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Tisk Kat, Jeřábkové,



Předmluva.

Pravilť jest jeden znamenitý přírodozpytatel, že kdykoli

spis nějaký dokončil, vždy pak nedostatky své práce tak

živě a hluboce pociťoval, že mu neblahou z toho nespoko

jeností všecka radost nad prací dokončenou odňata byla.

Nikdy jsem pravdivost jeho slov tak živě nepojal, jako při

uveřejnění prvního většího díla, jež se mi událo materským

jazykem vydati, prvního to soustavného a samostatného

návodu k chemii, jenž od 30 let češtinou sepsán a vydán

byl; i maje při obšírnosti jeho za slušné, abych vytknul

stanovisko a zásady, jimiž jsem se zpravoval, chci v krát

kosti omluviti hlavní neshody, jež sběhlé oko v knize mé

postihne. Jsa roku 1851 vyzván k vypracování chemického

názvosloví při kommissí názvoslovné, podrobil jsem se práci

té se všemožnou svědomitostí a vykonal ji dle upřimného

přesvědčení svého. Byv téměř současně povolán za učitele

chemie na českou reálku v Praze, mohl jsem zkusiti prak

tičnost svého názvosloví, a přesvědčiv se, že ono nejen dů

sledně v ústní mluvě provedeno býti můž, ale i výhody, jež

jsem od něho očekával, skutečně poskytuje, umínil jsem

sobě sepsati rukovodstvo, ježby, řídíc se nejlepšími vzory

cizími, hodilo se i do školy i k novějšímu stavu vědy; ne

boť nepostačovala tu ani zastaralá kniha velezasloužilého

Presla (1828), ani spis našeho zasloužilého Amerlinka (1851),

jenž, psán jsa se zápalem jemu vlastním, předce pro názvo

sloví a pro položenou za základ osnovu knihy Stöckhardtovy

(„Schule der Chemie“) co soustavná rukověť školní slou

žiti nemohl. Řídě se hlavně dle výtečných „Prémiers élé

mens de chimie“ slavného Regnaulta nabral jsem za tři

léta i dosti materiálu ve psaných svazcích svých i dosti

zkušeností o formě a metodě; ale práce školní a vlastní vě



IV

decké byly příčinou, že jsem teprvé r. 1855 první oddíl

(chemii minerálnou) v rukopise dokončil. Maje na mysli

tehdejší stav naší literatury hleděl jsem k tomu, abych na

všecky strany prospěl, a vložil ledacos do své knihy, čeho

v nižší reálce třeba nebylo ; chtělť jsem napsati v jednom

díle knihu školní a rukověť poněkud důkladnější pro větší

obecenstvo. Avšak odešed z české reálky a pustiv se na

vícero let do ciziny byl jsem z práce vytržen ; teprv roku

1857 dokončil jsem část organickou; ale slavné ministerstvo

vyučování neuznalo, aby moje kniha co školní vydána byla,

a chtěje sloužiti dvěma stranám neposloužil jsem ani jedné.

Teprv r. 1858 slavný sbor Matice české ochotně a hned

přistoupil k vydání rukopisu jemu předloženého ; ale pře

bývaje toho času v cizině nemohl jsem než velmi zdlouhavě

v korrekturách tisku pokračovati, a musil -tedy uplynouti

pátý rok od sepsání, druhý od začetí tisku, nežli se kniha

světla dočkala. Jakové pokroky za naší doby vědy pří

rodnické během pěti let činí, netřeba zde doličovati, a vy

znávám se, žebych raději byl novou knihu sepsal, nežli

pracně vetkanými dodatky a opravami dílo pořídil, na němž

předce švy od práce viděti. Že kniha, v první části ele

mentární, v druhé již poněkud na vyšší stanovisko se staví,

z toho bych se mohl omluviti příkladem Regnaultovým, dle

něhož jsem také theoretickou část co vědecký doplněk na

konec postavil; ale mimo to pozná kritické oko částky, jenž

obšírností rozpravy o věcech poněkud stranou ležících od

celku patrně se liší: jsouť to úryvky ze studií specialných,

jež původně uloženo bylo při poslední redakcí na pravou

míru uvésti, což ale při mnohonásobných ve vzdálené ci

zině pracech již státi se nemohlo, ať již pomlčím o tom,

žeby celá kniha (ovšem nad jiné organická čásť) jinak vy

padala, kdybych ji nyní sepsal ; neboť jako věda, tak i

jednotlivec nestojí ale pokračuje nejen co do vědomostí ale

i co do náhledův a ideí obecných.

Avšak nejen co do věcných ohledův, také a obzvláště

co do názvosloví jest mi zde promluviti o práci mé, proto

že mi posud nebylo dáno, abych náhledy své o názvosloví

přírodnickém v jazyku našem samostatně vyložil. Neníť sic
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ani zde tomu místa, předc ale tolik říci chci, kolik potřeba,

aby různá stanoviska tím se objasnila. Neocenitelný J. S. Presl

byl první, jenž ve své „Lučbě“ (1828 a 1835) české che

mické názvosloví podal, které vypracováno jsouc pomocí na

šeho patriarchy Jungmanna spočívalo na základech zdra

vých a trvalých, ač se klonilo k onomu výhradnému purismu,

jehož v novějších jazycích evropských nikterak nelze pro

vésti, nejmíň ale na ohromném poli věd přírodních, přepl

něném již tolika statisíci vědeckých názvů. Jmenovitě za to

díka budiž oněm mužům, že za základ své práce zvolili

důsledné názvosloví latinské, nikoli strakaté a nelahodné ně

mecké, také za to, že utvořili názvosloví pokud možná české;

neboť přišli po nich mužové jinak velezasloužilí o čilejší

duševní život národa, jenž onoho zdravého základu (nýbrž

všeho takřka základu) pouštějíce obraceli jazyk náš způ

sobem, jehož nejen jemné a spletené ústrojí slovančiny ale

vůbec žáden jazyk nesnáší, ať již o tom pomlčím, že každý

z nich jiné názvosloví si tvořil, nýbrž jeden a tenže vícero

různých po sobě nadělal. Tito různí pokusové nenašli

ohlasu v zdravé mysli národu, a což tu divu? Nevedloť

se geniálnému Němci Okenovi jináče: podivné jeho ač do

mněle čisto-národní názvosloví zatemnilo skutečně zásluhy

jeho, a mnoho tisícův lidí, nevědouc ničeho o Okenově ve

liké učenosti a bystrém duchu, ví toliko že Oken byl muž,

jenž vymyslil směšné a podivné názvy lidí, zvířat, bylin a

kamenův. Musímť ovšem vytknouti ještě jinou a podstat

nou okolnost: že totiž při ohromné rozsáhlosti nynějších

věd přírodních a při vlivu, jehož si osobují věci nepatrné

a zdánlivě nesouvislé na celý rozsah a základ vědy, nemůže

nikomu býti dovoleno, aby takto samostatně si počínal a

základy zpřevracel, kdo nemá důkladné a samostatné stu

die v jednom oboru; ke spisům populárným nestačí vědo

mosti též jen populárné. Přistoupiv sám ke studiím názvo

slovným v oboru, jenž mi již deset let povoláním jest, brzy

jsem se rozhodl: zůstal jsem na cestě Preslem ražené, po

loživ sobě za cíl, abych jeho zásady možnáli ještě důsled

něji provedl, abych všemožně vymýtil co by se příčilo ústrojí

jazyka, i jmenovitě, abych bránil purismu přílišnému, jehož
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provedení rostoucí rozsáhlost věd den ode dne nemožněj

ším činí, a jehož důsledné zavedení do všech jazykův

evropských by vědy učinilo dělidlem nikoli spojidlem člo

věčenstva: chtěl jsem se, jedním slovem řečeno, přiblížiti

ku vědeckému (řecko - latinskému) názvosloví vše-evrop

skému, pokud tomu genius slovančiny dovoloval. V jediném

punktu zašel jsem dále, jednal jsem důsledněji nežli všecka

posavadní názvosloví cizojazyčná, užívaje koncovek Preslem

určených, aby se jimi konstitucí č. molekulárný typus slou

čeniny vyjádřoval. Předvídám námítky, jež mi budou či

něny, kterých ale proti každému názvosloví bude lze činiti, a

odpovím na ně zkrátka. Předně jisté jest, že náhledové

učených o formulech a konstitucí časem se mění, a že, je-li

jméno obraz formule, pak i jméno měniti třeba; ku př. ky

selina křemíková (Si 0,) měla by nyní, kde více pochyby

není, že pravá formule je Si 0,, slouti kyselina křemičitá a p. v.;

ale u jiných národův rovně tak se děje, a Němci mnoho

let pravili Nickeloxyd (Ni 0) a Nikelhyperoxyd (Ni, Oa),

nyní pak předce vůbec přijato Nickeloxydul a Nickeloxyd.

Budeť tu pomoc dvojí : buďto změníme název, což u nás

věc jednoduchá, poněvadž nemáme chemické literatury, che

mických časopisův a katheder, ve kterých by takováto změna

nebezpečné zmatky způsobila, anebo necháme název starý a

formuli novou. Následek druhého rozhodnutí bude jediný

ten, že po létech názvosloví nebude více představovati sku

tečné a přítomné náhledy theoretické, leč toliko jaké byly

před léty: to ale je nevyhnutelný osud, jenž posud každé che

mické názvosloví potkal, a možná žebych nyní, kdežto ve

vědě i v historii vědy jinde stojím než před desíti léty,

jmenovitě ohledem na převraty, jež co den více Gerhardtovo

učení způsobuje, názvosloví své tak výhradně na konstitucí

chemických sloučenin neosnoval. Druhá námítka sluje, že

k důslednému uvedení cizích názvův na český tvar potřeba

učenosti filologické, abychom na místě klassických kmenův

a názvisek nezaváděli nestvůry novoklassické a protivné

uchu zvyklému šetřiti jemnějšího ústrojí jazykův. A v

skutku veliká část novověkých nazvův přírodnických tvo

řena tak nedůsledně, že bychom, překládajíce jich věrně, i
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jazyku vlastnímu násilí činili, n. př. anhydrit m. anhydros,

bezvodec m. bezvodník. Úplná však a přísná důslednost

naprosto je nemožna, předně proto, že mnoho slov tvořeno

docela beze všeho principu (aldehyd, melam, ammelid, thi

onestal), zadruhé proto, že není naše úloha, abychom vy

tvořili nové filologicky důsledné názvosloví klassicko

slovanské, ale jen to, abychom se k názvosloví evrop

skému přiblížili, pokud tomu jazyk dovoluje; zde nelze než

odstraňovati hrubé barbarismy, množící se bohužel v no

vějším čase pro módní u mladších přírodozpytcův povrho

vání a zanedbávání klassicismu– kdož by medle nehrozil se

nestvůr takových, jako Phloridzin m. Phloeorhizin (phloeos

= kůra, rhiza = kořen), Phloroglucin m. Phleoglycin (gly

kys = sladký) atd. –, zadruhé pak chrániti se germanis

mův, k. př. kyselina Stearinová, pikrinová, chrysamminan,

citronan m. stearová, pikrová, chrysamman, citran. V dru

hém případku snadný prostředek k orientací nám podán v

latině a frančině, neb tu máme acide stearique, pikrique,

chrysammate, citras atd.; ale ovšem i toto ředidlo neneomylné,

neboť máme Phloretinsäure – acide phloretique= kyselina

fléoretinová, nikoli floretová, protože název odvozen ze

slovcí phloeos a rétiné (pryskyřice). Proto prosím pány

kritiky, aby úchylky mého názvosloví od obecného hned

a bez bližšího ohledání neodsuzovali ; neb jestliže pravda

jest, že Čechové jsou národ filologický, tuť ovšem báti se

musím, že kritika více názvosloví než obsahu a věci chá

pati se bude. Nicméně však nelituji toho, co jsem učinil,

a mám cestu, na kterou jsem před 9 léty uhodil, posud ne

sice za samospasitelnou ale za dobrou a vydatnou; neboť maje

ve zvyku, o věcech svých vědeckých česky nejen psáti ale i

mysliti, přesvědčil jsem se, že jdoucímu po cestě zde vy

tknuté snadno bude přednášeti a psáti po česku a srozumi

telně o samých nejsubtilnějších částech vědy naší, ovšem

tomu kdo dostatečnou připravu má ; neboť za onu popu

lárnost, která naší dobou vždy víc a více se rozkládá, sli

bujíc že nejsprostšího čtenáře na málu aršíčkův o nejvyš

ších problémech lidského ducha dokonale poučí, za ony

„školy“, „katechismy“ a „trychtýře“ přírodních a jiných
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věd (napsalť jeden učený muž také „populárnou vyšší ma

thematiku“), jimiž obzvláště jistá sousední literatura tak

hojně oplývá, že již i k nám své šlahouny posílá, nedám

nic, a zůstavuji rozsudek se vší důvěrou zdravému soudu

těch, již sami o věcech podobných přemyšlují.

Podávám tedy knihu svou co opozděnou památku své

činnosti na české reálce krajanům svým, a přeji sobě sr

dečně, aby tím aspoň něco málo dobrého způsobeno bylo;

potrváli horlivá náklonnost lidu našeho k vědám přírod

ním jmenovitě ale k chemii v té míře, ve které jsem ji

seznal při bývalých žácích svých, pak doufám, že mi snad

popřáno bude, abych dříve neb později tuto památku v obno

vené a zdokonalené podobě na světlo postavil. Pak bude

možné přidati obrázky, jejichž nepřítomnosti sám velmi li

tuji; pak ovšem, až se ukáže, jakový stupeň důkladnosti

naše obecenstvo snáší, bude lze vetkati do díla výsledky

nejnovějších badání, jež (jako Bunsenova fotochemická)

formu sice mají příkrou, ale za to nám dávají nazírati do

samé tajny živlův a do samé základní povahy všeho hmo

tenstva; čekati, až bych vše to již u přítomném vydání po

dal, nemohl jsem, nechtělli jsem, aby jiní rvali ovoce se

stromu činnosti mé, dříve nežli jsem ho sám ukusil. Děkuji

snažlivě všem příznivcům, kteřížto k vydání spisu přispěli,

děkuji též nadějnému mladému chemikovi p. Fr. Tonnerovi,

jenž se ochotně propůjčil ke shotovení rejstříku, když jsem

já sám, povolán jsa na nynější místo své, ku práci té vlastní

ruky více přiložiti nemohl.

Ve Vídni, dne 31. prosince 1859.

Vojtěch Šafařík.
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Ú V 0 D,

1. Pojem chemie. Chemie čili lučba obírá se zpyto

váním hmot, ze kterých látky přirozené se skládají;

především ale pozoruje změny, jež na hmotách přirozených

buď bez lidského přičinění, buď uměním a přičiněním naším

se dějí.

Že celá příroda v ustavičné a nepřetržené proměně

a v toku se nalézá, o tom již svědectví našich smyslů

dostatečně nás přesvědčuje a zprávu nám podává; avšak

nicméně jsou tyto změny způsobu všelijakého. Třemeli kpř.

jistá tělesa (sklo, jantar, pečetní vosk atd.), přitahují pak

jiná lehká těla k sobě, čili stanou se elektrickými, sama

však o sobě čili v podstatě a hmotě své nemění se ani

dost málo; taktéž vidíme, že rozpálená koule železná, ač na

smysly naše docela jináče působí nežli studená, předce

železnou zůstane, že ani o mák ni lehčí ni těžší na váze

se nestává. Příčinu, která uvedené rozdíly mezi sklem

třeným a netřeným, mezi kulí horkou a studenou provádí,

zoveme slovem sílu (Kraft); onať pak se nám jináče smyslně

nezjevuje leč jen v účincích svých, sama o sobě nemajíc

hmotnosti (pokud o tom smyslům je lze souditi) žádné.

Proměny k těmto uvedeným podobné nazýváme fysikálné,

a náuka, která jimi se obírá, sluje fysika (silozpyt). Mimo

fysikálné výjevy pozorujeme však ještě jiné, ve kterých

sama podstata čili hmotný základ přirozených těl proměnu

1*
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béře; vidímeť npř. že dříví hnije a na prach setlívá, že

sladké tekutiny (npř. mest) se kvasí a v líhovaté (víno) se

mění, že na vzduchu ležící železo pomalu porušení béře

a na žlutavý prášek t. j. rez se rozpadává. Kdybychom

nevěděli již ode dávna, že rez od železa původ svůj beře,

nenapadlo by zajisté nikomu hledati ve rzi železo, ač toto

v ní obsaženo býti musí, neboť z něho povstala: takový jest

rozdíl úplný obou těles mezi sebou.

Změny druhého způsobu a jim podobné zoveme chemické

čili lučebné, a náuka, která zpytováním jich se zabývá,

sluje chemia (lučba*), Chemie, Scheidekunst). Avšak jsouť

i chemické proměny opět způsobu dvojího. Když rtuť, kov

leskle bílý a tekutý, s tlučenou sírou (tělem křehkým a

žlutým) smícháme a ve příhodných nádobách rozpálíme,

zmizí obé a místo nich shledáme se s tělem krásně červeným,

rumělkou (Zinnober). Tato neukazuje na sobě ani nej

bystřejšímu smyslu mi rtuť ni síru; jestiť novým tělesem,

vlastností rozdílných od obou těch, z nichž povstalo. Takové

tělo, které spojením dvou jiných povstalo, zoveme chemickou

sloučeninu (chemische Verbindung); ty látky pak, ze kterých

povstalo,jeho součástsky (Bestandtheile). Rozeznáváť se pak

sloučenina v tom od smíšeniny, že v této ještě bedlivějším

pátráním jednotlivé různé částky smíšených v jedno látek

odkrýváme, kdežto sloučenina ze samých jednostejných

částek č. co tělo stejnorodé (homogen) se ukazuje, vlast

nostmi svými od součástek svých, z nichž povstalo, na

cele rozdílné. Druhý způsob změn chemických onen jest,

že jistými prostředky z látek na oko docela stejnorodých

látky různé na jevo vyvádíme, kterých předtím smysly

našimi nikterak nebylo lze postříci. Npř. kysličník rtuťnatý

(Quecksilberoxyd) jest prášek pěkně červený; pálímeli jej

mírným horkem ve příhodných k tomu strojích, pozorujeme

s podivením svým, že se promění v kovolesklou rtuť, ale

*) Slova lučba, ač na ten čas již téměř u nás zobecnělého, předce

tuto pokud možné nebudeme užívati, neboť chemia nemá za

předmět pouhé loučení č. rozlučování těles přirozených na sou

části, než také slučování jich dohromady na tělesa nová; jest

ona tedy nejen lučba ale i slučba,
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spolu uchází veliké množství obzvláštní vzdušné látky, kte

rou kyslík (Sauerstoff) zoveme. Vidímeť patrně, že obé,

kyslík i rtuť, muselo býti v kysličníku rtuťnatém (co sou

částky) obsaženo, vidíme také, že spojení obou musilo býti

chemické (nikoli pouhé smíšení), neboť vlastnosti kysličníku

rtuťnatého jsou pradocela rozdílné ode vlastností rtuti a

kyslíku. V uvedeném tuto příkladu rozdělili jsme slouče

ninu na její součástky: takovýto chemický děj čili pochod

(chemischer Process) sluje nám rozložení č. rozklad (Zer

setzung, Zerlegung). Pomocí rozmanitých a začasté velmi

důmyslných prostředkův, jež později podrobnu seznáme,

dospěli jsou chemikové rozložiti takřka všecky přirozené

látky na součástky v nich obsažené.

2. Látky jednoduché a složené. Prvkové. Jiná však

otázka jest, zdali vskutku všecky látky na světě v různo

rodé součástky mohou býti rozloženy, t. j. zdali, po che

mickém rozložení nějakého tělesa, jeho součástky opět

lze rozložiti atd. bez konce. I pouhý rozum i zkušenost

sama praví nám, že nikoliv; neboť patrné jest, že všecko

cokoli stává složeného naposledy musí míti v sobě základ

podstaty nesložené t. j. jednoduché. Při rozkládání slou

čenin a opětném rozkládání těchto součástek na nové sou

částky docházíme konečně k látkám, jichž nižádné umění

chemické dále rozložiti nestačí; ba v samé přírodě, ač

dosti řídko, nacházíme podobná tělesa, uměním chemickým

na různé součástky již nerozložitelná. Látky zmíněné

povahy jmenujeme nerozlučitelniny čili těla jednoduchá

(einfache Körper), jináče prvky (Elemente); ovšem pak

dlužno pamatovati, že tyto látky nesmíme již za naprosto

(absolutně) jednoduché míti, nýbrž jen v tom smyslu, že

posud s to nejsme, abychom je dále rozložili. Mnohé látky

dlouho k jednoduchým počítávané byly jsou později doko

nalejším uměním chemickým uznány za složené. Mámeť

tedy ve přírodě ohledem chemickým jen dvojí těla: je

dnoduchá (einfache) a složená (zusammengesetzte); cokoli

věk najdeme v přírodě, buď jest prvek aneb sloučenina

z většího menšího množství oněch prvkův. Jestiť pak počet

prvkův po tu dobu na jevo vynešených znamenitý, obnášeje
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nad 60. Dalecí byli tedy pravdy mudrcové starobylí, za

to majíce, že jen čtyři prvkové (tehdáž tak zvaní živlové)

celý svět skládají: země, voda, vzduch, oheň; ba seznáme

brzy, že čtyři ti živlové podlé našeho chemického náhledu

vesměs k složeným tělesům připočísti třeba.

3. Chemická příbuznosť. Tážešli se kdo po příčině,

která jednoduchá tělesa č. prvky ke slučování pohání a ve

sloučení tak pevně jedno k druhému víže, že jen moc

nými prostředky je rozděliti můžeme, odpověď bude zníti

v ten smysl, že, jako nám vůbec všecky základné příčiny

změn světa zjevitelného a smyslného samy o sobě nepo

chopitelny jsou, taktéž o síle působící úkazy chemické

(chemische Erscheinungen) nic více nevíme, než právě to,

co smyslům se ukazuje. Předce však na rozdíl od jiných

sil zoveme ji sílu chemickou aneb příbuznosť (chemische

Verwandtschaft). V každé sloučenině drží se součástky

jistou silou dohromady, proto, chcemeli sloučeninu rozložiti,

potřebí k tomu sil jiných a sice tím mocnějších, čím mocnější

příbuznost součástky v jedno drží. Že pak příbuznost

rozdílných látek jedněch ke druhým co do síly rozličná

jest, poznáváme po tom, že některé sloučeniny přesnadno

se dají rozděliti (skrovným nákladem sil), jiné ale jen

přetěžko a nejmocnějšími prostředky, kterých vůbec máme.

Avšak ani u jedněch a týchž dvou látek není obapolná

příbuznosť vezdy jedna a tatéž; pozorujemeť npř., že rtuť

a síra za studena se nespojují, ovšem ale a přesnadno když

je rozpálíme, že tedy příbuznosť jejich k sobě za horka

větší jest nežli za studena. Příčinu však, proč v tom pádu

horkem slučování se podporuje, snadno je pochopiti. Pří

buznosť ukazuje se jen při sejití látek různých; látky

chemicky totožné nemají k sobě vespolek žádné chemické

příbuznosti, moc, která částečky stejnorodných neb jedno

duchých těles dohromady spojuje, jmenujeme kohaesí č.

spojivosť (Cohäsion). Máli však příbuznost se ukázati,

musejí se nejmenší různé částečky co nejdokonaleji smí

chati, neboť chemická přítažlivost působí jen za nejdoko

nalejšího sblížení látek k sobě; nejdokonaleji však dají se

promíchati tekutiny, teplem pak dostatečným mění se větší
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čásť pevnin v tekutiny, odtud větší snadnost slučování

chemického za horka. Ovšem pak může se ztekutění státi

také bez ohně, rozpuštěním pevného těla ve vodě neb jiné

tekutině; proto má chemik ustavičně co dělat s tekutinami,

Již staří znali tuto pravdu a vyjádřili ji propovědí: Corpora

non agunt misi soluta (Jen tekutiny účinkují na sebe che

micky). Mnohdy však působí teplo (horko) naopak, totiž

rozlučuje prvky spojené, jakož jsme nahoře na kysličníku

rtuťnatém viděli. Také ta okolnost sama sebou se vysvětluje.

Vímeť, že teplo všecky látky roztahuje, že následovně

nejmenší částečky je skládající od sebe se rozstupují;

příbuznosť však působí čím větší rozstup tím slaběji; pročež

dosáhneli roztažení jisté míry, příbuznosť příliš seslabne

a prvkové po tu dobu svázaní se rozprchnou. Teplo jest

tedy nejmocnější páka chemikova, pomocí které tu slučuje,

tam zase rozlučuje. Avšak i sama příbuznosť chemická

nejen slučuje než i rozlučuje. Dejme tomu, že dva prvkové

A a B spojeni jsou a jistou silou dohromady drží; přidej

mež nyní třetí prvek C, jenž ku B větší příbuznosť má

nežli A ku B: v tom pádu odtrhne se B od A a půjde

ku C; silnější příbuznosť přemůže slabší; pravíme, že tu

působí příbuznosť vyběravá (Wahlverwandtschaft). Příkladův

toho druhu jest bezpočetné množství. Tak npř. draslík

rozlučuje vodu (složenou z vodíku i kyslíku) a vyhání z ní

vodík, poněvadž jeho příbuznost ke kyslíku mnohem větší

jest nežli příbuznost kyslíku k vodíku. Pálímeli rumělku

(t. j. síra + rtuť) se železem, oddělí se rtuť a uprchne

Co pára, neboť síra má k železu větší příbuznosť nežli

ku rtuti. -

4. Chemické zákony. Pozorování přírody poučuje nás

napořáde, že všecek děj přírodný podlé jistých určitých

pravidel č. zákonův se děje. Celý svět jestiť uspořádán

podlé míry, váhy a čísel. Avšak v nižádném oddílu při

rozených náuk neokazuje se tato pravda způsobem jasnějším

a více vočihledným nežli právě v chemii. Všecko slučo

vání a rozlučování chemické řídí se podlé jistých nezměni

telných měr, a tyto míry jsou: váha jednotlivých slučujících

se látek. Předně a především pozorujeme, kdykoli dvě těla,
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jež dohromady sloučiti chceme, před sloučením odvážíme,

že po sloučení obě dohromady tolik váží co před sloučením.

Z toho následuje, že se sloučením množství hmoty nemění,

ani nezmenšuje ani nezvětšuje. Naopak pozorujeme, když

jakoukolivěk sloučeninu na součástky rozložíme, že součástky

dohromady tolik váží co sama sloučenina. Avšak jiná a

mnohem důležitější jest okolnosť tato: zkoušímeli slučování

různých látek mezi sebou pomocí váh, přesvědčíme se brzy,

že se zmíněné slučování nikoliv neděje maní a náhodou,

totiž takovým způsobem, aby dvě rozdílné látky (pakli

vůbec jen příbuzny k sobě jsou) v jedno se slučovaly,

budiž množství jedné neb druhé jakékoliv: než shledáme,

že jen tehdáž se slučují, když množství jedné ku množství

druhé v jistém určitém poměru stojí. Tito poměrové jsou

pro rozdílné látky sami rozdílní, avšak pro dvé látek

jedněch a týchž stálí a nezměnitelní. Pravidlo tuto pro

nešené slove zákon stálých poměrův (Gesetz der bestimmten

Verhältnisse) a jest základem celé lučby, nýbrž přísná

chemická náuka teprvé na jeho základě možna jest. Po

važme jen následky z toho pocházející, kdyby slučování

látek mezi sebou v jakémkoli možném poměru se dělo: již

dvě látky dávaly by pak vlastně nekonečné množství slou

čenin, což teprvé šedesáte posud známých prvkův? Třebať

uznati, žeby poznání a proskoumání nesčíslného množství

sloučenin v tom pádu možných nade všecky lidské síly

vynikalo. Jelikož pak ale víme, že dva prvkové jen jisté

určité množství sloučenin dáti mohou, které vždycky v

jednom a témž poměru složeny jsou, buďtež si utvořeny

jakýmkoli způsobem, můžeme se nadíti, že stálým badáním

konečně všecky možné sloučeniny a jejich vlastnosti vy

stihneme. Pro objasnění té věci příkladem zpomeňme sobě

na rumělku, o které víme, že ze rtuti a síry se skládá.

Poměr obou prvkův k sobě je v ní takový, že 116 částek

rumělky 100 částek rtuti a 16 částek síry (podlé váhy)

v sobě obsahuje, nikdy více nikdy méně. Chcemeli tedy

sloučiti rtuť se sírou, víme napřed kolik z každého vzíti

třeba. Kdybychom pak ale chtěli sloučiti npř. 17 částek

síry se 100 částkami rtuti, nižádná síla nám známá nedo
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vede způsobiti takovou věc: 16 částek síry spojí se se 100

rtuti a dá rumělku, 1 částice síry zbude nesloučená. Totéž

by se stalo, kdybychom místo 100 částek rtuti vzali (na 16

síry) 101 neb 102; jen 100 č. rtuti by se spojilo se 16 č.

síry, 1 neb 2 č. rtuti by zbyly.

Pravili jsme, že dva prvkové různí vždy jen v jistém

stálém poměru se spojují; tím však nikterak není řečeno,

žeby se jen v jediném tom poměru mohli slučovati, nikoli

v jiném. Mohouť se také slučovati ve víceru poměrech,

jakož se i nejčastěji stává, ale v takovém případu je

každá z těch vícera sloučenin podrobena zákonu stálých

poměrův, a jelikož každá z těch sloučenin stálá jest, bude

také srovnání jich mezi sebou stálým poměrem. 100 částí

rtuti npř. spojuje se nejen se 16 částmi síry ale také s 8 síry,

aneb (což totéž jesť) 200 rtuti se 16 síry, tak že máme dvě

sloučeniny: 100 rtuti + 16 síry a 200 rtuti + 16 síry.

Vidímeť, že rozličná množství rtuti, se kterými se jedno a

totéž množství síry spojiti může, mezi sebou v jednoduchém

poměru 100:200 neb 1:2 stojí. Podobných příkladův po

známe budoucně veliké množství; chcemeť pro vyjasnění

jen ještě jeden obzvláštně zřejmý a patrný postaviti.

Vzduch, který naši celou zeměkouli vůkol obkličuje, jest

smíšen ze dvou prvkův č. nerozlučitelnin povahy taktéž

vzdušné, nazvaných kyslík (Sauerstoff) a dusík (Stickstoff).

Tito dva prvkové, ve vzduchu jen smíšení, mohou se též

chemicky v jedno spojiti a sice v pateru poměrech. 14 částí

dusíku (podlé váhy) může se spojiti buď s 8 částmi ky

slíku, aneb se 16, 24, 32 a 40. Mámeť teda řadu sloučenin,

ve které jedno a to samé množství (14) dusíku s paterým

množstvím kyslíku se spojuje: s 8, 16, 24, 32 a 40 částmi.

První ale pohled ukazuje nám, že uvedená čísla mezi sebou

tvoří jednoduchou proporcí, neboť 8:16:24:32:40 = 1:2:

3:4:5. Zákon tuto se jevící slove zákon množných proporcí

(Gesetz der multipeln Verhältnisse) a v slova uveden zní

takto: slučujeli se jedno a totéž množství prvku A s roz

ličnými množstvími prvku B, stojí tato rozličná množství

prvku B ve stálé jednoduché poměrnosti k sobě; A se spojí

s 1 B neb 1% B neb 2 B, 2% B, 3B, 3'/, B,*4B, 5B atd.
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5. Chemické znaky a formule. Pojem rovnomocnin.

Počet prvkův posud známých jest, jak jsme nahoře viděli,

nad míru veliký, a není takřka pochyby, že ještě vzroste,

neboť jsme daleko ještě všecky přírodniny chemicky ne

propátrali, aniž máme jaké jistoty že v těch, co posud

propátrány nejsou, nevězí prvkové noví nám po tu dobu

neznámí. Kde se (jako v chemii napořáde) jedná o prvcích

a sloučeninách jich mezi sebou, je zajisté věcí žádoucnou,

abychom nějaké krátké a pohodlné znaky měli, kteří by

oku snadnější přehled činili nežli jména začasté dosti dlouhá.

Starší chemikové (tak zvaní alchemisté) dávali prvkům

tehdáž známým, jmenovitě kovům, zvláštní znaky, znaky

planet nebeských, npř. železo značili 6, měď ?, cín 14,

stříbro 3), zlato G), atd. Takovýchto znakův již nyní ne

užíváme z té jediné příčiny, žeby příliš obtížná byla věc,

více 60 znakův předně vymysliti a zadruhé sobě pama

tovati. Za pomocné znaky nynější jsou vzaty začátečná

písmena jmen prvkův (jmen z většího dílu latinských neb

řeckých). Voda npř. skládá se z vodíku (Hydrogen) a

kyslíku (Oxygen), první jmenovaných dvou prvkův obdržel

znak H, druhý O. Rtuti (Hydrargyrum) přidělen znak Hg,

síře (Sulfur) S, železu (Ferrum) Fe atd. Avšak tito che

mičtí znakové (chemische Zeichen) mají ještě jiný mnohem

důležitější význam. Viděliť jsme nahoře, že se prvkové jen

v jistých stálých poměrech slučují, že npř. kyslíku vždy

8 neb 2X8 neb 3×8 atd. částek s určitým množstvím jiného

prvku se skládá, že taktéž síry vždy 16 neb 2X16, 3×16

atd., rtuti vždy 100 neb několikráte 100 částek s určitým

počtem částek jiného prvku v jedno se slučuje. Tato

základná čísla, podlé kterých se prvkové ve svých slouče

ninách spravují, slovou rovnomocniny (Aequivalente), a sice

z následující příčiny. Dejme tomu, že máme před sebou

sloučeninu ze rtuti (Hg) a kyslíku (O). Vímeť, že rtuti do

sloučenin vchází vždy 100 neb 2×100, 3×100 atd. částek,

kyslíku vždy 8 neb 2X8, 3×8 atd. Budeť teda sloučenina

taková míti 100 rtuti a 8 kyslíku, neb 100 rtuti a 16 ky

slíku aneb 200 rtuti a 16 kyslíku atd. Vskutku jsou jen

dvě známy, z nichž jedna má 200 rtuti a 8 kyslíku, druhá
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100 rtuti a 8 kyslíku; tato pak sluje kysličník rtuťnatý.

Vezměme sobě tuto druhou a představme sobě, že místo

kyslíku má vložena býti síra do ní; táži se, zdali za každou

částici kyslíku opět částici síry třeba vložiti, tedy za 8 č.

kyslíku tam jsoucích opět 8 č. síry? Nikoli. Základné

číslo, podlé kterého se síra s jinými prvky spojuje, jest

16, místo 8 č. kyslíku musíme tedy položiti 16 č. síry.

Máť tedy teprvé 16 č. síry rovnou moc, rovnou platnosť

co 8 č. kyslíku. Tato čísla, která nám vyjadřují stálé

poměry, v nichž se jednoduchá těla v jedno slučují a která

zoveme rovnomocniny (Aequivalente, équivalents), vyznačují

také poměr, ve kterém se jeden prvek druhým ve slouče

ninách nahražuje čili zastupuje; 14 č. dusíku má v chemi

ckém ohledu rovnou platnosť co 16 síry, co 8 kyslíku, co

100 rtuti atd. – a onen druhý důležitější význam chemických

znakův, o němž jsme se před chvilkou předběžně zmínili,

zakládá se právě v té okolnosti, že chemikové těmi znaky

nejen jisté prvky vůbec, než hned spolu jednu rovnomocninu

týchž prvkův označují , t. j. znak Hg neznamená pouze

jen rtuť vůbec, nýbrž hned spolu jednu rovnomocninu

(100 částek) rtuti, O znamená jednu rovnomocninu (= 8 čá

stek) kyslíku, S znamená 16 síry atd. Když teda napíši

Hg O, ví chemik ihned, že tento znak vyznačuje spojeninu

rtuti s kyslíkem, která obsahuje 1 rovnomocninu = 100

částic rtuti na 1 rovnomocninu = 8 částic kyslíku; rumělka

složená ze 100 č. rtuti a 16 č. síry bude míti znak Hg S,

neboť víme, že Hg = 100 rtuti a S = 16 síry. Vidímeť

z uvedených příkladův, jak důležité je toto spojení zna

kův se čísly; neboť sloučenství (Zusammensetzung) nazna

čuje se prostým sestavením značek náležejících každému

z prvkův obsažených ve sloučenině (Verbindung), a tím

způsobem nabytá chemická formule č. vzorec (chemische

Formel) okazuje na první pohled, nejen jaké v sobě prvky

má než i kolik z každého. Teprvé tím, že znamením

č. znakem každého prvku spolu jeho rovnomocninu vyroz

umíváme, stává se písmo chemické tak úsečným, tak urči

tým a důležitým, neboť všecky chemické změny, jsouce

buď slučování buď rozlučování, řídí se dlé oněch čísel a
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mohou nyní pouhými znaky na způsob mathematický býť

vyjádřeny.

6. Přehled prvkův po tu dobu známých. Pravenoť již

výše, že asi 60 prvkův známe, z nichž arci mnozí látkami

velmi vzácnými jsou, takže i mnohý chemik jen zřídka

kdy a co vzácnosť je do rukou dostane, mnozí ale (buď

sami pro sebe, buď ve sloučeninách) do počtu nejobecnějších

a nejrozšířenějších ve hmotné přírodě látek přináležejí, takže

ve přírodě nás obkličující takřka ani se hnout nemůžeme,

aby nám v ústřety nevešly. V následujícím tuto seznamu

prvkův po tu dobu bezpečně známých jsou onino vzácnější

hvězdičkou vytčeni; těch pak arci později ve podrobném

výpisu jednotlivých prvkův a sloučenin jen docela zběžně

se budeme moci dotknouti. Jména na prvním místě jsou

česká, tak jak my jich napotom bez výminky užívati

chceme. Bylať sice od mužův o náš jazyk a naše domácí

vědy velezasloužilých všem prvkům bez výminky dána

jmena českého původu a znění, my však nechceme se

v té věci přílišně od daleko největší části vzdělaných na

světě národův odchýliti, obzvláštně proto, poněvadž jména

vůbec přijatá evropská beztoho chemikovi znáti nevyhnu

telně třeba jest, a paměť tudíž dvojnásobně se břemení,

neboť chemik beztoho bystré paměti velikou a ustavičnou

má potřebu. Na druhém místě postavené jméno jest latinské

neb řecké, jak je téměř větší část národův evropských ve

své jazyky přijala; pak následuje znak náležející kaž

dému prvku a za ním číslo vyznačující základný poměr,

dlé kterého se týž prvek s jinými slučuje t. j. jeho rovno

mocnina (Aequivalent). Prvkové jsou tu sestaveni v témž

pořádku, kterého při podrobném jich výkladu ve knize

celé šetřiti budeme.

Kyslík. Oxygenium. Sauerstoff. · O 8

Vodík. Hydrogenium. Wasserstoff. H 1

Dusík. {};8"} stickstof N(AZ) 14
Uhlík. Carbonium. Kohlenstoff. C 6

Šíra. Sulphur. Schwefel. S 16

*Selén, Selenium. Selen. Se 39
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Chlór

Bróm.

Iód.

Fluor.

Fosfor.

Bor.

Křemík.

Draslík.

Sodík.

*Lithium.

Barium.

Strontium.

Vápník.

FHořčík.

Hliník.

*Beryllium,

*Cirkonium.

Thorium.

Yttrium.

Erbium.

Terbium.

Cerium.

Lanthan.

Didym.

Mangan.

Železo.

Chróm.

Uran.

Zinek.

Kadmium.

Kobalt.

Nikl.

Chlorinum.

Bromium.

Iodium.

Fluorinum.

Phosphorus.

Borium.

Silicium.

Kalium.

Natrium.

Lithium.

Barium.

Strontium.

Calcium.

Magnesium.

{;
Alumium.

{#}Glycium.

Zirkonium.

Thorium.

Yttrium.

Erbium.

Terbium.

Cerium.

Lanthanium.

Didymium.

Manganium,

Ferrum.

Chromium.

Uranium.

Zincum.

Cadmium.

Cobaltum.

Nicolum.

Arsenicum.

Antimonium

Bismutum,

Chlor.

Brom.

Iod.

Fluor.

Phospor.

Bor.

{#1}
Kiesel.

Kalium.

Natrium.

Lithium.

Barium.

Strontium.

Kalcium.

Magnesium.

Alumium.

Beryllium.

Zirkonium.

Thorium.

Yttrium.

Erbium.

Terbium.

Cer.

Lanthan.

Didym.

Mangan.

Eisen.

Chrom.

Uran.

Zink.

Kadmium.

Kobalt.

Nickel.

Arsen

{ÁŘenik}

Antimon.

Wismuth.

La

Mn

35,5

8()

127

19

31

11

22

39

23

6,6

68,5

29.5

29.6

75Arsén.

Antimón,

Vizmut.

129

208
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Cín. Stannum. Zimn. Sn 58

Titan. Titanium. Titan. Ti 25

Tantal. Tantalium. Tantal, Ta -

Niob. Niobium. Niob, Nb –

ř Wolframium) (Wolfram
Šél. {§; }{ Scheel } W 92

Molybdén. Molybdaenum. Molybdän. Mo 46

Tellur. Tellurium. Tellur. Te 64

Vanadium. Vanadium. {};} V 68.5

Olovo. Plumbum. Blei. Pb. 104

Měď. Cuprum. Kupfer. Cu 32

Rtuť. Hydrargyrum, Quecksilber. Hg 100

Stříbro. Argentum. Silber. Ag 108

Zlato. Aurum. Gold. Au 196

Platina, Platinum. Platin. Pt 99

Palladium. Palladium. Pallad. Pd 53

Iridium. Iridium. Irid. Ir 99

Osmium. Osmium. Osmium. Os 99

Rhodium. Rhodium. Rhodium. Rh 52

Ruthenium. Ruthenium. Ruthen. Ru 52

Prvkové uvedení za posledních let podejmeny Aridium,

Dorarium, Ilmenium a Pelopium nejsou v skutku nižádnými

zvláštními prvky, než byli toliko omylem za takové uznáni.

7. Rozdělení prvkův a sloučenin. Chemikové jsou se

v tom sjednotili, že rozdělují prvky na dva veliké oddíly,

na metalloidy č. nekovy a na kovy (Metalle); vlastnosti, podlé

kterých je od sebe rezeznáváme, budou teprvé doleji uve

deny. Třída nekovův obsahuje prvních třináctero prvkův

našeho seznamu, ostatní jsou kovové. Spojováním vyčtených

prvkův jedněch se druhými, v rozličném složení po dvou,

třech i více a v rozličných stálých poměrech, vzniká pře

nesmírná rozmanitost sloučenin, skládajících všecky tvory

přirozené. Kdybychom chtěli, jako jsme dali každému

prvku, dáti každé sloučenině zvláštně utvořené jedno

duché jmeno, vběhli bychom tudíž věru brzy do nesnáze,

odkud vzíti dost jmen, a i nejbystřejší paměť nebyla by

s to, aby zachovala jich třeba jen nejmenší čásť. Protož
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je názvosloví chemické (Chemische Nomenklatur) tak za

řízeno, že se jména sloučenin vytvořují skládáním jmen

prvkův obsažených ve sloučenině: toto skládání pak děje

se podlé jistých pravidel, kteréž nyní vyložiti chceme. Nežli

však této úloze se podrobíme, jest nám potřebí seznati jisté

všeobecné významy, užívané o sloučeninách prvkův mezi

sebou.

Kdykoli se dva prvkové rozdílní v jistém poměru v

jedno spojí, nazýváme sloučeninu tak utvořenou podvojnou

č. sloučeninu prvního stupně. Takových jest nad míru veliké

množství, mezi nimi ale obzvláště dva rozdíly patrné je

pozorovati. Jedny totiž mívají obyčejně chuť silně kyselou

a barví modrou barvu rostlinnou, známou pod jménem lak

musu, na červeno; tyto sloučeniny zoveme kyseliny (Säuren).

Jiné naopak mají chuť palčivou a barví lakmus, jenž byl ky

selinami zčervenal, opět na modro ; tyto zoveme zásady (Ba

sen). Když pak dáme zásadu a kyselinu dohromady, spojí se

obě chemicky, tj. promění se v nové těleso, které nemá ani

vlastnosti kyseliny ani vlastnosti zásady, t. j. chuť ani

kyselou ani palčivou, a lakmus ani nemodří ani nečervení,

pročež sluje obojetné (neutral). Vidíme tedy, že se ky

seliny se zásadami v jedno slučují, a tyto sloučeniny zoveme

soli (Salze). Pravil jsem, že kyseliny chutnají kysele a

modrý lakmus červení, zásady červený lakmus modří;

rozumíť se, že uvedení znakové mohou míti platnost jen o

tělech ve vodě rozpustných, avšak jsou též zásady a kyse

liny nerozpustné, tudíž bezchutné a proti lakmusu netečné;

ty pak vždy ještě možno poznati po tom, že se v jedno

slučují a soli tvoří. Jeli kyselina spojena v té míře se

zásadou, že se stala tělem obojetným, pravíme, že je nasycena

(gesättigt). Jsouť však i takové soli, ve kterých kyselina

neni ještě dostatečně nasycena, t. j. ve kterých vzdor spo

jeni se zásadou předce ještě kyselost vyniká; takové slovou

kyselé soli (Saure Salze). Naopak jmenují se takové, ve

kterých je nadbytek zásady, soli zásadité (basische Salze),

v těch jest kyselina takřka přesycena (übersättigt): zásada

převládá a vyniká,

8. Chemické názvosloví. Při vykládání pravidel, podlé

kterých pokračujeme v udělování jmen sloučeninám che



16

mickým, budeme arci hlavně jen k našemu českému názvo

sloví zřetel míti , německé názvy však všude připojíme.

Především musíme zřetel míti k tomu, že sloučeniny mohou

býti rozličné. Tak npř. již nahoře pravili jsme, že dva prvkové

tvoří dohromady sloučeninu prvního stupně; přistoupíli k této

opět nejaký prvek *) neb jiná sloučenina prvního stupně,

máme pak sloučeninu druhého stupně. Npř. kysličník vá

penatý CaO jest sloučenina prvního stupné, kyselina sirková

SO, též; spojením obou povstane sloučenina druhého stupně

CaO.SO.. Přistoupíli k této opět sloučenina prvního neb

druhého stupně, máme pak sloučeninu třetího stupně; v

uvedeném příkladu může přistoupiti síran sodnatý NaO. SO,

a povstane spojenina třetího stupně CaO.SO,+NaO.SO, ;

kdyby k této ještě něco přistouplo, npř. HO, máme slouče

ninu čtvrtého stupně (v našem pádu CaO.SO,+NaO.SO,+HO).

Sloučenin vyšších stupňův neznáme. Dávání jmen podlé

jistých pravidel vztahuje se především na první dva stupně,

neboť co se týče vyšších stupňův, nelze takřka dáti pravidel

obecných a v každém pádu postačitelných. Dejme tomu, že

máme před sebou sloučeninu prvního stupně, musíť na ní

jméno vyznačiti především, jací dva prvkové jsou v ní ob

saženi a v jakém poměru k sobě stojí (kolik rovnomocnin

každého z nich). Toho se tím dosáhne, že se jméno jednoho

ze dvou přítomných prvkův, opatřené při českých jménech

koncovkou -ník, při latinských koncovkou -id, co statné

jméno vysloví, k němuž se pak jméno druhého prvku co

přídavné přivěsí, jehož koncovka č. východ spolu nazna

čuje poměr, ve kterém jsou prvkové spojeni. Jeli kpř.

spojena s jiným prvkem síra, zoveme takovou sloučeninu

sirník č. sulfid, jeli chlór (solík), soličník č. chlórid, jeli

kyslík, kysličník č. oxyd atd. Chcemeli však říci jaký

chlórid, sulfid neb oxyd atd., musíme věděti, se kterým

prvkem je spojen chlór, síra neb kyslík, a kolik rovno

mocnin i jednoho i druhého sloučenina obsahuje. Jeli kpř.

síra (1 rovnom) spojena se železem (1 rovnom.), zoveme

*) To však nad míru zřídka se děje, neb jest pravidlo mající málo

výminek. , Těla jednoduchá spojují se s jednoduchými, spojená

se spojenými,
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sloučeninu sírník č. sulfid železnatý (Schwefeleisen), chlór

se železem (taktéž po 1 rovnomocnině) dalby chlórid že

leznatý; 3 rovn. chlóru a 2 rovn. železa dalyby ale chlórid

železitý. Pro všeobecné pravidlo a ředidlo stůjž zde přehled

koncovek, kterými rozličné poměry sloučenin označujeme.

A a B vyznačujtež nám vůbec, každé jednu rovnomocninu

dvou různých prvkův.

Poměr A4+B značí se koncovkou -ičnatý, npř. kysličník

mědičnatý (Cu,O)

j) A+B „ „ p -natý, npř. kysličník

mědnatý (CuO).

;) A2+B, „ „ ;) -itý, npř. kysličník

železitý (Fe,O,).

3) A+B, „ „ 1) -ičitý, npř. kyselina

siřičitá (SO,).

;) A+B, „ „ y) -ový, npř. kyselina

dusíková (NO,).

3) A+B, „ „ 57 -ičelý npř. kyselina

osmičelá (OsO,).

p A+B. „ „ 3) -ičný npř. kyselina

bromičná (BrOs).

33 A+B, „ „ ;) -istý npř. kyselina

chlóristá (ClO,).

Rozumí se samo sebou, že tyto koncovky všude tytéž

jsou, kde je poměr prvkův slučujících (podlé rovnomocnin)

tentýž, buďtež si prvkové jacíkolivěk; jeli npř. místo NO,

látka NS,, řekneme místo kyselina dusíková: sírník dusíkový,

jeli OsCl, místo OsO, řekneme chlórid osmičelý místo

kyselina osmičelá. Toto spořádání má tu velikou výhodu,

že v něm každé sloučenině napřed jméno určeno jest, a že

naopak, známeli znaky nazpamět, ku každému jménu ihned

formuli můžeme napsati. Naskytnouli se poměry, kterých

ve dané tabulce neuvedeno, třeba si buď nějak pomoci,

aneb jméno v každém takovém pádu zvláštně určiti, což

však na štěstí zřídka kdy se přihází. Npř. S,O, lze po

važovati za 2 SO, a tudíž jméno kyselina sirnatá; S,Os=

S0,+S sluje kyselina podsiřičná, poněvadž méně kyslíku

má nežli kyselina siřičná (SO.); Mn,O, = 2MnO,'/, a sluje

V. Šafařík, Chemia. 2
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kyselina nadmanganová, protože má více kyslíku než man

ganová (MnO2).

Ze všech sloučenin prvního stupně nejdůležitější a nej

hojnější jsou sloučeniny s kyslíkem. Sloučeniny kyslíku s ji

nými prvky vůbec vzaty a bez ohledu na jejich vlastnosti

zoveme kysličníky č. oxydy (Oxyde) širším smyslem; zje

vujíli na sobě vlastnosti zásad aneb nejsouli aspoň kyselé,

zoveme je vlastně č. užším smyslem kysličníky (a označu

jeme, což se samo sebou rozumí, poměr kovu a kyslíku

koncovkou jména, jakož z uvedeného přehledu koncovek

patrno); ukazujíli ale kyselé vlastnosti na sobě, slují kyse

linami. Npř. NO, jest kysličník dusičitý, NO, kyselina

dusičná. Kysličníci v užším smyslu mohou opět býti takoví,

co se s kyselinami spojují t. j. kysličníci zásadnatí č. zásady,

aneb takoví, co s kyselinami se nespojují, t. j. neteční

kysličníci (indiferente Oxyde). Neteční kysličníci opět mají

buď méně kyslíku nežli zásadnatí kysličníci téhož kovu, a

pak slovou podkysličníci (Suboxyde), anebo více, a pak slují

nadkysličníci (Hyperoxyde).

Co se týče přikládání jmen podvojným sloučeninám

chlóru, síry, fosforu atd. s jinými prvky, dílem věc patrná

jest z toho, co jsem již pravil, dílem později na příkladech

samých zúplna se vyjasní. Z počtu sloučenin podvojných

jen ještě o sloučeninách vodíku s jinými prvky jest

zvláštní zmíňky potřebí. Tyto obyčejně bývají jmenovány

jednoduchým složením jmen obou prvkův, ať jest si poměr

prvkův jakýkoli, npř. ClH = chlorovodík, SH = sírovodík,

PH, = fosforovodík atd. Jeli více jedné sloučeniny vodíku

s jedním a tímže prvkem, rozeznávají se přídatky, npř.

C,H,=uhlovodík těžký, C,H = uhlovodík lehký; PH, = fos

forovodík plynný, PH, = fosforvodík tekutý, P,H = fosforo

vodík pevný atd. Sloučenina NH, má již ode dávna zvláště

pro sebe jméno: ammoniak.

Co se týče sloučenin druhého stupně, třeba především

věděti, skládajíli se z kyseliny a zásady, t. j. jsouli solmi

čili nic. V prvním pádu pokračuje se takto: dejme, že se

kyselina sirková (Schwefelsäure, SO,) má spojiti s nějakou

zásadou, sloučenina bude slouti síran (schwefelsaures Salz);

:
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jeli kyselina uhličitá (CO.), sloučenina sluje uhličitan; jeli

kyselina dusičelá (NO), sloučenina sluje dusičelan; při ky

selině iódičné (IO) iódičnan, při kyselině chlóristé (ClO,)

chloristan: vidímeť, že se všude charakteristická č. význačná

koncovka, náležející původně jménu kyseliny, zachovává,

aby ji patrně bylo znáti; by se však vědělo, jaký síran,

jaký uhličitan, dusičelan, iódičnan, chlóristan atd. před ná

mi je, přivěsí se jméno zásady (která vždycky je kysličník),

z níž ale slovo kysličník co zbytečné se vypustí. Npř.

Kysličník železnatý (FeO, Eisenoxydul) nech se spojí s ky

selinou sirkovou (SO.); sloučenina obou FeO-SO, jest jak

víme sůl a sluje síran železnatý (schwefelsaures Eisen

Oxydul). Toto jméno znamená vlastně a přísně vzato slouče

ninu FeSO3, a mělo by se říci síran kysličníka železnatého;

avšak lučebník č. chemik ví každý, že se železo co takové

s kyselinou nespojuje, než jen co kysličník, že tedy třeba

tu vyrozuměti slovo kysličník. Snadno tedy porozumíme,

že kysličník železitý Fe,Oa s kyselinou dusičnou NO2 dá

dusičnan železitý (t. j. dusičnan kysličníka železitého; Sal

petersaures Eisenoxyd). Jeli sůl kysela t. j. máli nadbytek

kyseliny, vytkne se tato okolnost přidáním slovíčka kyselý

(sauer), aneb udá se hned kolikkráte jest kyseliny více nežli

třeba k nasycení zásady. Npř. KO.CrO, jesť chróman dra

selnatý (chromsaures Kaliumoxyd), KO. 2CrO, zove se buď

kyselý chróman dr. (saures chroms. K.) aneb dvojchróman

draselnatý (doppelt chroms. K.). Naopak se děje při zása

ditých solech. Npř. HgO. SO, jest síran rtuťnatý (schwe

felsaures Quecksilberoxyd), 3HgO + SOa zůve se buď zása

ditý síran rt. (basisch schwefels. Qu) neb síran trojrtuťnatý

(drittelschwefelsaures Quecksilberoxyd). Když se spojí dvě

soli (dvě sloučeniny druhého stupně), povstane sloučenina

třetího stupně, nazvaná sůl podvojná (Doppel-Salz). Jeli

v obou spojených solech jedna a táž kyselina, vysloví se

jméno kyseliny jen jednou, npř. CuO. SOa + KO.SOs jest

síran mědnato-draselnatý (schwefelsaures Kupferoxyd-Kali).

Jsouli kyseliny rozdílné, nezbývá než vyslovit jména obou

spojených solí po sobě.

Jména oněch sloučenin druhého stupně, které se ne

2*
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skládají ze zásady č. kysličníka a z kyseliny (jako mpř.

sloučeniny dvou různých chlóridův aneb sulfidův), stvořují

se podobně jako jména solí podvojných. Npř. NaCl jest

chlórid sodnatý (Chlornatrium), AuCl, chlorid zlatový (Gold

chlorid); NaCl + AuCl, slove chlorid zlatovo-sodnatý (Gold

chlorid-chlornatrium). KSjestsirník č. sulfid draselnatý (Schwe

felkalium), SbS, je sulfid antimoničný (fünffach Schwefelan

timon); KS + SbSs jest sulfid draselnato-antimoničný (fünf

fach Schwefelantimon-Schwefelkalium).

Uvedená zde pravidla jsou sice jen hlavní, avšak po

stačují v daleko větší části různých případkův; jednotlivá

podrobnější udání, jakož i některé skrovné výjimky uvedeme

při jednotlivých tělích, ku kterým náležejí.

9. Fysikálné vlastnosti chemických těles. Chcemeli roz

ličné látky buď jednoduché buď (chemicky) složené vypsati

a to způsobem takovým, aby podlé toho popsání mohly od

jiných poznány býti, přesvědčíme se brzy, že chemikovi ne

stačí bráti ohled pouze jenom na vlastnosti chemické č.

vniterné; třebať mu vzíti na pomoc také vlastnosti č. znaky

zevnitřné, t. j. ty, kterými se těla naším smyslům projevují,

buď na pohled aneb na omak, na okus atd. Hlavní fysi

kálné vlastností, kterých užívají chemikové popisujíce znaky

různých těl, jsou asi tyto:

1) Především skupenství (Aggregatzustand) t. j. úplné

udání, při kterém teple a tlaku vzdušném to tělo buď pevné,

aneb tekuté, aneb konečně plynné č. vzdušné (gasartig)jest.

2) Barva, kterou tělo v různých skupenstvích na sobě

okazuje.

3) Rozličnosť lesku, pokud slovy se vypsati můž, npř.

lesk kovový, sklovitý, mastný, atd.

4) Větší menší stupeň tvrdosti při pevných tělech,

více méně dokonalá tekutosť (větší menší hustota neb říd

kosť) při kapalných.

5) Potažná váha aneb hutnosť (Dichte), t. j. kolikkráte

váží jaké těleso více než rovný objem vody; avšak jen při

pevninách a tekutinách béře se hutnosť vody za míru a

základ; hutnosť plynův měří se hutností čistého suchého

vzduchu, vzatou za jednici.
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6) Pravidelný čili krystallový tvar těl.

7) Působení na jazyk (chuť slaná, kyselá, sladká, pal

čivá, chladící, trpká, hořká atd.) a nos (vůně dusivá, pal

čivá, štiplavá, sladká, hořká, přiboudlá, kořenná atd.).

Mimo to ještě někdy za vedlejší známky uvádívají se:

lom (Bruch; můžeť býti sklovitý, zrnitý, lupenatý atd.),

omak (Anfühlen ; omak mastný, suchý, draslavý atd.) a ně

které jiné.

Z uvedených známek některé považují se za podstatné

č. hlavní (wesentliche Merkmale, Hauptmerkmale), jiné za

vedlejší (Nebenmerkmale). Ku hlavním a podstatným bez

odporu počítají se 1), 2) a 5), avšak i 6), t. j. krystallový

tvar zasluhuje též místa v první řadě. Kdyžbychom vypi

sujíce jakoukoli látku neudali ve svém vypsání jeden z těch

tří znakův udaných za především podstatné, pravíme pak,

že popsání jest neúplné, a takové nemá nižádné ceny, po

něvadž nestačí, abychom látku vypsanou opět za takovou

poznati mohli, kdyby skutečně nám v ruce vběhla.

Slovem skupenství (Aggregatzustand) rozumíme tu vlast

nost těles, že buď pevná, buď kapalná, buď vzdušná č. plynná

jsou. Vlastně máme jen dvojí těla: pevná a tekutá; tekutá

však jsou opět dvojí: kapalnotekutá (tropfbar-flüssig) č. ka

paniny (tekutiny, Flüssigkeiten), a vzdušnotekutá (elastisch

flüssig). Tato poslední zůveme plyny (Gase), poněvadž

ukazují na sobě nejdokonalejší stupeň plynnosti č. tekutosti.

Obyčejně přikládáme každému tělu ve přírodě jisté určité

skupenství; každý uznává vzduch za plyn, vodu za kapa

ninu a síru za pevné tělo. Fysika však poučuje nás, že

skupenství nic stálého není, že totiž veliká část přirozených

látek svoje skupenství proměňuje aneb aspoň změniti může.

Voda zimou křehne v led, horkem vře a mění se v páry;

voda je tedy schopna, že může na se vzíti všecka tři sku

penství. Větší částku chemických látek známe takovýmto

způsobem již ve více nežli v jednom, aspoň ve dvou, mnohé

i ve třech skupenstvích. Síla, která hlavně tuto změnu sku

penství způsobuje, teplo jest, i ačkoliv mnohá těla posud jen

V jednom skupenství známe, můžeme předce s nemalou po

dobností souditi, že při dostatečném mrazu všecka těla by
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zkřehla, dostatečným horkem všecka by v páry se roz

prchla. Nadzmíněné změny skupenství, npř. přechod z pev

ného skupenství do tekutého aneb naopak, z tekutého do

plynného aneb naopak, dějí se u jedné a též samé hmoty

též vždy při jednom a témže stupni tepla (pokud se tlak

vzduchu patrně nezmění); tak npř. mrzne voda vždycky

teplem +0" a vře (mění se v páry) vždycky teplem 100°*).

Z té příčiny je udání stupňův tepla, za kterých nějaké tělo

své skupenství mění, známkou pro chemika nadmíru důle

žitou, ba takměř nevyhnutelně potřebnou. Když pevné tělo

teplem v tekutinu se rozplývá, pravíme že taje, a děj sám

nazývá se tání (Schmelzen); pomyslímeli však sami sebe za

původce té změny, pravíme, že těleso roztopujeme č. tavíme,

děj pak sám co činnost naše považován sluje roztopování č.

tavení (Schmelzen). Větší menší snadnosť této měny na

značujeme slovem roztoplivost (Schmelzbarkeit). Naopak

měníli se tělo horkem roztopené za stydnutí v látku pevnou,

pravíme že křehne, a děj sluje křehnutí (Erstarren). Ztvrd

neli tělo za obyčejna kapalné mrazem, pravíme že mrzne, a

děj sám sluje mrznutí (Gefrieren). Stupeň tepla, při kterém

pevné tělo taje, slove bod tání (Schmelzpunkt), onen, při

kterém tekutina křehne, bod mrazu (Gefrierpunkt). Větší

částka tekutých č. kapalných těles mění se již obyčejným

teplem na vzduchu pomalu v neviditelné páry (přechází na

skupenství plynné č. vzdušné), což zoveme vypařování (Ver

dampfen); jestliže je ale dostatečně zahřejeme, pozorujeme

při nich bouřlivé pohybování a valné vyvinování páry, při

kterém tekutina rychle vymíjí; toť pak sluje vření (sieden)

a teplo k tomu potřebné bod varu (Siedepunkt). Těla

vzdušná č. plyny (Gase) dělíme na stálé plyny (permanente

Gase) a nestálé č. počasné (temporäre Gase); do počtu prvních

klademe ty, jež nejen za obyčejného tepla vzdušného plyn

nou povahu na sobě mají, ale tutéž podržují, třeba bychom

je dosti silně ochladili neb stlačili; plyny nestálé třeba jen

málo schlazeny neb stlačeny mění se v tekutiny, a to jsou

*) Podlé teploměru Celšiova č. stostupňového, kterého se v chemii

takřka výhradně užívá.
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páry horkem z vařících tekutin utvořené. Plyny stálé pak

opět rozvrhujeme na stužitelné (koèrcible Gase) a nestuži

telné. Poznámeť budoucně několik plynův majících na sobě

tu vlastnosť, že se do nadmíru malého objemu stlačeni aneb

co nejsilněji ochlazeni sblížením svých nejmenších částeček

k sobě na tekutiny přeměňují, kteréžto však tekutiny, jak

mile tlak neb ochlazení přestane, ihned opět a sice v ně

kolika okamžicích zplynovatí; to pak jsou plyny stužitelné;

ty plyny, které se posud nepodařilo stužiti v tekutiny ani

tlakem ani zimou, zoveme nestužitelné.

Zvláštní, od předešlých rozdílný způsob změny ve sku

penství čili ztekutění těl pevných jest onen, jejž jménem

rozpuštění (Auflösen) vyrozumíváme. Známátě věc jest, že

mnohá pevná tělesa do vody hozena v ní se roztratí a s ní

za krátký čas takřka v jedno se stělí (sůl, cukr); tento děj

zoveme rozplývání č. rozpouštění a tekutinu takto povstalou

roztok (Auflösung). Mimo vodu jest ještě nemálo jiných

tekutin majících též tu schopnosť, že pevná tělesa v sobě

rozpouštějí a na tekutá mění, na př. líh, éther, kyseliny

atd. Roztoky jsou pro chemika ve dvojím ohledu velmi

znamenité a důležité: ony tvoří předně jakýsi přechod od

pouhých smíšenin k chemickým sloučeninám; neb roztok

cukru (npř. ve vodě) není zajisté pouhá smíšenina vody

s cukrem, poněvadž již nikterak v něm nelze rozeznati čá

stice cukru od částic vody, a také vlastnosti roztoku roz

dílné jsou od vlastností vody i cukru; předce však nelze

míti roztok za sloučeninu cukru s vodou, neboť víme, že

první známka všaké sloučeniny stálý poměr součástek jest,

kdežto v roztoku poměr dle libosti své jak zmenšiti tak

zvětšiti můžeme. Zadruhé vidíme, že pomocí této vlastnosti

tekutin ve své moci máme měniti pevná těla v kapaniny, a

to bez působení horka, kteréž arci, jeli dosti silné, všecky

pevné hmoty roztápí, ale také z velké části je proměňuje,

rozlučuje atd., což právě nevždy chemikovi vhod jest. Zpo

meňme si však, co bylo nahoře (§. 3.) praveno strany che

mické příbuznosti: majíli dvě těla chemicky na sebe půso

biti, že alespoň jedno z nich tekuté být musí – i po

známe hned, jak nesmírná je důležitosť roztokův pro che
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mika. Vskutku shledáme později, že skoro vesměs, kdykoli

dvé neb více těl na sebe chemicky účinkovati má, v po

době roztokův dohromady se míchají; jen tam, kde nemáme

tekutiny, která by těla rozpouštěla, aneb kde příbuznosť za

chladu příliš slabá jest, utíkáme se k roztápění (Schmelzen)

t. j. rozpouštění (ztekucování) ohněm. Rozeznávámeť pak

tyto dva hlavní způsoby, podlé kterých je lze zavésti che

mické pochody jmény: mokré cesty (nasser Weg) a suché

č. ohnivé cesty (trockener Weg).

Když roztok jakýkoli delší čas na vzduchu stojí, pozo

rujeme že tekutiny ubývá: ona se vypařuje a na konec

zmizí, zůstavíc tělo v ní rozpuštěné větším dílem bez pro

měny a bez úbytku na váze. Vezmeli se ku pomoci teplo,

zoveme tuto práci odkuřování (Abdampfen). Dějeli se vy

pařování (Verdampfen) neb odkuřování (Abdampfen) zvolna

a stojíli tekutina na tichém místě beze všeho otřásání, po

zorujeme, že se rozpuštěná hmota nejen v pevné, ale i ve

pravidelné formě vylučuje, tj. nejmenší částečky té hmoty,

jsouce pomalu svého rozpustidla (Lösungsmittel) zbavovány,

skládají se do pravidelných geometrických tvarův, které zo

veme krystally: děj pak, který se tuto vykonává, zoveme

krystallování čili krystallisací. Zkušenosť ukázala, že se

ohromná rozmanitosť krystalových tvarův již po tu dobu

vynalezených na velmi skrovný počet tak zvaných jedno

duchých č. základních tvarův uvésti dá, a všickni tvarové

odvození od jednohož a téhož základu, buďtež si pak na

oko sebe více od sebe rozdílní, slují dohromady krystallová

soustava (Krystallsystem). Každá zvláštní chemická slou

čenina krystalluje se jen ve tvarech náležejících věsměs do

jediné soustavy; řídké a znamenité jsou případnosti, ve kte

rých se jedna látka vyskytuje ve formách patřících ke

dvěma různým krystallovým soustavám. Ostatně mohou se

mnohé látky také tím způsobem krystallovati, že je ohněm

roztopíme a pak jim co nejzdlouhavěji stydnouti dáme;

krystallisací odkuřováním roztokův sluje kr. na mokré cestě

(Krystallisation auf nassem Wege); ta však, která se děje

stydnutím hmot v ohni roztopených, slove kr. na suché cestě

(Kr. auf trockenem oder feurigem Wege). Prvnější dává

v celku dokonalejší krystally nežli druhá.
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Známosť různých a mnohočetných forem krystallových,

buď samou přírodou buď uměním chemickým vytvoře

ných, tvoří již zvláštní oddělenou náuku, zvanou krystallo

grafii (Krystallographie), kteráž pro chemika nemálo důle

žitá jest a den ode dne důležitější se stává; i ačkoli její

studium lehké není, poněvadž jenom na základech mathe

matiky s prospěchem dobrým může býti prováděno, předce

radíme každému, kdo se v chemii důkladněji vycvičiti

chce, aby s touto náukou záhy ve bližší známosť hleděl

vejíti.

10. Rozvržení chemie na její hlavní části. Celá nás

obkličující příroda jeví se pozorovateli třeba dosti povrch

nému patrně rozvržena na dvé velikých oddílův, přírodu

živou č. ústrojnou (organisch), t. j. soujem a úhrnek bytostí

živých (se rodících, rostoucích a opět hynoucích) a k to

muto živobytu svému rozličnými ústroji č. údy opatřených

(rostliny, zvířata) – pak na přírodu neživou č. neústrojnou

(unorganisch), tj. úhrnek všech bytostí nerostoucích ani ne

hynoucích, ani různohmotnými a různosložnými údy č. ústroji

neopatřených (říše kamenův, Mineralreich). Hluboký rozdíl

mezi oběma přírody říšema okazuje se neméně, zpytujemeli

jejich povahu chemickou, pročež i chemia sama na dva ve

liké oddíly se liší, z nichž první, chemia neústrojná č. me

organická č. minerálná (unorganische, Mineral-Chemie), obírá

se hmotami, jež z neústrojné (minerálné) říše buď přímo

svůj původ vedou (kovy, rudy, kameny, země, vody) anebo

které uměním chemickým z neústrojných přírodnin lze

vyvésti. Chemia pak ústrojná č. organická (organische

Chemie) zabývá se zpytováním podstaty a hmoty, ze které

se bytosti,živé skládají (krev, maso, bílek, dříví, škrob, cukr,

mastnoty, pryskéřice atd.), aneb látek, které z těch podstat

a hmot uměle vyrobeny býti mohou. Kteráby z nich dvou

důležitější a rozsáhlejší byla, věru těžko říci jest, a nebu

deme tuším daleko pravdy vzdáleni, stejnouli jim jak jedné

tak druhé připíšeme důležitost, ač nikterak zapříti nelze,

že chemikové našich časův s téměř nepodobnou horlivostí

a vytrvalostí rozšiřování a obohacování druhého oddílu,

chemie organické, za cíl sobě postavili.
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V následujícím prvním oddílu budeme tedy pojednávati

o chemii neústrojné. Pravil jsem nahoře, že jest ve zvyku

děliti 60 známých prvkův na 13 nekovův a 47 kovův, však

ale nevyložil jsem známky, podlé kterých zmíněné rozdělení

učiněno. Než abych pravdu řekl, neníť právě snadno podati

vymezení jedněch i druhých docela přísné a určité, což jme

novitě z toho poznáváme, že nejedni a tytýž znamenití che

mikové místo 13 nekovův 15 jich počítají (berouce k nim

mimo 13 prvních v naší tabulce – kyslík, vodík, dusík,

uhlík, síru, selén, fosfor, chlór, bróm, iód, fluor, bor, kře

mík – ještě arsén i antimón, ba třeba ještě i tellur), kdežto

jiní opět prvky námi k nekovům přičítané (selén a křemík)

kovy býti pokládají. Obyčejné jest toto vysvětlení: kovy

jsou vesměs těla neprozračná, kovolesklá a dobří vodiči

tepla i električnosti; nekovy jsou těla nejvíce prozračná,

lesku nikoli kovového a špatní vodiči tepla i električnosti.

Tyto zevnitřné známky jsou však málo postačitelny, neboť

i prvkové nekovoví (iód a selén) mají kovový lesk. Pod

statnější rozdíl jest chemický: kovy dávají s kyslíkem hlavně

sloučeniny zásadité čili zásady, ač také i kyseliny složené

z kyslíku a kovu hojně známy jsou; nekovy dávají s ky

slíkem polučeniny větším dílem kyselé, neb aspoň netečné,

nikdy zásadité; jen kovy mohou teda poskytnouti zásady.

Některé jiné rozdíly poznáme ještě budoucně.

V následujícím nástinu chemie neorganické č. minerálné

obsahuje částka první nekovy, druhá kovy. U nekovův po

řádek zachován takový, že se nejdříve všecky za sebou struč

ně vypisují, jaké jejich vlastnosti, jaké vydobývání a užitek.

Po té seznáme důležitější sloučeniny nekovův mezi sebou,

berouce cestu svou od obecnějších ku vzácnějším, ad jedno

dušších ku složenějším. Pak se přeneseme v druhé části

ku kovům a seznáme po pořádku všaký jednotlivý kov a

spolu hned jeho důležitější sloučeniny jak s nekovy tak

s kovy, o kterých již před ním bylo pojednáno.



ODDÍL PRVÝ,

O prvcích nekovových.

HLAVA I.

© k y s I i k u.

0 = 8.

11. Kyslík (Oxygenium, Sauerstoff*) jest nejobecnější

látka v celé přírodě. Jestiť obsažen ve všech zemích a

kamenech, v nichž průměrem asi '/, obnáší, v rostlinách a

zvířatech, ve vodě spojen s vodíkem (°/, dle váhy), konečně

s dusíkem smíšen ve vzduchu (asi % dle objemu). Samo

čistý pro sebe se nikdež nenachází, se všemi prvky se

spojuje a množství důležitých sloučenin způsobuje.

Ze vzduchu, v němž arci nejvíce při ruce jest, nelze

kyslíku prospěšně dobývati, protože nemáme posud látky,

která by sobě dusík přibírala, kyslíku však se netýkala.

Obyčejně vyrábí se tou cestou, že jej z látek naň bohatých

pálením neb jinými cestami vyháníme. Takových pak

Známe několik.

12. Nejjednodušeji nabýváme kyslíku z kysličníka

rtuťnatého (Quecksilberoxyd, HgO), prášku pěkně červeného,

jenž vsypán do malé sklenné retorty č. křivule a mírně

*) V řečtině oxys = kyselý, genna6 = tvořím; objeven od Priestleye

roku 1774.
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líhovou lampou rozhříván, nejdříve hnědne, pak ale na své

součásti, rtuť a kyslík, se rozpadává. Kyslík prchá co plyn

a pouští se pomocí dlouhé ohnuté sklenné trubice do nádob

naplněných vodou a postavených do tak zvané vany pneu

matické č. plynopudné; rtuť zbývá v retortě. Burel (Braun

stein), ruda velmi obecná, je dle složení svého kysličník

manganičitý (Manganhyperoxyd, MnO.), složený z mangánu

a kyslíku. V obchodu nalezá se v podobě burého, slabě

kovolesklého prášku; ten pouští, jsa na červeno rozpálen,

'/a svého kyslíku; 3MnO, dává MnaO, a 2O utekou co

plyn. Burel je mnohem lacinější kysličníku rtuťnatého,

avšak nepříjemná při něm je ta okolnosť, že třeba vzíti

křivuli železnou, neboť skleněná nesnáší potřebný stupeň

horka, aby se nerozlila. Mimo to není plyn nikdy tak čistý

co z kysličníku rtuťnatého. Nejsnadněji a nejčistšího kyslíku

nabývá se pálením chlórečnanu draselnatého (Chlorsaures

Kali=KO.ClO.), soli bílé v lupínkách krystallisované, která

se – ve křivuli jsouc pálena – roztopuje a všecken svůj

kyslík ("/too své vlastní váhy) ze sebe pouští; KO.ClOg

dává KCl (chlórid draselnatý, Chlorkalium), jenž ve křivuli

zbytek tvoří, a 60. Obyčejně přidává se trochu burele,

čímž vyvinování kyslíku se usnadňuje. Poslední způsob je

nejobecnější.

13. Kyslík je plyn bezbarvý, nevonný a nechutný,

jejž pouhým pohledem není lze rozeznati od obecného

vzduchu, od něhož ovšem jinými vlastnostmi podstatně se

dělí. Jeho hutnosť obnáší 1.106, kladouce hutnosť vzduchu

= 1000; t. j. 1000 kostkových měr kyslíku váží tolik co

1106 k. m. vzduchu. Jelikož jeden litr suchého vzduchu

při teple 0° a tlaku vzdušném 760 millimetrův 1:2932

grammů váží, váží 1 litr kyslíku 1.4298 grammů. Voda

obyčejné teploty pohlcuje něco maličko kyslíku (jen asi %,

svého objemu).

14. Nejznamenitější vlastnosť kyslíku je, že hoření

rozličných hořlavých těles znamenitě podporuje, neboť dře

věná tříska jen doutnající (nikolivěk plající) zejme se hned

a zahoří lesklým bílým plamenem, jakmile ji do kyslíku

vstrčíme. Jednotlivý žeřavý uhel zhasne brzy na vzduchu;
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položen jsa na lžičku železnou a vstrčen do kyslíku hoří

krásně a jasně i rychle, až se dokonale strávi. Síra hoří

na vzduchu slabým bledě modrým plamenem; zavede-li

se hořící do kyslíku, zejme se velikým a stkvělým pře

krásně modrým plamenem i shoří mnohonásob rychleji nežli

na vzduchu. Fosfor hoří již na vzduchu velmi jasně, ale

v kyslíku zejme se a hoří leskem tak nesnesitelně jasným,

že jako slunce oslepuje. Horko, které se při tom vyvinuje,

je tak prudké, že obyčejně nádoba pukne.

Avšak i takové látky, jenž na pouhém vzduchu nikdy

nehoří, ani obyčejně za hořlavé se nemají, hoří v kyslíku.

Zastrčí-li se do kyslíku čistě obroušená a na konci doutna

jící hubkou ozbrojená ocelová zpruha, zdělí se oheň hubky

oceli, a tato shoří jasným světlem svítíc, ustavičně vrouc

a roztopené žžavé kapky na všecky strany ze sebe vystři

kujíc. Tyto kapky jsou tak horké, že se do sklenné láhve,

v níž obyčejně zkouška prováděna bývá, hluboko vpalují.

Při všech uvedených zkouškách pozorujeme předně, že

kyslík jimi stráven bývá, neboť na př. v té láhvici kyslíku,

ve které jsme jednou síru spálili, nelze již tu zkoušku po

druhé vykonati; zadruhé, že látky samy se proměňují, na

př. uhel a síra mizí docela , fosfor přetvořuje se v bílý

dým, jenž lakmus červení, tedy kyselina jest; železo pře

měňuje se hořením v kyslíku ve křehké tmavošedé kuličky.

Ze všech uvedených okolností soudíme důsledně, že při

hoření těla hořící s kyslíkem se spojují; hoření je spojování

těles hořících s kyslíkem, v němž spolu oheň t. j. světlo

a teplo se zjevuje. Sloučeniny prvkův ostatních s kyslí

kem jsou ze všech sloučenin nejčetnější a nejdůležitější;

vůbec slovou kysličníci (Oxyde), kyseléli jsou – ky

seliny (Säuren). -

15. Avšak nejen k hoření, než i vůbec k životu

rostlin a zvěrův je kyslíku nevyhnutelná potřeba. Malá

zvířátka uzavřená ve vzduchem naplněných nádobách udu

šují se brzy, neboť stravují svým dýcháním kyslík vzduchu;

v čistém kyslíku žijí pět- i šestkráte déle nežli ve vzduchu,

neboť vzduch jen '/, kyslíku v sobě chová. Dýchání

zvířat a lidí přivádí každou chvíli nový a nový vzduch do
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plící, kdež se kyslík toho vzduchu s jistými částkami

krve plícemi proudící spojuje a tudíž je okysličuje. Památné

a krásné je v přírodě zařízení, že rostliny tuto ustavičnou

ztrátu kyslíku, která z hoření ohňův a dýchání nepočet

ných životův pochází, nahražují; neboť zelené částky rostlin

vydychují ze sebe téměř čistý kyslík, pokud na ně slunce

svítí; dámeli dostatečné množství zelených lupenův pod

překocenou sklenici plnou vody a pak na slunce, nabere

se nám za několik hodin tolik plynu, že se vstrčením dout

nající třísky (jenž ihned vzplápolá) snadno o jeho povaze

přesvědčiti můžeme.

HLAVA II.

© v o d í k uu.

H = 1.

16. Vodík (Hydrogenium, Wasserstoff*) jest prvek v pří

-odě obecný, avšak sám pro sebe se nenachází, než toliko

ve sloučeninách, a sice hlavně (spojen s kyslíkem) ve vodě,

ze kterého původu také jméno svoje obdržel. Ve vodě

obnáší '/, podlé váhy, a tudíž všude kde voda jest, i vodík

jest. Voda také hlavně a jedině k dobývání vodíku slouží,

avšak způsoby k tomu konci vedoucí rozličné jsou.

Silnými jiskrami elektrickými aneb proudem elektrickým

rozkládá se voda na své součástky, jež pak co smíšeninu

plynnou snadno jest schytati.

Způsob jiný a chemičnější nežli onen právě jmenovaný,

zakládá se ve přidání nějakého těla k vodě, jenž větší pří

buznosť ke kyslíku má nežli onen vodík ve vodě, následovně

s ním se spojuje a vodík vyhání. Takovýchto látek známe

vícero; jsouť to z většího dílu kovy. Někteří z nich činí tak

již za studena: když npř. malý skleněný zvon čistou vodou

naplněný do plynopudné vany postavíme a malé kousky draslí

ka (Kalium) neb sodíka (Natrium), dvou zvláštních kovův,

*) Řec. hydór = voda; Cavendish jej roku 1766 prvníkráte vědecky

propátral.
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opatrně pod zvon vpravíme : shledáme, že se ty kovy, jelikož

lehčí než voda jsou, ihned pod samé týmě zvonu podnesou, ale

tam i rychle zmizí, zanechajíce místo sebe jisté množství

plynu, jenž je pouhý vodík. Při tom se ti kovové s ky

slíkem vody slučují, avšak utvořený kysličník ve vodě ihned

se rozplývá a ze zraku se tratí. Děj lučebný se vyjadřuje

vzorcem: HO+K=KO+H. (HO jest voda, K je draslík)

17. Pro přílišnou vzácnosť jmenovaných dvou kovův

dlužno bráti jiných na pomoc; hlavně užívá se železa a

zinku. Tito však nemají ku kyslíku té příbuznosti, aby

stačili z vody jej sobě vzíti, musí se jím tedy pomoci hor

kem, neboť již v úvodu slyšeli sme, že horko, vyjímajíc

jisté případy, příbuznosť těl mezi sebou, obzvláštně ale

příbuznost jiných prvkův ke kyslíku, zvětšuje. Obyčejně

činí se zkouška tím způsobem, že se železná hlaveň z ruč

nice železnými pilinami neb drátem vycpe a ve vodorovném

položení v pícce na červeno rozpálí. Do jednoho konce,

čnějícího z pícky ven, pouští se pomocí provrtaného korku

pára z vody, která se v přiložené křivuli vaří; na druhém

konci jest pomocí takovéhož korku zasazena trubice plyno

pudná. Žžavé železo, dotýkajíc se páry vodní, odnímá jí kyslík

a mění se v kysličník, vodík prchá druhým koncem a

chytá se. Děj chemický tento jest: 3Fe+4HO = Fea04+4H.

