslen jest. Тёй1иёеЪпё

jeho slouèenství nelze dobŕe formulí na.

znaóiti; podoty'kame Уйди, ze иней hlavné

z kyseliny kŕemíkové a z кушетки hlini

tého, dále z kyseliny bórové, magnesie,

z kyslieníku zelezitého, v celku as z 12 roz

нагнусь souèástí. Zvláätè pamètihodné jest,

ze turmalin вишу objevuje na. jednom

копей elektŕinu kladnou, na druhém трог

поц. Nalezá se ve vsech barvách; Odrůdy

průzraené, zelené neb hnèdé potŕebují se

ke zkouskam polarisaóním v §l1927u uve

denym. «we _ ли _ 'filled мня

то stanrollthu budlz pod uw,

ze krystaly jeho oasto na způsob И‘ elm

videlné (ob. 60) втащил. , '

Медленный je таим, vyhrańujíeí se v úhledny’ch dvanácti
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`stënech kosoëtvercovych 6111 granátotvarech (ob. 61.), soustavy

krychlové. Lucebné slouëenství jeho jest: kŕeman шлицу, slouèen

s nèkteryrn kŕemanem kovového kyslicníku, У èemz vsak panuje

taková rozmanitost, ze mozno uvesti celou ŕadu rozmanitych gra

nátů, jako jsme to u kamence 5. 59 ucinili, které vsak vc svych

ostatních fysikálny’ch vlastnostech dosti souhlasí. (Экипажу jsou ne

Obr. 60, ‚пи wn.

Obr. 61.

  

175

dokonale stípatelné, mají lom lasturovy, T. :6,5 az 7,5; H.:3,5

ай 4,2; jsou průzraoné az neprůzracné a vyskytují se ve véech

barvách v granitu, rule, ve svoru a. jinych krystalovitych horninách.

Nejvëtsí сени z шалаш má. p y r o p 6111 g r a n á t 6 е s k y, barvy

hyacinthové neb krvavé, jenz se nalezá v hadci a v naplaveninách

` u oupatí oeského mezihoŕí u Tŕiblic, Podsedlic а Mérunic abrouäen

k vseliky’m äperkům se potŕebuje.

Známéjsí nerosty z této èeledi jsou jestè id ok ra s a zeleny

epidot

20. Skupeni. Slídy.

Slídy jsou nerosty, vyznacující se pred jinymi svou velmi do

konalou stípatelností dle jediného smëru, tak ze se snadno v пе]

tensí lístecky rozdèlují` které objevují lesk tŕpytivy, jsouce ohebné

a na omak тазе hladké a jemné. Tvrdost slíd nepŕesahuje 3;

H. 2 az 3. Luëebné sloucenství nelze formulí urcitou naznaciti;

kŕemenka a kyslicník шапку pŕevládají, obsahují vsak éasto znacné

mrî’oilîtwäìênagnesie. Slídy jsou bud nebarevné, bud! zluté, zelené

ne n .

Slí da obecná. 6111 draselná téz dvojosná, ponévadz objevuje

dvé osy optické (viz §. 27), je velmi rozsíŕená. v rozlicnych 1101111

nach, a lesklé lístky, tak zvané kocióí zlato a. stŕíbro v zule,

rule a svoru jsou supiny slídové. V Sibíŕi se vydobyvají veliké

tabule slídy, které se potŕebují pod jmenem ruskéh-o skla na.

okna. zvlástè n lodi. V lepidolithu 6111 slide lithionové, bar

vou kvétů broskve vyznaëené, zastupuje lithion z éástl draslo виду

obecné. V Zinnwaldé a У Roznové na Moravé. V slídé horec

65
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'4B .\gl~‘\.? этюдами‘ .111

naté 6111 jednoosné pŕevládá magnesiov nad?. draslern.` Odrůda а?

30 ehlorit, jenz ma barvu krásné zelenou a tuto inerostům sdl ,

s nimiz je smísen, jako na р1. 011111101 zeleneové, Мета odtud

i své jmeno ша. «ole onwil» ,àzoìmßmxo'x 11111 .e3

nav Mastek obsahuje 62°/o kyseliny kŕelníkové a 30"/0 magnesië,

a naleza se v skupenináeh supinatych neb celistvy'ch v krystalech

nezŕetelnych. Т.=1 ай 1,5; H.=2,5 az 2, 7. Je na ohrnat hlladky

a mastny a podoben 1031 neb mydlu; pŕitorn velmi mëkky, bíly neb

5116110 zeleny. _„ . _ _' _ _

V celistvychfhmotách vyskytuje' .801101051 101110 co bŕldllce

mastková; odrůda jeho " 51 nádoghník, jejz krájeti a soustru

hovati lze; 510 gli desk a >vfäelìkych nádob
  

\
.

со, ~ .

"на? Ш. Skupeni. Hadce. L

х . “511

1 1011010 zahrnujeme nerosty mékké, 303101112? tvrdost

nejvíce 2,3 obnáäí, neprůhledno’, bez patrného VYvyliranñn'í, lesku

sklového a tëzce tavitelné. Hrnota jejich sestáva z vétsí ëásti z ky

seliny kŕelníkové a magnesie, 350110 zbarvena kyslieníkem zelezitym.

Sem nálezí na omak mastny tuèek, 301102 50 uzívá k vypuzení

mastnyeh skvrn z odévn a k hlacení, 00 jemného lestidla; 102 se

2 110110 rozmanité pŕedmèty soustruhují; jemu podobny'r je saponìt

6111 mydlovy tuéek a vseobecné vznáma pena moŕska, Az níz

se душку 211010111131.э1801‘р0111111 éi1i'lhadec,Stak-'zvany pro> svou

zelenavè skvrnatou barvu, na kůzi nekteryeh hadů upomînající,

111011 mohútné celistvé skály, zrnitého lomu. Tvrdost jeho je 3;

dèlají se z ného 102116110 pŕedmèty: misky 11001 pro lékámy„kala

máŕe, svícny, tëzítka, tabatèrky a j. v. Z velkého р06111 nerostů

hadcovych upozorńujeme pouze na 1116 n è k, nalezající se vtrousen

do hornin hadcovych v podobë siroko'listych, krystalovitych desk,

barv _r zelené neb zl lesku k Y  11 021111111‘111111'Ж5д1ёё110 50 ménícíh‘ggbuêqů) ¿q’mgnpm ` ’

.' {':» `:l'|a `~
, Osinekdŕevnat 581012110 est), gi) ¿Egg “о ,

deskovité, ‘barvy hnëdo-dí‘evéné, na způso v d a

111130" kyselmu kŕem‘íkovou, magnesii a. kysli n I Y ¿s s _H

‘ ' ` .z’iîf'g-Í 1; ‚мы-‚1111111

._.ì. „12.10 lll/Umm

.‘ Mml der:

. 4Neroetytyto mají tvndost mezi stupném. .4, 5.azxz7l, a. hutnost

da: 2, 8: ail-3,5. › Barvy 3031011 35011 110311100 2010116 11 6013116;

>’v plamenu dmuchavièném se neroztavují. .-Hla’mí чашу 3031011

jsou kyselina kŕemíková a.rnaguesìe, aékqliv podíly ' Akyslińnálm'l,

rzvllístë zelezitéhmnejsou nepatrnéiy Objevují zajímavéponérykry

»stalové a vyskytnjí se nejen .samostatné v desta-.mohútnymh horti

nách, nybrz 1. eo podstatnéfslo’áivo v mnohy’ch .nerosteohÍ'smíìâe'ng'jsh

» ‚1 ‚ I - 11.. 1,11 »il .' ъ «hlm/:MX ."m‘rHO

 22. B'kupeni. Анапу.
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Nejdůleîitèjäí пегому сего óeledi jsou augit а jinoraz s бес

nj'mi odrůdami.

1. Аней: êili pyroxen krystaluje se ve hranplech krátce

sloupkovitjfch soustavy jednoklonné (obr. 62 а obr. 63), пай ёазю

ve dvojèatech (obr. 64), Т.=5 ай 6; Н.=3‚ 2 ай 3, 5; je ne

barevny, zeleny, ëasto hnêdy ай êernjf, neprůhledny а má lesk

вишу. Luèebné slouëenství naznaêuje se vëeobecnou formulíRa 'SI-i2,

Мета pro jednotlivé nerosty augitové v pî‘ehledu takto se objevuje:

Р у r 0 х е n , (Óa,Mg,Èe)-"'Shi’.

Diopsit, . (Mgß'lay'S-'iï

Diallag, (3Mg+2'Ca+'Fe)ïS`ie

Broncit, (3Mg+-Èe)"§i2.

Hypersthen, (Mg-i-ÉeY'S-'iî

Mg’ §12

ОЪеспу augit (CaNSiY-ŕI-ìe3 Al”.

 

Ош. 62. Obr. 63.

  

Tvary krystalové náleiejí vesmès soustavè jednoklonné.

'l "'Obecny au git тон celé вишу augitové a je hlavní sloìivo

èediëe, porfyru а lávy.

‚ _ Kokolith je nerost augitovy, skládající se
Obr 65

z hmoty zrnité, krystalovité, barvy zelené.

— 2. Amfibol èili jinoraz bjfváJ téì туша

ó nèn v hranolech soustavy jednoklonné (obr. 65.).

Luëebnê slouëenství je nejbliiéí fol-muli: CaÁSIi+

Mg'lSi“, aê obsahují odrůdy zelené а ёешё téì k;

знати hunny'. K tèmto рати: ob ecnyjinoraz,

vèeobecnè rozéíŕeny, jenì zvláètní horniny bî'idliè

naté ИОН a co podstatné sloiivo syenitů, (пота

Srìmullrrnva Кита pì‘frn'ïy. П. рты nydńul. 4
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a. j. znám jest. 8101121 za pî'ísadu v hutích ìeleznych a co рифме]:

ke sklu na zelené láhve.

Grammatit vyskytuje se v krystalech vrostlych, sloupkovi

ty’ch, ryhovanych, barvy bledèñalové. Jemu podobny je paprsko

vec, mající barvu zelenou.

Osinek, amianth a byssolith se povaìují za druhy

jinorazu, ve velmi jemny’ch jehlièkách vyhranëné. Ohebné druhy

asbestu èili osinku pŕimichují se do lnu, aby se 2 nèho ho

tovily látky na odèv; v hotovych odèvech se pak vlákna lnêná

v 011111 spálí, набей zůstávají jenom vlákna osinková 011111 nepî'í

stupuá; odévů takovych moìno s prospèchem 112111 р11 poiárech.

V starobylosti se mrtvoly vznesenych lidí do látek podobnych za.

halovaly, aby se zachoval popel tél na hranici spálenych.

Nefrit jest nerost augitu pì’íbuzny. T. 5,5; H. 3, свиту,

v lomu tŕásnity’, barvy oslejchové. Nalezistë: Öína, Persie, Egypt,

Novy Zeland; tento nerost jest co staroìitnost velmi památny, nebot

nalezeny jsou jii èastèji na starych pohî‘ebiàtích pŕedmêty 2 Ne

fritu zhotovené, 2 èehoi souditi lze na spojení dotyènych národû

s původním nalezistèm nerostu tohoto.

23. Skupeni. Drahokamy.

68 V tomto skupení nalezáme vse, co pïríroda, mimojiî uvedenê

drahokamy, jako: diamant, rubin a safír, v krystalovém odèvu

k sperkům lidsky'm uspůsobila. Nerosty tyto mají tvrdost 7,5 ai

8,5; hutnost je 2,8 ай 4,6; jsou průhledné, tèìce neb docela ne

tavitelné a obyëejnè krásnè barvené. Sestávaji z kyseliny 11101111

kové a z hlíny. \

1. Topas, kŕeman hlinity, ve kterém jisté mnoìství 111111111

оЬзайепо, krystaluje se v hranolech soustavy pî'ímotvarné, obr. 66.

T. = 8; H = 3,5; barva nejvíce ìlutá.

Obr. 66. ‘ Obr. 67. Obr. 68.

А‘

  

2. Smaragd, kî'eman hlinito-beryllity (13e Ã1) Spil; той hra

noly sestiploché, obr. 67. T.:7 ай 8; Н.=2,7; Ъана. zelenájako

tráva, tak папа smaragdová. -



1V. mda. Kovy мыса. йегего. 51

Beryll téi aquamarin sluje Smaragd barvy helovê, modro

zelené. Obecny beryll naleza se v krystalech neprůhlednych,

ai na nèkolik stop dlouhyeh v severné Americe. ____„

3. Cirkon êili hyacinth, Метан cirkonity, Zr Si, v шапо

1ес11 soustavy jehlaneové, obr. 68. T.:7,5; H. 4,5; barva hnédo

ëervená êili hyacinthová, lesk айву, skoro diamantovy.

Шахт!па1еийё$ё3шепочапУсЬ drahokamů jsou: Urál, vychodná

Indie, Ceylon a Brasilie. V Óechách se objevují {ораву uSlavkova,

Zinnwaldu aFribusu, v Moravè u Roinova. Smaragdy piieházejí do

obchodu 2 Péru, Kolumbie, z Kosseiru v Egyptu a ze Sibií'e. Be

ryll vzácny vyskytuje se téi u Slavkova, u Ronsperku, v Sibii'i,

v Limogesu ve Francii a j.; cirkon тай: na Urálu, Ceylonu,

u Tŕíblic, Podsedlic a na jizerské louce.

Sem patŕí tei: Olivin neb chrysolith, kŕeman hoieönaty,

nalezajíeí se v olivovê zelenyeh, тащусь hranoleeh kosoètverco

vy’ch, vrostly nejvíce v èedièi. T._-_6 ai 7; H.:3,4. Pŕichází do

obchodu z Egypta a. Levantu; v Óechach na Kozákovë, u Turnova,

u Chebu a j.

lV. TÍ‘Ída. Kovy tèiké.

24. Skupeni. Èelezo.

Toto skupení je co do rozmanitosti tvarů i co do mnoiství

a mocnosti slojů velmi důleiité.l Tvrdost nerostů sem náleiejících

dosahuje tvrdost kî‘emene a hutnost ai 8; jsou nejvíce barvené

a neprůhledné, působí na magnetickou jehlu, a sluéují se s boraxem

ve vnèjsím plamenu dmuchavieném ve sklo tmavoêervené, jei po

vyehladnutí zbledne, ve vnitî'ním vsak plamenu ve sklo zelené.