18. Jest však ještě jiná cesta ku zvětšení příbuznosti

železa ke kyslíku ve vodě obsaženému: totiž přidáním

k vodě kyselin silnějších, npř. kyseliny sirkové; neboť v té

případnosti shledáváme, že se voda již za obyčejného tepla

rozkládá na vodík jenž prchá, a na kyslík jenž se s kovem

spojuje. Příčina té věci tato jest: železo aneb zinek sky

slikem spojení poskytují látky zásadité čili zásady, t. j.

takové, že s kyselinami dychtivě se spojují. Dejme tomu,

že máme jen železo i vodu, složenou jak známo z vodíku

i kyslíku. Železo má jistou příbuznost ke kyslíku vody a

hledí si jej přivlastniti, avšak příbuznosť vodíku ke kyslíku

jest ještě větší, a proto nenastane rozklad nižádný. Při

dámeli však kyselinu sirkovou, dychtí tato spojiti se se

železem, avšak nemůže pokud se toto neokysličí: máme

tuto dvě příbuznosti (příbuznost kyselinya kovu i příbuznost
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kovu ke kyslíku) proti jediné (vodík s kyslíkem); následek

toho jest, že slabší příbuznosť povolí a železo na útraty vody

se promění v kysličník železnatý, ten pak ovšem ihned s ky

selinou se spojí a sůl nazvanou síran železnatý dá.

Obyčejněji béře se místo železa zinek (Zink), hlavně

z té příčiny, že se mnohem snadněji na kusy rozděliti dá

nežli železo. Voda má složení HO, kyselina sirková SOa, zi

nekZn. Pochod celýjest tento: Zn+HO+SO,=ZnO.SO,+H.

Voda, zinek a kyselina sirková vydávají ze sebe vodík

a síran zinečnatý.

Vyvinování vodíku děje se obyčejně z láhve dvouhr

dlité, aneb také z obecné láhve, avšak opatřené korkem

dvakráte provrtaným. Jedním otvorem jde tenká dlouhá

nálevka téměř až na samé dno láhve, druhým vetká se

trubice kolenem zahnutá a jen máličko pod korek zasahu

jící na odvádění plynu. Do láhve nasype se zinku buď

v odstřižkách z plechu aneb v malých kusech (tím naby

tých že se roztopený kov do vody vleje), naň se dá tolik

vody, že delší trubice (nálevka) dolejším koncem ve vodě

stojí, a nyní přilévá se po troškách kyseliny sirkové. Jak

mile se tato k vodě a kovu dostane, nastane rychlé vyvi

nování plynu a zinek se rozpouští (v síran zinečnatý mění),

spolu se tekutina nemálo zahřívá.

19. Vodík je plyn bezbarvý, bez vůně a bez chuti,

jejž posud nebylo lze v tekutinu proměniti ani tlakem ani

zimnem největšími. Ze všech plynův po tu dobu známých

jest nejlehčí, neboť hutnosť jeho obnáší jen 0069; jest tedy

14%kráte lehčí vzduchu obecného, a za tou příčinou také

k naplňování povětrných kulí čili ballonův slouží. Již

mydlinky naplněné vodíkem vystupují snadno a rychle do

výšky.

Mimo to od jiných plynův, jmenovitě od kyslíku, také

v tom se liší, že sám zapálen býti může a plamenem ble

dým načervenalým hoří. Avšak plamen ten, jakkoli jest

bledý, ba na slunci téměř neviditelný, předce nicméně jest

jeden z nejhorčejších, neboť závitek tenkého drátu plati

nového, vstrčený do plamene vodíkového, téměř na bělo se

rozpálí. Plamene vodíkového nejlépe tou cestou nabudeme,
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že do vypsaného stroje vyvinovacího místo trubice plyno

pudné trubici přímo vzhůru čnějící a tence vytaženou za

strčíme.

Jestliže na tento plamen vodíkový (jenž od starších

chemikův latinské jmeno „lumen philosophicum“ – světlo

filosofické – obdržel) shůry zvolna přiklopíme roury skle

něné neb plechové aneb i z jiné jakékoliv látky, délky

a průměrův rozličných, uslyšíme s podivením všelijaké hla

holy a tóny, měnivé jednak podlé délky a otvoru rour,

jednak podlé síly plamene a postavení jeho v rouře; hla

holy ty jsou tu čisté a harmonické, tu zase nečisté a skře

klavé, ba někdy až nesnesitelné a ošklivé, v celku ale

nad míru rozmanité : příčina pak úkazu toho není zajisté

jiná, nežli že se vzdušný sloup vně roury mihavým plame

nem vodíku v drhání čili vlnění uvádí. Zkouška právě

vypsaná sluje obecně chemickou harmonikou.

Ostatně sluší pamatovati, že vodík sice sám hoří, ale

hoření jiných těl nepodporuje ; nýbrž hořící těla do vodíku

vstrčená ihned v něm hasnou. Nejlíp se o tom přesvědčíme,

když válec vodíkem naplněný dolův otvorem postavíme a

zdolalouč do něho vstrčíme: plyn se zejme, ale louč shasne.

Při té příležitosti možno také patrně a očividně o nad míru

veliké lehkosti vodíku se přesvědčiti. Jestliže totiž válec

otvorem dolův držíme, neshledáme v něm třeba ještě po ně

kolika minutách žádný úbytek plynu, jestliže ale otvorem

nahoru jej postavíme, již za půl minuty ba dříve všecken

uprchne.

20. Docela zvláštních vlastností nabývá vodík přidá

ním k němu kyslíku aneb plynův takových, kteří kyslík při

míšený v sobě drží npř. vzduchu. I tato míšenina ještě

hoří, avšak s tím rozdílem, že dotknouc se hořícího tělesa

náhle a pojednou celá shoří, při čemž silné třasknutí čili

bouchnutí (explosí) se stane. Nejprudší je třasknutí, když

1 míru kyslíku čistého a 2 míry vodíku smísíme : sloveť ta

míchanina třaskavý plyn (Knallgas) a je tělo nadmíru ne

bezpečné. Nejlepší a nejbezpečnější způsob, kterým se o

té její vlastnosti přesvědčiti lze, je tento: třaskavý plyn

smísí se ve vaně plynopudné nad vodou a vpraví se jakou

V. Šafařík, Chemia. 3
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koli příhodnou cestou do měchýře mosazným kohoutkem

opatřeného a dříve zcela smáčknutého; nyní pak našroubuje

se na kohoutek trubice dlouhá s otvorem velmi teničkým,

a z té se tlačí plyn do hustých mydlinek, čímž povsta

nou bublinky třaskavým plynem zcela naplněné, které do

tknuté loučí ihned násilně vybuchnou. Již několik kost

kových palcův toho plynu působí bouchnutí jako střelná

rána z ručnice. Zapálení třaskavého plynu v pevných ná

dobách je velmi nebezpečné, neboť úplné roztřištění nádoby

a násilné rozstříknutí střepův na všecky strany je násled

kem jeho nevyhnutelným. Proto při zapalování plamene

vodíkového aneb chytání vodíku bedlivý třeba pozor k tomu

míti, aby všecken vzduch z vyvinovací láhve vyhnán byl;

lépeť ztratiti něco plynu nežli odvážiti se v nebezpečí, které

z toho pochází, když nabraný plyn vzduch a tudíž kyslík

v sobě má. -

21. Avšak jaká mnedle příčina toho násilí? Velmi

sprostá a jednoduchá. Zapálíme-li vodík, který volným prou

dem z otvoru jakéhosi vychází, víme ovšem, že se vodík

hořící s kyslíkem spojuje, avšak zvolna, částka po částce,

v té míře ve které vytéká. Jeli však smíchán vodík s ky

slíkem, pak je každá částečka vodíku již obklíčena částkami

kyslíku; jestliže tedy hořící tělo ku směsi té jen na jednom

konci přiblížíme, rozšíří se plamen jako blesk po všem plynu,

shoření udá se za okamžik, plya shořením se nesmírně

zahřeje, roztáhne a vše roztrhá: odtud náramně otřesení

vzduchu (totiž třásknutí), odtud roztříštění nádob atd. Jen

tehdáž hoří i sám třáskavý plyn tiše, když ho z nádržky,

v níž jest, velmi dlouhou a teničkou (tak zvanou vláskovou)

trubicí ven tlačíme a před otvorem jejím zapálíme. Tu pla

men nemůže pro úzkosť trubice vejíti do nádržky, a plyn

hoří tiše modře (nikoli, jako pouhý vodík, červenavě), a vy

dává horko ze všech posud uměle provedených snad nej

větší, neboť téměř všecky látky pozemské – i ty co nej

prudšímu pecnímu horku vzdorují – v něm se roztékají,

vrou, ba hoří a v páry mění (npř. diamant, křemen, rubín,

platina, zlato).

22. Než však ještě zbývá nakonec otázka: co se s vo
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díkem děje při spálení čili shoření, jaký jest děj chemický?

Odpověď odpolu již lze uhodnouti; pravenoť nahoře (14),

že těla na vzduchu a v kyslíku hořící s kyslíkem se spo

jují, ovšem že tedy i vodík: než zbývá věděti, jaká se tu

tvoří sloučenina vodíku s kyslíkem. Kdo chce zvěděti od

pověď, nechať poklopí na plamen vodíkový jakékolvěk chla

dné tělo, npř. chladný, ale suchý zvon skleněný: pokryjeť se

mu za malou chvíli bohatou rosou vodních kapek. Tedy jako

vodík z vody pochází, tak opět hoře ve vodu se mění;

1 čásť vodíku podlé váhy spotřebuje k úplnému shoření

8 částí kyslíku a dá 9 částí vody. Podlé míry pak poměr

#kráte t. j. navlas

16kráte větší hutnosti vodíku: jedna míra kyslíku váží tolik

c0 16 měr vodíku. Chcemeli tedy podlé míry odměřiti plyny

ty, aby bylo na váze 8kráte více kyslíku nežli vodíku, mu

síme vzíti 2 míry vodíku a 1 míru kyslíku*); avšak to je

právě ten poměr co v třáskavém plynu: tedy plyn třáskavý

zapálen jsa docela i úplně ve vodu se mění.

jiný jest, neboť hutnosť kyslíku je

HLAVA III.

O d uz s ú k us

|N = 14.

23. Dusík (Nitrogenium aneb Azotum, Stickstoff**),

nachází se hlavně co podstatná součásť ve vzduchu, v němž

% obnáší a s kyslíkem smíšen jest; pak v těle zvířecím

(v mase, krvi, rohu, vlasech atd.) a v některých částkách

rostlin.

Vímeť již nyní (14), že hoření těl na vzduchu není leč

spojování se jich s kyslíkem vzduchu, nýbrž jen kyslík dává

vzduchu té vlastnosti, že hoření udržuje: jelikož pak vzduch

*) Neboť 1 míra vodíku a 1 míra kyslíku daly by na váze poměr

'/. : 1; tedy 2 míry vodíku a 1 míra kyslíku poměr /* : 1

aneb '/s : 1 aneb 1 : 8.

*) Nitrogen, od slova nitrum=ledek; Azot, od řeckých slov a = ne,

zoé= život. Angličan Rutherford jej roku 1772 poprvé ze vzduchu vyloučil. •

3*
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podlé hlavní podstaty své není leč smíšenina dusíku s ky

slíkem, snadno jest se domysliti že, když v jistém uzavře

ném množství vzduchu jakékolvěk hořlavé těleso zapálíme

a jemu hořeti dáme, pokud samo sebou neshasne, kyslík tím

strávíme č. odejmeme, a dusík pouhý zůstane.

Nejlépe jest pustiti na vodu ve vaně plynopudné tenkou

mísku porculánovou s kouskem fosforu neb síry, zapáliti je

a poklopiti zvonem skleněným až do vody samotné posta

veným. Fosfor neb síra hoří pokud kyslíku jest, pak shasne

a máme dusík: při tom plynu očividně ubyde, a když do

cela ochladne, podlé objemu jen asi */s toho místo zabírá

co před zkouškou. Takéť možno dáti na mísku líh (Spiri

tus, Alkohol) místo fosforu; avšak nestráví se jím kyslík

tak úplně jako dříve jmenovanýma dvěma těly.

Docela čistého dusíku, k jistým zkouškám potřebného,

tou cestou lze nabyti, že vzduch dříve úplně vysušený

(t. j, vodní páry a kyseliny uhličité, v povětří vždycky pří

tomných, zbavený) volným proudem skrze úzkou trubici pou

štíme, která lesklými měděnými pilinami naplněna a kolem

do kola nakladeným žeřavým uhlím na červeno rozpálena

jest; všecken kyslík zůstane při mědi (okysliči ji) a na

druhém konci uchází jen dusík, jenž pak v příslušných nádo

bách se chytá. Také plynný chlór do ammoniaku ve vodě roz

puštěného hnaný vylučuje čistý dusík: NH,+3Cl=N+3ClH.

24. Dusík je plyn bezbarvý, prozračný, bez vůně a

bez chuti, hutnosti 0-972, tedy o něco málo lehčí vzduchu.

Voda pohlcuje ho jen něco maličko, asi '/,o svého vlastního

objemu. Není s to, ani aby život lidský a zvířecí podpo

roval, ani aby plamen živil: zvířata se v něm téměř oka

mžitě udušují, plamen okamžitě hasne, jakoby jej do vody

ponořil. Nicméně však není sám o sobě č. naprosto škodný,

neboť s kyslíkem smíšený jej (a v nemalém množství) usta

vičně a beze vší škody dýcháme: dušení a hasnutí v něm

má prostou tu příčinu, že tam není kyslíku, k oběma výko

nům (dýchaní a hoření) nevyhnutelně potřebného. Hlavně

památná při dusíku jest jeho neobyčejná k jiným tělům ne

tečnost čili chemická lenivosť, pro kterou jen velmi nesna

dno může s jinými prvky přímo (direktně) spojen býti.
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25. O vzduchu. Náš obyčejný čili atmosférický vzduch

je podlé hlavní podstaty své jen míšenina ze dvou různých

plynův, dusíku i kyslíku, z nichž onen prvnější daleko větší

čásť zaujímá. Tato pravda však není dávno vyjevena;

všickni starší zpytatelé měli vzduch za jeden ze čtyř živlův

čili těl nerozložitelných, ze kterých se měla celá příroda

skládati: teprvé slavný francouský chemik Lavoisier dokázal

v poslední čtvrti minulého století nevývratným způsobem, že

se vzduch ze dvou různých plynův skládá, určil vlastnosti

obou a ustanovil z blízka pravdivý poměr, podlé kterého ve

vzduchu smíšeni jsou.

Mimo uvedené dva plyny obsahuje vzduch vždycky

ještě dvě látky jiné, ač ve množství velmi malinkém: před

ně měnitelné – tu větší tu menší – množství páry vodní,

a zadruhé všude a vždycky stálé ale nadmíru malé množství

kyseliny uhličité, plynu složeného z uhlíku a kyslíku. Chce

meli vzduch obou těch přimíšenin zbaviti, třeba jej vésti

nejdříve skrze dlouhé úzké trubice naplněné látkami vodu

dychtivě pohlcujícími npř. chlóridem vápenatým (CaCl) a

pak skrze podobné trubice, naplněné nějakou silnou zása

dou, npř. kousky žíravého drasla t. j. kysličníku draselna

tého (KO): tu na cestě vzduch i vody i kyseliny uhličité

pozbyde a co čistý vzduch t. j. pouhá smíšenina dusíku s ky

slíkem ven vyjde. Mimo uvedené látky obsahuje vzduch

někdy ještě i jiné, npř. u močálův a bahen uhlovodík, u sopek

sirovodík a chlórovodík atd., avšak to nejsou stálé součástky

vzduchu, než toliko místné a nahodilé, které u přirovnání

k celé atmosféře č. vzdušnému oboru mizí.

26. Co se týče hlavních dvou a podstatných částí vzdu

chu, dusíku a kyslíku, sluší hlavně pamatovati dva důležité

udaje. Zaprvé, že vzduch všadež a vždycky jedno a totéž

stálé složení ukazuje ; zadruhé, že jest jen smíšenina nikoli

sloučenina svých součástí. Dýcháním zvířat a lidí, hořením

nesčíslných ohňův na zemi, hnitím nejrozmanitějších látek

v přírodě, vůbec nejrozmanitějšími cestami se vzduchu napo

řáde ujímá kyslíku, a předce ho neubývá, složení vzduchu

je pořáde jedno a totéž. Později bude nám ještě blíže vy

světliti a poznati příčiny této znamenité a pro život ústrojný
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na zemi tak důležité rovnováhy ve vzduchu, která se pro

středky na oko skrytými ale předce zcela jednoduchými

ustavičně udržuje.

Zkoušky činěné již od výše 50 let na nejrozmanitějších

místnostech zeměkoule ukázaly, že v tisíci částech vzduchu

podlé objemu (v 1000 měrách) 209 měr kyslíku a 791 měr

dusíku jest (rozumíme pak tuto vzduch již zbavený páry

vodní a kyseliny uhličité); jestliže ale 1000 částí podlé váhy

vezmeme, máme v nich 231 váh kyslíku a 769 váh dusíku.

Průby vzduchu vzaté z nejrozličnějších končin země (npř.

z Němec, Francouz, západní Indie atd.) a s nejrůznějších

výšin (kpř. z hladiny Atlantského moře a z nejvyšších vrchol

kův Alp) neprojevily v tom ohledu podstatných odchylek.

27. Právě uvedená stálosť ve složení vzduchu přiměla

nejedny chemiky k domněnce, žeby vzduch byl skutečná

chemická sloučenina; neboť víme (4), že hlavní jedna známka

chemického spojení právě v stálosti poměru mezi součástkami

spojenými se zakládá.

Avšak jsou tu mnohé jiné důvody proti zmíněné do

mněnce: hlavní je tento. Zkušeností víme, že kdykoli ply

nové dohromady lučebně se spojují, činí toto v ten způsob,

že míry č. objemové, ve kterých se spojují, k sobě stálý a

jednoduchý poměr zachovávají, tak npř. vodík s kyslíkem se

spojuje po 2 mírách na 1 (viz 21), se chlórem ale po 1 míře

na 1 atd. Poměr dusíku ke kyslíku ve vzduchu není ale

jednoduchý, neboť sluje 209: 791.

Druhý důvod neméně podstatný je ten, že prvkové bez

výminky poloučivše se spolu v jedno nacele jiných vlastno

stí nabývají, což u vzduchu není; neboť vzduch oboje vlast

nosti, totiž i kyslíkové i dusíkové, na sobě nosí. Takéť smí

šením čistého kyslíku s čistým dusíkem, podlé poměru který

ve vzduchu jest, vzniká smíšenina se vzduchem úplně ve

všech vlastnostech se srovnávající, aniž je při smíšení pozo

rovati známky jakého sloučení chemického, npř. zahřátí a

t. p. Soudíme proto s důvodem dostatečným, že vzduch

smíšenina jest.
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HLAVA IV.

© u In 1 # k u.

C = 6.

28. Uhlík (Carbonium, Kohlenstoff*), je tělo ve přírodě

velmi rozšířené, ovšem ale hlavně jen ve sloučení s jinými

prvky; sám pro sebe sice též se nalézá, ale mnohem spo

řeji a vzácněji. On tvoří hlavní podstatu a takřka základ

celé říše organické (ústrojné); s kyslíkem a vodíkem (někdy

i dusíkem) spojen tvoří těla zvířat i rostlin, npř. maso, roh,

klíh, dříví, škrob, cukr, olej atd.

Sám pro sebe nalézá se uhlík v přírodě ve vícero způ

sobách, hlavně pak ve třech.

Nejčistší a nejdokonalejší způsob uhlíku je drahý kámen,

jenž sluje diamant. Tento se nachází velmi vzácně v na

plaveninách jistých řek a potokův, hlavně v Brasilii, vý

chodní Indii a na Borneu, řídčeji na Uralu, v severní Ame

rice a v Australii. Diamant nalézá se skoro jen v krysta

lech buď osmistěnných aneb aspoň do osmistěnné krysta

lové soustavy náležitých, je bezbarvý (někdy růžový, na

hnědlý, nažloutlý, nazelenalý), hutnosť má 352 (v poměru

k vodě) a je nejtvrdší ze všech nám posud známých látek,

neboť on všecky jiné látky rýpe, sám ale od žádné jiné

rýpán býti nemůž. Za tou příčinou také jen svým vlastním

práškem brousiti se dá, a i jiné velmi tvrdé kameny, npř.

rubín a safir, brousí se práškem z roztlučených špatných a

malých diamantův. Spolu má diamant zvláštní (diamantový)

lesk, láme nad míru silně paprsky světla a taktéž i velmi

silně je roztrušuje; odtud jeho krásná hra světel i barev,

jeli přiměřeně broušen.

Veliké diamanty, npř. ztěží jednoho lotu (a více) patří

do počtu největších na světě vzácností a mají ohromnou

cenu, která se do milionův zlatých počítá; největší posud

známý diamant váží prý jen 74 grammův (asi 4 loty).

Užitek diamantů je vlastně dosti skrovný: čisté a větší

slouží broušeny za šperk; menší a nečisté k řezání skla,

ke broušení a vrtání drahých kamenův; malé čisté kousky

*) Latinsky carbo = uhel.
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bylo zkušeno vzíti na hotovení zvětšovacích čoček, které

prý výtečně účinkují atd.

Největší zvláštnosť diamantu zjevuje se v jeho chemi

ckých vlastnostech; žádné posud známé chemické skoumadlo

naň nepůsobí, jemu neškodí. Jediný způsob, jak jej zmoci

lze, jest působení naň velkého horka, buď v peci neb za

palovacími skly: tu on totiž dočista shoří a nic po sobě

nezůstaví. Nejlépe lze se o tom přesvědčiti, když jej na

podložce z hlíny čisté neb z křídy plamenem naň hnaným

do červena rozpálíme a rychle do kyslíku vstrčíme: tu se

zejme a krásně takměř co hvězda svítě tiše a pomalu shoří.

Jestliže ale ve prázdnotě neb v nějakém plynu, jenž kyslíku

nemá, npř. v dusíku, sebe silněji se rozpálí, tuť ovšem ne

shoří než docela zčerná, napuchne a v látku k uhlí (jmeno

vitě koku) podobnou se promění. Z toho soudíme, že diamant

nemohl býti v přírodě horkem utvořen. Všecky pokusy,

převésti uhlík uměle na formu diamantovou, byly posud marné,

aspoň výsledkův nad všecku pochybnosť nevynešených.

29. Jiný způsob uhlíku, a to hojnější v přírodě nežli

diamant, jest grafit (Graphit) čili tuha (Reisblei). Jest to

látka tmavošedá, lesku kovového, měkká že prsty a papír

špiní, hutnosti 2:27 (nejčistší), a jen zřídka kdy v podobě

krystalové se nachází; její krystaly jsou vždycky pravi

delné šestiboké tabulky nadmíru tenké a ohebné, náležité

k soustavě polohranolové č. klinorhombické. Tuha jest velmi

dobrý vodič električnosti a hoří nadmíru těžko: čistá-li pak

jest, zbytku žádného po sobě nezůstavuje. Hlavní dvě na

leziště tuhy v Europě jsou Anglicko a Sumava (jak na české

tak na bavorsko-rakouské straně); všudež ale je vrostlá v tak

zvaných prahorách. Dlouhý čas měli chemikové za to, že

tuha je chemická sloučenina z uhlíku a železa, a z toho

také vysvětlovali rozdíl mezi tuhou a uhlím obecným. Avšak

novějším zpytováním dokázáno, že se tuze všecko železo a

přimíšeniny vůbec naprosto odníti mohou a že se předce nezmě

ní, že tedy jmenované látky jen přimíšeny jsou. Tuha tvoří

se také uměle ve vysokých pecech na železo, a nasazuje se

dílem v peci samé, dílem je v železe litém vrostlá, tak že

v podobě lupenův zbude, když železo v kyselinách rozpustíme.
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Užitek tuhy je vůbec známý: k dělání tužek (Bleistifte),

k natírání železných věcí (kamen atd.) aby nerezovatěly,

k dělání tyglíkův, ve kterých se zlato a stříbro roztápí (Pas

s0vské tyglíky), k natírání dřevěných čepův (pro zmenšení

tření) atd.

30. Třetí způsob uhlíku v přírodě sluje anthracit a je

tělo barvy krásně černé (havraní), lesku silného, zvláštního,

mezi skelným a kovovým uprostřed stojícího; nikdy pak

v pravidelných tvarech se nenachází, leč toliko v kusech

nepravidelných větších menších, na lomu sklovitých; uka

zujet na sobě nejdokonalejší znaky těla beztvárného (amor

fického). Hutnosť jeho obnáší 176, takéť je nevodič električ

nosti. Anthracit nachází se jako grafit jen v nejstarších

a nejhlubších vrstvách zemských, jmenovitě v Anglii, Francii,

a Severní Americe; v této poslední jest ho tolik, že se ním

topí co uhlím, ač těžce hoří. Anthracit obsahuje sice vždy

cky více méně popele a také něco vodíku v sobě; nicméně

však jsou anthracity, ve kterých je tak málo těchto přimí

šenin, že právem za to pokládáti můžeme (jako u grafitu),

že čistý anthracit jen z uhlíku se skládá.

31. K uvedeným třem přirozeným tvarům uhlíku druží

se konečně uhlí, t. j. onen jeho tvar, jehož uměle nabývá

me, když látky ústrojné na uhlík bohaté v zavřených pro

storách vypalujeme horkem, dostatečným aby všecky jiné –

větším dílem plynné – součásti, npř. dusík, vodík, kyslík,

uprchly a jen uhlík zůstal; chemický pochod, jenž se tu děje,

slove zuhlení (Verkohlung). Uhlí tímto způsobem nabyté

je více méně nečistý uhlík, neboť obsahuje předně vždycky

popel a zadruhé něco vodíku, jejž ani nejprudším horkem

zcela nelze vypuditi. Nejčistší umělý uhlík jest uhlí z cukru

(Zuckerkohle), kterého nabýváme vypalujíce čistý bílý (kan

disový) cukr v zavřeném porculanovém tyglíku nejprudším

několikahodinným ohněm pecním, a pak čerň lampová čili

Saze, které se z plamene čadícího npř. olejného, smolného

neb dehtového na chladná těla srážejí. Obé nemá žádného

popele, ovšem ale něco málo vodíku (uhlí z cukru jen asi

| procentu); uhlí z cukru je šedé, kovolesklé, bublinaté a

Velmi tvrdé; saze jsou černé, bezlesklé, kypré a nad míru



42

pórovité; uhlí z cukru hoří těžko, saze snadno. Uhlí tak

zvané dřevěné má velmi rozličné vlastnosti, podlé dříví z ně

hož pochází (měkkého či tvrdého) a podlé horka kterým

bylo vypáleno : slabě vypálené je měkké, lehké, černé, špiní,

snadno hoří; silně vypálené je tvrdé, těžké, černošedé a

kovolesklé, nešpiní a těžce hoří. Ještě jiný, podstat

ný a pozoruhodný rozdíl mezi uhlím málo vypáleným a

silně vypáleným panuje ohledem na různou jich vodivosť

tepla (Wärmeleitungsfähigkeit). Uhlí dřevěné mírně vypá

lené, jakové obyčejně z našich milířův vychází, vodí tak

špatně teplo, že kratičký kus na jednom konci žžavý bez

obtíže druhým koncem v prstech udržíme. Velmi prudce vypá

lené totéž uhlí ztvrdne až zní, a vede pak teplo tak, že, než

na jednom konci zahoří, na druhém již palčivě horké jest.

Kamenné uhlí, které se ze země kope a patrně z předpo

topných rostlin se utvořilo, nelze vlastně míti za uhlík ani

za uhlí – jestliže totiž slovem uhlí vyrozumíváme uhlík

jen poněkud přimíšeninami zanečistěný: neboť kamenné uhlí

není vlastně nic nežli dříví předpotopné, poněkud zuhlené,

avšak ještě vodík, kyslík, dusík a j. p. v chemickém spojení

obsahující, tedy látka jen k uhlí podobná. Teprvé když se

kamenné uhlí v zavřených nádobách prudce vypálí, přičemž

množství plynův a par uchází, ztratí ony uvedené součásti

a promění se v látku poněkud podobnou k uhlí z cukru,

v tak řečený kok (anglicky coak, mn. coaks), houbovitý,

šedočerný, lesku polokovového, tvrdý, znějící, těžce hořící

a teplo (i električnost) dobře vodící.

Hlavní rozdíl posledně jmenovaných uměle utvořených

způsobův uhlíku od přirozených tvarův jeho zakládá se

na jich pórovatosti; kdežto přirození tvarové uhlíku jsou

veskrze celiství (dicht), bez pórův viditelných. Nicméně

však bylo by těžko říci, ku kterému z uvedených tří tvarův

uhlíku vlastně uhlí, saze a kok náleží; nejvíce ještě podo

bají se k anthracitu, avšak i od něho se jmenovitě silně

vypálené uhlí (cukrové uhlí a kok) svým šedým leskem,

svou tvrdostí převelikou (tak velikou, že někdy sklo rýpou)

a výtečným vedením tepla tak podstatně liší, že není nepo

dobné domnění těch, kteří kok a tvrdé uhlí za zvláštní čtvrtý
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tvar uhlíku (šedý, lesku polokovového, tvrdosti veliké, hutno

sti 189 a výtečné vodivosti pro teplo a električnosť) pro

hlašují. Jen snad měkké uhlí a saze mohly by se míti za

kyprý anthracit.

32. Máme teda uhlík ve čtvero různých tvarech čili

způsobách (diamant, grafit, anthracit, kok): tolikero různých

látek a předce jen jeden prvek, jakož se o tom přesvědču

jeme tím, že všickni čtyři, když je spálíme t. j. s kyslíkem

spojíme, jednu a tutéž sloučeninu dávají. Podobného cosi

ještě u mnoha těl jak jednoduchých tak složených spatří

me, a zoveme takové prvky vícerotvárné aneb mnohotvár

né, sama pak ta jejich vlastnosť sluje vícerotvárnosť (pleo

morphismus) anebo i mnohotvárnosť (polymorphismus); růz

né ty tvary zoveme allotropické čili jinostranné. Uhlík npř.

je tělo trojtvárné (trimorfické) a snad i čtverotvárné (tetra

morfické), poněvadž ve třech neb čtyrech allotropických

čili jinostranných odrůdách se naskytá.

33. Pórovatosť dává umělému uhlíku č. uhlí mnohé

zvláštnosti, jichž se přirozeným tvarům uhlíku nedostává.

Mezi nimi hlavní jest neobyčejná schopnosť polykati čili

pohlcovati do těch svých pórův plyny, páry, vůně a barvy.

Jestliže npř. v malé plynopudné vaně zvonek nade rtutí

vzduchem naplníme, tak aby onen vnitřní vzduch od

vnějšího rtutí docela oddělen byl, a skrze rtuť do vzduchu

čerstvě vypálený ještě horký kus dřevěného uhlí pustíme,

shledáme brzy, že se objem vzduchu patrně menší, což jediné

tím se vysvětliti můž, že vzduch do porův uhlí vchází. Tato

zvláštnosť dochází svého dostatečného vysvětlení ve fysice,

která nám dokládá, že všaký tenký čili vláskový otvor te

kutiny jak vzdušné tak kapalné mocně vlyká č. vssává;

můžemeť pak každé tělo drobně pórovaté, npř. uhlí, považo

vati co nahrnutí podobných vláskových dutin. Mohutnosť

polykání (Absorptionsvermögen) řídí se podlé povahy těla

vSsávajícího a i vssávaného. Některé plyny npř. pohlcuje

lépe uhlí dubové, jiné lípové atd. Největší pohlcování děje

se v ammoniakovém plynu uhlím pušpanovým: jeden kost

kový palec toho uhlí pohlcuje devadesáte kostkových palcův

ammoniaku plynného do svých pórův. Této vlastnosti lze
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prospěšně užiti, jednáli se kde o to, aby z hlubokých místno

stí, ve kterých nelze úvětří (průvan) způsobiti, škodlivé du

sivé plyny náhodou tam nahromadilé odstraněny byly; npř.

máli se stará zasutá studnice opravovati. Známátě věc, že

přečasto již lidé k té práci určení z neopatrnosti – že dříve

vzduchu ve studni nezkusili – plyny těmi se udusili (dolův

spadli), aniž jim pomoci bylo. Neméně mocně pohlcuje uhlí

látky páchnoucí a barvící, obzvláště původu organického.

Voda shnilá aneb hnijícími látkami naplněná zbude úplně

zápachu, jestliže se tlustou vrstvou tlučeného uhlí procedí;

maso hnilé vařené s vodou a uhlím stane se jídelným, a do

uhelného prášku náležitě zahrabané mnoho dní čerstvé se

udržuje; proto npř. sudy na sladkou vodu, kterou jak známo

mořeplavci vždy s sebou voziti musejí, uvnitř se vypalují –

uhel odejme vodě všecky látky hnití schopné. Červené víno

uhlím procezené promění se v bílé, pivo tímže způsobem

ztratí všechnu hořkosť, smradlavé kořalce bramborové odní

má se uhlím přiboudlina (Fusel), tak že se mění v čistý líh.

Pohlcování vůní děje se nejlépe uhlím dřevěným, na pohlco

vání barev ale obzvláštně se hodí onen způsob uhlí, jehož

nabýváme pálíce látky zvířecí v zavřených nádobách až do

úplného zuhlení, tak zvaný zvířecí uhel (Thierkohle), nade

všecky uhel z krve (Blutkohle) a uhel z kostí nebo čerň

z kostí (Knochenkohle, Knochenschwarz, v obchodu Spo

dium). Černi z kostí npř. užívá se v cukrárnách, aby se

hustý, téměř černý roztok cukru, zavařením cviklové šťávy

utvořený, tak dalece barvy zbavil, aby se bílý cukr z něho

vykrystalovati mohl; slujeť pak ten děj vůbec odbarvení

(Entfärbung).

Přirození druhové uhlíku, npř. grafit, anthracit, kamenné

uhlí, nepohlcují ani barvy ani vůně, poněvadž žádné aneb příliš

skrovné vláskové prostory v sobě drží. Že pak výtečná schop

nosť uhlí v pohlcování plynův nikoli samotné podstatě uhlíku,

než toliko drobně rozptýlené jeho formě přináleží, odtud

vysvítá, že jiné látky velmi pórovaté tutéž vlastnosť nejen

v rovné, ale ve mnohem větší ještě míře na sobě ukazují.

Nade všecky podobné látky vyniká platinová houba (Platin

schwamm), látka šedá, měkká, bezlesklá, ale těžká, nejsoucí
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než platina předrobně rozptýlená. Tato pohlcuje několik

setkráte svůj vlastní objem rozličných plynův a tudíž arci

v pórech svých náramně je shušťuje: jestiť vypočítáno, že

plyny v pórech platinové houby pohlcené teměř 1000kráte

menší prostor obsahují, nežli v podobě volné. Tím se také

vysvětluje schopnosť platinové houby, spojovati smíšené roz

ličné plyny chemicky, jakmile jí se dotknou. Nejzřejměji

to viděti, když se houba platinová vstrčí do proudu vo

díku: jakmile se jí vodík tkne, rozžehne se na červeno a

vodík plamenem zahoří. Vodík se vzduchem smíšený v hou

bě se tak stlačí, že začne s kyslíkem se spojovati, čímž

takové horko vznikne, že vodík od houby zahoří. Strojíť

se na základě této vlastnosti rozžehadla vodíková (Wasser

stoffzündmaschine).

34. Za obyčejného tepla má uhlík a tudíž i uhel velmi

skrovnou, ba téměř žádnou příbuznosť k jiným prvkům;

proto se uhlí ani za tisíce let nezmění, nezvětrá atd., ať si

pak na vzduchu neb v zemi leží, na suchu aneb ve vlhku.

Z té příčiny napalujeme koly k zaražení do země určené;

vrstva uhlíku zastavuje aspoň na delší čas hnití, které jinak

přerychle se rozmůže. Teprvé za vyššího tepla budí se pří

buznosť uhlíku k jiným prvkům, jmenovitě ke kyslíku, a za

velikého horka, npř. za bílého žáru, je tak veliká, že téměř

všecka jiná těla, jsouli s kyslíkem spojena (co kysličníci)

od něho odlučuje a sobě ho přibírá, což sluje odkysličení

(desoxydací) aneb, u kovových kysličníkův, zkovení (redukcí).

Památná věc mimo to je, že snadnosť hoření uhlíku má

se co opak jeho hutnosti; uhlí dřevěné (hutnosť asi 1-6)

hoří nejlehčeji, anthracit (hutnosť 1:76) již těžko a v peci

sotva bez měchu; grafit (hutnosť 2:27) jen prudkým naň

hnaným plamenem a teprvé za dlouhý čas (třeba dosť malý

kousek teprvé za několik hodin) shoří; diamant (hutnosť

35) konečně skoro jen v kyslíku úplně spálen být může, na

vzduchu jen mocnými zapalovacími skly aneb ohnivým

proudem Voltaiského sloupu.
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HLAVA V.

O s í ř e.

S = 16,

35. Síra (Sulfur, řecky Thion, Schwefel) je prvek již

od nejdávnějších časův lidem známý a také v přírodě dosti

hojný. Nalézáť pak se dílem samorodná (gediegen), dílem

s jinými látkami jmenovitě s nejmnožšími kovy sloučena;

větší čásť našich rud kovových jsou takovéto sloučeniny. .

Mimo to tvoří podstatnou částku těla zvířecího (masa, krve,

bílku atd.), do něhož opět z rostlin vchází, které ji z půdy

berou, ale v podobě sloučeniny s kyslíkem, která má slo

žení SO, kyselina sírková sluje a ve všech půdách i vodách

téměř bez výminky hned hojněji hned spořeji přítomna jest,

ovšem že ne samotna, leč – jako všecky kyseliny v pří

rodě – spojena se zásadami, jmenovitě s vápnem (CaO) co

síran vápenatý čili sádra (SO, · CaO).

Samorodné síry v Europě nejvíce má Sicilie, kde ve

větších menších kusech, někdy i pěkných průsvitavých kry

stalech do vápence, sádrovce a slínu vrostlá bývá. Větší

kusy vytloukají se z kamení pokud možná, pak se rozto

pují mírným teplem na velikém kotli železném a zůstavují

se delší čas v tichém odpočinku, aby všecky zemnité části

na dno usedly; čistá roztopená síra slívá se a křehne v po

době bochníkův. Méně čisté kusy nasypou se do vysoké

úzké peci a zdola se podpálí: tu ovšem čásť síry shoří, ale

tím samým tolik tepla vydá, že ostatek síry roztopený na

dno peci zteče, odkudž čepem do kadlubův vypuštěn býti

může, ve kterých zkřehne. Nejméně čisté (totiž nejvíce ka

menité) kusy dají se do hliněných zobanem opatřených

džbánův, postavených v řadě vedlé sebe do tak zvané ga

lejní peci (Galeerenofen), tak že jen zobany ven čouhají a

do podobných venku postavených džbánův se vstrčiti mohou.

Rozděláním ohně v peci kolem džbánův roztopí se síra

zpočátku, pak ale i v páry přemění, a ty nemohou jinam

nežli do předložených džbánův č. jímadel (Vorlagen), ve kte

rých opět co pevné tělo se srážejí, které však – když se

dlouhým destillováním džbán od horké páry sirkové dosta
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tečně rozpálí – taje a z jímadla pak do dřevěných vodou

zmočených kadlubů vtéká, ve kterých v podobě dlouhých

zploštilých týček čili roubíkův (Stangenschwefel) zkřehne.

36. Obyčejná síra, jako v roubících se prodává, je tělo

barvy zvláštní žluté (sirkové), hutnosti 207, křehké a pro

svítavé, nýbrž i (v docela čisté krystalové formě) prozračné.

Ve vodě a v kyselinách se nerozpouští, maličko v líhu,

ovšem ale a snadno v sírouhlíku (těle tekutém a majícím

složení CS:). Poslední ten roztok je bezbarvý a na vzduchuli

zvolna se vykouří, zůstavuje krásné pravidelné a co sklo

prozračné krystaly síry, jež co do tvarův svých úplně s při

rozenými se srovnávají a do hranolové čili orthorhombické

soustavy krystalové se kladou. Roubíky síry za tou pří

činou jen málo prosvítají, že z přemnoha malinkých kry

stalův se skládají, jimiž světlo se rozptyluje a pohlcuje. Za

velmi velikého mrazu (npř. – 50°C) zbledne síra velmi,

téměř zbělá, teplem za to temněji žloutne, tak že při +100°C

téměř citronovou barvu na se béře; spolu již mírným teplem,

npř. v ruce delší čas držána, slabě praská, poněvadž se neroz

tahuje teplem na všecky strany stejně silně, a tudy se roz

sedává. Teplem +112°C taje a mění se v kapaninu čírou

a velmi řídkou barvy medové, která ale silnějším ohříváním

červená a hustne. Pomalu stydnouc křehne opět a sice od

stěn nádoby a od povrchu, při čemž patrně vidět jak dlouhé

krystalové jehly narůstají, až konečně ve škraloup srostou.

Jestliže ten sloupneme dříve zkřehnutí síry celé a tekutou

vnitřnosť její slejeme, nabudeme krystalův v podobě dlou

hých tenkých a velmi lesklých hranolův, avšak docela ji

nými vlastnostmi opatřených nežli přirozené aneb ze síro

uhlíku připravené: majíť tvar krystalový polohranolový č.

klinorhombický, barvu nikoli sirkovou než bledou medovou

neb jacintovou, jsou měkčí a méně hutné než síra žlutá,

majíce hutnosť 1:96 – jedním slovem jsou druhý allotro

pický (viz 31) tvar síry. Také pouhý koláč právě zkřehlé

síry patrně a nad míru zřejmě se liší od podobného, ale již

dávněji litého, neboť je měkčí, něco ohebný, má barvu me

dovou neb voskovou a silně prosvítá... Avšak tento tvar síry

nelze udržeti: za několik dní, ba za několik hodin (obzvlá
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ště rychle třením, tlučením a rýpaním) vrátí se nazpět v první

(žlutý aneb hranolový) tvar, jehož ovšem nejen barvu, ale i

tvrdosť a hutnosť na se vezme. Při tom sice zevnitřní polo

hranolová forma hnědých krystallův zůstává, ale vnitřný

jich sklad obrací se na skupení malinkých krystallův hrano

lových, odtud také zakalení, spojené s návratem do barvy

sirkové.

37. Jest však ještě třetí neméně znamenitý, ba ještě

znamenitější tvar síry. Praveno již, že síra za tepla jen

málo nad +112" vyvýšeného tekutinu řídkou barvy medové

skládá. Již teplem +120° nabývá barvy krásně rubínové

a houšťky syrupové, při +160° již je tmavohnědá a hustá co

kolomaz, při +200° konečně skoro zčerná a tak zhustne, že

z překlopené mísy nevytéká. Výše +200° zahřátá barvu

sice nemění, ale opět řidne víc a více, až konečně – teplali

pořáde přirůstá – při + 440" vře a v páru krásně a

tmavě hnědo-oranžovou i docela průzračnou se mění, která

6%kráte hutnější jest vzduchu. Jestliže tekutou síru, když

téměř vřelá jest, tenkým proudem do studené vody vpustí

me, nezkřehne nikoliv, jakož arci byloby očekávati, než

ztuhne toliko v tělo velmi elastické a měkké, barvy krásně

jacintové a spolu průzračné co sklo; kusy této hnědé síry

dají se pouhým tlakem slepiti. Její hutnosť obnáší jen 191,

avšak i ona nemůž býti na delší čas schována, neboť se za

několik dní (v horké vřelé vodě již za několik minut) v pů

vodní křehkou a tvrdou formu vrací, ač nikdy více nese

žloutne, než na vždy hnědou barvu podrží. Když kus této

elastické síry s penízem aneb polovypuklou řezbou něja

kou do lisu stlačíme, ztvrdne za několik dní, a máme nad

míru ostrý a věrný otisk; těchto sirkových otiskův často

užívají sběratelé mincí a řezaných drahokamenův (gemm),

aby sobě vzácné kusy pro sbírky své aspoň v otiscích

zjednali. -

Tato hnědá elastická síra je beztvárná (amorfická); pro

snadnější a kratší označení užívají mnozí chemikové řeckých

liter v ten způsob, že So (čti S-alfa) žlutou č. hranolovou

č. obecnou síru značí, Sß (S-beta) nahnědlou polohranolovou,

a SY (S-gamma) elastickou, hnědou č. beztvárnou. Rovnou



49

měrou píší titéž Ca místo diamantu, C3 místo grafitu a CY

místo anthracitu.

38. Jest mimo síru v roubíkách ještě jiná v obchodu,

známá co květ sirkový (Schwefelblumen), t. j. prášek jemný,

kyprý, pěkně žlutý a velmi čistý, neboť dostatečně pálen

takřka beze zbytku prchá, zatím co roubíková síra třeba do

10 pCt. své vlastní váhy zemitého zbytku zůstavuje. Tento

prášek však nikoli není přípravován tlučením roubíkův, což

by již za tou příčinou veliké obtíže mělo, že síra tlučením

nad míru silně se elektrisuje a tudiž v mořdíři tak se v je

dno lepí, že tlučení takměř nemožným činí. Připravujít

květ sirkový takovou měrou, že síru v železných velkých

křivulích až do varu zahřívají, a pak páry její do velikých

zděných komor čili chýší pouštějí : nečistoty zůstávají v kři

vuli, páry čisté podnášejí se a míchají s chladným vzdu

chem komory; tím tratí tolik tepla, že se co jemný, z ma

linkých krystalův složený prášek, co květ, srážejí a na dně i

na stěnách komory nasazují; květ pak se hřebly ven vy

hrabuje. Ustavičným přívalem horkých par sirkových zahří

vají se však jednak vzduch v komoře, jednak stěny její

v té míře, že konečně tepla + 112" nabudou; tu přestane

sira co květ se usazovati, než sráží se co tekutina, která

čepem čas po čase do kadlubův se pouští. Musíme tedy,

chcemeli dělati jen květ sirkový, čas po čase pochod zara

ziti, aby se stěny opět mohly ochladiti.

Ku zkouškám zevrubným musí se květ sirkový, jenž

v obchodu jest, vždy horkou vodou propláknouti a usušiti,

protože ve svých pórech něco okysličené síry č. kyseliny

sirkové chová.

Jest ještě jiný způsob jemně rozptýlené síry, mléko sir

kové (Schwefelmilch), jemnější nežli sám květ sirkový, téměř

bílý; avšak o něm, jeho vlastnostech a přípravě teprv po

zději (u kovův) můžeme promluviti. Takéť u kovův teprv

bude nám poznati, jakými cestami a způsobami síra z rud

sirnatých se dobývati může a na nejedněch místech i do

bývá.

39. Známáť je věc, že síra hoří, t. j. v plamenu s ky

slikem se spojuje. Hoříť plamenem namodralým a bledým

V. Šafařík, Chemia, 4
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na vzduchu, skvělým a krásně modrým v kyslíku; přibíráť

pak na sebe dvě rovnomocniny kyslíku a mění se v plyn

bezbarevný, dusící a lakmus silně červenící, kyselinu siřiči

tou (SO,). Avšak nejen s kyslíkem, i s jinými těly spojuje

se snadno za horka, jmenovitě ale s kovy. Jestliže npř.

síru ve skleněné kolbě tak silně zahřejeme, až téměř vře,

a pak po troškách lesklé měděné piliny do ní házíme, uvi

díme za každým vhozením, že se piliny se sirou spojí a tím

jasně na červeno rozpálí. Po zkoušce najdeme je promě

něné v látku křehkou, tmavomodrou, kovolesklou, složení

Cu, S, t. j. sirník mědičnatý: sloučeniny síry s jinými prvky

zoveme sirníky č. sulfidy (Schwefelmetalle, Sulfide).

HLAVA VI.

O s e l e m uu.

Se = 39.

40. Selén (Selenium, Selen, od některých českých chemikův

luník jmenován *), je prvek nad míru vzácný, a byl teprvé

roku 1817 od slavného švédského chemika Berzelia ob

jeven. Nachází se prý u městečka Kulepras v Mexiku sa

morodý; avšak z většího dílu známe ho jen ve sloučeninách,

a to jen v nad míru vzácných a drahých. I kde ho jest, vždy

jen po sporu se ukazuje, připravování potřebuje dosti ob

tížné, protož o něm mnohem méně víme nežli o síře, ku

které se nejvíce podobá.

Selén má též jako síra vícero vidův : dva krystalo

vané a jeden beztvárný. Jestliže roztopenému selénu po

malounku vystydnouti dáme, skřehne v tělo tvrdé, křeh

ké, neprozračné, lomu drobně zrnitého (tedy složení kry

stalovitého), a barvy i lesku jak na povrchu tak na

lomu ba i co prášek olověných. Tento zrnitý selén má

hutnosť 481, vodí trochu električnost a roztopuje se teplem

+ 217". Jestliže ale roztopený selén rychle ochladíme,

promění se též v látku tvrdou, avšak povrchu i lomu sklo

*) Řecky seléné - luna.
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vitého, tedy beztvárnou. Tento selén je úplný nevodič elek

tričnosti, v tenkých vrstvách prosvítá barvou rubínovou, a

má jen hutnosť 4.28, spolu pak zahříván delší čas, něco

výše +100°, mění se dosti rychle v zrnitý selén. Roztopený

selén dá se na niti tahnouti, a tyto rychle schlazeny zůsta

nou rubínovou barvou průzračny a ohebny, skládají se tedy

z beztvárného selénu.

Z jistých roztokův sráží se selén v podobě jemného

kyprého prášku barvy tmavě červené; podle hutnosti toho

prášku poznáváme, že jest to selén beztvárný; zahříván po

někud déle asi k + 100° scvrkne se, zešediví a je z něho

selén krystalovaný. Sklovitý selén rozpouští se (ač skrovně)

v sírouhliku; roztok červený poskytuje drobné lesklé kry

staly selénu, jenž mají barvu temně červenou (téměř čer

nou), tvar polohranolový a hutnotu 4:46–451; teplem asi

+150° nabývají barvy černé, hutnoty 4:7 a úplné neroz

pustlivosti v sírouhlíku, t. j. vlastnosti selénu zrnitého.

Roztopeny ale a rychle schlazeny mění se v selén bez

tvárný. Máme tedy : 1) selén zrnitý, krystalovaný ale

tvaru neznámého, hutnoty 48, v sírouhlíku nerozpustný;

2) selén polohranolový, hutnoty 45, v sírouhlíku rozpustný;

3) selén beztvárný, též rozpustný.

Teplem asi 700" vře selén a dává páru té barvy co

sirková, než trochu bledší. Na vzduchu hoří sytě modrým

pěkným plamenem a mění se v kyselinu seléničitou (SeO,),

při tom zápach obzvláštní a jen jemu vlastní dává, jenž se

zápachem hnilé ředkve bývá srovnáván.

Někdy bývá síra obzvláštně načervenalá; tato její barva

pocházívá od selénu. V sopečném kráteru liparského ostrova

Volcano nachází se samorodná, pěkně oranžová sloučenina

selénu se sirou. Sloučeniny selénu s jinými prvky slují

selenidy, a srovnávají se v mnohých ohledech nad míru se

sulfidy.

4*
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HLAVA VII.

© f 0 s f o r u•

P = 31.

41. Fosfor (Phosphorus*), Phosphor, od českých chemi

kův kostík nazvaný), náleží zajisté do počtu prvkův nejdů

ležitějších, a je ve přírodě dosti hojně rozšířen, ač nikdy

pro sebe, vždycky jen ve sloučení s jinými prvky. Hlavně

zjevuje se co kyselina fosforečná (PO) spojená s rozličnými

zásadami, jmenovitě s vápnem č. kysličníkem vápenatým

(CaO). Fosforečnan trojvápenatý (PO, .3CaO) nachází se

co kámen, jmenovaný apatit neb osteolith, pak v kostech

zviřecích dohromady s klihem (skládaje asi */, kostí podle

váhy), tak že po úplném jich vypálení na vzduchu co bílé

kypré tělo (popel z kostí, Knochenasche) zbývá; konečně i

v ornici a v rostlinách. Mimo to tvoří fosfor podstatnou sou

částku všech dílův těla zvířecího, jmenovitě masa, bílku,

mozku a nervů, ač po tu dobu bezpečně ještě nevíme, v

jakovém sloučení se v těch látkách nachází.

42. Fosfor je znám ve dvou allotropických tvarech.

Obyčejně ukazuje se v podobě látky bílé neb málo nažloutlé,

co vosk prosvítavé, avšak v nejčistší způsobě co sklo prů

zračné, za letního času tuhé, ohebné, krájitebné, za zimního

ale křehké a lámavé. Průzračný fosfor láme silně paprsky

světla a je velmi pěkné tělo, avšak nemůže býti schováván,

leda zalitý do vzduchuprázdných lahví, neboť pod vodou –

jako se vůbec fosfor schovává – potahuje se brzy bílou

kůrou, která však nicméně čistý fosfor jest **). Hutnosť jeho

*) Řecky fós = světlo, feró = nosím, tedy „světlonoš“; byl objeven

od Brandta v Hamburku r. 1669.

**) Leží-li fosfor dosti dlouho pod vodou, mění se veskrze v tuto

bílou neprozračnou látku; příčina té změny není po tu dobu

známa, zdá se však, že to jakási krystalisace fosforu, neboť

tato kůra má ostatně všecky vlastnosti prozračného fosforu, a

může horkem opět veň býti proměněna.

1
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obnáší 183, ve vodě a kyselinách se nerozpouští, v lihu a

étheru maličko, nad míru lehce však i hojně v sírouhlíku.

Teplem +44" roztopuje se na docela čirou – jestli však

již kalný a bílý jest, na kalnou – tekutinu, která, jestliže

větší množství jí pomalounku chladne a křehne, někdy kry

staly poskytuje, jež k osmistěnné soustavě náležejí. Na

vzduchu se již za obyčejného tepla dosti rychle okysličuje,

a slabý bílý, obzvláště (poněkud po česneku, avšak pří

jemněji) zapáchající dým ze sebe vydává, jenž kyselina fos

forová (PO:) jest a ve tmě svítí. Na vzduchu třen aneb

asi k + 60° zahřát jsa, zahoří fosfor jasným nažloutlým a

velmi horkým plamenem, vydávaje hustý bílý, dusivý dým,

jenž na studená těla co bílý sníh se nasazuje a mocná ky

selina, kyselina fosforečná (POS), jest. Pro tuto svou sna

dnou okysličitelnost a zápalčivosť musí fosfor vždy pod vo

dou schováván býti, všecko roztopování fosforu třeba vyvá

děti pod vodou vřelou, a všecky zkoušky s fosforem třeba

před se bráti s opatrností náležitou.

Jestliže fosfor v nádobách vzduchuprázdných aneb ně

jakým netečným plynem npř. dusíkem naplněných dostate

čně zahřejeme, shledáme nejprvé že se roztopí, pak později

že dostatečným teplem do varu vejde a v páry bezbarevné

se mění, jež chladem opět v obecný fosfor se srážejí: bod

varu leží u + 290°, hutnosť páry fosforové obnáší 4:58, de

stilování fosforu děje se tedy snadněji nežli síry.

43. Docela obzvláštní je změna, kterou fosfor béře,

když delší čas účinkům světla denního, obzvláště sluneč

ního podroben jest. V tom pádu totiž mění zvolna svou

barvu: třeba byl zpočátku docela bílý, za několik hodin

zežloutne, pak zoranžoví, konečně pak šarlátově ba téměř

cihlově zčervená. U menších kusův jde ta změna nave

skrze, u větších obmezuje se na povrch, na utvoření červené

kůry, která pak sama (jsouc neprůhledna) další přístup svě

tla do vnitra zamezuje. Tato změna má místo jak pod vo

dou tak v různých plynech, ba i v samé vzduchuprázdnotě,

a sice i v nejúplnější, kterou nám jen lze dovésti. Dlouhý

čas bylo jmíno, že – to jakési volné okysličování, a že ona

červená kůra je kysličník fosforečnatý (PO), avšak tomu
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na odpor stojí výsledek zkoušek činěných v toricellské

prázdnotě.

Teprvé před několika léty bylo pozorováno, že tentýž

účinek fosforu – jen mnohem rychleji – nastává, jestli

že se delší čas, npř. několik hodin teplem trudí, které

jen o něco málo menší jest nežli jeho bod varu, npř. teplem

260" (rozumí se v plynech bezkysličnatých, npř. v dusíku).

Fosfor roztaje, ale za nepříliš dlouhý čas začíná se kaliti

jemným tmavočerveným práškem, který v bezbarevné teku

tině pluje a jehož ustavičně přibývá ; za 30 neb 40 hodin

neustálého zmíněného tepla utvoří se tolik té červené látky,

že tekutý fosfor shustne, ba jestliže kdo té trpělivosti má,

aby zmíněné horko udržoval bez přestání třeba více dní,

přesvědčí se konečně, že se celé množství fosforu přemění

v jediný tvrdý křehký kaval barvy tmavěcihelné, lépe ře

čeno čokoládové.

Tato látka není než pouhý fosfor, avšak jiného tvaru

než obecný, od něhož asi tak se liší, jako grafit od dia

mantu. Jestiť v kusech tělo tvrdé (rýpe vápenec), křehké,

barvy čokoládové, lesku slabého, téměř polokovového, lomu

lasturného, hutnosti 196 a vrypu taktéž hnědočerveného,

avšak jasnějšího. Ve všech těch tekutinách, které obecný

fosfor rozpouštějí, je nerozpustlivé, na vzduchu může tluče

no a i na + 200° zahřáto býti, aniž se zapálí. Jestliže na

+ 261" se zahřeje , promění se v bezbarevné páry, jež

schlazeny opět bílý fosfor dají; na vzduchu tak silně

zahřáto shoří, avšak tiše a zdlouhavě. V těle zvířecím

nemá žádných účinkův, kdežto obecný fosfor krutý a zá

hubný jed jest.

Tento zvláštní tvar fosforu zůve se nyní obecně bez

tvárným fosforem (amorpher Ph.), ač ne s dostatečným dů

vodem, neboť nevíme, zdali vskutku beztvárný jest, t. j.

k obecnému tak se má, jako elastická síra ke žluté; lépeť

jest zváti ho jen červeným fosforem, a spokojiti se na ten

čas tou vědomostí, že jest zvláštní allotropický tvar fosforu,

jejž pouhým horkem úplně a beze ztráty lze navrátiti zpět

v původní bílý tvar. -
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Sluší pamatovati, že kdykoli fosfor silně se rozpálí,

částka jeho v červený se mění, následovně také tehdáž,

když na vzduchu hoří – a v skutku: kdykoli fosfor shoří,

zbude po něm červená skvrna – fosfor červený – kterou

však dříve vůbec míváno za kysličník fosforečnatý (P,O).

44. Hlavní užitek fosforu jest v lékařství (ač tuto jen

skrovný), v domácnosti (k otravování škodlivých zvířat), a

nade všecky jiné k dělání známých a nám již nyní v ne

odbytný zvyk vešlých třecích sirek (Reibzündhölzchen).

Fosfor do těla přijat působí co krutý jed, proti němuž

posud neznáme protiléku, proto v novějších dobách místo

utrýchu (arseniku) fosforem škodlivá zvěř se otravuje:

k tomu konci připraví se z horké vody a mouky těsto, ku

kterému se pak trochu fosforu přidá a tak dlouho hněte,

pokud není fosfor podlé možnosti po celém těstě rozptýlen;

někdy přidává se trochu tuku. Z toho těsta dělají se ku

ličky a kladou myším (jak domácím tak polním), krysám,

křečkům atd. do děr; zvířata, jimž zdá se že vůně fosforu

obzvláště lahodí, požívají ho a hynou. Těsto fosforové vy

pudilo téměř zcela utrých č. arsenik z užívání (za otravu), a

však právem, neboť příliš často již neopatrností lidskou utrých

případy nešťastné způsobil, kdežto pro hnusnou chuť a vůni

fosforového těsta sotva kdy se přihodí, aby ho člověk ne

věda a nechtě požil. Fosfor červený naproti tomu je zcela

bez účinku.

Fabrikací sirek takto se děje: dřívka tenká válcovi

tá neb čtyrúhelná (z měkkého dříví) namáčejí se dříve (po

tisíci najednou, pomocí zvláštních strojův) do roztopené síry

aneb smoly nebo loje, pak ale po ztvrdnutí síry atd. do

zvláštní kaše, složené z hustého roztoku arabského gummi,

z fosforu, burele a ledku. Arabské klí zahřeje se vodní lázní

na třecí mísce do +50°, pak se tam hodí náležité množství

fosforu: ten se roztopí a tak dlouho tře, pokud se na nejdrob

nější, téměř prachu podobné kuličky nerozptýlí a se klím

nespojí. Po té přidá se jemně tlučeného burele (MnO,), a

ledku (KO.NO.), a míchanina důkladně se rozetře. Su

šení namočených dřívek děje se pozorně v mírně topených

komorách. Kůra z utvrdlého arabského klí chrání fosfor
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před okysličením, třením strhne se kůra, a fosfor třením

zahřátý obnažen jsa ihned zahoří; burel a ledek dávají

mu dostatek kyslíku k hoření, síra k tomu slouží, aby sirka

neshasla, neboť fosfor sám příliš rychle se spaluje. Jsouť

fabriky nejedny, že několik set milionův sirek do roka

zhotovují.

45. Fabrikací fosforu je obtížná a nákladná. Popel

z kostí (fosforečnan trojvápenatý PO, 3CaO) poleje se v

glasurovaných hliněných aneb v olověných velikých nádo

bách vodou a kyselinou sirkovou (SO2); tato zmocní se

vápna (CaO), spojí se s ním a dá nerozpustný síran vápe

natý (CaO.SOa) čili sádru, jenž na dně zůstane, a vyhnaná

kyselina fosforečná vejde co roztok do vody. Avšak kyse

lina fosforečná jen dvě rovnomocniny zásady pouští, jednu

sobě podržujíc, tak že v roztoku vlastně nikoli pouhá kyseli

na fosforečná není, leč rozpustný kyselý fosforečnan vápenatý

POs 3CaO + 2 (SO,HO) = PO,CaO.2HO + 2 (CaO.SO,).

Roztok kyselého fosforečnanu vápenatého oddělí se od sádry,

odkouří se do sucha, smísí s nadbytkem drobně tlučeného

uhlí, a směs destiluje se v hliněných křivulích, které mají na

zobanu měděnou rouru nasazenou a do chladné vody vede

nou. Za horka odejme uhlík fosforečné kyselině kyslík, a

s ním spojen ujde co plyn, kysličník úhelnatý (CO), kdežto

vyproštěný fosfor horkem zparnatí a ve vodě opět se stuží.

3(PO,CaO,2HO)+10.C = 2P+ 10CO+ 6HO+ PO,3CaO.

Horka je k tomu konci třeba nejprudšího (bílého) a dlouho

trvajícího, tak že jen docela ohnivzdornou hlínu ke křivu

lím vzíti dovoleno. Fosfor z první práce je velmi nečistý;

roztopujeť se pod vodou a protlačuje skrze kamzičí kůži,

anebo ještě jednou se destiluje a pak do formy roubí

kův leje. -
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HLAVA VIII.

© c In I 6 r u.

Cl = 35'5.

46. Chlór (Chlorinum*), Chlor, od českých chemikův

solík zván), je prvek v přírodě nad míru hojný a rozšířený,

avšak nikdež a nikdy sám pro sebe se nenacházející, leč

vždycky toliko ve spojení s jinými prvky. Npř. ve spojení

s vodíkem co chlorovodík vydymuje z některých sopek, ve

spojení s kovy některými (vápníkem, hořčíkem, sodíkem a

draslíkem) je téměř ve všech zemích a vodách přítomen,

nade všecky jiné ale se sodíkem co sůl kuchyňská (NaCl),

která jak známo ve vodě mořské, pak ve mnohých slaných

jezerech a pramenech značnou čásť skládá a zvířatům i li

dem nevyhnutelně potřebna jest, zásobujíc naše tělo jak chló

rem tak (obzvláště) sodíkem jemu potřebným.

Ze soli dobývá se chlór tou cestou, že se míchanina

ze soli, burele a kyseliny sirkové v kolbě sklenné mírně za

hřívá: burel pustí polovici svého kyslíku sodíku, který se tím

okysličí a v zásadu promění, jež ihned s kyselinou se spojí;

burel zbavený odpolu kyslíku je též zásada: nabudemeť tu

díž síran sodnatý a síran manganatý: chlór co plyn prchá.

NaCl + MnO, +2SO3 = NaO. SO, + MnO.SO,+Cl.

Jednodušší tato příprava jest: burel poleje se kyselinou

solnou (Salzsäure), sloučeninou to chlóru s vodíkem (chloro

vodíkem, CIH), a to se mírně zahřívá. Burel pustí svoje

dvě rovnomocniny kyslíku, které ihned s vodíkem chloro

vodíku vodu zplodí; chlór tím z kyseliny solné vybavený

odpolu s manganem se sloučí, odpolu volný co plyn uchází.

2ClH+MnO,=Cl + MnCl+2HO. Chlór se nechytá jako

kyslík, vodík a j. nad vodou, poněvadž jej tato dosti silně

pohlcuje a tím ztrátu působí, ani nade rtutí – neb i s tou

se polučuje – než pouští se ohnutou trubicí až na samé

dno suchých skleněných lahví ; jelikož vzduchu hutnější

jest, klade se na dno a stoupá v té míře do výšky, ve které

ho přibývá; vzduch ustupuje otevřeným hrdlem lahve; jeli

*) Řecky chlóros - bledo-zelený; Švéd Scheele jej objevil r. 1774.
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lahev plna, zacpe se, a jiná se podobně naplní, pokud mí

šenina chlór ze sebe vydává.

47. Chlór je plyn ode všech námi posud vylíčených

tím rozdílný, že sice průzračný jest, ale barvu temně žlutou

má, která se mnohým zelenou býti vidí, a snad i vskutku

do zelena se kloní; spolu je velmi těžký, neboť má hutnost

245; vůni má pronikavě dusivou a trpkou, chuť podobnou

co vůni; účinkování má na plíce velmi zhoubné, neboť již

v malé míře působí kašel, rýmu a bolestné rozdráždění

chřtánu, ve větší třebas i chrkání krve a zadušení; časté

a trvalé polykání chlóru může způsobiti souchotě. Také

hořící těla v něm hasnou. Za tepla 0° asi na '/a svého pů

vodního objemu ztlačený chlór mění se v tekutinu velmi

řídkou, tmavě a čistě žlutou, hutnosti 1:33, nemrznoucí ani

zimou – 18", která však, jakmile tlak pomine, ihned opět ve

vzdušnou podobu se navracuje.

Studená voda pohlcuje chlór velmi značně; 1 míra vody

pohlcuje 2 míry chlóru, a mění se tím v tekutinu nažlout

lou, chuti trpké, vůně chlórové, jenž chlórová voda (Chlor

wasser) sluje. Stojíli delší čas v teple +0", usadí ze sebe

množství bleděžlutých krystalův, jsoucích skutečnou che

mičnou spojeninou chlóru s vodou podlé formule Cl + 10HO

(na 100 dílův 28 chlóru a 72 vody); slujíť hydrát chlóru

(Chlorhydrat), a teplem jen málo zvýšeným hned se rozlu

čují na plynný chlór a na vodu.

48. Chemické vlastnosti chlóru jsou znamenité a zají

mavé, neboť velikou příbuzností ku většímu dílu prvkův

ostatních nadán jest, tak velikou to, že se s nimi větším

dílem hned přímo spojí, jakmile s nimi se sejde; tedy v tom

ohledu i nad kyslík vyniká. Obzvláště pak dychtivě a

mocně č. energicky slučuje se s vodíkem a s kovy, za to

však s kyslíkem nerád a jen umělými oklikami spojen býti

může, ač vícero sloučenin s ním má. Míšenina z rovných měr

vodíku a chlóru, ve tmě připravená a v černé obálce na

slunce vynešená vybouchne v tom okamžení, ve kterém

obálku strhneme a ona slunce spatří, jako třaskavý plyn,

poněvadž se plyny spojí ve chlórovodík (CIH). Taktéž se

stane, když do míchaniny té hořící louč strčíme. Chlórová
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voda v zacpané lahvi na slunce postavená zbělá brzy, a

lahev pukne neb aspoň zátku vyrazí : chlór totiž vezme

vodě vodík a dá bezbarevný chlorovodík, kyslík ale co plyn

ujde: Cl + HO = CIH + O. Látkam ústrojným, jež ve

směs vodík ve svém složení obsahují, ubírá jej chlór a tím

je mění na látky jiné, čehož obzvláště dobře pozorovati na

látkách barvených a vonicích: lakmus, inkoust, krev, in

digo atd., vlity do lahve naplněné plynným chlorem a s ním

třepány, anebo smíšeny se chlórovou vodou, ztratí svou barvu

za málo minut dokonale, taktéž tkaniny nebo papíry barvené.

Totoť je základ rychlého bílení neb bílení chlórem (Schnell

bleiche, Chlorbleiche), kteréž ovšem jen ku plátnu a bavlně

se hodí, neboť vlna a hedbáv chlorem by se zkazily.

Za staršího času kladly se tkaniny – aby hnědá barva

na surovém vlákně tvrdošíjně lpějící odstraněna byla – na

slunce a častěji vodou polévaly : spojeným vlivem světla

slunečného a kyslíku vzdušného okysličila se hněď, a jen

vlákno o sobě zbylo. Bílení na drnu (Rasenbleiche) trvá

však mnoho neděl, je nákladné a mívá nezřídka škody ne

malé za sebou: chlórem dosáhne se téhož cíle za málo dní,

laciněji a s menším ztenčením vlákna; jenom neopatrné a

nedbalé užívání chlóru škodí vláknu. Uvedenými vlastnostmi

chlóru vysvětluje se také podkuřování chlórem (ovšem na

nejvýš opatrně) za času nákažlivých nemocí a v nemocni

cích; chlór rozkládá a ruší v účincích ony neviditelné a

nevyzpytatelné v povětří plynoucí výpary, o jejichž přítom

nosti pochybovati nelze, jež ale vypátrati naše nástroje a

zkoušky (pro příliš skrovné jich množství) nestačují; zná

mot, že je zoveme miasmy čili nákažliviny.

49. Fosfor ve chlóru sám se zapaluje a bledě zeleně

hoří; síra, ač bez ohně, též hned s ním se spojuje; kov na

zvaný antimon, co jemný prášek do něho vsypán, ihned zahoří

a s ním se spojí, tak dychtivě, že každý prášíček antimónu

ve velikou skvěle bílou hvězdu ohnivou se změní. Měděný

neb železný drát slabě rozehřátý také ve chlóru hoří, při

čemž na červeno se rozpaluje a jeho sloučeniny se chlórem

co žžavé tmavohnědé kapky z něho kapou.

Sloučeniny cl.lóru s jinými prvky, obzvláště s kovy,
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zoveme chlóridy (Chloride, Chlormetalle); nejznámější je

chlórid sodnatý č. sůl kuchyňská (Chlornatrium, NaCl).

HLAVA DX.

© b r ó m u.

Br = 80.

50. Bróm (Bromium,*) Brom, po česku někdy brudík zván)

je prvek ohledem na chemickou svou povahu chlóru nemálo

ve všem podobný, asi co selén síře, ač ve vlastnostech

tělesných podstatně od něho se různí. Bróm jako chlórnikdež

není v přírodě pro sebe nalézti, ovšem ve sloučeninách,

avšak i ty jsou mnohem řidší nežli chlórové. Hlavně nalézá

se ve vodě mořské a v některých pramenech, spojen se so

díkem a hořčíkem; mimo to co převzácná ruda se stříbrem.

Připravuje se hlavně z tekutiny vybývající při dělání soli

kuchyňské vypařováním z mořské vody, kde hlavně sůl

kuchyňská se usazuje, ostatní pak (mnohem rozpustnější)

látky v posledním zbytku nezcela vypařené vody se pohro

madě scházejí, mezi nimi ovšem i bróm (co brómid hořeč

natý, MgBr, neb br. sodnatý, NaBr). Tato tekutina sluje

mateční louh (Mutterlauge), a bróm se z ní tak dobývá jako

chlór ze soli kuchyňské: ona totiž se destiluje ve sklenné

křivuli spolu s burelem a kyselinou sirkovou, teplem ovšem

jen mírným a s jimadly dobře ochlazenými, pro velikou

těkavosť brómu. (Pochod : BrMg+ MnO, + 2SO: = Br +

MgO, SO, + MnO. SO,).

51. Bróm je za obyčejné teploty vzdušné tekutina (tedy

již tím samým znamenitý; mimo rtuť je bróm jediný tekutý

prvek), barvy hnědočervené, ale tak tmavé, že v poněkud

větší vrstvě vidína černou se býti zdá; jen v tence rozlehlých

kapkách neb ve vláskových trubicích okazuje patrně barvu

svou. Hutnosť má 297, protož ve vodě (se kterou se ne

mísí) na dně zůstává. Na vzduchu již za obyčejného te

pla, obzvláště v létě, přerychle se vypařuje a tvoří páry

*) Řecky brómos – smrad; byl od Balarda roku 1826 objeven,
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pěkné hnědočervené barvy, vůně nad míru obzvláštní, du

sivé a nepříjemné, také plícím a očím co chlór škodlivé.

Teplem + 63° již vře a dává plyn průzračný, ohnivě a

tmavě červený, jenž hutnost 544 má; zimou – 7" mrzne

akřehne na hmotu hnědou, tvrdou. Pro svou velikou těkavosť

schovává se obyčejně přikrytý vrstvou čisté vody, která mu

ve vypařování poněkud překáží, avšak něco ho rozpouští

(33 částek vody 1 č. brómu) a krásně červené barvy na

bývá; pak sluje voda brómová (Bromwasser). Jest také

hydrát brómu (Bromhydrat) = Br + 10HO, tělo pevné, jasně

červené, snadno na bróm a vodu se dělící.

52. Co se týče příbuznosti k jiným prvkům, dychtí

jmenovitě mocně po vodíku a kovech,jako chlór, ač méně silně,

neboť bróm se chlórem ze svých sloučenin vyhání. S vodí

kem npř. již se nedá přímo spojiti, ačkoli předce ještě tolik

příbuznosti k němu má, že rostlinné barvy, npř. lakmus,

téměř okamžitě ničí; kůži lidskou rozežírá a rány působí,

v menším množství jen ji žlutí a nepříjemný zápach jí sdě

luje. I s kovy ještě snadno a bez pomoci (teplem) se spo

juje a dává s nimi jako s jinými prvky brómidy (Bromide,

Brommetalle).

Vnitř těla jest jed a pro příliš prudké účinky neužívá

se ho v lékařství, ovšem ale a nad míru v umění daguer

reotypickém (Daguerreotypie) čili světlopiseckém, o kterém

u stříbra více řeči bude.

HLAVA X.

O i ó d u.

I = 127.

Iód (Iodinum,*) Iod, po česku řasík, také chaluzík

jmenován) je prvek jako chlór velmi rozšířený, neboť po

tu dobu bezmála všude, kde po něm pátráno, také byl

v skutku nalezen, ale vždy jen ve množství pramalinkém.

Ovšem pak nikdež volný není, leč ve sloučeninách, npř. se

*) Řecky i6dés = violový; Courtois v Paříži jej odkryl roku 181 2.

Chybně píše se jód, neboť řecký jazyk nezná j leč jen i.
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stříbrem a se rtutí v Americe jižní, s jinými kovy v bel

gickém kamenném uhlí, hlavně ale ve vodě jistých léčivých

pramenův, npř. u Bathu v Anglii, Heilbrunnu v Bavořích,

Hallu v Rakousích; konečně pak ve vodě mořské. Ve všech

těch vodách bezpochyby co iódid sodnatý (NaI). Ve vodě

mořské jest tak nad míru rozředěn, žeby dobývání jeho,

kdybychom jiného zdroje neměli, nad míru pracné a nákladné

musilo býti; avšak na štěstí vzaly zvláštní rostliny v moři

družně rostoucí a řasy č. chaluhy (latinsky Fucus, něm.

Tang), jináč také mořská tráva nazvané, tu práci na sebe,

že ony iódové sloučeniny z vody mořské nad jiné sobě vy

bírají a ve svém těle takřka shromažďují, čímž se nám do

bývání iódu nad míru usnadňuje.

Zmíněné řasy bývají dílem přílevem mořským, dílem

bouřemi hromadně na břeh vyvrhovány, tam sbírány, sušeny

a konečně v zemních jamách spáleny. Popel bílý, tvrdý a

spečený, který tu zbude, sluje kelp neb varek; skládáť se

hlavně ze sody, která se od přimíšenin čistí rozpuštěním

kelpu ve vodě a usazením z vody krystalův sodových. Ma

teční louh, jenž obsahuje v sobě iód hlavně co iódid sodnatý,

buď se destiluje z olověné křivule spolu s burelem a kyselinou

sirkovou, kdež se známý pochod udá (INa+MnO,+2SO,=I

+NaO-SO,+MnO.SO,) a iód uvolněný teplem v páry mění,

jenž v celé řadě s křivulí spojených skleněných jimadel

opět se usazují; anebo pouští se do louhu plynný chlór,

který ke kovům mocnější příbuznosť má nežli iód, tento

vyhání a s oněmi se spojuje (INa + Cl = I + NaCl), kdežto

pak iód vyloučený co černý prášek z tekutiny na dno padá.

54. Iód je tělo za obyčejné teploty pevné, měkké a

křehké, barvy tmavošedé, téměř olověné, a silného lesku

kovového. Obyčejně tvoří lesklé lupeny, někdy však také

pravidelné krystaly (ze soustavy hranolové č. orthorhom

bické); hutnost má 495, a již za obyčejného tepla zvolna

se vypařuje, což dílem po zvláštní a ostré při něm vůni

poznáváme, dílem odtud, že se v lahvích iódem nezcela

naplněných za čas na nejhořejších bokách lahve pěkné ostré

krystaly jeho nasazují. Mnohem silněji však vypařuje se

teplem 50" neb 60°, a tu již pěkně barvenou (purpurovou)
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páru dává; teplem 108° jihne v tekutinu černou, a teplem

180° vře klokotně, mění se v páry překrásně violové aneb

modroviolové, ostře (poněkud co chlór) vonící a hutnosť874

mající. Stydnoucí tytéž páry blednou, až konečně zcela

zmizí a na stěnách nádoby co množství malých, šedých a

silně kovolesklých krystalův v pevné podobě se usadí.

Ve vodě nerozpouští se téměř nic (teprvé v 7000 částech

vody), ovšem ale a přesnadno v silném líhu: roztok je pěkně

hnědý a sluje tinktura iódová (Iodtinktur).

55. Co se týče chemických vlastností iódu, i on (jako

bróm) podstatně se chlórem se srovnává, než ovšem ještě

menší moc příbuznosti k jiným prvkům ukazuje nežli chlór

a bróm, neboť oba tito vyhánějí iód z jeho sloučenin.

S kovy spojuje se sice ještě snadno, s vodíkem ale přímo již

těžko, také nebílí více látky ústrojné. S některými však

se chemicky pojí a uděluje jim barvu hnědou, npř. kůži,

papíru i plátnu; než tato hnědosť na vzduchu dosti brzy

pomíjí. Nejpatrnější a nejosoblivější změna ta jest, kterou

iód na škrobu, jak surovém tak rozvařeném (čili mazu)

působí; obě ta těla již malinkým množstvím iódu nabývají

tak tmavé a pěkné barvy modré, že škrobem velmi dobře

přítomnosť iódu a naopak iódem přítomnosť škrobu vyskou

mati čili jednoho co skoumadla (Reagens) na druhé užívati

lze. Jestiť pak možná dokázati škrobem iód v tekutině,

ve které by třeba teprvé na 1,000,000 částek tekutiny přišla 1

částka iódu, ač ovšem v takové případnosti jen zkušený che

mik ještě účinky iódu zpozoruje.

Vnitř těla je iód krutý jed, jak pro sebe, tak ve slou

čeninách svých; předce však mírně a pozorně užíván je

nejmocnější lékařství v nemocích žláz, npř. proti zvláštní

mu napuchnutí brzlíku, jenž vole slove. Užíváť pak se

iódu raději zevnitř co masti iódové, na žlázu nemocnou při

kládané, nežli uvnitř života.

Veliká nakonec a neocenitelná je důležitosť iódu v umění

vynalezeném roku 1839 od Daguerre-a, totiž k dělání svě

tloobrazů na stříbrných deskách (Daguerreotypův).
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HLAVA XI.

o f - um O T UM.

F = 19.

56. Fluor (Fluorium,*) Fluor, po česku kazíkem zva

ný) je prvek v ohledu pouze chemickém chlóru, brómu a

iódu podobný; máť jako ony velikou nýbrž převelikou pří

buznosť k vodíku a kovům, pramalou neb žádnou ke ky

slíku, neboť posud nebylo možné s kyslíkem jej spojiti,

a v tom ohledu fluor jediný sám o sobě stojí. V přírodě

nalézá se mimo mnohé jiné hlavně ve dvou kamenech dosti

obecných; jeden z nich sluje kazivec (Flussspath) a skládaje

se z vápníka s fluorem (CaF) v Europě na různých místech

dosti obecně se nachází, ač nikde u větším množství, nej

více v Anglicku; druhý z nich, u nás vzácný, v Gronsku

celé skály tvoří, slujeť kryolith a skládá se z hliníka, so

díka i fluoru (Al,F, + 3NaF). - -

O fluoru samotném potud velmi málo víme; předně,

že ve svých sloučeninách prvkův, s nimiž spojen jest, velmi

mocně se drží a jen těžce od nich odtržín býti může ; za

druhé, že, třeba by hned z nějaké své sloučeniny vyhnán byl,

nemáme nádob, ve kterých by ho lze bylo schytati ; neboť

taková jest jeho příbuznosť ke všem ostatním prvkům, že

se i hned s látkou jež nádobu tvoří, npř. se sklem, stří

brem, zlatem, ba i s platinou spojuje. Jen v nádobách

z velmi čistých kusův kazivce vykroužených podařilo se

udržeti fluor; avšak zkoušky ty jsou tak obtížny a nákladny,

že posud o fluoru mnohem více nevíme, nežli že plyn bez

barevný jest, jenž vodu rozkládá (z ní vodík si béře), lak

mus rychle bílí, sklo i kovy nažírá a prudce voní.

Sloučeniny fluoru s jinými prvky zoveme fluoridy

(Fluoride, Fluormetalle). -

57. Probravše tuto po sobě čtvero prvkův, v nejednom

ohledu zamímavých, důležitých a k sobě podobných, nebude

nehodno, abychom na ně celkem ještě jednou pohlédli a je

*) Fluor od latinského slůvce fluere = téci, poněvadž hlavní jeho

sloučenina, kazivec, tečení rud ve vysokých pecech snadnější činí.
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jich shody a neshody mezi sebou poněkud v uvážení vzali.