О upotí‘ebem’ jich pouèuje más luèbav 5. 99. Nejdůleiitèjsí ielezité

nerosty jsou:

1. Ryzé samorodé ielezo; vyskytuje se jen velmizî’ídka

v loiistích vètsí mohútnosti, obyêejné byvá jen vtrouseno v zrnech

a supinách nejvíce v prahorách. Velmi pamatné jest tei i elezo

povëtrné èili meteórové, kteréi na. rozliènych místech se
vzduchu naV zem padlo v kusech od 171 lib. ai do 3.000, ano ai do

14.000 liber tèikych. Sem naleiejf téi povètronè, èili kameny po

vëtrné, hmoty zaknlacené, obsahující s malymi vymìnkami ryzé ie

lezo а mimo to jesté самку zemité, jako augit, jinoraz, olivina j.v.

Potaiené byvají na povrchu èernou korou, jakoby tavením vzniklou.

Padani povètrońů a meteórů vícekráte jii se opakovalo; jako r. 1758

u Tabora, 1824 v Zebráce, r. 1833 u Вышка na Moravé, 1847

v Broumovè; nalezeny byly kusy u Lokte, Bohumilic a j.

Мг se vůbec za to, ie jsou povètronè nebeska tela., Мета

69

4*
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kolem slunce kolovala a pî‘i vstoupem' do oboru vzdusného 111131116

kem tieni ve vzduchu se roztopila. (Viz astronomie 5 86.)

2. Magnetová ruda, Fej-Fe, nalezá se v pravidelnych

osmisténech a je památná svymì magnetickymi vlastnostmi; vysky
tuje se téz v zrnitych kusech a slojích znaènê mocnosti; barvavje

tmavozelezná; T.:5 az 6; H. :5. Ruda tato jest nejbohatsí na

rLelezo a vyrábí se z ni zvlástë vyborny осе]. Krásné hránè nale

zají se v Tyrolsku (Grainer a Pñtseh); veliké sloje nalezají se ve

Svédsku a Norvezsku (Dannemora, Fahlun, Arendal). V Öechách

v prahorní vysoêinè Öeskomoravské, u Malesova na vrchu 1515211

niku, v Horách Krusnych u Pi‘íseênice a j.

3. Семена zelezná. ruda, Ее, 1‹уз11ё1111‹ zelezity, má.

jasnê kovovy lesk a prásek i vryp jeji je ‘уйду ëerveny; падежа se

v rozliůnych podobách a tvareeh bud v krystalech klencovyeh a de

skovych co lesklá zelezná ruda (zvlástè krásné kusy z Elby),

budvláknitá: krevel neb zemitá ruda zelezná, budkoneènê

со celistva, supinatá. a hlinitá. odrůda; je-li k této pî‘imísena hlina,

slove ëervená rudka. Rudy tyto jsou pro vyrábèni zeleza velmi

důlezité, а Óechy vyznamenávají se jejich hojnosti. Rozeti‘enê slouzí

tez za leätidlo a eo eervená barva.

4. Hnèdá ruda, téZrl hydrát kyslìóniku zelezitého, Fe'fH‘,

nevyskytuje se~ve tvarech krystalovych, vyjmouc odrůdu vláknitou,

z jehlovityeh neb vláskovitych hrání s povrchem штата neb

kulovitym slozenou. Мешаю nalezají Se sice dokonale vyvinuté

krystaly, jichz hmota je Мёда ruda zelezná; ale snadno jest se

pi‘esvèdèiti, ze jsou to nápodobniny a ahránè (5 22) ро jinych kry

stalech, zvlástë po kyzu zelezném. V echách jest 11 Nuèie mocné

lozistè. Mame вей odrůdy celistvé a hlinité barvy zluté neb hnèdé,

z nichz se vedle zeleza tez zlutá hlinka a barva папа umbra

vyrábèji. Sem patri tez ruda bobová, vyskytujicí se v podobè

ploskyeh kuliëek, miskovitê slozenych, barvy zlutohnèdé, а ruda.

bahenní v baî'inatych mistech se usazujici, Мета Vèak k Чуш

béni zeleza mênè se hodi nezli rudy ostatni.

Сета ruda zelezná zove se ruda obsahujicí mangan.

Ruda kamenouhelná. Nëkterê uhlí kamenné obsahuje

ve svém роре11 takové mnozství zeleza, ze se toto i na hutnicky’1

spůsob dobyvá, jako se stává na pi. ve Westfalsku. Такт/ё 111111

zelezité obsahuje obyèejnê uhlièitan тешу, kysliènik hlinity, uhlí

èitan vápenaty a magnesii; mimo to co skodlivé piimèsky sirnik

zeleznatjï a fosforeènan vápenaty; prazené poskytuje kyslièníku

zeleznatêho 85"/0 a zeleza 590/0. Veliká ôást zeleza anglického do

byvá. se podobnym spůsobem z uhlí, nazvanêho Black-Band.

Zelezo byvá téz v pï‘irodé ůasto se sírou slouèeno a objevuje

se pak v nerostech vyhranènych barvy mosazné, jez nazyváme

kyzy
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Jsou následující:

K yz magnetovy, Ёе +5Ёе, v hranolech sestistènnych,

deskovitych barvy tombakové neb médéné, hnëdè nabèhlé; je slabé

magnetìcky.

6. Kyz kry chlovy ëili pyrit, Fe, nalezá se velmi Шивы,

V мажусь tvarech krychlové soustavy, tak zvanych kyzotvarech

obr. 69. a jejich spojkách. Вата. je zvonová, mosazná, èasto pe

stŕe nabíhající; lesk Коих/у, vryp hnêdo

гад äObr. 69. бету. Т.=6 ай 7; H.:5. Ocelí Не

sán vydává jiskry; тон 1:62 celistvé

hmoty a byva’. zhusta vtrousen v jem

nyeh listeeh neb drobnych zmech v ji

ny’ch nerostech, jako ku рт‘. V kamen

ném uhlí; na идиша a ve vodè oky

sliëuje a mëní se v síran zeleznaty

(luëba ё. 101.), kteryä napotom co ska

lice zelená. têì k nerostům шиш.

Sirník шаману, Fe, vyhra

ńuje se v krystalech sloupkovitych sou

stavy pîímotvamé, папке v dvojéatech,

hî‘ebenovitè neb paprskovitè slozenych

a sluje tézëm a. rik a s Ш neb k y z p a p r s k o v y. Z obou tèchto

kyzů dobyvá. se prazením v uzavî‘enych nádobách síra.

Ostatní nerosty zelezité nevyskytují se bud u velikém 1111102

ství, neb se v průmyslu nepotî‘ebují a proèez jen v krátkosti je

uvedeme. Sem patri’ : Mo d î' й e1 e z n a (fosforeënan zeleznaty),

z el e n á. 1- u d a Z e 1 e z n á (май slouêenina s vodou), napotom

гада з1онёепйп arsenu se äelezem, ky 2 у a r s e n o v é, vyznaèné

[Шут kovovym leskem, k nimz ищет : А r s e n i d 2 е1 е 2 n a ty

FeAs”, skorodit, Beudantit nebo arsenienan zelez

naty, sirnaty kyz ars enovy FeS2+FeAs2; potî‘ebují se

k vyrábèní arsenu.

  

Ve vètsfm mnoistvíobjevuje se uhlièitan ieleznaty, FeC,

ve tvarech zrnitych neb krystalovitych, tez mênivec zelezny

папу. Nerost tento pro vyrábêní ocele veledůlezity má T.:3,5

ai 4,5 a H.: 3,6 az 3,9, barvu bledoìlutou neb êervenè hnèdou

az tmavou. Objevnje se téî ve tvarech kulovitych pod jmenem

sphaerosiderit.

Známá barva. шашка zeleń veronská. je kŕeman мету

s vápnem a magnesií. Wolframit, sloìeny z kysliènlku ìelez

natého a. manganatého ve spojení s kyselinou sélovou (Fe, Mn) VV,

je ruda èernosedá. lesku diamantového. T. :5,5; H- = 7,5; РОЙ?‘

buje se k vydobyvání ocele wolframové.
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25. Skupem'. Mangan.

_ Mangan vyskytuje se v pŕírodê zvlásté co kyslièní k man

зажат, bud co souêástka jinych nerostů, bud jen co pï'imísenina

v mensím mnoäství. Mangan barví roztavené nerosty pravidelnè

ñalovè, celistvé na hnêdo ай do бета. 1)й1ей11‚ё nerosty mangan

obsahující jsou:

Pyrolusit, burel 6111 mèkka manganová. ruda objevuje se

v hranolovych krystalecb, podoby jehlovitê a vláknité v rozmani

tych skupeninách. Barva a vryp jsou tmavozelezné; T.: 2 ai

2,5; H. :4.9. Upotîrebení jeho zvlástê pŕi dobyvání chlóru naúñili

jsme se más v 1116116 V §. 44 a 103. V Cecháeh v Rudohoŕí,

u Blatné a j.

Kyslièník, manganato  manganity, Mn -l-Mn, tez

Hausmanit zvany, krystaluje se У malych ètvercovjch osmi

stènech; je hnëdocerny az cerny, má vryp hnèdoëerv en у a vy

skytuje se v pŕírodê smísen s pŕedeslym.

Braunìt je kysliêník шалаши, Mn, podobnych krystalo

vych tvarů, barvy a vrypu hnèdoèernych. Jsou-li tyto dva poslední

nerosty pyrolusìtu pî'imíseny, byvá. to na ujmu jeho cenè, tak ze pŕi

koupi burelu Уйду na barvu a vryp jeho pozor dati tŕeba. Mensí

důlezitost У průmyslu má.: Manganit 6111 sedá manganová ruda,

jenì jest kyslicník manganity s vodou, Мин; pènitá manga

nová ruda, Мета se vyskytuje ve hmotách jemnë zemitych, jez

se snadno rozelnnouti dají, a co pënovity povlak barvy èerno-hnëdé

v sousedství jinych ша manganovych, jest smísenina. têchto ша 01)

sahující vodu, zneèistèuá barytem, vápnem a draslem. Docela bez

upotŕebení je sirník manganaty, uhlan manganaty a Метан man

ganaty.

26. Skupení. Chróm.

Pamètihodné jest, ze kov tento, jehoz krásnè barvenych 51011

6еп1п 1116е1ш1с1 jiz veliké mnozství pîípravovati se nauêili, v pî'í

rodê jen malym poètem nerostů zastoupen jest. Tato okolnost byla

bezpochyby tez pî‘íëinou, ie ohróm co ryzy kov teprv 1797 poznán

byl. Ve vètsím mnozství падет se kyslièník chrómity ve slouéení

s kyslièníkem zeleznatym co chrómová ruda, Реал‘, kteráJ se

v pravidelnych osmistênech vyhrañuje aneb tvoŕí hmotu celistvou,

zrnitou, lesku kovového a barvy zelezné; T. : 5,5; H. = 4,5; vryp

hnèdy; v horninách hadcovitych. Obsahuje ai 60°/о kysliöníku

chrómitého a slouzí k vyrábèní barev chrómovy’ch (luèba 5. 104).

O ëervené rude olovèné, 6111 chrómanu olovnatém bude

promluveno pozdèji; zde pouze nám zbyvá zmíniti se o kyslièníku
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clvirómitém, èr, tak zvaném okru ckrómovém, jenz se v pi'írodé

vsak v nepatrném mnozství nalezá. Mimo tyto obsahují jestè mnohé

nerosty male podíly chrómu co souóástky ménè podstatné.

27. Sknpem'. Kobalt.

Nerosty skupení tohoto jsou slouéeniny arsenu a síry s ko

baltem, rozmanitë barvené, neprůhledné, kteréz s boraxem se roz

tavují v krásnè modié sklo. Савве prozrazuje růzovy vykvèt kobal

tovy'1 na povrchu nerostů kov tento. Důlezitéjsíkobaltové rudy jsou:

K y z k о b alto v y , Go, vyhranèny v pravidelny’ch osmistè

nech barvy bñé a kovového lesku; T.: 5; H. = 6,3. Kyz tento

напирали souèástky jsou mnohdy zelezo a nikl, tento poslední

èasto v pievládajícím mnozství.

Kyz spízovy èili buŕinec,

COAS”, krystaluje v krychlich a nalezá

se co hmota celistvá. шиш, bflého le

sku kovového zvlásté v Krusnych Но

rách ëesky'ch a. saskych, doprovázen ze

lezem a niklem. Kvèt kobaltovy,

Co’Asj-SH, neb s vodou slouéenj" arse

niènan kobaltnaty vyhrańuje se v ten

kych jehlièkách a тон zemitou Вот

на rudách kobaltovych barvy krásnè rú

zové. Kyz kobaltovy leskly,

CoS’+CoAs2, ve tvarech krychlovych

s plochami pètiúhelného dvanáctistènu

(obr. 70.), ma’. lesk kovovy, barvu бег

venavou, базы) pestie nabèhlou. Kobalt zemity, сайту, ze

mity nerost barvy èerné, zálezející z kyslièníku kobaltitého s veli

куш podílem kyslièm'ku manganitého, kysliêníku zelezitého а. méd'

natého. Vsechny tyto nerosty potî‘ebují se k dobyvání kobaltu

a k vyrábèní kobaltového skla, smolky a modrych barev.

Obr. 70.

  

28. Skupeni. Nikl.

Nerosty skupení tohoto nejsou ůetnèjsí, neili nerosty v pie

deslém skupení, s nimiz se v mnohych pomêrech srovnávají. Dle

zeleného vykvètu na povrchu lze je poznati v mnohych pî'ípadech.

Obyèejnè obsahují malé podíly kobaltu, asboraxem топал/вне tvoi'í

sklo modré. Tvrdost jejich je 3 az 5; H. az 7,7. Známèjsí jsou:

Sirník мышцу, NiS, vyskytující se v krystalech vlásko

‘гнусь; èerveny Шишу kyz, NiAs, téz lnèdëny nikl папу,

malokdy vyhranèny, tvoŕící hmotu celistvou podoby kulovité neb
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ledvinìté, má lesk kovovy а barvu bledé mëdènou; 111131 111111011

11у2, Ы1А52, 0113011130 162 10511 kovovy, barvu vèak cínovou. Kvet

niklovy", NiAs+8H, je arseniënan niklnaty, pokryvající zvétralé

kobaltové а niklové rudy; zemitj”, bledozelenj" tento nerost vysky

tuje se téì v skupeninách jehliënatích.

Bñá ruda niklová, NiS’|-NiAs*, je nerost barvy olovêné s le

skem kovovym. Mimo to vyskytuje se 111111 10 slouöení s jinjmi

kovy v 11111111 а1111т011016ш, Ш’БЬ, v sirnatém niklu antimonovém,

Nisz-i-NiSb, а j. v.