Všickni čtyři liší se od jiných prvkův obzvláště svou ve

jikou a vynikající příbuzností ke kovům a k vodíku, s nimiž

z většího dílu přímo t. j. dohromady svedením obou potřeb

ných látek spojeni býti mohou. Jejich sloučeniny s vodíkem

mají na sobě – jako nám teprvé později seznat bude –

ráz mocných kyselin, ač kyslíku v sobě nemají; sami pak

ti prvkové ke kyslíku malou neb žádnou příbuznost nemají;

ten z nich, jenž, – jak se zdá – nejmocněji vodík a kovy

na sebe přitahuje, fluor totiž, nemůž naskrze býti s kyslíkem

spojen; chlór, vždy ještě mocný přítel vodíku, ale předce

slabší než fluor, spojuje se sice s kyslíkem, ale ty slouče

niny jsou nestálé, snadno a náhle se na své součásti roz

padávajíce; bróm a iód, které jsou ohledem na přítažlivosť

k vodíku ještě slabší, slučují se nejsnáze s kyslíkem, jme

novitě iód dává s kyslíkem sloučenin vícero a velmi stálých

t. j. jen těžko se rozkládajících. Vidíme, že příbuznost ke

kyslíku u těchto prvkův má se naopak jejich příbuznosti

k vodíku.

Co se týče poměru jich ke kovům, víme, že vesměs

s těmito se slučují a těla z velké části slaná ve vodě roz

pustná dávají, která všecky znaky solí na sobě mají; nýbrž

i ta sůl, která nejdříve známa byla a jméno soli nejdřív

nesla – sůl kuchyňská – taková sůl jest. Z uvedených

příčin a pro vytknuté úzké srovnalosti těch čtyr prvkův

mezi sebou, mocí které takřka oddílnou čeleď mezi nekovy

tvoří, dáno jim jméno zvláštní prvkův halových č. haloidův

(corpora halogenia, Haloidstoffe); sloučeniny pak jich se

kovy na rozdíl od vlastně tak zvaných, z kyseliny a zásady

složených solí zovou se halové soli (Haloidsalze).

HLAVA XII. *

© 0 0 r u.

B = 11.

58. Bór (Boracium*), Boron č. Bor, po česku bledník

přezdín) nachází se v přírodě jen co kyselina bórová (BO),

*) Slovo bór utvořeno ze jmena borax, jehož původ nepovědom.

V. Šafařík, Chemia. 5
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dílem volná dílem se zásadami spojená, npř. co borax t. j.

dvojboran sodnatý (NaO2BO), avšak vždy jen po skrovnu.

Známeť bór (jako uhlík) ve trojím vidu, jednom bez

tvárném a dvou krystalovaných. Příprava bóru beztvár

ného zakládá se na mocné příbuznosti draslíka (Kalium)

ke kyslíku. Kyselina bórová roztopí se v platinovém ty

glíku, by všecku vodu naprosto ze sebe vypustila, roz

tluče se rychle na hrubo, smísí s rovnou váhou drobně

rozkrájeného draslíku, a míšenina vypálí se v železné tru

bici. Draslík odejme kyselině bórové kyslík a promění se

v kysličník draselnatý, jenž s bórem zůstane pomíchaný.

(B0, + 3K=B + 3KO) Rozloučení obou docílí se vodou,

která draslo (KO) rozpustí a bór zůstaví.

Bór beztvárný je prášek kyprý, jemný a prsty špinící,

barvy černé co saze, která však na slunci tmavě zeleno

hnědou se býti prokazuje. Ve vodě, líhu a kyselinách se

nerozpouští, protož i žádné chuti nemá; hutnosť není zná

ma, zajisté však ve vodě na dno padá. Na vzduchu silně

rozpálený opět se okysličuje a hoří, na bílou kyselinu bóro

vou (BO) se měně.

Bór krystalovaný připravuje se nejprudším několika

hodinným žíháním hliníka (Aluminium) s kyselinou bórovou

anebo s bórem beztvárným v tyglíku vystlaném práškem

uhelným (Kohlentiegel). V obojím případku nabýváme hli

níka prorostlého četnými krystaly bóru, jež snadno jest vy

baviti pomocí kyselin, jenž hliník rozpouštějí, bóru ani se

netýkajíce. Bór pak krystalovaný jeví se ve dvojí podobě:

1) Co bór demantový (diamantartiges Bor). Ten tvoří drob

né krystaly soustavy čtverečné (quadratické), barvy graná

tové, hnědé, žluté, až téměř bezbarvé, lesku mocného de

mantového, lámavosti světla přesilné, hutnoty 2:68 a tvrdosti

neobyčejné, diamantu rovné, ne-li nadeň vynikající; neboť

prášek toho bóru brousí diamant snadno i rychle. Větší a

bezbarvé krystaly tohoto bóru zajisté místo diamantu do

šperkův bráti by lze bylo. 2) Co bór grafitový (graphit

artiges Bor). Ten tvoří lehounké šestiboké lupeny lesku

slabého, polokovového, barvy buré do červené (měděné) se

klonící, neprůzračné.
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Bór krystalovaný v kyslíku nehoří, ovšem ale ve chlóru;

kyselinami se nemění, jenom žíravinami v řeřavosti se oky

sličuje, jest tedy hmota hned po diamantu nejstálejší.

HLAVA XIII,

© k ř e m í k u.

Si = 21.

59. Křemík (Silicium,*) Kiesel), ač posud nikdy nebyl

samočistý nalezen, jest předce po kyslíku zajisté prvek na

povrchu země nejrozšířenější, neboť s kyslíkem spojený tvoří

kyselinu křemíkovou čili křemen (SiO.), jenž dílem co ta

kový, sám aneb smíšen s jinými kameny (npř. slídou a

živcem v žule atd.), dílem ale s mnohonásobnými zásadami

spojen, zajisté dobrou polovici pevné zeměkůry, pokud nám

známa je, skládá.

Křemík ale sám, co prvek, je rovně zanímavý jako

bór; také i on ve dvojí podobě znám, beztvárný a kry

stalovaný. Křemenu se draslíkem jen těžko a neúplně ky

slík odnímá; lépe jest zahřívati v platinové nádobě kus

draslíku a pouštěti naň páru chlóridu křemíkového (SiCl,,

tekutiny bezbarevné a velmi těkavé). Chlór se spojí s dra

slíkem a křemík se vyloučí (SiCl, + 3K= Si + 3KCl); průba

se hodí do vody, chlórid draselnatý (KCl) se rozpustí, kře

mík se usadí v podobě černého (na slunci hnědočerného),

kyprého, lehkého, prsty špinícího prášku, jenž ve vodě a

kyselinách se nemění, chuť nemá a pálen jsa na vzduchu

hoří, t. j. opět 3 rovnomocniny kyslíku přijímá a v křemen

se mění (Si + 3O = SiO,).

Jmenovaným způsobem nabýváme křemíka beztvárného.

Krystalovaného nabýváme, žíhajíce v zavřených nádobách

a prudkým horkem fluorid draselnato-křemíkový (2SiFa 3KF)

se hliníkem : fluor se křemíkem spojený přistupuje k části

hliníka; ostatek hliníka nachází se po vychladnutí prorostlý

krystaly křemíka, jež jako při bóru kyselinami dlužno vy

baviti. Místo hlíníka slouží také sodík (Natrium) se zinkem.

*) Latinsky Silex = křemen; křemík, ve sloučeninách svých předávno

známý, vyloučen pro sebe teprvé roku 1828 Berzeliem.

5*
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Krystalovaný křemík tvoří neprůhledné lupeny aneb

jehly soustavy krychlové, lesku silného kovového, barvy

šedé (jasnější grafitu), křehké, hutnoty 249, tvrdosti kře

menové. V kyslíku pálen jsa nemění se nic, ovšem ale ve

chlóru zdlouhavě hoří (mění se ve chlórid). Kyselinou žá

dnou se neruší , jen žíravým louhem horkým pomalu se

okysličuje.

Sloučeniny nekovův s kyslíkem,

HLAVA XIV.

Vodík a kyslík.

60. Známeť vícero kysličníkův vodíku, složených podle

poměrův HO, HO, a HO, ; avšak jenom první z uvedených

tuto zanímá nás podstatně. Tento první kysličník vodíku

je tělo vůbec a starodávně známé, jmenem vody (Wasser,

aqua).

Voda tvoří se, jakož sme již při vodíku zvěděli, hoře

ním vodíku na vzduchu, a sice v tom pádu naprosto čistá,

kdežto přirozené vody, jak studničná tak říčná, obzvláště

pak mořská, avšak i sama dešťová, více méně cizími látkami

zanečištěny jsou, buď jen mechanicky přimíchanými (prach,

hlína, písek), buď ve vodě skutečně rozpuštěnými. Předce

nepřipravuje se čistá voda nikdy z vodíku, než toliko či

štěním vody říčné neb studničné, tak zvaným destilováním

čili překapováním (Destilliren), jenž v tom se zakládá, že

jen voda jistým teplem v páry se mění (jež ochlazeny opět

kapalnou vodu dávají), ostatní ale ve vodě rozpuštěné a

z většího dílu netěkavé látky v křivuli zbývají.

Stroj k tomu užívaný sluje destilovací a skládá se

hlavně ze dvou částí, kotle čili vesiky (Destillirblase) a chla

diče (Kühlapparat). Kotel bývá v ohnisku zazděný, měděný,

uvnitř pocínovaný a podoby nahoře súžené. - Naň nasazuje
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se tak zvaná helma člí klobouk, větším dílem cínová, která

na straně zoban má a s kotlem dohromady velikou retortu

tvoří. Rozdělení retorty na dvě části, kotel a helmu, má

za důvod hlavně pohodlí v užívání stroje. Z helmy jdou

páry vroucí vody do soustavy cínových trub postavených do

veliké válcovité nádoby, naplněné docela studenou vodou –

do chladiče. Za starších časův bývala chladicí roura jen

jedna, avšak dlouhá a závítkem kroucená (Schlangenrohr);

zkušeností však vyjevilo se, že tyto kroucené roury nákladné

jsou a těžko se čistí, a že kratší roury rovně dokonale páru

schlazují; protož nyní berou se tři roury stojaté, vbíhající

do jediné vodorovné na dně chladiče položené. Jakmile

pára do chladicích trub vejde, pozbude tepla svého a ka

palní, teče do zpodní roury i z té ven; teplo páře odejmuté

sděluje se okolní vodě, která tím se zahřívá a vzhůru zdvihá,

tak že za destilování ve chladiči vrstva horké vody se tvoří,

která tím více dolův se prostírá, čím déle destilací trvá:

proto musí zdola do chladiče voda čerstvá se pouštěti, aby

horká nahoře odtékala, buď čas po čase, aneb (lépe) usta

vičně a v té míře, že horká voda, jak se nahoře utvoří, hned

zase odtéká: horké stékající užívá se k dolívání do kotle,

čímž paliva se přispořuje.

61. Voda čistá č. destilovaná (HO; 1+8 = 9) je te

kutina čírá bezbarevná, chuti jaksi zasladlé a nepříjemné,

což ale ovšem pravá chuť čisté vody je; ve velmi tlustých

vrstvách béře na se voda barvu namodralou neb nazelena

lou, Hutnosť čisté vody béře se za jednici, ku které se po

tahují hutnosti všech pevných těl a tekutin.

Voda zjevuje se ve všech třech skupenstvích a může

snadno z jednoho na druhé býti převádína. Jestliže čistou

vodu do příslušného k tomu stroje uzavřeme a pomalu

schlazujeme (nejlíp za jasného dne na začátku zimy, kde

temperatura od polední až do večera pravidelně klesá), shle

dáme, že se – jako všecka těla – chladem stahuje, avšak

nedocela pravidelně: od obyčejné teploty vzdušné až asi do

tepla +4° zmenšuje svůj objem dosti pravidelně, u +4° se

však zastaví čili největší své hutnosti nabude; ještě dále

schlazována opět o něco se roztahuje, tak že u tepla: +0"
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asi zase ten objem zajímá co u +8°; avšak jakmile teplo

měr do samé nuly klesne, i voda skřehne a v led se pro

mění; v tom samém okamžení velmi silně se roztáhne, tak

že led větší objem má nežli voda z níž se utvořil, tudíž

na vodě plave. Hutnosť ledu obnáší 095, tedy o '/ao méně

od vody, a mechanická síla, se kterou voda mrznoucí se

roztahuje, přemáhá všecky nám posud známé odpory. Nej

větší skály pukají v zimě mrznutím vody v jejich pórech

obsažené. Jestliže většímu množství vody zdlouhavě mrznouti

dáme, zpozorujeme, že se led v podobě dlouhých jehel tvoří,

jež z vrchu se počínají, celou vodu prorůstají a konečně

zcela srostou: ty jehly jsou skutečné krystaly soustavy

rhomboědrické. Zrna ledovce jsou někdy pravidelně krysta

lována. Led sám zimou docela pravidelně se stahuje a te

plem roztahuje.

62. Jako voda snadno mrzne, taktéž i snadno ve plynné

skupenství se obrací. Již za obyčejného tepla vzdušného

vypařuje se voda zdlouhavě, avšak rychleji děje se toto

vyšším teplem, nejrychleji varem čili vřením (Sieden);

teplo, kterým voda vře, je (jako teplo kterým mrzne), stálé,

pokud tlak vzduchu stálý jest, a obnáší při Celsiově teplo

měru, když povětří na tlakoměru tlak 760 millimetrův oka

zuje, 100 stupňův. Za menšího tlaku, npř. na vysokých

horách, pod vývěvou vře teplem menším od +100°; pod

dobrou vývěvou vře docela studená voda takovým kloko

tem, jako na vzduchu jen prudkým ohněm. Avšak nejen

voda ale i sám led zvolna i ustavičně se vypařuje. Jestliže

skleněnou nádobu docela parou z vařící vody naplníme,

shledáme, že jest ona plyn bezbarevný a průzračný, který

však na vzduchu i hned ochlazením plynného skupenství

pozbude a v bílý oblak, složený z nesmírného množství ma

lých dutých bublinek, ve mlhu, se obrací. Jistý objem č.

míra bezbarevné průzračné páry vodní váží jen 062 tolik,

co rovně veliká míra vzduchu, majícího tutéž s párou te

plotu a tlak; toť tedy je hutnosť páry vodní. Rozumíť se

ovšem, že voda jako za menšího tlaku menšího tepla nežli

100" k varu požaduje, tak také za většího tlaku teprvé vět

ším teplem vříti bude. V našich parních kotlech na př.
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voda dosti často teprvé při +150° neb +180° vře, avšak

také zato ohromný tlak parou svou provádí.

63. Že se voda při všakém tepla stupni vypařuje a že

tudy povětří vždycky větší menší množství neviditelné páry

vodní v sobě rozpuštěné obsahuje, je věc jak ve mnohém

jiném ohledu, tak obzvláště pro chemika nad míru důležitá.

Vímeť že těla pórovatá plyny a páry ve svých pórech shu

šťují, je tak pohlcují; co tedy vůbec platí, platí zajisté také

ohledem na páru vodní ve vzduchu všudy přítomnou. A v

skutku shledáváme, že téměř všecka těla ve vzduchu polo

žená větší menší množství vody v neviditelné formě buď

na sobě buď v sobě přechovávají; množství této vlhkosti,

která se smyslům arci v ničemž neprozrazuje, je měnitelné,

řídí se podlé vlhkosti vzdušné a nachází se i na takových

tělech, na kterých by zajisté nikdo ji nepohledával, npř. na

skle docela čistém a suchém. Že i na takových tělech ona

vlhkost, kterou hygroskopickou aneb vzdušnou vláhu zove

me, jest: o tom přesvědčujeme se snadno vysušíce je mír

ným teplem a zvážíce je pak na citlivých vážkách: pokaždé

váží po sušení méně než před tím, avšak za několik hodin

na vzduchu poleževše opět vláhu přitahují a váhy své pů

vodní nabývají.

Ku provedení zevrubných zkoušek třeba tuto hygrosko

pickou vlhkost odstraniti : to se děje sušárnami (Trok

kenapparate), a sice buď vyšším teplem, které tu vlh

kosť v páru mění a vyhání, buď za obyčejného tepla

látkami dychtivě vodu přitahujícími. Prvního způsobu su

šárny skládají se obyčejně z plechové kostky stěn kol

kolem dvojnásobných, mezi nimiž prostora vodou se naplní

a tato pak ustavičně varem zahřívá. Pak je ve vniterné

dutině teplo +100° a látky zůstavují se tak dlouho v ní,

pokud opětovaným vážením žádného úbytku na váze více

neukazují, což ovšem značí, že hygroskopická vláha vyhnána.

Pro teploty nad +100° vynikající slouží stroj podobný avšak

stěn jednoduchých z plechu měděného. S hora prostrčí se

teploměr, zdola řídí se na dno plamen lampy šroubem, pokud

není žádané teplo ve vnitru, jež pak sluší vedlé možnosti

stejně zachovávati: látka vznáší se na lehkém roštu asi v
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prostředku dutiny. Sušení v obyčejném teple děje se hlavně

kyselinou sirkovou (SO), tekutinou to tak lakotně vodu

přitahující, že ze vzduchu, s nímž je v jedno zavřena, v brzce

každinkou památku vláhy pohltí. Stroj slove easikkátor a

skládá se ze skleněného zvonu dole obroušeného i lojem

natřeného, jenž se na hladkou desku kovovou č. talíř při

tlačí a tudíž hermeticky č. neprodyšně oddělené prostranství

způsobuje. Na talíři stojí míska s kyselinou sirkovou a nad

ní jiná prázdná, na kterou se látky pro sušení kladou. I zde

poznáváme konec vysušování pomocí váh.

64. Již nahoře bylo pravíno, že voda mnohé látky roz

pouští a s nimi roztoky (Auflösungen) dává. Přirozené vody,

jež neobyčejnou míru rozpuštěných látek obsahují, slují

minerálné. Nejsouť pak roztoky nikoliv sloučeniny rozpuště

ných těl s vodou, než toliko smíšeniny, ač ovšem zvláštního

druhu. Avšak voda také v skutku chemicky s mnohými

látkami se spojuje, což jednak poznáváme změnou vlastností

těch těl, když vodu příjmou, jednak stálým poměrem, ve

kterém voda v jejich sloučenství vstupuje. Tak npř. nej

množší kyseliny (sirková, dusičná, fosforečná a mn. j.) ob

sahují chemicky s nimi spojenou vodu, a sice tak těsně

spojenou, že jen přetěžce oddělena býti může. Takové slou

čeniny zoveme hydráty (Hydrate).

Co se roztokův pouhých týče, sluší hlavně dva rozdíly

znamenati: některé látky rozpouští voda horká hojněji nežli

studená, někdy nad míru hojněji, npř. ledek, kamenec, cukr;

jiné ale rovnou měrou, npř. sůl kuchyňskou. V obojím však

případu nerozpouští jisté množství vody přes jistou určitou

míru těla rozpustného, npř. 100 dílův vody nerozpouští výše

38 dílův soli kuchyňské; 100 dílův vody ledové nerozpouští

výše 13 dílův ledku, a 100 dílův vody vřelé výše 236 dílů

ledku. Takové roztoky, které více ničeho nepřijímají, zoveme

nasycené (gesättigte Lösungen). Jestliže takovou látkou, která

za horka ve větším množství do vody vchází nežli za stu

dena, horkou vodu nasytíme a pak roztoku zvolna vychlad

nouti dáme, musí se přirozeně částka rozpuštěné hmoty

vyloučiti; dějeli se chladnutí zvolna a na tichém, neotřása

ném místě, usadí se hmota v pravidelných tvarech č. kry
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stalech; totoť pak je krystalování na mokré cestě, způsob

krystalování u chemikův nade všecky jiné užívaný a obecný.

Látky ve vodě studené a horké rovně rozpustlivé krystalují

se zdlouhavým a volným odkuřováním roztokův svých. Kry

staly tou cestou utvořené mají obyčejně aneb aspoň u mno

hých látek jisté určité množství chemicky sloučené vody

v sobě, kteráž sluje krystalová (Krystallwasser), protože kry

staly odejmutím té vody se zničují, tvaru svého pozbývají.

Ve formulích solí obsahujících mnoho krystalové vody klade

se často na místě HO značka Aq (zkrácené latinské aqua =

voda); npř. NaO2BO,+10HO aneb NaO2BO,+10Aq: Hy

drátová však voda nepíše se Aq, leč vždy HO. Rozdíl pak

obou ten jest, že hydrátová voda, pevněji vázána jsouc, buď

jen velikým anebo (ve mnohých případech) žádným horkem

vyhnána býti nemůž, kdežto krystalová voda již teplem

+100°, málokdy teprvé vyšším, často pak i nižším (již

teplem letního povětří) uchází. Hydrátová voda jaksi pod

statnou, krystalová vedlejší součástku tvoří. Často obě vedlé

sebe jsou, což poznáváme z toho, že část vody v takových

tělech snadno, jiná ale čásť jen prudkým horkem odchází,

npř. PO..2NaO + 25HO, vlastně ale 2NaO.HO.PO, +24aq.

Takovéto krystalované a na vodu bohaté látky na teplém

vzduchu často své vody pozbývají, čímž se zakalují a na

prášek rozsypávají: toť jesť zvětrávání (Verwittern).

Opak zvětrávání je rozplývání (Zerfliessen) látek pevných

ale dychtivě vodu přitahujících na vzduchu; tyť na vzduch

položeny brzy tolik se vláhy nalokají, že v ní rozplynou,

npř. kysličník draselnatý (KO), chlórid vápenatý (CaCl) a m. j.

Druhý z těch dvou slouží k vysušování plynův, jenž arci,

když je z tekutin vyvinujeme, také vlhkostí nasyceny jsou:

třeba-li je docela suché míti, vedou se volným proudem

skrze dlouhé trubice naplněné chlóridem vápenatým, anebo

kousky pemzy namočené do kyseliny sirkové, a v těch vláhy

své dokonale pozbývají.

65. O sloučenství vody. Již u vodíku ukázáno, že voda

z jedné váhy vodíku s osmi váhami kyslíku se skládá. Zde

budiž jen krátce řeč o složení a rozložení vody.

Jestliže do vody, ku které něco málo kyseliny sirkové
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přidáno bylo, blízko sebe dva dráty platinové ponoříme,

z nichž každý s jedním pólem silného elektrického sloupu

spojen jest, ukáží se ihned na každém drátu bublinky rychle

do výšky vystupující, z nichž ty co na positivném pólu

vystupují kyslík, ty na negativném pólu vodík jsou. Spolu

shledáme, ač jestliže plyny do zevrubně rozdělených válcův

nachytáme, že vodíku na vlas dvakráte tolik se vyvinuje co

kyslíku; jelikož pak odjinud známo je, že míra vodíku

jest právě 16kráte lehčí 1 míry kyslíku, váží ty 2 míry

vodíku jen '/s toho co ona 1 míra kyslíku, a složení vody

je: 1 váha kyslíku + '/s váhy vodíku, anebo: 8 váh ky

slíku + 1 váhy vodíku (ve stu dílův: 889 kyslíku a 111

vodíku).

Jináče takto se věc dokáže: válec tenký ale ze silného

skla, na jednom konci zalitý a na jistý počet rovných

stupňův rozdělený, má blízko hořejšího (zavřeného) konce

dvě dirky proti sobě postavené, do nichž jsou zality dva

dráty platinové, jenž uvniř bezmála se stýkají. Taková tru

bice sluje eudiométr (dobroměr vzduchu). Naplnít se docela

rtutí a postaví do vany plynopudné rtutí naplněné: pak se

vpustí do ní jisté množství, npř. 100 stupňův, suchého ky

slíku a právě dvakrát tolik vodíku, obou rozumí se suše

ných. Nyní pak pustí se skrze ony dva drátky pod samým

koncem roury malá jiskra elektrická: plyn vybuchne, roura

se silně otřese a v tom samém okamžiku plyn zmizí, rtuť

vyrazí až do samého konce roury, a místo plynu je viděti

kapku vody. Závěrek z této zkoušky je ten co nahoře.

Eudiometr slouží ku zkoumání vzduchu na množství

kyslíku: pustí se tam suchý vzduch, přidá se jisté množství

čistého vodíku a vede se jiskra; všecken kyslík a dvakráte

tolik vodíku zmizí, a zbyde jen dusík s nadbytkem vodíku;

úbytek plynu dělen číslem 3 dá množství kyslíku. Npř. 100

měr vzduchu a 100 měr vodíku, dohromady 200, měřilo po

vybuchnutí jen 137 měr, tedy 63 měr ubylo; 2 míry vodíku

a 1 míra kyslíku (dohromady 3 míry) dávají vodu, tedy

63: 3=21 měr kyslíku bylo v oněch 100 mírách vzduchu.

Kysličník vodičitý aneb okysličená voda (Wasserstoffhyper

oxyd, Oxydirtes Wasser) má složení HO,(1 + 16= 17) a jest
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tekutina bezbarevná, hutnoty 145, nemrznoucí ani zimnem

–30°, těkavá (ač sotněji vody) a nadmíru snadno, někdy

náhle a bouřlivě, na vodu a kyslík se rozkládající. Příprava

obtížná jest, užitek posud žádný.

Zvláštní látka vyvinuje se při elektrisování vody silným

proudem elektrickým, při proudění električnosti z ostrých

hrotův kovových, anebo konečně když mokrý fosfor v te

plotě aspoň +30" vzduchu se dotýká. Ve všech těch pří

padech vyvinuje se docela zvláštní (tak zvaný elektrický) -

zápach, který bezpochyby od jisté plynné látky ke vzduchu

se přiměšující svůj původ béře. Tato látka, původ onoho

zápachu, provádí mnohé zvláštní a znamenité účinky: ona

rostlinné barvy (lakmus, indigo) jako chlór ničí a bílí, ona

z iódidu draselnatého iód vylučuje, měníc jej v kysličník

draselnatý (KO) a volný iód, ona konečně kovy, nýbrž ta

kové co kyslíku jinak úplně vzdorují, npř. stříbřo, okysli

čuje: ona slovem co rázné, ba nejráznější posud známé

okysličovadlo se chová. Dánoť ji jméno ozón (řecky ozó =

voním).

Vlastní povaha a podstata ozónu podnes nedosti známa

jest. Velká čásť lučebníkův má za to, že ozón není leč nejvyšší

sloučenina vodíku s kyslíkem (HO, kysličník vodíkový), která

nad míru snadno a dychtivě kyslík pouští a okysličuje; jiní

soudí, že ozón jest kyslík zvláštním způsobem rozdrážděný

(erregter Sauerstoff) anebo električností v jiný allotropický

vid, v činný kyslík (aktiver Sauerstoff) převedený, kteráž

arci domněnka tím se velice podepírá, že dokonale vysušený

kyslík řadou silných elektrických jisker všecky vlastnosti

0zónu na se béře.

Příčina, že rozhodnutí v té věci posud nebylo lze uči

niti, je ta, že vzduch, i když nejsilněji ozonován (ozónem

napuštěn) jest, předce ještě tak malinko té látky v sobě ob

sahuje, že našimi prostředky není lze povahu její rozhodně

zpytovati. Z jistých známek ostatně (ač zajisté bez důvodu

zcela bezpečného) soudí se, že ve vzduchu atmosférickém

vždy něco ozónu jest.
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HLAVA XV.

Dusík a kyslík.

66. Známet patero sloučenin dusíku s kyslíkem. Jména

a složení jejich tyto jsou:

kysličník dusnatý (Stickoxydul) = NO

kysličník dusičnatý (Stickoxyd) = NO,

kyselina dusíková (Salpetrige Säure) = NO,

kyselina dusičelá (Untersalpetersäure) = NO,

kyselina dusičná (Salpetersäure) = NO..

První dvě jsou těla netečná, ostatní kyseliny, všecky

pak připravují se z této poslední, pročež ji na začátek

klademe.

67. Kyselina dusičná (NO.; 14+40 = 54) je z počtu

nejdůležitějších a nejmocnějších kyselin. Zdá se, že již za

starodávna známa byla, ač ve přírodě nikdy pro sebe se

nenalezá a přípravu dosti umělou požaduje. Přímým spo

jením kyslíku s dusíkem nemůže býti utvořena, leč těžce a

ve malinkém množství (pouštěním velikého počtu elektri

ckých jisker skrze vzduch ve skleněné nádobě zavřený).

Vůbec je slučování dusíku s kyslíkem liknavé a příbuznosť

obou k sobě malá. Kyselina dusičná připravuje se ze slou

čenin svých se zásadami, z dusičnanův, jmenovitě z ledku

(dusičnanu draselnatého, KO.NO.) přídáním nějaké mocnější

kyseliny npř. sirkové, a zahříváním v křivuli skleněné (de

stilováním). Kyselina sirková, spojujíc se s kysličníkem dra

selnatým v ledku, vyhání kyselinu dusičnou; tato jsouc tě

kava mění se v páry, a ty vedeny do ochlazeného jímadla

srážejí se v bezbarevnou tekutinu, kyselinu dusičnou. Pochod

sluje: KO.NO + SO, = KOSO,+NO..

Avšak kyselina tímto způsobem připravená obsahuje vždy

cky vodu; nejsilnější, které tak lze nabyti, obsahuje předce

ve 100 dílech 14 d. vody t. j. na jednu rovnomocninu pouhé

kyseliny právě jednu rovn. vody; tato voda je chemicky

spojena a nemůže být odstraněna, lečby na jejím místě jiné

tělo s kyselinou se spojilo; protoť sluje onano tekutina

hydrát kyseliny dusičné (Salpetersäurehydrat); má sloučení

NO5.HO.
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První hydrát kyseliny dusičné (NO, HO; 54+9= 63)

je bezbarevná tekutina, hutnosti 152, teplem +86° vroucí,

na vzduchu dýmající a proto dýmavou kyselinou (rauchende

Salpetersäure) nazvaná. U–50" mrzne, na světle a teplem

(vařením) žloutne, téměř červená a červený průzračný plyn

ze sebe vydává, jenž třebas i zátku z láhve vyhazuje: proto

třeba ji schovávati ve tmě a chladu. Zmíněný úkaz tím se

vysvětluje, že světlem a teplem jednu rovnomocninu kyslíku

pouští a v kyselinu dusičelou (plyn červený) mění. NO,=

N0,+O. Ještě snadněji a bouřlivě děje se tento rozklad,

jestliže ji na těla snadno okysličitelná vlejeme. Síra, fosfor,

mnohé kovy (všecky, vyjímajíc drahé) okysličují se v ní již

za obyčejného tepla a utvořený kysličník se pak s kyselinou

spojuje a v ní rozpouští. Látky ústrojné okysličuje tak násilně,

že s mnohými smíšena (s líhem) okamžitě vybuchuje, jiné

(terpentin) dokonce zapaluje. Jestiť ona pro chemika nejmoc

nější a nejhlavnější okysličovadlo (Oxydationsmittel); památna

však je ta okolnost, že na mnohé kovy, npř. železo, cín,

mnohem silněji působí s vodou pomíšená nežli co čistý

hydrát.

Jestliže zkusíme hydrátu kyseliny dusičné vzíti vodu,

rozpadá se spolu i sama kyselina v O a NO, Předce však

podařilo se dostati bezvodou kyselinu (účinkováním chlóru

na dusičnan stříbrnatý: AgONO,+ Cl = NO + AgCl + O):

tvořít krásné bílé krystaly, teplem +29° taje, teplem +46°

vře a ihned se rozkládá.

68. Mimo uvedený poměr spojuje se bezvodá kyselina

dusičná ještě se čtyrmi rovnomocninami vody a dává druhý

hydrát kyseliny dusičné (NO.4HO; 54 +36 = 90): tekutinu

bezbarevnou, hutnosti 1-42, která teplem +123° vře. Vody

je v ní 40 pC. Že pak tato druhá kyselina není pouhá

smíšenina předešlé s vodou, ukazuje patrně její stálý a pra

videlný bod varu (neboť pouhé smíšené tekutiny vařením

se rozdělují, protože dříve těkavější částka v páry se mění,

pak teprvé méně těkavá) a pak samo teplo při kterém vře;

neboť voda (bod varu +100°) a první hydrát kyseliny du

sičné (bod varu +86") nemohly by dáti tekutinu, vroucí

teprvé teplem +123°.



78

Kyselina dusičná, jak silná tak slabá, žlutí stále (ne

smazatelně) látky živočišné: kůži, vlnu, hedbáv, péří, roh

atd. Z té příčiny potřebuje se jí (velmi rozředěné) ku

barvení střapcův hedbávných na žluto, také žluté figury na

vlněných látkách někdy ní se způsobují.

Obyčejná v obchodu kyselina dusičná je slabší (nanej

výš 138 hutnosti) a sluje lučavka (Scheidewasser), poněvadž

se jí užívalo a dílem i posud užívá k odlučování zlata od

jiných kovův, s kterými smíšeno bývá a které lučavka

rozpouští, zlato zůstavujíc. Býváť ale lučavka z většího dílu

znečištěna malými částkami chlóru a kyseliny sirkové.

Fabrikací lučavky děje se buďto ze skleněných křivulí po

stavených do písečné lázně (t. j. do kotlův železných na

ohnisku zazděných a pískem naplněných) anebo ze železných

křivulí té velikosti, že několik centův ledku a kyseliny sir

kové do nich směstnáno býti může; páry kyseliny dusičné

vedou se skleněnými rourami do celé řady ochlazených

lahví skleněných aneb kameninných a v těch se stužují.

Takovýchto křivulí železných, jež také podobu ležatých

válcův mívají, bývá vícero v řadě do peci vezdíno; železo

sice kyselinou poněkud se rozežírá, avšak (obzvláště litina)

jen málo. – Se zásadami dává kyselina dusičná soli zvané

dusičnany (salpetersaure Salze). Dusičnany v ohni se roz

kládají: jeli tělo hořlavé při nich, tu za horka jemu kyslík

pouštějí a bouřlivě je okysličují, třáskají.

69. Kysličník dusnatý (NO; 14 + 8 = 22) je nejnižší

stupeň sloučení dusíku s kyslíkem a připravuje se z dusič

nanu ammonatého (Salpetersaures Ammoniumoxyd : NH,O.

NO), soli bílé, palčivě chutnající a na povětří rozplývavé.

Tato se v prostranné skleněné křivuli mírným ohněm roz

tápí a tak dlouho rozehřívá, pokud nezačne vříti a množství

plynu ze sebe vyvinovati; jakmile toto vyvinování počne,

potřebí teplo na rovné míře udržovati, neboť přílišné horko

způsobuje tak prudký rozklad, že křivule roztříštěna býti

může. Dusičnan ammonatý rozkládá se prostě na kysličník

dusnatý, jenž se nad vodou chytá, a na páru vodní. Konečně

zmizí dusičnan ammonatý načisto. NO,NH,O =2NO+4HO.

Kysličník dusnatý je plyn bezbarevný a nevonný, ne
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chutný, hutnosti 1:53; za tepla +O" na '/so svého objemu

stlačený mění se v tekutinů bezbarevnou, která po odejmutí

tlaku ihned vříti začne, avšak předce teprvé za delší chvíli

docela opět v plyn se změní. Teploměr do ní vstrčený oka

zuje stále ma –88°. Teplem –100" mrzne a podobá se

sněhu. Čistý plyn kysličníku dusnatého může od lidí a

zvířat delší čas bez škody dýchán býti, nýbrž působí zvláštní

příjemné omámení smyslův, jakési opojení, které však, jestliže

příliš dlouho trvá, smrt za následek má. Těla hořící neha

snou v něm, než hoří téměř tak skvěle jako v kyslíku; dout

nající louč zejme se v něm a hoří jasně a rychle; síra silně

rozpálená hoří v něm, ale plamenem nikoli čistě modrým

leč žlutě obroubeným; také fosfor jako v samém kyslíku

v něm hoří. Jest však ten rozdíl mezi kyslíkem a kysliční

kem dusnatým (ohledem na hoření hořlavin v nich), že těla

rozžatá – majíli v kysličníku dusnatém dále hořeti – silně

rozpálena býti musejí, jináče shasnou. Příčina toho jest ta:

kyslík je ve jmenovaném plynu sloučen s dusíkem, a těla

hořící teprvé ho sobě dobyti (od dusíku odloučiti) musejí,

což právě větším stupněm tepla se děje.

Voda pohlcuje kysličník dusnatý dosti silně (v obyčejné

teplotě asi "/4 svého vlastního objemu), proto je dobře chy

tati jej nade rtutí.

70. Kysličník dusičitý (NO,; 14+16= 30) tvoří se z

kyseliny dusičné tou cestou, že jí 3 rovnomocniny kyslíku

odejmeme (NO.=NO,+O,), což nejsnadněji přidáním kovův

snadno okysličitelných lze způsobiti; avšak nesmí kyse

lina býti příliš sehnaná, neboť v tom pádu jen jednu rovno

mocninu kyslíku pouští. Obyčejně dělá se z měděných pilin :

a vodou rozředěné kyseliny dusičné (asi hutnosti 1:2) v oby

čejné lahvici vyvinovací. Jestliže npř. měď vzata byla, je

pochod NO, + 3Cu = NO, +3CuO. Utvořený kysličník měď

natý (CuO) se pak v ostatní kyselině rozpustí (s ní spojí)

a dá modrozelený dusičnan měďnatý (CuONO;), tak že vlast

ně pochod sluje 4NO, +3Cu= NO, +3 (CuO.NO.).

Kysličník dusičnatý je plyn bezbarevný, hutnosti 104,

jenž nižádným tlakem ani zimou nekapalní a ve vodě ma

ličko se rozpouští (totiž ve 20násobné míře vody). Na vzdu
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chu okamžitě tvoří červené, dusící a kyselé dýmy: kyselinu

dusičelou, přibíraje sobě ze vzduchu dvě rovnomocniny ky

slíku (NO, +O,=NO,), proto také vdýchán býti nemůž,

a kdyby čistý do plic přišel, snadby i smrt způsobil. Sám

pro sebe ale je docela netečné tělo, a teprvé uvedenou pro

měnou obrací se v kyselinu. Hořící těla (uhlí, fosfor) v něm

hasnou, lečby byla velmi silně rozpálena, ačkoli více kyslíku

v sobě má nežli předešlý; rozdíl ten vysvětluje se pováže

ním, že v něm kyslík a dusík pevněji spojeny jsou nežli

v předešlém, že tedy hořící tělo větší odpor přemoci, horčejší

býti musí, aby kyslík od dusíku odděliti a sobě přivlastniti

mohlo. Dříví a síra již v něm nehoří; fosfor ale, dostatečně

rozpálený, tak skvěle jako v kyslíku hoří. Roztok síranu

železnatého (SO, FeO) čili skalice zelené, který sám pro sebe

zelený jest, pohlcuje tento plyn lakotně a nabývá tím barvy

tmavohnědé, kávové.

71. Kyselina dusíková (NO,; 14 + 24 = 38) v samočisté

podobě velmi těžko se dobývá a také nad míru nestálá jest.

Okazuje se za veliké zimy co tekutina barvy čistě indigové,

hutnější než voda; již však teplem –10° vře a mění se

v páru bledě červenou, avšak také se rozkládá (2NO,=NO,

+ NO,). S vodou za studena míchána bez proměny se udr

žuje a dává tekutinu slaběji modrou, ta však již mírným

teplem ztrácí barvu a vypouští ze sebe plyn na vzduchu

červenající; kyselina dusíková rozkládá se teplou vodou na

kyselinu dusičnou a kysličník dusičitý (3NO, + HO = NO..

HO + 2NO,).

Se zásadami dává soli nazvané dusany (salpetrigsaure

Salze), a ty jsou stálejší nežli ona sama; jestliže npř. ledek

čili dusičnan draselnatý (KO.NO.) delší čas mírnou řeřa

vostí pálíme, ztratí 2 rovnomocniny kyslíku a promění se

v dusan draselnatý (KONO. = KONO, + 0,), což po tom

poznáváme, že nyní kyselinou sirkovou polit ihned husté

červené dýmy vydává, což dříve nečinil.

72. Kyselina dusičelá (NO,; 14 + 32 = 46) tvoří se

mnohonásobně, npř. když kysličník dusičitý na vzduch vstoupí

a kyslík přijme, když sehnané kyselině dusičné pomocí ko

vův neb těl ústrojných (škrobu, cukru) jednu rovnomocninu
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kyslíku odejmeme, anebo konečně pouhým účinkem světla

i tepla na tutéž sehnanou kyselinu. Za obyčejného tepla tvoří

dým krásně červený a prozračný, ve většímli množství kde

jest, téměř krvavý, nad povětří hutnější, silně kyselý, dusivý,

očím a plícím nanejvýš zhoubný. Přílišné dýchání jeho

působí bolest hlavy, zapálení očí a dušnost v plících.

Onen dým vedený do suché a silně (aspoň na – 15")

ochlazené roury kapalní, a obrací se v tekutinu pod +0"

bezbarevnou, nad +0" červenou, teplem +28° vroucí, zimou

–20" křehnoucí (na krystaly bílé). S vodou smíšena roz

kládá se, jeli dosti vody, na kyselinu dusičnou a kysličník

dusičitý (3NO, = 2NO, +NO,), kterýžto rozklad důležitý je

pro fabrikací kyseliny sirkové. Se zásadami posud nemohla

býti spojena, neboť kdykoli do společnosti silných zásad

uvedena byla, vždy posud shledalo se, že povstaly dusičnan

a dusan, každého po jedné rovnomocnině; npř. 2NO,+2KO=

NO..KO+NO,KO. Mnozí chemikové za tou příčinou ji za

sloučeninu druhého stupně, za dusičnan dusíkový (Salpeter

saure salpetrige Säure, NO + NO.) považují.

Jestliže při fabrikací kyseliny dusičné destilování za

přílišného horka se děje, rozloží se nemalá čásť kyseliny

dusičné na dusičelou a na kyslík (NO, = NO, +O). Kyse

lina dusičelá takto utvořená zůstane rozpuštěna v lučavce,

a uděluje jí nejen temně červenou barvu ale také mnohem

silnější dýmání, nežli u čisté kyseliny dusičné se shledává:

tato kyselina sluje červená dymává (rothe rauchende Salpe

tersäure) a slouží tam, kde se obzvláště o rychlé a silné

okysličování něčeho jedná. Smíchána s málem vody pěkně

modrává, protože se kyselina dusíková tvoří (2NO, =NO3

+NO,), větším množstvím ale zbělí (3NO,= NO + NO.).

HLAVA XVI.

Uhlík a kyslík.

73. Tito dva prvkové slučují se v neobyčejně mno

hých (pokud nyní víme, aspoň v sedmi různých) poměrech,

avšak větší díl těch sloučenin klade se právem do oboru

lučby ústrojné č. organické, poněvadž buď jen z ústrojných

V. Šafařík, Chemia, 6
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látek pocházejí aneb aspoň ve svém chování a vlastnostech

úzce k nim se přidružují. Do oboru neústrojné chemie, ve

které se posud zabýváme, spadají jen dvě: kyselina uhličitá

(Kohlensäure) a kysličník uhelnatý (Kohlenoxyd).

Kyselina uhličitá (CO, ; 6+16 = 22) nachází se v pří

rodě na hotově, jak volná (ve vzduchu, ve vodách) tak

sloučená s rozličnými zásadami (v ohromném množství s

vápnem, co uhličitan vápenatý, CaO.CO,, jenž podlé povahy

své mramor, křída, opuka, perlovina atd. slove). Mimo to

se vyvinuje ustavičně dýcháním lidí a zvířat, hnitím a ho

řením látek ústrojných, ve kterých uhlík jak známo základ

tvoří, a konečně ze sopek jak činných tak vyhaslých v ne

smírném množství do povětří vystupuje.

Připravuje se z vápence (nejlépe z mramoru, obyčejně

však z křídy); ten již dostatečným horkem pouští kyselinu,

a zásadu pouhou zůstavuje; avšak snadněji se toho konce

dosáhne přidáním silnější kyseliny, která slabší uhličitou

vyhání a zásady její se zmocňuje. Obyčejně dává se do

lahve vyvinovací křída neb mramor v kusech, poleje se

vodou a přilévá se podlé potřeby chlórovodíku č. kyseliny

solné: v lahvi zbude chlórid vápenatý s vodou, z lahve

uchází kyselina uhličitá, kterou třeba chytati nad vodou

nebo rtutí. CaO.CO2+ClH=CO, + CaCl + HO.

Kyselina uhličitá je plyn bezbarevný, průzračný, chuti

slabě nakyslé, vůně slabé štiplavé, hutnosti 1:53; lakmus

slabě červení, vlastně jen violovou neb vinnou barvu mu

dává, která však na vzduchu brzy zas– vyvětráním – míjí.

V teple +0" tlakem 36 atmosfér (na '/ag stlačena) mění

se v tekutinu čirou, bezbarevnou, náramně pohyblivou, jejíž

hutnosť 0.86 (voda = 100) obnáší. Tenkým otvorem na

povětří vypuštěna obrací se tak rychle v páru, že ochlaze

ním z toho pocházejícím ostatek zmrzne. Zmrzlá podobá

se sněhu, v kusech nejčistšímu ledu a má teplo – 70°.

Dýchání a hoření neudržuje; zvířata v ní se udušují,

plamen okamžitě a úplně v ní shasíná. Předce však jen u

velikém množství člověku a zvěrům škodí, neboť v povětří

co stále přítomnou součástku asi '/ooo jí nacházíme, aniž po

zorujeme z toho škodné následky. V některých krajinách,

N

?
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obzvláště na blízku činných a shaslých vulkánův, ustavičně

ze země proudí a tu někdy v jeskyních nebo hlubokých

kotlovitých úvalech se nahromaďuje, poněvadž o polovinu

ode vzduchu hutnější jest; rostliny v té neviditelné atmo

sféře bujně se vyvinují, zvířata a lidé v ní se dusí. V Italii

říkají tomu mofetti; slavné jsou v tom ohledu místnosti,

údolí smrti na Jávě a psí jeskyně u Neapole. Jeť ostatně

snadno uměle ukázati větší ode vzdušné hutnosť kyseliny

uhličité: zvon naplněný kyselinou uhličitou poklopí se na

podobný, ale vzduchem naplněný zvon: za málo minut snese

se plyn uhličitý do nádoby dolejší, neboť v ní louč ihned

hasne.

Studená voda rozpouští sobě rovný objem toho plynu,

za většího tlaku ale nežli obyčejný vzdušný tlak více, a sice

v rovném poměru se tlakem, na př. za 10krátného tlaku

10kráte svůj objem. Rozumí se, že po odejmutí většího

tlaku nadbytek plynu z vody šumotem uteče. Přirozené

takové vody jsou dosti hojné a slují kyselky (Säuerlinge),

kterých v novějších časech také uměle připravují a co

příjemně chladícího nápoje užívají.

Žíravý louh (roztok kysličníku draselnatého = KO) po

hlcuje lakotně kyselinu uhličitou; také voda vápenná (roz

tok kysličníku vápenatého = CaO) pohlcuje ji, avšak tento

usazuje bílý prášek, uhličitan vápenatý (CaO.CO,). Slou

čeniny kyseliny uhličité se zásadami slují uhličitany (Kohlen

säure-Salze); avšak její příbuznost k zásadám je slabá,

skoro všecky jiné kyseliny ji vyhánějí.

74. Slyšeli jsme již, že ve vzdušném oboru vždycky asi '/…

kyseliny uhličité se nachází. Divné při tom vidí se toliko

býti, že jí nikdy nepřibývá, kdežto předce milliardy lidí

a zvířat ustavičně dýchají a tím vzduch kazí (neboť kyslík

polykají a kyselinu uhličitou do povětří vydychují, což od

tud zjevně vysvítá, že dech z plic vypuštěný do 4 a 5%

kyseliny uhličité obsahuje) a nápodobně nesčíslné ohně

pořád a pořáde kyselinu uhličitou do povětří vysílají.

Dlouho a marně snažili se zpytatelé přírody o rozluštění

této záhady; nyní však již bezpečně víme, že napravování

vzduchu a navracování spotřebovaného kyslíku hlavně rost

6*
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linstvem se děje. Dejme pod zvon skleněný nad vodou

kyselinu uhličitou plynnou, vstrčme do ní nějakou bujně

zelenající rostlinu a postavme celý stroj na slunce, nezpo

zorujemeť ovšem změny veliké, neboť objem plynu a po

hled jeho na oko téměř v ničem se nemění: avšak zkusme

ponořiti veň hořící louč a uvidíme, že se kyselina uhličitá

téměř veskrze v kyslík obrátila. Vysvětlení krátké toho

úkazu jest takovéto: rostliny dýchají ustavičně –jako zví

řata – vzduch do sebe, hlavně pomocí listův; za pomocí

světla denního, obzvláště slunečního, rozkládají v sobě ky

selinu uhličitou vzduchu, uhlík sobě podržují a kyslík zase

vydychují. Uhlík tedy, který jak nám známo jest hlavní

podstatou a jádro všech ústrojných sloučenin tvoří, pochází

ze vzduchu, nikoli ze země; ze země berou rostliny jen

nespalitelnou (zemnitou) část svého těla t. j. popel, který

po spálení jich zbývá, spalitelnou čili ústrojnou část těla

svého tvoříce ze vzduchu (kyseliny uhličité a páry vodní).

75. Kysličník uhelnatý (CO;6+8=14) je plyn v přírodě

sám pro sebe posud nenalezený; tvoříť se uměle, když se

plyn kyseliny uhličité za horka uhlíku (uhlí) dotýká; tu

přijme ještě tolik uhlíku do sebe, kolik sám v sobě již má

– aniž při tom objem svůj změní – a přestoupí tím na ky

sličník uhelnatý (CO,+C=2CO).

Obyčejně činí se zkouška takto : roura z porculánu neb

skla těžko roztopného naplněná kusy dřevěného uhlí položí

se rovnovážně do pícky a rozpálí na červeno : nyní se do

ní na jednom konci vpusti mírný proud sušené kyseliny

uhličité, na druhém konci uchází kysličník uhelnatý. Takéť

možno smíchati tlučený vápenec s drobně tlučeným uhlím

a míšeninu ve hliněné křivuli páliti: kyselina uhličitá hor

kem z vápence vyhnaná přijme hned jednu rovnomocninu

přítomného uhlíku a tvoří kysličník uhelnatý; vápno zbude

(CaO.CO,+C=2CO+CaO).

Pohodlnější však je příprava toho plynu z kyseliny

šťovíkové (Oxalsäure). Tato silná kyselina nachází se v šťo

víku hotova, uměle se plodí ze škrobu a cukru kyselinou

dusičnou; její bílé krystaly obsahují mimo uhlík a kyslík

(C,O,) ještě vodu hydrátovou a vodu krystalovou (C,O,+HO

:
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+2aq); tuto druhou pouští teplem + 100°, prvnější však ne

vydá ze sebe jináče, leda že sama kyselina se rozloučí na

kyselinu uhličitou a na kysličník uhelnatý (C,O,=CO,+CO),

kteréžto dva oddělíme snadno od sebe, vedouce plynnou

smíšeninu skrze žíravý louh (viz §. 73), jenž jenom ky

selinu uhličitou pohltí. K tomu konci zahřívá se kyselina

šťovíková s kyselinou sirkovou a plyn valem se vyvinu

jící vede se skrze louh žíravý, v němž se ho zrovna polo

vina jedna pohltí. Ostatek je čistý kysličník uhelnatý:

plyn bezbarevný, nevonný, nechutný, hutnosti 097, neztu

žitelný. Voda ho pohlcuje jen asi '/, dle míry. Dýchání

a hoření neudržuje: zvířata okamžitě moří, avšak i v ma

lém množství velmi jim škodí, dušení, mdloby, bolení hlavy

atd. způsobuje–jedním slovem otravuje; plameny hasí, sám

ale pěkným čistě modrým plamenem hoří, a tu přibíraje

sobě jednu rovnomocninu kyslíku opět v kyselinu uhličitou

se mění. CO+O=CO,.

V našich pecech také často kysličník uhelnatý se tvoří,

když totiž kyselina uhličitá hořením utvořená ještě dlouhou

vrstvu žhavého uhlí prostoupiti musí: tu na cestě v kysli

čník uhelnatý se změní, jenž ale jakmile na povětří vy

jde, opět shoří; odtud onen lehký modrý plamen, jenž vždy

nad větší hromadou žhavého uhlí se komítá. Jestliže kamna

naplněná žhavým uhlím před časem se zavrou, musí plyn zpět

do pokoje vjíti; odtud ony časté smutné zprávy o udušení

lidí předčasným zavíráním kamen na noc, neboť vzduch,

který jen několik stotin toho plynu obsahuje, již omračuje

a pak usmrcuje.

HLAVA XVII.

síra a kyslík.

76. Známeť mnoho sloučenin síry s kyslíkem, z nichž

některé mají složení dosti kromobyčejné.

Čítámet následující:

Kyselina siřičitá (Schwefelige Säure) =SO,

Kyselina sirková (Schwefelsäure) =SO,

Kyselina sirnatá (Unterschwefelige Säure) =S,O,
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Kyselina podsiřičná aneb dithioničná (Unterschwefelsäure)

=S,O,

Kyselina trithioničná (Trithion-Säure) =S,O,

Kyselina tetrathioničná (Tetrathion-Säure) =S,O,

Kyselina pentathioničná (Pentathion-Säure) =S,O,

Jen první dvě jsou důležité, ostatní malé neb žádné

zajímavosti pro nás nemají, pročež jich mimo sebe nechá

me. Poslední tři byly jsou teprvé během posledního desíti

letí odkryty.

77. Kyselina siřičitá (SO,; 16+16=32) tvoří se, kdy

kolvěk síra na vzduchu nebo v kyslíku hoří, co neviditelný

dusivý plyn; v přírodě vystupuje na blízku sopek ze země.

V laboratoriích připravuje se dvojím způsobem : okysli

čením (zapálením) síry aneb odkysličením (viz 33) kyse

liny sirkové. Pro první zkoušku třeba vzíti 1 částku květu

sirkového, smísiti důkladně se 6 částkami tlučeného burelu

(1 rovnomocninu síry a 2 rovnomocniny burelu) a zahří

vati směs lampou v malé křivuli. Síra odejme burelu po

lovici jeho kyslíku a promění se v kyselinu siřičitou; bu

rel pak čili kysličník manganičitý mění se v kysličník man

ganatý. S+2MnO,=SO,+2MnO. Dle druhého zařízení za

hřívají se měděné piliny mírně s kyselinou sirkovou se

hnanou; měď odnímá kyselině jednu rovnomocninu kyslíku

a obrátí se v kysličník (jenž pak s ostatkem kyseliny se

sloučí), odkysličená kyselina sirková odchází co plyn, co

kyselina siřičitá. 2SO,+Cu=SO,+CuO,SO,

Kyselina siřičitá je plyn bezbarevný a prozračný, hut

nosti 225, chuti pichlavě kyselé, vůně pronikavě dusivé,

kterou zajisté každý zná, kdo kdy sirku zapálil. Teplem

– 10" mění se v čirou bezbarevnou tekutinu, která, jak

mile tlak přestane, hned zplynovatí; za tepla +15" na '/,

svého objemu stlačena taktéž kapalní. Kapalná má hutnosť

145 (za tepla +15" a když voda =100); jestliže kulici

teploměru bavlnou obalíme a pak do tekutiny té namočíme,

zchladí se teploměr rychlým výparem jejím tak mocně, že

rtuť Zmrzne.

Studená voda pohlcuje nad míru lakotně plyn kyseliny

siřičité (v teple +0" asi 80kráte svůj vlastní objem) a mění
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se tím v tekutinu, chuti a vůně pronikavě sirnaté, která

lakmus silně červení. Proto nemůže být kyselina siřičitá

chytána co plyn leda nade rtutí. Se zásadami dává soli

siřičitany (Schwefeligsäure-Salze), avšak jest slabá kyselina.

Zvláštní má účinkování na jisté něžné barvy rostlinné,

obzvláště květinné. Růže na př. aneb violka, mák a j.,

jestliže je do páry z hořící síry neb do rozpuštěné kyseliny

siřičité ponoříme, zblednou v brzce a pak dokona zbělí.

Barva však není docela zničena jako na př. chlórem; onať

jen za tou příčinou zmizela, že se s kyselinou siřičitou

v bezbarevné tělo spojila: strčíme-li vybílenou růži do sil

nější kyseliny na př. rozředěné kyseliny sirkové, zčervená

zas. Za tou příčinou bílí se kyselinou siřičitou jisté látky,

které působení chlóru nesnášejí, hedbáv, vlna, struny ze

střev, mycí houby, péří, slaměné klobouky atd. Bílení (čili

jak tomu obyčejně řikají sirkování) děje se způsobem je

dnoduchým : látky k bílení určené rozvěsí se na tyčích

neb provazech ve zvláštní chýši neb komoře; na dno postaví

se mísa plná hořící síry, okna i dvéře se ucpou a vše po

dva tři dni netknuté zůstaví. Síra hoří pokud má kyslíku,

pak shasne; siřičitá kyselina po celé chýši co plyn se

vznášející působí na kusy bělitebné, a po uplynutí času tře

ba věci vyjmuté jen bedlivě v tekoucí vodě vyprati, anby

jináče plyn kyseliny siřičité v pórech lpící ze vzduchu

kyslík přitáhl, v kyselinu sirkovou se změnil a věci roze

žral. Skvrny od ovoce, pokud čerstvé jsou, přesnadno vybe

reme, namočíce je do vody a držíce je nad hořící sírou po

kud nezbělí, ovšem tak aby tkanina se nepřipálila. Třeba

je pak ve vodě vymáchati.

Také uhlí zahřáté s kyselinou sirkovou poskytuje ky

selinu siřičitou, pomíchanou s kyselinou uhličitou, což ale

ku mnohým účelům nic neškodí: 2SO, +C=2SO,+CO,..

78. Kyselina sírková (SO,;16+24=40) volná se v pří

rodě jen velmi zřídka nachází, ovšem ale v podobě mnoho

násobných sloučenin se zásadami, solí nazvaných sírany

(Sulfate, Schwefelsäure-Salze). Jelikož jedna z nejmocněj

ších kyselin jest, jen těžce ze svých solí se vyhání.

Tvoříť se hlavně okysličováním kyseliny siřičité na
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vzduchu : roztok této poslední ve vodě za několik dní vol

ným přístupem vzduchu vůni ztratí a předce kyselým zů

stane; příčina je ta, že kyselina siřičitá ze vzduchu kyslík

přijala a v kyselinou sirkovou se změnila: SO,+O=SO..

Totéž se stane, když plyn kyseliny siřičité s kyslíkem smí

šený přes horkou platinovou houbu pouštíme. Onen oky

sličovací děj, který na vzduchu vícero dní trvá, může vel

mi zrychlen býti látkami silně okysličujícími. Jestliže

na př. do roztoku kyseliny siřičité ve vodě kyselinu dusi

čnou vlejeme, tekutina se zahřeje, vypustí červené dýmy

(NO,), a mžikem máme v tekutině jen již kyselinu sirko

vou: SO,+NO,=SO,+NO,

Jiný způsob dobývati kyselinu sirkovou jest: páliti jisté

soli její, ve kterých příbuznost zásady ke kyselině poněkud

méně silná jest: tu se kyselina v podobě par snadno ztu

žitelných oddělí a zásada pro sebe v křivuli ostane.

Uvidíme hned, že se obou hlavních právě vytčených

cest ve fabrikací kyseliny sirkové užívá; dříve však, nežli

tuto fabrikací (ač jen docela krátce) nastíníme, bude nám,

pro lepší jí porozumění, dobře poznati vlastnosti látek, o

které se jedná.

79. Bezvodná kyselina sirková (wasserfreie Schwefelsäure)

je látka bílá, vláknitá, hedbávovitě lesklá, asi sněhu neb

asbestu podobná, hutnoty 195; v suchých prstech může se

žmolena býti, aniž kůži uškodí; na vzduchu nesnesitelné

bílé dýmy šíří, teplem +25° jihne, teplem asi +55° vře, její

dým je v nádobách bezbarevný, na vzduchu ale ihned hu

stý bílý oblak činí; neboť se spojuje s vláhou vzduchu, a

jelikož vodnatá kyselina mnohem méně těkavá jest nežli

bezvodná, musí se v kapkách vyloučiti a mhu utvořiti.

K vodě má příbuznosť náramnou, neboť na vzduchu pře

rychle se rozplývá a do vody hozena tak dychtivě se s ní

slučuje a tudíž zahřívá, že sičí jako žhavé železo. Když

pak jednou k vodě se dostane, již se s ní tak pevně (che

micky) spojí, že jí více zbavena býti nemůže, aspoň jednu

rovnomocninu vody sobě podržuje, s níž první hydrát ky

seliny sírkové (SO,.HO;40+9=49) tvoří.

80. Tento první hydrát vlastně vždycky bývá vyrozu
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míván, kdykoliv se prostě o kyselině sirkové mluví. Jest

tekutina čirá, bezbarevná, v obyčejné vzdušné teplotě netě

kavá a proto nevonná, hutnosti 185, tekutosti pak skrovné

as co olej. V zavřených nádobách mrzne teprvé u –35",

v otevřených ale třepána jsouc u +0"; teplem +326°

vchází do varu a mění se v páry bezbarevné, jenž ale na

vzduchu arci hned se srážejí a hustý bílý, náramně dusivý

dým způsobují.

Kyselina sirková jest jedna z nejmocnějších; také s tisí

cekrátným množstvím vody smíšená lakmus silně červení, a

když jest sehnána (obzvláště vroucí), skoro všecky jiné ky

seliny, jsouli kde se zásadami spojeny, od těchto odlučuje

a vyhání. K vodě, ačkoli již jednu rovnomocninu jí

v sobě má, předce ještě mocnou příbuznost chová, z pově

tří lakotně ji pohlcuje (proto k exsikkatorům a k sušení

plynův se potřebuje), tak že na mísu vylitá a na povětří

zůstavená za čas přeteče (od objemu zvětšeného přitažením

vzdušné vlhkosti). S vodou smíšená zahřívá se tak, že třebas

voda vříti začne; větší množství vody vlito do ní způsobuje

okamžitě bouchnutí a vyhození kyseliny z nádoby, poněvadž

náhlým zahřátím voda okamžitě v páru se mění. Proto po

třeba jest, když ji s vodou mícháme, líti kyselinu pozorně

i zvolna do vody, nikoli naopak, a ustavičně míchati.

Pro přílišnou příbuznost svou k vodě hubí látky ústrojné,

Odbírá jim nejen vodu již v nich hotovou, ale nutí také

vodík i kyslík v těch látkách s uhlíkem spojené, aby

uhlík opustíce na vodu se srazili a s ní se spojili: odtud

dříví, korek, papír, plátno v ní černají a na uhelnatou látku

se rozpadávají. Kůži taktéž černě barví, pak ale prožírá a

nebezpečné rány působí; do života přijatá je krutý zhoubný

jed, jenž bolestně usmrcuje, nejen sehnaná ale i vodnatá.

Kdo chce chodníky v zahradě z trávy vyčistiti, nechať je

poleje tou kyselinou rozředěnou (1 libru kyseliny na 100

vody): tráva zhyne a tak hned nenaroste.

Ze náš tento první hydrát kyseliny sírkové vskutku

chemická sloučenina bezvodné kyseliny s vodou jest, po

znáváme po mnoha důvodech, hlavně po dvou. První jest,

že tato voda jináče nedá se odděliti, leda když na její místo
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nějakou zásadu podáme, se kterou se kyselina spojí, na př.

SO,HO+CaO=S0,.CaO+HO. Druhý je tento: když či

stý první hydrát vezmeme a s větším množstvím vody

dříve smíšený do křivule dáme, ve které dobrý teploměr

zasazen jest, shledáme při vaření té smíšeniny, že začne

teplem něco nad +100° vyšším vříti a páry pouštěti, které

bez vůně, bez chuti, slovem které voda jsou; avšak usta

vičným vřením, třebas pořád jen voda odchází, vystupuje

teploměr vždy výš a výš, v té míře, ve které tekutiny

v křivuli ubývá: konečně vystoupí teploměr na +326", a

máme pak v jímadle opět všecku tu vodu, kterou jsme byli

přidali, a nyní teprvé začne i sama kyselina (totiž první

hydrát) co těžký bílý dým přecházeti. Jeli tedy kyselina

sirková s mnohou vodou smíšena, musíme takový mok po

važovati jako hydrát kyseliny sirkové ve vodě rozpuštěný,

která destilováním od něho může býti oddělena.

81. Kyselina sirková je pro chemika, pro barvíře, ře

meslníka, umělce, pro všecky větve průmyslu nevyhnutelně

potřebná látka, na ní se takořka celý chemický průmysl za

kládá: již jsme několik látek poznali, které jen s její po

mocí mohou býti připraveny (vodík, fosfor, chlór, iód, bróm,

kyselina dusičná), a ještě jich mnohem více seznáme. Roz

umí se tudíž samo sebou, že fabrikací jí důležitou větev

chemického fabrictví tvoří a že všeliké snažení průmyslných

chemikův na zdokonalení té fabrikací obráceno jest.

Starší a již před stoletím známý způsob fabrikací ky

seliny sirkové jest vylučování jí horkem ze solí takových,

ve kterých menší příbuzností k zásadě vázána jest, jmeno

vitě ze síranu železnatého (FeO.SO), soli to, která se zvě

tráváním kyzu (Schwefelkies, FeS,), kamene na mnohých

místech nad míru hojného, ve velkém množství tvoří a při

pravuje. Síran železnatý se nejdříve praží na ohniskách,

aby veliké své množství krystalové vody ztratil, pak se

v malých hliněných křivulích horkem, téměř až do bílé

řeřavosti zasahujícím, pálí, pokud dýmy ze sebe vydává.

Křivulí je mnoho vedlé sebe do galejní peci zasazeno, každá

pak je spojena s jímadlem formy a velikosti k ní samé

podobné, v němž několik lotův vody obsaženo jest. Ska
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lice zelená rozkládá se horkem na své součásti: bezvodná

kyselina vchází do jímadel a pojí se s vodou, avšak jen do

polou: polovice jí rozkládá se na kyselinu siřičitou (která

ujde), a na kyslík, který se s vybývajícim kysličníkem že

leznatým spojuje a jej v kysličník železitý mění, jenž

pak co červený prášek (kolkotar) v křivulích se nachází.

2(Fe0.SO.)=SO,+SO,+Fe,O,

Kyselina v jímadlech nashromážděná, jak v obchodu se

nachází, je tekutina vždycky hnědá, někdy až černá (od

prachu a podobných ústrojných látek náhodou do ní vpa

dlých a pak zuhlených), nad míru hustá a na vzduchu ob

zvláště vlhkém silně dýmající. S vodou míšena velmi silně

se zahřívá, až témeř sičí a vře u každé kapky. Tato kyse

lina má méně než jednu rovnomocninu vody v sobě, asi dvě

rovnomocniny kyseliny na jednu rovnomocninu vody

(2S0,+HO); jestliže však v suché křivuli, spojené s jí

madlem dobře ochlazeným, dlouho a velmi mírně se zahřívá,

pokryje se jímadlo hustým povlakem bílých dýmavých

a roztékavých krystalův, jsoucích bezvodná kyselina sirková,

kdežto tekutý zbytek v křivuli nedýmá a již nyní všecky

vlastnosti prvního hydrátu kyseliny sirkové ukazuje. Dýmavá

kyselina sirková (Rauchende Schwefelsäure) je tedy první

hydrát kyseliny sirkové, v němž ale značné množství kyse

liny sirkové bezvodné rozpuštěno jest. Slujeť v obchodu také

česká kyselina sirková (böhmisches Vitriolöl) aneb nord

hauská (Nordhäuser V.), poněvadž její fabrikací původně

v Nordhausech na Harcu se počala, nyní pak skoro vý

hradně v Čechách (ve velmi rozsáhlé míře) se provádí.

82. Druhý způsob kyseliny sirkové, ještě obecnější a

více užívaný, je tak zvaná anglická (englische Schwefelsäure)

aneb bílá, jejíž fabrikací v Anglicku asi před padesáti lety

počátek svůj vzala.

Krátký výklad tohoto průmyslu asi takto by zněl:

v peci zvláštné k tomu připravené pálí se síra na kamenném

ohnisku, a plyn kyseliny siřičité (SO,), tím spálením utvo

řený, pouští se do komory olověné, ve které se dotýká silné

kyseliny dusičné (NO), rozlité po širokých ploskách porcu

lánových. Stane se pochod nám již známý: tvoříť se kyse
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lina sirková (co pára) a kyselina dusičelá (co červený plyn).

SO,+NOs=SO,+NO. Tato míšenina par žene se do druhé

komory, ba do celé soustavy za sebou ležících a třebas na

mnoho tisíc kostkových střevícův velikých komor, jež

z olověných desk neprodyšně spojeny jsou. V těch připouští

se ku parám jmenovaným vřelá pára vodní, která dvojí

účinek způsobuje: předně že se pára kyseliny sirkové s ní

spojuje a obě spolu co kyselý déšť, co tekutá vodnatá ky

selina sirková na dno komory padají; zadruhé, že se kyse

lina dusičelá rozloží (viz 72) na kyselinu dusičnou a ky

sličník dusičitý (3NO,=2NO, +NO,). Avšak vnově vylou

čená kyselina dusičná může opět nové množství kyseliny

siřičité okysličit a v sirkovou proměnit, zatím co vyloučený

kysličník dusičitý vzduchem v komoře přítomným hned

zase v kyselinu dusičelou se mění (NO,+O,=NO.), která

zase znova horkou parou vodní v dusičnou kyselinu a ky

sličník dusičitý (jako nahoře) se mění atd. To se opakuje,

pokud ještě kyslík v komoře jest, pak arci třeba vzduch

kyslíku zbavený a s ním i kysličník dusičitý vypustiti

a nový vzduch i novou kyselinu dusičelou (NO) z před

komoří do hlavní komory pustiti; předce však je viděti, že

touhle cestou jedno a tože množství kyseliny dusičné mno

hokráte více kyseliny siřičité okysličit a v sirkovou pro

měnit musí, nežli kdyby se jí jen jednou užilo a pak hned

utvořená kyselina dusičelá pryč pustila.

Jsou tedy pochody tuto se dějící po pořádku tyto:

SO,+NO,–SO,+NO,

3NO,=2NO; + NO2. NO, +O2=NO.

5O,+NOs=SO,+NO, 3NO,=2NO, +NO,

NO,+O,=NO, SO,+NO.=SO,+NO,

a t. d. a t. d.

Hlavní výsledek té celé práce je velké množství silně

kyselé vody na dně komor, která nic jiného není než velmi

vodnatá kyselina sirková. K odehnání zbytečné vody za

hřívá se nejdříve na velikánských, ale mělkých olověných

kotlích a sice až do toho stupně, že hutnost 174 okazuje ;

další odkuřování děje se buďto ve velikých skleněných kři

vulích (neboť již v této houšťce začíná olovo rozežírati),
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anebo (čemuž ve velikých fabrikách přednost se dává, pro

škodu kterou časté rozbíjení křivulí působí) ve veliké– asi

věderní – křivuli platinové, a žene se obyčejně až do hut

nosti 182, tedy ne docela až ku vyhnání přimíchané vody

(neb kyselina SO,HO má hutnost 185), což ale ovšem pro

potřeby obecné zbytečné by bylo.

Jsouť již takové fabriky, že za rok 150.000 centů ky

seliny vyrobí, k čemuž arci potřebí denně 123 centů síry

spáliti, okysličiti a nabytou kyselinu zdestillovati. Jakové

je přispoření kyseliny dusičné nahoře uvedeným, arci sple

teným pochodem, vysvítá z toho, že na 1 cent síry asi

4 libry kyseliny dusičné se potřebuje, kdežto, kdyby jen

jednou se jí užilo, na okysličení 1 centu síry 393 liber nej

silnější kyseliny (NO,+HO) bylo by třeba vzíti.

Anglická kyselina sirková má vždycky něco olova

v sobě rozpuštěného, pak také kyselinu dusičelou a arsén

č. utrých (z nečisté síry) mimo mn. j. Ze všech těch při

míšenin čistí se pozorným destillováním.

83. Kyselina sirnatá (S,O,; 32+61=48) tvoří se z ky

seliny siřičité, když k ní ještě toliko síry přidáme, co již

sama v sobě má (SO,+S=S,O). Sama pro sebe nemůže

obstáti, leč toliko ve spojení se zásadami, se kterými tvoří

sirnatany (Untesrchwefligsäure - Salze); z těch některé jsou

v užívání, pročež na slušném místě o nich řeč bude.

Kyselina podsiřičná (S,Os; 32+40=72) strojí se takto,

že se na drobně třený burel ve vodě rozmíchaný pouští

kyselina siřičitá (MnO,+2SO,=MnO,S,O.). Je památna proto,

že všecky její sloučeniny se zásadami, siřičnany (Unter

Schwefelsäure-Salze), krásné a veliké krystaly tvoří. Sama

pro sebe není známa, vodnatá je bezbarevná, silně kyselá

tekutina, -

HLAVA XVIII.

Selén a kyslík.

84. Známe jen dvě sloučeniny: kyselinu seléničitou (Sele

nige Säure=Se0.) a selénovou (Selensäure = SeO).

Kyselina seléničitá tvoří se, kdykolvěk selén na povětří

nebo v kyslíku hoří; pára z hořícího selénu na chladných
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tělech se sráží co dlouhé bílé jehly, ve vodě rozpustné,

silně kyselé, ohněm těkavé =SeO:. Soli dává seléničitany.

Kyselina selénová je známa jen co hydrát (SeO,+HO):

tekutina hustá (hutnost 2,6), velmi kyselá, vodu dychtivě

přitahující a teplem + 280" vroucí. Podobá se v každém

ohledu nad míru kyselině sirkové, ač ovšem varem na kyslík

a kyselinu seléničitou se rozpadává. Soli dává selénany.

HLAVA XIX.

Fosfor a kyslík.

85. Z toho, co u fosforu řečíno, vysvítá dostatečně,

jak mocná jest jeho příbuznost ku kyslíku; známeť pak po

sud čtvero jeho sloučenin s kyslíkem, jejichž jmena a slou

čení tuto stůjtež:

Kyselina fosforečná (Phosphorsäure)=PO.

Kyselina fosforová (Phosphorige Säure)=PO,

Kyselina fosfornatá (Unterphosphorige Säure)=PO

Kysličník fosforečnatý (Phosphoroxyd)=P,O.

86. Kyselina fosforečná (PO.; 31+40=71) je nejvyšší

stupeň sloučení fosforu s kyslíkem a tvoří se rozličnými

způsoby. Kdykoli fosfor na vzduchu neb v kyslíku hoří,

vydává ze sebe hustý bílý dusivý dým, jenž patrně z bílého

pevného těla se skládá. Jestliže na širokou mělkou mísu

menší mísku s kusem dobře osušeného fosforu postavíme,

tento zapálíme a rychle prostranným zvonem skleněným po

klopíme, nabéře se brzy tolik toho dýmu pod zvonem, že

není plamen fosforu vidět. Fosfor hoří pokud kyslíku má,

pak shasne. Za dosti krátký čas (několik minut) začíná

se dým jako sníh na klky srážet a stěny zvonu i mísy po

krývat: když pak po usazení jeho zvon sejmeme, najdeme

na jeho stěnách i na míse kyprou vrstvu sněhobílého

prášku, který mezi prsty co těsto se balí a na vzduchu tak

rychle vodu přitahuje, že již za několik minut rozplývati

začíná. Jest to bezvodná kyselina fosforečná. Chceli ji kdo

schovati, třeba mu před zkouškou zvon, mísu, jakož i fosfor

co nejdokonaleji vysušiti, sněhovou usedlinu co nejrychleji

sebrati (lopatkou možnáli platinovou neb skleněnou) a ve
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tkati do suché sklenice se zátkou broušenou a olejem na

mazanou. Ku pohodlnému připravování většího množství

této bezvodné kyseliny je zvláštních strojův třeba. Padneli

z ní kousek do vody, zasičí co žhavé železo a rozpustí se.

Roztok může opět odkouřín býti a dává látku sklovitou,

která však aspoň jednu rovnomocninu vody tak pevně drží,

že jináč odejmuta býti nemůž, leda bychom z této vodnaté

kyseliny fosfor připravili a tento znova spálili.

Neníli právě schvalně třeba bezvodné kyseliny, můžeme

i takto fosfor okysličiti: do veliké prostranné křivule dá

se na 1 částku fosforu 13 částek kyseliny dusičné tak zře

děné, že jen hutnost 12 okazuje (neboť by silnější mohla

příliš prudké a nebezpečné okysličování způsobiti). Ke kři

vuli přiloží se ohlazené jímadlo. Zahříváním kyseliny vy

vinují se červené páry a fosfor (teplem ovšem roztopený)

začíná se okysličovati; vaříť pak se fosfor se vším tím, po

kud docela nezmizel. Někdy třeba přilíti čerstvé kyseliny.

Děj je tento: P+5NO,–PO. +5NO,. Tekutina obsahuje ky

selinu fosforečnou, vodu a nadbytek kyseliny dusičné; od

kuřováním na míse platinové (porculánová se aspoň ku

konci dosti silně nažírá) vyžene se kyselina dusičná a nad

bytek vody. Tekutina odkouřená do hustoty syrupu na

chladném místě buď celá ztuhne aneb usadí množství bez

barevných krystalův, ve vodě snadno rozpustných, na po

větří rozplývavých a silně, ale příjemně kyselých. Tyto

krystaly jsou třetí hydrát kyseliny fosforečné (PO,+3HO) a

slují v lékárnách pro zevnitřní podobu svou ledová ky

selina fosforečná (acidum phosphoricum glaciale). Jestliže

však vodnatou kyselinu odkuřujeme ustavičně a pak ko

nečně i prudce vypálíme, pokud co z ní uchází, zůstane

nám na míse látka za velikého horka měkká, po uchladnutí

tvrdá, křehká a průhledná co sklo, která se ve vodě jen

zdlouhavě rozpouští i spolu značně zahřívá: tatoť je první

hydrát kyseliny fosforečné (PO..HO) se 11 pC. vody. –

Konečně jest i druhý hydrát, který má dvě rovnomocniny

vody (PO..2HO) a také krystaly tvoří.

Máme tedy tři různé hydráty kyseliny fosforečné:

PO.,3HO, PO,2HO, a PO..HO; mimo to kyselinu bezvodnou.
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Toť ovšem také o jiných kyselinách víme, na př. o dusičné,

sirkové a j., avšak zvláštnost fosforečné kyseliny v tom se

zakládá, že každý její hydrát vskutku zvláštní kyselina jest

a se zásadami jiné a jiné soli dává, proto také lišíme je

jmeny a první hydrát zoveme kyselinu meta-fosforečnou a

značíme jej "PO3, druhý hydrát sluje kyselina pyro-fosfo

rečná a má znak "PO3, třetí konečně je obecná č. c-fosfo

rečná ("PO3). Více o této zvláštnosti u solí řeč bude.

Kyselina fosforečná je po sirkové snad nejmocnější a

dává četné soli, fosforečnany (Phosphorsäure-Salze).

87. Je známo, že fosfor na vzduchu slabý bílý, zvláštně

zapáchající dým vydává a ve tmě nadto svítí. Tento úkaz

je následek slabého a zdlouhavého okysličování, které se

od hoření č. rychlého okysličování fosforu nejen tím liší,

že světlo vydává slabé a teplo nižádné (aspoň nepatrné),

ale také tím, že se fosfor tuto s menším množstvím kyslíku

spojuje, níž okysličuje, nežli v případě prvním. Rozezná

váme tedy s důvodem u fosforu hoření rychlé a hoření

zdlouhavé. Následkem druhého tvoří se kyselina fosforová

(PO,; 31+24=55). Bezvodná je lehký bílý, na povětří

vlhnoucí prášek, jejž obdržíme zahřívajíce kousek suchého

fosforu v úzké a dlouhé trubici, tak ustrojené, že vzduch

jen vláskovým otvorem do ní může. Položíli se kousek

fosforu na skleněnou nálevku zastrčenou do prázdné láhve,

a celé ustrojení schová se na chladné temné místo, např. do

sklepa: tu se fosfor při ustavičném silném svítění a dý

mání zvolna okysličí a v PO, promění, která však látka

vlhkostí ze vzduchu přitaženou rozplývá a do lahve kape.

Za několik neděl zmizí fosfor, a v lahvi je tekutina hustá,

příjemně kyselá, vodnatá kyselina fosforová. Její soli slují

fosforany (Phosphorigsaure Salze).

Kyselina fosfornatá tvoří se vařením fosforu s vodou

a nějakou žíravinou (Alkali). Částka fosforu slučuje se

s vodíkem vody a prchá co fosforovodík, částka s kyslíkem

vody a dává kyselinu fosfornatou, která ve spojení se žíra

vinou roztoku zůstane. Kyselina fosfornatá je též bezba

revná, silně a příjemné kyselá a dává soli fosfornatany,

mnohdy pěkně krystalované. Je však slabá kyselina,
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Kysličníku fosforečnatého čistého velmi těžko se nabývá;

jest prášek citronový, vyšším teplem červenající a se všeli

kterými látkami (také s vodou na hydrát) se slučující, ale

málo známý. Již u fosforu praveno bylo, že, kdykoli fosforu

shořeti dáme, nikdy docela neshoří, že vždycky červený

zbytek po něm zůstane. Obzvláště mnoho této červené

látky nabývá se touto pěknou zkouškou: do úzké vysoké

sklenice z tenkého skla dá se vody aspoň +50° teplé a

hodí se do ní kus fosforu; jakmile se roztopí , fouká se

naň dlouhou a na konci vláskovitě súženou trubicí vzduch,

ještě lépe ale čistý kyslík. Fosfor hoří krásně a skvěle pod

vodou, měně se hlavně v kyselinu fosforečnou, jež ve

vodě se rozpouští; spolu však tvoří se množství žlutočer

vených klkův ve vodě plovoucích, ode které mohou býti

cedítkem odděleny. I onen červený zbytek po hoření fos

foru na vzduchu, i tyto červené klky byly dlouho považo

vány za kysličník fosforečnatý, P,O; avšak zdá se, že není

oboje nic jiného než červený fosfor, v nějž se – jak v jedné

tak v druhé případnosti – fosfor přítomným horkem čá

stečně mění.

HLAVA XX.

Chlór a kyslík.

88. Sloučeniny chlóru s kyslíkem četné jsou; známeť

jich posud bezpečně pět; avšak ještě jiné ač meně důkladně

známy jsou, kterých tuto mlčením pomíjíme. Jmena a for

mule těchto sloučenin znějí následovně:

Kyselina chlórnatá (Unterchlorige Säure) =ClO

Kyselina chlórová (Chlorige Säure) =ClOa

Kyselina chlóričelá (Unterchlor-Säure) =CIO,

Kyselina chlórečná (Chlorsäure) =CIO,

Kyselina chlóristá (Uberchlorsäure) =CIO,

Všecky tyto kyseliny nad míru snadno – některé pou

hým třesením – se rozkládají na své součástky a pak na

jiná těla přítomná mocné účinky provádějí, jednak je oky

sličujíce, jednak s chlórem je spojujíce. Počátek činíme

s kyselinou chlórečnou, předně že nejdůležitější jest, zadruhé

že všecky ostatní více méně z ní se vyvádějí. - - -

V. Šafařík, Chemia, 7
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89. Kyselina chlórečná (ClO3; 355+40=755) je dosti

mocná kyselina, která však jen oklikou nikoli přímo ze

chlóru a kyslíku utvořena býti můž. Tvoříť se, když do

silného a teplého louhu žíravého (t. j. kysličníku draselna

tého KO ve vodě rozpuštěného) chlór co plyn pouštíme.

Částka chlóru pojí se s draslíkem na chlórid draselnatý,

kyslík tím vyloučený méní jinou částku chlóru v kyselinu

chlórečnou, jež arci pak s ostatním draslem se slučuje a

chlórečnan draselnatý, sůl nám již dobře známou, dává.

Pochod sluje: 6KO +6Cl= 5CIK-+ClO.Kl.

Ze chlórečnanu draselnatého dělá se tak, že do roz

toku jeho přidáváme kyselinu křemíko-fluorovodíkovou

(2SiF,3H), pokud se tvoří sraženina. Kysličník draselnatý

spojuje se s tou kyselinou přidanou na nerozpustné tělo a

sází na dno: kyselina chlórečná rozpuštěná ve vodě jest.

Bez vody není známa; vodnatá je tekutina bez barvy, ky

selá, lakmus na počátku červenící avšak za chvíli bílící, a

teplem vyšším nad +40° již se rozkládající (na kyselinu

chlóristou a chlórovou: 2ClOg=CIO, +ClO3). Látkám snadno

okysličitelným na př. fosforu pouští kyslík; papír, plátno a

j. t. p. okysličuje silně, až třeba někdy je zapálí. Její soli,

chlórečnany, jsou mnohem důležitější než ona sama, a i

mnohem stálejší, ač i ony dostatečným tepla stupněm vše

cken kyslík pouštějí a ve chlóridy se mění, na př. chló

rečnan draselnatý, z něhož jak známo se kyslík při

pravuje. -

88. Jestliže chlórečnan draselnatý mírným a pořáde

stejným teplem v křivuli vyhříváme, roztopí se zpočátku a

vydává, vra při tom ustavičně, mnoho kyslíku; spolu však

houstne a konečně ztvrdne; nyní pak nepustí kyslík ještě

v něm obsažený, leda by se horka silně přitužilo. Částka

soli rozkládá se úplně a dává kyslík i chlórid draselnatý:

KO,ClO,=KCl+Og. Avšak z těch 60 přistupuje 20 k ostatku

chlórečnana a mění jej ve chlóristan KO.ClO,+O,=KO.CIO,

Z toho vyhání se chlóristá kyselina destilováním ho se sirko

vou (KO.ClO,+SO,=KOSOs+ClO,). Bezvodnou kyselinu

chlóristou ovšem neznáme; vodnatá je bezbarevná, hustá,

velmi kyselá, může býti destilována, aniž se rozkládá;
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spolu je nejsilnější ze všech nahoře jmenovaných pěti ky

Selin chlóru a dává pěkně krystalované soli, chlóristany,

které ovšem také velikým horkem všechen kyslík pou

štějí, avšak mnohem tížeji, nežli chlórečnany (na příklad
K0C10,=KCl+Os). •

89. Kyselina chlóričelá (ClO,; 355+32=675) je z uve

dených pěti nejnebezpečnější; dělá se teplem ze chlórečné.

Jestliže na příklad na sklíčko z hodinek něco kyseliny sir

kové dáme a do ní maličko chlórečnanu draselnatého ho

díme, tekutina ihned silně se zahřeje a temně zhnědne, spolu

uchází žlutý nad míru ostrý plyn; větší kus chlórečnanu dra

selnatého hozený do kyseliny může způsobiti vybouchnutí.

Kyselina chlórečná sirkovou zde vyloučená (KO.ClOg+SOa=

K0.S03+ClOg) mění se totiž hned ve chlóristou, která

v roztoku zůstane, a ve chlóričelou, onen žlutý plyn

(3C10,–CIO,+2CIO,). Sama pro sebe těžko se chytá:

je tekutina červená, teplem +20° vroucí, plynu žlutého, ve

vodě rozpustná. Třesením a zahříváním snadno a nebezpečně

vybuchuje i stroje roztřískává; látky ústrojné taktéž násilně

a třaskavě okysličuje.

90. Kyselina chlórová (ClO3; 355+24=595) je plyn

žlutý, zimou nekapalnící, ve vodě rozpustný. Dává soli

chlórany, mezi nimiž některé pěkně žluté a krystalované.

Kyselina chlórnatá (ClO; 355+8=435) je mimo chló

rečnou nyní nejdůležitější, pro rozsáhlé jí užívání na rychlé

bílení plátna i bavlny, také papíru. Čistá tvoří se vedením

suchého chlóru do lahve, ve které je kysličník rtuťnatý

(HgO+2Cl=ClO+HgCl); v tom pádu ukazuje se co plyn

temněžlutý, zimou na tekutinu oranžovou se srážející a ve

vodě velmi silně rozpustlivý (1 míra vody přes 100 měr

plynu), vůně chlóru podobné, avšak méně příkré, na kůži

náramně ostře účinkující. Volné však téměř nikdy se ne

uživá, leč toliko se zásadami spojené, na př. svápnem, co tak

zvaného chlórového vápna (Chlorkalk, Bleichkalk), jenž ale nic

jiného není než chlórnatan vápenatý (ClO.CaO). Těch slou

čenin nabývá se jednoduše pouštěním plynného chlóru do

slabých a studených roztokův drasla neb vápna, anebo také

pouštěním chlóru přes vlhké vápno; utvoří se tu chlórid a

7*
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chlórnatan (na př. 2KO +2Cl=KO.ClO+KCl). Chlórnatany

samy pro sebe nebílí leč skrovně, ale silně a rychle, když

k nim přidáme chlórovodík čili solnou kyselinu (Salz

säure=ClH); neboť se hned utvoří voda i chlór, jenž pak

bílí (CIO+CIH=-2Cl+HO).

HLAVA XXI.

Brósm. idd, fluor a kyslík.

91. Bróm dává pokud nyní víme jen jednu sloučeninu

s kyslíkem, kyselinu brómičnou (BrO, Bromsäure), která se

navlas tak tvoří, jako kyselina chlórečná (ClO3) a také ve

všem k ní se podobá, vyjímaje že se tak snadno neroz

kládá. Sama pro sebe (vodnatá) je bezbarevná tekutina;

soli její, brómičnany, jsou bezbarevné, krystalují se snadno,

horkem se mění na brómidy a kyslík (na př. BrOs.KO=

BrK+6O).

*Iód se spojuje ve trojím poměru s kyslíkem: kyselina

iódičelá (IO,) je žlutý prášek; kyselina iódičná (IO.) tvoří

se vařením iódu s kyselinou dusičnou a je bílá, krystalo

vaná, ve vodě rozpustná, silně kyselá, horkem dělí se na

iód a na kyslík; totéž i činí ve svých solech iódićnanech.

Kyselina iódistá (IO) srovnává se s chlóristou a je též tělo

pevné, bílé, krystalované. Horkem pouští zprvu jen 2O (měníc

se v kyselinu iódičnou), pak ale zcela se rozkládá. Soli

dává řečené iódistany. -

Fluor nemohl po tu dobu nikterak spojen býti s ky

slíkem.

HLAVA XXII.

Bór a kyslík.

92. Známeť jen jednu sloučeninu těchto dvou prvkův, ky

selinu bórovou (Boraxsäure, Borsäure, BO,; 11--24=35), která

se v přírodě dílem volná, dílem se zásadami spojena nachází.

V krajině toskánské, kteráž Maremmy sluje, vychází z ji

stých skalních děr a otvorův horká pára vodní spolu se

všelikerými plyny: tyto plynné a parné proudy zovou ta

mější lidé sufioni, okolo nich pak tvoří se, schlazením



101

horké páry na vzduchu, malá jezírka horké vody, nazvaná

lagunami; dílem v oněch parách, dílem ve vodě zmíněných

lagun je obsažena kyselina bórová, která se odkuřováním

0né vody dobývá. Jelikož pak v těch krajinách nedostatek

téměř úplný v palivu jest, užívá se důmyslným způsobem

přirozeného horka suffion k odkuřování vody. Této kyseliny

bórové přirozené čili toskanské ročně mnoho tisíc liber se

rozváží. Čistší nabudeme ze dvojboranu sodnatého čili

b0ravu (NaO.2BO.), soli v obchodu obecné a již velmi čisté:

borax rozpustí se ve 2'/, částkách vřelé vody a roztok se

smíchá s takovým množstvím kyseliny solné (CIH), že lak

mus silně červení. Kyselina bórová, co slabší, vyloučí se

a usadí se z vychladlé tekutiny co množství bílých lupín

kův. Tekutina, obsahující chlórid sodnatý (NaO2BO,+CIH=

NaCl+HO+2BOa), sleje se a lupínky v pijavém papíru vy

mačkané i usušené se schovají. K úplné čistotě třeba jich

ještě jednou z horké vody překrystalovati. Takéť kyseli

nu sirkovou je lze vzíti na místě solné.

Kyselina bórová tvoří malé tenké, prozračné i bezba

revné, avšak perlově lesklé lupínky, jež obsahují 44 pc.

krystalové vody (složení BO,+3HO). Horkem nejdříve

v té vodě se rozplývají, pak ji pouštějí a tvrdnou, konečně

velikým horkem roztopují se na bezbarevné, za horka měkké,

za studena tvrdé a křehké sklo, bezvodnou kyselinu

bórovou.

Vody +19° teplé potřebuje na rozpuštění 26 částek,

vřelé jen 3 částky. Chutná slabě kysele, také lakmus jen

slabě barví. Za studena je slabá kyselina, za horka ale

mnohé jiné, i silné na př. sirkovou, vyhání, poněvadž tyto

těkavé jsou, ona pak nic. V líhu rozpouští se a roztok

hoří plamenem krásně i čistě zeleným. Její soli slují bórany

(Borate, Borsäure-Salze) a ohněm též na sklovité látky tekou.

HLAVA XXIII.

MÁřemík a kyslík.

93. I z těchto dvou jen jedinou sloučeninu máme, ky

stlinu křemíkovou (Kieselsäure, Si0,;22+24=46). Jestiť v pří
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rodě jedna z nejhojnějších látek; sama pro sebe tvoří křemen

č. oblázek (Quarz) se všemi jeho nesčíslnými odrůdami

(křišťál, oblázek, pískovec, chalcedon, pazourek atd.); ve

spojení s hlinou, vápnem, železem a mn. j. skládá nepře

hledné hejno minerálův nazvaných křemeny čili silikáty; ba

můžeme bezpečně tvrditi, že ve všech kamenech a horni

nách, ve kterých nepanuje vápno, ona základ tvoří a že tudíž

po kyslíku hlavní část zeměkůry křemík si osobuje. Také

však ve vodách některých (v Geisiru na Islandě), v peří

ptačím a v ostré sklovité kůře travin (bambosu na př.) jest

jí dostatek.

Nejčistší prozračný křemen, obyčejně prohleden čili

křišťál (Bergkrystall) nazvaný, je pouhá kyselina křemíková.

Tvoří obyčejně šestiboké hranoly, spojené s takovýmže je

hlancem; je tělo velmi tvrdé (rýpe sklo), křehké, průzračné,

hutnosti 265, ve vodě, líhu, kyselinách a žíravinách zúplna

nerozpustné, proto bezchutné a lakmus neměnící. V peci

nemění se, avšak plamenem třaskavého plynu taje; můžeť

pak na tenká vlákna tažen a na prohledné kuličky slit

býti. Jediná látka nám známá, která naň působí a jej ro

zežírá, je fluorovodík (FH) č. kyselina kazivcová. Se zása

dami teprva za velikého horka se slívá a sklovité sloučeniny

dává: naše sklo samo není než křemen (silikát) buď drasel

natý, buď sodnatý, buď konečně obojí pospolu.

94. Avšak známe kyselinu křemíkovou ještě v jiné

způsobě: když na př. fluorokřemík (SiF) – plyn bezba

revný – do vody čisté se pouští, rozkládá se způsobem

dosti spleteným, o němž později řeč bude, a vylučuje še

divou, průsvitavou, měkkou huspeninu (Gallerte), která z te

kutiny vyňata, vymačkána a usušena v jemňoučký bílý

prášek se rozsýpává. Tento rozpouští se poněkud ve vodě

(ač arci jen po skrovnu), také v kyselinách, obzvláště ale

v žíravinách č. alkaliích, na př. v roztoku kysličníku dra

selnatého (KO), zdlouhavě za studena, rychle za horka.

Jistými umělými způsoby je možno obdržeti tento způsob

kyseliny křemíkové v celých kusech povahy sklovité čili

beztvárné. Tato beztvárná čili rozpustná kyselina křemí

ková jest hydrát (se měňavým množstvím vody) a nachází
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se také v přírodě co hyalit a opál. Jmenovitě usazují se

posledně jmenované minerály z horkých zdrojů čili vřídel

na Islandu, v nichž je značné množství beztvárné kyseliny

křemíkové rozpuštěné. Pálením ztrácí beztvárný křemen

vodu a tím samým také se mění v podobu křemene kry

stalovanou č. nerozpustnou.

Ze mnohých přirozených křemanův vylučuje se kyselina

křemíková silnějšími kyselinami (solnou, sirkovou a j. t. p.)

snadno, a sice v podobě huspeniny, tedy co beztvárná čili

rozpustná kyselina, z jiných ale (a z těch mnohem tížeji)

co tvrdý prášek, t. j. co krystalovaná nerozpustná kyselina.

Sklo, hlína, porculán, kamenina (Steingut), cihly a mn. j.

jsou křemany, t. j. kyselina křemíková se zásadami různými

a v různých poměrech spojená. Již z toho jediného vysvítá

její veliká důležitost pro život lidský.

0 sloučeninách vodíku s nekovy,

HLAVA XXIV.

Dusík a vodík.

95. Tito dva prvkové tvoří dohromady sloučeninu,

která již od nejstarších časův nosí jméno ammoniak (čili

čpavek), a složení má NH, (14+3=17). Přímo se tito

dva prvkové v jedno spojiti nemohou, předce však tvoří se

ammoniak rozličnými cestami, v přírodě obzvláště za hnití

látek ústrojných – jak rostlinných tak zvířecích – jež

mají při sobě dusík, na př. masa, rohu, kostí, kůže, moči atd.

Také pálením těchto látek, obzvláště v nádobách zavřených

(suchou jich destilací), nabývá se mezi mnohými jinými

zplodinami č. produkty ammoniaku (na př. pálením hnoje,

rohu, kamenného uhlí atd.)

Připravování ammoniaku pouhého děje se ze salmiaku,

soli bílé a rozpustné v obchodu obecné, která může býti

považována za sloučeninu z ammoniaku (NH) a chlórovodíku

(ClH), v celku tedy buď jest NH,CIH, buď NH,Cl.Salmiak,
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rozetřený s dvojnásobným množstvím páleného vápna čili

kysličníku vápenatého (CaO), zahřívá se mírně ve skleněné

křivuli. Ammoniak, jsa vyháněn vápnem, prchá co plyn

a chytá se nade rtutí; vápno a chlórovodík rozkládají se

na chlórid vápenatý a vodu, jež obě v křivuli zůstanou.

NH,CIH+CaO=NHa+CaCl+HO.

Ammoniak je plyn bezbarevný a průzračný, hutnoty

060, vůně nad míru pronikavé a k slzám dohánějící, chuti

perné a žíravé, Čistý hasí plameny a dusí zvířata, aniž

pak hoří, Zimou –40° anebo silným tlakem mění se v

řiďounkou a velmi pohyblivou tekutinu, která odejmutím

tlaku neb zimy hned zase zplynovatí. Voda pohlcuje ho

v náramném množství a rychle, tak že maličko vody vpu

štěné do ammoniaku nad rtutí uzavřeného málem okamži

kův všecken plyn pohltí a jeho zmizení způsobí. Voda

+10° teplá pohlcuje 670 měr ammoniaku (asi '/, své vlastní

váhy) a mění se tím v tekutinu bezbarevnou (hutnoty 088),

náramně čpavou, těkavou a na kůži palčivou, která však

již mírným teplem velkou čásť plynu opět pouští a tekutý

neb žíravý ammoniak (Aetzammoniak) sluje. Ammoniak,

tekutý jak plynný, modří mocně lakmus a je silná zásada,

která všecky kyseliny dokonale nasycuje, dávajíc s nimi

soli ammoniakové.

96. Tekutý ammoniak je sloučenina pro chemika i

pro průmysl chemický velmi důležitá, ba neodbytně po

třebná, která tudíž ve velikém množství se fabrikuje.

K tomu konci destiluje se uvedená míchanina salmiaku *)

s vápnem z velikých železných křivul aneb válcův (skle

něné příliš často v niveč jdou), avšak s přidáním jistého

množství vody, čímž arci rozklad snadněji se děje. Plyn

vyvinovaný pouští se rourami skleněnými do vody ustavičně

chlazené; kdyby však plyn přímo z křivule do vody šel,

mohlaby snadno voda, jdouc lakotně za plynem, až do

samé křivule nazpět vejíti č. vraziti: k uvarování toho

pouští se napřed do lahve prázdné a z té do řady lahví po

dobných (dvou- neb trojhrdlých) vodou ne docela naplněných

*) Obyčejné jest nyní bráti místo salmiaku lacinější síran ammo

niakový (SO2, NH3+HO).
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a rourami ohnutými tak spojených, že plyn než do druhé

lahve vejde, vrstvou vody projíti musí. Toto složení má

dvě výhody: předně že voda, kdyby hned nazpět šla, do

křivule nevejde, než toliko do první prázdné lahve; za

druhé že plyn, kterýby v první neb druhé lahvi nebyl vo

dou pohlcen, jistostně v následujících pohlcen jest. Čím

bližší láhev pohlcovací u křivule, tím silnější se v ní am

moniak nasbírá. Láhve ty trojhrdlé slovou Wolfovy, a

celý stroj Wolfův (Woulfe's Apparat); užívání jeho nenečasté

jest. Nikdy však nedělá se pro obchod voda nasycená am

moniakem, poněvadž příliš snadno plyn zase pouští; oby

čejně má tekutý ammoniak hutnost 0.95 a drží (podlé váhy)

asi 12% plynu. Chlórem se rozkládá na chlórovodík a

dusík čistý (NH, +3Cl=N+3CIH).

HLAVA XXV.

UIalík a vodík.

97. Tito dva prvkové slučují se mnohonásob vespolek a

dávají veliké množství zajímavých a důležitých sloučenin,

jež celkem uhlovodíky (Kohlenwasserstoffe) se zovou. Ně

které z nich (na př. kaučuk) jsou pevné, jiné a sice nej

množší (terpentinová silice, nafta) tekuté, a nemalý jich

počet také plynnou podobu má. Jen z počtu posledních

dvě tuto poněkud probereme, poněvadž ostatní všecky buď

přímo v ústrojné říši se nacházejí, aneb aspoň jen z látek

ústrojného původu připraveny býti mohou, a tudy do

ústrojné č. organické chemie právem se počítají.

Uhlovodík lehký čili bahnatý plyn (Leichter Kohlenwas

serstoff, Sumpfgas) má složení C,H, (12+4=16) a vyvinuje

se ustavičně v podobě bublin z bahnatého dna stojatých

vod, obzvláště když jím zamícháme, a může do překocené

Vodou naplněné lahve se vstrčenou do hrdla jejího nálev

kou snadno chytán býti. Tento však nečistý, dusíkem a

kyselinou uhličitou pomíchaný jest. Čistého nabudeme pá

lice smíšeninu z octana sodnatého (C,H,O,NaO) a vápna ží

ravého, které dříve vodou uhašeno a v hydrát vápna (CaO.HO)

Proměněno bylo, buď v malé křivulce a nebo (prospěšněji)

V dlouhé ležaté rouře, na jednom konci zalité, na druhém
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plynopudnou trubicí opatřené. Zbude uhličitan vápenatý a

sodnatý, ujde uhlovodík lehký: C,H,O,NaO+CaO.HO=

C,H,+NaO.CO,+CaO.CO,.

Uhlovodík lehký je plyn bezbarevný, bez vůně a bez

chuti, hutnoty jen 0,56 obnášející (proto lehký uhlovodík) a

ve vodě jen pramalinko rozpustitelný. Zvířata a lidi dusí,

plamen hasí, sám ale hoří plamenem bledě nažloutlým, dávaje

při tom kyselinu uhličitou a vodu (C,H,+Os=2CO, +4HO);

plamen pak, ač bledý, předce velmi horký jest,

Tento plyn vyskytuje se často ve velikém množství

v uhelnách (dolech na uhlí kamenné) a tam slove báňský

plyn (Grubengas). V malém množství neškodí, jestliže však

více ho jest, tvoří s povětřím v dolech míchaninu, nazvanou

třaskavý plyn horníkův (das schlagende Wetter); neboť ona

dotknutím plamene se zapaluje a s náramným třasknutím

shořuje, dělníky dílem popálením těla dílem udušením usmr

cuje, nýbrž někdy sesypání celého dolu způsobuje. Příčina

toho náramného třaskání uhlovodíku se vzduchem smíše

mého, kdežto pouhý tiše hoří, je tatáž, co u třaskavého plynu

vlastně tak zvaného, a byla tamže (viz 20) vysvětlena.

Ochrany v tom pádu poskýtá lampa bezpečná (Sicherheits

lampe), kterou slavný anglický zpytatel Davy vynalezl. Je

to kahan obklíčený kolkol sítí drátěnou, tak hustou, že na

každý čtvercový palec aspoň 400 ok drží. Třeba plyn do

lampy vnikl a tam se zapálil, předce plamen nemůže vem ;

neboť okolná síť kovová tolik tepla mu odjímá, že zevnější

plyn se nemůž dostatečně zahřáti aby též se zapálil.

98. Uhlovodík těžký aneb plyn olejný (Schwerer Kohlen

wasserstoff, Oelbildendes Gas), také světiplyn (Leuchtgas)

má složení C,H, (24+4=28) a nenalézá se v přírodě.

K umělému jeho vyrobení smísí se opatrně 1 část nejsilněj

šího líhu (Alkoholu) se 4 částmi anglické kyseliny sirkové

a míchanina ve křivuli se zahřívá. Líh (C, H, O,) pouští

kyselině sirkové dvě rovnomocniny vody a tím samým mění

se v ucházející plyn olejný, jenž nad vodou se chytá.

C, Hg O,=C, H, +2HO.

Těžký uhlovodík je plyn bez barvy, vůně a chuti,

hutnoty 097, zvířata a lidi rychle dusící (jedovatý). Pla
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meny hasí, sám ale hoří plamenem jasným, skvělým a bě

lostným. Se chlórem do suché nádoby veden, slučuje se

s ním v tekutinu olejovitou, nad míru příjemně a silně vo

nící (složení C, H, Cl.); odtud jméno plynu olejového. Za

tepla +0" mění se tlakem asi 40 atmosfér na tekutinu.

V zavřených nádobách silně rozpálen (na př. skrze žhavou

rouru porculánovou hnán) pouští polovici uhlíku, jenž co

lesklá kůra neb co saze na stěnách se ukládá, a mění se

v uhlovodík lehký (C, H,=C,+C,H.). Hned se přesvěd

číme, že tato vlastnost při něm předůležitá jest.

Uhlovodík těžký tvoří se mimo uvedenou cestou také

ještě vypalováním téměř všech posud v tom ohledu zkou

šených ustrojnin (dřeva, papíru, škrobu, pryskyřic, tukův,

masa, rohův atd.) v zavřených nádobách, tak řečenou su

chou destilací (trockene Destillation) jich. Pochod lučebný,

který se tu děje, je tak spletený, že posud nebylo lze dáti

jeho vysvětlení, obzvláště an nejen uhlovodík těžký, ale ještě

množství jiných sloučenin (uhlovodík lehký, vodík, kyslič

ník uhelnatý, kyselina uhličitá, ammoniak, ocet, dřevěný

lih, smolnaté částky a mn. j.) tímtéž pochodem se tvoří.

Nejvíce však uhlovodíku těžkého vydávají ze sebe (za suché

destilací) mastnoty, pryskyřice a látky buď na jedny buď

na druhé bohaté na př. smolné dříví, mastné (v ohni se spé

kající) kamenné uhlí. Obzvláště z poslední látky připra

vuje se nyní téměř ve všech velikých městech Europy plyn

kamenouhelný (Steinkohlengas) t. j. smíšenina mnoha ply

nův, mezi nimiž asi 10% podlé objemu uhlovodíku těžkého,

která k osvětlování ulic slouží. Kamenné uhlí destiluje se

k tomu konci ze železných válcovitých křivul, zazděných

hromadně do zvláštní pece, řeřavostí mírně červenou, po

kud jaký plyn ze sebe dává. Zbytek ve křivulích, kok (viz 30)

je výborné topivo; plyn pouští se pro čištění skrze dlouhé

kroucené trouby, ve kterých dehet (Theer) osazuje, skrze

vodu studenou, která mu ammoniak ujímá, i konečně přes

hašené vápno (CaO.HO), které z něho kyselinu uhličitou

(C0,) a sírovodík (SH) pohlcuje. Plyn vyčištěný sbírá se

v ohromném plynojemu č. gasometru a odtud se tlakem

pokud možné stálým a jednostejným (asi 2–3 palcův vody)
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po rourách na náležitá místa rozvádí. – Nejnovější dobou

dělá se z dříví plyn ještě lepší nežli jest kamenouhelný.

99. O plamenu. Jestliže jen dost málo pozoru obrá

tíme na úkazy při hoření různých látek, seznáme v nich

dva hlavní rozdíly: některé z nich, na př. uhlí, hoří na

vzduchu a i v kyslíku bez plamene, toliko doutnajíce neb

řeřavějíce, jiné naproti tomu jasný a horký plamen ze sebe

vydávají. Všecky plyny na př. a všecky tekutiny hořlavé,

ale i mnohá pevná těla (síra, fosfor, dříví, smola, lůj) hoří

plamenem. Zde se nám však jedná hlavně jen o plamen

obyčejných hořlavin (mastnoty a dříví). Nahoře bylo pra

veno, že tyto zahřáty neb rozpáleny dostatečnou měrou

vesměs uhlovodík (lehký a těžký) poskytují: pozorujme

tedy, co se státi musí, když podobnou látku buď do ohně

vložíme, aneb na konci kahanem zahřejeme: zajisté že za

jistou dobu – až se dostatečně rozpálí – plyn uhlovo

díkový ze sebe vydávati počne, ten dotkna se plamene blíz

kého zahoří sám, a nyní již hořením svým tolik horka vy

dává, že i po odstranění plamene původně ku podpálení

potřebného vodík v těch palivech obsažený v podobě uhlo

vodíku vyhání, pokud jaký jest: jeli všecek vodík co uhlo

vodík vyhnán, pak arci plamen mine, zbude jen doutna

jící uhel. I zde máme tedy suchou destilací, jen že horko

k ní potřebné spálením jedné částky samého paliva se

tvoří. Zbývá však ještě vysvětliti, proč některé plameny

bledé jsou, jiné skvoucí a bělostné. Nejlíp pochopíme tuto

věc vyšetřujíce plamen svíčky neb lampy. V té jak

známo knot se nachází, jenž není nic jiného, než svazek

vláskových trubic, jimiž tuk již o sobě tekutý aneb horkem

roztopený do výšky se vyssává. Přiblížením sirky neb

louči ku konci knotu začne se tuk rozkládati a mnoho

uhlovodíku vydávati; ten chytne a utvoří plamínek. Již

nyní – třeba sirka odstraněna byla – ten plamínek tolik

horka vydává, že se tuk dále rozkládá a ustavičným uhlo

vodíku ze sebe vydáváním plamen živí, pokud tuku jest.

Avšak pozorujme plamen svíčky neb lampy blíže: uvidímeť

že nemá vesměs jednostejnou jasnost: dole má namodralé

pásmo, okolo knotu je tmavý prostor nesvítivý, hořejší
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částka kužele plamenného svítí jasně, a celek konečně je

obalen teníčkou téměř neviditelnou vrstvou, jako pláštěm.

Vysvětlení všech těch zvláštností není těžké: vímeť, že ku

hoření kyslíku (vzduchu) třeba; avšak plyn z oleje se vy

vinující u vnitru plamene hořeti nemůž, jen na povrchu jeho,

kde se vzduchu dotýká: vnitřní část plamene pak nicméně,

ač nehoří, předce hořícím kolkol obalem velmi se roze

hřívá; my pak víme (98), že se světiplyn horkem na uhlík

a na lehký uhlovodík rozkládá; toť pak v plamenu skutečně

se děje; vnitřní onen horký, ale temný prostor je právě

místnost, kde se tento pochod děje, o čemž je snadno se

přesvědčiti vstrčením chladného těla do něho, které se tam ihned

sazemi pokrývá. Uhlovodík lehký tak utvořený vyjda na

povrch plamene hoří, uhlík co jemný prášek (saze) v něm

hustě plující rozpaluje se horkem plamene na bělo a způ

sobuje bělostný svit jeho.

Nejkrajnější řiďounký obal plamene jest ta končina, kde

konečně všecko se spaluje a s kyslíkem spojuje: on je také

nejpalčivější krajina plamene.

Tedy plamen sám nesvítí, než toliko žhavé pevné čá

stečky v něm plující; proto nesvítí vodík téměř nic: neníť

v jeho plamenu nic pevného, co by se rozpálilo a zářilo :

proto svítí uhlovodík lehký jen málo; proto ale svítí

uhlovodík těžký, proto svítí fosfor hořící přesilně; u fosforu

za tou příčinou, že se pevné bílé tělo, kyselina fosforečná,

tvoří, jejížto částice horkem rozpálené onen bělostný svit

plamene způsobují.

Že vysvětlení té příčiny, pro kterou plamen těžkého

uhlovodíku tak jasně svítí, v skutku je pravdivé, o tom

nabýváme přesvědčení jednoduchou zkouškou. Jestliže to

tiž tenkým (jen co vlas silným) otvorem kuželovité rourky

ze skla neb z kovu připravené proud čistého vzduchu do

plamene svíčky neb kahanu pustíme, plamen ovšem se ohne

a jde za směrem proudu, prodlouží se do podoby dlouhého

končitého kužele, avšak ztratí jasné světlo a nabude téměř

docela té povahy, kterou na obyčejném plamenu jen nej

dolejší část jeho má; stane se prosvítavým, bleděmodrým.

Spolu však vydává mnohem více horka než dříve, neboť
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jestliže konec obyčejného plamene svíčky sotva stačí, aby

na př. teničký stříbrný drát roztopil, můžeme koncem toho

proměněného plamene kus stříbra třeba zvící hrachu snadno

roztopiti. Vysvětlení je snadné: na obyčejném plamenu

děje se hoření jen svrchu, tedy neúplně, zde také uvnitř,

poněvadž do prostředka horkého plamene vzduch tlačíme:

částečky uhlíku shoří, než se mohou rozpáliti aby svítily,

proto plamen bledý, mdlý; avšak za jednu a tutéž dobu

více uhlíku se spálí než v obecném plamenu, odtud větší

horko. Této jednoduché pravdy užívá se v největší rozsá

hlosti i v chemii samé i v průmyslu, na př. v hutnictví,

kovostrůjství, sklářství atd. na dosažení většího účinku je

dním a tímže množstvím paliva; tlačíť se měchy shuštěný

vzduch do peci, protože dokonalejší shoření více tepla dává.

V malé míře užívá se té pravdy v obraze dmuchavky (Löth

rohr), trubice 8 neb 10 palcův dlouhé, přímým uhlem za

křivené a na dolejším konci tenkým otvorem opatřené i

určené k sesílení plamene lampy vtlačováním vzduchu. Pro

chemika, mineraloga, zlatníka, hodináře jestiť ona nástroj

neodbytně potřebný. Největšího horka nabývá se arci hná

ním kyslíku skrze dmuchavku do plamene.

100. O hoření vůbec. – O hoření již nejednou v našich

posavadních rozpravách řeč se děla; avšak věc je nejen

pro chemika, ale také pro život– domácí a průmyslný – tak

důležitá, že, ačkoli důkladné jí vyložení i mnohem větších

známostí předběžných i mnohem více času i místa by žá

dalo, nežli nám tuto se přeje, předc alespoň hlavní její

rysy podati potřebou se vidí. V obyčejném životě arci vi

díme, že hoření jenom na vzduchu se děje, avšak již dva

kráte (u síry a u chlóru) viděli sme, že to, co oheň vlastně

tvoří, totiž plamen, také v jiných látkách povstati může :

ohledem chemickým vyrozumíváme hoření v ten smysl, že

jest spojování dvou těl různorodých, s kterým je spojeno

vyvinutí horka a světla t. j. plamen.

Rozumíť se samo sebou, že, aby tento úkaz přirozený

povstati mohl, jisté výminky vyplněny býti musejí. Tyto

jsou v krátkosti: 1) Tělo hořlavé čili zapálení schopné,

hořlavina (Brennstoff); 2) tělo zapalující t. j. sloučením svým
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s hořlavinou oheň způsobující, palivina (Zündstoff); 3) jisté

teplo k tomu potřebné, aby ohnivé obou slučování t. j. hoření

svůj počátek vzalo, teplota zápalná (Entzündungstemperatur).

Jestliže na př. fosfor co hořlavinu vezmeme a do kyslíku co

paliviny ponoříme, musíme jej aspoň na +45° neb +50°

zahřáti aby zahořel, toť tedy je teplota zápalná. Tato po

slední je ovšem rozdílná u rozličných hořlavin na př. u

fosforu přeskrovná, u síry větší (aspoň +120°), u uhlíku

největší (okolo +500° a i výše); avšak i u jedné a téže

hořlaviny podlé paliviny různá jest, na př. antimón ve chlóru

již za obecného tepla hoří, v kyslíku ale (neb, což jedno

jest, ve vzduchu) teprvé červenou řeřavostí se zapaluje.

Vůbec pak zapalují se hořlaviny tím nesnadněji, čím vyšší

při nich teplota zápalná. Jestliže tělo hořící do dusíku neb

kyseliny uhličité strčíme, shasne, a sice z té příčiny, že mu

palivinu k delšímu hoření naprosto potřebnou odnímáme;

avšak toho konce ještě jináče můžeme dosíci, jestliže totiž

silně je ochladíme, tak silně, že teplota jeho pod stupeň zá

palné teploty klesne; tak na př. žhavé uhlí na kamennou

podlahu uvržené rychle shasíná, poněvadž se mu tím tolik te

pla ubírá, že teplota jeho pod zápalný stupeň klesá, jenž

právě při uhlí vysoko je položen. Můžeme tedy za čtvrtou

výminku k hoření potřebnou položiti, aby teplota hořícího

těla nikdy pod jistý stupeň neklesla. Této věci použil

Davy, jako již nahoře vyloženo bylo, důmyslně k sestrojení

své bezpečné lampy: hustá kovová síť ji obkličující odbírá

a odvádí tolik tepla, že, by hned plyn v ní se zapálil, pla

men ven nemůže, neboť síť ač horká předce tak horká není,

aby na zápalnou teplotu okolního plynu se vynesla. Po

dobná síť, vložená do kuželovitého plamene svíčky, přeřízne

jej: on hoří jen pod sítí, nad ní pak nic. Že ale plyn

v skutku sítí se prodírá, ač nahoře nehoří, ukáže se při

blížením louči neb sirky k hořejší straně síti : plyn ihned

zapálí a hoří také nad sítí.

Rozumí se samo sebou, že o nižádném těle naprosto

nemůž řečíno býti, zdali by hořlavinou nebo palivinou bylo,

jen ohledem na jiné. Tak na př. měď ve vroucí síře hoří:

tu zajisté měď je hořlavý prvek, síra palivý. Síra pak
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sama horká a do chlóru daná náhle a s velikým horkem

se s ním spojí t. j. ve chlóru shoří; tu jest síra hořlavina,

ač předešle palivinou byla. A konečně sám chlór, jestliže

s kyslíkem se sloučí, proti němu co hořlavina, co trpné

tělo se chová, kyslík pak k němu palivinu tvoří. Sluší pak

znamenati, že užívání slov hořlavina a palivina nyní širší

jest nežli původně bylo, a i tam se děje, kde vlastně ho

ření žádného není; na př. když se kyslík s dusíkem na

kysličník dusnatý (NO) sloučí, rozeznáváme i v té slouče

nině a vůbec ve všech sloučeninách částku hořlavou čili

trpnou (zde dusík) a palivou č. činnou (zde kyslík), byť třebas

ty sloučeniny ani ohněm nepovstaly, ani povstati nemohly.

Někdy je těžko ba nemožno říci, které tělo by trpné bylo

a které činné, na př. v cyanu čili uhlodusíku (CN).

Poslední a zajímavá vlastnost dějův spalovacích (Ver

brennungsprocess) je nerovné množství tepla z různých

hořlavin hořením se vyvinující. Jestliže na př. 1 libru či

stého uhlíku tak spálíme, aby všecko teplo tím zbuzené

úplně od studené vody bylo pohlceno, zahřeje se tím 8000

liber vody o 1" (Celsiova teploměru): pravímeť, že účinek

čili výhřevnosť (Wärmeeffekt) uhlíku obnáší 8000 jednic tepla

(Wärmeeinheiten). Jedna libra vodíku touže cestou spálená

však 35.000 liber vody o 1" zahřívá; výhřevnost vodíku

tedy 35.000 jednic tepla obnáší t. j. 4'/, tolik co uhlíku.

Mýlil však by se, kdoby z těchto čísel soudil, že hořením

vodíku teploměr na 4/,kráte vyšší stupeň se vyhání nežli

hořením uhlíku: naopak toho vyhání se teploměr hořením

uhlíku ve vzduchu na +2500", hořením vodíku ve vzduchu

jen na +2100". Příčina toho rozdílu ta jest, že pára

vodní, která se hořením vodíku tvoří, mnohem více tepla

vyproštěného pohlcuje a v sobě tají čili váže, nežli kyselina

uhličitá, která se hořením uhlíku vyvinuje. Musíme tedy

činiti rozdíl mezi výhřevností absolutní čili prostovzatou

(kde se všecko teplo hořením vyvinuté v jedno sbírá) a

mezi teploměrnou čili pyrometrickou, kde jen na teplo, jež

teploměr ukazuje, ohled béřeme, nehledíce na tu částku te

pla, kterou zplodiny hořením vytvořené (Verbrennungspro

dukte) vázanou čili v sobě utajenou preč odnášejí.
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Co tuto o hoření řečeno, je v skutku jen slabý stín

velerozsáhlé a veledůležité, avšak také nad míru těžké náuky

o hoření, která jmenovitě průmyslnému chemikovi našich

časův důkladně známa být musí, ač chceli prospěšně své

povolání zastati.

HLAVA XXVI.

Síra i vodík.

101. Známe hlavně dvě sloučeniny, sírovodík (HS) a

sirník vodičitý (HS,).

Sírovodík (Hydrothion, Schwefelwasserstoff, HS; 1+16

=17) je plyn v přírodě volné řídký, hlavně v okolí sopeč

ném anebo ze sopek samých se vyvinující, potom v tak

zvaných sirnatých pramenech (Schwefelquellen) a zřídka ve

vodě mořské rozpuštěný. Nejvíce tvoří se v přírodě hnitím

sirnatých látek ústrojných, na př. bílku, masa, krve, a proto

hlavně tam jest ho častěji cítit, kde lidé a zvířata ve vět

ším množství pohromadě se zdržují.

Přímo nemohou býti síra a vodík spojeny, ovšem ale

nepřímo. Když polejeme železo vodnatou kyselinou sirko

vou, okysličí se železo a vodík se vyvinuje; vezmemeli

v okolnostech jináče jednostejných železo spojené se sirou,

sirník železnatý (Schwefeleisen), vodík též se vyvine, ale

vezme síru k sobě a dá sírovodík. Třebať tedy jednoduše

vzíti sirník železnatý a políti v lahvi plynopudné rozředěnou

kyselinou sirkovou : plyn se chytá nad vodou teplem neb

nade rtutí. FeS+SO,HO=HS+ FeO SO,

Sírovodík je bezbarevný plyn, hutnosti 1*19, vůně

z blízka sladké a dusivé, zdaleka odporné po shnilých vej

cích. Tlakem 16 atmosfér mění se za obyčejného tepla

v řídkou pohyblivou tekutinu, ve vodě studené rozpouští se

dosti snadno (1 míra vody 2/, míry plynu) a dává vodu

sírovodíkovou, bezbarevnou, silné plynem zapáchající, jejž

ale vařením všecek pouští. Sírovodík je plyn nad míru je

dovatý, neboť již | ooo jeho ve vzduchu obsažená moří

ptáky, 'mo větší zvěř, na př. psy, koně. Lidé, kteří pod

zemní kanály městské vyklizují, ubíhají často v nebezpečné

udušení sirovodíkem; nejlepší prostředek proti následkům

V. Šafařík, Chemia, 8
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přílišného sirovodíku je, voněti ku chlórové vodě (ne však

silné), neboť chlórem se ihned rozkládá na chlórovodík a síru

(HS+Cl=S+HCl). To samé se děje kyslíkem na vzduchu,

ač zdlouhavě; proto ztrácí voda sírovodíková na vzduchu

vůni a usazuje bílý prášek, síru (HS+O=S+HO). Sirnaté

prameny jsou přirozená (ač vždy velmi slabá) voda sírovo

díková. Bývajíť z většího dílu horké.

Zapálen hoří plamenem bleděmodrým, dávaje kyselinu

siřičitou a vodu (HS+3O=SO,+HO). Jeli nádoba, ve které

hoří, úzká, neshoří všecka síra, než usadí se na stěny její.

Jeli kde příliš mnoho toho plynu v povětří, je proti němu

snadná pomoc; zapálí se kus síry a nosí se hořící kolem,

pokud sírovodík nezmizí. Sírovodík a kyselina siřičitá

rozkládají se cele v síru a vodu: 2HS+SO, =3S+2HO.

Sírovodík je slabá kyselina; lakmus ním červená, avšak

nabývá jen vinné barvy, nikoli jasně červené (tak zvané

cibulové) jako od silných kyselin. Se zásadami se slučuje,

avšak zvláštním způsobem: vodík sírovodíku s kyslíkem

zásady (kysličníka) pojí se na vodu, síra s kovem na sir

ník, na př. KO+HS=KS+HO. Jelikož pak veliká část

sirníkův kovových jsou těla ve vodě nerozpustná a všelijak

barvená, je sírovodík důležitý prostředek na oddělování kovův

od jiných prvkův a na poznávání jich (skoumadlo na kovy).

Sírovodík účinkuje nejen na kysličníky kovův, ale i

na samotné kovy, tím způsobem, že jim síru pouští a je

v sirníky mění; proto nabíhají na př. měděné a olověné

věci v laboratoriích rychle černou kůrou; proto žloutne a

hnědne stříbro v obydlích lidských, ba jistými jídly (vej

cemi, rybami atd.) hned černá, Ag+HS=AgS+H. Stří

brné mince v kloakách nalezené bývají docela v černý

sirník stříbrnatý (AgS) změněny.

Sirník vodičitý čili tekutý sírovodík (HS, dle jiných

HSs) těžko se čistý připravuje a tvoří tekutinu žlutému

oleji podobnou, hutnější od vody, odporně vonící. Na

vzduchu (obzvláště s vodou) se rozkládá na síru a sírovo

dík: HS, = S+HS.

Selén dává jen jednu sloučeninu, selénovodík (Selen

wasserstoff, HSe;1+39=40), plyn bezbarevný, téměř co
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sirovodík vonící, ve vodě rozpustný, jenž ještě snadněji než

sirovodík svůj selén pouští a v podobě červeného prášku

osazuje (HSe+O=Se+HO).

HLAVA XXVII.

Fosfor a vodík.

102. Známe tři sloučeniny PH, PH, a P,H.

Fosforovodík plynný (Gasförmiger Phosphorwasserstoff;

PH;;31+3=34) nenachází se v přírodě; tvoří se snad v ma

lém množství hnitím rybího masa.

Uměle připravuje se zahříváním fosforu s vodou a nějakou

silnou zásadou, např. kysličníkem draselnatým, až do varu.

Cástka fosforu béře vodě kyslík, aby se v kyselinu fosfor

natou proměniti a se zásadou spojiti mohla; vodík tím

z vody vyloučený pojí se s jinou částí fosforu na fosforo

vodík. 4P+3HO = PH,+3PO. Fosfor poleje se v ne

veliké baňce skleněné silným louhem žíravým (roztokem

kysličníku draselnatého), vzduch v baňce se vodíkem vy

žene anebo hořícími sirkami kyslíku zbaví; pak se nasadí

korek s trubicí plynopudnou a tekutina se vaří. Plyn chytá

se nad vodou, anebo pouští se (skrze vodu) v jednotlivých

bublinách na vzduch, kdež se ihned zapaluje. Snadněji

nabývá se fosforovodíku házením fosfidu vápničnatého (Ca,P,

Phosphorcalcium) do vody; také v tom pádu plyn, jestliže

hned do vodou naplněných zvonův se nenachytá, na vzdu

chu se zapálí a shoří (5Ca,P + 10HO=10CaO+3PH,+P,H).

Fosforovodík je plyn bezbarevný, hutnosti 1*19, ve

vodě málo neb nic nerozpustný a tím památný, že – podlé

dvou uvedených způsobů připravený – na vzduchu za oby

čejného tepla hned a sám sebou se zapaluje; každá bu:

blinka jeho, jakmile z vody na vrch vyjde, slabým vybl

knutím ve skvělý, bílý plamen vyrazí a shoří, měníc se na

vodu a kyselinu fosforečnou (PH, | 8O=PO,+3HO), která

hustý bílý dým v podobě pravidelného, vždy více a více se

šířícího kroužku tvoří. Při tom je cítit obzvláštní nepří

jemnou vůni, která k vůni hnilých ryb bývá přirovnávána.

Větší množství toho plynu náhle s kyslíkem smíšeno může

8*
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nebezpečné třasknutí způsobiti, pročež s ním sluší opatrně

sobě počínati.

Jestliže fosfor vaříme s draslem a vodnatým líhem,

nabudeme plynu, který tutéž hutnost a vůni, totéž složení

(PH,) má, jako plyn první cestou nabytý, ale na vzduchu

sám se nezapaluje, ačkoli zapálen hoří. Taktéž házením

fosfidu vápničnatého do kyseliny solné místo do vody na

bývá se fosforovodíku, který totéž složení a vůbec všecky

ty vlastnosti má, co onen samozápalný plyn, vyjímajíc tu

jedinou, že se na vzduchu sám sebou nezapaluje. Ba což

nadto: onen plyn samozápalný, pobyv delší čas ve zvonu

nade rtutí, nezapaluje se více sám, ač ostatní vlastnosti a

chemičné složení má jako dříve; naopak onen nesamozá

palný fosforovodík mění se hned v samozápalný, jakmile se

do něho pustí maličko kyseliny dusičelé (NO;). Dlouhý

čas bylo marné přemyšlování o příčinách této různosti při

chemickém složení předce jednostejném; konečně pak věc

takto se vysvětlila : onen samozápalný fosforovodík (selbst

entzündlicher Phosphorwasserstoff) není čistý; vedeli se ho

větší množství zdlouhavým proudem skrze úzkou a ledem

se solí silně ochlazenou trubici skleněnou, usadí se v té tru

bici čírá bezbarevná a velmi pohyblivá tekutina, která ani

při –20° nemrzne, ale již při +30° rychle v páry se mění a

na vzduchu okamžitě se zapaluje; plyn pak, který tuto te

kutinu osadil, ač ostatní vlastnosti a složení své podržel,

již na vzduchu sám se nezapaluje. Ona tekutina je tekutý

fosforovodík, PH, (31+2=33), a jenom přítomnost její páry

dělá plynný fosforovodík samozápalným, čímž vlastně sám

o sobě není. Onen tekutý fosforovodík snadno se rozkládá

světlem, teplem, silnými kyselinami atd. na fosforovodík

plynný a na pevný (5P,H=3PH,+P,H), a proto lze pocho

piti, proč se samozápalný plyn onen snadno mění v nesamo

zápalný.

Pevný fosforovodík je tělo zelenavé neb žluté, světlem

oranžovatící, na suchém vzduchu stálé a teplem 150° neb

200" se zapalující; má složení P,H (62+1=63).

Z fosforovodíku vysvětlovali starší zpytatelé přírody

tak zvané bludičky čili světýlka (Irrlichter), bledé, tiché,
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kmitavé plamínky, jež se v bahnech a močálech někdy

jen na několik okamžikův někdy po čtvrt hodiny a déle

na jednom a tomže místě ukazují, a bez kouře avšak také

beze všeho tepla jsou. Vysvětlení je však mylné: fosforo

vodík hoří náhle, plamenem skvělým, horkým, dává kouř

hustý, bílý a vůni shnilých ryb. Ze všech těch vlastností

nemají bludičky ani jednu. Nejvíce podobá se, že bludičky

zdlouhavým hořením čili okysličováním plynu bahnatého

čili lehkého uhlovodíku povstávají; neboť víme, že také fosfor,

ač rychle hoříc skvělé světlo a mnoho horka dává, předce

ve zdlouhavém svém hoření jen slabé světlo a téměř žádné

teplo ze sebe nevypouští.

HLAVA XXVIII.

Chlór• bróm, iód a vodík.

103. Jmenovaní tří prvkové, kteří spolu se fluorem ro

dinu prvkův halových skládají, vynikají jak nám známo nad

jiné svou příbuzností k vodíku. Všickni spojují se s vodí

kem jen v jednom poměru, dávají sloučeniny plynné, bez

barevné a ve vodě nad míru rozpustné, jež na sobě ráz

mocných kyselin nesou, a proto také vůbec kyselinami

slují, ač v sobě kyslíku nižádného nemají. Na rozdíl však

od kyselin kyslíkem tuto svou vlastnost majících čili ky

slíkových (Sauerstoffsäuren) jmenujeme ony zmíněné kyse

liny vodíkové (Wasserstoffsäuren). Volnoť teda říkati chlóro

vodík aneb kyselina chlórovodíková, a podobně u ostatních.

Uslyšíme však, jak prvkové haloví na jiné zvláštnostmi

jistými vynikají, že také vodíkové jich sloučeniny čili ky

seliny od kyslíkových v nejednom ohledu podstatně se liší.

Chlór a vodík spojují se přímo: jestliže v čisté suché

lahvi na temném místě rovné míry chlóru a vodíku smísíme,

neuvidíme změn žádných, ani za delší čas: plyny se ne

spojí v jedno. Jakmile však denní světlo se jich dotkne,

ihned počne spojování, barva chlóru ztrácí se rychle a smí

šenina mění se v sloučeninu, ve bezbarevný, plynný chlóro

vodík. Toť se stane okamžitě paprskem slunečním, tak

okamžitě, že třasknutí následuje a nádobu roztrhne. Také
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hořící třískou zavádí se okamžité obou spojení a bouchnutí.

Chlórovodík připravuje se ze soli kuchyňské čili chlóridu

sodnatého (NaCl) a hydrátu kyseliny sirkové (SO,HO).Voda

pouští vodík chlóru, kyslík sodíku; chlórovodík v plynné

podobě ven vychází, sodík okysličený s kyselinou síran so

dnatý čili sůl Glauberovu plodí. NaCl+S0,HO=CIH

+NaO,SO,. Plyn třeba sbírati nade rtutí v nádobách do

cela suchých.

Chlórovodík (Chlorwasserstoff, HCl; 1+355=365) je

plyn bezbarevný, hutnoty 126, vůně silně kyselé a dusivé,

chuti též kyselé, na kůži pálicí a svrbící, na povětří hu

sté bílé dýmy způsobující (poněvadž se s vodní parou ve

vzduchu ihned slučuje a na množství malinkých kapek

tekuté čili vodnaté kyseliny sráží); na docela suchém po

větří nedýmá. Těla hořící v něm hasnou, zvířata ovšem se

dusí: lakmus jím mocně červená. Silným tlakem pro sebe

kapalní; voda jej nad míru silně a lakotně pohlcuje (v te

ple+0" asi 500 měr) a tím se mění v bezbarevnou tekutinu,

která na vzduchu silně dýmá a nad míru kysele chutná. Něco

málo vody vstříknuté do válce naplněného nade rtutí chlóro

vodíkem pohltí jej tak rychle, že rtuť téměř jako do vzdu

choprázdnoty vrazí, až se válec cinkna otřese: neníli klenba

válce dosti silná, může puknouti. Lépe jest vzíti válec toho

plynu postavený do malé misky se rtutí a pustiti válec i

s miskou do vody; jakmile se miska se rtutí pod vodou

odtáhne, vrazí voda a plyn zmizí docela, leda že by s po

větřím byl pomíchán.

Voda chlórovodíkem u +0" nasycená má hutnost 121

a obsahuje v sobě 42 pC. chlórovodíku (podlé váhy). Tato

tekutina však již obyčejným teplem vzdušným mnoho plynu

ze sebe pouští a proto silně dýmá; začínáť vříti již velmi

mírným teplem, avšak bod varu pořád vystupuje (poněvadž

chlórovodíku uchází), až dojde na +110°; při tom teple

destiluje pak ostatek, aniž více plyn ze sebe ztrácí. Chce

meli tedy chlórovodík ve vodě rozpuštěný destilovati, mu

síme k silnějšímu aspoň tolik vody přidati, by 1:10 hut

nosti měl, sice ztráta plynu je nevyhnutelna. Onen roztok,

jenž má hutnosť 1:10, obsahuje 20 pC, plynu (dle váhy) a
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mohl by pro stálost svou ve varu za zvláštní hydrát chlóro

vodíku (HCl +16HQ) býti jmín.

104. Roztok chlórovodíku ve vodě, více méně nasy

tený, je vůbec znám jmenem kyseliny solné (Salzsäure) nebo

chlórovodíkové (Chlorwasserstoffsäure) a tvoří jednu z nej

důležitějších látek, jak pro chemika pouhého, tak pro prů

myslníka. Příprava této sloučeniny podobá se nad míru

přípravě tekutého čili žíravého ammoniaku; sůl kuchyňská

destiluje se s rovným množstvím kyseliny sirkové anglické

a s'/, vody smíšené, ze skleněných, však častěji ze žele

zných křivulí (válcův), a plyn chlórovodíkový pouští se

řadou Wolfových lahví odpolu vodou naplněných, ve kte

rých pak docela pohlcen bývá, anebo do velkých glasuro

vaných džbánův z kameniny (Steingut). Ve válcích vybývá

síran sodnatý. Solná kyselina v obchodu bývá dosti ne

čistá; vždycky je žlutá od chlóridu železitého (Fe,Cl.),

majícího svůj původ v rozežírání – ač nepatrném – želez

ných válcův; mimo to mívá v sobě kyselinu siřičitou, chlór

a často také arsén (co chlórid arsénový, AsCl). Nemáli

arsénu v sobě, může býti jednoduchou destilací vyčištěna;

takovou však která má arsén je těžko vyčistiti, a lépe jest

pak sám sobě z čisté soli a čisté kyseliny sirkové ji při

praviti.

Chlórovodík je slabší kyselina nežli sirková, dusičná

neb fosforečná; na kůži málo neb nic neúčinkuje. Se zá

sadami se neslučuje, nedává žádné chlórovodany (Salzsaure

Salze), ač starší chemikové i takové měli ; neboť dotýkaje

se zásad (kysličníkův) rozkládá se s nimi na chlóridy a

vodu, na př. CaO+ HCl=CaCl+HO.

Brómovodík a iódovodík (HBr, Bromwasserstoff; HI,

lodwasserstoff) jsou oba plynní a ve všech vlastnostech

chlórovodíku tak podobni, žeby věru těžko bylo bez bliž

šího ohledání jich od něho rozeznati. Také oni jsou silně

kyselí, na vzduchu silně dýmají, ve vodě lakotně se roz

pouštějí a dávají tekutou kyselinu brómovodíkovou a iódovo

díkovou. I tyto dvě nespojují se s zásadami, protože s ni

mi hned na brómidy a iódidy i na vodu se mění, na př.

KO+HBr=KBr+HO; KO+HI=KI+HO. Že iód má k
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vodíku slabší příbuznost nežli ostatní prvkové haloví, také

na iódovodíku patrně se jeví; neboť ten se na vzduchu

a světle rozkládá a iód pouští : HI+O=I+HO.

HLAVA XXIX.

Fluor a vodík.

105. Známe jen jedinou sloučeninu z nich, fluorovodík,

která se z fluoridu vápenatého (Fluorcalcium) čili kazivce

(Flussspath), kamene dosti obecného, zrovna tak připravuje,

jako chlórovodík ze chlóridu sodnatého, jen s tím rozdílem,

že fluorovodík všecko nádobí skleněné, porculánové ba i ko

vové, vyjma olověné aneb z drahých kovův zhotovené, roze

žírá. Potřebíť tedy vzíti olověné neb platinové : pro pří

lišnou cenu platinového béře se obyčejně olověná křivule

složená ze zpodiny, na kterou přiléhá vedlé možnosti ne

prodyšně helma čili klobouk též olověný, jehož zoban může

spojen býti buď s jímadlem v podobě lahve olověné, buď

s olověnou trubicí do dvou ramen zahnutou.

Kazivec drobně rozmělněný rozmíchá se olověnou lopa

tkou se 2 částma kyseliny sirkové na kaši, klobouk se na

sadí, skuliny (ač jestli toho třeba) páskou papíru a ma

zem zalepí, a nyní celé složení mírně se zahřívá. Jímadlo

buď ledem a solí se ochladí, chceme-li silnou, anebo jen

vodou odpolu naplní, chcemeli slabší vodnatou kyselinu.

Zbytek v křivuli je sádra (Gyps) čili síran vápenatý; ky

selina musí se schovávati v lahvi olověné neb stříbrné, ta

kovoutéž zátkou dobře zatkané. Také v lahvích z guty-perčy

dobře se drží a – třeba dosti silná jest – nic jim neškodí.

CaF+SO,.HO=HF+CaO.SO,.

Fluorovodík (Fluorwasserstoff; HF; 1+19=20) takto

vyrobený (bez dání vody do jímadla) je tekutina čirá bez

barevná, hutnoty 106, na vzduchu silně dýmající a velmi

těkavá (již u +15" vroucí). Do vody vlita sičí co žhavé

železo. Lakmus silně červení, dýmá a velmi dusí; jeť pak

látka náramně nebezpečná. Již pouhá její pára kouše a

působí kruté bolesti na kůži a pod nehty, padneli kapka

na kůži, způsobí nebezpečné puchýře a takové bolesti, že
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horečka následuje. S vodou smíšená je poněkud méně ostrá,

ale i té sluší jen velmi opatrně užívati. Dříve se za to

mělo, že vypsaná právě tekutina bezvodný fluorovodík jest;

avšak zdá se, že to jen hydrát její, bezvodná je plyn bez

barevný na vzduchu mocně dýmavý, jenž ani při –12" ještě

se na tekutinu nemění.

Nejpamátnější vlastnost fluorovodíku, jak tekutého tak

plynného, je ta, že velmi silně účinkuje na křemen, sklo a

porculán, vůbec na všecky látky, které svou sklovitou po

vahu od křemene mají: všecky takové rozežírá, poněvadž

se její fluor s křemíkem křemene dychtivě na fluorokřemík

spojuje, jenž pak co plyn ubíhá (SiO, +3HF= SiF, +3HO).

Kápneli sehnaný roztok fluorovodíku ve vodě (obyčejně

kyselina kazivcová– Flusssäure – nazvaný) na sklo, začne brzy

vříti, vytratí se v bílý dým a na místě kapky zůstane hlu

boce vyžraná skvrna. Za tou příčinou užívá se jí k leptání

do skla, např. k vyrývání stupňův na teploměry, eudiométry,

k ozdobným výkresům na sklo, nýbrž k hotovení rytých

desk skleněných, jimiž se tiskne jako kovovými (hyalo

grafia). K leptání (Aetzen) může se vzíti plynná neb tekutá

(avšak tato jen rozředěná). Věci k leptání určené pokryjí

se vrstvou vosku a výkres jehlou do vosku se vryje (až

na samé sklo); máli se tekutou kyselinou leptati, přidá

se ještě obruba z vosku, a na předmět příhodně položený

naleje se kyselina; za několik minut sleje se, předmět se

oplákne a vosk teplem odstraní. Leptání plynnou kyselinou

děje se v olověném truhlíku; na dně vyvinuje se plyn, nad

ním leží kresbou dolů předmět, všecko dohromady kryje

víko taktéž olověné. Tekutá kyselina dává čáry vně

hladké, lesklé, plynná draslavé, mdlé, lépe viditelné.

Druhý způsob je obecnější. Leptání skla kazivcem vyna

lezeno již okolo roku 1670 Schwanckhardtem v Norimberce

Fluorovodík srovnává se v ohledu chemickém se svými

nejbližšími sousedy chlórovodíkem, brómovodíkem a iódo

vodíkem, že o jeho složení podlé vzorce nyní vůbec přija

tého sotva lze jakou pochybnosť míti, ač ani ze svých

prvkův přímo složen ani na ně přímo rozložen po tu dobu

nebyl.
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106. Jako chlór, bróm, iód a fluor jakési přirozené

skupeni prvkův skládají, jemuž společné zákony chemické

platí, tak jest věc i při vodíkových kyselinách chlórovodíku,

brómovodíku, iódovodíku a fluorovodíku, které bychom

také ještě halovodíky mohli zváti, aby se tím společná jich

povaha určitě vytkla. Hlavní zvláštnosť halovodíkův již

byla vytčena, že totiž se zásadami nedávají soli podlé oby

čejného způsobu, jako na př. SO, a NaO dává SO, NaO,

než tak, že se tvoří voda a halová sůl, na př. CaO+HF

+CaF+HO. Jiná jich zvláštnosť je ta, že s velikým po

čtem kovův (železem, zinkem, cínem a mnohými jinými) vodík

vyvinují, poněvadž se halový prvek, jenž základ kyseliny

tvoří, s kovem slučuje, pouštěje vodík: patrný to důkaz, že

kovem je silněji přitažen než vodíkem, na př. HCl+Zn

=ZnCl+H. Z té příčiny výborně se kyselinou solnou vodík

dobývá. Avšak i na sirníky kovův působí vodíkové kyse

liny podobnou měrou : halový prvek jde ku kovu, vodík

k síře a tvoří se halová sůl i sírovodík, na příklad

FeS+HCl = FeCl+HS.

Také působení kyseliny dusičné na halovodíky je za

jímavé: kyselina dusičná jak známo mocně okysličuje;

smícháli se s nějakým halovodíkem, okysličí jeho vodík a

halový prvek vyloučí, na př. u kyseliny solné: HCl+NOS

=Cl+NO,+HO; anebo 2HCl+NO,=2Cl+NO,+2HO.

Tedy smíšenina z kyseliny solné a dusičné vyvinuje ze

sebe chlór a kyselinu dusičelou nebo dusíkovou. Přítom

nost chlóru v té smíšenině působí, že mnohé kovy, které

ani solná ani dusičná kyselina samy pro sebe neroz

pouštějí, snadno a rychle rozpouští, poněvadž je volným

chlórem v rozpustné chlóridy mění, na př. zlato a platinu.

Tato míchanina je již ode mnoha století známa a slula

starším chemikům čili alchymistům, nýbrž po tu dobu sluje

královská lučavka (Königswasser), proto že krále kovův

(zlato) rozpouští. Místo chlórovodíku možno také vzíti sal

miak, protože částka kyseliny dusičné ze salmiaku chlóro

vodík vyhání, který pak s ostatní její částkou podle vzorce

položeného se rozkládá; taková je na př. míšenina barví

řův k rozpouštění cínu.
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Je sice v nově vypátráno, že je chemický děj v krá

lovské lučavce poněkud složitější nežli nahoře praveno, že se

totiž hlavně dvě látky, nazvané kyselina chlórodusičelá

NO,C1, a chlórodusíková NO,Cl, tvoří: avšak konečný vý

sledek (na kovy) je jeden a tentýž; neboť obě právě jme

nované látky kovův se dotýkajíce svůj chlór jim pouštějí.

HLAVA XXX.

Některé méně obecné sloučeniny nekovův vespolek.

107. Dusíku. Charakter nestálosti, jejž i ty dusíkové

sloučeniny na sobě nesou, o kterých již mluveno bylo, uka

zuje se ještě patrněji na některých jiných (se sirou a s ha

lovými prvky), které pro tu příčinu až nebezpečnými se

stávají. Nezmiňujeme se tu o nich pro zajímavost neb dů

ležitost, ale proto, že někdy mimo vůli chemikovu se vytvo

řují, jenž pak – neznaje vlastnosti jich – těžkou škodu

utrpěti může.

Sirník dusičitý, NS, (Schwefelstickstoff) tvoří zlatožluté

lesklé hranoly, avšak již mírným teplem neb tlučením ne

bezpečně bouchá a nádoby roztřiskuje.

Chlórid dusíkový, NCla (Chlorstickstoff) tvoří se, kdy

kolvěk chlór do rozpuštěných solí ammoniakových, např. do

salmiaku pouštíme, čehož tedy třeba jest se varovati

(NH,+6Cl= NCla+3ClH). Tekutina žloutne zpočátku, pak

ale osazuje těžké žluté kapky. Tyto jsou chlórid dusí

kový: žlutý, řídký, hutnoty 165, vůně ostré, nepříjemné,

žádnou zimou nemrznoucí, nad míru těkavý. Jest jedna

z nejnebezpečnějších látek, co jen vůbec známe, neboť te

plem, třesením a dotýkáním všelijakých látek (fosforu,

ammoniaku, drasla, ale obzvláště mastnot) náramně prudce

vybuchuje (t. j. na své součásti plynné se rozpadává); již

na př. mastnota od prstův na skle lpějící stačí, by způsobila

tuto explosi.

Neméně nebezpečný, snad ještě nestálejší jest iódid

dusíkový, NIa (Iodstickstoff), který se nejsnadněji utvořuje

smíšením tinktury iódové (viz 54) se žíravým ammoniakem.

Jest prášek černošedý, měkký a jemný, který již za mokra

nemírným třením, za sucha však již nejslabším otřese
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ním svých částic, na př. slabým ohřátím, dotknutím pera,

otřesením stolu a t. d. silně vybuchuje, rozkládaje se na

dusík a na iódovou páru, která v okamžení výbuchu vidi

telný violový oblak tvoří. Bouchnutí není příliš hřmotné

avšak ostré, krátké a nad míru prudké: jestliže na př. do

papíru obalený vybouchne, třeba postavit se opodále, neboť

třísky papíru mohou býti až do kůže vraženy.

Také brómid dusíkový, NBra, tvoří tmavočervený, ostrý,

silně třaskající olej.

Pravý opak tuto vypsaných polučenin jsou fosfid du

sičnatý (N,P) a bórid dusnatý (NB), (jináče fosforodusík a

bórodusík: Phosphorstickstoff Borstickstoff), poněvadž patří

do počtu látek nejstálejších. Oba jsou bílé, kypré a ve

všech kyselinách nerozpustné prášky, jež ani na vzduchu

ani v zavřené prostoře páleny se nikterak neproměňují.

108. Uhlíku. Tuto máme nadevšecko dvě předůležité

sloučeniny, totiž uhlodusík a sírouhlík.

Uhlodusík sluje obyčejně kyan (Cyan) a má složení

C,N. V přírodě není znám a tvoří se uměle, když za

velmi velikého horka přes uhlí, spolu s nějakým lehkým

kovem na př. draslíkem smíšené, dusík pouštíme. Za men

šího horka tvoří se pálením živočišných látek (kůže, ro

hův, suché krve a masa) s draselnatými sloučeninami, na př.

s potašem (KO.CO,) v zavřených nádobách. Kyan je proto

památný, že ačkoli sám tělo složené jest, předce k jiným

prvkům tak se chová, jakoby sám prvek byl: na př. s vo

díkem spojuje se a dává kyanovodík (C,N.H neb CyH), ky

selinu slabou ale náramně jedovatou; s kovy dává slouče

niny nazvané kyanidy (na př. K.C,N neb KCy), ve všech

svých vlastnostech solím halovým (chlóridům, iódidum atd.)

nejvíce podobné. Pro toto zvláštní své chování obdržel

známku vlastní Cy = C,N (12+4=16) a počítá se za nejzna

menitější příklad složených radikálův t. j. sloučenin, které

ale chováním svým místo jednoduchých těl č. prvkův zastu

pují. On sám vyhání se mírným horkem z kyanidu rtuť

natého (HgCy aneb Hg.C,N) a chytá se nad horkou vodou

nebo rtutí. Jest plyn bezbarevný, hutnoty 186, zimnem

– 20" nebo tlakem asi čtyr vzduchův kapalnějící, vůně proni

-
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kavé po hořkých mandlích, velmi jedovatý. Studená voda

pohlcuje ho asi 4 neb 5 měr, silný líh (alkohol) od 20

do 25 měr. Zapálen hoří překrásným purpurovým plame

nem, dávaje dusík a kyselinu uhličitou (C,N+O,=2CO,+N).

O něm a jeho sloučeninách šířeji bude mluveno v orga

nické chemii.

Sírouhlík, vlastně sirník uhličitý (Schwefelkohlenstoff;

CS, ; 6+32=38), je totéž pro síru co kyselina uhličitá pro

kyslík: C+O,=CO,; C+S,=CS, Síra i uhlík slučují se

přímo za řeřavosti červené: žhavé uhlí hoří v páře vroucí

síry jako ve vzduchu a dává sírouhlík t. j. kyselinu uhli

čitou, ve které je kyslík nahražen sirou. Dělá se obyčejně

ve velikém hliněném válci, docela naplněném hrubým uhlím

dřevěným a kolkol silně rozpáleným: rourou na jedné straně

z peci vycházející a korkem zacpanou pouští se čas po čase

síra do stroje, tam ihned v páry se mění a s uhlím v sírouhlík

slučuje; pára sírouhlíková, vycházející jinou stranou ven, vede

se dlouhými, dobře chlazenými trubicemi a tudíž kapalní.

Čistý sírouhlík je tekutina čirá bezbarevná, velmi pohyblivá

a silně světlo lámající, Hutnost má 1:27 a vůni obzvláštní,

silnou, poněkud aromatickou, ale pro podobnost s vůní síro

vodíku nepříjemnou: chuť tak jeho jakož i páry jeho je pro

nikavě sladká a kořenná. Je náramně těkavý, vřeť již te

plem +46", avšak i za obyčejného tepla vzdušného pře

rychle se vypařuje a tím silně se ochlazuje (pod vývěvou

až na –60°); chová se tedy pod vodou v dobře ucpaných

nádobách a ve chladné místnosti. S vodou se nemísí, ovšem

ale a dlé libosti s alkoholem, étherem, se silicemi a s mast

nými oleji. Na vzduchu snadno hoří plamenem modrým,

plodě dusivé dýmy kyseliny siřičité s uhličitou (CS,+6O=

CO2+2SO,). V kyslíku tak prudce hoří, že platinový drát

taje; v kysličníku dusičitém hoří plamenem pěkným a ve

likým barvy nazelenalé. Jeho pára se vzduchem pomíšená

tvoří způsob třaskavého plynu.

Síru, fosfor, mastnoty, pryskyřice, kaučuk rozpouští vý

tečně a u velikém množství, roztoky zvolna vykouřeny zů

stavují jmenovaná těla neproměněná po sobě. Roztok síry

v něm osazuje zvolna vykouřen krystaly pěkné průzračné
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a přirozeným k nerozeznání podobné. Fosforu rozpouští -

1 čásť sirouhlíku až do 20 částí; těla pórovatá (na př. páska

pijavého papíru) do roztoku toho namočená a na vzduchu

zmítaná zapalují se sama, poněvadž po vypaření sírouhlíku

fosfor předrobně rozptýlený zbývá, jenž ihned s kyslíkem

začne se tak rychle spojovati, že teplem zbuzeným zahoří.

Sírouhlík slouží nyní hlavně k dělání výtečných lakův pry

skyřičných a ku rozpouštění kaučuku. Sírouhlík je – ač

lakmus nečervení – pravá kyselina, protože se zásadami

snadno se slučuje, a sice mohou zásadou při něm býti – věc

zajisté nemálo památná –jak kysličníci tak sirníci; jest na

příklad sloučenina KO.CS, a také KS.CS,; tyto sloučeniny

zoveme sírouhličitany čili sulfokarbonáty; druhý zde uvedený

je jmenovitě patrný příklad solí sirných (Schwefelsalze) t. j.

těch, ve kterých i zásada i kyselina svou povahu (t. j.

svou zásaditost a svou kyselost) nemají od kyslíku než

od síry.

Uhlík a chlór dávají mnoho znamenitých, ale posud málo

neb nic neužívaných sloučenin, které mimo to vesměs do

ústrojné chemie náležejí, poněvadž jen z ústrojných látek

mohou býti vyzískány. Přímo se chlór s uhlíkem nikterak

neslučuje.

109. Síry a selénu. Zde toliko zmínky zasluhuje chlórid

siřičnatý, S,Cl, jenž se tvoří vedením sušeného chlóru přes

roztopenou síru a silným chlazením utvořené páry: tekutina

červenožlutá, vůně odporné, teplem +144" vroucí a vodou

se rozkládající. Hutnotu má 169 a užívá se (dílem) k vul

kanisování kaučuku. Jest také chlórid sirnatý (SCI), též

tekutý ale nestálý, teplem ve předešlý a ve chlór se dělící.

Síra dává se selénem sloučeninu pěknou: sirník seléni

čitý, SeS,, prášek ohnivě červený, teplem +100° měknoucí a

něco vyšším na tmavě červenou průzračnou sklovatinu se

roztápějící. Na ostrově Volcano spolu se salmiakem se na

cházívá, někdy bývá v síře prodajné skrovnou měrou pří

tomen a činí její barvu načervenalou.

110. Fosforu. Fosfor dává mimo kyslíkovou a vodíkovou

ještě mnohé pěkné sloučeniny, o kterých však pro menší

jich užitek jen zběžně promluviti smíme.
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Se sírou dává sloučeniny docela srovnalé kyslíkovým

sloučeninám svým P,S, PS, PS, PS, a mimo to PS,a. Té

měř všecky mohou – jako fosfor sám – ve dvou způso

bách býti vyrobeny: bílé neb nažloutlé, snadno roztopitelné,

neb tekuté a snadno zapalitelné, pak ale červené, pevné,

neroztopné a těžko zapalitelné. Fosfor a síra pod vodou

v jedno daní již za chladu zvolna se slučují; jestliže jen

málo fosforu se sirou výše +100° se rozhřeje, nastane bou

chnutí, roztřískání stroje a rozhození obou hořících těl na

vše strany.

Fosfor se chlórem dychtivě se spojuje, neboť ve chlóru

studeném a suchém sám se zapaluje a zelenavým plamenem

hoří; jeli nadbytek fosforu, tvoří se chlórid fosforový, PCI,

(Phosphorchlorür), tekutina bezbarevná i nad míru jasná,

čírá, hutnoty 145, jež teplem +78" vře, na vzduchu rychle

těká a vodou okamžitě v chlórovodík a kyselinu fosforovou

se rozpadává (PCl, +3HO=POa+3ClH). Za nadbytečného

chlóru tvoří se chlórid fosforečný, PCI. (Phosphorchlorid),

pevný, bílý, povahy krystalovité: na vzduchu rychle těká a

dýmá. Vodou se rozkládá násilně v chlórovodík a kyselinu

fosforečnou: PCls+5HO=POs+5HCl.

Fosfor s brómem a iódem dává sloučeniny podobné;

PIs a PIa jsou těla pěkně červená, krystalovaná.

111. Halových prvkův vespolek. Jsou to sloučeniny různé

a málo známé (nejlíp při iódu, jenž dává na př. chlórid iód

natý, ICl, co tekutinu hustou, těkavou, hnědočervenou, a

chlórid iódový, ICla, co krystaly oranžové), a však za no

vějších dob v daguerreotypickém umění zhusta užívané, po

něvadž iód se chlórem a brómem spojený mnohem rychleji

dovoluje obrazy dělati (citlivější desky činí) nežli iód pouhý.

Jmenovitě bróm s iódem, tak zvaný bróm-iód dává výsledky

nejlepší (za přiměřeného vedení obrazy za sekundu neb na

nejvýš – v dnech pošmourných – za několik sekund); při

pravujíť pak se všecky ty sloučeniny přímo smíšením svých

součástek dohromady: spojení nastane bez další pomoci.

112. Bóru. Tento prvek, ač pro sebe a s kyslíkem

spojen nejstálejší, předce nicméně ve spojení se chlórem a

fluorem mění se v plyn.
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Chlórid bórový, BCl, je plyn bezbarevný, pichlavě ky

selý, hutnoty 406, na vzduchu silné bílé dýmy plodící, vo

dou okamžitě se rozkládající (BCl, +3HO=BO, +3HCl).

Tvoří se pálením bóru nebo kyseliny bórové bezvodné a

s uhlím dobře smíšené ve plynném chlóru (BO,+3C+3Cl=

BCla+3CO). Silným chladem sráží se v tekutinu bezbarev

nou, přetékavou, hutnoty asi 1:35, vroucí již teplem +17°.

Fluorid bórový, BFa, je plyn bezbarvý, hutnoty 2:32,

nad míru dusivý a na vzduchu nejhustší bílé dýmy plodící.

Látky ústrojné rychle rozežírá i v uhel mění; voda výše

700 měr ho pohlcuje, avšak jej rozkládá (BFa+3HO=BOa

+3HF). Dělá se pálením kazivce s bezvodnou kyselinou

bórovou na bělo: 3CaF+4B0a=BFa+3 (CaO.BOa).

Sirník č. sulfid bórový, BS, je tělo bílé, pevné, vodou

za silného zahřití na kyselinu bórovou a sírovodík se mě

nící: BS,+3HO = BO, +3HS. Vysvětlují ním suffiony to

skánské, přijímajíce, že tam v hlubině zemní velké skladiště

sulfidu bórového, který vsakujícími svrchu vodami mocně

se rozhřívá a páru vodní s kyselinou bórovou nahoru vy

sílá: vskutku je také mnoho sírovodíku v páře suffion.

113. Křemíku. Jeho sloučeniny se chlórem, fluorem a

sirou nad míru se rovnají týmž sloučeninám bórovým.

Sirník křemíkový je bílý, pevný, s vodou plodí síro

vodík a beztvárnou kyselinu křemíkovou, která při této

zkoušce okazuje obzvláště velikou rozpustlivost ve vodě,

(SiSa+3HO=SiOa+3HS).

Chlórid křemíkový, SiCla, je tekutina čirá, nad míru po

hyblivá, hutnoty 152, na vzduchu nad míru těkavá a silně

dýmající. Vře teplem +59" a vodou hned se rozkládá

(SiCla+3HO= SiOa+3HCl). Příprava tatéž co chloridu bó

rového.

Fluorid křemíkový nebo fluorokřemík, SiFa (Fluorkiesel;

22+57=79) je též plyn bezbarevný, který se – jako již

při fluorovodíku praveno bylo – vždycky tvoří, kdykoliv

se fluorovodík na křemen neb vůbec na křemikové slouče

niny dostane. Nejlépe nabývá se ho zahříváním rovných

částí drobně tlučeného kazivce a čistého bílého písku

(také skla) asi s 8 částmi anglické kyseliny sirkové. Ná
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doby možno vzíti skleněné, avšak třeba je velmi dů

kladně (teplem) vysušiti; předce pak něco bývají nahlodány.

3CaF+SiOa+3SO,=SiFa+3 (CaO,SOa).

Fluorokřemík je plyn bezbarevný, hutnoty 3,63, silným

tlakem stužitelný, dusivý a kyselý, na vzduchu nad míru

silně dýmající. Voda jej nad míru dychtivě pohlcuje a roz

kládá (SiFa+3HO = SiOa+3HF), avšak jen jedna třetina

jeho rozloučí se takto, t. j. ze tří rovnomocnin fluorokřemíku

(3SiFa) do vody puštěných jen jedna vodou rozkládá se

na křemen a fluorovodík; druhé dvě jeho rovnomocniny

spojí se s fluorovodíkem, utvořeným za rozkladu první tře

tiny jeho, a tvoří zvláštní kyselinu, křemíko-fluorovodíkovou

(Kieselfluorwasserstoffsäure), 2SiFa.3HF, která ve vodě roz

puštěna zůstane. Pochod je tedy: 3SiFa +3HO = SiO2

+2SiFa3HF.

Plyn musí velmi širokou trubkou, lépe dlouhou nálev

kou šířím dolů obrácenou, do vody hnán býti, aby se otvor

její křemenem v podobě husté šedivé huspeniny vyloučeným

nezacpával; takéť možno dáti pod vodu trochu rtuti a pu

stiti nohu plynopudné trubky do té rtuti. Křemen tuto vy

loučený (nejlíp cezením skrze tenké plátno a pak teprvé

papírem) je beztvárný č. rozpustný, sušen tvoří jemný šedý

prášek. Tekutina je dosti hustá, velmi kyselá a může býti

ve skleněných lahvích beze škody chována; jestiť roztok

křemíkofluorovodíku (2SiFa3HF) ve vodě. Jestliže se k ní

zásady nějaké přidá, chová se co vodíková kyselina, t j.

vodík kyseliny a kyslík zásady na vodu sestupují se, kov

na místo vodíku vstoupí, na př. 2SiFa3HF+3KO=2SiFa.

3KF+3HO. Ty soli slují fluorokřemany (Fluosilikate), na př.

fluorokřeman draselnatý. Kyselina křemíko-fluorovodíková

je skoumadlo na draslík,

V. Šafařík, Chemia. 9
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0 k o v e c h.

HLAVA XXXI.

O kovecIn vůbec.

114. Podlé počtu je daleko větší částka (asi */s) nám zná

mých prvků z počtu kovův, avšak jen skrovný počet jich na

chází se v přírodě samorodných (gediegen), daleko větší částka

jen v podobě rozmanitých sloučenin. Co se týče kovův

samých, bylo již v úvodu mluveno o známkách, jimiž od

nekovův se rozeznávají; avšak jako v přírodě všude, tak

i zde v nejednom případě nelze ostrých mezí vytknouti, ať

si pak hledíme jen na zevnější čili fysické vlastnosti aneb

na chemické; někteří na př. kladou selén a křemík mezi

kovy, jiní kladou arsén a tellur mezi nekovy.

Předce však mají kovy v celku jisté společné vlastnosti,

podlé kterých (vyjma řídké pády) větším dílem hned možná

říci, zdali ten neb onen prvek kov jest čili nic. Vímeť na

př., že jsou kovy vesměs těla neprozračná, ze všech zem

ských látek nejneprůzračnější (vyjma některé, na př. zlato,

v podobě nejtenších lístkův); že mají zvláštní ničím nevy

pisatelný lesk, kovový lesk (ač ten ovšem i při grafitu,

selénu, iódu shledáváme); že v barvách málo rozmanitosti

ukazují, neboť takřka jen bílé č. šedivé (modro-šedivé) a



131

žluté známe. Bílé, šedé a namodralé jsou na př. platina,

rtuť, stříbro, cín, olovo, železo, zinek, antimón atd.; žluté :

zlato, barium, strontium, kalcium. Červený známe jediný:

měď. Že kovy vesměs pevná těla jsou, vyjma jedinou

tekutou rtuť, je věc obecně známá. Co se týče veliké

hutnosti č. váhy potažné, která dříve za známku ko

vův se měla, víme nyní, že nic neplatí; neboť nejlehčí všech

kovův, lithium, je tak málo hutný, že i na nejřídčích nám

posud známých tekutinách - plave (také kalium a natrium

splývají na vodě), kdežto platina 21'/skrát hutnější než voda

jest. Vůbec pak pohybuje se hutnost kovů v mezích 0:6 a

235; nejhutnější kov a spolu nejhutnější tělo, jež známe, je

iridium; nejlehčí kov a spolu nejlehčí všech látek pevných

a tekutých je lithium.

U některých kovů nacházíme také pravidelné tvary

č. krystaly, ač úplně vyvinuté zřídka jest u kovů spatřiti.