Väechny tyto nerosty nejsou väak ëisté slouëeniny, nybrì ob

sahují ménê 11011 1100 2010211, mëdi, kobaltu, olova atd. Upotŕebuje

se jich k doby’vání ryzého niklu` jenä opèt ve spojení s jinymi

kovy poskytuje nèkteré důleìité 1101016 slitiny, jako pakfongr

a argentan èili novê stŕíbro. V Kruänjch Horách zvláätê v Ja,

chymovè.

29. Skupení. Zinek.

74 Zinek nalezá 50 1 pî‘írodé со 11у511011111 1011111 zŕídka а 5100

3011 1 êervené zinkové rudè, která dle barvy 510 jest pojme

война. 0110011ё3ё1 30: В103110 211111016, 20 siry a. zinku 51011

60116, ZnS, vyhrańující se v soustavè krychlovè " pèknych polo

tvarech а 1 dvojèatech. Má 10111 12151111‘011; Т. _: 3,5 ай 4; Н. z

4,1; lesk diamantovj'. Вата 30 201011111, ìlutá., ôervená, hnédá

а ëerná. Jmeno blejno pochází od silného lesku tohoto nerostu;

nalezá. 50 16й ve skupeninách celistvych, zrnitj'fch, paprskovitj'ch

а stéblovitych. Doby’fvá se 2 110110 2111011. V Pí'íbrami, ve Stî'íbî'e,

v Uhrách а 3. Zvètráním stáváJ 50 2 blejna zinkového sk 11110 0

bílá Zug-HH; hojnëji väak objevuje 50 kalamín uhlióity

ZnÖ, èili uhlièitan zineènatj’f, v malych klencích soustavy äeste

106116 1051111 5111016110, barvy bílé neb alespoñ bledé. Slouií hlavnè

k pî'ipravování mosazi. Kalamín kŕemitj", 2Zn3Si+3H,

je nejdůleìitèjèí ruda tohoto skupení, slouèena z kyseliny 11101111

kové а, kyslièníku zineënatého; 1у11гапёпа bj'váJ v krátkjfch, desko

vitj’fch krystalech soustavy pî‘ímotvarné, které mají vyteènj’T lesk,

barvu bílou, bledou 11011 zailoutlou. Pŕi ohï‘átí stávají se hránê po

larnè elektrickymi а svítí pŕi tŕení. T.: 5; H.: 3,5. Vëechny

nerosty zinek obsahující vypouätèjí pî‘ed dmuchavkou 50 5011011

páry bílé, 2 11у51161111111 zineènatého záleìející. Kalamín kî‘emitjr na

lezá se nejvíce v hmotách celistvj’fch rozmanité podoby, èasto bu

blinovity, buńkovitj’l а jako rozeirany; barvu má bílou, hnèdou

а êervenou, kteráäto poslední pochází od okru äelezného. Taví se

2 110110 2111011. Bohatá loîiätè 40 ай 55 stop mocná nalezají se
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u Tarnovic v pruském Slezsku; 162 11 К1а11010, v Korutanech а 11

Merklína. v Öechách.

30. Skupení. Cin.

Cín není v pŕírodè ryzy, nybrïrl nalezá se 211051 hojnè v cí

nové ru dè, 30112 je S1102, t. 3. 1‹у511ё.1111‹ 011116111. Má tvar krysta

lovy, soustavy jehlancové; obyëejnë srostly dva neb více jehlanců

v dvojêata, trojëata atd. Jsou na polo průhledné, neb na hrauách prů

5111016, majíce lesk velmi silny, barvu tmavou, hnëdou 02 130111011;

T. = 6 ai 7; H. = 7. Se sodou 110 111111 01111у511ёепу roztavují se

v zrno 0111016. ‚10516 ve 10151 hojnosti objevuje se 0111 v odrůdê

vláknité kyslièníku ciniêitého, 30112 11011 nepravidelné kusv 5101111

jemnê vláknitêho. V Evropè jsou jedinè v Anglicku, v Öechách

a Sasích cínové doly; cínonosné pásmo objevuje se zde vRudohoïí

a horách Karlovarskych; u Krupky je 003510151 1101 na cín.v Nej

110110151 na 0111 jest Kornvall vAnglicku, kde 312 Fenikové a Rimane

na cín dolovali. Pï‘ebohata 1021516 35011 162 ve vychodné Indii¢ na

poloostrovè Malace.

31. Sknpeni. Olovo.

I tento důleìity kov vyskytuje sevpí'írodè velmi zî'ídka ryzy,

nybrì slouèen 5 kyslíkem a sírou 1 11010510011 nepatrné tvrdosti,

ale znaèné 11111110511 (4,6 02 8), 1110162 50 dmuchavkou 110 111111

511011110 1 kovové zrno roztavují, pokryvajíce okolí ìlutym kysliëní

kem olovnatym. Mnohé nerosty 50111 11010203101 objevují se jen

v nepatrném 11111025111, jako na pï'íklad ryzé olovo, mìniu

èili 5111111, 01101 olovny, chlorid olovnaty" a 3. ‘

‘nv’

Nejhojnejsl je 105101100, sirník olovnaty, PbS, 2 1101102 50

ve velikém 11111025111 olovo taví. Vyhrańuje se v krychlích s 601

nymi spojkami (obr. 71); osatnè na

lezají se i kusy 001151116 neb drobnè

zrnité, vyznaèující 50 1211у nápadnou

hutností, 02 7,6 0 105110111 kovovym,

sedèolovénym. S olovem slouóeno byvá.

êasto stîuhro, které 50 pak zvlást od

luèuje (luêba 5. 116); 162 21010, 01111

mon, 201020 0 015011 11021111110 110516001

olovêném se vyskytují. Téméŕ veskeré

stî'íbro v Öecháeh dobyvá. se 2 105101100

olovéného.

Slouëenim olova, antimonu a síry

v rozmanitych pomèrech vytvoŕuje se

celá. 10110 110105111, k 1111112 zink enit

Obr. 71.
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77

78

èili швее klencovy, heteromorphit, strabikovec osodèlny aj. v.

náleiejí. Téi objevuje se olovo ve slouèení se selénem со selénid

olovnatj1 a s tellurem co kovolistec jehlancovy.

Ze solí olovnatych uvádíme zde olovec hranolovy, 15b-É,

vyhrañující se v hranolech pŕímotvarnych, mající silny" lesk a barvu

bílou neb sedou; bèlobu, téi cerussit neb uhlan olovnaty, PbC,

vyznaèny hranoly kosoètvercovy’mi, leskem diamantovym s dvoj

lomem paprsků. Pyromorphit je fosforeènan olovnaty, smíseny

s chlóridem olovnaty'm a èasto i s arseniênanem olovnatym; oby

éejné jmeno jeho je zelenoba dle zelené barvy, ae se i iluté

a hnèdé odrůdy vyskytují; krystaluje se v pêknych tvarech klencové

soustavy. T. = 4; H. : 7. V plamenu odkyslyèujícím roztavuje se

v zrno olovêné, pî‘ivychladnutí ve tvar krystalinicky, mnohohranny

pi‘echázející. V rudobé (chróman olovnaty PbCr), nalezající se

na. Uralu v jehlách êervenych, nalezen jest po prvé ehróm.

Olovo po celém svètè se objevující potŕebuje se k 1111 kulek

a broků, k slévání kotlů na kyselinu sirkovou, k tiskai’skym pís

menkám a. t d.