Ohledem na tyto pravidelné tvary sluší co památnou věc

znamenati, že všecky buď do osmistěnné č. kostkové, buď

do šesterečné č. rhomboedrické soustavy patří, a že všecky

ohebné kovy z prvního oddílu jsou, všecky pak křehké č.

lámavé z druhého. Jsou však s tím ještě jiné důležité roz

díly chemické spojeny, o kterých později, pokud tuto možno,

řeč bude. Jen jediný se posud bezpečně našel, který ne

krystaluje ani v jedné ani v druhé z uvedených soustav,

ale ve čtverečné (quadratické): cín.

115. Co se týče právě zmíněného rozdílu mezi kovy

tažnými č. kujnými (dehnbare Metalle) a křehkými (spröde

Metalle): tenť arci v ohledu praktickém nad míru velikou

důležitost si osobuje. Neboť praktické užívání nějakého

kovu , čili lépe řečeno rozsáhlosť jeho užívání k nářadí

kovovému, hlavně na dvou činitelích se zakládá: na ceně

aneb snadnosti dobývání (neboť nesmí kov býti ani příliš

vzácný ani dobývání příliš nákladného a pracného požado

vati), a pak na dostatečné ohebnosti. Konečně ovšem ne

smí působením různých a každodenních vlivův chemických

(vzduchu a vody) příliš rychle se měniti, t. j. musí jistý

stupeň chemické netečnosti míti. Ohledem na všecky uve

dené praktické požadavky zbývá z velikého množství kovů

• 9*
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jen skrovný počet pro potřeby praktického života. Kovy

tažné mohou tlačením, kováním, kroucením, ohybáním atd.

na nejrozličnější formy býti uvedeny; u křehkých nelze

toho dosíci leč vlitím jich roztopených do kadlubu formy

žádané. Nejobyčejnější dvě formy tažných kovů jsou plech

a drát: prvního nabýváme násilným a opětovaným protlačo

váním litých a již z počátku dosti tenkých desk mezi dvěma

mocnýma , dokonale hladkýma a rovnoběžně postavenýma

válcema, až plech žádané tloušťky č. žádaného čísla dosáhne.

Tažení drátu děje se nápodobně provlékáním tenkých pru

tův skrze řadu děr vyvrtaných v desce z nejtvrdší oceli,

které vždy jen asi o '/soo, nanejvýš o '/so menší průřez

mají, nežli prut a nežli dírá předešlá. Drát ztlouští jedné

neb půl čárky musí mnoho děr projíti, než tak se ztenčí.

Předtím vytahováno drát kleštěmi, nyní se na stojatý válec

(buben) upevňuje a zdlouhavým otáčením kliky pomalu a

stejně protahuje; také vykládají se díry drahými kameny

vrtanými, na př. safírem, protože ocelové užíváním dosti

rychle se rozšiřují. Ostatně je od nějvětší tažnosti (která nej

tenší drát a nejtenší plech dává: zlato, platina i stříbro)

do největší křehkosti (takové kovy se lámou a tlukou se

na prášek co sklo) množství přechodův; na př. zinek za

studena, třeba právě nedal se na prach tlouci, předce sna

dno se láme; za horka pak asi +100 neb +120° je z nej

tažnéjších kovů, dávaje plechy co papír tenké. Také tvr

dost a měkkost má u kovů různé stupně; na př. dobrý

ocelový pilník rýpá nejen sklo, ale i křišťál (tvrdost=7),

kdežto olovo a cín nehtem se rýpou; naproti tomu rýpá roz

topený kov šél i rubín (tvrdost= 9) a je snad po diamantu

nejtvrdší látka na zemi.

116. Je však ještě jiná vlastnost u kovův s tažností a

tvrdostí poněkud souvislá, ač od obou rozdílná, a rovně dů

ležitá, nýbrž k jistým koncům ještě důležitější než obě ony;

mámeť na mysli pevnost (Festigkeit). Vyrozumíváme tím

různé závaží potřebné k tomu, aby se rovně tlusté a rovně

dlouhé pruty z různých kovův přetrhly: tuť se vyjevuje, že

není ani nejtažnější ani nejtvrdší kov spolu nejpevnější.

Pevnost kovův hraje na př. důležitou roli v stavění visutých
•
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mostův. Vezmemli rovně dlouhé dráty z následujících (taž

ných) kovův, vesměs ztlouští 2 millimetrův (0.89 Pařížské

linie) a věsíme na ně závaží pokud se nepřetrhnou, potře

buje k tomu konci

železo 250 kilogrammův (po 178 td.) zlato 68 kilogrammův

měď 137 35 33 zinek 50 7)

platina 125 j) }) cín 16 3

stříbro 85 3) 37 olovo 12 ;)

Sluší však připomenouti, že pevnost jednoho a téhož

kovu největší změny z nahodilých příčin (malé zanečištění

kovu, chyba v drátu č. tyči – tak zvaná plena atd.) trpí;

proto na př. u visutých mostův nikdy stavitel nespoléhá se

na průměrem vyzkoušenou pevnost tyčí nesoucích mosteckou

dráhu, než zkouší každou pro sebe.

117. Chování kovův za tepla je tak rozmanité, jako

vůbec povaha jich různých. Všecky se roztahují, ale ne

rovnou měrou; v celku mnohem méně nežli plyny a teku

tiny a mnohem více nežli ostatní pevná těla. Rtuť na př.

roztahuje se (od +0° do +100°) o '/s, zinek (plech) o '/,,,,

měď o '/sso, kované železo o '/seo, lité o %so, platina (ze všech

nejmíň) o '/, no. Také stupeň tepla, kterým své skupenství

mění, je velmi rozdílný. Rtuť již teplem –40° se roztopuje,

cín teprva u +228", a předce počítáme cín ku kovům snadno

roztopným; neboť vyjma jich skrovný počet (tak zvané kovy

žíravin a olovo i vizmut) roztápějí se z většího teprvé te

plem (lépe řečeno horkem) nad +500° C. obnášejícím, tedy

řeřavostí; ba mnohé kovy potřebují, aby se ohněm rozlily,

největšího žáru, jejž vůbec provésti nám možná, na př. stříbro

asi +1000°, zlato asi +1100", měď asi +1200°, lité železo asi

+1600°, platina asi +2500°. Mnohé kovy již dosti mírným

žárem nejen se roztopují, ale také v páry proměňují, tak že

je lze destilovati; rtuť na př. vře teplem +360°, arsén asi

při 400° neb 500°, zinek teprvé v řeřavosti bílé; platina ko

nečně jako i zlato a stříbro vypařují se jen nejprudším a

posud nezměřeným horkem mocných electrických proudův

aneb velikých zrcadel zapalovacích.

118. Neméně rozmanité nežli zevnější čili fysické vlastnosti

kovův jsou také vlastnosti jich chemické. Mluvíce však o
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chemických vlastnostech nějakého těla, můžeme na dvojí věc

hleděti: buď předně na vlastnosti sloučenin, které s jinými

prvky dává, buď zadruhé na zákony, podlé kterých se toto

slučování děje, na sílu příbuznosti při tom se vyjevující, na

poměry, ve kterých a v kolikerých se vjedno spojují. Že

vlastnosti jednotlivých sloučenin kovových přerozmanitou

bohatost v sobě chovají, shledáme dostatečně u kovův sa

mých; zde, v rozpravě o kovech obecné, chceme jen

hlavní třídy sloučenin těch a všeobecné jim všem společné

vlastnosti zkrátka vytknouti.

Nejdůležitější a nejhlavnější třídu sloučenin kovových

tvoří kysličníci čili o vydy, nejen z té příčiny, že každý kov

aspoň jeden, větší díl jich i více kysličníkův má, ale hlavně

proto, že tito kysličníci spolu zase nepřehledné hejno slou

čenin způsobují. Příbuznosť kovův ke kyslíku má velmi

různé stupně, a uslyšíme brzy, že se této různosti za dělidlo

t. j. ku přirozenému jich na třídy rozvržení prospěšně užívá.

Některé kovy tak dychtí po kyslíku, že kde jen ho jest,

hned sobě ho přivlastňují a třeba ze sloučenin kyslíkových

teprvé násilím dobývají (na př. draslík, sodík); jiné, ač za

krátký čas kyslíku se dotýkajíce změny patrné neukazují,

předce během delším se okysličují (železo, zinek, měď,

olovo); ještě jiné konečně takřka netečně k němu se cho

vají a jen uměle mohou s ním býti spojeny (zlato, stříbro,

platina). Avšak u téhož kovu je příbuznost ke kyslíku

rozdílná podlé okolností: na př. železo v kusech a leštěné

dlouho vytrvává, železo na nejmenší prášek rozdělené (houba

železná, která černá jest) tak dychtivě s kyslíkem se spo

juje, že do něho vsypáno shoří. Prostředky k okysličování

kovův rozličné jsou (pálení na vzduchu, rozpuštění v kyseli

nách) a později dostatečná o nich řeč bude.

Kysličníci podlé povahy své chemické u kovův jsou

nad míru různí; mohouť býti:

1) Takoví, že červený lakmus modří a s kyselinami se

spojují, to jest kysličníci zásadnatí (basische Oxyde) anebo

kratčeji zásady (Basen), na př. kysličník rtutičnatý (Hg,O),

kysl. draselnatý (KO), kysl. železnatý (FeO).

2) Jiní naproti tomu červeně modrý lakmus zabarvují
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a spojují se se zásadami, nesouce tudíž na sobě znaky pra

vých kyselin: ti slují kysličníci kyselí (saure Oxyde), krat

čeji kyseliny (Säuren), někdy, pro rozdíl od nekovových, ko

vové kyseliny (Metallsäuren), na př. kyselina chrómová

(CrO2), kyselina osmičelá (OsO,), kyselina arséničná (AsO.).

3) O jiných kysličnících nelze toho vlastně ani bez

pečně říci, zdaliž by zásadami bylianebo kyselinami, poněvadž

tu hned se silnými zásadami se spojují, tu zase s kyseli

nami, na př. kysličník hlinitý (Al,O,). V kamenci máme

síran hlinitý (Al2O3.3SO,), tedy patrně sůl, ve které kysl.

hlinitý zásadu tvoří; naproti tomu je ve drahém kamenu

spinellu kysličník hlinitý spojen s hořečnatým (Al2O3.MgO);

jelikož pak zajisté kysl. hořečnatý silná zásada jest, nelze

jináče souditi, nežli že zde kysličník hlinitý místo kyseliny

zastává. Takovéto, tu kyselé tam zásadité kysličníky zo

veme neurčité (unbestimmte Oxyde).

4) Někdy spojují se dva kysličníci téhož kovu v jedno,

představujíce sloučeninu, ve které jeden z obou kysličníkův

zásadou jest, druhý ale kyselinou. Tak na př. obecná že

lezná ruda magnetovec dlouho byla jmína za zvláštní ky

sličník, složený dle vzorce Fe,O,; víme však nyní, že je

složen z kysličníku železnatého FeO co zásady, a železitého

Fe,O, co kyseliny, neboť Fe,O,+FeO =FeaO,. Takové

jmenujeme složené kysličníky (zusammengesetzte Oxyde).

5) Konečně mnozí kysličníci nespadají pod žádnou

z uvedených tříd, s ničím se nespojujíce (ani se zásadami

ani s kyselinami) a předce také ze dvou složeni nejsouce:

ty klademe za netečné (indifferente Oxyde), na př. burel

čili kysličník manganičitý (MnO,). Netečný kysličník, jenž

více kyslíku má nežli zásadnatý téhož kovu, sluje v názvo

sloví evropském nadkysličník (Hyperoxyd), méněli ale ho

v sobě drží, pak slove podkysličník (Suboxyd). Avšak

v českém názvosloví posledních dvou jmen nikdy se ne

užívá.

Jestliže jeden kov s kyslíkem dva zásadnaté kysličníky

má, téměř bez výminky ten co míň kyslíku má je mocnější

zásada. Také tedy tak zvané monoaydy (t. j. ty co i kovu

i kyslíku po 1 rovnomocnině mají) vždy jsou více zásadité
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nežli sesquioxydy (co mají ke 2 rovnomocninám kovu po 3

rovnom. kyslíku), nebo než bioaydy (1 rovnom. kovu +2

rovnom. kyslíku) a trio vydy (1 rovnom. kovu +3 rovnom.

kyslíku).

Odbírání kyslíku oxydům kovův je důležitá operací,

která nejen v laboratoriích, ale na hutích každý den i v ohro

mné míře se provádí, protože mnohých kovů, na př. železa,

jen z takových rud dobýváme, ve kterých s kyslíkem spo

jeny jsou. Tato práce, redukcí (Reduction), děje se– kde

kyslík s menší silou se drží – pálením ve vodíku neb

s uhlím, kdež pak vodík neb uhlík odejmou kyslík a kov

zůstaví; tam ale, kde veliká příbuznost ke kyslíku jest, jen

uhlím a nejprudším horkem (bílou řeřavostí) aneb konečně

pomocí draslíku.

119. Chování síry ke kovům srovnává se nad míru

s chováním týchž kovův ke kyslíku. Jestliže na př. kov

jaký velikou příbuznost ke kyslíku má, také se sirou dych

tivě se slučuje; kov, který má kysličníky ve vodě roz

pustné, má často i sirníky takovéž a naopak. Také jsou

často kysličníci a sirníci téhož kovu srovnalí (korrespondi

rend); na př. antimón má dva kysličníky SbSa a SbSs:

nuže jeho sirníci také jsou počtem dva a mají složení

s předešlými srovnalé, SbSa a SbSs. Tato poslední důležitá

okolnost téměř u všech kovův panuje. Slučování kovův se

sirou děje se z většího dílu snadno; buď přímo (míšením

kovů se sirou a pálením), anebo nepřímo, na př. pouštěním

sírovodíku na jeho kysličník, kdež pak voda a sirník kovu

se tvoří (na př. PbO+SH= PbS+HO). Nýbrž mnohé kovy

ze sírovodíku vodík vyhánějí, aby se sirou jeho sloučit

se mohly.

Obzvláště překvapující a neobyčejná shoda sirníkův

s kysličníky okazuje se tou okolností, že někteří sirníci zá

saditou povahu na sobě mají, mohouce se slučovati s jinými

sirníky, kteřížto pak naproti nim co kyselá těla se chovají.

Již u sírouhlíku o tom řeč byla; na př. sirník arséničný

(AsSs) slučuje se se sirníkem sodnatým (NaS) a dává slouče

ninu AsSs.NaS, zrovna jako kyselina arséničná (AsO3) s ky

sličníkem sodnatým (NaO) arséničnan sodnatý (AsO3.NaO)
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dává. Vidíme patrně, že v tom pádu AsS, kyselina jest a

NaS zásada, oboje dohromady tedy skutečná sůl (sloučenina

kyseliny se zásadou). Takové soli jmenujeme sirné soli

(Schwefelsalze, Sulfosalze); uvedená jmenovala by se síro

arséničnan sírosodnatý (Natriumsulfarseniat). -

Větší díl kovův od nás v životě a průmyslu užívaných

nachází se v přírodě co sirníci, kteří u těžkých kovův

(o tom později) sami kovový pohled mají. K nabytí kovu

z nich praží se obyčejně, t. j. pálí za přístupu vzduchu;

tím se síra spálí a kov ze sirníku na kysličník převádí, jejž

pak uhlím nebo jináče lze redukovati.

120. O sloučeninách prvkův halových s kovy, čili o

halových solech kovův, byla dílem u těch samých prvkův již

dostatečná řeč, pročež zde dosti krátce možné bude o nich

promluviti. Tvoření jich jednoduché jest: buď že kov

přímo s halovým prvkem v jedno se spojí, jako např. když

antimónu ve chlóru dáme shořeti (Sb+3Cl=SbCl), nebo

když zlato v královské lučavce rozpouštíme, jenž jak zná

mo chlór ze sebe vyvinuje (Au+3Cl=AuCl), anebo kone

čně když kov halovodíkem polejeme, kdež vodík vyháněn

bývá (Fe+HCl=FCl+H); buď že halovodík na kysličník

kovu pouštíme, kdež pak známým způsobem voda a halová

sůl se tvoří (KO+HCl=KCI+HO).

Bezvodné kyseliny neúčinkují (obyčejně) na halové

soli nic, u vodnatých ale hydrátová voda se rozkládá:

vodík jde ku halovému prvku a tvoří halovodík, kyslík

jde ku kovu, dávaje kysličník, jenž s přidanou kyselinou

ve spojení vchází, na př. CaF+HO.SO,=HF+CaO.SO..

Rozkládání halových solí děje se buď kyselinami jiný

mi (podlé příkladu právě uvedeného), buď za horka vodí

kem (na př. FeCl+H = Fe+HCl), buď konečně druhým

kovem; na př. železo z chlóridu mědnatého neb stříbrna

tého kov vyhání a na jejich místě se chlóru zmocňuje

(AgCl+Fe= Ag+ClFe). -

Také dvě halové soli mohou se vespolek sloučiti,

nýbrž s husta se slučují, na př. SbCl,+NaCl;Fe,Cl,+KCl atd.

Tyto sloučeniny zoveme podvojné soli halové (Haloid-Doppel

salze). Avšak mnozí chemikové, jako předešle u podob
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ných sloučenin sirníkův, tak i zde mají za to, že jedna

z těch dvou halových solí zásadou jest, druhá pak kyse

linou; že tedy celá sloučenina skutečná sůl jest, jejíž zá

sada ale svou zásaditost od chlóru nikoli od kyslíku, jejíž

kyselina svou kyselost od chlóru nikoli od kyslíku má. Toť

pak byly by soli chlórované (gechlorte Salze); první z na

psaných zněla by chlóroantimónan chlórosodnatý.

121. Nejrozsáhlejší konečně a-nejznámější třída ko

vových sloučenin jsou soli v užším smyslu tak zvané, totiž

soli kyslíkové (Sauerstoffsalze), kdež obě součástky, jak zá

sada tak kyselina, tuto svou povahu od kyslíku v nich ob

saženého přijaly. Zásada v nich jest, jak známo, vždycky

kysličník kovový, kyselina však může býti jak kovová tak

nekovová, na př. KO.CrO, a KO.SO3.

r Kyslíkové solí dělí se hlavně na obojetné (neutrale

Sauerstoffsalze), ve kterých zásada i kyselina jaksi v rov

nováhu spolu vešly; zásadité (basische Salze), ve kterých

zásada nadvládu má, a kyselé (saure S.), ve kterých naopak

předešlých kyselina vyniká. Na př. 2PbO+CrO, je sůl

zásaditá, chróman dvojolovnatý (basisch chromsaures Blei

oxyd čili halbchromsaures B.); PbO.CrO, je sůl obojetná,

chróman olovnatý (neutrales chroms. B.); KO.2CrO, je sůl

kyselá, dvojchróman draselnatý (saures chromsaures anebo

doppeltchroms. Kaliumoxyd).

Slovem zásaditost (Basicität) vyrozumíváme schopnost

jisté zásady, nasytiti jisté množství kyseliny. Obyčejně pak

platí pravidlo, že zásada tolik rovnomocnin kyseliny sytí (čili

k obrácení svému v obojetnou sůl tolik rovnomocnin kyseliny

požaduje), kolik rovnomocnin kyslíku sama v sobě má. Tedy

na př. monoaydy všecky (jako KO, CaO, FeO, AgO) sytí

jednu rovnomocninu kyseliny v obojetných solech svých,

biowydy ale dvě, na př. SnO,2SO, sesquiowydy a trio vydy

tři, Il3, př. Al,O,.3SO3, Fe,O33SO, BiO,3NO, atd. Toto

pravidlo málo výminek má, hlavně u kyselin vícerosytných

(polybasických), tak na př. kysličník olovnatý (PbO) jsa mon

oxyd, měl by sytiti jednu rovnomocninu kyseliny fosforečné

(PO.), ale sytí v skutku jen '/, rovnomocniny, neboť kyse

lina fosforečná teprvé třemi rovnomocninami zásady se sytí;



139

podobně kysličník železitý (Fe,O) nebéře – jakož by měl

– 3POs, ale jen % toho t. j. PO.. Jelikož pak mnohé soli,

které by ovšem podlé pravidla vyloženého potřebí bylo přičísti

k obojetným, ve skutku na lakmus modrý kysele účinkují,

vzniká odtud jakási neurčitost v užívání slova obojetný

(jestliže ho totiž užíváme ohledem na lakmus aneb ohledem

na pravidlo uvedené): lépe jest –jako nyní většina che

mikův činí – jmenovati ty soli, ve kterých kysličník se

svým náležitým množstvím kyseliny sloučen jest, normalné

(pravidelné, Normale Salze): tedy normálná sůl u monoxydův

má (vyjmá kyseliny mnohosytné) jednu rovnomocninu ky

seliny , u sesquioxydův a trioxydův tři rovnomocniny,

buďtež si pak soli ty (ohledem na lakmus) kyselé neb

obojetné.

Také kyslíkové soli mohou se po dvou v jedno slučo

vati, jestliže mají kyselinu jednu a tutéž; na př. KO.SO,

je síran draselnatý, CuO.SO, je síran měďnatý; KO.SO,

+CuO SO, je síran draselnato-měďnatý (Schwefelsaures

Kupferoxyd-Kali), sůl podvojná (Doppelsalz). Jsouť i trojná

sobné čili potrojné soli (Tripelsalze), ale pořídku.

Mnohé soli, třeba z vody byly krystalovány, předce

mimo svou zásadu a svou kyselinu ničehož neobsahují; ta

kové slují bezvodné (wasserfreie Salze); jiné ale, obzvláště

když byly z vody krystalovány, drží jisté určité množství

vody (někdy znamenité), vodu krystalovou. Někdy uchází

jedna čásť té vody krystalové mnohem snadněji, menším

teplem než ostatek, jenž teprvé velikým horkem uchází;

pak zoveme onuno vodu krystalovou, tuto halhydrátovou;

onuno značíme Aq neb aq (zkrácené slovo aqua = voda),

tuto HO. Na př. skalice zelená čili síran železnatý (FeO.SO.)

drží ve svých krystalech sedm rovnomocnin vody; šest

jich pouští teplem +100°, sedmou ale teprvé při +300°:

píšeme ji tedy FeO.SO,+HO+6aq, a pravíme, že má jednu

rovnomocninu vody halhydrátové a 6 rovnomocnin vody

krystalové.

122. O slitinách kovův. Docela zvláštní a důležitou třídu

sloučenin tvoří slitiny (Legirungen) t. j. sloučeniny pouhých

čistých kovův, jedněch se druhými. Příbuznosť kovův ve
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spolek je sice skrovná, takže vlastně sloučenin skutečných

(podlé zákonu stálých poměrův či podlé rovnomocnin) málo

známe; za to však je lze kovy téměř všecky a ve všech po

měrech spolu míchati. Chemické jejich vlastnosti se tím

téměř nic nezměňují, okazujíce se ve slitině tak jako v ko

vu pouhém; ale fysické (zevnější) vlastnosti slitin jsou od

týchž vlastností původních kovův tak rozdílny, že vlastně

každá slitina za nový kov platiti může, jenž někdy před

pouhými nemíšenými kovy nejedny přednosti má; věc pro

praktický život zajisté důležitá. Tak na př. pouhá měď

špatně se leje (bublinovatí), poněkud málo hebká jest a oku

nelahodí (také trochu nesnadno taje); zinek naproti tomu

příliš je kruchý a pro krystalisací snadnou takřka ani líti

se nedá; slitina z obou je náš přeznámý a v skutku neoce

nitelný kov mosaz, pěkně žlutá, kujná, snadno se lející

atd. Olovo sice tažné jest, ale příliš měkké, antimon tvrdý

ale příliš kruchý: oba dohromady dávají blahodárnou liter

ninu (Letternmetall), nad míru tvrdou a předce poněkud

ohebnou.

Největší změny trpívá v slívání kovův barva a pak

teplo k tavení potřebné. Červená měď a modrý zinek dá

vají žlutou mosaz; olovo taje při +330", cín při +230°;

slitina z obou (klempířská pájka) asi při +180°.

123. O roztřídění kovův chemickém. Toto zakládá se

na různé příbuznosti kovův ke kyslíku a může býti více

raké. Nejobecněji dělíme kovy na dva veliké shluky; jeden

z nich obsahuje kovy lehké (leichte Metalle), jež s kyslíkem

lakotně se spojují, ve spojení s ním jen zásadité látky sklá

dají, ve přírodě nikdy pro sebe nejsou nalézány a nad jiné

svou skrovnou hutností vynikají, poněvadž tato nikdy nad

pětinásobnou hutnost vody nevychází. Těžké kovy v přírodě

dosti hojně se nalézají samorodné, hutnost mají větší než

pětinásobnou vody, a s kyslíkem méně dychtivě se slučují,

s nímž také sloučeniny kyselé mají. Každý z obou shlukův

opět na vícero tříd se dělí, lehké kovy na dvé tříd, těžké

kovy na čtvero, úhrnem tedy na šestero; tyto vyčteme

spolu s krátkým vylíčením jich a jmenováním kovů v nich

- obsažených. - - * * *

-

l

*

R
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A. Lehké kovy; hutnost 0.59–500; příbuznost ke ky

sliku veliká; s kyslíkem jen zásady; nikdy samorodny. : ..

I. třída obsahuje kovy lehounké, nad míru příbuzné

ke kyslíku, tak že nejen na vzduchu ihned se okysličují,

ale i vodě jak teplé tak studené, ba samému ledu, kyslík

násilně ubírají. Jejich sloučeniny s kyslíkem jsou mocné

zásady, ve vodě rozpustné, a slují žíraviny čili alkalie, tudíž

kovy samy kovy žíravin (Alkalimetalle). Dělí se na * *

a) Pravé kovy žíravin, jež mají kysličníky přesnadno

rozpustné: Kalium, Natrium, Lithium. - -

b) Kovy zemnitých žíravin (Erdalkalimetalle), tyto mají

kysličníky ve vodě rozpustné, ale poněkud nesnadno: Ba

ryum, Strontium, Calcium. :

II. třída obsahuje kovy mocně ke kyslíku příbuzné a

jen přetěžko od něho oddělitelné, avšak vodě jen tehdáž

kyslík ubírající, když poněkud horka jest (mezi +50" a

+100"); slujíť zeměkovy aneb kovy zemnin (Erdmetalle), pro

tože mají kysličníky bílé zemnité, ve vodě nerozpustné a sla

běji zásadité nežli žíraviny čili kysličníci kovův první třídy.

a) Dávají s kyslíkem monoaydy: Magnesium, Yttrium,

Erbium, Terbium, Thorium, Cerium, Lanthan, Didym.

b) Dávají s kyslíkem sesquioxydy: Alumium, Glycium,

Zirkonium.

NB. Kovy: Yttrium, Erbium, Terbium, Thorium, Ce

rium, Lanthan a Didym jsou pro vzácnost svou méně do

konale známy, a není po tu dobu vyjednáno, zdali by ne

měly vlastně do následující třídy postaveny býti.

B. Těžké kovy: hutnost 500 – 23:46; příbuznost ke

kyslíku menší, dílem docela skrovná, kysličníci ve vodě

vesměs nerozpustní, dílem zásadití, dílem kyselí. V přírodě

nenečasto samorodné.

III. třída obsahuje kovy, jež samotné vodě jen za

horka většího nad +100° kyslík ubírají, ale s kyselinou

sirkovou smíšenou již za studena ji rozkládají, vodík vyhá

nějí a samy se v monoxydy mění (M+HO,SO,=MO,SO,+H).

a) Ježi zásady i kyseliny dávají: Mangan, Železo, Chróm.

b) S kyslíkem nižádných kyselin nedávající: Kobalt,

Nikl, Uran, Zinek, Cadmium.
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IV. třída obsahuje kovy ke kyslíku velmi příbuzné a

s kyslíkem z většího dílu kyseliny, nikoli zásady, tvořící,

které vodu rozkládají, když k ní silná zásada, na př. žíravé

draslo, přimíšena je.

a) Arsén, Antimon, Vizmut.

b) Tellur, Vanadin, Wolfram, Molybdén, Tantal, Niobium.

V. třída obsahuje toliko dva kovy: Olovo a Měď. Od

předešlých tím se oddělují, že vodu již nikterak nerozlučují,

ani pomocí řeřavého horka, ani pomocí kyselin. V kyse

linách ovšem se rozpouštějí, ale kyslík berou z kyseliny

samé nikoli z vody její.

VI. třída obsahuje drahé kovy (Edle Metalle), tak málo

příbuzné s kyslíkem, že jejich kysličníci již pouhým hor

kem všecken svůj kyslík pouštějí. Mohouť pak jen těžko

býti okysličeny.

Rtuť, Stříbro, Zlato, Platina, Iridium, Ruthenium, Rho

dium, Palladium, Osmium.

TŘÍDA I.

Ž i ř e k o vy.

HLAVA XXXII.

KÁ a l i u m.

K = 39.

124. Kalium *) čili draslík je prvek v přírodě nad míru

rozšířený, neboť dílem v nerozpustné podobě ve mnohých

kamenech, ve všech skoro horninách, tudíž i v zemi z nich

utvořené se nachází, ve vodách jmenovitě mořské jest chló

rid a síran jeho rozpuštěný, konečně v těle rostlinném a zví

řecím vždycky je přítomen.

Kalium je kov barvy namodrale bílé, téměř zúplna co

čerstvě leštěné olovo, lesku silného, hutnosti 087 (pročež

na vodě pluje), za obyčejného letního tepla nad míru oheb

ný a tažný, neboť co vosk může tlačen a krájen býti;

*) Předůležité objevení draslíku i jemu podobných kovův podařilo

se Davy-mu r. 1807. Slovo kalium jest původu arabského,
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v zimě ale (při +0") křehne a stává se lomným. Teplem

+58° taje dokonale a podobá se pak rtuti, řeřavostí čer

venou mění se v páry krásně zelené.

Na vzduchu zcela suchém mění se dosti zdlouhavě, na

vlhkém však okysličuje se (i v největší zimě) tak rychle,

že kovový lesk a barvu téměř v tom okamžiku ztrácí, ve

kterém se povětří čerstvě naříznuté plochy tkne; potahujeť

se kůrou bělošedou a mění se brzy veskrze ve hmotu bí

lou roztékavou, hydrát kysličníku draselnatého (KOHO).

Proto se schovává pod čištěnou naftou čili kamenným olejem

(Steinöl), tekutinou řiďounkou, jen z uhlíku i vodíku slo

ženou; avšak i pod tou okysličuje se zvolna vzduchem

v lahvi obsaženým a od nafty pohlcovaným. Na vzduchu

rozpálené kalium hoří violovým plamenem na kysličník.

Na vodu hozeno pluje svrchu, ubírá vodě kyslík i vyhání

vodík; tím se tak zahřívá, že samo roztaje a vodík vylou

čený zapálí, jenž pak plamenem purpurovým hoří; při tom

draslík rychle po vodě běhá a mizí, nakonec plave místo

něho sklovitá žhavá kulička (KO.HO), která prasknouc se

ponoří a rozplyne. Ve vodě je draslo čili kali (t. j. kyslič

ník draselnatý KO) rozpuštěno.

Kalium patří ku prvkům nejmocněji po kyslíku chlóru,

síře atd. dychtícím, a tudy užívá se k rozkládání sloučenin

jináče těžko aneb nikterak nerozlučitelných (jako u bóru

a křemíku vyloženo). Jen za největšího žáru (řeřavosti

bílé) slučují se některá těla ještě dychtivěji s kyslíkem nežli

samo kalium, na př. železo, uhlík: a těch se užívá k vy

loučení čistého kalia. Připravujeť se nyní kalium hlavně

destilováním uhličitanu draselnatého (KO.CO) s uhlím smí

šeného, v železné křivuli podoby válcovité, která ve větrné

peci vodorovně leží a uhlím dřevěným co nejprudčeji se

rozpaluje. Jmenovaná smíšenina mění se na kalium a ky

sličník uhelnatý (KO.CO,+2C=K+3CO), jež oba prchají.

Plyny a páry vedou se krátkou železnou trubou do

jímadla měděného, kamenným olejem naplněného a ledem

chlazeného, v němž kalium se co kuličky aneb i větší kusy,

spolu s uhelným prachem usazuje; kysličník uhelnatý pou

ští se ven. Kalium takto vyrobené a velmi nečisté, zavá
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zané do plátěného váčku, ponoří se do kamenného oleje

horkého, a když roztaje, protlačuje se dřevěnými kleštěmi,

kdež pak čisté co tekutina rtuti podobná pod naftou se

usazuje. Destilování draslíku je práce nákladná i nebez

pečná, pročež posud cena jeho velmi značná je (téměř

co stříbra).

. . 125. S kyslíkem dává dvě sloučeniny: kysličník dra

selnatý, KO (Kaliumoxyd), a kysličník draslíkový, KO, (Kali

umhyperoxyd). První je zásada, druhý je tělo oranžové, ne

tečné, tvořící se spálením kovu v kyslíku (na stříbrné pod

ložce). Budeme jen o prvním jednati.

Kysličník draselnatý sluje obecně a kratčeji draslo čili

kali; čistý (totiž bezvodný) nad míru těžko jest připraviti,

poněvadž, jako kyselina fosforečná, jestliže jen jednou vody

se dopídil, tak pevně ji drží, že již takřka nikterak od ní

nemůže být oddělen. Je tělo šedé, křehké, velikým horkem

v páry se měnící, s vodou náramně se zahřívající (pro

prudké s ní slučování chemické). Mnohem snadněji nabývá se

drasla co hydrátu, jenž obyčejně jmeno žíravé draslo (Aetzkali)

nebo hydrát drasla (Kalihydrat) nese. Připravuje se hlavně

z uhličitanu draselnatého čili potaše (KO.CO,) pomocí pále

ného vápna čili kysličníku vápenatého (CaO). Potaš ve 12

částech vody rozpuštěná vaří se na kotli železném a do

vařícího moku dává se po troškách pálené a vodou na prá

šek uhašené vápno, pokud průba z vařící tekutiny vyňatá

a procezená s kyselinami rozředěnými beze všeho vření se

nemíchá. Bývá k tomu potřebí asi % vápna co potaše.

Vápno ubírá potaši kyselinu uhličitou a mění se v neroz

pustný uhličitan vápenatý: draslo vyloučené je ve vodě

rozpuštěno. Tekutina násoskou do bedlivě zacpané lahve

ztažená zůstaví se do úplného usednutí, a čirá nyní se od

kuřuje, z počátku na železné pánvi, pak na míse z čistého

stříbra *). Konečně shustne tekutina co olej a pění silně ;

tu třeba oheň přitužiti, až by tekla tiše co olej: pak je vše

cka voda vyjma jednu rovnomocninu vyhnána; položhavá

*) Na porculánu anebo ve skle vařená tekutina přijala by značné

množství křemene v sebe, a bylo by pak draslo znečistěné kře

manem draselnatým (KO,SiO3).* * * *
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těžká oleji podobná tekutina vylitá na čistý studený plech

železný skřehne a je žíravé draslo čili hydrát kysličníku

draselnatého (KO.HO). Jestiť hmota bílá, průsvitavá, lomu

krystalového, hutnoty 2:1, temnou řeřavostí taje, jasnou ře

řavostí co bílý dým prchá, aniž se rozkládá. Vodu svou

(16"o) tratí jen přidáním těla, které by místo její zajalo,

na př. kyseliny nějaké. Na vzduchu rozplývá přerychle

a slouží co nejmocnější sušidlo plynův; avšak nejen vodu,

ale také kyselinu uhličitou z povětří loká, protož v dobré

zácpě musí býti chováno. Vodou polito nad míru se zahřívá

a tvoří tekutinu bezbarevnou, více méně hustou, žíravý louh

(Kalilauge) nazvanou, která náramně palčivě chutná a látky

ústrojné mocně rozežírá, jmenovitě zvířecí (kůži, vlasy, roh

atd.); proto slouží v ranhojičství žíravé draslo k leptání ran

(jmenem lapis causticus t. j. leptavý kamínek). K tomu

konci leje se do železných kadlubův na tenké dlouhé roubíky.

Ku schovávání louhu žíravého třeba lahví zvláštních, poně

vadž v obecných (kde tekutina mezi krk a zátku skleněnou

obroušenou vchází) působením drasla na sklo velmi záhy krk

se zátkou tak dokonale srůstá, že je nikterak nelze od sebe

odděliti.

Draslo je nejmocnější zásada a co taková rozsáhlé má

v chemii užívání; avšak také v průmyslu, na př. na prádlo,

na dělání mýdla (neboť s mastnotami chemicky se spojuje)

a na jiné mnohé konce se ho užívá. S kyselinami dává

soli draselnaté (Kalisalze), všecky snadnorozpustné a vlast

nostmi i užíváním předůležité.

125. Draslík a uhlík. Hlavní jich sloučeniny jsou uhličitan

draselnatý (KO.CO,) a dvojuhličitan dr. (KO.HO.2CO,).

Uhličitan draselnatý (Kohlensaures Kali), obecně potaš

(Pottasche) nazvaný , je v přírodě po skrovnu rozšířen,

avšak skládá největší částku popele z rostlin středozemských

(rostliny mořské a přímořské dávají sodu), které zase z půdy

ho berou. Není totiž půda našich rolí, luk a lesův, bez

výminky nic jiného nežli rozmělněná a zvětralá půda skalní,

často ovšem z předalekých končin vodami pradávnými při

nešená. Avšak jedna z nejobecnějších a nejpodstatnějších

součástí ve všech našich horninách (vyjma hory vápené) je

V. Šafařík, Chemia. 10



146

živec (Feldspath) aneb jiné minerály složení alespoň podo

bného, jež obsahují více méně křemanu draselnatého; zvě

tráváním skalin a půdy se ten rozkládá, křemen v půdě

ostává, draslo vchází z půdy do rostlin a zjevuje se v po

peli jich co uhličitan čili karbonát. Vyluhováním (nalévá

ním a cezením vody skrze tlusté vrstvy dřevěného popele

ve zvláštních k tomu strojích) nabývá se tekutiny, surového

louhu, která rozmanité soli rozpuštěné v sobě má, mezi

nimi ale nejvíce uhličitanu draselnatého obsahuje. Louh

odkuřuje se do sucha, vypaluje v pecích (pro úplné spálení

ústrojných nečistot) a pak ve tvrdých speklých kavalech

barvy nejvíce zamodralé do obchodu rozváží. Tento tak

zvaný surový potaš obsahuje třeba do 20% nečistot, hlavně

síran draselnatý a chlórid draselnatý (avšak také hlínu,

křemen a vápno, chemicky připojené). Jestliže naň asi "/4

jeho váhy vody nalejeme a vše ve chladnu po delší čas

zůstavíme, rozpustí se hlavně jen uhličitan draselnatý, ostatní

soli méně rozpustné zůstanou na dně. Čistě slitá tekutina

do sucha odkouřena a vypálena byvši poskytuje čistěný po

taš; avšak chemičně čistý uhličitan draselnatý připravuje

se hlavně pálením jistých solí draselnatých snadno krysta

lujících a tudíž snadno se čistících, ve kterých kyselina

organická jest, tudíž pálením se zničuje. Obyčejně pálí se

čistý vinný kámen (Weinstein) t. j. kyselý vínan draselnatý

(KO,HO.CsH,O,o) na železné pánvi; černý zbytek (smíše

nina z uhlí a uhličitanu draselnatého) vodou se vylouží,

louh do sucha vykouří a vypálí.

Cistý uhličitan draselnatý je bílý, přesnadno rozpustný,

na vzduchu rozplývavý a žíravý (ač mnohem méně než

pouhé draslo). Horkem silným se roztopuje a i v páry

mění; silnějšími kyselinami tratí svou kyselinu uhličitou.

Je tělo velmi důležité a potřebné ku fabrikací žíravého

drasla, ledku, skla, mýdla a mnoha jiných látek; proto

také dosti velikou cenu má. Přiváží se nyní hlavně z těch

zemí, kde mnoho dříví jest, na př. z Ruska, Ilyrska, severní

Ameriky.

126. Draslík a dusík. Hlavní z nich sloučenina je du

sičnan draselnatý (NOs.KO), Salpetersaures Kali, obecně na

… *
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zvaná ledek, Salpeter. Tato důležitá sůl tvoří se v přírodě

ustavičně hnitím na dusík bohatých látek ústrojných za

přítomnosti těl zásaditých, tedy na př. za hnití v zemi. Na

některých místech oboru zemského nachází se již dosti

čistý ledek ve větším množství, na př. v Uhrách, v Indii,

v Egyptě; kde toho není, podporuje se tvoření ledku uměle.

Vlastně se tvoří za hnití dusičnatých ústrojnin zprvu ammo

niak (NH2), ten pak ale za přítomnosti silných zásad na

vzduchu se okysličuje a v kyselinu dusičnou mění, vchá

zející ovšem ihned ve sloučení s přítomnou zásadou.

NH,+8O=NO,+3HO.

Ledek je sůl bílá, v šestibokých obyčejně podél rýho

vaných a uvnitř dutých hranolech krystalovaná, křehká,

chuti hořké a chladící, hutnoty 193. Teplem +350° rozto

puje se na čirou tekutinu, která chladnouc na bílou mra

morovitou a patrně lupenatou i pramenitou hmotu křehne.

Silným horkem pouští zpočátku 2O a mění se v dusan dra

selnatý (Salpetrigsaures Kali =KO.NOa), avšak dostatečným

horkem i ten se rozkládá, zůstavuje draslo KO a pouští

dusík a kyslík (NO2). Teplo k tomu potřebné je však tak

veliké, že stříbrné nádoby by se rozlily, jiné pak, na př.

železné, platinové, porculánové žíravinou se zkazily.

Voda rozpouští ledek velmi nerovně:

při + 0° ve 100 částech vody 133 ledku se rozplývá.

„ + 18" „ 100 „ „ 290 ledku „ 3)

„ + 45° „ 100 „ „ 74.6 ledku „ j)

„ + 97° „ 100 „ „ 2360 ledku „ J)

Z té příčiny je snadno ledek z vody krystalovati.

Silnějšími kyselinami vyhání se z něho kyselina dusičná.

Za horka s látkami hořlavými sveden pouští jim kyslík a ná

silně je okysličuje, při čemž smudí a třaská; na př. když jej

hodíme na žhavé uhlí (KO.NO,+2C=KO.CO,+CO,+NO).

Na této jeho vlastnosti zakládají se povaha a účinky střel

ného prachu. Prach je míchanina ledku, síry a dřevěného

uhlí, v tom poměru, že na 1 rovnomocninu ledku 3 rovno

mocniny uhlíku a 1 rovnom. síry jest, což ve 100 částech

činí 75 ledku, 12 síry a 13 uhlí. Uhlí musí býti z měkkého

dříví a jen skrovně pálené; tvrdé, silně vypálené, nehodí se,

10*
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neboť příliš zvolna hoří; síra béře se roubíková. Látky tlu

kou se každá pro sebe, pak se míchají několikahodinným

tlučením na sucho, a konečně přidáváním vody a ustavičným

tlučením připravuje se těsto jemné, jež skrze síta tlačené

zrnka dává, která po uschnutí svém ještě třesením a vrtě

ním v prázdném sudě se leští. Chemický účinek prachu

při zapálení tento jest: všecek kyslík ledku spojí se s uhlí

kem na kyselinu uhličitou, draslík se spojí se sírou na sirník,

jenž dílem co saze v ručnici zůstává, dílem co kouř uchází;

kyselina uhličitá a dusík z ledku, jsouce oba plyny, rozta

hují se násilně na všecky strany, a poněvadž jinudy nemohou,

vyhazují vtlačenou do hlavně kulku. KONO,+3C+S=

3CO,+N+KS.

Prach hrubý, na př. do děl, na lámání skal atd. má

více síry a uhlí, nežli nahoře udáno, aby byl lacinější.

Ku dobývání ledku úmyslnému zakládají se tak zvané led

kové sady (Salpeterplantagen), t. j. místnosti oddělené, půdy

vedlé možnosti mastné nepromokavé, na které se do pravi

delných řad navážejí kopce č. homole z nejrůznějších zbyt

kův živočišných: hnoje, moči, krve a masitých drobtův

z jatek, rumu zezpod chlívův atd., pomíšených se zemí a

(aby dostatek nějaké silné zásady na blízku byl) vápeným

rumem. Dusík v těch látkách obsažený při hnití jich pojí

se pomalu s kyslíkem vzdušným, zplodí kyselinu dusičnou a

ta ihned s vápnem přítomným dusičnan vápenatý (CaO.NO.).

Hromady se čas od času převracují, aby také uvnitř kyslík

působil, a když hnití dokončeno, vyluhují se vodou, která

všecky dusičnany vytáhne. Louh tak nabytý (a nad míru

nečistý) obsahuje hlavně dusičnan vápenatý; on tedy silně

se zavaří a potašem srazí; utvoří se silná sedlina, uhličitan

vápenatý, a scezená tekutina obsahuje ledek, jenž v kry

stalech z ní se osazuje a pak rafinováním se čistí. Pochod

sluje CaO.NO. + KO.CO, = KONO; + CaO.CO,. V no

vější době dělá se mnoho ledku z dusičnanu sodnatého

(NaO.NO3), který se u velikém množství z Ameriky dováží.

Užitek ledku k dělání prachu, kyseliny dusičné, ve

sklářství, lékařství atd. je velmi veliký.

127 Síra a dusík, Sirníkův má draslík velmi mnoho

:
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(KS, KS, KS, KS, KS,), z nichž jen dva poněkud v užívání

jsou a proto požadují aby o nich zmínka se činila.

Jestliže 4 rovnomocniny čistého potaše s 10 rovnom.

síry (dlé váhy 17 částí potaše a 10 částí síry) v tyglíku

hliněném a zavřeném silně dohromady vypálíme, nabudeme

hmoty hnědé aneb skoro černé, která je smíšenina sirníku

draslikového (KS, dreifach Schwefelkalium) a síranu drasel

natého (KO.SOa); kyselina uhličitá všecka ujde: 4 (KO.CO.)

+10S=3KS,+KOSO,+4CO. Takto vyrobená látkasluje pro

barvu svou játra sirková (Schwefelleber) a slouží v lékařství.

Podobnou látku, též jmenem sirkových jater známou, po

skytují také 4 rovnomocniny potaše se 16 rovnom. síry,

ale jen mírně nikoli silně spolu páleny. Pochod je:

4 (KO.CO,) + 16S =3KSs+KOSO, +4CO, Tato játra sir

ková jsou více šedá než hnědá a obsahují sirník drasličný

(KS, Fünffach-Schwefelkalium), míchaný se síranem dra

selnatým. Oba tito způsobové sirkových jater mají hlavně

užitek v lékařství, dílem co léky uvnitř těla, dílem k dě

lání umělých lázní sirnatých, dílem ale a hlavně k dělání sirko

vého mléka (Schwefelmilch). Jestliže totiž jeden neb druhý

způsob těch sirkových jater ve vodě rozpustíme (rozpou

štějíť se snadno) a čirý nažloutlý roztok do čisté rozředěné

kyseliny sirkové neb solné vlejeme, zpozorujeme předně silné

vyvinutí sírovodíku a zadruhé sražení velikého množství

jemňounkého prášku, jenž od tekutiny odcezen a usušen

barvu témeř bílou (málo žlutavou) ukazuje, nad míru laho

dný na omak jest a modrým plamenem hoří: neníť on nic

leč síra nejdrobněji rozdělená: odtud jméno. Pochod je na

př. se solnou kyselinou tento : KSs+ClH=KCl +SH+4S.

. Sírany (sulfaty) má draslík (vlastně jeho kysličník)

dva: obojetný a kyselý.

Síran draselnatý obojetný (KO.SO, Schwefelsaures Kali)

je sůl v přírodě dosti rozšířená, ač nikdež čistá ani hojná.

Je např. ve vodě mořské, ve mnohých pramenech, v po

peli zemských a mořských rostlin, v lávách Vesuvu atd.

Tvoří velmi tvrdé bezbarevné krystaly (hranoly šestiboké

s takovýmže jehlancem), ve 12 částech ledové vody roz

pustné, hořkoslané a v ohni neměnitelné. Slouží v lékařství,
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sklářství atd. V ohni s uhlím pálen mění se v pěkně čer

vený a průsvitavý sirník draselnatý (KS, Einfach-Schwefel

kalium), jenž ve vodě snadno a bez barvy se rozplývá.

KO.SO,+4C=KS-+-4CO. Vzaloli se uhlí mnohem více než

třeba, zbude pak sirník draselnatý drobně rozptýlený a

s uhlím smíšený: v té podobě na vzduchu hned se rozpa

luje a na síran draselnatý spaluje, neboť KS+4O=KO.SO,..

Takový sluje pyrofor (ohněnoš), a látky, které na vzduchu

samy se zapalují, vůbec u chemikův pyroforické se jmenují.

Dvojsíran draselnatý (KO.2SO,+HO aneb KO.SO,

+HO.SO, (doppeltschwefelsaures Kali, Kalibisulfat) tvoří

se u velikém množství co zbytek neb vedlejší výrobek při

fabrikací lučavky z ledku, poněvadž pro snadnější vyhnání

kyseliny dusičné z ledku téměř vždy na 1 rovnomocninu

ledku 2 rovnomocniny kyseliny sirkové se berou. KONOs

+2(SO.HO) = (KO.2SO,+HO)+NO,HO. Roztopuje se

mírným teplem, ve fabrikách obyčejně co bílé bochníky

polokulovité se vidí, utvořené tím, že roztopený ve křivu

lích pomalu ztvrdnul. Užitek hlavně ve sklářství,

128. Chlór a draslík. – Chlórid draselnatý, KCl (Chlor

kalium), pevný v přírodě se řídko nachází, ovšem ale a

dosti hojně ve vodách, na př. ve vodě mořské vedlé chló

ridu sodnatého. Pak v popeli rostlin vedlé uhličitanu dra

selnatého; nýbrž popel z mořských řas, varek nazvaný, ke

30% chlóridu draselnatého obsahuje, mimo to co vedlejší

výrobek u mydlářův se tvoří, v rozsolování mydelného klihu.

Uměle se udělá snadno nasycením čistého uhličitanu solnou

kyselinou a volným vypařením do sucha. (KO.CO, +CIH

= KCl+HO+CO,).

Bílé neb průzračné pravidelné kostky, ve vodě snadno

rozpustné a tím vodu o 10" neb 12" ochlazující, chuti pří

jemně slané, hutnoty 184; velikým horkem se topí a bez

proměny těká. Jeho krystaly horkem třeští (dekrepitují,

verknistern), t. j. od malinkého a jen mechanicky v nich

uzavřeného množství vlhkosti se rozpukují a praskají, při

čemž kousky odtržené daleko odskakují.

Z kyslíkových sloučenin draslíku se chlórem mimo jiné

jen dvě uvedeme, chlórnatan a chlórečnan. Chlórnatan dra
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selnatý KO.ClO (Unterchlorigsaures Kali) tvoří se, pouštěním

plynného chlóru do slabého a studeného roztoku drasla ve

vodě: 2KO+2Cl = KO.ClO+KCl. Jest pak ovšem se chló

ridem v roztoku pomíchaný, což ale neškodí. Chlórnatan

draselnatý je znamenitý pro svou mocnou činnost u bílení

tkanin ústrojných (plátna, bavlny, papíru), ač nyní větším

dílem chlórnatanu vápenatého se užívá. Jestliže roztok ce

stou právě vypsanou připravený smícháme s lakmusem, kar

minem atd., není hned změny viděti: jestliže však jen něco

solné kyseliny přidáme, barva hned zmizí, zničí se.

K0.ClO+2ClH= KCl+2HO+2Cl. Tedy chlór se tu vy

lučuje a ten pak bílí; pohodlí této soli hlavně v tom je za

loženo, že chlór v ní takřka vázaný při ruce máme a po

dlé pohodlí, kdy a kde chceme, vyloučiti můžeme. Tento:

roztok sluje také louh bělidlářský (Bleichflüssigkeit) anebo

Javelle-ský (Javellische Salze), proto že ve vsi Javelle u

Paříže nejprvé fabrikován byl. V pevné formě neznáme:

chlórnatan draselnatý. Jedná-li se jen o bílení chlórnatanem

draselnatým, netřeba vzíti ku přípravě žíravé draslo, leč jen

potaš ve vodě rozpuštěný a pouštěti do tekutiny chlór: teku

tina pak obsahuje také dvojuhličitan draselnatý. 4(KO.CO,)

+2Cl=KO.ClO+KCl +2(KO.2CO,). -

Chlórečnan draselnatý, KO.ClOg (Chlorsaures Kali), o

jehož tvoření již (viz 89) řeč byla, povstává vedením plyn

ného chlóru do horkého žíravého louhu: 6KO +6Cl =

KO.ClOg+5KCl. Chlórid draselnatý zůstává v roztoku,

chlórečnan se při chladnutí tekutiny téměř všecek v krysta

lech vylučuje. Avšak formule nám ukazuje, že jen % dra

hého drasla ve chlórečnan se mění, "/g v neužitečný chlórid;

proto lepší je tento způsob : 1 rovnomocnina chlóridu dra--

selnatého se 6 rovnomocnin kysličníku vápenatého (CaO)

poleje se vřelou vodou a chlór prohání pokud ho tekutina

pohlcuje : tu se vápnu všecek kyslík odejme a s draslíkem

i chlórem spojí (KCl+Oo = KO.ClO2); vápník kyslíku zba

vený mění ve chlórid vápenatý, jenž v roztoku zůstává.

KCl+6CaO +6Cl = KO.ClO3+6CaCl. Tento způsob je

nad míru výhodnější od prvního.

Chlórečnan draselnatý tvoří bílé lesklé lupeny, rozpou
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ští se ve 30 částech ledové a v 1'/, částech vřelé vody, chutná

trpce a chladivě co ledek, teplem asi +400° se roztápí,

ještě vyšším se rozkládá a pouští kyslík, až nezbyde než

chlórid draselnatý. S látkami hořlavými (sirou, uhlím,

obzvláštně ale s fosforem) zahříván, ba jen třen třaská nad

míru nebezpečně a násilně, jelikož je prudce okysličuje.

Míchání jmenovaných látek (jež na př. v ohněstrojství

často se přiházívá) třeba nanejvýš opatrně před se bráti,

tlouci každou pro sebe, a míchati pak pouze suchýma ru

kama na papíře atd. Byloť zkoušíno dělati z této soli prach

jako z ledku, jenž ovšem nad míru silně účinkoval; ale

dílem pro rychlé okysličování ručnic (od mnohého kyslíku

v té soli), dílem pro příliš prudké účinky a častá z toho

neštěstí opět od té myšlénky upuštíno.

Také působení kyseliny sirkové na tuto sůl je paměti

hodno. Několik krystalův jí hozených do troška kyseliny

sirkové (na skle z hodinek) zabarví ji hned oranžově a

spolu se prudko vonící ostrý žlutý plyn vyvinuje. Kyselina

sirková vylučuje ovšem chlórečnou (KO.ClO,+SO,=KO.SO,

+ClO3), ale tato se tu hned rozpadává na chlóristou a

chlóričelou (3ClO: = ClO,+2ClO,); tato poslední je onen

ostrý plyn a barví tekutinu. Ona nad míru snadno se roz

kládá, těla ústrojná a hořlavá vůbec okysličuje a přitom

nebezpečně třaská: ždibec papíru neb drtinka hozená do

míchaniny na sklíčku způsobí hned malé bouchnutí. Cukr

tlučený, se chlórečnanem draselnatým též tlučeným opatrně

smíšen a kyselinou sirkovou pokápnut, okamžitě zahoří, účin

kem utvořené kyseliny chlóričelé. Tohoto pochodu užívalo

se před vynalezením nynějších (fosforových) sirek k dělání

zvláštních sirek: dřívka, máčena do roztopené síry, byla pak

omočována do kašičky ze chlorečnanu draselnatého, síry,

rumělky (pro obarvení) a klovatiny. Sušené ty sirky tím

způsobem se zapalovaly, že se vstrčily do kyseliny sirkové,

která se chovala v malých lahvičkách, nakapaná na asbest.

Lidé, kteří se připravováním těch sirek zanášeli, mnoho

násobných zakoušeli nešťastných případů (bouchnutím mícha

niny při tření), výstraha jistě dostatečná pro každého, aby

této důležité ale nebezpečné soli opatrně užíval.
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129. Iód a bróm se draslíkem. Nás zajímají jen dvě

sloučeniny: iódid a brómid draselnatý.

Iódid draselnatý, KI (Iodkalium), v přírodě sice sem tam

v malém množství se naskytuje, ale z většího dílu připravuje

se uměle takto: Žíravý louh na mísce zahřeje se as na

+50" a sype se do něho iódu, jenž v něm hned a bez barvy

se rozpouští; když tekutina zhnědne, přestane se iódu dávati.

Tu se tvoří (jako při chlóru) iódid draselnatý a iódičnan dra

selnatý (Iodsaures Kali), neboť: 6KO+6I= KO.IO. +5KI.

Tekutina obé v sobě obsahující vykouří se do sucha a

zbytek silně vypálí: tu arci iódičnan draselnatý všecken

kyslík pustí (KO.IO, = KI+60) a zbude jen pouhý iódid.

Zbytek vypálený rozpustí se ve vodě a ostaví volnému vy

kuřování. Iódid draselnatý tvoří bílé veliké snadno štípa

telné kostky, chuti ostroslané, hutnoty 291, řeřavostí čer

venou roztopné, na vzduchu vlhkém rozplývavé a při +18°

asi ve *|, částech vody rozpustné. Jest jedovatý a užívá se

ho (se sádlem na masť iódovou rozetřeného) co léku, pak ale

a obzvláštně ve fotografii (Photographie, světlopis na papíru).

Brómid draselnatý, KBr, Bromkalium, podobá se docela

předešlému a podobně se připravuje: kostky bezbarevné,

ostroslané, snadno rozpustné. Užitek co předešlého.

130. Křemík a draslík. Křeman draselnatý (Kieselsaures

Kali) ve přírodě mnohonásobně s jinými křemany, např. hli

nitým, spojen se nachází. Uměle tvoří se, když do vroucího lou

hu žíravého beztvárnou kyselinu křemíkovou (na př. tlučený

opál) přidáváme, pokud se jí ještě rozpouští. Krystalovaná

kyselina křemíková rozpouští se v drasle jen tehdáž, když

ji s ním delší čas červenou řeřavostí vypalujeme. Jeli ve

křemanu draselnatém málo křemene, je ve vodě rozpustný;

jeli mnoho křemene, představuje látku tvrdou, křehkou,

průzračnou, ohněm jen těžko měknoucí a vodě nýbrž i ky

selinám téměř úplně vzdorující, naše sklo. Jelikož pak ve

skle vždycky i jiné zásady než draslo, na př. také natron

(NaO) a vápno (CaO) jsou, promluvíme o něm až na konci

této třídy. Onen křeman draselnatý, jenž se dobývá pálením

3 částek tlučeného křemene se dvěma částěma suchého po

taše (anebo nasycením vařícího silného louhu beztvárnou
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kyselinou křemíkovou), má sloučení 3KO.8SiO, a je látka

tvrdá sklovitá, která však delší čas s vodou vařená úplně

v ní se rozpouští a tekutinu hustou bezbarevnou tvoří, jenž

na vzduchu v tenkých vrstvách snadno vysychá a v podobě

sklovité kůry se utvrzuje. Z té příčiny užívá se uvedené

sloučeniny jménem vodního skla (Wasserglas) ku potaho

vání dřeva, čalounův, opom atd. v divadlech a jinde, za

ochranu proti ohni, protože věci tak potažené jen velmi těžce

hoří. Kyselinami silnějšími vylučuje se z vodního skla kře

men beztvárný. Starší chemikové nazývali křemen drasel

natý ve vodě rozpuštěný křemenatý mok (liquor silicum).

131. Skoumadla na draslík. Slovem skoumadlo (Reagens)

vyrozumíváme takové látky, které u přítomnosti jistých ji

ných látek ihned jisté proměny berou, tak zřejmé a určité, že

již z té proměny na přítomnost onoho těla, o němž víme, že

takovou a ne jinou změnu způsobuje, bezpečně souditi mů

žeme. Škrob na př. modrá, kdykoli siódem se setká, stří

bro černá, jakmile sírovodíku se tkne; tedy jest iód skouma

dlo na škrob, stříbro na sírovodík atd. Citlivé nazýváme

skoumadlo tehdáž, když již malinkým množstvím látky, kte

rou hledáme, patrně a způsobem v oči bijícím se mění;

změna pak sama může být rozličná, na př. zbarvení teku

tiny, utvoření sedliny, vyvinutí plynu čili vůně nějaké, a po

dobné. Pravidlo však obyčejně je to v užívání skoumadel,

že musí látka být rozpuštěna ve vodě aneb, tali ji neroz

pouští, v kyselině.

Na draslík máme skoumadla kolikerá. Sůl draselnatá

jakákoliv rozpuštěná ve vodě nepříliš mnohé (na nejvýš asi

ve 200 částech vody) a smíšená s roztokem kyseliny vinné

(Weinsteinsäure =CsH,O,2HO) osazuje hned anebo za chvíli

(obzvláště následkem prudkého třepání) sedlinu bílou, prů

svitavou a ze samých drobných krystalův složenou, dvoj

vínan draselnatý čili vinný kámen (Weinstein=C,H,O,KOHO).

Citlivější skoumadlo je (tmavohnědý) roztok chlóridu plati

čitého (Platinchlorid =PtCl.), neb i ve 2000 částech vody

rozpuštěná jakákoliv sůl draselnatá osazuje ním hned neb

za chvíli těžkou citronovou sedlinu, složenou se samých ma

linkých osmistěnův: tato sedlina v slunci pěkně se třpytí a
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je chlórid draselnato-platičitý (PtCl,+KCl). Také kyselina

křemíko-fluorovodíková (viz 112) dává se solmi draselna

tými, třeba velmi skrovně přítomnými, sedlinu bílou ze

samých perlovitě třpytivých malinkých lupenův složenou,

fluorid draselnato-křemíkový aneb fluorokřeman fluorodra

selnatý (2SiF,3KF).

Konečně sluší co skoumadlo uvésti plamen dmuchavky:

neboť kousek jakékoliv draslíkové sloučeniny, vložen na

Očko zakroucené do tenkého drátu platinového a v něm

držán do samého konce plamene dmuchavkou sesíleného,

plamen na konci lilákově (bledě-modro-violově) zabarvuje,

jako také sám draslík na vodě purpurový a ledek na uhlí

violový plamen způsobují.

HLAVA XXXIII.

N a t r i u me

Na = 23.

132. Natrium *) čili sodík je prvek v přírodě neméně

rozšířený nežli draslík; nacházíť se ve mnoha minerálech

a horninách co součástka podstatná, ale hlavní vládu si oso

buje nad vodami, neboť téměř ve všech vodách co chlórid

sodnatý (sůl kuchyňská) se skrývá, hlavně ovšem ve vodě

mořské a ve slaných jezerách i pramenech. Rostliny v moři

a na pomoří rostoucí obsahují také soli sodnaté, které, když

ty rostliny spálíme, hlavně v podobě uhličitanu sodnatého

čili sody po nich vybývají.

Natrium má podobné vlastnosti co kalium; zimního

času křehké jest, letního ohebné a krajitebné co vosk, te

plem konečně +98" teče jako rtuť. Roztopené a zvolna

0chlazené krystaluje v kostkách. Barvu má stříbrnou, bě

lejší nežli kalium, a lesk mocný kovový, jenž ale –jako u

draslíku – na vzduchu vlhkém rychle míjí, protože kov

dychtivě s kyslíkem se spojí. Hutnost má 0.97 a chovati

musí se jako kalium pod kamenným olejem. Ke kyslíku

má příbuznost o něco menší nežli kalium, avšak nicméně

tak mocnou, že vodu ihned při každém teple rozkládá.

*) Také Sodium; byloť pak spolu s kaliem objeveno od Davyho.
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Kousek sodíku na vodu hozený pluje a teplem, jež násle

dek jeho okysličování jest, se roztopí na kuličku, která co

stříbrná kapka po vodě rejdí; vodík však z vody vyhnaný

nezapaluje se jako u draslíku, pro menší horko zde se vy

vyvinující a ochlazování vodou. Na kousek mokrého papíru

hozený sodík zapálí se (poněvadž na místě zůstane a dosta

tečně se rozpálit může) a shoří plamenem pěkně žlutým.

Sodík a voda mění se ve vodík a kysličník sodnatý :

Na+HO – H+ NaO.

Sodík připravuje se docela tak jako draslík: destilováním

uhličitanu sodnatého (NaO.CO,) s uhlím v křivuli železné a

řeřavosti téměř bílé. NaO.CO,+2C = Na +3CO.

133. Sodík s kyslíkem. Známe dvě sloučeniny: kysličník

sodnatý (NaO) a sodičitý (NaO,, Natriumhyperoxyd); oba

povstávají docela v těch samých okolnostech, jako podobné

sloučeniny draslíku. Jen první z těch dvou kysličníkův nás

zajímá.

Kysličník sodnatý (Natriumoxyd), kratčeji a obecně ná

tron nazvaný, podobá se až do podrobna kysličníku drasel

natému. Jako tento je bezvodné nátron (NaO) látka šedá,

křehká, nad míru těžko se připravující (když na př.

hydrát nátronový s natriem spolu se zahřívá: NaOHO+Na

= 2NaO+H) a málo užívaná. Mnohem více, tak říkaje

výhradně, užívá se hydrátu kysličníku sodnatého (Natron

hydrat) čili žíravého nátronu (Aetznatron), který má složení

NaO.HO; povstáváť pak, kdykoliv se natrium vodou oky

sličuje, avšak nikdy tak se nepřipravuje, leč –jako žíravé

kali – vařením uhličitanu sodnatého čili sody (NaO.CO.)

s vápnem a vodou atd.

Žíravé nátron je látka bílá, tvrdá, křehká, hutnosti 20,

horkem červeným tající, bílým v páry se měnící, na vzduchu

rozplývavá a vodu i kyselinu uhličitou přitahující. Náramně

leptá ústrojniny –jako draslo – a téměř všudež, kde drasla

potřebí jest, na jeho místě užíváno býti můž, ba prospěšně

se užívá, protože lacinější jest a snadněji čistého se nabývá

nežli čistého drasla, neboť soda čistá v obchodu je docela

obecná, potaš ale prodajný nad míru bývá nečistý.

Kysličník sodnatý je mocná zásada; soli sodnaté (Natron
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salze) též jsou téměř všecky rozpustné, bílé, a mívají mnoho

krystalové vody, kdežto draselnaté více bezvodné jsou.

134. Sodík s dusíkem. Hlavní z obou sloučenina je dusič

nan sodnatý, NaO.NO, (Salpetersaures Natron), který může

snadno připraven býti ze sody a kyseliny dusičné, avšak

v Peruvii a Chilské zemi v náramném množství samorodný

leží, tvoře pod jilovatou půdou tamějších přímořských stepí

několikastřevícové a na mnoho mil čtvercových rozložené

vrstvy, které se pilně vytěžují a do Europy svou sůl posí

lají. Mnoho lodí ustavičně sem tam pluje, aby nic jiného

do Europy nevezly než pytle naplněné tímto chilským ledkem

(Chilisalpeter); sůl hlinou atd. znečištěná překrystalováním

snadno se vyčisťuje. Je bílá, prozračná, krystaluje v rhom

boèdrech kostce podobných (proto kostkový ledek, kubischer

Salpeter) a snadno rozpustných (při +0" ve "/, částech, při

+119" v '/, částce vody). Na velmi vlhkém povětří též

vlhne; s látkami hořlavými také smudí, ale poněkud zdlou

havě; z těch dvou uvedených příčin nemůže se z něj prach

dělati. Ovšem ale připravuje se nyní mnoho ledku z něho:

dusičnan sodnatý a potaš rozpustí se dohromady v horké

vodě a roztok zvolna ochladí; vyrostou krystaly ledku dra

selnatého (Kalisalpeter), v louhu je soda (NaO.NO3+KO.CO,

= KO.NO. + NaO.CO,). Také chlóridu draselnatého může

se vzíti (NaO.NO3 +KCl= KO.NO3+NaCl). Ledek chilský

čili sodnatý (Natronsalpeter) slouží nyní hlavně k dělání ky

seliny dusičné, poněvadž lacinější jest a více kyseliny dává

nežli draselnatý (63% pC., bezvodné kyseliny; ledek obecný

jen 53%, pC.); operací je ta sama, jen že místo dvojsíranu

draselnatého vybývá dvojsíran sodnatý. V ohněstrojství dává

(se sirou a uhlím) krásně žlutý plamen. -

135. Sodík s uhlíkem. Máme tu dvě hlavní sloučeniny:

uhličitan sodnatý (NaO.CO,) a dvojuhličitan (NaO.2CO, +HO).

Uhličitan sodnatý (Kohlensaures Natron) sluje obyčejně

soda čili salajka a je sloučenina nad míru důležitá, nyní již

mnohem rozsáhleji užívaná nežli potaš.

Soda je na nejedněch místech samorodná, na př. na

pustinách Uherských (ze země vykvítá), v nátronových

jezerách egyptských atd. Uměle dobývána byla až do
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začátku nynějšího století takřka jen z popele mořských a

přímořských rostlin (řasy, slaněnky a slanorožce: Salsola,

Salicornia), který jmena kelp a varek nosí, ale mimo sodu

množství jiných solí (chlórid draselnatý, chlórid sodnatý,

síran sodnatý, také iódidy a brómidy) obsahuje, čímž arci

čištění sody velmi se obtěžovalo. Obzvláště cenili sodu

Narbonskou z Francouz i Alikantskou ze Španěl (tuto jme

novanou barilla). Avšak rychlý vzlet průmyslu a jiné okol

nosti způsobily veliký nedostatek sody a veliké snažení

chemikův, aby jiné prameny sody objevili. Francouz Leblanc

vymyslil způsob nyní takřka výhradně užívaný, podlé kte

rého ročně sta tisíce centův sody se připravují. Sůl ku

chyňská (a sice v přímorských zemích mořská, tudíž arci

laciná), to jest chlórid sodnatý (NaCl), poleje se kyse

linou sirkovou a tím promění v síran sodnatý (NaO.SO.)

čili sůl Glauberovu; chlórovodík, jenž při tom se vyvinuje

(NaCl+SO,HO =NaO.SO,+CIH), pouštívá se ohromnými,

na sta střevíců vysokými komíny do povětří, poněvadž by

chytání jeho nemalé obtíže za sebou mělo. Síran sodnatý

takto vyrobený míchá se s křídou čili vápencem tlučeným

a uhlím rozemleným, a ta míchanina pálí se v peci pálací

(Flammenofen), pokud z ní modravé plamínky vyšlehují:

tu se zajedno mění síran sodnatý na sírník sodnatý

(NaO.SO,+4C = NaS+4CO; kysličník uhelnatý prchaje

hoří a působí ony plaminky); pak ale sirník sodnatý s uhli

čitanem vápenatým se mění na uhličitan sodnatý a sirník

vápenatý (NaS+CaO.CO, = NaO.CO,+CaS); konečně, po

něvadž vápence čili křídy nadbytek jest (více nežli by k po

sledně uvedenému pochodu potřebí bylo), tento nadbytek

pouští kyselinu uhličitou, a dává kysličník vápenatý CaO,

jenž se sirníkem vápenatým se spojuje, tak že konečně ve

vypálené hmotě zvláštní ve vodě docela nerozpustná sloučenina

(3CaS+CaO) vedlé rozpustné sody (NaO.CO,) se nachází. Celý

pochod je tento3(NaO.S0,)+4(CaO.CO.)+13C=3(NaO.CO,)

= 3CaS.CaO +14CO. Hmota v peci vypálená vyluhuje se

vodou, a roztok tím nabytý až ke krystalisací se odkuřuje.

Pec je tak zařízena, že se horka dle možnosti nejvíc

užije: přední a nejpalčivější oddíl je určen na vypalování
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míchaniny (ze síranu sodnatého, vápence a uhlí), zadní

v podobě veliké nádržky tesané z pískovce neb olovem vy

ložené na převádění soli kychyňské v síran sodnatý, a ko

nečně nad pecí je kotel, v němž se sodové louhy odkuřují.

Soda krystaluje se z chladných roztokův na veliké

bezbarevné a průhledné krystaly polohranolové, jež ale

63 pC. vody v sobě drží a formuli NaO.CO, +10HO mají. Na

vzduchu rychle zvětrávají a vodu pouštějí. Voda rozpouští

je nad míru; 100 částek vody u +0" přijímá 60 částek sody

(krystalované), při +36° ale 833 sody a při +104" opět jen

445 dílův sody. Roztok chutná a chová se co roztok potaše,

avšak mírněji chutná, méně palčivě. Z horkých roztokův sody

usazují se odkuřováním krystaly se 14% vody a složení chemi

ckého NaO.CO,+HO. Zvětralá soda je NaO.CO, +5HO.

Horkem ztrácí soda rychle všecku vodu a řeřavostí

červenou se roztopuje. Soda čištěná, avšak pálená až vody

pozbyla, sluje kalcinovaná (calcinirte Soda), a první louh

sodový (z míchaniny pálené vyloužený) beze všeho čistění

(krystalováním) do sucha vykouřený a vypálený sluje surová

soda (rohes Sodasalz); tato poslední má v sobě žíravé nátron

a sirník sodnatý. Užívání sody ve sklářství, mydlářství,

barvířství a přemnoha jiných živnostech je v pravdě ná

ramné. -

Dvojuhličitan sodnatý (doppelt-kohlensaures Natron, NaO.

2CO,+HO) je součastí mnohých kyselek, např. u Vichy ve

Francouzích, ale připravuje se hlavně uměle. Buďto se pouští

kyselina uhličitá do studeně nasyceného roztoku sody, z něhož

se dvojuhličitan pro svou těžkou rozpustnost téměř úplně co

drobná krystalová zrnka vylučuje; anebo dá se do nádoby

válcovité dole zúženě rozetřená krystalovaná soda, smíšená

předtím se 3 částmi bezvodné taktéž drobně rozetřené, a

prohání se z dola kyselina uhličitá: soda pohlcuje dychtivě

plyn, zahřívá se a dosti značně bubří, měníc se ve dvoj

uhličitan : NaO.CO,+CO,=NaO2CO,. Dvojuhličitan sodnatý

tvoří v obchodu obyčejně kyprý bílý prášek, chuti mírně

alkalické, rozpustný asi ve 13 částech středně teplé vody.

I sama sůl i její roztok ztrácejí teplem (vařením) polovinu

kyseliny a vracejí se v sodu.
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Užívá se ho ku vřivým práškům (Brausepulver), protože

s kyselinami smíšený (s vinnou ve jmenovaných prášcích)

nad míru mnoho kyseliny uhličité vyvinuje. Soda egypt

ských jezer a z Maroka má v obchodu jmeno trona a je

vlastně půldruho-uhličitan sodnatý (2NaO.3CO,+HO): je

tvrdá a nezvětrává, užívá se jí co sody obyčejné.

136. Sodík se sirou. Sirníci sodíku rovnají se ve všem

draslíkovým, avšak nejsou v užívání. Důležitější je síran sod

natý, NaO.SOa (Schwefelsaures Natron), obecně Glauberovou

solí (Glaubersalz) zvaný.

Ve mnohých zřídlech (na př. Karlovarském), v mořské

vodě a j. se nachází, avšak hlavně co zbytku při dobývání

kyseliny solné se ho nabývá. Tvoří, jak obyčejně v prodeji

jest, veliké, bezbarevné, průzračné hranoly, jež ale 56 pC.

(výše od poloviny) vody v sobě mají a proto na vzduchu

rychle zvětrávají. Již mírným teplem ve vodě své krystalové

se rozplývají a vodu svou úplně ztrácejí; za studena neb

u +20° nasycený vodnatý roztok té krystalované soli –

jež NaO.SO,+10HO jest – osazuje zahříváním nad +33°

prášek těžký, bílý t. j. malé krystaly bezvodného síranu sod

natého, ač kolem dokola vody jest. Tedy vodnatý síran

nemůže obstát, leč níže 33ti stupňův tepla; vyšší teplotou

se rozkládá. Rozpustlivost soli Glauberovy ve vodě má

zvláštní svůj běh: při +0" rozpouští voda jen 12"o krystalo

vané soli, při +18° již 50"lo, při +25" pak 100%, při +33°

konečně nejvíce, totiž 327% (3'/,kráte vlastní svou váhu);

výše pak opět ubývá rozpustlivosti. Jestliže se roztok té

soli co nejvíce nasycený v nádobě malé a úzké zvolna i bez

otřesení ochladí; neosadí –jakoby měl– nadbytek rozpu

štěné soli, leč je a zůstává čirým; pakli ale pevné tělo, na

př. proutek skleněný, kousek pevné soli Glauberovy atd. do

něho se vhodí, rázem všecek nadbytek soli se vykrystaluje,

tak že tekutina téměř skřehne; spolu se tekutina značně

ohřeje. Zoveme takový roztok přesycený (übersättigt), a i

některé jiné soli tu zvláštnosť na sobě ukazují. -

| Užívání sírana sodnatého čili soli Glauberovy veliké a

rozsáhlé jest: v lékařství, k dělání sody ve sklářství atd. .

Dvojsíran sodnatý (NaO2SO+HO) podobá se stejno
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jmenné soli draselnaté. Horkem dostatečným mění se v je

dnoduchý síran.

Sirnatan sodnatý, NaO.S.O. (Unterschwefligsaures Nat

ron) je sůl potřebná pro daguerreotypisty: ona rozpouští

snadno chlórid, iódid a brómid stříbrnatý (AgCl,AgI, AgBr)

a slouží tudíž ku vybírání zbytečného iódidu stříbrnatého

z desk stříbrných iódovaných a již z kamery vyňatých, aby

na světle dále se neměnily čili aby se fivovaly (fixiren).

Nejlépe se takto dělá: 1 čásť sirkového květu a 3 části

bezvodné sody rozetřené zahřívají se na mísce i ustavičně

se obracejí, pokud všecka síra nezmizí: síra shoří na ky

selinu siřičitou a ta se s nátronem spojí, kyselinu uhličitou

vyhánějíc: zbude tedy siřičitan sodnatý (NaO.SO,): ten

pak se ve vodě rozpustí a vaří se sirkovým květem pokud

ho ještě rozpouští; přijímáť ještě jednu rovnomocninu síry

a mění se v sirnatan sodnatý. NaO.SO,+S =NaOS,O,

Z vody krystaluje se v bezbarevných velikých hranolech,

snadno rozpustných; složení těch je NaO.S,O,+5HO; sil

nějšimi kyselinami pouštějí svou kyselinu sirnatou, ale ta

ihned se rozkládá; S,O, = SO,+S.

Také ku vypravení zbytečně přidaného chlórového vápna

při bílení plátna a papíru slouží, proto že je rozkládá

(CaO.ClO+CaO+NaO,S,O, = CaCl+NaO.SO,+CaO.SO,):

proto v obchodu také antichlór sluje.

137. Sodík s fosforem. Kyselina fosforečná dává s ná

tronem některé velmi památné soli.

Zavlažováním popele z kostí (PO.3CaO) s rozředěnou

kyselinou sirkovou nabývá se sádry 2(CaO.SO) – co se

dliny – a rozpuštěného kyselého fosforečnanu vápenatého

(POs.CaO.2HO). Jestliže roztok posledně řečený s roztokem

sody mícháme, pokud silné vření následuje, utvořuje se opět

sedlina (CaO.CO,) a v roztoku je fosforečnan sodnatý; od

kuřováním volným vyrůstají z něho pěkné veliké a bezba

revné krystaly, ve vodě snadno rozpustné (ve 2 částech vřelé

a 4 částech studené), jež slabě slaně chutnají a složení

PO..2NaO+25HO mají. Na vzduchu rychle větrají a čer

vený lakmus slabě modří. Jestliže jich horkem nepřílišným

(pod +300°) vyhříváme, pustí 24 rovnomocnin vody, 25tou

V. Šafařík, Chemia, 11
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však tvrdošíjně zadržují a teprvé červenou řeřavostí pou

štějí. Když roztok první oné soli, o které právě mluvíme,

se žíravým nátronem smísíme, dá nám pak krystaly jiné,

složené dle formule PO..3NaO+24HO, jež snadněji nežli

předešlé všecku vodu pouštějí. Vidíme, že tu místo 25HO jen

24HO, ale za to nátronu více, totiž 3NaO, tedy místo 1HO

1NaO přijato jest: soudíme tedy, že v onom obyčejném čili

polo-fosforečnanu sodnatém (gewöhnlich- phosphorsaures čili

halbphosphorsaures Natron) 24 rovnomocnin vody jest kry

stalové, ale 25tá jest hydrátová čili zásaditá (basisches Wasser)

t. j. taková, že jen tehdáž snadno může vyloučena býti,

když na její místo zásadu dáme, taková že místo zásady za

stupuje. Nesmí se tedy psáti vzorec nikoli PO,2NaO+25HO,

ale PO,2NaO.HO+24HO, aneb PO,2NaOHO+24aq.

Již u kyseliny fosforečné slyšeli jsme, že obyčejná čili třetí

kyselina fosforečná (PO,3HO) vždycky tři rovnomocniny

zásady požaduje, aby nasycena byla. V obojetném fosforeč

nanu sodnatém (neutrales phosphorsaures Natron, PO..3NaO

+24aq) jsou tedy všecka tři místa zásadou obsazena; u

polofosforečnanu jen dvě, třetí pak vodou. Jestliže ale

polofosforečnanu sodnatému v skutku všecku vodu násilně

odejmeme (kdež pak jen PO,2NaO zbude), promění do

cela svou povahu; opět ve vodě rozpuštěn nedává zase

ty krystaly, ze kterých povstal, než jiné, jiného pohledu,

jiných vlastností a jiného sloučení. Ty nové krystaly jsou

PO3.2NaO+10aq, t. j. všecka voda je v nich krystalová a

může bez pálení z nich býti vyhnána; zásadité čili hydrá

tové vody v nich není. V této soli je onen druhý způsob

kyseliny fosforečné, co jen dvě rovnomocniny zásad přijí

má, kyselina pyrofosforečná. Rozdíl obou solí jeví se také

takto: roztok soli obyčejné (polofosforečnanu čili také

c-fosforečnanu sodnatého) s roztokem dusičnanu stříbrnatého

(AgO.NO;) dává sraženinu pěkné žloutkové barvy, světlem

černající, která je fosforečnan trojstříbrnatý: PO,3AgO;

roztok vypálené soli ("fosforečnanu čili pyrofosforečnanu)

s tímže skoumadlem dává sraženinu čistě bílou a složenou

vzorcem POS.2AgO, t. j. pyrofosforečnan stříbrnatý.

Je takékyselý fosforečnan sodnatý (POs. NaO2HO+24aq.),

/
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který má 2 rovnomocniny vody zásadité jen prudkým žá

rem vypuditelné : ten silným horkem se mění v PO,NaO

tj. sodnatou sůl té kyseliny fosforečné, co jen jednu rovno

mocninu zásady sytí, čili metafosforečnan sodnatý. Jeť oby

čejně sklovitý a na vzduchu rozplývavý.

138. Sodík s chlórem. Jelikož ani chlórnatan ani chló

rečnan sodnatý nás nezajímá, bude tu řeč jen o chlóridu

S0dnatém.

Chlórid sodnatý, NaCl (Chlornatrium), obyčejně sůl ku

chyňská (Kochsalz), je zajisté nejobecnější v přírodě slouče

nina sodíku, neboť v množství nenepatrném se nachází ve

vodě mořské, ve mnoha slaných jezerách, v slaných prame

nech čili rapách (Salzsoolen), konečně co pevné tělo: sůl

kamenná (Steinsalz). - -

Chlórid sodnatý je sůl bezbarevná (neb bílá), obyčejně

v kostkách snadno štípatelných a hutnosť 2:15 majících

krystalovaná, ve vodě studené a horké téměř rovnou měrou

rozpustná a příjemně slaně chutnající. Voda prostřední

vzdušné teploty asi 26% jí rozpouští, vřelá 28%; nemůže

tedy ochlazením horko-nasyceného roztoku krystalována být,

leč toliko odpařováním. Pálená třeští a rozsypuje se, čer

venou řeřavostí se roztopuje aniž jakou proměnu trpí.

Krystaly uměle připravené mívají podobu dutých pyramid,

stupňovitě ze samých kostek složených. V přírodě nachází

vají se někdy veliké kusy co sklo čiré a pěkně štípatelné

soli, také (ač řidčeji) modré neb červené.

Ležíli sůl v přírodě čistá bez pomíšení s jinými látkami

vložiskách čili slojích podzemních, jest dobývání jí práce

pouze hornická i děje se lámáním na př. v slaných dolech

u Věličky, pak u Kardony ve Španělích. Čistou kamennou

sůl pro užívání potřebí jen mlíti neb tlouci, příliš nečistá

(sádrou a hlinou pomíšená) rozpouští se ve vodě a krysta

lováním čistí.

Jeli kamenná sůl přílišně hlinou proniknuta, tak že na

mechanické oddělení obou není pomysliti, jako na př.

v solné komoře Rakouské (Salzkammergut) u Halleinu,

Hallstadtu, Išlu atd., tu se nevykopává, leč do dutin v zemi

Vykopaných pouští se přímo voda i tam ponechává, až se

11*
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solí docela nasytí: pak pumpami se zdvihá i – někdy třeba

dosti daleko – do solivarův vede, kde se nasycená rapa na

mělkých, ale velmi širokých kotlích odkuřuje.

Tam kde vrstvy soli čisté jsou, ale tak hluboko leží,

žeby hornická jich lámání a kopání příliš nákladné práce

dolovací požadovalo, vrtají se hornickým nebozezem artéské

studnice, t. j. vrtá se pokud se nenavrtá podzemní žíla vody,

jež pak co pramen vyrazí a protékajíc solnými ložisky

solí se téměř nasytí, než na bílý den vyjde. Takové umělé

slané prameny jsou na př. hojné ve Wirtembersku, Duryn

sku a jinde. I ve přírodě samé jsou nenevzácné prameny

slané, bezpochyby podobně tvořené, ale málo kdy tak bo

haté na sůl, aby s prospěchem mohly hned na kotel vykuřo

vací brány býti. Takové je dříve třeba zbytečné vody zba

viti, což se stupňováním (Gradiren) děje, t. j. opětovaným

pouštěním rapy přes vysoké stěny složené z roští (Dorn

wände) a postavené do úvětří; voda na veliký povrch roz

litá volným váním vzduchu rychle se vypařuje, a jakmile

tolik vody ubyde, že roztok téměř nasycený jest, převádí

se na zvláštní kotle, nad míru rozsáhlé, ale jen několik

palcův hluboké a tak ustrojené, že voda i páry její co nej

rychleji se pryč odvádějí. Sůl vylučuje se na pánvích (Siede

pfannen) v té míře, ve které vody ubývá, co bílá nezřetelně

krystalovaná zrna, která se z pánví hřebly vybírají.

Voda mořská obsahuje v průměru asi 2% pC. soli ku

chyňské (atlantská 276 pC., tichomořská 2:59 pC., severo

mořská 2:55 pC., středozemská u Francouzského břehu

294 pC.), avšak také ještě množství solí jiných, např. chló

rid draselnatý, chlórid hořečnatý, brómid hořečnatý, síran

vápenatý, síran hořečnatý atd., a proto nikdy čistě slanou,

leč odpornou hořko-slanou chuť má *). Ovšem ale sůl ku

chyňská v ní převládá, a v horkých krajinách (Portugalu,

jižní Francii, Italii, Istrii atd.) samovolným odkuřováním

pomocí slunce a větru se dobývá. Vedeť se umělými splavy

a závorami do veliké nádržky a z té do celé složité sou

*) Zbytek z odkouřené vody mořské má skoro ve všech mořích totéž

složení chemické,
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stavy kroucených vodotokův a mělkých hlinou vyšlapaných

koryt, ve kterých se sůl usazuje a čas od času vybírá. Sůl

mořská je pro přímořské kraje nad míru důležita a skládá

se z hrubších zrn nežli naše vyvářená; také na vzduchu

vlhne (chlóridem hořečnatým a vápenatým, neb ty se rozplý

vají) a poznává se mimo to chemičně po přítomnosti iódu

a brómu v ní. Na rybách nasolených jest ji pozorovati.

V zemích velmi studených (na př. v Archangelském

moři v Rusích a jinde) nechají mořskou vodu zmrznouti: tu

– jakož známo jest – sladký led se tvoří, a zbytek vody

nezmrzlé je silný roztok soli, z něhož pak snadno sůl se do

bude. Z nasycených roztokův soli však vylučuje se krutou

zimou sůl vodnatá, ve velikých průzračných hranolech klonno

osých, složených vzorcem NaCl + 4HO, jen že ty krystaly

již teplem ruky se rozplývají na vodu a množství malinkých

krychlí soli bezvodné (NaCl).

Důležitost soli pro člověka a zvěř (co přísada k po

travě), pro průmysl chemický (chlórovodík, chlór, soda,

z této pak sklo atd.) a pro jiné poměry lidské netřeba ší

řeji vykládati.

139. Sodík a bór. Jest více boranův sodnatých, avšak

hlavní a již odedávna známý je dvojboran sodnatý, NaO.2BO,

(Doppeltborsaures Natron), wůbec bora,v jmenovaný. Půvo

dně přicházel a posud i přichází z Asie, hlavně z Tibetu

a z Číny, kdež v několika jezerách rozpuštěný jest a vy

pařováním jejich vody se dobývá: tento borax sluje tin

kal a je velmi nečistý; hlavně pak se raffinuje čili čistí

v Hollandsku. Od těch dob, co se kyselina bórová v To

skáně ve velikém množství dobývá, připravuje se také nej

větší část boraxu prodajného ze sody a z kyseliny bórové.

Borac obecný tvoří veliké bílé krystaly, ve 12 částech

studené a ve 2 vřelé vody rozpustlivé, na vzduchu zvolna

zvětrávající, chuti trpko nakyslé a účinkův na lakmus alka

lických. Složení má NaO2BO,+10HO (se 47% vody kry

stalové); zahříván zprvu se v krystalové vodě své rozplývá,

pak ubýváním jí tvrdne v látku bílou houbovitou, která je

ště více pálena přepodivně napuchuje, se kroutí, ale konečně

(řeřavostí) na tekutinu čirou a nad míru hustou se roztápí,
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jež na nitě tažena býti můž a stydnutím v tvrdé sklovité

tělo, borax bezvodný ćili sklovitý (Boraxglas), se mění.

Roztopený a řeřavý borax rozpouští v sobě téměř vše

cky kysličníky kovův, neboť je vlastně sůl kyselá a může

býti co NaO.BO,+BO, považován; tak že druhá, volná

čásť kyseliny vlastně ty kysličníky přijímá, čímž arci pak

podvojné soli se tvoří. Takovéto sklo boraxové je pak bar

vené, a sice jinými kysličníky jináče (železnatým zeleně,

železitým hnědožlutě, kobaltnatým modře atd.), tak že

v mineralogii a chemii ku poznávání kysličníkův (a vůbec

kovův) boraxu často se užívá. K tomu konci vezme

se na úško drátu platinového něco boraxu i něco té látky,

kterou zkusiti chceme, a zahřívá se plamenem líhovým neb

olejným, dmuchavkou sesíleným, pokud průba na průhledné

čisté sklo se nerozteče. Při tom sluší rozdílu šetřiti mezi

plamenem zevnitřním čili okysličovacím a vnitřním čili od

kysličovacím (Oxydationsfeuer, Reductionsfeuer). Jestliže

totiž průbu na drátě platinovém jen samým modravým

koncem plamene žíháme, rozpálí se ovšem nad míru, ale

dotýká se také na všecky strany vzduchu; okysličitelnéli

tedy látky obsahuje, tyť se na vrch okysličí. Když pak

průbu držíme do té části plamene, která takřka konec

temného vnitřního prostoru tvoří a tudíž ještě nespá

lené uhlovodíkové plyny chová, tu se méně rozpálí, a mů

želi kyslíku pozbyti, okolním uhlovodíkům jej pouští a tím

se odkysličuje; tak na př. železo dává okysličovacím pla

menem perlu boraxovou žlutou (kysličník železitý, Fe,O2),

odkysličovacím zelenou (kysličník železnatý, FeO); měď

v prvním pádu zelenou (CuO), v druhém červenou (Cu,O).

Neméně užitečným (pro právě tuto nyní vyloženou

vlastnost, že kysličníky horký a tekutý rozpouští) prokazuje

se dělníkům v kovu: zlatníkům, hodinářům, pasířům atd.

ku spájení kovův (po sprostu letování, Löthen) t. j. spojo

vání dvou kusův kovu – jednorodých neb různorodých –

v jedno. To se děje zahříváním obou kovův na sebe slo

žených, mezi něž dříve kus kovu snadněji roztopitelného

vložen byl, až tento – zvaný pájka (Loth) – se rozleje i

oba kovy po stvrdnutí svém slepí, jako na př. klih dvě
*
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desky dřevěné. K tomu konci však třeba, by oba kusy

kovu pračisté byly; na okysličené plochy se pájka nechytá.

A předce, by dosti čistě byly opilovány, ohříváním se hned

zase okysličují. Pomoc tu snadná: dá se mezi oba kusy mimo

pájku trochu boraxu: ten roztopiv se, jednak kysličníky pří

tomné rozpouští a ubírá, jednak kov od nového okysličení

chrání; jakmile i borax i pájka jsou rozlity, stlačením obou

kovův borax a nadbytek pájky se vytiskne, a spojení je ho

tovo. Na tak zvané měkké spájení (u klempířův skoro vý

hradně užívané) nebéře se boraxu, než pryskyřice neb

salmiaku.

Vřele nasycený roztok boraxu, zůstaven teplu od +56"

do + 79", osazuje krystaly osmistěnného boravu majícího

jen 31% vody: NaO.2BOa+5HO. Ku spájení za přednější

se pokládá předešlého, že se horkem méně pění a drobí.

140. Skoumadla na sodík. Tato řídká jsou, neboť ne

známe takřka ani jedné tekutiny, která by se sodnatými

sloučeninami jakou sraženinu dávala. Jen antimoničnan dra

selnatý sráží sodnaté soli bíle; ale skoumadlo to nestálé jest

a může někdy omyly způsobiti. Nejsnadněji poznáváme sod

naté sloučeniny podlé pěkně a silně žluté barvy, kterou

plamenům (dmuchavkovému a j.) udělují; na př. líhová

lampa se knotem nasoleným vydává pouze jen čistě žluté

světlo, bez přimíšení jiné barvy. Také již malinké množ

ství sodíku tak působí.

HLAVA XXXIV.

L i t In i uz m.

Li = 7.

141. Lithium*)(od českých chemikův japík nebo vralík na

zvané) je kov vzácný, jen v málo kolika látkách a i v těch

spoře nalezený, vždy co kysličník, na př. se křemenem a

s jinými kysličníky v moravské růžové slídě č. v lepido

lithu, v petalitu a ve spodumenu; s kyselinou fosforečnou

v trifyllinu. Také v některých minerálných vodách jest

ho. Rozumí se z toho, že těžko se dobývá a drahý jest.

*) Objeveno Arfvedsonem roku 1817. Řecky lithos = kámen.
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Posud byl jen ze chlóridu lithnatého (LiCl) horkem

roztopeného mocným elektrickým proudem vyloučen. Jeť

kov barvy stříbrné, tvrdší draslíku, měkčí olova, nad míru

tažný, a má hutnost 0:59, tak že i na naftě splývá a snad

nejlehčí z potud známých pevných i tekutých těl jest. Te

plem + 180° taje a na vzduchu skvěle hoří. Vodu roz

kládá, avšak horkem při tom zbuzeným se neroztopuje.

Kysličník má jeden, lithnatý, LiO, obyčejně lithion na

zvaný. I on i jeho soli mnohem spořeji se rozpouštějí ve

vodě nežli s nimi srovnalé draslíkové a sodíkové slou

čeniny. > -

Uhličitan lithnatý (LiO.CO,) je sůl bílá, drobně se kry

stalující a teprvé ve 100 částech studené vody rozpustlivá.

Chlórid lithnatý (LiCl) je sůl bezbarevná a ve krychlích se

krystaluje; ve vodě a líhu přerozpustný, na vzduchu silně

se rozplývá. Chutná ostře a v líhu rozpuštěn barví plamen

jeho krásně purpurově (tmavě červeně do violova); také

nerozpustné sloučeniny lithia barví konec plamene dmucha

večného pěkně na purpurovo neb karmínovo, kterážto barva

plamene spolu dobré skoumadlo poskytuje.

HLAVA XXXV.

Ammoniake ammonium.

142. Již u ammoniaku řeč byla o tom pronešena, že

se tato sloučenina dusíku s vodíkem k lakmusu a kyselinám

co silná zásada chová, že se s kyselinami slučuje a pravé

skutečné soli s nimi dává: neboť je – i nejsilnější z nich –

docela nasycuje, silnějšími zásadami (kalim, nátronem, váp

nem atd.) ze svých polučenin vyháněna bývá atd. Činít

tedy ammoniak výminku ze tvrzení v úvodu pronešeného,

že jen z kovův mohou pojíti zásady. Sloučeniny pak am

moniaku s kyselinami čili soli jeho podobají se ve všem do

konale solím draselnatým a sodnatým, tak že obyčejně na

blízku těchto bývá o nich pojednáváno, a tak i my činíme.

A však jsou předce nejedny okolnosti, ve kterých se slučo

vání ammoniaku s kyselinami podstatně od téhož pochodu

liší, jaký jest při kysličnících zásadnatých. Vímeť, že hydrát
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kyseliny, když zásadu přijímá, zato vodu hydrátovou pouští,

která takřka jen místo zásady –pokud tato sama přítomna není

–zastává (např. SOa.HO+KO=SO3.KO+HO); podobně vo

díkové kyseliny s kysličníky neslučují se co takové, než tvoří

se halová sůl a voda, na př. CIH+KO=KCl+HO. Jináče má

se věc u ammoniaku: u toho není žádného vylučování

hydrátové vody, když se kyselina s ním spojuje, na příklad

S0,HO+NH, dává SO,NH, HO, a voda v této soli ob

sažená nikterak nemůže vyhnána býti, lečby sůl celá se

rozložila. Také když se vodíkové kyseliny s ammoniakem

spojují, spojí se obě v celek dohromady aniž co odejde,

na př. CIH+NH,=ClH.NH, nebo NH,Cl; voda se tu ne

může utvořiti (jako u kysličníkův a halovodíkův) již jen

z té příčiny, že ammoniak žádného kyslíku v sobě nemá.

Bezvodné kyseliny, např. SO, mohou se sice ovšem spojiti

s bezvodným ammoniakem (NH2); avšak sloučeniny takto

utvořené (na př. SOa.NHa) nejsou v skutku nižádné soli

ammoniakové, poněvadž se ammoniak z nich silnějšími zá

sadami nevyhání, aspoň ne zcela. Vidíme tedy, že v kyslí

kových solích ammoniaku zásada není NH, ale NH3. HO,

neb jináče psáno: NH,O. Srovnávajíce na př. nahoře již

několikráte za příklad braný síran ammoniaku SO2.NHaHO

aneb NH,O.SO, se síranem draselnatým KO.SOa, ku kterému

v každém ohledu, jak fysikálném tak chemickém, velikou

podobnost má, vidíme, že po odejmutí kyseliny v jednom

zásada jest NH,O, v druhém KO, že tedy sloučenina NH,O

tentýž úkol nosí a zastává co KO; to-li jednou připustíme,

také musíme za to míti, že (po odejmutí kyslíku) NH, týž

úkol má v prvnější z obou solí co K v druhé z nich, že

tedy složené tělo NH, může někdy tak se chovati jakoby

jednoduché bylo. Toť ovšem viděli jsme již na kyanu;

zde ale toto složené tělo čili složený radikál (základ jiných

sloučenin) neblíží se – jako kyan – k halovým prvkům,

než ku kovům, protože jeho kysličník NH,O zásada jest.

Podobně mohou i sloučeniny ammoniaku s vodíkovými

kyselinami považovány býti, na př. NHs+ClH=NH,Cl. Po

stavme vedle ní chlórid draselnatý KCl a odejměme z obou

chlór: i hle – opět vidíme, že místo, co v jedné sloučenině
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kov draslík zajímá, v druhé sloučenina čili složený radikál

NH, zastává.

Máme tedy následující samo sebou jasné srovnání:

(K)O,SO, – (NH)O.S0,; jináče psáno NH,HO.SO,

(K)Cl (NH)Cl; jináče psáno NHa.HCl.

Látka NH, zove se ammonium, NH,O kysličník ammo

natý, a ten pak s kyselinami kyslíkovými dává soli ammo

naté (Ammoniumoxydsalze), jako kysličník draselnatý dává

soli draselnaté (Kaliumoxydsalze). Starší chemikové jme

novali ty soli ammoniakové (Ammoniaksalze), ale nemohli

toho nikterak vysvětliti, proč nemohou býti té jedné rovno

mocniny vody zbaveny. Když pak ammoniak s vodíkovou

kyselinou se pojí, myslíme sobě tu věc takovou, že ammo

niak na sebe přibírá vodík její, měně se v ammonium, a

že toto tak s prvkem halovým spojeno zůstává, na příklad

NH,+HCl=NH,+Cl t. j. chlórid ammonatý (Chlorammo

nium); starší chemikové užívali v tom pádu jména chlóro

vodan ammoniakový (Salzsaures Ammoniak).

Jediná obtíž tohoto vysvětlení je ta, že posud nebylo

lze ani ammonium (NH4) pro sebe vydobyti, ani kysličník

ammonatý (NH,O). Když na př. chlórid ammonatý s kysliční

kem vápenatým zahříváme, tvoří se chlórid vápenatý a mělby

se tvořiti kysličník ammonatý (NH,Cl+CaO=NH,O+CaCl);

ale tento druhý dělí se hned na ammoniak a na vodu

(NH,O=NH3+HO). Posud známe ammonium jem spojené

se rtutí, co amalgam ammonia (Ammoniumamalgam), látku

šedou, měkkou a nad míru lehkou, houbovitou; ten však

brzy a sám sebou se dělí na rtuť a na ammonium, jenž ale

pro sebe obstáti nemůže, než hned se v ammoniak a vodík

rozštěpuje. NH;=NH3+H.

143. Chlórid ammonatý, NHCl (Chlorammonium), oby

čejně salmiak (Sal ammoniacum), je téměř nejobecnější a

nejdůležitější sůl ammonatá; v laboratoriích na př. hlavně

slouží k dobývání ammoniaku. Je látka bílá, průzračná,

někdy v pravidelných krystalech (kostkách, osmistěnech

nebo 24-stěnech) se vyskytující. Ve vodě se snadno roz

pouští, potřebujíc k tomu rovnou váhu vřelé a 2% části

studené; chuť má palčivě slanou. Ze vřele nasyceného
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roztoku chladnutím osazuje se v krystalech drobných hvězd

natě neb pírkovitě složených, za sucha bílých a kyprých,

spolu měkkých a špatně se roztírajících. Horkem nepříliš

velikým se v páry mění, ani se dříve neroztopuje; dým

bílý snadno se opět sráží, proto salmiak lehko se sub

limuje.

V přírodě tvoří se salmiak hlavně v kotlině činných

a vyhaslých sopek (v tak zvaných solfatarách); větší část

ale uměle se ho dobývá. Staří Egypťané znali již salmiak:

u nich tvořil se pálením zvířecích látek, neboť pro nedo

statek paliva topili (jako podnes nejedni národové jižní)

sušeným hnojem velbloudův, i na dusík i na chlóridy vše

liké bohatým. V komínech usazovaly se saze pomíšené se

salmiakem, které se v železných, olověným kloboukem po

krytých kotlích sublimovaly. Salmiak usazoval se v klo

bouku co tlustá a houževná kůra tvrdá, složená ze samých

lesklých a parallelně srostlých vláken.

V novějších časech dělá se mnoho, ba nejvíce salmiaku

z vody plynáren (Gaswasser), totiž té vody, skrze kterou

plyn osvěcovací z uhlí kamenného vydestilovaný proháněn

bývá, aby v ní přimíšenou trošku plynného ammoniaku zů

stavil: ta voda solnou kyselinou nasycená dává salmiak.

146. Jako chlórovodík, tak se i sírovodík s ammoniakem

spojuje a dává NH2+ HS=NH,St. j. sirník ammonatý (Schwe

felammonium), jehož však čistého jen tehdáž nabudeme,

když v suchých a studených nádobách nade rtutí veliký

nadbytek suchého plynu ammoniakového se sírovodíkovým

Smísíme (co bílé, velmi těkavé a brzy se rozkládající kry

staly). Jestliže do tekutého ammoniaku plyn sírovodíkový

pouštíme pokud pohlcován jest, utvoří se sice též sirník

ammonatý, ale ten sobě přibírá ještě jednu rovnomocninu

sirovodíku a tvoří sloučeninu NH,S.HS, nazvanou sírovod

nalý sirník ammonalý (Schwefelwasserstoff-Schwefelammo

nium) anebo sulfhydrát ammonatý (Ammoniumsulfhydrat).

Bezvodný sulfhydrát tvoří krystaly bezbarevné, ve vodě se

rozplývá na roztok bezbarevný, nepříjemně po sírovodíku

(ač poněkud jináče) vonící, a na vzduchu žloutnoucí, poně

Vadž se jedna rovnomocnina vodíku okysličuje a sirník am
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moničitý (Zweifach - Schwefelammonium) tvoří: NH,S,HS

+O=NH,S,+HO.

Vodnatý roztok sulfhydrátu ammonatého je důležité

skoumadlo chemické na kovy. Pravenoť u sírovodíku, že

tento plyn mnohé kysličníky v sirníky mění, na př. KO

+HS=KS+HO atd. Některé takto mění také, když s ky

selinami spojeny, t. j. co soli rozpuštěny jsou, a sráží je

v podobě všelijak barevných nerozpustných sirníkův, na př.

CuO,SO3 + HS=CuS+SO,+HO; jiné ale nesráží v tom

pádu, leda že sammoniakem spojen jest, který hned přítomnou

kyselinu nasytí, na př. FeO.SO,+NH,S=FeS+NH,O,SO,;

na takovéto pak béře se sulfhydrát ammonatý rozpuštěný,

a dělíme kovy (ve skumné čili analytické chemii) na tři

oddíly: takové co ze svých roztokův sírovodíkem se srá

žejí, takové co jen sulfhydrátem ammonatým mohou být

sraženy, a na takové konečně, kterých ani jeden ani druhý

nesráží.

Síran ammonatý, NH,O. SOa (Schwefelsaures Ammonium

oxyd) je vzácný mineral; uměle však snadno se připravuje

nasycením kyseliny sirkové ammoniakem (na př. vodou

plynáren), a jest nyní neméně obecný než salmiak, také

lacinější a proto ke mnohým účelům žádanější:

Síran ammonatý má tentýž tvar krystalový co síran

draselnatý, je bezbarevný, dosti tvrdý, rozpouští se v rovné

části vřelé, ve 2 částech studené vody, a nesnáší veliké

horko aby se docela nerozložil.

Stáváť také dvojsíranu ammonatého.

145. Dusičnan ammonatý, NH,O.NO3 (Salpetersaures

Ammoniumoxyd) připravuje se uměle nasycením rozředěné

kyseliny dusičné ammoniakem neb uhličitanem ammona

tým; ve druhém pádu uchází kyselina uhličitá. Tekutina

odkuřuje se, pokud neshustne co olej, a pak se pomalu

ochladí: tu buď celá v bílou, tvrdou krystalovitou hmotu

ztuhne, nebo dlouhé páskované a k ledku nad míru podobné

hranoly osadí, jež jsou žádanou solí. Chuť mají ostrou,

palčivou, a rozpouštějí se již v polovině studené vody, při

tom vodu tak ochlazujíce, že se vzdušná vlhkosť na sklenici

kolkol co ledová kůra sráží. Mírným teplem roztopuje se
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dusičnan ammonatý bez proměny; silněji zahříván vře a

rozkládá se na vodu a kysličník dusnatý NH,ONO,=2NO

+4HO), avšak prudkým vařením náhle a s bouchnutím se

rozloží, při čemž arci stroj roztřískává a nebezpečné ná

sledky provádí.

146. Uhličitan ammonatý (kohlensaures Ammoniumoxyd,

obyčejně kohlensaures Ammoniak) je několikerý a rozličný.

V obchodu nachází se pod tímto jménem látka složená z bí

lých tvrdých a na vzduchu zvětrávajících kor krystalových ;

jsouť pak těkavé, ve 4 částkách studené vody rozpustné a

čpějí silně ammoniakem: tato látka je půldruho-uhli

čitan ammonatý (Anderthalb-kohlensaures Ammoniumoxyd)

2NH,O3CO, aneb NH2CO,+NH,O.CO,

Dobýváť se tato sůl zahříváním smíšeniny z 1 části

salmiaku a 2 částí křídy (tlučených) ve křivuli (skleněné

neb železné) s přiloženým jímadlem. Uchází voda i ammo

niak, ve křivuli zbývá chlórid vápenatý, a v jímadle nasa

zuje se co kůra průhledná jmenovaný půldruho-uhličitan;

pochod je tento: 3(CaO.CO,)+2NH,Cl = 2NH,O.3CO,

+3CaCl+NH,+HO. (Křídaje uhličitan vápenatý=CaO.CO,).

Suchým destilováním (silným pálením v zavřených křivulích)

látek zvířecích, na př. rohu, kopyt, sušeného masa atd., na

bývá se tekutiny silně ammoniakem čpějící a s mnohým

přiboudlým olejem (Brandöl) smíšené, která též uhličitan

ammonatý obsahuje a v lékárnách líh z jeleního rohu (Hirsch

horngeist) sluje. Krystalovaný půldruho-uhličitan ammonatý

na vzduchu silně zvětrává *), rozsýpaje se na prášek bílý

t. j. dvojuhličitan ammonatý (NH,O.2CO,HO), jenž také

v přírodě (v ložiskách guana, na ostrovech peruanských)

nalezen byl a pěkné krystaly dává; jestliže ale půldruho

uhličitan ve vodě rozpustíme a roztok zahřejeme, silné vření

nastane : uchází kyselina uhličitá, i zbývá rozpuštěný jedno

duchý uhličitan: 2NH,O. 3CO, = 2(NH,O.CO,)+CO,

Také hnitím všelijakých zvířecích tekutin, na př. moči,

hnojnice atd., vyvinuje se uhličitan ammonatý, jenž ale pro

svou těkavost na čich působí jakoby pouhý ammoniak byl.

*) Přitom pouští kyselinu uhličitou i ammoniak; proto tak silně

čpí: 2NH,O.3CO,:=NH,O,2CO,+CO,+NH,+HO.
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147. Ještě jedna památná sloučenina nám zbývá. Oby

čejná čili třetí kyselina fosforečná (PO, aneb PO,3HO)

je jak známo trojsytná (dreibasisch), potřebuje k nasycení

svému 3 rovnomocniny zásad. Obecný čili polofosforečnan

sodnatý (PO,2NaO.HO+24aq.) má dvě místa vyplněná ná

tronem, třetí vodou; jestliže na místo jedné rovnomocniny

nátromu postavíme jednu rovnomocninu kysličníku ammona

tého, obdržíme fosforečnan sodnato-ammonatý (Phosphorsaures

Natron-Ammoniumoxyd), jenž obyčejně sůl fosforečná (Phos

phorsalz) sluje a složení PO,NaO.NH,O.HO má, tedy kyselina

fosforečná trojsytná jest, která má jedno místo vyplněné

kysličníkem sodnatým, druhé ammonatým a třetí vodou.

Připravuje se rozpuštěním 6 částek obyčejného fosforečnanu

sodnatého a 1 částky salmiaku ve vřelé vodě a volným

ochlazením: v roztoku zůstane sůl kychyňská, sůl fosforečná

vyloučí se ve velikých krystalech. 2NaOHO.PO,+NHCl

=NaO.NH,O.HO.PO,+NaCl.

Krystaly mají 8 rovnomocnin krystalové vody, jsou ve

liké, bezbarevné, snadno rozpustné ve vodě, mírným teplem

rozplývají se ve své vodě, pouštějí ammoniak a všecku vodu

(NaO.NH,O.HO.PO,+8HO = NaO,2HO.PO,+NH,+8HO)

a mění se v kyselý fosforečnan sodnatý (NaO.2HO.POS);

ten pak silněji pálen taje na čiré, bezbarevné a tvrdé sklo

NaO.PO, t. j. metafosforečnan sodnatý, sloučeninu nátronu

s kyselinou metafosforečnou, která jen jednu rovnomocninu

zásady sytí ("PO, neb PO,HO). Roztopený metafosforečnan

sodnatý rozpouští kysličníky kovův tak dobře jako rozto

pený borax, a dává s nimi podobně (mnohdy ještě lépe)

barvená skla, a proto spolu a vedlé boraxu co skoumadlo

při dmuchavce slouží.

148. Sloučeniny ammonia i ammoniaku snadno je po

znati po několika vlastnostech. Předně téměř všecky jsou

horkem zúplna těkavé t. j. docela beze zbytku se v páry

a plyny proměňují; jen když kyselina těkavá není, zbude

na př. u boranu nebo fosforečnanu ammonatého. Zadruhé:

všecky bez výminky pouštějí ze sebe ammoniak, jestliže

k nim silnější zásadu přidáme, na př. kali, nátron nebo

vápno. Obyčejně se průba, kterou na ammoniak zkoušíme,
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stírá vápnem hašeným (CaO.HO, hydrátem kyslíčníku

vápenatého): ammoniak již beze všeho zahřívání se vyvi

nuje a nosu co takový jeví. Jeli tak málo ammoniaku, že

ho čichem více není znáti, předce ještě poznává se přilo

ženým papírkem červeným lakmusovým (jenž modrá) nebo

žlutým kurkumovým (jenž pěkně z červena hnědne). Ještě

citlivěji však se prozrazuje ammoniak vápnem vyhnaný

přistrčením skleněného proutku namočeného do silné kyse

liny solné: chlórovodík s ammoniakem ve vzduchu se se

tkává a působí husté bílé dýmy salmiaku. Chceme-li tekutiny

zkoušeti, dlužno je nakapati na vápno, nebo v trubce se dra

slem žíravým zahřívati a pak uvedeným způsobem zkoušeti.

Soli ammonaté dávají se chlóridem platičitým (PtCl,)

sraženinu těžkou a pěkně žlutou, salmiak platinový (Platin

salmiak, PtCla+NH,Cl); mohly by tudíž býti jmíny za dra

selnaté sloučeniny: ale uvedená zkouška s vápnem je dosta

tečně od těchto liší a odděluje.

Kysličníci kalia, natria a lithia pro svou snadnou roz

pustnost ve vodě a silnou žíravost již dávno od jiných ky

sličníkův názvem alkalií (Alkalien) se oddělují, a k těmto

alkaliim čili žíravinám také vodnatý ammoniak se počítá.

Jmenovaliť pak starší chemikové kali žíravinou rostlinnou

(alkali vegetabile), nátron žíravinu kameninnou (alkali mine

rale) a konečně ammoniak žíravinou těkavou (alkali volatile);

patrně, že první hlavně jen z rostlin, druhé z přírody ne

ústrojné a třetí ze živočišnin připravovati znali.

Plynný fosforovodík v některém ohledu nápodobuje

chování ammoniaku: onť na př. iódovodíkem a brómovodí

kem ve pěkně krystalované sloučeniny se mění, složené

vzorcem PH,HI čili PHI a PH,HBr čili PH.Br (tedy

jako ammoniak se v tom pádu zachovává); s kyslíkovými

kyselinami však se nespojuje.

HLAVA XXXVI.

EHE R T i UM Ime

Ba = 69.

149. Barium *) (u jiných českých chemikův merotík)

*) Sloučeniny baria byly jsou od Scheele roku 1774 za zvláštní



176

je prvek v přírodě sice nehojný, ale také nevzácný, jenž

hlavně ve dvou sloučeninách, co uhličitan a co síran, se

nachází: z těch dvou pak jiné sloučeniny uměle se vy

vádějí.

Kov sám těžko se dcbývá, a v čisté podobě byl posud

jen jedinou cestou vyroben : vedením silného elektrického

proudu do chlóridu barnatého, BaCl, horkem roztopeného;

kov se vylučuje na negativném, chlór na positivném pólu.

Barium je kov pěkně žlutý co bledé zlato neb co zvono

vina; hutnost má asi 3krát větší od vody, tvrdost asi olova,

snad něco větší, je velmi tažný a řeřavostí červenou taje,

avšak posud nebyl horkem v páry proměněn. Na vzduchu

přerychle se okysličuje, ještě rychleji ve vodě, vyháněje

vodík a měně se v kysličník barnatý (Ba+HO=BaO+H).

150. Kysličníky má barium dva. Kysličník barnatý, BaO

(Bariumoxyd), sluje obyčejně baryt, a nachází se v přírodě

jen spojený s kyselinami, neboť je mocná zásada. Uměle

připravuje se hlavně z dusičnanu barnatého (BaO.NO3),

který se velikým horkem úplně na zásadu a kyselinu dělí,

ač tato sama zase horkem se rozkládá. K tomu konci roz

pálí se hliněný neb porculánový a víkem zakrytý tyglík

prudkým ohněm na jasnou řeřavost, dusičnan barnatý hází

se do něho po troškách, a čeká se vždycky s novým vhozením,

dokud předešle vhozená i teplem roztopená porcí opět ne

ztvrdne; jináče by mohla sůl, horkem ztekutělá a kyslík šumné

ze sebe vypouštějící, z tyglíka vytéci. Jeli tyglík konečně

pln, zakryje se a nejprudším ohněm, jejž snáší, se vypálí.

Po vyndání z ohně najde se v něm kysličník barnatý co

tělo houbovité, šedé, nad míru těžké, nižádným ohněm (vy

jma plamenem plynu třaskavého) neroztopné, a k vodě tak

mocně příbuzné, že do ní hozeno až do vření a siěení ji

rozehřívá; nýbrž větší množství té šedé látky tenkým prou

dem vody kropeno až do řeřavosti se rozpaluje. Jestliže

však jednou bylo s vodou spojeno, již více nemůže být od

ní odděleno (což ovšem také o kysličnících draselnatém,

sodnatém a lithnatém platí). Horký roztok kysličníku bar

uznány : kov sám ale teprvé r. 1807 (ač nedokonale) od Davy.

ho vyloučen. Řecky barys = těžký,
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natého ve vodě osazuje za chladnutí svého množství pěkných

a lesklých tabulových čili lupenatých krystalův bezbarev

ných, jež ostře alkalicky chutnají, ve 2 částech vřelé i

20 částech studené vody se rozpouštějí, a složení BaO+9HO

mají. Horkem pouštějí 8 rovnomocnin vody, jednu ale i

v největším žáru podržují; neboť za červeného žáru se roz

lévají, a tato ohnivě roztopená tekutina chladnouc mění se

v bílou krystalovitě složenou a mramoru podobnou hmotu,

hydrat kyslíčníku barnatého, obecně hydrát barytu (Baryt

hydrát) anebo žíravý baryt (Aetzbaryt) nazvanou. Složení

má BaO.HO, tak že ony krystaly z vody usazené vlastně

psáti třeba: BaO+HO+8aq. Roztok barytu ve vodě slove

barytová voda (Barytwasser), je silně žíravý (ač mnohem

méně louhu draselnatého neb sodnatého) a na vzduchu se

kalí, poněvadž kyselinu uhličitou přitahuje a nerozpustlivý

uhličitan barnatý (BaO.CO,) usazuje.

Žíravý baryt připravuje se na veliko ze sirníku bar

natého (BaS), jenž ve vodě rozpuštěný“ s kysličníkem měď

natým drobně rozmělněným se vaří: tvoříť se sirník měď

natý (CuS) a kysličník barnatý, jenž z tekutiny odcezené a

dostatečně odkouřené chladem v podobě pěkných krystalův

(vodnatý hydrát barytu) vyrůstá. BaS+CuO = BaO+CuS.

Kysličník barnatý je silná zásada a dává s kyselinami

soli barnaté nebo barytové (Barytsalze), jež jsou vesměs –

jako i sám baryt–jedovaté. -

Druhý kysličník baria, kysličník baričitý, BaO, (Barium

hyperoxyd), tvoří se vedením kyslíku přes řeřavý baryt

(bezvodný tak dobře jako vodnatý); neboť BaO+O=BaO,.

Je tělo temně zelenavě šedé, těžké, ve vodě nerozpustné,

ale s ní v bílý hydrát se měnící. Zásada není; přílišně pá

len, ve vodě vařen, aneb spolu s kyselinami zahříván, pouští

kyslík a mění se nazpět v kysličník barnatý.

151. Nejobecnější a hlavní v přírodě sloučenina baria

je merotec (Schwerspath), t. j. síran barnatý (Schwefelsaurer

Baryt) = BaO,SO,. Tvoříť krystaly soustavy orthorhom

bické (hranolové), čisté bezbarevné a průzračné, obyčejně

barvené, křehké a neobyčejně těžké (hutnosti 44), od če

hož jim jméno dáno, Merotec je velmi obecný minerál, a

V. Šafařík, Chemia, 12
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leckdes tak říkaje malé skály sám pro sebe tvoří. Uměle

nabývá se síranu barnatého, kdykoli k jakékolvěk rozpu

štěné sloučenině barnaté kyselina sirková volná neb se zá

sadami spojená přistoupí: utvoříť se sraženina těžká, bílá,

ve vodě a ve všech kyselinách nerozpustná. Za tou příči

nou užívá se barnatých solí rozpustlivých co důležitého skou

madla na kyselinu sirkovou. Chcemeli kyselinu sirkovou

z nějaké tekutiny odstraniti, dosáhneme toho cíle přikapujíce

pozorně vodu barytovou, pokud se bílá sedlina tvoří.

Síran barnatý slouží za materiál ku vyrábění ostatních

sloučenin baria, musí však k tomu konci na rozpustnou

podobu převeden býti. To se tou cestou děje: co nejdrob

něji tlučený merotec míchá se s '/o váhy tlučeného uhlí

a s takovým množstvím oleje, že husté těsto tvoří: z toho

naformují se mírně veliké kule neb kostky, a ty se

v zavřené nádobě červenou řeřavostí vypalují: nezbudeť

po nich než sirník barnatý, BaS (Schwefelbarium); neboť

BaO.SO,+4C = BaS+4CO. Sirník barnatý je látka šedá

neb bílá, těžká, ve vřelé vodě rozpustná, a mění se s ky

selinami v barnaté soli přidané kyseliny , pouštěje síro

vodík. Na př. BaS+CIH = BaCl+SH; BaS+NO,HO

= BaO.NO.+SH.

152. Dusičnan barnatý, BaO.NO. (Salpetersaurer Baryt),

připravuje se způsobem právě vyloženým, aje sůl bezvodná,

v lesklých bezbarevných osmistěnech krystalovaná, těžká,

ve 3 č. vřelé a v 8 č. vřelé vody rozpustná. Ve vodě však,

která obsahuje kyselinu dusičnou, jen velmi těžce se roz

pouští, neboť se z vodnatého roztoku svého rychle v drob

ných krystalech začíná usazovati, jakmile k témuž kyselina

dusičná se přileje. Horkem se roztápí a pak rozkládá.

Užívá se ho v roztoku co důležitého skoumadla na přítomnosť

kyseliny sirkové; se sírou a chlorečnanem draselnatým

drobně rozetřenými smíšen dává ohněstroj jasně zeleně

hořící.

Chlórid barnatý, BaCl (Chlorbarium), též uvedeným

způsobem se z merotce vyvádí. Může se ho také nabyti

rozpuštěním přirozeného uhličitanu barnatého (který však

mnohem vzácnější merotce jest) v kyselině solné. Obyčejně
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se vyskytuje v podobě bílých krystalův lupenatých, tenkých

a perlově lesklých, majících složení BaCl+2HO. Horkem

mírným pouští vodu, řeřavostí červenou taje, ještě větším

horkem prchá nezměněn; rozpouští se ve 1% částce vřelé

vody a ve 2/, částce studené (při +16°). Roztok této soli

ve vodě je nejobecnější skoumadlo na kyselinu sirkovou.

Uhličitan barnatý, BaO.CO, (Kohlensaurer Baryt), je

sloučenina, jež se v přírodě co pěkně v bezbarevných hra

nolech krystalovaný minerál – ač řídčeji nežli merotec –

nachází a pak witherit sluje. Uměle se připravuje slitím

roztoku nějaké rozpustné soli barnaté, na př. chlóridu, s roz

tokem uhličitanu draselnatého neb sodnatého, lépe však

ammonatého: BaCl+NH,O.CO, = NH,Cl+BaO.CO,. Je pak

prášek bílý, ve vodě nerozpustný, ovšem ale v kyselinách

šumivě se rozpouštějící. Mocně s uhlím pálen mění se v pouhý

baryt (BaO.CO,+C=BaO+2CO), ba sám pro sebe taktéž

činí, ač jen nejprudší bílou řeřavostí, dříve pak se roztápí.

Tlučený witherit slouží tam kde hojný jest, na př. v An

glicku, za otravu krysám, myším atd. (Ve vodě, která ky

selinu uhličitou obsahuje, se rozpouští, poněvadž se v roz

pustný dvojuhličitan barnatý mění).

153. Barnaté sloučeniny, když rozpuštěny jsou, snadno

jest poznati. Od předešlých tří lehkých kovův dělí se tím,

že v nich uhličitan ammonatý bílou sraženinu způsobuje,

čehož není ani při draselnatých, ani při sodnatých neb

lithnatých sloučeninách. Sirková kyselina volná i se zása

dami spojená způsobuje v roztokách barnatých sraženinu

bílou ani přidaným nadbytkem kyseliny dusičné neb solné

nerozpustnou, t. j. síran barnatý. Toť sice také olovnaté soli

činí, ale uslyšíme později, kterak snadno a jednoduše tyto

od barnatých se rozeznávají.

Fosforečnany a borany sice také činí bílé sraženiny

v roztokách barnatých, ale přidáním kyseliny dusičné neb

solné hned miznoucí. Barnaté sloučeniny barví plameny ze

leně; na př. roztok chlóridu barnatého v silném lihu zapá

len hoří plamenem žlutavě zeleným.

12°
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HLAVA XXXVII,

§ t r O In t i uu ma

Sr = 44,

154. Strontium *) (český strontík nazvané) je kov řid

čeji v přírodě se vynalézající nežli barium, s nímž ale ve

všech ohledech takovou obdobu okazuje jako natrium

s kaliem, a snad i větší. Tak např. i strontium ve přírodě

hlavně ve dvou tvarech co síran a co uhličitan strontnatý

se nachází, a sloučeniny jeho ostatní dobývají se z těchto

dvou docela tak a těmi způsoby, o kterých bylo u baria

poučení dáno.

Strontium dobývá se v kovové podobě, jako barium,

z roztopeného svého chlóridu silným proudem elektrickým.

Jeť kov bledě zlatožlutý jako barium, má asi tvrdost olova,

hutnost 2:54 a roztopuje se řeřavostí červenou, ani při tom

tepla stupni v páry se nemění. Na vzduchu dosti rychle,

ve vodě bouřlivě se okysličuje a mění v kysličník strontnatý

= SrO. Mimo to je také kysličník strontičitý (SrO., Stron

tiumhyperoxyd).

155. Kysličník strontnatý, SrO (Strontiumoxyd) sluje

obecně zkráceným názvem strontian a připravuje se –

tak jako baryt – pálením dusičnanu strontnatého (SrONO2)

v tyglíku řeřavostí prudkou červenou. Také může připra

ven býti mocným žíháním uhličitanu strontnatého (SrO.CO,)

s uhlím smíšeného. V obojím případě nabývá se ho v podobě

hmoty děrnaté, jasnošedé a těžké, ač méně hutné od barytu,

která nejen zevnitř, ale i chemičně barytu se podobá, poně

vadž jako tento na vzduchu přitahováním vody se rozsýpá,

ve vodě syčí a zahřátí až do varu způsobuje. Z roztoku je

jího ve vodě usazují se krásné bezbarevné krystaly: vod

natý hydrát kysličníku strontnatého čili hydrát strontianu

(Strontianhydrat), mající složení SrO+HO+8aq. Páleny

pozbývají vody své, vyjma 1 rovnomocninu, i roztápějí se

*) Jméno vzato z naleziště prvního, Strontianu ve Skotsku. Klap

roth a Hope (nevědouce jeden o druhém) oba r. 1794 uznali

strontiové sloučeniny za zvláštní; kov čistý teprvé za našich

dnův vyloučen.
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na hydrát strontnatý čili žíravý strontian (Aetzstrontian),

tvrdý, bílý, krystalovitý, složení chemického SrO.HO, který

tuto svou vodu ani největším horkem nepouští. Roztok hy

drátu strontnatého ve vodě sluje voda strontnatá (Strontian

wasser), a kalí se na vzduchu, protože kyselinu uhličitou

z něho přijímá a uhličitan strontnatý usazuje. Kysličník

strontnatý je jako barnatý mocná zásada (ač nepatrně slabší

a dává s kyselinami soli strontnaté (Strontiansalze).

156. Základ všech strontnatých připravenin je přiro

zený síran strontnatý (Schwefelsaurer Strontian) = SrO.SO,

jenž se v přírodě tu i tam (hlavně na Sicilii, pak u Jeny

v Sasích a j.) co pěkně hranolově krystalovaný, někdy mo

drý minerál nachází, v kyselinách docela nerozpustný, a

hutnosť 39 mající. Sloveť (pro barvu někdy blankytnou)

célestin. Uměle nabývá se síranu strontnatého přidáním

kyseliny sirkové k jakémukolvěk roztoku strontnatému

v podobě těžké, bílé, ve vodě a v kyselinách nerozpustné

sedliny. Célestin dobře rozetřený a (podlé způsobu při

merotci vyloženého) s uhlím pálený mění se v sirník stront

natý (Schwefelstrontium), SrS, šedý, ve vřelé vodě rozpust

livý, ze kterého pak ostatní sloučeniny se připravují, na

příklad dusičnan pomocí kyseliny dusičné (SrS+NO..HO

= SrO.NO,+SH), chlórid pomocí kyseliny solné (SrS+ClH

= SrCl+SH) atd.

Dusičnan strontnatý (Salpetersaurer Strontian) =SrO.NO.,

připravuje se dle způsobu právě vyloženého a krystaluje

se z teplého sehnaného roztoku ve velikých bezvodných

a prozračných osmistěnech, za velikého chladu ale ve hra

nolech, obsahujících 30"lo (5 rovnomocnin) vody. Bezvodná

sůl rozpouští se v 5 částech chladné a v '|, částce vřelé

vody. Obě pak soli, jak vodnatá tak bezvodná, na vzduchu

vlhkém se rozplývají. Dusičnan strontnatý se chlórečnanem

draselnatým a sirou smíšený tvoří míchaninu, která zapá

lena krásně červeným plamenem hoří (jeť známa jmenem

červeného bengalského ohně). Nejlépe vzíti 40 č. bezvodného

dusičnanu strontnatého, 13 č. sirkového květu, 6 č. chló

rečnanu draselnatého a 2 č. uhlí. Míchání třeba nad míru

pozorně odbývati (viz 128) a směs dobře od vláhy chrániti.
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Chlórid strontnatý (Chlorstrontium, SrCl) tvoří krystaly

tenké dlouhé v podobě bezbarevných šestibokých hranolův,

jež na vzduchu rozplývají, ve "/, chladné vody se roz

pouštějí a složení SrCl+6HO mají. Také líh bezvodný

rozpouští je snadno, a roztok hoří plamenem krásně karmi

novým neb šarlatovým.

Uhličitan strontnatý tvoří se uměle touže cestou co uhli

čitan barnatý: sražením chlóridu neb dusičnanu pomocí uhliči

tanu ammonatého (SrCl+NH,O.CO, = SrO.CO2+NH,Cl).

Je prášek bílý, ve vodě nerozpustný, snadno ale v ky

selinách. Nejprudším výhřevem pouští kyselinu a mění se

v bezvodný strontian (SrO). V přírodě pěkné průzračné kry

staly tvoří, witheritu podobné a strontianit nazvané.

157. Soli strontnaté dělí se ode draselnatých, sodnatých

a lithnatých těmi znaky co barnaté (hlavně tím, že je uhli

čitan ammonatý v roztoku bíle sráží), těmto však nad míru

se podobají, poněvadž v nich kyselina sirková jako v bar

natých způsobuje sedlinu bílou, ve vodě a v kyselinách

nerozpustnou. Předce však rozdíl od barnatých sloučenin

při strontnatých dvojí jest a snadný: předně, že plamen

nimi se (a sice silně i snadno) červení, barnatými slabě ze

lení; zadruhé že v barnatých solech rozpuštěných kyselina

křemíko-fluorovodíková (2SiF,3HF) silnou krystalovanou

sraženinu dává (2SiFa3HF+3BaO=2SiFa.3BaF+3HO), ve

strontnatých žádnou. Také chróman draselnatý (KO.CrO)

rozpuštěný sráží barnaté soli hned a hustě barvou sirkovou

(BaO.CrOs), strontnaté pak nic.

HLAVA XXXVIII,

Má a l c i u m.

Ca = 20.

158. Barium, Strontium a Kalcium vyplňují druhý od

díl kovův žíravinných, tak zvané kovy žíravých zemin;

mezi nimi však je kalcium nad míru hojnější, užívanější a

proto i důležitější od obou ostatních. Nacházíť se v přírodě

arci jen v různých sloučeninách, hlavně s kyslíkem, co ky

sličník vápenatý spojený s kyselinami, na př. uhličitan vá

penatý čili vápenec (mramor, křída, opuka), co fosforečnan

#

í
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(kosti), co síran (sádra, alabastr), také však co halová slou

čenina, fluorid vápenatý čili kazivec.

Kalcium *) čili vápník, v podobě kovové těžko se do

bývá a to, jako barium a strontium, působením mocného

galvanického proudu na roztopený chlórid vápenatý (CaCl).

Je kov bledě zlatožlutý, silně kovolesklý a velmi tažný;

můžeť býti na tenké plíšky vykován, také pilován a krá

jen. Hutnost má 158; na vzduchu suchém nějaký čas svůj

lesk zachovává, na vlhkém však rychle se okysličuje, vodu

klopotně rozkládá a sám se přitom v bílý kysličník vápe

natý (CaO) mění. Jest ještě i kysličník vápničitý (Calcium

hyperoxyd, CaO,), jenž ale těžko se připravuje a žádných

dalších sloučenin nedává.

159. Kysličník vápenatý (Calciumoxyd, CaO) slove obecně

vápno (Kalkerde) a připravuje se hlavně pálením uhličitanu

vápenatého (CaO.CO,), který se nalézá v přírodě v nejrůz

nějších stupněch čistoty v ohromném množství co minerál

nazvaný vápenec (Kalkspath). Uhličitan vápenatý v tom

se dělí od uhličitanův barnatého a strontnatého, že již v ře

řavosti červené, tedy mnohem snadněji nežli tyto dva, svou

kyselinu v plynné formě pouští a ve volnou zásadu se mění,

která tím způsobem připravovaná slove pálené neboli žíravé

vápno (gebrannter Kalk, Aetzkalk), také leckdys živé vápno

(calx viva). K nejčistšímu vápnu dlužno ovšem vzíti nej

čistší vápenec, na př. průzračný islandský vápenec aneb kar

rarský mramor. Menším horkem a též velmi čistého vápna

nabývá se pálením dusičnanu vápenatého (CaO.NO.) v por

celánovém tyglíku.

Všemi těmi cestami nabývá se vápna žíravého v po

době hmoty pevné, pórovaté, šedobílé a dosti těžké, neboť

má hutnost 32; chuť má palčivou a lakmusový papír čer

vený a navlhčený silně modří. Ani nejvyšším teplem na

šich pecí se neroztopuje; plamenem kahanu, do něhož kyslík

se žene, anebo plamenem třaskavého plynu rozpaluje se do

nesnesitelného bílého žáru a lesku; užíváť se ho touto cestou

k silnému umělému osvětlování, na př. ku zasílání měři

*) Latinsky Calx = vápno. Kov sám čistý teprvé roku 1853

od Bunsena vyloučen.
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ckých signálův do dálky anebo při nočním pozorování před

mětův drobnohledných; sloveť pak toto světlo Drummondovo

(podlé vynálezce) anebo vápenné (Kalk-Licht).

Voda na pálené vápno daná zahřívá se s ním tak silně,

že zapálení přítomných hořlavin nastati může, a slučuje se

na hydrát vápna (Kalkhydrat, CaO.HO), kteréžto spojení se

vidomě značí tím, že vápno puchne, se rozpadává a konečně

na kyprý bílý prášek (hydrát vápna) se rozsýpá. Největší

horko nastane, když vápno asi s polovinou vody se smísí:

ten děj pak slove hašení vápna (Löschen), a vápno s vodou

spojené (čili hydrátované) od žíravého čili páleného (bez

vodného) jmenem hašeného vápna (gelöschter Kalk) se od

děluje. Jestliže vápno uhašené s vodou na těsto se rozdělá,

jmenuje se pak kaše vápenná (Kalkbrei) a konečně, když

tolik vody přidáno jest, že řídkou bílou tekutinu tvoří, mléko

vápenné (Kalkmilch). Když se mléko vápenné papírem pija

vým scedí, proteče tekutina bezbarevná, čirá, chuti slabě alka

lické, trpké, která něco vápna rozpuštěného obsahuje, čer

vený lakmus silně modří a vápenná voda (Kalkwasser) slove.

Vody studené potřebuje 1 čásť žíravého vápna 750 částí

k rozpuštění, vřelé asi 1800; proto se čistá vápenná voda

zahřátím až ku vřelosti kalí, chladnouc ale opět vyjasňuje.

Vápenná voda na vzduchu brzy se kalí, bílou korou potahuje

a konečně všecko vápno co bílou sedlinu pouští, protože ky

selinu uhličitou ze vzduchu přitahuje a uhličitan vápenatý

(CaO.CO.) ve vodě nerozpustný jest.

Také delším ležením na vzduchu přijímá vápno vodu

(z povětří) a mění se v hydrát, což ovšem rozpadáváním na

prášek se jeví; spolu však i kyselinu uhličitou pohlcuje, a

když dlouho na vzduchu leželo, má složení CaO.HO+CaO.CO,..

Takové vápno nazýváme rozpadalé.

Ještě památné jest, že hydrát vápna čili hašené vápno

pálením všecku vodu pouští (a to dosti snadno), měně se

opět v žíravé čili bezvodné vápno. Toť ovšem ze předešlých

kysličníkův (draselnatého, barnatého atd.) žádný nečiní, a

tím jediné již se vápno prozrazuje, že od nich slabší zá

sada jest.

Hlavní užívání vápna, jak známo, děje se v stavitelství:
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kaše vápenná s pískem pomíšená slove malta (Mörtel) a užívá

se jí od nejstarší paměti lidské za spojovadlo kamene aneb

cihel při stavbách. K tomu konci pálí se vápenný kámen

(mramor, opuka, lasturné vápno, křída atd.) ve zvláštních

pecech, tak zvaných vápenicích (Kalkofen), jež arci dvoje

jsou, periodické a stálé. V periodických čili občasných pe

cech, jež obyčejně mají průřez vejčitý a do země bývají

vpuštěny, tak že otvor hořejší v rovni půdy leží, naklade

se nejdoleji palivo, nad ním se složí klenba z hrubých ku

sův vápence a ta se zasype drobnějším kamenem. Topení

se děje průchodem na straně z dola učiněným, který také

úvětří potřebné způsobuje, bez kterého by kyselina uhličitá

žárem vyhnaná neodcházela. Topí se, pokud není celý ob

sah peci propálen, což arci několik dní trvává, ač nejsvrch

nější část čili vrstva nikdy dostatečně se nepropálí a oby

čejně k následujícímu pálení přidává. Tyto peci jsou proto

nevýhodné, že se nemírné množství paliva maří (protože

pec pokaždé vychladnouti musí, nežli znova může nasypána

být) a že ustavičné zastávky pro vyklizování vápna fabri

kací velmi zdržují. Ve stálých čili nepřetržitých pecech

(kontinuirliche Oefen), podobně co předešlé ustrojených, jsou

dole dva otvory; jedním se neustále topí, druhým se čas

po čase vápno dopálené (gar gebrannt) vytahuje: nahoře se

vápence dosypává v té míře, ve které se ho dole vytahuje.

Také jsou peci nálevkovité, do kterých se vrstevnatě ka

mení a palivo (uhlí) sype; v těch klesá vápno (strávením

paliva) zvolna až do zpodu a tam se vybírá; shora pak

sypou se čerstvé vrstvy. Jedno pak sluší znamenati, že toto

na veliko a zhruba připravované vápno často ve vlastno

stech svých od čistého kysličníku vápenatého nemálo se

liší. Příčina toho hlavně je založena v přimíšeninách

vápence obecného, jmenovitě různých odrůd jeho; jestliže

na př. vápenný kámen hlínu (jakož obecně tak jest), jmeno

vitě ale jestliže křemen drobně vtroušený obsahuje, tu za

prudkého pálení ty dvě přimíšeniny s vápnem chemicky se

spojují, tvoříce křeman vápenatý (CaO.SiO3) anebo křeman

hlinito-vápenatý; takové vápno je tvrdé, někdy až sklovité,

vodou polito spoře se hasí, t. j. nic se nezahřívá, málo
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napuchuje a vodou rozdělané kaši nedává; takové vápno

sluje přepálené (todtgebrannt); vápno, při kterém ta chyba

jen ve skrovné míře jest, slove suché (mager), kdežto čisté,

jenž dobře a rychle se hasí t. j. s vodou se slučuje, tučné

(fett) slove.

Soli vápenaté (Kalksalze) jsou mnohé, jak přirozené

tak umělé, a všecky předůležité.

160. Dusičnan vápenatý (Salpetersaurer Kalk, CaO.NO.)

může býti připraven rozpuštěním čistého vápence (bílého

mramoru) v kyselině dusičné, a krystaluje se z roztoku jen

těžko se 4 rovnomocninami vody; je bezbarevný, rozplývá

na vzduchu a má chuť palčivě ostrou. Ve přírodě se tvo

řívá hnitím hojnodusičnatých ústrojných látek za přítom

nosti vápna; vykvítá tudíž často na zdech stájí atd. a pak

slove vápenný ledek (Mauersalpeter); také za úmyslného při

pravování ledku v ledkových sadech tvoří se v zemi hlavně

dusičnan vápenatý, jenž pak teprvé přidaným uhličitanem

nebo chlóridem draselnatým ve skutečný ledek se mění

(CaO.NO,+KCl = KONO,+CaCl). Horkem prudkým mění

se v čisté žíravé vápno.

Nad míru důležitější jest uhličitan vápenatý (Kohlen

saurer Kalk, CaO.CO,), látka z počtu v přírodě nejrozšíře

nějších. Co minerál sluje vápenec (Kalkspath) a nachází

se v podobách přerozličných; nejčistší vápenec ale kry

staluje se ve dvou rozdílných tvarech, a byl první příklad

těla dvojtvárného čili dimorfického (viz 31). Hlavně a vlastně

tak zvaný vápenec krystaluje se v rhomboèdrech průzračných,

snadno štípatelných, jež každý jednoduchý paprsek na dva

rozbíhavé paprsky rozštěpují (proto vápenec dvojlomný, Dop

pelspath nazvaných), hutnoty 272; mimo to však nachází

se vápenec v krystalech soustavy rhombické čili hranolové,

též bezbarevných, dvojlomných, ale štípatelnosti zcela jiné,

hutnosti 293 a v mineralogii aragonitem nazvaných. Předce

však podlé chemické povahy oba, jak vápenec tak ara

gonit, nejsou než uhličitan vápenatý. Aragonit mírně roz

pálený (nikoliv až do řeřava) rozpadává se na prášek bílý,

a ten pod drobnohledem se skládá ze samých rhromboědrův,

t. j. aragonit se přeměnil ve vápenec Vápenec je daleko
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hojnější aragonitu; zrnitý a v zrnech (krystalech nedokona

lých) srostlých nakopený jmenuje se mramor, jestliže barvu

bílou aneb jinou čistou a živou má; šedě aneb jinak nečistě

barvený a méně zrnatý i tvrdý slove vápenný kámen (Kalk

stein); nažloutlý pórovatý a tudíž měkčí i méně hutný jest

opuka, jestliže ale bělostnou barvu má, křídou slove. Mimo

to nachází se v kostech lidských a zvířecích, v lasturách č.

skořápkách měkkýšův a korýšův, ve skořápce vaječí, ve

mnohých vodách rozpuštěný atd. Vůbec pokrývá vápenec

v různých formách co hornina (Gebirgsgestein) velikou čásť

pevného povrchu zemského. Uměle nabývá se uhličitanu

vápenatého smíšením jakékoliv rozpuštěné soli vápenaté

s roztokem uhličitanu sodnatého neb ammonatého (CaCl

+NH,O.CO, = CaO.CO,+NH,Cl), v podobě útlého bílého

prášku, ve vodě nerozpustného, kyselinami ale vroucího a

v nich se rozpouštějícího. Tento prášek, jestliže byl za stu

dena sražen, jeví se pod mikroskopem co samé malinké

průzračné rhomboědry; jestliže ale oba roztoky horké smí

cháme, je sraženina složena z nesčíslných útlounkých hra

nolův: t. j. za studena sráží se vápenec, za horka aragonit;

proto na př. uhličitan vápenatý co ze vřídel (horkých zdro

jův) se usazuje (Karlovarský nákyp, Sprudelstein), není vá

penec, ale aragonit, což – ačkoli patrnou krystalisací na

sobě ukazuje – podlé hutnosti snadno se poznává.

Uhličitan vápenatý horkem prudkým svou kyselinu

ztrácí a v pouhé vápno se mění; jestliže ale kyselina

ujíti nemůže, když na příklad do silné železné roury

neprodyšně se zašroubuje a pak mocně rozpálí, tu se roz

topí bez utracení své kyseliny, a chladna skřehne v bílý

zrnitý vápenec t. j. v bílý mramor. Ve vodě čisté neroz

pouští se vápenec nic, ovšem ale v takové, která kyse

linu uhličitou obsahuje, čemuž arci tak jest u všech vod,

jež z hlubiny zemské vycházejí anebo dlouho na povětří

tekou. Když se do vápené vody (troškem čisté vody roz

ředěné) plyn kyseliny uhličité pouští, pozoruje se z počátku

silné zakalení (tvoření uhličitanu obojetného: CaO.CO,), pak

ale, za dalšího přístupu kyseliny uhličité, jasnění a konečně

úplné vyjasnění tekutiny utvořením dvojuhličitanu vápenatého
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(doppeltkohlensaurer Kalk, CaO.2CO.HO), jenž ale na po

větří stoje za delší čas polovici své kyseliny pouští a opět

v jednoduchý uhličitan se mění, v pevné pak podobě znám

není, leč toliko v roztoku. Voda, která na povětří kyselinu

uhličitou pohltila a pak skrze půdu a skalnaté skuliny do vá

penných hor vniká i vsakuje, rozpouští na této své cestě

mnoho vápna v podobě dvojuhličitanu, i jestliže pak do jeskyň

(obzvláště ve vápenném skalí hojných) vniká, tu se stropu

kapajíc zvolna své vápno usazuje co jednoduchý uhličitan

vápenatý, v podobě kamenných rampouchův, krápníky (Tropf

steine) aneb stalaktity nazvaných; pod těmito krápníky vy

tvořují se na půdě z vápenaté krápající vody rampouchy

podobné ale vzhůru kuželem obrácené, jež stalagmity slovou.

Vápenatých pramenův mnoho jest, jež uhličitan vápenatý

osazují a věci do nich vložené vápennou korou obalují:

slavné je vřídlo Karlovarské (Sprudel), od jiných rozdílné

tím, že +60" horké jest a tudíž svůj uhličitan vápenatý

v podobě pevných a tvrdých i všelijak barvených vrstev

vláknitého aragonitu osazuje. Vyhnání dvojuhličitanu vápena

tého z vody, kdeby škodlivým byl, děje se buď zvařením

vody, anebo přidáním sody rozpuštěné, která se tu sama

ve dvojuhličitan sodnatý mění a prášek vápencový sráží

(CaO,2CO,+NaO.CO, = CaO.CO,+NaO2CO,).

Užívání vápence v podobě mramoru, opuky, křídy, litho

grafického kamene (jenž také není než drobnozrný vápe

nec), páleného vápna atd. přerozsáhlé jest.

161. Vápník se sirou. Hlavní obou sloučenina je síran

vápenatý (Schwefelsaurer Kalk, CaO,SO,). Tento se v pří

rodě vyskytá ve dvojí formě : buď bezvodný, a pak jest

minerál dosti vzácný, jmenovaný anhydrit (krystaly bezba

revné, hranolové, hutnoty 296); anebo vodnatý, složený po

dlé vzorce CaO.SOa+2HO, a pak sluje sádrovec (Gyps

spath) anebo sádra (Gyps). Uměle se tvoří vodnatý síran

vápenatý čili sádra přidáním kyseliny sirkové neb nějakého

síranu rozpuštěného k roztoku jakékoliv soli vapenaté, na

př. CaCl+KO.SO, = CaO.SO,+KCl. Přirozený sádrovec

tvoří často veliké a krásné, docela čiré bezbarevné krystaly

soustavy polohranolové, velmi měkké (nehtem rýpatelné),
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hutnoty 2:32 a nad míru snadno jedním směrem na tenké,

dokonale čiré a rovnoběžně ploché desky štípatelné. Ča

stěji zjevuje se jen v kusech nepravidelně obmezených, ale

na zmíněné desky (tak zvané Marianské sklo, Fraueneis)

štípatelných, anebo – podobně mramoru – v massách slože

ných z drobných a pevně srostlých zrnek krystalových;

tyto poslední, když bílé a průsvitavé jsou, jmenují se ala

bastr, a užívá se jich proměkkost i pro krásnou průsvitavost

svou k jemným řezbám uměleckým. Umělá sádra je bílý ne

chutný prášek, jenž se při +0° ve 488 částech, při +35° ve

393 částech a při +100° ve460 částech vody rozpouští. V líhu

se nerozpouští, protož i roztok síranu vápenatého ve vodě

líhem ihned se zakaluje. Jak umělý tak přirozený síran

vápenatý pálením všecku vodu ztrácí a červenou řeřavostí

taje; vystydna tvoří pak bílý email.

Jestliže se čistá sádra na +120° neb +130° zahřeje

a delší čas v té teplotě udržuje, pustí větší částku své kry

stalové vody (jen něco málo ji drží tak pevně, že teprvé

vyšším teplem uchází), a bylali v krystalech, zakalí se a

zpórovatí. Tato tak zvaná pálená sádra (gebrannter Gyps)

je tedy sádra bezvodná, avšak má tu znamenitou vlastnost,

že vodou na husté těsto rozdělána za krátký čas patrně se

zahřeje a dokonale ztvrdne čili ztuhne; při tom také svůj

objem o něco zvětší, tak že kaše sádrová do forem vlitá

v nich tvrdnouc i nejjemnější rysy dokonale vyplňuje a proto

výborně k hotovení věrných odlitkův a slitkův (Abgüsse)

se hodí. Sádra totiž mírným horkem vody své pozbavená

přijímá tuto svou vodu opět a ve vodnatou sádru se mění,

při tom pak se krystaluje a tyto drobné krystaly dohromady

srůstají (jako zrna vápence ve mramoru), odtud ono tvrdnutí.

Bylali však nad +130° rozpálena, ztratí onu schopnost a

nepřijímá více ztracenou vodu svou, netvrdne s ní: taková

slove přepálená (todtgebrannt); onať se nachází nyní v tom

stavu co přirozený bezvodný síran vápenatý čili anhy

drit, který také více vodu nepřijímá. Sádra s vodou kliho

vou na místě čisté rozdělaná zdlouhavěji tvrdne, ale za to

tvrdší jest a stucco slove; sloužíť v stavitelství. Štuk míchaný

s barvami různými dává pak mramor umělý. Obzvláště
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mocně, téměř mramorovitě tvrdnou sádrové slitky namoče

ním do roztoku vodního skla (viz 130), poněvadž pak bez

pochyby křeman vápenatý se tvoří. Užívání sádry na slitky

uměleckých děl, na ozdoby, na pokrývání stěn atd. je světo

známé: nejlepší sádra pálí se pozorně (mírným horkem)

z alabastru bílého a sluje Pařížská (plâtre de Paris), protože

město Paříž jmenovitě bohaté na ni jest, stojíc takřka celé

na mocných vrstvách sádrovce. Nečistý sádrovec mletý na

polích obzvláště luštinám výborně slouží a vzrůst jich pod

poruje. -

Sádra s uhlím pálená mění se v sirník vápenatý (Schwefel

calcium, CaS), neboť CaO.SO,+4C = CaS+4CO. Tentýž

tvoří se pálením vápna rozetřeného se sirou, avšak promí

šený se sádrou (4CaS+4S = 3CaS + CaO.S0a), a slove pak

játra vápenná (Kalkschwefelleber); jeden i druhý způsob

sirníku vápenatého rozkládá se vodou na vápno a na síro

vodnatý sirník čili na sulfhydrát vápenatý (2CaS+2HO

= CaO,HO+CaS,HS), kterážto sloučenina srsť čili chlupy

zvířecí rozežírá, aneb aspoň tak měkké činí, že je snadno

lze pak sejmouti, na př. dřívkem hranatým seškrabati. Toho

prostředku i v skutku užívá se ku zbavování kůží zvířecích

od srsti. Vápno s vodou a nadbytkem síry dosti dlouho

vařené dává tekutinu, která hlavně sirník vápničný (Fünf

fach-Schwefelcalcium, CaSs) obsahuje, a jako roztok sirníku

drasličného ku připravování mléka sirkového (viz 127) slouží.

162. Vápník s fosforem. Házením sušených kouskův

fosforu na žhavé žíravé vápno mění se toto v látku barvy

čokoládové, která tu znamenitou vlastnosť má, že do vody

házena samozápalný plyn fosforovodíkový (viz t.) vyvinuje

a o které dříve za to jmíno bývalo, že je fosfid vápenatý

(CaP), pomíšený s fosforečnanem vápenatým (totiž takto:

7CaO+6P = 5PCa+"PO,2CaO), avšak ukázalo se lepším

propátráním toho děje, že onen prášek je hlavně fosfid váp

ničnatý (Ca,P) a že se takto tvoří: 14CaO+7P = 5Ca,P

+2("PO52CaO). Nejlépe nabývá se fosfidu vápničnatého

(Phosphorcalcium) takto: trubice z tvrdého (těžko roztop

ného) skla asi 2 střevíce dlouhá, otvoru dosti širokého, na

jednom konci se zaleje před lampou sklářskou, do zalitého
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konce vstrčí se roubík docela suchého fosforu, a ostatek

roury vyplní se drobnými kousky žíravého vápna. Roura

se rozpálí v rovnovážné poloze do červena, nejdříve ta část,

která vápno obsahuje, pak konec: fosfor horkem zplynovatělý

proráží vrstvu vápna žhavého a mění je ve fosfid. Ten je

prášek čokoládový, vodou okamžitě na vápno a tekutý fos

forovodík se rozkládající (Ca,P+2HO = 2CaO+PH.), ale

tekutý fosforovodík sám rychle se rozpadává na fosforo

vodík pevný (P,H) a plynný (PH,), neboť 5PH, =P,H

+3PHa. Okamžitě se tak stane, když místo vody chlóro

vodík se vezme : 5Ca,P+10ClH = 10CaCl+P,H+3PH,;

proto se vyvinuje vodou pouhou plyn samozápalný (fosforo

vodík plynný, jenž maličko tekutého v podobě páry s sebou

nese), chlórovodíkem ale plyn nesamozápalný (pouhý fosforo

vodík plynný, PH3).

Důležitější je fosforečnan vápenatý (Phosphorsaurer Kalk),

jenž arci mnohonásobný jest, neboť máme trojí kyselinu

fosforečnou a o té, která obyčejně se vyrozumívá, když prostě

kyselinu fosforečnou jmenujeme, víme, že tři rovnomocniny

zásady sytí, jež ale částečně vodou zastoupeny být mohou,

že tedy troje soli dává, v tom rozdílné, že buď jedno, buď

dvě, buď konečně všecka tři místa její zásadou zajata jsou

Nejobecnější je fosforečnan trojvápenatý (drittelphosphor

saurer Kalk, PO8.3CaO); tento nachází se v přírodě co

apatit ("PO,3CaO)+(CaCl neb CaF). Mimo to tvoří podstatu

kostí zvířecích, a po silném jich vypálení (jímž tuk a klih

shoří) zbývá v podobě popele z kostí (Knochenasche), jenž

ale vždycky uhličitan vápenatý přimíšený obsahuje, který

mu však zavlažováním (Digeriren) ve velmi slabé kyselině

solné neb dusičné odňat býti může. Čistšího nabývá se

přidáním nadbytečného fosforečnanu sodnatého (obyčejného)

k roztoku jakékoliv soli vápenaté, na příklad 3CaCl

+2(PO..2NaO.HO) = PO..3CaO + PO..NaO.2HO+3NaCl.

Fosforečnan vápenatý osazuje se co bílý prášek, ve vodě

a vodnatém roztoku žíravin nerozpustný, v kyselinách (také

slabých) rozpustný a nejprudším žárem na bílý email se

rozlévající. Polit vodnatou kyselinou sirkovou mění se

v sádru (CaO,SO,) a do vody vejde kyselý fosforečnan
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vápenatý (PO,CaO.2HO), jenž odkuřováním tekutiny

v rozplývavých a kysele chutnajících šupinách se osazuje

PO.3CaO+2(SO,HO)=PO,CaO.2HO+2(CaO,SO,). Tento

kyselý fosforečnan horkem dostatečným všecku vodu pouští,

a takový s uhlím smíšen slouží ku fabrikací fosforu, neboť

na bělo pálen s uhlím dává fosfor a kysličník uhelnatý:

v křivuli ostává za zbytek obecný fosforečnan (totiž troj

vápenatý), takto: 3(CaO.PO.)+10C=3CaO,PO,+2P+10CO.

Mimo uvedené dva fosforečnany je také ještě fosfo

rečnan dvojvápenatý (PO-2CaO.HO).

163. Vápník a chlór. Vápník spojuje se přímo s chló

rem, hoří v něm a mění se v bezvodný chlórid vápenatý

(Chlorcalcium, CaCl); snadněji však nabývá se té látky

rozpuštěním vápna neb vápence v kyselině solné; v druhém

pádu uchází vrouc kyselina uhličitá (CaO+HCl = CaCl+HO

a CaO.CO,+HCl = CaCl+HO+CO,). Ve fabrikách co

vedlejší výrobek čili zbytek se tvoří při fabrikací ammoniaku

(NH,Cl+CaO = NH,+HO+CaCl). Takovýto zbytek vodou

se vylouží, tekutina odcedí, kyselinou solnou trochu přesytí

a pak do houštky syrupové odkouří. Zimnem pak osazuje

tekutina veliké hranoly bezbarevné, na vzduchu rychle se

rozplývající, ve vodě a líhu rozpustné, chuti palčivé, jež

mají složení CaCl+6HO. Tento krystalovaný chlórid vápe

natý se sněhem smíšen plodí zimno umělé nad míru prudké,

až do –45°, tak že rtuť ve množství té smíšeniny dosti ve

likém zmrzá. Toto veliké chladno vysvětluje se ve fysice

vázáním čili tajením tepla. Krystalovaný chlórid topí se

mírným teplem ve vodě své krystalové, ale při +200° ztrácí

z ni % a mění se v látku sněhobílou houbovitou, která má

složení CaCl+2HO a vlhko vzdušné nad míru dychtivě

přitahuje: té pak užívá se hlavně k vysušování plynův

(k naplňování trubic vysušovacích). Ještě větším horkem

tratí zcela vodu a (žírem červeným) taje; vystydlý pak jest

hmota krystalovitá, téměř mramoru podobná, ale velmi roz

plývavá a ve vodě silně se zahřívající. Také mořská voda,

mnohé prameny a některá sůl kamenná obsahují chlórid

vápenatý, tato poslední pak na vzduchu vlhne.
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Chlórnatan vápenatý (Unterchlorigsaurer Kalk, CaO.ClO)

tvoří se způsobem docela podobným co chlórnatan drasel

natý (viz t.) a slove v nečisté podobě chlórové neboliž bělič

ské vápno (Chlorkalk, Bleichkalk). Vápno žíravé vodou na

mléko rozdělané, do něhož se plynný chlór zvolna a ve

chladu pouští, mění se ve chlórnatan vápenatý a chlórid

vápenatý, kteříž pak oba spolu ve vodě se rozpuštění na

lézají (2CaO+2Cl = CaO.CIO+CaCl). Jestliže ale příliš

mnoho chlóru (více než třeba k dovršení vytčeného po

chodu) do tekutiny vejde, rozloží se chlórnatan vápenatý a

přemění se ve chlóran vápenatý (Chlorigsaurer Kalk, CaO.CIO,),

neboť 3(CaO.ClO) = CaO.CIO,+2CaCl. Proto nikdy se

tolik chlóru nepřipouští, aby všecko vápno vypsaným

způsobem ve chlórnatan a chlórid se obrátilo: pochod se

zastaví, pokud ještě částka vápna nezměněného zůstává.

Avšak onen takto připravený roztok chlórnatanu a chlóridu

vápenatého nemůže býti ani na sucho vypraven ani na

dlouhé cesty rozesílán, neboť i teplem (rychle) i chladem

(zdlouha) se rozkládá. Proto se dělá chlornatan vápenatý

za sucha takto: čisté vápno žíravé vodou na hydrát (CaO.HO)

se uhasí a ten (poněkud slabě navlhčený) rozestře se na po

dlahu nízké a rozložité kamenné komory, která pryskyřicí cele

vymazána jest. Na jednom konci komory pouští se do ní

volným proudem čistý suchý chlór (z burele a kyseliny sol

né), jenž pomalu přes rozestřený hydrát vápna se valí a od

něho pohlcován jest; vyvinování chlóru zastaví se, jak mile

se na druhém konci on sám volný ukáže (což teprv po

18–20 hodinách se stává). Jen asi polovice vápna se mění

ve chlórnatan a chlórid vápenatý, druhá se udrží co hy

drát nezměněný, takže chlórové vápno je vlastně smíšenina

z vápna (CaO.HO), chlóridu vápenatého (CaCl) a chlórna

tanu vápenatého (CaO.ClO). Jest to prášek bílý, obyčejně

vlhký a proto poněkud se balící, na vzduchu zvláštní vůni

rozšiřující (proto že již kyselina uhličitá ve vzduchu obsa

žená chlórnatou kyselinu z něho vyhání: CaO.ClO+CO,

= CaO.CO,+ClO), ve vodě jen z malé části rozpustný

(proto že jen chlórid a chlórnatan vápenatý se rozplývají,

hydrát vápna ale podstatně přimíšený z části daleko nej

V. Šafařík, Chemia. 13
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větší nerozpustný zbývá). Na vzduchu leže ztrácí z uvedené

příčiny pomalu svůj účinek. Hlavní užitek jeho je nabí

lení tkanin: ty se namáčejí do rozpuštěného vápna chlóro

vého, pak vkládají do velmi slabé kyseliny solné, až zbě

lejí, a pak ve vodě tekoucí dlouho a bedlivě se vypírají.

Pochod je ten, že chlórnatan vápenatý a chlórovodík (solná

kyselina) se rozkládají na chlórid vápenatý a na chlór,

jenž pak bílí. CaO.CIO+2CIH = CaCl+2HO+2Cl. Samo

pak bílení látek ústrojných chlórem takto se musí rozuměti:

vímeť, že vždycky voda přítomna jest, o chlóru ale vědomo,

že k vodíku mocnou příbuznost má, že vodu rozkládá a

kyslík z ní vyhání: tento vyproštěný pak vlastně na látky

bílitebné se vrhá, je okysličuje a tím barvu jim odnímá, je

bílí. Také na zrušování nakažlivých výparův se chlórové

vápno pro mírné páry kyseliny chlórnaté (ClO), jež na

vzduchu zvolna vydychuje, výtečně hodí.

164. Fluorid vápenatý (Fluorkalcium, CaF) je minerál zná

mý jmenem kazivec, Flussspath. Krystalovaný tvoří kostky neb

osmistěny průzračné, hutnoty 3.15, zřídka bezbarevné, obyčejně

violové neb zelené, méně obyčejně žluté neb červené, tvrdší

o jeden stupeň odvápence, a snadno po osmistěnu štípatelné.

Často také bývá bez tvaru pravidelného, zrnitý; avšak ten

mívá mnohdy vtroušený křemen v sobě a takový se nehodí

na dělání fluorovodíku, což téměř jediný užitek kazivce

jest. Ve vodě se jen pramálinko rozpouští. Prudkým ohněm

(v peci porculánové) taje, snadněji když se sádrou se po

míchá; smíšenina z obou (po rovných podílech) taje dosti

snadno na email bílý, a užívalo se jí někdy na polívání

železného kuchyňského náčiní místo glasury. Také za pří

sadu v pecích rudních někdy slouží. Hrubě tlučený kazivec

na plech nasypaný a na žhavé uhlí postavený začíná mno

hem dříve než se plech rozřeřaví svítiti světlem bledým

zeleným a violovým; toťzoveme světélkování (Phosphoresciren).

Vápník a křemík dávají rozmanité sloučeniny (křemany

čili silikáty vápna); některé z nich jsou v přírodě, jiné

uměle se vytvořují; tak na př. ve mnohých sortách skla,

pak ve maltě je křeman vápenatý. Proto až ve přídavku

zvláštním ku lehkým kovům o křemanech vápna promluvíme.
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165. O skoumadlech na vápno. Roztoky vápenatých

sloučenin (jak halových, tak kyslíkových) nesrážejí se am

moniakem, ovšem ale bíle uhličitanem ammonatým (sraže

mina je uhličitan vápenatý).

Kyselina sirková a i sírany rozpuštěné srážejí vápenaté

roztoky bíle, ale jen tehdy, jestliže nejsou příliš rozředěny;

sedlina bílá je průsvitava, protože je z krystalových zrnek

aneb lupínkův složena, a je sádra (CaO,SO,+2HO). Jeli

tekutina tak vodnatá, že přidáním kyseliny sírkové se ne

zakaluje, poněvadž utvořená sádra ve vodě rozpuštěná se

udržuje, tedy předce přidáním líhu sádra co bělavé oblako

se vyloučí.

Kyselina šťovíková (Kleesäure, C2Oa) a její soli roz

puštěné způsobují ve vápenatých roztokách sedlinu jemnou

bílou, šťovan vápenatý (C,O.CaO), ve vodě nerozpustnou

ale za přilití silných kyselin (dusičné, solné) opět miznoucí.

Od barnatých a strontnatých sloučenin dělí se vápenaté

tím, že sedlina, kterou kyselina sirková v nich způsobuje,

silnějších kyselin dostatkem opět mizí, u baria a strontia

pak nic.