32. Skupení. Vìzmut.

Nerosty kov tento obsahující jsou i со do rozmanitosti i co

do rozsíŕení ménè důleiité. Ryzy vizmut objevuje se v zakrnèlych

klencích, maje barvu éervenavè bílou a lesk kovovy; T.::2 ai 2, 5

а, H.:9,7. Kalikovka ëili kvèt vizmutovj'7 je kyslièník, В1‘О3,

a. nalezá se jakoi i ryzy vizmut v Jachymovè a v saském Rndohoî'í.

K a 1 ik о v e с 6111 sìrník vizmutovy Bi’Sß, je olovénè Веду, lesku kovového

ve tvarech hranolovy'ch neb jehliènatych, tei krystalinicky, celistvy’1

neb zrnity; T.:2,5; H.:6,5. Zde jmenovati slusí téi: uhlan

vizmutovy a kalamín êtyrstènny neb vizmutovy, slouéené s кузне

níkem ki‘emíkovym. Ostatní viz luèba § 110.

Vsechny tyto jmenované nerosty slouiíkvyrábêní kovu sa

mého, jeni se potiebuje knëkterym kovovym slitinám, na pi. k bri

tanskému kovu, kovu Rosovu na odlitky dievotisku; medalií

a podobnych vècí.

33. Skupení. Antimon.

Nerosty tohoto skupení dosahují v tvrdosti stupeń 6 ai 7 а,

hutnostz4; pied dmuehavkou vypouätèjí paru, která na uhlí kolem

průby v bíly nalet se sráií. Vzácnèjsí nerosty antimonové jsou;

Ryzy antimon èili surmík, кузнеца: antimonovy 8b, а. antimo

_ navy oker eili strabinec, "Sha-XH.
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Hojnèji vyskytuje se vsak lesténec antimonovy", SbS’,

slouèenina antimonu se sirou, vyhrańujici se v soustavè pì‘ímotvarné.

Krystaly jsou obyèejnë dlouhé, jehlovité, stéblovité, neb sloupkovité,

rozmanitè skupené, lesku kovového a barvy olovèné. Z nerostu

10110 vydobyvá se kov гужу. Na Slovensku u Magurky, Stávnice,

Kiemnice, v Korutanech, v Öechách v Michelsberku a v Pì'íbrami.

ervená antimonová ruda je slouëenina kyslièníku anti

monového se sirnikem antimovovym a vyznaëuje se visńovou bar

vou a diamantovym leskem krystalů v chumáókách nahromadènych.

Dosti vzácná; v Pi’íbrami.

34. Skupeni. Méd'.

Méd se svymi rudami tvoî‘i znaèny’1 poèet nerostů, které svym

rozsíî‘ením, jakoz 1 rozmanitostí luéebnych pomèrů pozornost nasi na.

se poutají, ae jen mensí poéet nerostů méd obsahujicich k чутьем

1610 ее potî‘ebuje. Tvrdost v skupení tomto dosahuje 4, hutnost 6;

v plamenu dmuchavièném lze z ша tèchto dobyti zrna. kovového.

Důlezitèjsí jsou:

Méd ryzá; tvary krystalovê moìno jen zî'idka rozeznati, ne

bot byvaji malé а skroucené; éastèji vsak maji podobu drátků,

mechů, stromků, plisků a. velíkych nepravidelnych kusů. \` hoiejsí

Kanadë nalezeny jsou kusy az 20 centů tèzké.

Mnoho ryzé médi je na Slovensku, v Banáté, na Uralu,

v Norvézsku a. v sev. Americe.

Семена médèná ruda Cili kysliènik mèdiènaty, 01120,

v pèknych osmisténech vyhranèná, èasto téz zrnitá, má barvu eer

venou, vryp о пёсо bledsi. Je nejbohatsí mèdèná. ruda. V Banáté,

Sibií'i, Kornvallu a j.

erná mèdèná ruda. (kysliènik méd'naty) tvoií nejvice koru

na. jinych rudách mëdènych; u Oravice v Banátè, na Harcu а j. Mè

dèk je sirník тщету, 01125, barvy ëemavè olovëné, lesku kovo

vého, jenz v hranolech kosoêtvercovy’ch krystaluje a k dobyvání

mèdi se potŕebuje.

Merisi důlezitosti do sebe mají nèkteré soli mëd‘naté, které se

stávaji rozlouèením mëdênych ша, zvlástè sirmku mèdiènatého, biize

ëinnych sopek, z депеш rozpuklin vystupuji páry, které obsahují

kyselinu solnou a siŕiêitou. Takové soli jsou: Skalice modrá,

Óu8-1-5H а rozmanité fosforeèñany a arseniéñany mèdnaté, Ata

kamit a. j. v.

K nejkrásnèjsim nerostüm vůbee nálezí malachit ëili vodnaty

uhlièitan mèdñaty, CuC-l-CuH, vyhrañující se v krystalech sloup

kovitych soustavy jednoklonné, které èasto v skupeniny vláknité a pa

prskovité. spojené jsou a krásnou barvou, zelenè smaragdovou, ja

koz 1 hedvábnym leskem se vyznaèují. Mimo to nalezá. se malachit
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téì v « kusech celistvyoh, zemityeh, povrehù ledvinitého a slouzí

»k vyrábëní rozliènych okras шипением, k dèlání ozdobnych ná.

dob, eo äperk a zelená barva. Kde se ve vétèím mnozství vysky

tuje, (зал! se z ného méd. '

Modrá mëdèná. ruda, lazura, má. podobné slouèenství

jako malachit: 2CuC+CuH, a objevuje se v тащусь, sloupkovi

tych neb deskovity’ch krystaleeh aneb co hmota сената, zemitá,

nepravidelná; nerost tento je vyznaêny svou jasnè modrou barvou

a potŕebuje se tez k vyrábèní této. Mèdèná ruda kŕemenná,

èili vodnaty kî‘eman mèd’naty, je modravè zelená..

Jinou radu tvoŕí nerosty, v nichì slouèená jest méd’ s jinymi

kovy, ku kterymz obyeejné jestè síra se pî‘ipojuje; sem patŕí: Kru

sec strabíkovy, osodêlny, lestènec mêdëny,1estênec

plavy, Bournonit, krusee krychlovy 11.]. Kyz pestry

zálezí ze sirníku mêdiènatého a zelezitého, byvá. сенату, málokdy

v osmistèneeh pravidelnych vyhranêny; barvu ma rudohnèdou, tum

pachovou, èasto je pestŕe nabèhly.

Kyz medény je bohatá mëdèná. mda, GuEe, vyhranèna oby

oejnè v ótyr- a osmistënech soustavy jehlancové; èasto tei свита

neb zrnitá; barvu má kovovou, mosaznou, tez mnohdy pestî‘e nabè

hlou. T.:4; H.:4,3. Se sodou a boraxem pî’ed dmuchavkou se

taví v mèdèné zrno. Tvoï‘í na Slovensku, v Chorvatsku a Benat

sku mohútnáJ lozisté; téì na Haren, v Kornvallu, v Cechách u Та.

chova a Tî'íseker v Plzeńsku, u Шахты/а, a j.

Obr. 72. ' Obr. 73. Obr. 74.

Lestèneoplavy v polotvarech soustavy krychlové, ob. 72,

73 a 74; barva je ocelová, seda, lesk kovovy; T.=3 az 4; H.:5.