Soli vápenaté barví plamen bledě červeně (do žluta, t.

barvou ohnivou).

TŘÍDA II.

Z e m ě k o v y.

HLAVA XXXIX.

M a g m e s i u m.

Mg = 12.

166. Magnesium *) (také magnium) čili hořčík je kov,

který podlé svých vlastností jaksi uprostřed mezi kovy

*) Původ slova nedosti znám, snad od města Magnesie; kov sám

prvníkráte vyroben teprvé od Davy-ho a Bussy-ho, ač magnesia

již z počátku 18. století známa byla.

13*
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žíravin a zeměkovy stojí, ač pro svou menší příbuznost ke

kyslíku a pro nerozpustlivost svého kysličníku obyčejně

k zemnitým kovům (Erdmetalle) se čítá. Nacházíť se v pří

rodě ve všech třech říších buď co kysličník spojený s kyselinou

uhličitou (Magnesit, Dolomit), sirkovou (hořká sůl), fosforeč

nou (ve zvířecím těle), buď co chlórid (ve studničné vodě,

moři, kamenné soli), anebo konečně v četných silikátech.

Hořčík posud jen ze svého chlóridu byl vyloučen, je

dnak za horka pomocí kalia neb natria (MgCl+K=MgCl),

jednak pomocí silných proudův galvanických. Máť barvu a

lesk stříbra, je dokonale kujný a tažný: můžeť býti tlačen,

pilován, řezán; spolu pak jest dosti tvrdý a pevný. Hutnost

má 174, a taje řeřavosti červenou, snadněji než stříbro. Horkem

dostatečným v páry se mění a může býti destilován. V drob

ných kouscích (co prášek) se snadno okysličuje, ve slitých

ale kusech i na vzduchu i ve vodě jen pomalu neb nic se

nemění; vodnatými ale kyselinami se rychle okysličuje a

rozpouští, spolu pak vodík se vyvinuje. Na vzduchu neb

v kyslíku do červena rozpálený hořčík se zapaluje a leskle

hoří, měně se v kysličník hořečnatý, jediný nám známý

kysličník toho kovu.

167. Kysličník hořečnatý (Magnesiumoxyd, MgO) obyčejně

se zůve magnesia (německy Magnesia nebo Bittererde). Tato

sloučenina snadno se připravuje silným vypálením dusič

nanu hořečnatého (MgO.NOs) anebo mírným žíháním uhli

čitana hořečnatého. Prvním způsobem připravená je prášek

bílý těžký, druhým prášek taktéž sněhobílý, ale kyprý a

lehounký, ve vodě téměř zcela nerozpustný a proto bez

chutný. Teprvé 55000 částek vody (jak teplé tak studené)

rozpouští v sobě jednu část magnesie, a roztok, ač bez chuti

jest, předce červený lakmus slabě modří na důkaz zásadité

povahy své. Ohněm peci porculánové ten kyprý prášek

silně se spadne a pak pod drobnohledem v malinké krystaly

změněný se ukazuje, máť pak 364 hutnosti. Také v pří

rodě nachází se krystalovaný kysličník hořečnatý; na Ve

suvu v lávách tvoří pěkné malé průzračné osmistěny, hut

nosti 375, o jeden stupeň měkčí křemene a pěkně zelené

(od značné částky kysličníku železnatého, FeO, v nich

z |
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obsažené); tyto krystaly slují u mineralogův periklas. Ma

gnesia nepříliš vypálená a vodou na kaši rozdělaná přijímá

vodu chemičně, ač beze všeho zahřátí, napuchuje a mění

se v hydrát magnesie (Bittererdehydrat, Magnesiahydrat

= MgO.HO); tato sloučenina může také tak vyrobena býti,

že se síran hořečnatý žíravým draslem srazí a sraženina na

cedídku dobře vodou promytá zvolna usuší. Je prášek bílý

a měkký, mírným horkem vodu tratící; v přírodě nachází

se v perlově lesklých měkkých šupinkách (krystalech) co

vzácný minerál, brucit.

Kysličník hořečnatý, mírným pálením uhličitanu hořeč

natého připravený a tudíž kyprý, lehounký, chová se v lé

kárnách jmenem pálené magnesie (magnesia usta), na rozdíl

od bílé magnesie (magnesia alba), která jest uhličitan hořeč

natý. Tato mírně pálená magnesia je výtečný protilék při

otrávení bílým arsenikem čili utrýchem; neb ten, jsa slabá

kyselina, slučuje se s magnesií na arsénan hořečnatý, látku

docela nerozpustnou, která pak ovšem na žaludek a tělo

dalších účinkův míti nemůže. Ještě lépe účinkuje hydrát

magnesie; silně vypálená magnesia však slabě působí a

uhličitan magnesie nic.

Kysličník hořečnatý je silná zásada, poněvadž i silné

kyseliny (sirkovou) dokonale nasycuje a z většího dílu pěkně

krystalované hořečnaté soli (Magnesiasalze, Bittererdesalze)

s nimi dává; pálená magnesia kyselinou sirkovou politá se

rozpaluje až do řeřava. Předce však slabší jest než vápno,

protože vápená voda magnesii co hydrát ze solí hořečnatých

rozpuštěných vylučuje.

168. Nejdůležitější sůl horčíková v přírodě je zajisté

síran hořečnatý (Schwefelsaure Magnesia, MgO,SO2), jenž

obyčejně pro chuť svou hořká sůl (Bittersalz) se zove. Je

stiť rozpuštěna ve mnohých pramenech, tak zvaných hořkých

vodách (Bitterwässer), na př. u Zaječic a Bylan v Čechách,

u Epsomu v Anglicku atd. Mimo to ve mnohých rapách

jest; matečný louh mořské soli také obsahuje hořkou sůl,

která se chladem z něho v pěkných krystalech vylučuje;

přílišným ale zimnem mění se hořká sůl s kuchyňskou solí

též přítomnou v Glauberovu sůl a chlórid hořečnatý



198

(MgO,SO,+NaCl = NaO.SO,+MgCl). Konečně připravuje

se velmi čistá hořká sůl z magnesitu (MgO.CO,) a kyseliny

sirkové; ucházející kyseliny uhličité užívá se k umělému

hotovení kyselky.

Hořká sůl tvoří veliké lesklé a bezbarevné krystaly

soustavy rhombické, jež mají složení MgO,SO,+7HO,

hutnost 167, a při teple +19" ve */s vody se rozplývají.

Chuť mají čistě hořkou, na vzduchu málo neb nic nezvě

trávají, teplem +132" ztrácejí 6 rovnomocnin vody, teplem

asi +210° také poslední: jsouť tedy vlastně MgO SO, +HO

+6aq. Mocným výhřevem pouštějí nejen vodu, ale i ky

selinu a zbývá pouhá magnesia (obzvláště byloli uhlí při

míšeno). S mnohými jinými sírany davá hořká sůl slouče

niny podvojné.

Hlavní užívání hořké soli je v medicině (pro počištění)

a na připravování magnesie bílé i pálené,

169. Nejobecnější a nejmocnější co do hojnosti slouče

nina hořčíková je v přírodě uhličitan hořečnatý (Kohlensaure

Bittererde, MgO.CO.), jenž co minerál magnesit sluje a dí

lem v podobě průzračných, snadno štípatelných a světlo

dvojitě lámajících (vápencovým na vlas podobných) rhom

boèdrův, dílem co šedivá neb nažloutlá velmi tvrdá i drobno

zrnitá hmota (ve Slezsku, Tyrolech, Štyrsku atd.) se na

chází. S uhličitanem vápenatým dohromady tvoří sůl po

dvojnou uhličitan hořečnato-vápenatý (CaO.CO,+MgO.CO,),

jenž u mineralogův, když v patrných krystalech se jeví,

hořčíkovec (Bitterspath) se jmenuje, když ale co kameni

drobno- neb hrubozrné celé skály a hory skládá, dolomit

sluje.

Smíšením roztokův hořké soli a potaše neb sody tvoří

se velmi kyprá a hustá sraženina bílá, která jest uhličitan

hořečnatý; v tekutině pak arci zůstává síran draselnatý

neb sodnatý, avšak spolu kyselina uhličitá odchází, a sice

za tou příčinou, že zmíněná sraženina častku své kyseliny

uhličité pouští: neníť ona tedy obojetný uhličitan hořečnatý

(neutrale kohlensaure Bittererde), jako magnesit, leč toliko

sloučenina zásadnatá, ve které magnesia převládá. Tato slou

čenina připravuje se na veliko mícháním velmi rozředěných
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a teplých roztokův hořké soli i sody: sraženina utvořená,

by co možná nejkypřejší a nejlehčí zůstala, sbírá se v

truhlíkách dřevěných místo dna plátnem potažených, a

v těchto cedidlech proplakuje se studenou vodou a konečně

pouhým teplem vzdušným (na konec také pecním) se suší.

Tvoříť veliké bělostné hranaté kusy, nad míru lehké a ky

pré, tak že rukou mohou býti rozdroleny a skrze síto pro

tlačeny; pak se ukazuje co prášek též lehounký a měkký,

sněhobílý, ve vodě nerozpustný, tudíž bezchutný. Tato látka

v lékárnách sluje magnesia alba (také magnesia carbonica)

a je podlé chemické povahy své zásaditý uhličitan hořeč

natý (basisch kohlensaure Bittererde); sloučenství pak není

vždycky totéž, nejobecněji ale řídí se dle vzorce 5MgO4CO,

+6HO, což se může považovati jako 4(MgO.CO,)+MgOHO

+5aq. Již dosti mírným výhřevem mění se v pouhý kyslič

ník hořečnatý.

Jest také dvojuhličitan hořečnatý (MgO,2CO,), neboť

bílá magnesia rozpouští se zvolna ve vodě, do které se

proud kyseliny uhličité pouští; avšak i on, jako dvojuhli

čitan vápenatý, barnatý a strontnatý, není znám leč v roz

puštěné podobě.

Hlavní užívání bílé magnesie v lékařství se děje.

170. Dusičnan hořečnatý (MgO.NO,) tvoří se v ledkové

zemi, jestliže země magnesii obsahuje, je v některých

vodách a konečně uměle se robí (rozpuštěním magnesie, bílé

neb pálené, v lučavce): krystaly jsou nad míru rozplývavé,

složení MgO,NO,+6HO; ohněm pouští vodu a kyselinu.

Fosforečnan hořečnatý sám pro sebe méně důležitý jest,

ovšem ale fosforečnan dvojhořečnato - ammonatý (Phosphor

saures Bittererde-ammoniak: PO,2MgONH,O+12HO). Vi

díme, že v této soli ze tří rovnomocnin zásady, kterých

obecná kyselina fosforečná k nasycení svému požaduje, dvě

magnesií a jedna kysličníkem ammonatým jsou zastoupeny.

Tvoříť se, kdykoliv sejdou se dohromady sůl hořečnatá,

ammonatá a nějaký fosforečnan, všecky ovšem rozpuštěny;

nejbezpečněji se připravuje takto: roztok hořké soli smíchá

se s roztokem salmiaku a pak s ammoniakem (bez salmiaku

utvořila by se snad scdlina z hydrátu magnesie) a přidá
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se fosforečnan sodnatý (obecný č. polofosforečnan, viz t.).

Sedlina je prášek bílý, hrubý (ze samých krystalův malých

složený) ve vodě nerozpustlivý, v kyselinách snadno rozpust

ný, jenž horkem vodu i ammoniak pouští a ve fosforečnan

dvojhořečnatý (PO,2MgO) se mění. Fosforečnan hořečnato

ammonatý nachází se v těle zvířecím v rozličných jeho

tekutinách rozpuštěný; někdy se ve přílišném množství

tvoří a pak co kamenitá srostlina vylučuje, upř. mnohdy

v močových kamenech.

Ve prastarém (snad mnohá století v zemi zakopaném)

hnojišti, nalezli veliké (až na palec dlouhé) krystaly této

sloučeniny, kterým co mineralu jméno Struvit dáno.

Chlórid hořečnatý (MgCl) bezvodný dobývá se těžko ;

vodnatého nabývá se rozpuštěním magnesie ve chlórovodiku

(MgO+ClH = MgCl+HO) a odkouřením tekutiny až do

zahustnutí: chladnouc osazuje veliké krystaly MgCl+6HO,

jenž ale pálením opět v magnesii a vodu se rozštěpují

(MgCl+HO=MgO+CIH). Chcemeli nabyti bezvodného chló

ridu, musíme vodnatý roztok smísiti s nadbytkem čistého

salmiaku a odkouřiti do sucha: zbytek jest sůl podvojná,

chlórid ammonato-hořečnatý (NH,Cl+MgCl); ta pak v pla

tinové nádobě přikryté jsouc pálena pouští chlórid ammo

natý a mění se ve chlórid hořečnatý bezvodný: hmotu bílou,

prosvítavou, z perlově lesklých lupenův složenou, snadno

roztopitelnou a rychle na vzduchu rozplývající

Boran hořečnatý ve přírodě co pěkný a vzácný minerál

boracit se nachází: tvoříť kostky prozračné a bezbarevné

vrostlé v sádrovci u Lüneburku. Složení má =3MgO.4BOa.

Křeman hořečnatý je mnohonásobný v přírodě: hlavně

mastek (Talk) a tuček (Speckstein), dva minerály velmi

k sobě podobné, ba snad i totožné; jsouť oba 3(MgO SiO2)

+HO. Mastek bývá silně průsvitavý, zelenavě bílý, velko

lupenatý, snadno štípatelný a na omak nad míru lahodný,

mastný; nehtem se rýpe. Tuček je tvrdší, nažloutlý neb

šedý a drobnozrnitý aneb i celistvý (derb). Serpentin čili

hadec je také silikát magnesie, ale zásadnatý, 9MgO.4SiO,

+6HO; mořská pěna (Meerschaum) je MgO,SiO, + HO;

konečně drahý kámen chrysolith je 3MgO+SiO2. Čistý
*
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chrysolith tvoří krystaly průhledné a příjemně zelené,

v čediči často pouhá zelená zrna tvoří a slove olivin; zele

nou barvu má od kysličníku železnatého (FeO). Ve for

mulech silikátův čili křemanův přirozených, kteréžto často

poněkud dlouhé a spletené jsou, užívá se pro snadnější

přehled zvláštního znaku za kyslík: kladet se na známku

prvku okysličeného tolik puntíkův, kolik rovnomocnin ky

slíku, na př. HO=H, MgO=Mg, SiO,=ši; jsouli pak

dvě rovnomocniny prvku jakéhos s kyslíkem spojeny, klade

se známka jeho přetržená, na příklad Ál, S,O.=Š. Ser

pentin tedy psáti by bylo takto: Mg,Si,+6H; sluší však

věděti, že tento spůsob psaní nyní jen již ve spisech

mineralogických průchod má.

171. Skoumadla na hořčík. Čisté a obojetné roztoky

hořečnatých solí sráží jak ammoniak tak uhličitan ammo

natý, a sice ve způsob huspeniny bílé: soli alkalických

zemin (baryt, strontian, vápno) srážejí se sice uhličitanem

ammonatým, ale nikoliv ammoniakem. Podstatnější ale je

ta okolnost, že po přidání dostatečného množství jakékoliv

ammonaté soli (na př. salmiaku) hořečnaté sloučeniny ani

ammoniakem ani uhličitanem ammonatým více se nesrážejí,

protože hořečnatá s ammonatou solí v podvojnou sůl se

skládají, která tak pevně dohromady drží, že jí ani ammo

niak ani uhličitan ammonatý nerozkládá. Kyselinou sirko

vou ani šťovíkovou nesrážejí se hořečnaté sloučeniny, ovšem

ale fosforečnanem sodnatým a ammoniakem (viz 168).

HLAVA XL.

A l u m i un me

Al = 14.

172. Alumium (také Aluminium*) č. hliník je vedlé

kyslíku, vápníku a křemíku prvek na povrchnosti zemské
* **

nejen nejrozšířenější, ale také nejhmotněji rozložený; neboť

*) Latinsky alumen – kamenec; sloučeniny z pradávna známy,

ale kov teprvé Wöhlerem roku 1828 vydobyt.
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všecky naše horniny, které nejsou právě z vápence pouhého

složeny, skládají se hlavně z různých silikátův č. křemanův,

ve kterých hliník vedlé křemíku nejpodstatnější součástku

činí. Jmeno alumium č. aluminium pochází z latinského

alumen (kamenec), české hliník je vzato od hlíny, ve které

hlavně přítomen jest.

Dobývání hliníku vede se touže cestou co magnesia

č. hořčíka: chlórid hlinitý (Al,Cl,) smíchaný s draslíkem

neb sodíkem pálí se v nádobě platinové neb železné: chlór

se spojí s draslíkem a hliník co kov se vyloučí. Působení

obapolné těch látek na sebe (reakcí, Reaktion) je tak mocné

a násilné, že víko k nádobě drátem se přivázati musí, aby

odhozeno nebylo. Vypálená hmota vrže se do vody, jež

chlórid draselnatý rozpouští a hliník zůstavuje (Al,Cla+3K

=2Al+3KCl). Novější způsob ten jest, že se chlórid hli

nitý žhavý a tekutý proudem elektrickým rozkládá; po

něvadž pak chlórid hlinitý sám pro sebe ohněm těká, užívá

se spojeného se chlóridem sodnatým (Al,Cla.NaCl).

Hliník oběma způsoby vyrobený jest kov stříbrolesklý,

avšak nikoli čistě bílý, leč namodralý (jako zinek). Hut

notu má litý 256, kladivem tepaný 267, jest velmi tažný

a snadno na nejtenší plíšky a dráty tažen býti může. Hor

kem menším nežli stříbro se roztopuje a do forem líti se

může, aniž se valně při tom okysličuje; jestliže ale ve

práškovité formě na vzduchu se pálí, zahoří, a skvoucím

bílým plamenem na kysličník hlinitý, Al,O, shořuje. Tak

též na vzduchu a ve vodě vroucí se nemění, jestliže do kusův

slit jest, práškovitý ale na vzduchu pomalu, rychleji ve

vodě se okysličuje. Kyselinami vodnatými se rychle roz

pouští, vylučuje z vody vodík; avšak také v alkaliích

(na př. v žíravém louhu draselnatém) vodík vyvinuje a

čistě se rozpouští, poněvadž jeho kysličník nejen s kyseli

nami, ale také se silnými zásadami se spojuje.

173. Známeť posud jen jediný kysličník aluminia, ky

sličník aluminitý čili hlinitý (Aluminiumoxyd, Al,O.), jenž

obyčejně alumia (v němčině Thonerde) sluje. Kysličník hli

nitý nachází se v přírodě co minerál nepříliš vzácný, jenž

korund slove a po diamantu nejtvrdší v přírodě látku před

##v:
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stavuje; krystaluje se v soustavě šesterečné, má hutnost

4:0 a je v nejčistší způsobě své bezbarevný. Obyčejně však

bývá barvený: červené a průzračné kusy jmenují se rubín,

modré a průzračné safír, oboje jsou drahé kameny v ceně

diamantu nejbližší; méně čisté kusy slují korundem v už

ším smyslu, a konečně veliké balvany jeho, srostlé se kře

menem a kysličníkem železitým, slují smyrek (Schmirgel) a

tvoří důležité brusivo a hladivo na drahé kameny, sklo a

kovy. Smyrek (řecky smyris) přiváží se hlavně z ostrova

Naxu a z Malé Asie.

Uměle připravuje se kysličník hlinitý z kamence (Alaun),

jenž hlavně síran hlinitý (Al,O.3SO,) obsahuje: tento ve

vodě rozpuštěný srazí se uhličitanem sodnatým, čímž tvoří

se hustá bílá huspeninovatá sraženina (hydrát kysličníku hli

nitého, Al,Oa3HO) a uchází kyselina uhličitá; v roztoku

zůstane síran sodnatý. Al2O3.3SO,+3 (NaO.CO,)=Al2O,

+3 (NaO.SO3) +3CO,. Sraženina však drží v sobě tvrdo

šijně trošku kyseliny sirkové: musíť tedy býti odcezena,

dobře promyta a znovu v kyselině solné (CIH) rozpuštěna

i pak z té podruhé, ale ammoniakem , sražena. Sraženina

dobře promytá a usušená vypálí se prudce, pro vyhnání

vody hydrátové; jest pak bezvodný kysličník a tvoří látku

pórovatou sněhobílou, dosti tvrdou a velmi hygroskopickou,

ve vodě a v kyselinách třeba nejsilnějších nerozpustnou.

Teprvé nejprudším ohněm (na př. třaskavého plynu) taje

na sklo bezbarevné a průzračné (umělý korund); byloli

dříve maličko chrómu přidáno, má pak sklo barvu červenou

a pak jest umělý rubín. Umělými cestami podařilo se takový
umělý rubín i v krystalovou formu přivésti. •

Hydrát kysličníku hlinitého (Al,0,3HO, Thonerdehy

drat) naduvedeným způsobem připravený je látka bílá

průsvitavá, měkká i křehká, v kyselinách i slabších roz

pustlivá. Silným vypálením pouští vodu a nemůže pak

více v kyselinách, ani silných a horkých, rozpuštěn býti.

V přírodě jsou dva hydráty: hydrargillit (Al,0,3HO) a

diaspor (Al2O3.HO): oba se nacházejí v krystalech a ne

rozpouštějí se v kyselinách nic nebo jen přetěžko.

Kysličník hlinitý je zásada, avšak slabá (jako téměř
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všecky sesquioaydy), pročež jen se silnými kyselinami se

spojuje, nikoliv se slabými, na př. uhličitou a siřičitou;

všecky pak jeho soli na lakmus účinkují kysele. Ba což

nad to: nejen s kyselinami ale i se zásadami se spojuje

a sloučeniny dává, ve kterých tak říkajíc kyselinou jest;

takové sloučeniny zoveme hlinitany č. alumináty. Jestliže

na př. do roztoku nějaké soli hlinité žíravé draslo se leje,

tu arci zpočátku kysličník hlinitý se sráží, ale jakmile nad

bytek drasla jest, opět se rozpouští a dostatkem drasla se

zcela rozpustí; také pouhý hydrát kysličníku hlinitého

rozpouští se v žíravém louhu (draselnatém jak sodnatém)

a roztok obsahuje hlinitan draselnatý neb sodnatý (Al,O,KO

neb Al,O,NaO), z nichžto prvý již i v krystalech byl vy

loučen. V přírodě je mnoho aluminátův: na př. hlinitan

hořečnatý (Magnesia-aluminat, Al,O,.MgO) je pěkný drahý

kámen, jmenem spinell známý, jenž obyčejně rubínově čer

vené, tvrdé a průzračné osmistěny tvoří.

Ze solí hlinitých skoro jen síran a křeman se užívají:

o chlóridu pro úplnost něco bude povědíno.

174. Síran hlinitý (schwefelsaure Thonerde) je sůl, které

se teprvé v novějších časích hlavně v barvířství začalo

užívati, kdežto předtím vesměs kamence (viz t.) se užívalo.

Síran hlinitý připravuje se hlavně z nejčistší bílé hlíny,

která žádného železa v sobě míti nesmí (jako větší částka

přirozených hlín). Takováto hlína (podlé složení svého

vodnatý křeman hlinitý) praží se mírným žárem, aby zky

přela, a pak na prášek rozemletá s kyselinou sirkovou se

hnanou se zahřívá tak dlouho, až kyselina sirková dýmati

počne; pak se míchanina horkou vodou vylouží a procezený

louh ku krystalování odstaví. V malém množství můžeme si

ji snadno připraviti rozpuštěním čistého hydrátu hlinitého

v kyselině sirkové: tvoříť tenké perlově lesklé lupínky nebo

jehlovité krystaly, ve 2 č. studené vody rozpustné, mocným

výhřevem vodu a kyselinu vesměs pouštějící. V přírodě ne

řídko co vláskovec (Haarsalz) se nachází; složení jest

Al,O2.3SO,+18HO. Vlitím ammoniaku do roztoku jich

osazuje se kyprá bílá sedlina, mající složení Al,Oa.SO,+9HO;

tato byla také v přírodě nalezena a obdržela jmeno aluminit.
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175. Mnohem důležitější, známější a užívanější nežli

pouhý síran hlinitý jsou jeho sloučeniny s jinými sírany,

jmenovitě se sírany alkalií č. žíravin, na př. síranem dra

selnatým, sodnatým, ammonatým: tyto sloučeniny zovou se

vesměs kamenec (Alaun) a mají složení Al,0,3SO,+MO,SO,

+24HO, kdežto M značí K, neb Na, neb NH, Máme tedy

vlastně trojí kamenec:

Al,O.3SO + KOSO, + 24HO čili síran hlinito-draselnatý

(Schwefelsaures Thonerde-Kali).

Al,Oa-3SO,+NaO.SO, +24HO čili síran hlinito-sodnatý

(Schwefelsaures Thonerde-Natron).

Al,O,3SO,+NH,O.SO,+24HO čili síran hlinito-ammonatý

(Schwefelsaures Thonerde-Ammoniumoxyd).

Prvý slove jináče kamenec draselnatý (Kali-alaun), druhý ka

menec sodnatý (Natron-alaun), třetí kamenec ammonatý (Am

moniak-alaun). Kdykoli pak o kamenci bez dalšího pří

datku řeč jest, obyčejně vyrozumíván je K. draselnatý, ač

také ammonatý kamenec vždy víc a více v užívání vchází

(obzvláště v Anglicku). Kamence sodnatého se naskrze

neužívá.

Tito tři kamenci všickni jsou látky bezbarevné, ve vodě

snadno rozpustné, chuti zasladle-stahující, a krystalují se

v omistěnech nebo kostkách. Avšak hlavně památné jest

při nich, že nejen monoayd, ale také sesquioayd u nich ob

sažený může být rozličný, aniž se tím proměňují pod

statně vlastnosti sloučeniny. Na př. místo kysličníku hlini

tého můžeme do kamence vpraviti kysličník chrómitý (Cr,O,),

železitý (Fe,O.) nebo manganitý (Mn,O,), a předce ještě

obdržíme sůl osmistěnnou, ve vodě rozpustnou, sladce chut

nající, ač ovšem již ne bílou, leč jináče barvenou, (kamenec

železitý růžově, manganitý třešňově, chrómitý temně pur

purově), hutnosti, rozpustlivosti atd. též jiných. Nazývámeť

takové zásady č. kysličníky, jež na místě jiných do solí

vstoupiti mohou, ani tím tvar těch solí neměníce, rovno

tvárné č. isomorfické (isomorph); tak na př. jsou kysličník

hlinitý a železitý (Al,O, a Fe,Oa) isomorfičtí, nejen proto

že sami v tomže tvaru (v rhomboědru) se krystalují, ale

také že jejich sírany (kamenci) jeden a týž tvar ukazují,
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Kysličník zinečnatý a hořečnatý (ZnO a MgO) taktéž prohla

šujeme za rovnotvárné, ač nevíme jak prvý z nich dvou

pro sebe jsa se krystaluje, poněvadž víme, že sírané jich

obou vodnatí (ZnO.SO,+7HO a MgO.S03+7HO) jeden a

tenže tvar krystalový (hranolový) zachovávají.

Kamenec draselnatý v malé míře může býti připraven

smíšením silných roztokův síranu hlinitého a síranu drasel

natého; vyloučíť se brzy v podobě mnoha maličkých osmi

stěnův, poněvadž se skrovněji ve vodě rozpouští, než každá

z obou solí pro sebe. Draselnatý kamenec je sůl bezba

revná, jež se při +0" v 25% částech, při +20° ve 6'', č., a

konečně při +100° v % vody rozpouští a chuť nepříjemně

sladkou má; z roztoku horkého obyčejně vyrůstá v osmi

stěnech, někdy v kostkách (tak zvaný kubický kamenec),

ale složení obou jedno a totéž jest. Roztok kamence velmi

silně lakmus červení a mnohé kovy, na př. železo, rychle

rozežírá, jakoby téměř pouhá kyselina byl. Kamenec kry

stalovaný na vzduchu slabě zvětrává, teplem dosti mírným

již se rozplývá ve své krystalové vodě (kteréž ovšem 45'/.

pC. chová), a konečně všecku ji pustí, měně se ve hmotu

bílou, houbovitě napuchlou a kyprou, jež se ve vodě jen

zvolna zase rozpouští, proto jen slabou chuť má a v lékař

ství jmenem páleného kamence (alumen ustum) co prostředek

vysušovací slouží, protože vlhko dosti silně přitahuje.

Smíšenina ze 3 č. kamence a z 1 č. cukru na mísce

pražená, pokud všecku vodu nepustí, pak ve hliněné lah

vici zlehka zacpané (zátkou z křídy) pálená, pokud ne

přestane ucházeti plyn (kysličník uhelnatý), mění se v prá

šek kyprý černý, jenž v téže lahvici pečlivě ucpané se

chovati musí, a z ní na vzduch vysypán hnedky živým

ohněm řeřavěti počne. Z té příčiny zove se pyrofor (ohně

noš): neníť pak nic jiného nežli sirník draselnatý (KS)

drobně rozptýlený, s uhlím a kysličníkem hlinitým smíšený,

jenž se uhlíkem cukru ze síranu draselnatého (KO.SO.)

utvořil a na vzduchu hned zase na síran draselnatý

okysličuje.

Kamenec ammonatý rovná se téměr ve všech svých

vlastnostech draselnatému, vyjma že se prudkým žárem
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v pouhý kysličník hlinitý mění, poněvadž síran ammonatý

s vodou těká a také síran hlinitý svou kyselinu pouští.

Nalézát se mnohdy ve hnědém uhlí, na př. pěkný u Čermíka

v Čechách.

Kamenec sodnatý konečně ač oboum předešlým v celku

podobný, předc od nich velmi snadnou rozpustlivostí ve vodě

se liší, pročež dosti těžko se krystaluje a málo v řemeslech

užívá.

176. Připravování kamence mnohonásobnými způsoby

se děje, avšak hlavně sluší tři jmenovati.

Na několika místech, na př. u Tolfy (nedaleko Civita

vecchie) v Římském státu, v Beregsásu v Uhřích atd.

nachází se zvláštní kámen, alunit č. kamenečník (Alaunstein),

jenž tam celé skály skládá. Ten má složení 3(Al,O,SO,)

+KO.SO,+6HO a může býti považován, jakoby byl

bezvodný kamenec sloučený s hydrátem kysličníku hlini

tého: (Al,O,.3SO,--KO.SO) +2 (Al,O.3HO). Tento alunit

mírným horkem pálený v skutku tak se změní, že pak vodou

polit té vodě kamenec pouští, ve zbytku pak jen hydrát

hlinitý (ovšem se všemi nečistotami rudy té kamencové)

se vynachází. Kamenec takto připravovaný sluje v obchodu

římský (Römischer Alaun) a požívá obzvláštně té slávy, že

nejčistší jest.

Mnohem hojněji než alunit vyskýtá se ve krajinách

nejrůznějších tak zvaná břidlice kamenečná (Alaunschiefer),

t. j. břidlice hojně prorostlá drobně roztroušeným kyzem

(Schwefelkies) č. : dvésirníkem železnatým (FeS.) a uhlím;

tímto druhým někdy tak hojně, že hoří neb aspoň podpálena

doutná. Tato břidlice někdy již sama sebou na povětří

rychle se okysličuje a rozsypuje: z většího dílu ale klade

se do umělých hromad, jež na jednom konci podpáleny

dál a dále doutnají, pokud není v nich všecko uhlí spáleno;

spolu pak vzduchem volně zevšad přistupujícím síra v kyzu

se kysličí a v kyselinu sirkovou mění (2S+6O=2SO3);

z této pak polovice spojuje se s železem kyzu, taktéž oky

sličeným (FeO.SO3), druhá ale vybavuje z břidlice kysličník

hlinitý (neboť břidlice není než vodnatý křeman hlinitý) a

polučuje se s ním na síran hlinitý. Pražená břidlice vylu
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huje se vodou a louh nabytý nejdříve odkuřuje, až se větší

část síranu železnatého v něm obsaženého co skalice zelená

(Eisenvitriol, FeO.SOa+7HO) vykrystaluje. K ostatku, jenž

obsahuje síran hlinitý, přidává se buďto síran draselnatý

anebo síran ammonatý (také chlorid draselnatý), a kamenec

ihned v podobě sedliny ze samých malých krystalův osmi

stěnných složené (tak zvaná moučka kamenečná, Alaunmehl)

na dno se sráží. Moučka sebraná a vodou studenou dů

kladně propláknutá (pro odstranění různých jiných solí louh

kamenečný znečisťujících) ještě jednou z horké vody se

krystaluje, k nabytí větších a čistších krystalův.

Kde není ani alunitu ani břidlice kamenečné, tam

možno také čisté bílé hlíny bezželezné vzíti, vřelou kyse

linou sirkovou rozložiti a síran hlinitý tou cestou vyrobený

přidáním draselnaté soli v kamenec proměniti.

V obchodu (jak praveno) jen draselnatý kamenec i

ammonatý se rozvážejí: snadnoť poznati druhý z obou tuto

jmenovaných po tom, že třem se žíravým vápnem hojně

ammoniak ze sebe vyvinuje (viz 148).

177. Fosforečnan hlinitý ve mnoha minerálech je ob

sažen, na př. krásný kámen Wavellit je 3Al,0,2PO,+12HO,

drahý (modrý) kámen tyrkys č. biruza (Türkis) je 2Al„Os.PO3

+5H0, Gibbsit je Al,O,PO,+8HO atd.

Chlórid hlinitý (Aluminiumchlorid, Al,Cl,) je proto dů

ležitý, poněvadž posud jedinou cestu představuje, která

vede k vydobytí samotného kovu aluminia, jenž by pro

pěkné své vlastnosti zajisté hned velikého užívání se dočkal,

jakmile by se podařilo jinou méně pracnou a nákladnou

k němu cestu najíti. Chlóridu hlinitého jen jediným způso

bem lze dobyti: smíšenina bezvodného kysličníku hlinitého

s nejjemnějším uhlím pálí se červenou řeřavostí (v rouře

porculánové) a přitom sušený chlór přes ni se pouští: tvo

říť se kysličník uhelnatý a chlórid hlinitý; onen prchá co

plyn, tento se ve chladnější částce stroje sráží (Al,O,+3Cl

+3C=Al,Cl,+3CO). Chlórid hlinitý je látka nažloutlá,

průzračná, ve měkkých lupenech krystalovaná, ohněm těkavá,

na vzduchu dýmá, vodu přitahuje a se rozkládá. Hydrát

kysličníku hlinitého rozpuštěný ve chlórovodíku poskytuje
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ovšem též chlórid hlinitý v krystalech vodnatých, Al,CI,

+12HO, neboť Al,O,+3UlH=Al,Cl, H3HO: ale jakmile je

zahřejeme k odehnání vody, uteče s vodou i chlórovodík a

zbude zas jen kysličník hlinitý.

178. Křeman hlinitý. Sloučeniny kyseliny křemíkové

s kysličníkem hlinitým (Thonerdesilikate) jsou ve přírodě

nad míru mnohé a důležité; jsouť pak bezvodné a vodnaté,

jsouť pouhé a takové, že v nich křeman hlinitý s jinými

křemany v podobě solí podvojných sloučen jest. Tak na

př. staurolith, jenž na Gotthardu vrchu v podobě červených

křížem srostlých krystalův se nachází, je 2Al,O.SiO, ; an

dalusit i u nás neneobyčejný, ale v Brasilii nejčistší, zelený

a průzračný, je 4Al,O,3SiO,; kyanit, obyčejně pěkně modrý

je 3Al2O3.2SiOs atd. Obyčejná hlína (jíl) není nic jiného,

než tentýž křeman hlinitý, ale vodnatý (Al,O,SiO,+2HO);

avšak nejobecnější, t. j. ve přírodě nejrozšířenější silikáty

jsou ty, jež zůveme živce (Feldspathe); jest jich mnoho

druhův oddělených, a jsou vesměs sloučeniny křemanu hli

nitého se křemanem nějaké žíraviny (drasla, nátronu, vápna):

avšak obzvláště jeden je obecný a hojný, je to živec v užším

smyslu tak nazvaný (Feldspath, Orthoklas). Složení jeho

jest Al,OaSiOa+KO.SO,, t. j. bezvodný kamenec draselnatý

(Al,O, SO2+KO.SO2), v němž ale místo síry všude křemík*)

Tento živec spolu se slídou (Glimmer), která též podobné

složení má, a se křemenem zrnitým, skládá nejmocnější na

světě horniny, jež všude základ ostatních vrstev skalních

tvoří, tak zvané prahory (Urgebirge), na př. granit (žulu) a

gneis. Ustavičným účinkováním vzduchu, vody a mrazu

rozsypávají se tyto zrnité horniny a zvětrávají: jmenovitě

ale živec v nich obsažený ztrácí ustavičným působením vody

všecko svoje draslo a částku křemene v podobě rozpustného

křemanu draselnatého č. vodního skla, který pomocí dešťové

vody skrze kořeny do rostlin vchází a jim draslo podává,

jež po spálení jich co potaš zbývá; živec pak, pozbavený

drasla svého na cele a kyseliny křemíkové z části, rozsý

*) Jestliže tento živec místo drasla nátron obsahuje, sluje pak

albit: Al2O3.3SiO,+NaO.SiO3.

V. Šafařík, Chemia. 14
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pává se na látku zemitou, jenž působením deště, prame

nův, potoků, řek atd. z hor do úvalův se splakuje a co

hlína osazuje, která ovšem s pískem (tot. zrnky křemene) a

šupinkami slídy (jež skoro v každé hlíně okem pouhým

lze vynalezti) více méně zůstává pomíchána. To, co nyní

před našima očima bez přestání se děje, dělo se také během

nezměřených časův za doby prasvětové, kde ještě veliká

moře valnou částku nynějších pevnin zakrývala: hlína z těch

vod usazená kladla se do vrstev a tyto přemocné a pře

rozsáhlé vrstvy ztvrdly konečně na břidlici (Thonschiefer)

a lupek (Schieferthon), jež oba nejsou tedy nic jiného než

vodnatý křeman hlinitý, ale ještě více mechanicky zaneči

stěný přimíšenými látkami nežli sama hlina.

Nejčistší hlína je látka bílá, rozdrolivá a beztvárná,

která se s vodou na těsto zdělává: slujeť kao-lin (jméno

čínské) a je dosti vzácná. Že pak vskutku ze živce po

vstala, vidí se nezřídka patrně z toho, že v živcovatém ka

mení ty krystaly živcové, co dlouho na vrchu byly, již v

kaolin jsou proměněny, hluboko v samém kamení však

skryté že po tu dobu jsou čerstvé. Kaolin má obyčejně

složení 3Al, Oa4SiO,+6HO, což ale vlastně pátráním dů

kladným bylo uznáno za smíšeninu ze křemene (SiO3) a

ze sloučeníny Al,0,SiO,+2HO; neboť 3(Al,O,SiO,+2HO)+

SiO,=3Al,O,4SiO,+6HO. Také čistá bílá hlína obecná, z níž

dýmky se dělají (Pfeifenthon), neliší se podstatně od kaoli

nu, a též sprostá hlína č. jíl vlastně je téhož sloučení, avšak

s rozličnými jinými látkami (jemným pískem křemenným, šu

pinami slídy, kysličníkem železitým, uhličitanem vápenatým,

látkami organickými atd.) tak promíšená, že tím chemických

a fysických vlastností podstatně jiných nabývá. Jmenovitě

žlutohnědá barva obecné hlíny ji od čisté bílé čili porculá

nové hlíny liší: tať pak pochází od hydrátu kysličníku že

lezitého (Fe,O,2HO) hnědého; hlína taková pálením čer

vená (jako na cihlách a podobném zboži vidíme), protože

ohněm bezvodný kysličník železitý (Fe:0,) se tvoří, jenž

červený jest.

Hlína obecná z většího dílu tu vlastnost na sobě má,

že s jistým podílem vody na těsto nad míru tvořitebné a

.
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v omaku jaksi mastné rozdělaná býti může: takovou hlínu

zoveme plastickou neb mastnou, také jíl (Lehm); naopak

jiné hlíny dávají těsto, jež špatně se hněte, lámajíc se, a

jaksi drsné na omak jest; takovéto (suché) hlíny bývají

obyčejně silně pomíšeny s látkami jinými, jmenovitě pískem

aneb uhličitanem vápenatým; poslední přimíšenina, ač jeli

ve větším množství přítomna, způsobuje, že hlína kyselinami

politá vře: taková má jméno slín (Mergel).

Jestliže hlína velmi mnoho vodnatého kysličníku železi

tého v sobě má, pak jest barva její temně žlutohnědá: ta

sluje okr (Ocker) a užívá se jí co barvy malířské; pálením

červená. Umbra je též podobný druh hlíny, jen že ještě

přiměřenou částkou uhlí se zatemňuje. Někteří druhové

hlíny, na př. bolus a valchovka (Walkererde) vsávají dychtivě

tuky do sebe a užívá se jich tudíž na vybírání mastnot, na př.

ze surové vlny (na valchování sukna).

Docela obzvláštní silikát hlíny je drahý kámen nazvaný

lazurový (Lasurstein), jenž hlavně z Orientu k nám se

dostává a krásně modrou (lazurovou) barvu na sobě uka

zuje. Za starších časův připravovala se z nejjemnějšího

prášku jeho výtečná modrá barva malířská, ultramarin, která

však pro velikou vzácnost lazurového kamene a pro skrovné

množství ultramarinu, jehož se z dosti velké porcí lazuru

nabývalo, nad míru drahá byla. Po dlouhých však i mno

hokráte opětovaných zkouškách podařilo se konečně, že

byl způsob vynalezen, podlé kterého se ultramarin uměle

nejen připravovati může, ale i vskutku a u velikém množ

ství totiž fabričně připravuje: a to ultramarin takový, že

sloučení, oheň barvy a stálost má jako onen z přirozeného

lazuru, ale nad míru mnohem lacinější jest. Lazurový

kámen sám je křeman hlinitý se křemanem vápenatým a

sodnatým, který svou modrou barvu bezpochyby od zvláštní

v něm obsažené sloučeniny železa i síry má; avšak poměr

těch látek není ještě dostatečně výpátrán, pročež nelze pro

sloučenství lazuru podati určitý vzorec.

179. Sloučeniny hliníku je snadno poznati, ač ovšem

s vyjmutím těch, jež – jako větší díl přirozených kře

ma nův hlinitých – ve vodě a všech kyselinách nerozpustné

14*
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jsou. Ty třeba jest nejdrobněji rozetříti a rozetřené v ty

glíku platinovém se dvojsiranem draselnatým aneb se sodou

páliti, pokud se nerozplynou; hmota vypálená a roztopená

se pak ve vodě nebo solné kyselině větším dílem snadno

rozpouští. Soli hlinité rozpustné mají chuť zasladlou, sta

hující: ammoniak způsobuje v nich rozpuštěných sraženinu

bílou, rosolovitou, takřka průzračnou (hydrát kysličníku hli

nitého), také i v tom pádu, jestliže dříve salmiak rozpuštěný

přidán byl, čímž ode všech posud vytčených prvkův (jme

novitě od hořčíku) podstatně se liší.

Žíravé draslo taktéž zpočátku vylučuje hydrát kyslič

níku hlinitého, avšak jakmile se nadbytek drasla přileje,

sraženina zmizí, protože – jakož jsme již nahoře se do

věděli – kysličník hlinitý s draselnatým se slučuje a roz

pustnou sloučeninu dává.

Konečně sluší znamenati, že všakákolvěk sloučenina

kysličníku hlinitého roztokem dusičnanu kobaltnatého

(CoO.NO.) navlhčená a vypálená krásně zmodrá, poněvadž

se modrý hlinitan kobaltnatý (Al,Oa CoO) tvoří.

HLAVA XLI.

Vzácnější a řídké kovy této třídy.

180. Beryllium anebo Glycium *) (Be neb G=7) na

chází se jen v několika vzácných a drahých kamenech

co kysličník beryllitý (Be,O, aneb G,O., Beryllerde). Kov i

sloučeniny jeho podobají se nad míru hliníku. Kov beryl

lium může jen ze chlóridu svého připraven býti pomocí

draslíku, jako aluminium, a není posud v kusech znám, leč

jediné co prášek šedý asi železu podobný.

Kysličník beryllitý je prášek bílý, jejž lze prudkým

ohněm v malinké šestiboké hranoly krystalovati, podobné kry

stalům korundu, hutnoty 3:1 a v kyselinách málo rozpustné.

Co hydrát ale rozpouští se v kyselinách a dává soli beryl

lité, z nichž mnohé pěkně se krystalují a vesměs silně

*) Řecky glykys – sladký, Francouz Vauquelin sloučeniny glycia

roku 1797 za zvláštní od jiných rozdílné poznal.
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sladkou, něco málo přítrpkou, chuť mají. Žíravé draslo do

nich rozpuštěných vlité sráží zásadu, ale nadbytečné opět

ji rozpouští (jako kysličník hlinitý); vaříli se však takovýto

draslem přesycený roztok, kysličník beryllitý pomalu se

všecken vyloučí.

Clórid beryllitý, G,Cl, připravuje se jako hlinitý a ve

všem ohledu se mu podobá (je bilý, těkavý). Hlavní slou

čeniny beryllia v přírodě jsou: fenakit, G,Oa.SiO2, v kry

stalech docela křemenným podobných ale o mnoho tvrdších

a lesklejších (v Sibiři a Elsassu); chrysoberyll, Al,O,.G,O,

v krystalech pěkně zelených, velmi tvrdý, užívá se co drahý

kámen (Brasilie, Ural, severní Amerika); smaragd, kámen

předrahý, krásně ohnivě zelený a v šestibokých hranolech

krystalovaný, jenž nejdokonalejší z Peruvie se přiváží a

méně čistý i pěkný beryll slove (sloučení Al,O,2SiO

+ G,Os.2SiO3). Zelená barva smaragdu pochází nejspíše

ze skrovné části kysličníku chrómitého (Cr,O,).

181. Zirkonium*) (Zr=34)je prvek neméně vzácný, nýbrž

vzácnější nežli beryllium. Nalézáť se v přírodě jen co

kysličník cirkonitý (Zr,O, Zirkonerde), s rozličnými kyseli

nami spojený; ve množství poněkud větším ale jen v cir

kónu (Zirkon), kamenu velmi tvrdém a obyčejně pěkně

krystalovaném (čtverstěnné hranoly a jehlance), někdy bez

barevném, obyčejně hnědém. Jeli pěkně červenohnědý a

průzračný, sluje pak cirkón jacintem (Hyacinth) a pro zna

menitý lesk svůj za drahý kámen se béře. Hlavní naležiště

cirkónu je Sibiř a Norvégy, jacintu Ceylon.

Kysličník cirkonitý je prášek bílý, hutnosti asi 45; vy

pálený se nerozpouští v kyselinách, ovšem ale nevypálený

t. j. co hydrát. Soli cirkonité (Zirkonerde-Salze) podobají

se již méně hlinitým nežli soli beryllité; nemají chuť slad

kou, ale ostrou draslavou, jsou bílé; jejich roztoky srážejí

se všemi třemi žíravinami, ale nadbytkem jich se sraženina

(Zr,O,3HO) nerozpouští, což rozdíl od aluminia a beryllia

vyznačuje.

Aluminium, beryllium a cirkonium srovnávají se ve

-

*) Klaprothem roku 1789 objeveno.
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spolek v tom ohledu, že vesměs jen jediný kysličník mají,

jenž do počtu sesquio.vydův patří. Kovy tuto po nich násle

dující mají buďto jen jeden kysličník a ten jest monoayd,

anebo dva, jeden monoayd a druhý sesquio.vyd; také v jiném

ohledu podobají se více těžkým nežli lehkým kovům, předce

však větším dílem bývají k těmto počítány, což i my v ta

kovéto beztoho méně důležité věci činíme.

182. Thorium *) (Th=595) je snad prvek ze všech nám

známých nejvzácnější, neboť takřka jen jediný kámen známe,

který je v poněkud větším množství obsahuje, černý thorit;

a i ten jen na jediném ostrovu Lövöe v severních Norvé

gách po skrovnu posud byl jest nalezen. Mimo to jen

sem tam v několika řídkých minerálech sledy se ob

jevily.

Thorium je kov těžký, temnošedý co olovo, velmi

lesklý a měkký. Má jen jeden kysličník, thornatý (ThO,

Thorerde), prášek bílý, neobyčejně těžký (neboť má hutnost

94, větší tedy než měď, asi prostředek mezi mědí a

stříbrem), jenž s kyselinami soli thornaté dává. Hlavně

památný je síran thornatý (ThO.S0a), jakožto řídký pří

klad těla v studené vodě velmi snadno, v horké ale téměř

nic nerozpustného, tak že roztok jeho, za studena při

pravený, když se až do varu zahřeje, skoro všecku rozpu

štěnou sůl osadí.

Thorit je vodnatý křeman thornatý (3ThO.SiO,+3HO).

183. Yttrium **). U městaYtterby ve Švédech nachází se

černý sklovitý kámen, podle vynálezce svého Gadolinit na

zvaný, v němž je kyselina křemíková sloučena s kysliční

kem zvláštního kovu, který byv asi před 50 lety objeven

jmeno Yttrium a známku Y obdržel (rovnomocnina = 32);

Gadolinit měl býti podlé toho domnění křeman ytternatý

(3YO.SiO2). Kysličník ytternatý (YO, Yttererde) z něho

vyloučený je prášek bledě nažloutlý, který také po silném

vypálení ještě snadno v kyselinách se rozpouští (rozdíl od

*) Jméno od staro - skandinavského boha Thora vzato ; objevení

stalo se Berzeliem 1828.

**) Jméno vzato z města Ytterby. Objevení stalo se Gadolinem

roku 1794.



215

kysličníkův hlinitého, beryllitého a cirkonitého). Soli dává

bílé a sladké. V novějšch však časech (roku 1843) bylo

teprvé vypátráno, že ten tak zvaný kysličník ytternatý jest

smíšenina ze tří různých kysličníkův, kteří sice ovšem

od sebe se ve svých vlastnostech oddělují, předce však ve

svém chování k jiným prvkům tolik srovnalého v sobě

mají, že posud nebylo možné je zcela čisté jeden ode dru

hého odděliti. Předpokládajíc, že každý z těch tří kyslič

níkův zvláštní kov obsahuje, dáno těm třem kovům jmena

Erbium, Terbium a Yttrium (známky E, Tb, Y); kysličníci

pak zovou se erbinatý, terbinatý, ytternatý (EO,TbO,YO;

Erbinerde, Terbinerde, Yttererde). Všickni dávají s kyse

linami soli rozpustné a sladké: kysličník erbinatý je nej

slabší zásada z těch tří, ytternatý nejsilnější, terbinatý u

prostřed stojí. Kysličník erbinatý je temně oranžový, terbinatý

a ytternatý jsou oba bez barvy. Soliytternaté a erbinaté jsou

bezbarevné; terbinaté jsou bledě červené.

Mimo gadolinit nacházejí se tyto tři pamětihodné

látky také v orthitu, yttroceritu, yttrotantalitu a několika

jiných avšak nad míru vzácných a proto drahých mine

rálech (hlavně na Norvégy a na Sibiř obmezených).

184. Cerium. *) Podobná případnost jako s yttriem na

hodila se také s ceriem. Asi před padesáti lety byl v želez

ných dolech Riddarhyttanských ve Švédsku nalezen (a sice

nad míru hojně, v celých takřka balvanech) těžký minerál,

povahy kamenité, barvy růžově šedé, i byl brzy poznán

co sloučenina kyseliny křemíkové se zvláštní zásadou; kov

spojený v této zásadě s kyslíkem byl nazván Cerium čili

Cererium (skráceně Cerč. Cerer) a obdařen známkou Ce;

kysličník sám byl zván cerernatý neb cernatý(Ceroxydul CeO).

Teprvé po uplynulých čtyřiceti letech bylo důkladnějším

pátráním vyjeveno, že domnělý kysličník cerernatý aspoň ze

tří oddílných kysličníkův se skládá: kovové v těch obsa

žení byli nazváni cerer, lanthan a didym (Ce, La, Di); ky

sličníci pak sami jmenují se kysličník cerernatý, lan

thanatý, didymnatý (CeO, LaO, DiO; Ceroxydul, Lan

*) Jmeno dala řecká bohyně Ceres. Objevení stalo se 18.03.
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thanoxydul, Didymoxydul). Všickni tři kovové mají

barvu temnou co železo a okysličují se na vzduchu

nad míru snadno. Co se kysličníkův týče, cerernatý

(CeO) a lanthanatý (LaO) jsou bezbarevní a dávají také

soli bezbarevné; didymnatý kysličník (DiO) je obyčejně

hnědý (čistý ale též barvy nemá) a soli dává temně violovatě

růžové. Cerer má mimo kysličník cerernatý také cereritý

(Ce„Oa, Cereroxyd), jenž je bledě žlutý a dává soli barvy

citronové; kysličník lanthanitý a didymitý (La,Oa, Di,Oa)

jsou též zajisté, ale málo neb nic se o nich neví. Cerer i

lanthan mají oba rovnomocninu jednu =47, rovnomocnina

didymu není posud dosti bezpečně určena. Rozumí se pak

samo sebou, že oddělení těch tří uvedených těl jednoho

ode druhého s největšími obtížemi je spojeno.

Cerit je tedy smíšenina křemanův cerernatého, lantha

natého a didymnatého 3(CeO, LaO, DiO).SiO, + 3HO.

Mimo cerit nacházejí se sbratření tří kovové ještě v

několika převzácných, taktéž skoro jen norvégských a

sibiřských minerálech: v allanitu, čewkinitu, fluoceritu,

yttroceritu, monazitu atd.

HLAVA XLII.

O silikátech lehkých kovův, užívaných v řemeslech, uměních

a v životě obecném.

185. Sklo. Již v čísle (130) byla řeč o rozpustném kře

manu draselnatém č. vodním skle (Wasserglas), které po

vstává pálením drobně tlučeného křemene s potašem; ne

boť kyselina křemíková, ač za studena – pro nerozpusti

lost svou– tělo téměř docela netečné jest, za horka snadno

se zásadami se slučuje a jiné kyseliny vyhání, tak na př. zde

kyselinu uhličitou (KO.CO,+SiO,=KO.SiO,+CO,); avšak

sloučenina ve zmíněném případě utvořená, ač povahy

sklovité, ve vodě se rozpouští. Jestliže však více křemene

se přidá, na př. 3 rovnomocniny na 1 rovnom. zásady, tvoří

se sloučenina sklovitá, tížeji ovšem roztopitelná, za to však

také vodě a vzduchu mnohem více vzdorující, mnohem tí

žeji rozpustlivá. Tvrdosť a stálost ve vodě takového skla
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roste tou měrou, kterou více křemene se přidává ; avšak

také tíž a tížeji se roztopuje, tak že sloučenina KO+10SiO,

již nejprudším ohněm našich pecí se nerozlívá.

Co tuto praveno bylo o křemanech draselnatých, platí

také cele o sodnatých, jen že v celku snadněji se roztopují:

1 čásť tlučeného čistého křemene se 2 částmi krystalované

sody žíhaného dává též látku sklovitou, rozpustnou, t. j.

vodní sklo sodnaté, jež ale má jiné složení než draselnaté,

totiž 2NaO.3SiOa. Silikáty vápna konečně mnohem tížeji

se roztopují než oba předešlé.

Ohněm roztopené silikáty žíravin (drasla, nátronu),

třeba obsahovaly veliký nadbytek kyseliny křemíkové, těžce

se roztopovaly a tvrdost měly znamenitou, předce vodě zna

menitě vzdorují, ale nedostatečně kyselinám , pomalu jimi

se rozžírajíce a rozkládajíce; totéž o pouhých křemanech vá

penatých a těm pod. platí. Té stálosti chemické, kterou

na našem obecném skle s obdivením shledáváme – neboť

víme, že v nádobách z dobrého skla nejsilnější kyseliny

delší čas vařeny žádných sledův po sobě nezůstavují –

nabývá se teprvé spojením dvou neb vícera křemanův do

hromady, z nichž jeden vždycky jest křeman nějaké žíra

viny (drasla, nátronu), druhý ale křeman nějaké žíravé

zeminy (vápna, barytu) neb nějakého kysličníku kovového

(kysl, olovnatého, zinečnatého): křeman žíraviny dává sklu

jeho povahu sklovitou (bezbarevnost, průzračnost, beztvárnost),

druhý kř. (hlavně kř. vápenatý a olovnatý) dává sklu jeho stá

lost, tot tu schopnost, že účinkům vzduchu, vody a kyselin

trvale odporuje. Za starších časův bylo obecné domnění, že

podstata skla jen křeman žíraviny (Alkalisilikat) jest, avšak

to – jakož vidno z toho co právě řečeno – mylné jest, a

jestliže vůbec i obecně o skle draselnatém, sodnatém, vápe

nalém i olovnatém (Kaliglas, Natronglas, Kalkglas, Bleiglas)

se mluví, netřeba tomu tak rozuměti, žeby ve sklech tak

jmenovaných jen jediná ta jmenovaná zásada se křemíko

Vou kyselinou spojena byla, než toliko tak, že v něm pře

vládá, že nejvíce jí jest, méně pak ostatních. Tak upř.

Všecko draselnaté a sodnaté sklo také vápno obsahuje, vše

cko vápenaté a olovnaté sklo také draslo neb nátron. Mů
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žeme tedy chemický výměr toho coby vlastně sklo bylo,

asi takto podati: Sklo je průzračná tvrdá i beztvárná, ohnivým

roztopením připravená sloučenina (dílem i směs) různých po

dvojných křemanův (Doppelsilikate), ve které obyčejně kyse

liny křemíkové tolik jest, že v sobě šestkráte více kyslíku

obsahuje nežli zásada s ní spojená, že tedy (při monoxy

dech) za každou rovnom. zásady 2 rovnom. kyseliny kře

míkové přítomny jsou (někdy však i méně).

Se stanoviska chemického dělíme všecka skla na bez

olovné (bleifrei) a olovnatá. Každá z těchto hlavních způ

sob skla se dělí na druhy.

Sklo draselnaté (Kaliglas) bývá nad míru čiré (klar), bez

barevné, a tížeji se roztopuje nežli sodnaté, proto také jen v ta

kových zemích se připravuje, kde potaš laciná a dříví hojnost.

Rozumí se, že všaké draselnaté sklo také spolu vápenaté

jest; chovátě v průměru asi 70 proc. SiOa, 15–20 pC.KO a

10 proc. CaO. Takové jest na př. výtečné české sklo bílé

(tak zvané krystalové, Krystallglas): má asi složení

2KO.5SiO,+2CaO.5SiO, a hutnosť 24.

Sklo sodnaté (Natronglas) bývá téměř vždycky něco

nazelenalé, ač docela číré, a menším ohněm se roztopuje

nežli draselnaté; připravujeť se hlavně v takových zemích,

ve kterých je soda nad míru laciná a nedostatek dříví

(neboť kamenným uhlím nelze ve sklářské peci dosíci tak

silného výhřevu jako dřívím). Rozumí se ovšem , že

i zde vápno přítomno být musí (v průměru asi 70–80 proc.

SiO,, 10–15 pC. NaO, 5–10 pC. CaO). Francouská zrcadla

na př.jsou 4(NaO.2SiO,)+CaO.2SiO, anglická 2(NaO.3SiO.)

+CaO.SiO. Viděti, že české sklo je hlavně draselnato

vápenaté, francké i anglické naproti tomu sodnato-vápenaté.

Skla vapenatého (Kalkglas) užívá se ku sprostšímu zboží,

na př. obyčejným zeleným lahvicím (sklo butelové, Bouteillen

glas), tabulím do oken (Tafelglas) atd., slovem tam, kde

se jedná o to, aby drahého alkali přispoříno bylo. Vápenaté

sklo celkem velmi snadno se roztopuje, ale rychle stydne,

a z té příčiny poněkud nesnadné v práci jest; také vodou

a kyselinami silněji se porušuje, jako na př. mnohdy na oknech

(slepnutím skla) se vidí. Míváť křemene 50–70pC. vápna
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10–25pC.; jiného alkali 2–10pC. Sprosté lahvicové sklo

mívá také mnoho kysličníku hlinitého (Al,O,) a železitého,

pocházejícího z nečistoty křemene a vápna. Hutnosť sod

natého skla asi 25, vápenatého asi 26 neb 27 obnášívá.

Sklo olovnaté (Bleiglas), t. j. takové, v němž je hlavní

zásada kysličník olovnatý (PbO, Bleioxyd), je velmi těžké,

měkké (snadno se brousí), lehko roztopitelné a má výtečný

lesk, když vyhlazené jest, barvu ale vždycky poněkud na

žloutlou neb našedivělou. Kyselinami snadno se porušuje,

sírovodíkem po čase se kalí a hnědne. Francouské i an

glické hojno-olovnaté sklo křišťalové mívá 54–59proc. SiO,

8–14 proc. KO a25–35proc. PbO; nýbrž flintové sklo (Flint

glas), jehož se k optickým nástrojům užívá, mívá až do

50 pC. kysličníku olovnatého; ovšem pak ale jeho hutnost

na 3:3 ba i na 36 se vynáší.

186. Připravování skla se děje ohněm ve zvláštních

pecech sklářských (Glasofen). Látky se berou obyčejně

tyto : za křemen buďto obyčejný ale čistý oblázek, také

říční písek vypraný anebo nejčistší bílý písek mořký, jenž

někdy ještě kyselinou solnou všech nečistot se zbavuje,

než do peci přijde. Oblázek a křemen obyčejně se před

tlučením rozpaluje na červeno a vodou polívá, čímž roz

drolivým se stane a snadno tlučen býti může. Ku sprost

ším druhům skla béře se naschvále písek hlinatý, z něhož

pak arci také křeman hlinitý do sloučení skla vchází. Al

kalie berou se v podobě uhličitanův (potaš, soda), jejichž

kyselina uhličitá se horkem pomocí křemene vyhání; v no

vějších dobách užívá se hojně také síranu sodnatého (soli

Glauberovy) s uhlím smíšeného; horkem stane se takový

rozklad, že ujde kyselina siřičitá i zbude křeman sodnatý:

2(NaO,SO,)+C = 2 (NaO.SO,) + CO, a NaO,SO,+SiO, =

NaO.SiO,+SO,. Bez uhlí se sůl Glauberova křemanem

těžko a neúplně rozkládá, třeba horko bylo dostatečné. K

dělání vápenatých skel dává se do míšeniny křída (CaO.CO,),

a olovo do olovnatých skel obyčejně co minium (PbaO,

Mennige) bývá přidáváno.

Slévání skla děje se ve velikých hliněných hrncích

(Glashäfen), velikosti ovšem takové, že se do nich vejde
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několik centův. Hrnce neb tygle na sklo stojí u prostřed

nízké klenuté peci na vyvýšeném postavení; plamene i horka

ucházejícího užívá se k vysušování skelných součástí ve

zvláštních postranních příhradách. Čas od času berou se

průby z tyglův, aby se vidělo, zdali již všecek křemen roz

puštěn (zdali žádná zrnka ve skle), zdali všecka kyselina

uhličitá vyhnána (žádné bubliny) atd. Sklo pak hotové a

v podobě žhavé řídké kaše v tyglicích obsažené formuje se

hlavně trojím způsobem: foukáním (Glasblasen) pomocí že

lezné píšťaly (Glaspfeife), tlačením do forem kovových neb

hliněných (pressen), a konečně litím (Giessen); toto poslední

hlavně jen u zrcadel se děje, avšak jen u větších; menší

zrcadla též se foukají. Musíť pak sklo velmi pomalu sty

dnouti, aby svou podivuhodnou elastičnost a pevnost mělo;

příliš rychle chlazené je ovšem velmi tvrdé, ale tak křehké

a lomné, že by ani v té takové podstatě nemohlo být uží

váno; z té příčiny klade se zboží (foukané a tlačené ne

méně než lité) do chladěcí peci (Kühlofen) na písek horký

(téměř žhavý), kdež přepomalu stydne. Příliš pomalu

však stydnouti nesmí, sice nabudou jeho nejmenší části tolik

času, že se mohou do pravidelné krystalové formy složiti:

místo látky bezbarevné průzračné sklovité, slovem bez

tvárné , obdrží se v tom pádu tělo bílé neprohledné,

nad míru tvrdé (s ocelí křeše), jež na lomu je krystalovité;

taková proměna zove se rozesklení (Entglasen), a výrobek

sám sluje Reaumurův porculán, -

Zrovna jako borax žárem roztopený (poněvadž nadbytek

kyseliny má) kysličníky kovův rozpouští a tím všelijak se

barví, tak též i sklo činí. Barvení skla děje se přidáním

různých kysličníkův ku smíšenině skelné do tygle v peci:

měďnatý kysličník (CuO) na př. dává sklo smaragdové, ko

baltnatý (CoO) temně modré, manganitý (Mn,Oa) violové,

stříbrnatý (AgO) krásně žluté atd. Sklo mléčné (Milchglas),

pěkně bílé a průsvitavé, má povahu svou od bílých práškův

ve skle nerozpustných, tedy v něm jen mechanický rozptý

lených, na př. popele cínového (SnO,) a popele z kostí

(3CaO.PO3). Jest ostatně známá věc, že i obecné sklo

vždycky dosti znatně barvené jest, jmenovitě sprosté lahvice:
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ty, jež jsou zelené, mají svou barvu od kysličníku želez

natého (FeO), ty, co jsou tmavě žlutohnědé, mají v sobě

kysličník železitý (Fe,Os); železo pak samo pochází z ne

čistých látek na sklo slitých (železnatého křemene neb vá

pence atd.).

187. Křemany vápenaté. Malta. Cement,– Obyčejná malta

(Mörtel) je kašovitá smíšenina z hašeného vápna (CaO.HO),

písku křemenného (Quarzsand) a vody, která mezi kamení

do vrstev naložena časem tvrdne a kamení pevně i trvale

spojuje. Tvrdnutí je dvojí příčina, mechanická i chemická:

první proto, že vápená kaše, vysychajíc a v pevné tělo se

měníc, zrnka písku (a tudíž i kamení) asi tím způsobem

dohromady váže, kterým tekutý klih mezi dvě pevná těla

daný po vyschnutí v jedno je spojuje; druhá proto, poněvadž

žíravé vápno, jež podstatnou součástkou malty jest, ze vzduchu

kyselinu uhličitou přitahuje a v uhličitan vápenatý zásaditý

(CaO.CO,+CaO.HO) se mění – ač ovšem nad míru zdlou

havě – neboť v samém jádře zdí tlustých ještě po mnoha sto

letích vápno žíravé bývá nalezeno. Vidno však z výkladu

právě učiněného, že nemoudré jest podivování těch, co ne

pochopují, proč naše zdi, třeba od nejlepšch mistrův sta

věné, předce nejsou tak pevné jako zdi římských budov

anebo středověkých hradův rytířských: tato vskutku přepo

divná tvrdost (neb u těch zdí, když se mocně lámou, oby

čejně kámen neb cihla pukne, nikoli však malta) je při

rozený výsledek staletého stáří, který žádným uměním ne

může za málo kolik let způsoben býti. Písek v maltě obecné

působí tedy jen mechanicky, a malta vlastně mezi křemany

ani nepatří.

Jsou však jistí druhové vápence č. vápenného kamene,

s hlinou č. křemanem hlinitým vodnatým, pomíšení: když ti

mírně a pozorně se vypálí, stane se takový pochod chemický,

že vápno hlíně částku kyseliny křemíkové odejme a s ní se

spojí: vápno takové vypálené je vlastně křeman hlinito

vápenatý; na prášek rozemleté a s vodou rozdělané nic se

neohřívá, ale za několik dní na pevnou kamenitou hmotu

ztvrdne, avšak jen tehdáž když dosti vody jest; máloli vody

se mu dalo, vyschne na látku měkkou rozdrolivou. Zde
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tedy opak od obyčejné malty se děje: ta tvrdne vysycháním,

ona však malta z vápna hlinatého tvrdne přijímáním vody,

protože se tím ve tvrdý vodnatý silikát hlinito-vápenatý

mění. Takové vápno slove hydraulické č. vodní, a malta

z něho připravená taktéž hydraulická (hydraulischer Mörtel);

potřebujeť se jí ku stavbě vodní, protože pod vodou tvrdne;

jestliže pak na vzduchu s hydraulickou maltou stavěti se má,

musí se každodenně vodou polívati, pokud nestvrdne. Tvrd

nutí je někdy za dva, někdy teprvé za dvadcet dní u konce,

což podle množství hlíny v hydraulickém vápně (od 10 do

30"lo) se řídí.

Avšak i obecné vápno může být snadno proměněno

v hydraulické přidáním látek, jež obsahují kysličník hlinitý

a kyselinu křemíkovou, tuto pak ovšem v takovém stavu,

že vápno s to jest, aby ji (částečně) od hlinitého kysličníku

oddělilo a sobě přivlastnilo, čímž křeman hlinito-vápenatý

opět se tvoří. Všecky silikáty takové, že již studenými

kyselinami křemen , beztvárný z nich se vylučuje, mají tu

schopnost, že rozemletí a k obyčejné kaši z hašeného vápna

přidaní v hydraulické vápno ji proměňují: takové látky

slují cement (Caement), kteréžto jmeno však obecně (ač

ovšem falešně) hydraulickému vápnu samému se dává.

Malta obecná, na rozdíl od hydraulické, která i pod

vodou tvrdne (poněvadž její tvrdnutí není žádné schnutí),

zove se větrná (Luftmörtel); neboť jenom na povětří schne

a tím i tvrdne.

188. Křemany hlinité. Hrnčina. Majolika. Porculán.–

Bylatě již nahoře o hlíně řeč; praveno tam, že je utvořena

zvětráním přirozených a tvrdých silikátův, obsahovavších pů

vodně i kysličník hlinitý i alkalie, z nichž ale alkali cele

neb z většího dílu spolu s částkou kyseliny křemíkové

vodou a větrem vytaženo; nejčistší hlína, porculánka čili

kaolin, je měkkounká, jemná, bílá, ale na omak suchá c0

křída; s vodou dává těsto suché, málo plastické; onať pak

je pouhý křeman hlinitý vodnatý (Al,Os.SiOa+2HO); jen

některá, na př. u Yrieux ve Francii, ještě ma také kali.

Obecné hlíny (obzvláště hrnčířská), které dílem ještě alkalie

v sobě mají, dílem také mechanicky zanečistěny jsou (slídou,
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jemným pískem atd.), jsou mnohem plastičnější (tvořitebnější)

než hlína nejčistší. Všecky pak hlíny, když s vodou na

těsto rozdělané se vysušují, tvrdnou a smršťují se, mnohé

při tom docela se rozpukávají. Do vody pak dány opět na

těsto se rozmočují; jestliže ale sušené vzdušným teplem

prudce se vypálí, zmenší znamenitě objem svůj (smrští se),

a ztvrdnou, proměňujíce se v těla bílá neb načervenalá,

pevná, pórovatá a znějící, jež ve vodě nelze více rozmočiti,

ač ji dychtivě pohlcují do pórův. Hlína nejčistší (pouhý

křeman hlinitý) neroztopuje se ani nejprudším ohněm pecí

našich; ale taková, co alkalie neb vápno obsahuje (buď od

přírody buď z úmyslu přidané), prudkým ohněm měkne,

její nejmenší částečky změklé slehnou k sobě a spojí se tak

dokonale, že pak na lomu docela hutná (bez direk) co sklo

jest, což sklovatění (Zusammensintern) zoveme. Dělíme tedy

všecky hlíny přirozené a umělé, co se chování v ohni týče,

na dvě hromady: ohnivzdorné (feuerfeste Thone) a sklovatějící

(sinternde Thone).

Hlavní užitek hlíny v životě pochází z její údobnosti

ku zhotování nejrůznějšího nářadí (hrnčených nádob různých

pro kuchyni, fabriky a laboratoria, kruhulí č.donic zahradních,

trub na vodovody, porculánového zboží, cihel, kamen atd.);

sama pak povaha těchto hliněných věcí je tak různa, jako

povaha hlíny, ze které byly jsou připraveny. Jeli věc

z ohnivzdorné hlíny připravena, totiž takové, co i v nej

prudším ohni sice ztvrdne, ale předce vždycky póry podrží,

nikdy nesesklovatí, tu arci i nádoba sama bude póry míti,

bude na lomu mít povahu zemitou, povrch bezleský; ona

bude tekutiny silně vsávati a k jazyku přiložena silně naň

lnouti: takové zboží nehodí se ku schovávání teku

tin, leč by dříve tenkou sklovitou, moky nepropouštějící

korou (tak zvanou glazurou) potaženo bylo. Nádobí však

ze hlíny sklovatějící vytvořené a prudce vypálené bude

míti povahu více sklovitou, nežli hlinovatou, bude míti

lom lesklý, póry žádné, a vodu i jiné tekutiny také

bez glasury nebude propouštěti. Prvý způsob skládá

pórovaté zboží hliněné (poröse Thonwaaren), druhý hutné (dichte

Thonwaaren). K hutné hrnčině patří porculán a kamenina,
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ku pórovité fajans č. majolíka, obecné hrnčené zboží, ci

hly, kachle atd.

Porculán je nejdokonalejší způsob hliněného zboží, ne

boť je čistě bílý, tvrdý že křeše, nad míru pevný a elasti

cký, dokonce bez pórův, vzdoruje útokům kyselin téměř

dokonale a snáší velmi dobře náhlé změny tepla. Bylť jak

známo roku 1706 v Sasích vynalezen, ač jej Čínané již ode

2000 let znají. Dělá se z kaolinu, který dříve mechanicky

(plavením, Schlemmen) se vyčistí, pak s jistým množstvím

(asi 20 pC.) drobně mletého živce se míchá (neboťby sám

pro sebe nesezklovatěl v ohni) a massa tato po mnoho mě

sícův balet vlhká ve sklepích schovává, čímž větší pla

stičnosti nabývá. Do formy nádob vpraví se buď točením

na kruhu neb tlačením do kadlubův; zformované a zdlouha

vě sušené zboží vypálí se nejprv zlehka č. předběžně, čímž

se promění v tak zvaný biskuit, t. j. hlínu bílou, tvrdou, ve

vodě nerozplývající, ale velmi pórovitou. Biskuit máčí se do

tekuté glazury t. j. těsta složeného z vody, kaolinu a živce

neb sádry, suší se znova a pálí se nyní ohněm hlavním,

jenž nad míru prudký jest (dosahuje k řeřavosti bílé) a

dlouho (18–20 hodin) trvá : tu ovšem biskuit docela změ

kne, jeho částečky sesednou a slepí se tak, že pórův mezi

nimi více nezbyde, změnít se jedním slovem v porculán

(z látky podlé povahy hlinovité ve sklovitou); spolu ona

smíšenina kaolinu a sádry, co na povrchu nádob z namočení

uvázla, rozteče se a tvoří tenkou hladkou vrstvu skla, na

zvanou glazuru (Glasur). Glazurování (Glasiren) neděje se

nikoliv z nutnosti, neboť porculán i sám pro sebe uvnitř

docela sklovitý a tak hutný jest, že nic nepropouští, ale

pro úhlednost, neboť by bez glazury mdlý (nelesklý) byl a

draslavý. Porculán však nepálí se jako v obyčejné peci

hrnčířské tou měrou, žeby se zboží nakladlo na hromadu

a pak oheň přímo na ně hnal, neb tu by (pro přilepování

popele na glazuru) nikdy nebylo možná dosíci té úhledno

sti, kterou na něm vídáme; ale každý kus, aneb po něko

lika kusech, je chráněn v pouzdru (Kapsel) ze hlíny ohně

vzdorné. Pec má obyčejně troje poschodí: v nejzpodnějším

dává se prudký oheň (Scharffeuer) aneb oheň na hladko
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(Glattbrennfeuer); v druhém pálí se na biskuit; v třetím

vypalují se pouzdra.

Malování porculánu děje se týmiž kysličníky co

barvení skla; avšak jen málo kteří jsou, aby v prudkém

ohni nejdolejšího oddílu peci porculánové na páry se ne

proměnili a tudíž malbu nezkazili; větší díl barev na por

culánu musí být na glazuru nanešen, ještě jednou opětova

ným zvláštním pálením ve sklo obrácen a tudíž se glazurou

v jedno slit.

Kamenina (Steingut) je vlastně toliko způsob porculánu,

jen že hrubší, poněvadž se nehledí na tak přílišnou čistotu

hlíny a přísad jako u porculánu; za to však také lacinější

jest a v nejednom ohledu užitečnější než sám porculán.

Bylatě vynalezena v Anglicku a dělá se z jemné vápenaté

hlíny, která již samotná prudkým ohněm sklovatí; aby pak

docela se nerozlila, mísí se s jemným pískem (v Anglii

s tlučeným pazourkem). Jelikož hlína ku kamenině nikdy

tak čistá není jako kaolin a vždycky trochu vodnatého ky

sličníku železitého (Fe,O,) v sobě má, není také kamenina

nikdy bezbarevná, leč vždy šedivá, nažloutlá, nahnědlá,

hnědo-červená. Je náramně tvrdá, křeše s ocelí, zní nad

miru jasně a má lom sklovitý; glazury vlastně nepotřebuje,

předce však glazuruje se obyčejně tak, že se do peci na

bílo rozpálené sůl kuchyňská hodí: ta se v páry mění a

přítomnou parou vodní (z hořícího paliva) rozkládá na chló

rovodík a nátron; toto pak se křemanem nádob sloučené dává

jim glazuru řečenou slanou (Salzglasur): SiO,+NaCl+HO=

Si0,NaO+ HCl). Džbány č. láhve na minerálné vody, džbány,

ve kterých se olium rozesílá a mn. jiné jsou příklady kameniny.

Obyčejné hrnčířské zboží dělá se z mastné velmi pla

stické hlíny, řečené hrnčířské (Töpferthon), která od příro

dy temně hnědá bývá (hydrátem kysličníku železitého

=Fe,0,2HO), ohněm ale červená. Někdy musí hrnčíř roz

ličné hlíny míchati, aby dostal hmotu dosti plastickou. Ná

dobí na kruhu tvořené suší se pozorně, aby se nerozpu

kalo, pak se polívá řídkou kaší z vody a rozetřených látek

v ohni roztékajících i s křemenem hlíny se slévajících t. j.

glazuru tvořících, suší se znova a hromadně v peci pálí

V. Šafařík, Chemia. 15
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Obyčejně se dělá glazura z gleitu (Bleiglätte) tj. kysličníku

olovnatého PbO; jeli dost křemene v hlíně, udělá se sklo

vitý křeman olovnatý (kieselsaures Bleioxyd, PbO.SiO.); jeli

však gleitu příliš mnoho, zůstane - ho částka ve glazuře ač

roztopeného, avšak se křemenem nespojeného: z takových

nádob (kuchyňských) kyselé potravy rozpouštějí čásť olova

a tím jedovatí; 16 částek pemzy (Bimstein) a 1 č. burele

dávají glazuru dokonale neškodnou a lacinou. Mnohé věci

s úmyslem neglazurují se, na př. donice, kadluby na cukr,

roury k vodovodům atd.

Majolika čili fajans (Majolik, Fayence) byla v středo

věku ve Faènze ve Vlaších vynalezena; neníť pak

nic jiného než obyčejné hrnčené zboží, jen ze hlíny

poněkud jemnější, jmenovitě bezželezné a tudy po vypálení

bílé, jež se polévá snadno roztoplivou glazurou neprozračnou a

lesklebílou (ze křemene, sody neb potaše a kysličníku cíničitého

=SnO). Pro tu svou glazuru podobá se porculánu, za nějž

i ledakdys od neumělých jmína bývá, ač na lomu hnedky

se od něho rozeznává; neb ten zemitý jest a k jazyku

lne. Horkem spíše puká nežli porculán, užíváním se brzy

zdrápe a proto víc i více z užívání vychází.

Cihly jsou všelikého druhu, např. zední, (Bauziegel), dlaž

dice či dlažky, krycí (Dachziegel) atd. Dělají se z hlíny

plastické ale písečnaté, která jíl (Lehm, Letten) slove, a

kde jí není, uměle míšením plastické hlíny s pískem se připra

vuje. V průměru lze vyměřiti asi 4č. hlíny na 1 č.písku; mícha

nina dobře prohnětěná (prošlapaná), někdy také mrznutím a

hnitím v žumpě připravovaná formuje se známým způsobem,

a cihly větrem sušené v cihelně se vypalují. Jíl obsahuje

vždycky veliké množství vodnatého kysličníku železnatého,

jenž arci ohněm vodu pouští a v temně červený bezvodný

kysličník se mění; odtud červená jich barva. Jsouť velmi

pórovaté, čehož ale ovšem potřeba jest, aby malta rychleji

schla; někdy se polévají glazurou, např. ku pokrývání střech,

aby vodu nevsávaly a mrazem pak se nepukaly.
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TŘÍDA Iv.

T ě ž k é k o v y t v r d ě.

HLAVA XLIII.

M a m g a m.

Mn = 27,5.

189. Mangan *)(u českých chemikův buřík neb jer

mik) je prvek velmi rozšířený v přírodě, ač obyčejně jen

v malém množství se nachází: obzvláštně co stálý společ

ník železa se zjevuje ve všech třech říších přírody. Hlavně

nachází se ve způsobě různých kysličníkův, dílem volných,

dílem s vodou aneb kyselinami (uhličitou a křemíkovou)

spojených, mnohem řidčeji co sirník.

Kovu samého nabývá se pálením kysličníku man

ganatého (MnO), s drcbně tlučeným uhlím a s olejem na

těsto rozmíchaného i pevně vtlačeného do tyglíka, jehož

vnitřní stěny tlustě uhlím vystlány jsou a jehož víko hli

nou neprodyšně bylo přilepeno. Horko potřebné, aby se

kov uhlím redukovaný (MnO+C = Mn+CO) do jednoho

kusu slil, je nejprudší řeřavost bílá, neboť patří do počtu

kovův nejtížeji roztoplivých.

Mangan je vždy křehký a tvrdý, na pohledění nad

míru litině (Gusseisen) podobný, hutnosť má 8:0 a na vzdu

chu nad míru rychle se okysličuje, pokrývaje se hnědou

rzí (vodnatým kysličníkem manganitým , Mn,Oa). Ještě

snadněji a rychleji okysličuje se vodnatými kyselinami,

vyháněje z vody vodík; při tom se mění v kysličník man

ganatý (Mn+SO,HO = MnO-SO,+H). Podle některých

zpytatelův je mangan magnetický, t. j. magnetem bývá

*) Scheele a Bergmann hlavně (1774) dokázali rozdílnosť manga

nových sloučenin od železných.

*

15*
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* přitahován; zdá se však, že tomu tak jen tehdáž, když je

se železem pomíchán. Užitku mangan kov sám nemá.

190. Mangan a kyslík. Známeť jistotně patero slouče

nin, z nichž dvě jsou zásady, jedna tělo netečné a dvě

kyseliny. Některé pak z nich mohou opět vespolek se

spojit a poskytují tudíž kysličníky složené. Sloučeniny kyslíku

s manganem jsou:

Kysličník manganatý, MnO, Manganoxydul.

Kysličník manganitý, Mn,Os, Manganoxyd.

Kysličník manganičitý, MnO, Manganhyperoxyd.

Kyselina manganová, MnO, Mangansäure.

Kyselina nadmanganová, Mn,O, Uebermangansäure.

Kysličník manganatý a manganitý vespolek se sluču

jíce dávají sloučeninu Mn,O,=Mn,Oa.MnO, nazvanou ky

sličník manganato-manganitý, Manganoxydul-oxyd.