Hlavni soueastky jeho jsou: Méd', antimon, síra, arsen, k nimz Se

v rozliènem mnoìství jestè zelezo, zinek a stŕíbro pî'ipojují, éímì

rozmanité Odrůdy se rozeznávaií a na stï‘lbro a méd’ se tavl'. Na

Slovensku hojny.

  

a5. sknpem'. am'.

80 ` Rtut je kov tekuty, vyskytuje se так prece v -pî'írodë ryzy

v podobè malych kapek v dutinách a rozpuklinách hlinité bi‘idliee
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a uhelného pískovce. Vètsí cast 111111 vsak pochází z rumëlky

pî'irozené, НЕЁ, jenz se objevuje casto v решусь krystalech aneb

kusech krystalinickych, zrnitych neb celistvych. T.:2,5; Н.=8.

Rumèlka jest neprůhledná, vyznacuje se leskem dìamantovym, barvou

ëervcovou а práskem na vrypu sarlatovym. Pŕi roztápèní zèerná,

po opètném vychladnutí vèak zase zêervená. Hlavní nalezistè ru

mèlky jsou u Ètávnice, Kî‘emnice na Slovensku, u Schönbachu

v Rudohoŕí, u Hoî‘ovic na Jedovaté Hoî‘e v Óechách, zvlástè ale

v Idrii v Krajinë, Almadenu ve Spanèlsku a j.

Ménè (клейм jest chlorová ruda rtutná, kalomel, HgCl;

jaterná ruda je smísenina rumëlky, uhlí azemitych èástí, vIdrii

se nalezající.

36. Skupeni. Stî‘ibro.

Stî'íbro nálezí ku kovům dosti zhusta se objevujícím a nalezá

se bud ryzé, bud 8 jiny’mi kovy neb 8 arsenem a sírou slouèené

У rozmanitych nerostech. V plamenu dmuchavièném roztavují se

rudy stï’íbrné bud Samy, neb se sodou v zrno kovové. ’

Ryzé stí‘píbro tvoŕí bud malé, soustavê krychlové pì'inále

îející krystaly a krystalové skupeniny, aneb se vyskytuje ve tva

rech podivuhodny'ch, mechovitych, stromkovitych a drátovitych,

neb iv nepravidelnych kusech neb v zrnech. T.:2,5 ai З; H.: 10,3;

má obyèejné vlastnosti stî'íbra, je vsak ìlntè neb hnèdè nabèhlé.
Ryzé stŕíbro nalezá se У mnohych zemích; v Öechách У Pŕíbrami

a У Jachymovè, ve Stávnici, ve Freiberku v Sasích ve veliky’ch

kusech, zvlástè vsak У Мех11ш. Na stŕíbro bohatèjsí rudy jsou:

Lestènec stŕíbrny, AgS, objevuje se vyhranény v krych

lích neb granátotvarech, èastèji vsak У nepravidelnych drátkách

a plíscích a kusech barvy sedé az cerné lesku kovového. Je nej

bohatsí stŕíbrná ruda; nalezá se tez v zernitych odrůdách. V Kru

snych Horách u Jachymova a Freíberku.

Stŕíbro antimonové, obsahující 7O-80"/o sti‘íbra, vyhra

ñuje se v hranolech pî‘ímotvarnych. Barva je stî‘lbrnè bílá neb zlutá,

lesk kovovy; byvá ëasto tmavë nabèhlê.

Krusec 6111 1е81ёпес plavy je slouèenina sirníku 8111111

natého se sirníkem antimonovym, ÁgG'S'b a obsahuje az 70"/o stŕíbra;

vyskytuje se У hranolech pŕímotvarnych a nepravídelnych kusech;

lesk je kovovy, barva tmavé zelezná.

Vètsí důleiitosti má. blejno stí‘íbrné Ag3(Sb,As) zálezcjící

ze stŕíbra a antimonu, slouóenych se sírou a arsenem a objevující

se У tvarech hranolovy’ch soustavy klencové; lesk je шатаний,

barva zelezná az èervcová, vryp téì krásnè èervcovy. T.:2,5 az

З; H.:5,5 az 5,8. Obsahuje 58 ai 64"/o stî'íbra. Rozeznává. se

odrùda. tm avoèervená. (pyrargirit) antimon obsahující, a jasno

8l
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èervená. (Proustit), v níz antimon arsenem zastoupen jest. Draho

cenné rudy tyto nalezají se v Важной, Andreasberku na Harcu,

Jachymove v Óechách, Kî‘emnici a Stávnici na Slovensku a jinde.`

М ed èk st ïríb ii ty je slouèenina sirníku sti‘íbrnatého a méd

natêho , kteráz má. az 52°/0 stŕíbra а. vyskytuje se v krystalech

piímotvarnych, barvy êernosedé a lesku kovového. штате zde

jestè nèkolik nerostů vzácnèjsich avsak ménë důlezitych, jako chló

точа sti’íbrná ruda, brómová stŕíbrná ruda , uhlan

sti‘íbrn асу, vizmutové stiíbro, шептать polybasit a amal

gam zálezejíeí ze dvou базы rtuti a jedné èásti stí‘íbra.

37. Skupeni. Zlato.

Zlato nalezáme v pî'írodè nejvíee ryzé, bud vyhranëné v roz

liênyeh tvarech soustavy kryehlové, v krystalech vsak malych а

více ménè zakrnèlych azkroucenych, aneb v podobè plísků, drátků,

supinek, ve шатен mechovityeh a stromkovitë rozvëtvenych, koneënè

v nepravidelnych zrnech a Кижи,‘ jakoz i co písek a prásek do

mnohych hornin vtrousené, po jejich rozmèlnèní a жён-11111 do НЕ

ních vod a do různych naplavenin se dostalo.

Hutnost zlata je 19,4; z té pï'íëiny moîná i nejmensí вашу

zlata obdrzeti, kdyz se písek zlatonosny vodou proplaehuje; nebot

zůstane zlato Уйду na dnè, а stalym promichováním písku se ko

neênè vyryzuje.

K zlatu byvá èasto pripojeno stŕíbro a vyskytují se j smêsi

obou kovů, талей az 38,7()o stŕíbra vedle zlata, сой pak barvu

i hutnost znaènè mèní. K takovym smèsem nálezí sylvanit èilì

písmenková tellurová ruda, obsahující vedle zlata a stiíbra.

jestë vzáenèjsí kov, totiz tellur.

V stŕedovèku oplyvaly ëeské ieky pískem zlatonosnym,azlaté

sejpy byly pramenem velikého bohatství; маме î‘eky a potoky ze

umavy se proudící byly velmi bohaté a ryzování v nich, podlé

násypů a sejpů az podnes утешусь, muselo byti nad míru roz

sáhlé. V Kasperskych horách a v Jílovêm dolovalo se az do 17. вшей

na zlato. Нут se doluje v Rakousku na zlato nejvíce v Sedmi

hradech а v Uhrách; ostatní Evropa nemůze se nikde vykázati

bohatymi doly, za to vsak jsou Ural, vych. Indie, jizná Amerika,

(Brasilie, Peru, Chili, Kalifornie) nyní v ohledu tomto proslulé.

V Africe jsou Nubie a Senegambie na zlato nejbohatsí. Australie

stala se v posledním (nase pravou zlatou zemí, nebot se tam tèzí

zlata roënè asi za 35 millionû dukátů. Kalifornie (Шуб, roênè 22

millionů dukátů. Pamètihodné jest, ze se vyskytují mnohdy kusy

zlata znamenité velikosti; tak na pi’. v roku 1842 v zlatonosném

písku u Mìasku v Rusku balván 86 а), vázicí. Kusy 24 ai 13 а).

tèzkê eastèji se nalezají. Vytèzek zlata na Urálu ai do r. 1851

obnásí 21290.43 pudu (jeden pud obnásí 40 и). Od r. 1847 vsak

vytèzek ten klesá. Roènè se dobyvá na svètè zlata okolo 4000 centů.
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38. Skupení. Platina.

Takê platina. objevuje se jen co kov гужу, а vëak velmi шишка

vyhranènjI v krychlích, nybri nejèastèji v okrouhljfch kusech a

zmech. K platinè by"vají téi pŕimíéenê jiné kovy а sice nejhoj

nèji ielezo, kteréi чту 4 ай 11“/о obnáäí. Ostatní průvodce pla

tìny, iridium, osmium, palladium а rhodium jsou téì vzácné

kovy, velikê- hutnosti, platinè podobné. Hutnost platiny je 17 ai 18

a barva její svètle ocelová. Poprvé nalezena byla platina v î'ece

Pinto v nové Granadè v jiìnê America а. své jmeno obdräela. dle

slova plata, jeì po èpanèlsku stŕíbro znamená,jakoìto kov stí‘íbru

podobnj’f. Pozdèji vyskytla se platina. na Пиши v naplaveninách

а mezi valouny hadcovymi èasto v kusech 10 ай 23 a, obnáäe

jících. О èiètèní а upotî‘ebení její viz luèbu §. 119.

V. тыла. Slouèeniny ústl'ojné.

39. взирал‘. Soli ústrojné.

Do skupcní toho вшей! Humboldtit, skládající se ze éta

velanu ieleznatého, a medek, slouëenina to kysliêníku hlinitého se

тает, z uhlíku а kyslíku (dle поте 0304) se skládající kyse

linou, kteráì dle nêho папаша jest kyselinou medkovou. Medek

má jmeno od své medové barvy а vyhraïxuje se v průhlednych

krystalech jehlancovych. V ohuî zèerná, proméuí se v uhel а, po

î‘eí’avèní zanechá po sobè bíly" кувшин: hlinitj'. Oba. nerosty jsou

vzácné а bez upotŕebení.

40. Skupeni. Pryskyìice.

Skupení toto obsahuje pevnê a свинье slouèeníny ústrojné,

о jejichi znacích v luêebné èástì naèí knihy, pî'i pryskyì-icích a

olejích tèkavych (5. 188 а 189) jednáno bylo. Jsou to méné neb

vice poruèené a zmënèné zbytky zaniklého rostlinstva, o ¿em jiì

v oddílu о suché destìllaci (luèba 5. 216) ŕeò byla. Nalezají se

v novèjèích útvarech kory zemské. Důleìitèjèí jsou následující:

J antar, zkamenèlá pryskyî‘ice, vyskytující se hlavnè v útvaru

hnèdého uhlí a. sice s uhlím pospolu. ЗИМА se z kusů a. zrn

uepravidelnych, отпишусь а hranatych, Caste na spůsob hroznů

neb шармы; lom je Мыши/у, barva шедший, hnêdá; průhledny

a průsvitavj". T_.=2 ай 2,5; Н=1. Tŕen líbè zapáchá. a stává se

pî'i tom zápornè elektrickjm.

V horkém lihu se z мы èásti rozpouètí; топай se pí'i 287 °C.,
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a hoî‘e plamenem jasnym, vydávaje pî'íjemnou vůni zanechává po

sobè zbytek uhelny. Obsahuje 8О"/о uhlíku, 10"/o vody a 10";о

kyslíku (Не formule: С1°Н“О. Nejvíee jantaru nalezá se na bŕehaeh

lnoì‘skych, jejz vlny vyvrhly, aneb v písku a hlínè nedaleko lnoi‘e;

loví a vykopavá se na jiiném bŕehu baltického moŕe od Gdanska

ai k Memelu. Óasto Оша/1131 se kusy jantaru, upcvnèné jestè na

kůru neb dí‘evo, zavírajíci v sobê hmyz, jehlièí a èisky a není

pochybnosti, ze pochází od nèkterého vyhynulého druhu smrků.

Ostatní jeho vlastnosti a upotŕebení viz v luèbè.

Vzacuèjsíjsou:Retinìt, zkamenèly kopal, voskzemní,

asphalt, kamenny lůj èilí Scheererit, a Idrialit.

Kamenny’ï olej (1111 nafta je èiry, iluty, hnèdy az hustya

бету. H.:O,7 ай 0,9; na vzduchu tèká arozsii‘uje zapach телу;

snadno se zapálí a hoŕí pak plamenem silné èadicím; je nerozpustny

ve vode, malo rozpustny v líhu, ale úplnê rozpustny v silici. Lu

èebné souèásti jeho jsou uhlík (ай 88°/0) a vodlk v nestejném

mnozstvi, bud dle formule CH neb CH2. Kamenny olej je pî'iro

иену destillát z kamenného uhlí aproniká rozmanité hominy, prystí se

sam o sobè aneb 11a vodè plovaje spolu s touto ze zemè, jako

u Lobsanu v Elsasíeh, u Tegernsee a Haeringu v Tyrolsku; èetnê

zdroje nafty jsou blíze kaspického moï‘e (Baku). Nejbohatsí zdroje

kamenného oleje (pctrolej) nalezeny jsou vnejnovèjsí dobèv severnê

l Americe, odkud se spoti'eba jeho rozsíî'ila velmi rychle po celém

' svètè. Petrolej vyskytuje se tam v starsích útvarech zemskych

v okresu 5 ai 6 angl. mil sirokém, jenz se prostíra Kanadou a

Pensìlvanií pies nèkolik zexnêpisnych stupńů. Na nèkterych místech,

jako na pŕ. v tak zvanéln „Oil-Greek“ v Pensilvanii. otevŕeno jest

vrtáním na sta pralnenů, z nichz?l nèkteré чуваши ohromné mnoi

ství oleje, ai 1500 sudů dennè, zejmena z poèátku. Od té doby

pi‘ihlízí se take pilnèji k pramenům evropskym, z kteréz pî'íèiny

туги se vytèzek hlavnë v Halièi mezi Krakovem a Lvovem.

Asphalt, zidovská smůla, tvoi‘í èernou lesklou hmotu podoby

okrouhlé a krapníkové lomu lasturového. Т.=2; H.:1,07 ai 1 2.

Zápach zvlástní, Zivièny. V teple zlnékne, v horkosti чаш se

roztaví a shoi'í, vydávaje busty koui‘ a zanechávaje nepatrnê mnoìství

Ylatky uhelné. Nalezá se v znaèném mnoiství na bî‘ehu Mrtvêho

moî'e; upoti‘ebení jeho v průmyslu je rozmanité (viz luèba ё. 218).

 

ll. 0 horninàch а jejich uloìeni.

Geognosie a geologie.

86 . V ŕadè ai posud jmenovanych nerostů vyskytly se mnohê,

které vedle ostatních vlastností svou mohútností a velikym 10261

î‘ením pozornost nasi na sebe obrátily. Kŕemen, vápenec, dolomit