191. Kysličník manganitý (MnO) bezvodný připravuje

se pálením uhličitanu maganatého (MnO.CO,) v nádobách

dobře ucpaných; ztrácíť kyselinu a zbývá kysličník; ten

ale za přístupu vzduchu by se výšeji okysličil, přijma ze

vzduchu kyslík. Bezvodný je prášek šedozelený, velikým

horkem roztopitelný, ale na vzduchu snadno více kyslíku

přijímající a v kysličník manganato-manganitý nebo man

ganitý se měnící. Jest silná zásada a dává s kyselinami

soli manganaté (Maganoxydulsalze), barvy obyčejně pěkně

a bledě růžové. Roztok takové soli manganaté ve vodě, se

draslem smíšený, osazuje bělavou sraženinu t. j. hydrát ky

sličníku manganatého (MnO.HO, Manganoxydulhydrat),

jenž ale na vzduchu rychle hnědne, měníc se v hydrát ky

sličníku manganitého (Mn,Oa).

192. Kysličník manganitý (Mn,Oa) bezvodný nachází se

v přírodě co temnošeré kovolesklé pyramidy prášku hně

dého (čímž od následujícího jemu podobného se liší) a

sluje co mineral braunit (Braunit). Uměle se zplozuje mír

ným vypalováním následujícího č. manganičitého kysličníku,

jenž % svého kyslíku pouští (2MnO,=Mn2Oa+O), a jest

pak prášek temnohnědý. Hydrát kysličníku manganitého

(Mn,Oa.HO) nachází se též samorodý a podobá se téměř

docela braunitu; slujeť pak manganit. Uměle se ho na
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bývá okysličením vodnatého kysličníku manganatého na

vzduchu, kteréž velmi rychle a dokonale se děje (2MnO +

0=Mn,O,); jest pak prášek hnědý, jenž horkem vodu pou

ští a v bezvodný kysličník se mění. Kysličník manganitý

je slabá zásada a dává soli manganité (Manganoxydsalze),

velmi nestálé, snadno puštěním jedné rovnomocniny kyslí

ku v soli manganaté se měnící, barvy třešňové (kirschroth),

V žhavém tekutém skle rozpuštěný barví je na violovo.

193. Kysličník manganičitý (MnO,) je nejobecnější a

nejdůležitější ruda manganová; čistý tvoří krystaly rhom

bické, silného kovového lesku, barvy temně ocelové, hut

noty 49 a prášku černošedého, nikoli hnědého. Často tvoří

celá ložiska, jmenovitě u Ilmenavy v Duryňsku, a dobývá

se hornicky. Slujeť pak co mineral pyrolusit, obecněji však

burel (Braunstein), pro burou barvu. Obyčejně již mletý

se prodává, avšak málo kdy čistou barvu černošedou oka

Zuje, obyčejně nahnědlou, což od přimíšeného kysličníku

manganitého pochází. Mírným ohněm pouští '/, kyslíku (viz

nahoře), prudkým % a mění se v kysličník manganato

manganitý (MnO.Mn,O,) hnědý, jenž také, ač vzácně, v pří

rodě se nachází a hausmannit slove. S kyselinou sirkovou

prudce zahříván jsa pouští polovici kyslíku a mění se v sí

ran manganatý (MnO,+SO,=MnO.SO,+O).

Kysličník manganičitý je tělo netečné (ani kyselina,

ani zásada); hlavní jeho užívání je k vyvinování chlóru,

neboť s kyselinou solnou mění se na vodu a chlórid man

ganičitý (MnO,+2CIH=MnCl,+2HO), ale chlórid manga

ničitý (MnCl) již mírným teplem se rozkládá na chlórid

manganatý (MnCl) a chlór (Cl). Také ve sklářství je po

třeba burele.

194. Kyselina manganová a nadmanganová (MnO, aMn,O,).

Obě tyto látky tvoří se, kdykolvěk se nějaký kysličník man

ganu, obzvláště ale když se kysličník manganičitý č. burel

za přítomnosti vzduchu aneb látek kyslík ze sebe vypou

štějících s alkaliemi žíhá. Burel přijímá jednu rovnomoc

ninu kyslíku a mění se v kyselinu manganovou, ta pak

spojuje se s přítomnou zásadou. Tak např. děje se mírným

žíháním burele nejjemněji rozetřeného se žíravým draslem



230

na otevřené mísce stříbrné neb železné; tak se děje, když

burel drobně třený červenou řeřavostí se 3 částmi ledku

(Salpeter) tavíme : v prvním pádu přibírá burel kyslík z po

větří, v druhém z ledku. V obojím případu nabývá se

hmoty zeleno-černé, jež tlučena v prášek temně zelený

se mění a manganan draselnatý (MnO, Mangansaures Kali)

obsahuje; ve vodě rozpouští se tato látka snadno, a zůstavuje

obyčejně zbytek (burele, jenž nebyl okysličen,) hnědý :

tekutina je temně smaragdová, a v exsikkatoru zvolna od

pařena usazuje krystaly barvy temně tombakové kovo

lesklé, prášku zeleného, tj. čistý manganan draselnatý. Jest

liže z onoho nečistého mangananu draselnatého do většího

množství vody něco vsypeme, nabudeme tekutiny v první

chvílce jasně smaragdové: avšak ta za málo minut (oka

mžitě zahřátím neb přicvrknutím kapky nějaké kyseliny)

svou barvu změní v krásně purpurovou, a pak již neobsa

huje kyselinu manganovou, ale nadmanganovou (Mn2O7,

Uebermangansäure), neboť 3MnO, = Mn,O,+MnO, Tedy

kyselina manganová se rozštěpuje v kyselinu nadmangano

vou a kysličník manganičitý vodnatý, jenž co hnědá sedli

na padá na dno. Jestliže však manganan draselnatý ne

rozpustíme v čisté vodě, ale ve vodě, jež dostatek žíra

vého drasla obsahuje, tu se nerozloží, nezčervená, zůstane ze

leným: ba i onen roztok, jenž již zčervenal, již z mangananu

v nadmanganan draselnatý se změnil, nabude opět barvy

zelené, jestliže se dostatek žíravého drasla k němu přidá:

v tom pádu se tedy kyselina nadmanganová v manganovou

nazpět promění, pustíc jednu rovnom. kyslíku (Mn,O,=

2MnO,+O). Za příčinou těchto změn barevných zůve se

ona hmota vypálením burele s ledkem nabytá (nečistý man

ganan draselnatý) starodávným názviskem chamaeleon mine

rale. Jestliže toho chamaeleonu větší množství ve vřelé

vodě se rozpustí, povstane roztok tak temně purpurový, že

jako černý jest: ten ochlazen neb zvolna odpařován dává

pěkné prismatické krystaly barvy černé, ale prášku pur

purového: jsouť pak tyto hranoly čistý nadmanganan dra

selnatý (Mn,O,KO, Uebermangansaures Kali).

Mámeť tedy kyselinu manganovou, která dává samé
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krásně zelené soli (manganany, Mangansäure-Salze) a kyse

linu nadmanganovou, se solmi veskrze temně-purpurovými

(nadmanganany, Uebermangansäure-Salze). Kyselina man

ganová pro sebe nemůže obstáti, poněvadž se hned rozkládá,

jakmile zásadu svou pustí; bezpochyby je sama též zelená.

Kyselina nadmanganová je pro sebe známa, avšak těžce

se dobývá a ráda se rozkládá: takéť pro sebe purpurovou

barvu má, její pak soli velmi stálé jsou a také snadněji se

připravují než ona sama. Látkám ústrojným (papíru, cukru,

líhu atd.) obě ty jmenované kyseliny, jak volné, tak se zá

sadami spojené, rády a snadno kyslík pouštějí: tak na př.

zelený roztok chamaeleonu ve vodě přilitým líhem neb

vstrčeným papírem rychle barvu ztratí a hnědou sedlinu

usadí (2MnOg=Mn,O,+Oa; Mn,O,+Mn,O,+O,); kyslík

vypuštěný okysličí ústrojné látky přítomné. Za tou příčinou

užívá se chamaeleonu někdy ku znakům nesmazatelným na

prádle.

195. Mangan a chlór. Rozpuštěním burele drobně tluče

ného v studeném chlórovodíku tvoří se roztok hnědočervený,

bezpochyby MnCl, (viz 190), jenž ale horkem chlór pouští

a – bylli burel čistý – zrůžovatí; pak obsahuje chlórid

manganatý (MnCl, Manganchlorür). Obyčejně ale bývá roz

tok žlutý chlóridem železitým (Fe,Cla), poněvadž stěží

bude nalézt burel bez železa. Chlórid manganatý bezvodný

je růžový; z roztoků sehnaných krystaluje se vodnatý

(MnCl+4HO) v krystalech krásně růžových, na vzduchu

rychle rozplývajících. Tato látka tvoří se v náramném

množství při fabrikací chlóru, chlórového vápna atd. co

vedlejší výrobek a má užívání skrovné.

196. Mangan a síra. Ve přírodě nalézají se dva sir

níci, manganatý (MnS) a manganičitý (MnS.); oba co mi

neraly vzácné. První (Alabandin) tvoří krystaly černé,

kostkové, prášku zeleného; druhý (Hauerit) krystaly též

kostkové, ale hnědé a prosvitavé.

Důležitější však je síran manganatý (Schwefelsaures

Manganoxydul, MnO.SO,). Nejsnáze si ho připraví, kdo

burel s uhlím smíšený mírně vypálí, čímž se v kysličník

manganatý změní (2MnO,+C=2MnO+CO.), a zbytek v
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teplé vodnaté kyselině sirkové rozpustí: tekutina odcezená

je bledě růžová i osazuje v letě krystaly růžové, jež mají

složení MnO.SOa +5HO, v zimě ale krystaly se 7 rovnom.

vody (MnO,SO, +7HO, formy tétéž co hořká sůl a skalice

zelená). Užitek té soli je skrovný;, v barvířství se jí užívá

k hotovení tak zvané hnědi manganové (Manganbister).

Ve vodě se dosti snadno rozpouští.

Jestliže burel jemně tlučený a kyselinou sirkovou an

glickou politý mírně se zahřívá, změní se zvolna v prášek

temnězelený. Když pak nádoba na vzduchu se ostaví, aby

kyselina zvolna vodu na sebe přitáhla, rozplyne se onen

zelený prášek a povstane tekutina pěkně a temně třešňová,

jež obsahuje síran manganatý (Schwefelsaures Manganoxyd,

Mn,Og3S0a). Tato právě jmenovaná sloučenina však ne

může se v pevnou podobu vpravit; neboť odkuřováním teku

tiny pustí kyslík a změní se v síran manganatý. Totéž se

stává přidáním látek ústrojných (líhu) anebo vařením. Se

síranem draselnatým však ve spojení vchází a tím takové

stálostí nabývá , že i krystaluje co kamenec manganitý

(Manganalaun), jenž složení má Mn,Oa: 3SOa+KO. SO a

+24HO a v osmistěnech barvy violové se okazuje.

197. Uhličitan manganatý (MnO.CO,, kohlensaures Man

ganoxydul) uměle se připravuje smíšením roztoku magana

tého s roztokem sody (MnO.SOa + NaO.CO, = MnO.CO,

+NaO.SOa) a je prášek bílý, kyprý, obyčejně však za su

šení hnědnoucí. V přírodě tvořívá pěkně růžové krystaly

(Diallogit, Himbeerspath) rhomboědrické, mimo barvu docela

vápenci podobné. Pálením pouští kyselinu (viz 188).

Křeman manganatý (3MnO.2SiO3) samorodý je minerál

růžový, tvrdý, někdy pěkně krystalovaný; obyčejně však

v zrnatých kavalech se nachází.

198. Skoumadla na mangan. Roztoky manganaté dra

slem (jako již uvedeno) dávají sraženinu bílou, rychle hně

dnoucí; ammoniakem taktéž sraženinu bílou, ale nadbytkem

ammoniaku rozpustnou, jen že pak čirý ammoniakem pře

sycený roztok na vzduchu kyslík polyká a všecken mangan co

černohnědý kysličník manganato-manganitý (anebo snad man

ganato-manganičitý: MnO2 +2MnO) osazuje. Sírovodík nemění

*
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roztoky manganaté, obzvláštně jeli něco kyseliny nadbytečné

v nich; ale sulfhydrát ammonatý (NH,S.HS; viz 144) způ

sobuje v nich sraženinu pleťovou (Fleischfarbe) t. j. vod

natý sirník manganatý. Všecka sloučenina manganová s

boraxem na platinovém drátu dmuchavkou pálená dává v

zevnějším plamenu sklo barvy amethystové, ve vniterném

bílé (v zevnějším plamenu se tvoří Mn2O, ve vniterném

MnO). Se sodou na platinovém plíšku dmuchavkou pálené

manganové sloučeniny barví sodu silně na zeleno (poněvadž

se tvoří manganan sodnatý, MnOa.NaO).

HLAVA XLIV.

že i e z o

Fe = 28.

199. Železo (Eisen, Ferrum) je kov ze všech nejdůle

žitější, avšak také přenáramně rozšířený, neboť nejen téměř

ve všech přírodninách (zemích, skalách, vodách, rostlinách,

živočiších) více méně ho přítomno jest, ale někdy také

sloučeniny jeho celá ohromná ložiska skládají. Nacházíť se

hlavně ve trojí způsobě: v podobě rozličných kysličníků

(magnetovec, krevel, hnědel), dílem ve spojení se sirou (kyz),

dílem konečně v podobě solí (jmenovitě uhličitan a křeman

železnatý). Samorodé železo původu zemského je náramně

Vzácné a jen málo skutečných a stvrzených jeho příkladův

máme; ovšem ale nacházejí se často tu i tam, dílem v hlu

bokostí, dílem a hlavně na povrchu zemském, na místech,

kde urození jich zajisté nelze pochopiti, menší větší, nýbrž

i ohromné kry čistého železa (na př. u Krasnojarska v

Sibiři asi 1600 liber, v Peruvii asi 30000 liber, v Mexiku,

v Uhrách, v Čechách u Bohumilic a Lokte atd.): tyto kry

obsahují téměř bez výminky vedle železa kobalt a nikl.

Původ jejich byl dlouho záhadou, avšak nyní víme bezpečně,

že někdy z povětří spadly, neboť i podnes, ač převzácně,

padává železo žhavé z ohnivých koulí, na př. 1757 u Zá

hřebu, 1835 v severní Americe, 1842 u Epinalu ve Francii,

1840 u Broumova. Toto železo sluje povětroňské č. meteo

rické (Meteoreisen).
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Železo obecné, z něhož se železné věci zhotovují,

nikdy není čisté, leč vždycky s uhlíkem pomíšené. Ze tří

hlavních odrůd železa kované (Stabeisen) nejmíň uhlíku ob

sahuje, litina (Gusseisen) nejvíce, ocel (Stahl) prostředek

obou. Nejčištší železo prodajné to jest, z něhož se táhnou

nejtenší struny železné, neboť málokdy výše '/, pC. nečistot

(uhlíku, křemíku, manganu, síry, fosforu atd.) obsahuje.

Docela čisté železo připravuje se zahříváním čistého

kysličníku železitého (Fe,Oa) ve vodíku: Fe,Oa+3H=2Fe

+3HO; užíváli se tepla mírného (pouhé lampy líhové,) zů

stane železo v podobě černého prášku, jenž se na vzduchu

rychle zas okysličuje, někdy tak násilně, že shoří. Byloli

užito horka prudkého (řeřavosti), zůstane kov co houba

šedivá, která se horká kladivem do kusu celistvého stlouci

dá, ale teprvé nejprudší bílou řeřavostí taje. Také galva

nickým proudem může z roztokův svých železo co souvislá

lesklá tvrdá vrstva vyloučena býti.

Nejlepší druh kovaného železa (struny klavírové) má

téměř veskrze ty vlastnosti co železo prostočisté. Železo

čisté je kov barvy zvláštní, železné (eisengrau), lesku sil

ného, jenž ale jen na docela suchém vzduchu trvá. Spolu je

velmi tvrdé, tvrdší než větší díl ostatních nám známých

kovův, nad míru tažné a velmi pevné (viz 115). Hutnost

čistého železa obnáší asi 77, může ale kováním až do 7.9

zvýšena být. Za obyčejného tepla je železo, jak známo, kov

magnetický, magnetem totiž se přitahuje a i samo magne

tičnost přijímá (magnetem se stavá): první z těch dvou

vlastností (přitažení magnetem) v nejvyšším stupni jest při

železe nejčistším, druhá zas (zmagnetovatění) při oceli.

Horkem ale magnetičnost slábne a řeřavostí míjí docela.

Žhavé železo nepřitahuje střelku magnetickou, vychladlé

však opět. Známeť jen ještě dva kovy silně magnetické,

předce však slaběji nežli železo: totiž nikl a kobalt.

Železo čisté roztopuje se teprvé nejprudším bílým žárem

našich pecí, snadněji však, jestliže uhlík neb křemík buď

již obsahuje aneb za vypalování přijmouti může. Nežli

však železo docela roztaje, změkne, takže pak kladivem
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snadno kováno a do všelikých tvarů vpraveno, ba i pilou

řezáno býti může: dva takové měkké kusy složené udeřením

kladiva v jeden se spojují, což svaření (Schweissen) sluje.

200. Na povětří suchém udržuje se lesk hlazeného

železa dlouho bez proměny znatné, na vlhkém však vzduchu

brzy nabíhá a pokrývá se práškem hnědožlutým, jenž co

rez (Rost) vůbec známý jest. Tato rez je hydrát kysličníku

železitého (Fe,O2,2HO), a časem dosti dlouhým zrezovatí

železo na veskrz a docela, kdežto jiné kovy větším dílem

jen z povrchu vrstvou kysličníku se pokrývají, pod tou pak

ale bez proměny zůstávají. Totéž se děje v zemi vlhké a ve

vodě (která vzduch pohlcuje a pohlcený obsahuje); pod vodou

však, ve které maličko sody rozpuštěno bylo, nerezovatí železo.

Proti rezovatění chrání se železo buď obalením do prášku

uhelného anebo natřením loje č. jiného tuku, aneb konečně

a nejtrvaleji pocínováním (Verzinnen) a pozinkováním (Ver

zinken); také lakováním, obzvláště černým lakem z dehtu

kamenouhelného. Žárem na vzduchu se železo též oky

sličuje a korou temně modrošedého kysličníku pokrývá,

jenž pro křehkost svou kováním se slupuje, odskakuje a

pak co okuje (Hammerschlag) sbírá. Dostatečně rozpálené

železo hoří, jako jsme (viz 14) na zpruze v kyslíku viděli,

ale také tyč co nejsilněji rozpálená (obzvláště jeli velmi

končitá), když ji kovář z ohně vytáhne, prská a srší na všecky

strany, jako v kyslíku. Křesání ocilkou zakládá se na ho

ření železa: částky křesáním odtržené a rozpálené hoří a

padnou hoříce na troud, čímž jej zapalují. Delším křesáním

nad archem papíru sebere se množství černých drobtův,

které jsou pouhá okuj (t. j. kysličník železa).

Řeřavé železo rozkládá jak známo vodu, studené jen

tehdáž, když je kyselina silnější (sirková, fosforečná, octová

atd.) přítomna, na př. SO,.HO+Fe = FeO.SO,+H. Také

chlórovodík se železem snadno a rychle rozkládá: Fe+HCl

=FeCl+ H.

201. Železo a kyslík. Známet tří sloučeniny těch dvou

řečených prvkův vespolek, dva kysličníky a jednu kyselinu;

oba pak kysličníci ještě vespolek se slučují a dávají ky

sličník složený. Mámeť
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kysličník železnatý = FeO, Eisenoxydul,

kysličník železitý = Fe,O, Eisenoxyd,

kyselinu železnou = FeOa, Eisensäure,

kysličník železnato - železitý = Fe,O, = FeO.Fe,Oa, Eisen

oxydul-oxyd. ,

202. Kysličník železnatý, FeO, tvoří se rozpouštěním

železa ve vodnatých kyselinách, avšak ovšem tuto s kyse

linami spojený. Pro sebe se nad míru těžko dobývá. Kyprounký

černý prášek, jenž se tvoří mírným zahříváním červeného

kysličníku železitého (Fe,O) ve vodíku, dle některých chemi

kův není železo, ale kysličník železnatý bezvodný (Fe,O,+H

= 2FeO+HO). Vodnatý čili hydrát kysličníku železnatého

dělá se tou cestou, že se čistá jakákolvěk sůl železnatá

ve vyvařené (vzduchuprázdné) vodě rozpustí a žíravé draslo

přidá: udělá se hned sraženina bílá (FeO.HO), která však

nad míru rychle a dychtivě kyslík pohlcuje, zelenajíc, čer

najíc a na konec hnědnouc (ve vodnatý kysličník železitý

se měníc: 2FeO +O=Fe,Oa). Není možné ji sebrati a usu

šiti, aby se neokysličila a nesezelenala. Vařena v tekutině

pustí vodu a zčerná (kysličník železnatý bezvodný), ale i

ten tak násilně kyslík sobě přibírá, že vodu rozkládá,

vyháněje z ní vodík, a měně se v kysličník železnato-žele

zitý (3FeO+HO=FeO.Fe,O,+H).

Kysličník železnatý je silná zásada a dává s kyselinami

soli železnaté (Eisenoxydulsalze), jež bezvodné jsou bílé,

vodnaté pěkně zelené (barvy mořské, meergrün); na povětří

žloutnou, měníce se kyslíkem vzdušným v soli železité.

Sklo a borax roztopený zabarvují se kysličníkem železnatým

na zeleno: sprosté sklo lahvicové má odtud barvu.

203. Kysličník železitý v přírodě jak pouhý tak vod

natý jest hojný, a uměle též snadno se připravuje. Bez

vodný tvořívá v přírodě krystaly rhomboědrické, nad míru

hladké, kovolesklé a téměř černé, prášku však temně čer

veného, a sluje krevel (Eisenglanz, Haematit). Také se v

celých ložiskách co červená ruda železná (Rotheisenstein) na

chází. Uměle se dobývá při fabrikací české kyseliny sirkové

pálením síranu železnatého, jenž se rozkládá na kyselinu

sirkovou, siřičitou a na kysličník železitý 2FeO.SOa=Fe2O3

*

:
*t

-

#

#
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+SO, H-SO.. Poslední dvě ucházejí, kysličník ve křivulích

hliněných co červený prášek zbývá, jenž v obchodu kolko

tar anebo caput mortuum (Polirroth, Englischroth) sluje, a

hlavně k leštění skla i kovův (oceli, zlata atd.) slouží, avšak

také za sprostou barvu natírací se béře. V malinkých lupenech

krystalových nabývá se ho pálením síranu železnatého, s troj

násobným množstvím soli kuchyňské smíšeného, na červeno :

takový obzvláště k leštění optických skel a břitev se schva

luje. Také vypalováním hydrátu jakoukoliv cestou připra

veného může se bezvodný kysličník připravovati. Nejčistší

konečně připravuje se vypálením dusičnanu železnatého neb

železitého. Také železitý kysličník je zásada, ale slabší

nežli předešlý, a dává soli železité (Eisenoxydsalze), jež ve

směs hnědé jsou. Sklo barví též na hnědo, jako na hnědých

lahvicích vinných viděti jest.

Hydrát kysličníku železitého (Eisenoxydhydrat) připra

vuje se z železitých solí přidáním drasla neb ammoniaku

k roztoku jich, a vylučuje se v podobě beztvárné huspenino

vaté sraženiny, jež za mokra temnou, za sucha poněkud

jasnější hnědou barvu na sobě okazuje. Sraženina draslem

připravená jest Fe,O, +3HO. Po delším stání pod vodou

ssedne se a stane se poněkud zrnitou, pak má sloučení

2Fe,O, + 3HO; sraženina ammoniakem připravená jest

FesO,+HO. Rez je také hydrát kysličníku železitého.

V přírodě nachází se tato sloučenina v podobě mnoho

násobné, a sice hlavně pateré: turgit je 2Fe,O,+HO; göthit

je FesOa+ HO; hnědel je 2Fe,O,+3HO; žlutilka je Fe,O,

+2HO; zdrojničná ruda (Quellerz) je Fe,O,+3HO. Nej

důležitější je hnědel (Brauneisenstein, Nadeleisenerz), ruda,

jež často ohromná ložiska tvoří a v nejčistší formě dlouhé

prismatické krystaly anebo pramenité srostliny krystalův

temně šedočerných kovolesklých okazuje, jež ale prášek

mají hnědý (skořicový). Ještě častěji naskýtají se smíšeniny

hnědelu čistého se hlinou a jinými látkamí, jež jméno

bahnáku nebo bahnaté rudy (Raseneisenerz) nesou. Hlína

hnědelem silně pomíšená tím se prozrazuje, že hnědá jest,

ale pálením červená. Hnědel přirozený obsahuje skoro

vždycky kyselinu fosforečnou. Kysličník železitý schovává
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se v lékárnách čerstvý (t. j. pod vodou), co výborný proti

jed v otrávení utrýchem; neboť bílý utrých (Arsenik) je

podle povahy své slabá kyselina a slučuje se ihned s ky

sličníkem železitým vodnatým do žaludku vpraveným na

sůl nerozpustnou. K tomu konci však nesmí sušen býti.

204 Kysličník železnato- železitý (FeO,Fe,O2) tvoří zná

mou a pěknou rudu, magnetovec (Magneteisenstein) nazvanou,

která ve Švédsku a v Sibiři celé hory tvoří a nejen magne

tem přitažena bývá, ale i sama od přírody nezřídka jest

magnetická. Tvoříť buď zrnité massy anebo dokonalé ostře

vyvinuté osmistěny lesku temného kovového, barvy železné,

prášku černého.

Uměle se připravuje takovou cestou, že se roztok soli

železnaté a železité v náležitém poměru (z každé 1 rovnom.)

smísí a dohromady draslem neb ammoniakem srazí: tvořit

se sraženina černá těžká, kterou třeba s tekutinou chvílku

vařiti, pak zcediti, promýti a usušiti. Takto připravený ky

sličník železnato - železitý je prášek černý, někdy nahnědlý,

a užívá se ho v lékařství jmenem mouřenína železného

(aethiops martialis); je též magnetický, jako přirozený ma

gnetovec.

Okuje jsou též kysličník železnato - železitý, ale slou

čenství velmi neurčitého: ty vrstvy, co jsou více na povrchu,

mají větší část kyslíku nežli ony, co samého kovu se dotý

kají. Sloučenství okují je asi 6FeO+Fe,O,. Také ta látka,

co se parou vodní ze žhavého železa tvoří, má spíše slou

čení okují, nežli magnetovce.

205. Kyselina železná (FeOa) srovnává se s kyselinou

manganovou (MnO,), ale jest ještě mnohem nestálejší, nežli

tato a pro sebe známa není, jen ve sloučení se silnými

zásadami (draslem, nátronem, barytem). Když se dokonalá

smíšenina z nejjemnějších pilin železných a tlučeného ledku

po troškách do itemně rozpáleného tyglíku sází, mění se

smíšenina na hmotu zelenošedou, která se ve vodě barvou

třešňovou neb amethystovou rozpouští a jisté množství žele

znanu draselnatého (FeO,-KO, Eisensaures Kali) obsahuje.

Ještě i jináče lze té sloučeniny nabyti (na př. pouštěním

chlóru do nejsehnanějšího louhu žíravého, smíšeného s hy
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drátem kysličníku železitého: Fe,O,+3KO+3C1=2FeO,

+3KCl); avšak vždycky je velmi nestálá a přesnadno se

rozkládá na draslo, kysličník železitý a kyslík: 2(FeO,KO)

=Fe,O,+2KO+3O. Proto se o sloučeninách té kyseliny

nemnoho ví.

206. Soli železa. Jsoutě dvojí, jako již nahoře po

vědíno bylo: železnaté a železité. Některá skoumadla jsou

jim společná, tak že vůbec přítomnosť železa okazují, jiná

ale u obou rozdílně účinkují, tak že nám dovolují poznati,

nejen zdali vůbec železa ve sloučenině námi skoumané jest,

ale také, zdali přítomná sloučenina železnatá je čili železitá.

Již barva dovoluje aspoň někdy souditi: železnaté roztoky

mají barvu mořskou (meergrün), železité větším dílem

žlutohnědou.

O účincích žíravin na obojí soli již nahoře mluveno:

uhličitany žíravin také rozdíl činí, srážejíce v roztocích že

leznatých bílý uhličitan železnatý (FeO.CO,), v železitých

ale hnědý hydrát kysličníku železitého, co zatím kyselina

uhličitá uchází. Odvar duběnek a třísla nemění roztoky

čistých solí železnatých, železitých ale mění v inkoust.

Železnaté roztoky obojetné nebo kyselé nemění se síro

vodíkem, železité (hnědé) sírovodíkem zelenají (mění se

v železnaté) a spolu se síra co jemňounký prášek vylučuje

(Fe,Oa+ SH=2FeO+S+HO). Sulfhydrát ammonatý ale

oboje roztoky, železnaté jak železité, černě sráží, (co sirník

železnatý). Hlavní skoumadlo však jsou obě soli krevní

(Blutlaugensalz, žlutá a červená.*) Roztoky železnaté sráží

žlutá sůl krevní bíle neb bleděmodře, červená ale krásně

a temněmodře; roztoky železité sráží žlutá sůl ohnivě

tmavomodře, červená sůl se nesráží, jenom temnou kávo

vou barvu jim uděluje. Konečně sulfokyanid draselnatý

(KCySs) prozrazuje nejmenší památky solí železitých bar

vou temně krvavou. Vidno z toho všeho, že na železo

hojnost citlivých skoumadel máme, jako na málo který jiný

kov. Soli železnaté na vzduchu se rády, avšak předce dosti

zdlouhavě, okysličují a v soli železité proměňují, na př.

*) O těch teprvé mluvíno bude v ústrojném oddílu.
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2(FeO.SO,)+O=Fe,O,2SO,; rychleji se to stává přidáním

kyseliny dusičné 2(FeO.SO,)+NO, = Fe,O.280, +NO,–

anebo chlóru: 2(FeO.SO,) + HO+Cl = Fe,O,.2SO,+ClH.

Naopak viděli jsme nahoře, že se sůl železitá sírovodíkem

v železnatou mění; to samé působí železo přidané a s roz

tokem vařené: Fe,O, +3SO,+Fe=3(FeO.SO2).

207. Chlóridy železa. Mámeť jich dva, jež se rovnají

oběma hlavním oxydům, totiž chlórid železnatý (FeCl, Eisen

chlorür) a chlórid železitý (Fe,Cl, Eisenchlorid).

Prvý z nich tvoří se snadno rozpouštěním železa v

kyselině solné: Fe+HCl = FeCl+H. Roztok bledězelený

dostatečně odkouřený a schlazený osazuje pěkně zelené

krystaly, složené podle vzorce FeCl+4HO. V zavřených

nádobách páleny mění se ty krystaly v bezvodný chló

rid železnatý, látku bílou, červenou řeřavostí tající a

chladnutím v šupinkách krystalující. Na vzduchu krystaly

a i bezvodná sůl rychle žloutnou, roztékají a hnědnou,

měníce se v chlórid železitý a kysličník železitý: 6FeCl

+3O=2Fe,Cl,+Fe2O,. -

Chlórid železitý (Fe,Cla) bezvodný tvoří se spálením že

leza v suchém chlóru; horké železo do chlóru vstrčené hoří

(řeřaví) a rozplývá se v temnohnědé kapky, jež na dně lahve

ve tvrdé, kovolesklé, černohnědé lupeny tvrdnou. Rozpu

štěním kolkotaru anebo hnědele v kyselině solné nabývá

se chlóridu vodnatého (Fe,O,+3CIH=Fe,Cla+3HO). Toho

konce také dosahuje se rozpuštením železa v královské lučavce.

Roztok chlóridu železitého má barvu žlutohnědou: odkouře

ný až do tvoření škraloupu na povrchu a ostavený na chlad

ném místě tuhne docela v koláč složený ze samých temně

žlutých prismatických krystalův =Fe,Cla+12HO; tyto kry

staly dány pod exsikkátor rozplývají se a z tekutiny vyrů

stají veliké červené krystaly=Fe,Cla+5HO. Chlórid žele

zitý rozplývá se také v líhu a v étheru: roztok žlutý na

slunci bělá, protože chlórid železitý v železnatý se mění

a chlór líhu pouští. Také přidaným železem taková změna

se děje (Fe,Cla+Fe=3FeCl).

208. Sírníci železa. Příbuznost železa k síře je velmi

veliká, neboť železné piliny do vřelé síry uvržené hned se
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na červeno rozpalují a v sirník mění, a žhavá deska že

lezná roubíkem síry na ní přiloženým okamžitě se provrtává,

poněvadž na tom místě snadno roztoplivý sirník železa se

tvoří. Avšak jen pouhé železo tak se chová: litina (jež

mnoho uhlíku obsahuje) sirou třeba za horka málo a zdlou

havě se porušuje.

Sirník železnatý (FeS, Einfachschwefeleisen) tvoří se

uměle, kdykolvěk žhavé železo síry se dotýká, na př. háze

ním síry na kusy starého železa ve hliněném tyglíku čer

veně rozpálené. Nadbytek síry neškodí, poněvadž se hor

kem odpaří. Takto utvořený je látka tvrdá, těžká, kovo

lesklá, barvy bronzové, která se lehce roztopuje a s kyseli

nami vodnatými sírovodík vypouští. Pro tuto poslední pří

činu hojná jest ho v laboratoriích chemických potřeba. Také

když se čisté železné piliny s náležitým množstvím sirkového

květu smísí a navlhčí, nastane za nedlouhý čas chemické

obou spojování tak prudké, že se hmota (jeli jí více) na

červeno rozpaluje. Také na mokré cestě (sirníkem drasel

natým neb ammonatým k roztokům železnatým přidaným)

tvoří se FeS v podobě černé sraženiny, na př. FeO. SOa

+KS=KO.SO,+FeS.

Dvésirník železnatý (FeS, Doppelt-Schwefeleisen) je mi

nerál nad míru obecný, a známý jmenem kyzu kostkového

anebo kyzu naprosto (Eisenkies, Schwefelkies). Tvoříť kost

ky, osmistěny, avšak nejobecněji dvanáctistěny pětistranné,

má silný lesk kovový a barvu zvonovou (speisgelb), někdy

do zlaté nakloněnou. Někdy tvoří tak říkaje celá ložiska; staří

Peruané brousili z něho zrcadla velmi trvanlivá, poněvadž

se na vzduchu nemění a tak tvrdý jest, že s ocelí křeše;

hutnost má 50, a kyselinami se nerozpouští. V zavřených ná

dobách pouští skoro polovic síry (7FeS2=Fe,S,+6S), a

proto kde hojně se nachází, k dobývání síry slouží. Je však

v přírodě ještě jiný způsob kyzu, jenž hlavně v kamenném

uhlí, černém a hnědém, vtroušený se nachází a též barvu

žlutou (zvonovou) ač bledší (více šedou) než kyz obecný

má, avšak krystaly rhombické tvoří a proto kyz hranolový

(čili markasit, Strahlkies) slove. Složení však má totéž co

kyz obecný, totiž FeS,, od něhož mimo tvar (a hutnost=48)

V. Šafařík, Chemia. 16
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také tím se dělí, že na povětří větším dílem rychle se okysličuje

arozsýpá, měně se v síran železnatý (FeS,+4O=FeO.SO,+S).

Při tom se – jestliže ho více jest – zahřívá, a samovolné

zapálení hnědého uhlí v dolech uhelných aneb ve skladištích

neneobyčejné téměř vždycky ve vtroušeném markasitu svůj

původ má. Dvésirník železnatý je tělo dimorfické.

Kyz železný tvoří se často v bařinách, tak říkajíc pod

očima našima; když totiž do bařiny vody se stékají, jež

síran železnatý (skalici železnou) rozpuštěný obsahují: v tom

pádu odkysličuje se síran železnatý, pouštěje částku svého

kyslíku hnijícím v bařině látkám ústrojným, a kyz usazuje

se na větvičky, kořání atd. v podobě trubic aneb rourek,

zpočátku dřevem vyplněných, pak ale – po shnití dřeva –

dutých. 3(Fe0.SO,)=FeS,+Fe,O,SO,+60,

Sirník železitý (Fe„Sa, Anderthalb-Schwefeleisen) nena

chází se v přírodě pro sebe, leda sloučený s jinými sirníky,

na př. v magnetovém a ve měděném kyzu. Uměle vyroben

býti může a je též žlutý.

Kyz magnetový (Magnetkies) je proto památný, že se

magnetem přitahuje; tvoří krystaly rhomboědrické křehké

a tvrdé, barvy tombakové (hnědé kovolesklé); jeho slou

čenství je Fe,Ss t. j. Fe, S, +5FeS *). Také zbytek od vy

palování síry z obecného kyzu má sloučenství magnetokyzu.

Býváť vrostlý v meteorických kamenech.

Malé množství síry v obecném (kovovém) železe působí,

že se za horka pod kladivem láme a puká.

209. Sírany železa. Ze všech solí železnatých je síran

železnatý (FcO.SO, Schwefelsaures Eisenoxydul) nejdůleži

tější. Jeť obecně znám jmenem skalice zelené (Eisenvitriol,

Grüner Vitriol) a může býti rozličnými cestami připraven.

V laboratoriích na př. chemických připravuje se obyčejně

rozpuštěním železa ve vodnaté kyselině sirkové anebo zbývá

*) V mineralogických spisech často se při sirnících zvláštního znaku

pro síru užívá, jenž dovoluje formule psáti kratší a tudíž pře

hlednější : označujeť se totiž síra čárkou nad znakem prvku, se

kterým je spojena: kolik rovnomocnin síry, tolik čárek ; na př.

/ / / /p - f/

FeS=Fe; FeS2=Fe; Fe,S,+5FeS=Fe Fes:
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při vyvinování sirovodíku co vedlejší výrobek: jmenovitě

tento druhý bývá nad míru čistý.

Na veliko připravuje se rozličnými cestami z kyzův čili

přirozených sirníkův železa. Někde na př. praží kyzy, t. j.

nasýpají veliké hromady kyzu smíšeného spoře s uhlím,

ty pak podpalují a vyhořelé kyzy, jež arci při tom se

okysličují a (částečně aspoň) v síran železnatý mění,

vodou vyluhují. Tam, kde se z kyzův destilováním síra

vyrábí, netřeba nic jiného nežli zbytek po vypálení (Fe,Ss)

vyvrci na povětří: ten pak sám zdlouhavě se okysličuje a

v síran železnatý mění. Konečně také břidlice kamenečná

(viz 174), jež obsahuje mnoho kyzu vtroušeného, mírně

pražená a vyluhovaná, dává louhy, v nichž je velmi mnoho

síranu železnatého mimo síran hlinitý a jiné látky. Z těch

louhův se nejdříve skalice zelená krystalováním vylučuje,

a pak teprvé se z nich kamenec připravuje. Prodajná ska

lice zelená obsahuje mnoho přimíšenin, na př. síran železitý,

vápenatý, hořečnatý, manganatý, zinečnatý, měďnatý atd.

Čistá skalice zelená tvoří krystaly klinorhombické, bledě

zelené (barvy mořské) a průzračné, jenž mají složení FeO.SOa

+7HO. Při +15" rozpouštějí se v 1'/, částce vody, při +100°

ve '/a č. vody. Teplem +300°pouští všecku vodu a rozsýpá se

na bílý prášek, sůl bezvodnou. Silným pálením v zavřených ná

dobách mění se v kysličník železitý, pouštějíc kyselinu sir

kovou a siřičitou (viz 200); za tou pak příčinou k fabri

kací české kyseliny sirkové slouží. Na vzduchu ležíc zpo

čátku temněji zelená, pak ale žloutne a konečně hnědne,

měníc se v síran železitý: 2(FeO.SO3) +O=Fe,Oa2SO3; to

samé také s roztokem jejím se děje, jen že se prášek hnědý

osazuje, jenž 2Fe,O,3SO,+8HO jest; v tekutině pak hnědé,

rozpuštěný jest trojsíran železitý (FeO33S0a), jenž po vol

ném vykouření vody co sůl bílá nezřetelně krystalovaná

se usazuje. 6(FeO.SO) + 3O=2Fe,O,3SO,+Fe,O33S03.

Tato poslední sloučenina, trojsíran železitý, je proto památna,

že ve spojení se síranem draselnatým sůl osmistěnnou téměř

bezbarvou (maličko violovou neb růžovou) a sladkou dává,

která do řady kamencův patří a kamenec železitý (Eisen

alaun) sluje. Její sloučenství jest Fe,Os3S02+KOSOs

16*
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+24HO. Vidíme tedy, že kysličník hlinitý v kamenci ky

sličníkem železitým zastoupen býti můž, a že srovnalé (ent

sprechende) soli těch dvou kysličníkův isomorfické jsou,

nýbrž i sám hlinitý kamenec obecný téměř vždycky něco

železitého kamence přimíšeného obsahuje a tudíž pro bar

vířství neužitečným se stává, že pak sám kamenec železitý

bezbarvý jest, tedy i ovšem hlinitý kamenec se železitým

pomíchaný na pohledění nejeví tuto svou přimíšeninu.

Skalice zelená, která okysličením na vzduchu zhnědla,

může snadno opět napravena býti, když se ve vodě roz

pustí a s plechem neb drátem železným chvíli vaří; neboť

již nahoře bylo povědíno, že Fe,Oa+Fe=3FeO. Užívání

skalice železné je mnohonásobné a důležité: k dobývání dý

mavé kyseliny sirkové a kolkotaru, dělání inkoustu, v bar

vířství a barvářství, v lékařství.

210. Uhličitan železnatý (FeO.CO,, kohlensaures Eisen

oxydul) je důležitá ruda železná, jmenovaná ocelek (Spath

eisenstein); čistá tvoři krystaly bílé rhomboědrické, vápenci

dosti podobné. Uměle tvoří se co bílá sraženina smíšením

roztokův železnatých a sody neb potaše, na př. FeO.SO,

KO.CO,=FeO.CO,+KO,SO, Avšak ten bílý prášek brzy

zelená, černá a konečně hnědne, pouštěje kyselinu uhličitou,

a mění se v kysličník železitý vodnatý: 2(FeO.CO,)+O

= Fe,O,+2CO2. Uhličitan železnatý nerozpouští se ve vodě

čisté, ovšem ale v takové, co obsahuje kyselinu uhličitou

a mění se v rozpustný dvojuhličitan železnatý (FeO.2CO.).

Takové vody jsou bezbarvé, ale na vzduchu z uvedené

právě příčiny brzy osazují hustou hnědou sraženinu t. j.

hydrát kysličníku železitého, který v tom pádu (když z ta

kových vod se osazuje) okr (Ocker) sluje, prameny pak

takové samy slují železnaté (Stahlwasser).

Dusičnan železnatý (FeO.NO3) je zelenavý a tvoří se

rozpuštěním železa v slabé kyselině dusičné; v silnější anebo

v teplé kyselině tvoří se roztok tmavohnědý, jenž obsa

huje dusičnan železitý (Fe2OaNO.) v různých poměrech

sloučenství; trojdusičnan železitý (Fe,O2,3NO.) je jako troj

síran železitý bezbarvý. Ony hnědé zasadité dusičnany

železité užívají se hlavně v barvířství,
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Fosforečnan železnatý (PO,3FeO) je prášek bílý, jenž

ale na vzduchu rychle modrá, měně se ve fosforečnan želez

nato-železitý; v přírodě nacházívá se v podobě krásně mo

drých krystalův, jmenovaných vivianit, jež původně bílé

byly aneb i ještě za vykopání takové jsou, ale na vzduchu

temně modrají. Vivianit také původně nebyl než PO,3FeO

+8HO, ale modrý, jak obyčejně jest, má sloučení

6(P03FeO+8HO)+(2PO-3Fe,O,+8HO).

Fosforečnan železitý (PO,Fe,Oa) tvoří se slitím solí

železitých a fosforečnanu rozpuštěného jakéhokoliv; je bílý,

ve vodě nerozpustný. Ve větším dílu hnědelův, okrův a bah

natých rud železných je fosforečnan železitý obsažen: železo

z takových těch rud vyrobené obsahuje pak též fosfor.

Neníli fosforu přes míru jistou, bělá a tvrdne jím železo :

větším ale množstvím stává se, že se železo při ohýbání

láme, ač za horka ještě docela kujné jest : takové železo je za

studena lámavé (kaltbrüchig), kdežto sirou za horka lámavé

(rothbrüchig) se stává. Fosforečnanův a křemanův železa

přerozličných je v přírodě největší hojnost.

211. Železo a uhlík. Již na samém začátku této hlavy

povědíno bylo, že obecné železo téměř bez výminky více

méně uhlíku v sobě obsahuje, že však nejčistší ze hlav

ních tří odrůd železa, totiž kované č. prutové (Stabeisen,

Schmiedeisen), za téměř čisté železo bráno býti může, jelikož

jen asi '/, uhlíku i jiných přimíšenin obsahuje. Příbuznosť

železa k uhlíku však okazuje se teprvé za prudkého žáru;

jelikož ale vypravení železa z rud –jakož hned uslyšíme –

za prudkého horka a pomocí uhli se děje, není divu, že sobě

železo v peci uhlík přibírá. Nejbohatší na uhlík je litina

(Gusseisen, Roheisen), která obyčejně od 3 do 5 pC. uhlíku

obsahuje, což by asi se vzorcem Fe,C se srovnávalo : jsou

však mnohé pochybnosti, zdali vskutku všeckem uhlík v

litině obsažený v chemickém spojení *) s ní se nachází,

anebo zdali není (aspoň částečně) jen přimíchán.

Čisté železo je náramně těžce roztoplivé, litina však

snadněji (již asi žárem 1600° C) se roztápí: jestliže pak

*) Chemické sloučeniny uhlíku s kovy slují karburety.
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roztopená se vylije a rychle schladí až do ztvrdnutí, tu po

ztuhnutí svém jeví se co kov jasně bílý, náramně tvrdý, lomu

drobnozrnitého a stříbrolesklého: tato rychle ztuhlá litina sluje

bílá (weisses Gusseisen). Pomalu-li však ztuhne, jest pak tma

vošedá, měkčí, snadněji strouhatelná a rozlomitelná: ľom je

hrubozrný a taktéž tmavošedý; tato litina sluje šedá (graues

Gusseisen). Vidno z toho, co právě řečeno, že množství

uhlíku v obojí litině (bílé a šedé) rovně veliké jest, a že

rozdíl obou jen ve způsobě sloučenství jich, ve spořádání

částic položen býti můž. Nejlépe se rozdíl obou vyjasňuje

působením kyselin na ně : bílá litina rozpouští se snadno

ve vodnatých kyselinách, ale vydává vodík velmi smrdutý

(přimíšeným uhlovodíkem), a na kyselině splývají olejovatě

kapky, složené z uhlíku a vodíku. Uhlík od železa odlou

čený nezjevuje se co takový, ale spojuje se hned s vodíkem

rovnou dobou vyloučeným na tekutý uhlovodík. Sedá litina

také dává smrdutý vodík, ale větší částka uhlíku jejího vy

lučuje se v podobě malých černých měkkých šupinek, jež

ve všech vlastnostech se s grafitem srovnávají. Tedy v bílé

litině uhlík je chemicky se železem spojen, v šedé z většího dílu

jen mechanicky (v podobě grafitových šupinek) přimíchán.

Litina velmi bohatá na uhlík, obzvláště máli také mangán,

křehne na hmotu křehkou ze samých stříbrolesklých lupenův s

složenou, jež sluje lesknaté neb lupenaté železo (Spiegeleisen):

mezi těmito lupeny jsou tenké veliké listy grafitu vrostlé.

Jako se šedivá litina litá a rychle schlazená v bílou mění,

tak opět bílá litina delší čas mírnou řeřavostí pálená měkne

i (aspoň s povrchu) v šerou se mění : toť pak sluje měkčení

(Adoucirem, Tempern), jehož často se užívá, aby přílišná

tvrdost litině se odňala. Naopak věci, kterým třeba tvrdosti

největší (válcům na tažení plechu atd.), lejí se do forem

železných, aby hned ztuhly a tudíž aspoň povrch měly z

tvrdé bílé litiny. Skoro všecka litina obsahuje také křemík

(Si), některá do 5 pC.; hlavně památná při tom věc, že ji

křemík křehčí nečiní nežli beztoho již jest.

Ocel (Stahl) je sloučenina železa s uhlíkem, která však

jen 1, nanejvýš 2 pC. uhliku obsahuje. Barvu má též še

rou, temnější nežli pouhé železo, a jest měkká jako železo,

|
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jen mnohem houževnatější a pevnější nežli toto, jestliže z peci

vyňata pomalu vystydla. Jestliže však rozpálena jsouc rychle

byla ochlazena (ve vodě, v oleji, mácháním v studeném

povětří atd.), tu nad míru ztvrdne, takže sklo krájí, ale také

tak zkřehne, že se co sklo láme. Máli se jí tato přílišná

křehkost odejmouti (čímž ovšem pak i tvrdost se zmenší),

třeba ji vyleštiti a pak mírně zahřívati nad uhlím žhavým

neb jináče, pokud jistými barvami nenaběhne, na př. žlutou,

modrou, hnědou; každé pak barvě z počtu těch jmenova

ných odpovídá jistý zkušeností vypátraný stupeň tvrdosti.

Tyto barvy pocházejí z tenké průzračné vrstvy kysličníku,

která se horkem tvoří. Tvrzení měkké oceli rychlým schla

zením zůve se kalení (Härten); měkčení přílišně tvrdé za

hříváním sluje napouštění (Anlassen). Ocel je ze tří způ

sobův železa nejpevnější a nejelastičnější, spolu také nejsil

něji magnetičnost sobě sdělenou podržuje. ' ' ' '

212. Hutnické dobývání železa. Rudy, ze kterých se

železo hutnicky připravuje, jsou výhradně jen okysličené

rudy (krevel, hnědel, magnetovec, ocelek); ze sirnatých

bylo by dobývání pracné a nákladné pro přetěžké doko

nalé odstranění síry. Za našich časův připravuje se téměř

bez výminky napřed litina, a z té pak teprvé dle potřeby

ocel neb kujné železo.

Dobývání litiny děje se ve velmi veliké míře, nejprud

ším vypalováním rud s uhlím smíšených ve velikých tak zva

ných vysokých pecech (Hochöfen). Za prudkého horka pou

štějí všickni kysličníci železa kyslík svůj přítomnému uhlí

ku, čímž arci železo se vylučuje a s uhlíkem hned na li

tinu spojuje. Kdyby však vyloučené částky nebyly nějakou

pokryvkou chráněny do té doby co se rozplynou a v jedno

slejí, zajisté by se zas okysličily v náramném žáru peci,

skrze kterou se ustavičně vzduch dmychadly prohání. Oby

čejně mají všecky rudy železné již od přírody křemen a

hlínu, tedy dohromady křeman hlinitý přimíšený, jenž ale

sám pro sebe ještě nestačí, protože horkem vysoké peci

se neroztopuje: proto přidává se k rudám hlinato-křeme

natým ještě vápno, aby se utvoříl horkem ještě snadněji

roztoplivý křeman hlinito-vápenatý, jenž horkem peci roz
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topený vyloučené částky železa obaluje a před žhavým

vzduchem chrání,

Rudy od zbytečného kamení mechanicky oddělené a před

běžně mírně pálené (pražené), aby vodu (dílem chemicky, dílem

mechanicky v nich obsaženou) pustily a zkypřely, míchají se

v náležitém (schvalnými zkouškami vypátraném) poměru

se přísadou (Zuschlag), která u křemenitých rud hlavně

z vápna, u vápenatých z křemene a hlíny, někdy také z ka

zivce se skládá, a míchanina (Beschickung) sype ve střída

vých vrstvách s uhlím dřevěným neb kokem do vysoké peci,

již dříve žhavým uhlím dokonale rozehřáté (angewärmt).

Taková pec bývá od 30 do 50 střevíců vysoká, uvnitř

z kamení dokonale ohněvzdorného (hlavně pískovce) stavěna,

a pracuje se v ní ve dne v noci neustále (třeba 5 i více let),

pokud se neschopnou nestane k službě další. Vniterné pro

stranství má podobu dvojitého kužele komolého: nejhořejší

otvor slove kychta (Gicht), hořejší kuželovitý prostor

šachta (Schacht), dolejší kratší kuželovitá prohlubeň rošť

(Rost); pod roštem je uzší válcovitá dutina, podstava (Ge

stell), která se konečně zabíhá do nístěje (Heerd). Nístěj

je kolkolem uzavřen, jen z jedné strany, která slove hruď

peci (Ofenbrust), je otvor do polovice výšky své zahražen

hrází (Wall), která na jednom místě hluboký vrub má, jenž

obyčejně hlinou zacpán jen tehdáž se propichuje, když

litina tekutá v nístěji nashromažděná z peci vypuštěna býti

má. Do podstavy, ne vysoko nad nístějem, vcházejí skrze

stěnu dva otvory proti sobě postavené a formy nazvané,

v nichž jsou zastrčeny dyksy (Düsen) t. j. kovové kuželo

vité konce trub, vedoucích silně zahuštěný a obyčejně dříverozehřátý vzduch ze dmychadla (Gebläse). •

Nejdříve se pec pozorně rozhřeje, pak až do kychty

žhavým uhlím naplní, a nyní na uhlí vrstva připravené (s

uhlím a se přísadou důkladně smíšené) rudy nasype; jak

mile se uhořením uhlí nejhořejší vrstva (rudy) sníží, nasype

se čerstvá vrstva uhlí, pak opět vrstva rudy míšené atd.,

tak že vnitřek vysoké peci, která již delší čas v práci jest,

docela střídavými vrstvami uhlí a rudy s uhlím smíšené je

vyplněn. Vrstvy uhelné hoří a účinkují co palivo: uhlí
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k rudě přimíšené dílem hoří dílem ale rudě kyslík ubírá.

V nejhořejší části šachty se ruda jen nahřívá, v dolejší

její polovici děje se redukcí (odkysličení) železa, v roštu

se železo redukované s uhlíkem spojuje, v podstavě ko

nečně, kdež horko nejprudší jest (asi 1600" neb 1700° C.),

roztápí se vyloučené a zuhličené železo i stéká do nístěje;

přísady k rudě učiněné a již od přírody v ní obsažené

taktéž náramným horkem peci na látku tekutému sklu po

dobnou se roztápějí a v nístěji železo jako tuhá i více méně

tlustá vrstva přikrývají i ochraňují. Čas od času propi

chuje se hráz a tekuté železo strouhami přes val do kad

lubův se pouští, anebo jen do jam písečných (ovšem na

prosto suchých) převádí, ve kterých do kusův nepravidel

ných, housky (Gänze) nazvaných, křehne. K menším věcem

litinovým vybírá se železo tekuté lžicemi dlouhými z nístěje.

Sklovité křemany, jež na litině v nístěji co tekutina plují,

taktéž se čas od času vybírají a tuhnou na sklo více méně

bublinaté, všelijak barvené a v různých stupních průzračné,

jež struska (Schlacke) sluje.

213. Kujné č. prutové železo připravuje se z litiny

zvláštním pochodem hutnickým, jenž zkujnění (Frischen,

vulgo fryšování) slove, Litina se totiž roztápí a na rozto

penou dmychadly prudký proud horkého vzduchu žene,

spolu se litinou pořáde míchá: uhlík litiny se okysličuje č.

spaluje, ucházeje co kyselina uhličitá; křemík se mění

v kyselinu křemíkovou, částka železa ač nepatrná též se oky

sličuje, a kysličník utvořený s kyselinou křemíkovou slučuje

se na sloučeninu snadno roztopnou, strusku zkujňovací

(Frischschlacke: 3FeO+SiO3). V té míře, ve které uhlíku

ubývá, stává se železo tížeji roztopným, hustne, až konečně

(když všecken křemík a největší část uhlíku spálena) co

těsto tuhne; pak se holemi rozláme na kusy veliké žhavé

(dejly č. vlky, Luppen), jež mocným kladivem se rozbuší,

aby všecka struska z nich vytlačena byla, a pak válcemi na

pruty neb cány (Zaine) se vytahují. Zkujnění je dvojí:

na ohništích (Heerdfrischen) a v zavřených pálacích pecech

(Flammenofen); druhé slove pudlování (Puddlingsfrischen).

214. Ocel, o jejížto povaze a vlastnostech již mluveno
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bylo, strojí se hlavně z kujného železa, které se k tomu

konci ve hliněných truhlících do uhelného prachu vložené

několikadenním červeným výhřevem pálí. Pruty železa

měkkého spojují se na povrchu s uhlíkem a proměňují se

v ocel: děj sám slove cementování, a ocel takto vyrobená

vementová (Cementstahl). Jelikož pak pruty na povrchu

nejvíc, uvnitř ale nejméně uhlíku přijímají, svařují se ve

svazcích rozpálených a tudiž změklých několikkráte po sobě,

aby se částečky hojně uhličnaté s chudšími na uhlík cd

možné promíchaly: ta operací sluje vydělávání (Gerben) a

ocel ta vydělávaná (Gerbstahl). Téhož konce dosahuje se

také slitím cementovaných prutův v tyglicích grafitových;

neboť ocel – ač tížeji než litina, předce ještě – v pecním

ohni se roztopuje. Taková sluje litá ocel (Gussstahl). Někdy

dělá se ocel přímo z litiny zkujněním; tu však arci nesmí

se všecken uhlík odníti, jako když se kujné železo dělá, leč

jen tolik, aby 1–2"/o uhlíku zůstaly: taková ocel slove zkuj

něná (Frischstahl). Také slitím litiny se železem kujným

připravuje se někdy ocel. -

Il Damašková ocel (Damaststahl), jenž nejvýtečnější

z Indie východní pod jmenem vůc (Wootz) se dováží, spojuje

největší tvrdost s největší houževností a ohebností: můžeť býti

přirovnána k houbě z oceli měkké (chudouhelnaté), jejíž

póry ale dokonale jsou vyplněny ocelí hojnouhelnatou, nej

tvrdší. Tato ocel vyleštěná a slabými kyselinami nahlodaná

ukazuje (pro nerovné rozežírání té dvojí oceli kyselinou)

rozmanitě propletené výkresy. : . : . ° ' "

- / - HLAVA XLv.

c h * 6 m.

* Cr = 27.

215 Chróm (česky barvík *) je kov jen poskrovnu

v přírodě roztroušený; nalézáť se hlavně co kysličník, na

příklad v granátu, ve barvastku, v krokoitu (Rothbleierz),

v povětrných : kamenech atd, ::

; -
, |

N í : -

( * * * * *

* !

„*) Řecký chróma = barva, objevil jej Vauquelin 1797.
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Dobývání kovu jest obtížné: kysličník chrómitý (Cr,Os),

s uhlím a olejem –cestou při manganu, vypsanou – v nej

prudším ohni pálený, pouští kyslík a mění se v kov tvrdý,

lesklý, barvy cínové a na vzduchu dosti stálý, hůtnoty asi 6;

ten ale silně uhlíkemje znečištěn. Čistšího nabývá se pou

štěním mocného proudu voltaiského plíškem platinovým

skrze sehnaný a horký roztok chlóridu chrómnatého (CrCl):

tu se vylučuje v podobě plíškův stříbrolesklých, něco oheb

ných, ale snadno se okysličujících, hutnoty 70. (Také mangan

možno tou cestou prostočistý vyloučiti). Jináče může z chlóridu

chrómitého draslíkem, co prášek vyloučen býti. ~ # #

Voltaiským proudem vyloučený chróm na vzduchu

rychle se okysličuje, rozpálen shořuje na zelený kysličník;

uhlím za horka redukován je stálejší, v kyselinách vod

natých rychle se rozpouští vyháněje z vody vodík. Užívání

kovu samotného posud není žádné; ovšem ale sloučeniny

jeho jsou předůležité. | . . . . . . . . . . ~# #

216. Známe již čtvero sloučenin chrómu s kyslíkem:

i kysličník chrómnatý, CrO, Chromoxydul; | .::

kysličník chrómitý, Cr,O, Chromoxyd ; ; ; ; …

- kyselinu chrómovou, CrOa, Chromsäure; · · · · ·

kyselinu nadchrómovou, Uberchromsäure, o níž má se

za to, ač jen podobné, že jest Cr2O7. , , *

Mimo to jest kysl, chrómnato-chrómitý Cr,O, =CrO.Cr,O,

(černý) a kysl, chrómnato-chrómový, Cr,O, = CrO.CrO,

(hnědý). . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : :

217: Kysličník chrómnatý je nad míru málo známý,

neboť i on sám i jeho soli náramně dychtivě se výšeji oky

sličují. Chlórid chrómnatý (CrCl) se žíravým draslem dává

sraženinu hnědou, hydrát kysličníku chrómnatého (CrOHO,

Chromoxydulhydrat), která však vodě kyslík ujímá a tím

v kysličník chrómnato-chrómitý se mění, Kysličník chróm

natý je silná zásada a dává soli krásně červené, ale velmi

nestálé; jen ve vzduchoprázdnotě nebo v nádobách dusíkem

naplněných trvají, na vzduchu hned v soli chrómité se mění.

Granát červený a rubín mají bezpochyby od něho svou barvu.

218. Kysličník chrómitý sám pro sebe se nenachází, leč

v sloučeninách. Můžet býti rozličnými způsoby připraven,

í
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na př. pálením chrómanu rtutičnatého červeného, jenž zů

stavuje kysličník chrómitý čistý a krásně zelený, pouštěje

rtuť a kyslík. 2(Hg,O.CrO,)= Cr,O,+4Hg+5O. Taktéž

pálením dvojchrómanu ammonatého; ve zbytku je kysličník

chrómitý, uchází dusík a voda: NH,O.2CrOg = Cr,Oa+N

+4HO. Nejlaciněji pálením dvojchrómanu draselnatého se

sirou; utvoříť se síran draselnatý, jejž lze vodou vytáhnouti,

a kysličník chrómitý: KO.2CrO,+S = Cr,Os-+-KO.SOs.

Kysličník chrómitý vypálený je prášek temnozelený jemný,

ve vodě a v kyselinách naprosto nerozpustný, nejprudším

ohněm neroztopitelný. V pecech na dělání chrómanu dra

selnatého nasazuje se často ve krásných tmavozelených

prosvítavých krystalech tvaru šesterečného (tedy jako

korund), hutnoty 5:2, sklo nýbrž i křemen a topas rýpa

jících, tedy tak tvrdých jako rubín. Pro svou nezměnitel

nost v ohni užívá se ho k malbě na sklo a na porculán a

k hotovení skla krásně zeleného; také borax před dmuchavkou

barví trávovou barvou.

Kysličník chrómitý je zásada, ač dosti slabá; nýbrž

někdy i co kyselina se chová (ve všem tedy se sro

vnává s kysličníkem hlinitým a železitým Al,O, Fe,Oa,

s nimiž kysličník chrómitý Cr,O, také isomorfický jest).

Soli chrómité (Chromoxydsalze) krystalované jsou barvy

krásně a temně violo-purpurové, roztoku ve vodě violového

či spíše černavě zelenomodrého, který ale, když se skrze

něj proti světlu díváme, vždycky se vidí v sobě míti jakousi

míhavou violovou skvrnu. Tyto však soli chrómité, kdy

koli se přes +70°C zahřejí (jak suché, tak rozpuštěné),

proměňují se v beztvárné soli chrómité, jež jsou i v roz

toku krásně zelené (smaragdové) i po vykouření v podobě

temnozelené smolovité látky se usazují, nikdy v krysta

lech. Když krystalovanou (violovou) sůl chrómitou ve

vodě rozpustíme a roztok zelenomodrý pozorně zahří

váme, při +70° náhle a patrně sezelená: sůl krystalo

vaná změnila se v beztvárnou. Ammoniak působí v roztoku

solí chrómitých sraženinu, která jest hydrát kyslíčníku chró

mitého (Chromoxydhydrat), složený obyčejně vzorcem Cr,Oa

+6HO, ač i více vody mívá. Hydrát sražený z roztoku
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vařeného (roztoku beztvárné zelené soli) je šedozelený, a

v kyselinách rozpuštěn dává s nimi opět soli beztvárné ze

lené; hydrát sražený z roztoku violového (soli krystalované)

bývá obyčejně načervenalý, ač sušením též se zelená, a

v kyselinách rozpuštěn dává s nimi opět soli violové. Z toho

tedy patrně viděti, že nejen soli chrómité dvojí jsou, ale i

kysličník chrómitý rovněž dvojí jest : jeden je základem

zelených, druhý základem violových solí. Máme nový pří

klad jinostranných čili allotropických vidův jednoho a té

hož tělesa. Roztok zelené čili beztvárné soli chrómité, za

dlouhý čas (několik neděl) sám v sobě zůstavený, mění

se zvolna v roztok violové (krystalované) soli a usazuje

krystaly; zvařením však zase zelená, a tu zkoušku lze

opakovati dle libosti. Draslo žíravé sráží z roztokův chró

mitých též hydrát, ale nadbytkem drasla se hydrát rozpou

ští a tekutina smaragdová obsahuje Cr,O.KO; vařením

ale všecken kysličník chrómitý co zelený hydrát pětivodní

se usazuje (Cr,Oa5HO).

Že kysličník chrómitý vskutku neurčitý kysličník

(viz 117) jest, vidno z toho, že i sloučeniny jsou, ve kte

rých on místo kyseliny zastává. Tak na př. hlavní ba je

diná ruda chrómová, barvastek (Chromeisenstein), obyčejně

v podobě tmavě koumarových kovolesklých osmistěnův do

serpentinu vtroušený, má sloučení Cr2O3.FeO, jest tedy

magnetovec, v němž místo Fe,O, stojí Cr2O3, anebo spinell,

v němž místo Al,O, stojí Cr,O, na místě MgO pak FeO.

Smaragd a pak krásně zelený sibiřský granát, Uvarovit,

mají svou barvu od kysličníku chrómitého.

219. Kyselina chrómová tvoří s kysličníkem olovnatým

krásně červený sibiřský minerál krokoit (PbO.CrOa, Roth

bleierz). V laboratoriích obyčejně takto se připravuje:

Dvojchróman draselnatý (KO.2CrO.), nyní v obchodu obecný,

rozpustí se do syta v teplé vodě (asi při +50°) a roztok po

zorně i zdlouha se smísí s dvojnásobnou měrou anglické

kyseliny sirkové: zpočátku roztok (o sobě oranžový) jen

hnědne, neboť kyselina chrómová vyloučená má roztok

hnědý (KO2CrO,+2S0a = KO2SO,+2CrO,), pak ale dal

ším přilíváním kyseliny sirkové vylučuje se kyselina chró
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mová co prášek ohnivě šarlatový, ze samých malých kry

stalův složený, jenž se rychle na dno sází. Zbytečná te

kutina se sleje, kaše kyseliny chrómové a louhu ji proni

kajícího se uvrhne na čistou cihlu: tekutina vsákne, kyse

lina suchá se dobře ucpe. · · · · · · · · · ·

| Tvoříť krystaly šarlatové neb karmasinové, na bokách

modrolesklé, na vzduchu, rozplývavé, ve vodě rychle roz

plývající a roztok hnědý dávající. V kyselině sirkové však

se nerozpouští, na kteréžto vlastnosti pohodlné její robení

z dvojchrómanu draselnatého se zakládá. Horkem mírným

taje a černá: asi při +300° se rozkládá pouštějíc polovic

kyslíku a zůstavujíc kysličník chrómitý (2CrO, =Cr,O,+O2).
Chuť má trpkou, palčivou. . . í · · · ·

Kyselina chrómová i volná i ve svých sloučeninách

nad míru násilně (energicky) kysličí těla organická,

dávajíc jim polovic svého kyslíku. Suchá kyselina lihem

neb étherem pocvrknutá ihned oba je v plamen rozžehá,

sama pak v zelený kysličník se mění. Také dřevo, papír,

plátno atd., třeba dosti rozředěná, na troud sežírá.

| Se chlórovodíkem vařena mění se v zelený chlórid

chrómitý, spolu se tvoří voda i chlór, 2CrO, | 6HCl = Cr,Cl3

+6HO+3CI. ' . . . · · · ·

. Její soli, chrómany (Chromsäure-Salze, Chromate), jsou

obojetné žluté, kyselé červené, a působí co zhoubné jedy

na tělo. Rozpustné dávají roztoky žluté neb červené, na

kůži způsobují skvrny žluté trvanlivé, roztokem olova srá

žejí se krásně žlutě (PbO.CrOs) a se chlórovodíkem vařeny

zelenají, vyvinujíce přitom chlór. . . . . . - ***

Jest ještě vyšší sloučenina chrómu s kyslíkem, krásně

modrá, kyselina nadchrómová, avšak tak nestálá, že o ní po

sud téměř nic známo není; že má složení Cr,0,, jest jen

domněnka. : . : . . . . . . . . .

. . 220. Chlóridy chrómu. Hydrát kysličníku chrömitého

v chlórovodíku zelenou barvou se rozpouští, a roztok obsa

huje zelený beztvárný vid chlóridu chrómitého (Cr,Cla, Chrom

chlorid), neboť Cr,O,+3ClH= Cr,Cla+3HO. Onen zelený

roztok odkouřený zůstavuje hmotu zelenou rozplývavou,

Cr,Cla+9HO, které však nelze vodu horkem odníti, poně
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vadž se tu chlórid (vodou přítomnou) částečně zase v ky

sličník a chlórovodík rozkládá. -

Kysličník chrómitý s uhlím smíšený a ve proudu su

chého plynného chlóru silně žíhaný mění se v bezvodný a

krystalovaný chlórid chrómitý: Cr,O,+3C+3Cl = Cr,Cl,

F8CO. Bezvodný chlórid chrómitý tvoří překrásné tenké

lupenovité krystaly, lesku perlového, téměř kovového, a barvy

temně růžo-violové. V studené vodě se nemění, v horké se

rozplývá na chlórid zelený, beztvárný, vodnatý. ::

Chlórid chrómitý v suchém vodíku mírně pálený pou

ští % svého chlóru (Cr,Cl,+H = 2CrCl+CIH) a mění se

Ve chlórid chrómnatý (CrCl= Chromchloriir), krystaly bílé

hedbávovité, modrý roztok ve vodě mající. Přílišným hor

kem by zůstal jen čistý chróm (Cr,CI,+3H – 2Cr+3CIH).

Chlórid chrómový (CrCla), který by se srovnával s ky

selinou chrómovou (CrOs) není posud znám, ovšem ale ob

zvláštní sloučenina, která může býti považována za onen

chlórid, v němž % chlóru kyslíkem zastoupeny jsou, anebo

za kyselinu chrómovou, mající místo jedné rovnomocniny

kyslíku jednu rovnomocninu chlóru: CrO,Cl. Sloveť kyselina

chlóro-chrómová aneb owychlórid chrómový, 10 částí kuchyň

ské soli a 17 částí chrómanu draselnatého se v ohni sleje

dohromady a slitek v křivuli 30 částmi sirkové kyseliny

poleje: NaCl + KO. CrO, + 4(SO, HO) = KO. 2SO, HO

+NaO.2SO,3HO+CrO,Cl. Oxychlórid chrómový prchá co

pára a vjímadle se sbírá co tekutina temně krvavá, hutnoty

171, teplem +118" vroucí, která se vodou silně rozehřívá

a rozkládá (CrO,CI+HO = CrO,+CIH). Pára její žhavou

rourou porculánovou hnaná rozkládá se na chlór, kyslík a

krásné krystaly kysličníku chrómitého 2CrO,Cl = Cr,O,

+2Cl+O. - -

221. Sírany chrómu. Zde bude jen o síranu chrómitém

(Schwefelsaures Chromoxyd) řeč. Hlavní z nich jest troj

síran chrómitý (CrO33SO,), jenž s 15 rovnomocninami vody

violové osmistěny tvoří. Pro sebe není v užívání, ovšem

ale ve spojení s jinými sírany. Již nahoře podotknuto, že

kysličník chrómitý s kysličníkem hlinitým isomorfický (je

dnoho tvaru) jest, že tedy kysličník hlinitý všudež beze



256

změny tvaru krystalového kysličníkem chrómitým nahražen

čili zastoupen býti může. Učiníme-li tak v kamenci, jenž

hlavně obsahuje trojsíran hlinitý (Al,Oa.3S0a), t. j. dámeli

do kamence místo hlinité soli chrómitou, obdržíme kamenec

chrómitý (Chromalaun) čili trojsíran chrómitý, spojený se

síranem nějakého alkali a se 24 rovnomocninami vody.

Jako pak obecný kamenec trojí jest, draselnatý, sodnatý,

ammonatý, tak i při chrómitém se shledává. Je tedy vlastně

trojí kamenec chrómitý:

chrómito-draselnatý = Cr,O,3SO,+KO.SO,+24HO,

chrómito-sodnatý= Cr,Oa3SO,+NaO.SOa+24HO,

chrómito-ammonatý = Cr,Og3SO,+NH,O.S0,+24HO.

Všickni tři krystalují v osmistěnech, chutnají sladce,

rozpouštějí se ve vodě atd. jako kamenec hlinitý, ale barvu

mají temně violovou (proti slunci ohnivě purpurovou), ve

větších kusech téměř černou.

Nejobecnější je kamenec chrómito-draselnatý, jenž se při

pravuje takto: 3 části dvojchrómanu draselnatého (KO2CrO.)

polejí se 4 částmi sehnané kyseliny sirkové (SO,HO) a

zahřejí se asi na 200°; nastane živé a náhlé vyvinování

plynu, čistého kyslíku (jejž lze takto výhodně– čistší a

lacinější nežli z ClOg.KO – nabyti), zbude tekutina tmavo

zelená, jež obsahuje žádanou sloučeninu, ač ovšem ve

způsobě zelené a beztvárné; pochod je tento: KO.2CrOa

+4SO, = Cr,O, 3SO,+KO.SO, +30. Roztok se vodou roz

ředí a papírem zakrytý na chladné místo postaví: za ně

kolik neděl promění se zelená sůl ve violovou a mísa je

plna krásných violových osmistěnův.

222. Chrómany. S alkaliemi dává kyselina chrómová

soli rozpustné, se zeminami a kysličníky těžkých kovův

nerozpustné. Jmenovitě ráda způsobuje soli kyselé: dvoj

chrómany, ba i trojchrómany.

Chróman draselnatý je trojí: obojetný, dvojchróman a

trojchróman. V obchodu nachází se hlavně dvojchróman dra

selnatý, KO.2CrO, (doppeltchromsaures Kali). Tvoříť veliké

průzračné triklinorhombické krystaly, barvy krásně zářové

(morgenroth), prášku oranžového. Horkem prudkým se roz

topují, ale nerozkládají, teprvé nejprudším se mění v jedno
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duchý chróman draselnatý, kysličník chrómitý a kyslík.

Vody studené požadují 10 částí k rozpuštění, horké ovšem

méně. Roztok je oranžový do zářové barvy se klonící.

Jednoduchý chróman draselnatý (Neutrales chromsaures

Kali = KO.CrO,) tvoří se, když se ku předešlému rozpuště

nému přidává uhličitan draselnatý, pokud roztok čistě nese

žloutne; změna je velmi patrná i náhlá. Uchází přitom ky

selina uhličitá: KO.2Cr, + KO.CO, = 2(KO.CrO,) + CO,

Roztok volným vydymováním osazuje krystaly sytě citronové,

silně lesklé, rhombické, ve vodě přesnadno (v '/, č. studené

vody) rozpustné.

Trojchróman draselnatý tvoří krystaly krásně rubínové

perlově lesklé.

Chróman draselnatý fabrikuje se pálením tlučeného a

vyplaveného barvastku s potašem v peci pálací, za přístupu

vzduchu a častého obracení : při tom vzduch poskytuje ky

slík, aby se kysličník chrómitý barvastka v kyselinu chró

movou změnil Cr,O,+2(KO.CO,)+3O=2(KO.CrO,)+2CO,

Hmota vypálená žlutá vylouží se vodou a nasytí silným

octem: utvoří se octan a dvojchróman draselnatý: 2(KO,CrOs)

+Ac = Ac,KO+KO2CrOa. První zůstane v tekutině, druhý

se vyloučí v krystalech.

Chróman ammonatý je též dvojí: obojetný žlutý

(NH,O2CrOs), a dvojchróman, červený (NH,O.2CrO,). Druhý

je zanímavý proto, že třeba jen mírně zahřátý náhle na hro

madu skroucených (čínskému čaji podobných) závitkův šedo

zeleného kysličníku chrómitého se rozsýpá, pouštěje vodu

a dusík. NH,O.2CrO2 = Cr,O,+N+4HO.

O skoumadlech na chróm a o poznání chrómu již u

jednotlivých jeho sloučenin s dostatek povědíno. Hlavní jsou

borax (sklo zelené) a pálení se sodou na plechu platinovém;

tvoříť se žlutý chróman sodnatý (NaO.CrO,), jenž ve vodě

rozpuštěný roztokem olovnatým žlutě se sráží,

V. Šafařík, Chemia. 17
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HLAVA XLVI.

U r a m.

U = 60.

223. Uran (Uranium *), Uran, nebesník) je kov poně

kud vzácný a jen ve skrovném počtu sloučenin přiroze

ných známý. Čistý kov byl posud jen draslíkem za horka

ze chlóridu uranatého (UCI) vyloučen, a skládá– takto vy

roben – prášek (neb kuličky) barvy železné, nad míru sotně

roztoplivý a pokud pozorovati lze kujný; do plamene svíčky

sypán skvěle hoří (okysličuje se) a ve vodnatých ky

selinách snadno se rozpouští, měně se v kysličník uranatý

(UO) a vyháněje z vody vodík, Hutnosť neobyčejně veliká:

obnášíť 18.4. -

Kysličníky má dva, uranatý (Uranoxydul = UO) a

uranitý (Uranoxyd = U2O3).

Prvý tvoří se pálením druhého ve proudu vodíkovém

a ještě jinými způsoby: jeť prášek hnědý, někdy barvy a

lesku měděných : ve větších krystalech černý, ale poněkud

prosvítavý, a byl předtím za kov uran jmín. S kyselinami

dává soli uranaté (Uranoxydulsalze), vesměs pěkně a temně

zelené; z roztoku jich ve vodě vylučuje se alkaliemi čer

venohnědý huspeninovatý hydrát (UO.HO), jenž ale na

vzduchu rychle v citronový hydrát kysličníku uranitého se

mění: 2(UO.HO) +O = U,Os.2HO. Také soli uranaté oky

sličovacími prostředky snadno se mění v soli uranité.

Kysličník uranitý bezvodý připravuje se pozorným

delším zahříváním hydrátu svého v teple +300" a je ci

hlově červený. Hydrát jeho U,O, +2HO je citronový. Slu

čujíť se s kyselinami na soli uranité (Uranoxydsalze), pěkně

a obzvlášté žluté (sirkové, maličko do zelena se klonící)

a v ohledu vědeckém tím památné, že jen jednu rovnomoc

ninu kyseliny obsahují, kdežto sesquiowydy obyčejně v so

lech svých tři rovnom. kyseliny přibírají, podlé pravidla,

že zásada k nasycení tolik rovnomocnin kyseliny potřebuje,

kolik rovnomocnin kyslíku v sobě má. Kysličník uranitý

*) Řecky úranos = nebesa, Objevitel : Klaproth 1 789,

. . . .*)

t

?
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má velikou příbuznost k žíravinám, a proto jimi z roztoku

svých solí čistý se nesráží; žluté sraženiny, kterých káli,

nátron i ammoniak v solech uranatých způsobují, jsou pod

statně s alkalim sloučeny, na př. KO,2U,O,, NaO,2U,O, atd.

Oba jmenovaní kysličníci, na vzduchu pálení, mění se

– prvý přijmutím, druhý ztrátou kyslíku– v prášek barvy

temně zelené (olivové), t. j. kysličník uranato-uranitý (U,O4

= U,Os.UO, Uranoxyduloxyd). Tato látka v přírodě jediná

z uranových sloučenin hojněji se nachází, co smolinec (Uran

pecherz), v kavalech beztvárných (převzácně v osmistěnech),

barvy havraní, lesku slabě kovového, spíše smolného (od

tud jméno), hutnosti veliké (od 5 do 8). Ze smolince při

pravují se všecky jiné sloučeniny uranu.

Ze solí zasluhují zmínky: síran uranatý (UO.SO,+4HO),

jenž temně zelené rhombické hranoly (rozpustné) tvoří a

co největší vzácnost v Jáchimově samorodný byl nalezen

(Johannit); dusičnan uranitý (U,O,NO,+6HO) v krystalech

velikých rhombických, pěkně zelenavě žlutých; fosforečnan

uranitý vodnatý, jenž spolu s fosforečnanem vápenatým anebo

měďnatým skládá pěkný mineral, slídu uranovou (Uranglim

mer), která dvojí jest: zelená čili chalkolith (CuO.2U,O,PO,

+8HO), a žlutá čili uranit (CaO,2U,O,PO,+8HO). Obě

krystalují pyramidálně.

Chlórid uranatý (UCI) je temně zelený, ohněm těkavý;

chlórid uranitý (U,Cl,) není posud znám, leč jen o rychlórid

(U,O.Cl), který se tvoří bezvodý pálením kysličníku ura

natého ve chlóru (2UO+Cl = U,O,Cl), vodnatý rozpuště

ním kysličníku uranatého v kyselině solné (U,O,+HCl

= U,O,CI+HO). Oxychlórid bezvodý je žlutý, ohněm

těkavý; vodnatý tvoří velmi rozplývavé krystaly.

Hlavní užitek uranu je k dělání skla uranového (Uran

glas), velmi oblíbeného pro svou zvláštní příjemnou žluto

zeleň (od kysličníku uranitého), a ku malbě na porculán:

kysličník uranitý mění se na porculánu žárem peci dopalo

vací v dokonale a výtečně černý kysličník uranatý anebo

snad uranito-uranatý (U,O,+2UO).

17*
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HLAVA XLVII.

Má o b a 1 t.

Co = 29.5.

224. Kobalt (Kobalt *), Cobaltum, ďasík) nachází se

v přírodě nepříliš hojně, hlavně ve sloučení se sirou, s arsé

nem, aneb s obojím najednou, také okysličený a s kyseli

nami spojený; též meteorické železo obsahuje velmi často

kobalt,

Čistý kobalt připravuje se z kysličníku kobaltnatého

(CoO) s uhlím smíšeného výhřevem nejprudším (asi jako

mangan neb železo), neboť téměř tak těžce jako čisté že

lezo se slívá. V tom horku však přijímá (jako železo) jisté

množství uhlíku. Proto jest lépe páliti pro sebe šťovan ko

baltnatý (CoO.C,Oa, kleesaures Kobaltoxydul) v tyglíku co

nejpečlivěji uzavřeném; tato sloučenina mění se horkem

v kobalt a kyselinu uhličitou: CoO.C,O, = Co+2CO2.

Čistý kobalt je kov barvy načervenalé ocelové, velmi

tvrdý a málo tažný, pěknou polituru na se beroucí, hutnoty

85, tížeji zlata avšak lehčeji čistého železa v ohni tající, a

téměř tak silně magnetický co železo.

Na vzduchu, ač méně snadno nežli železo, rezovatí a

v černohnědý prášek se mění. Také žíháním na vzduchu

pokrývá se černým kysličníkem. V kyselinách vodnatých se

rozpouští, vodík z vody vyháněje, a mění se v kysličník

kobaltnatý (CoO), jenž s kyselinou spojený roztoku červe

nou barvu uděluje.

225. Kysličníky má kobalt jen dva prosté, avšak více

složených. -

Kysličník kobaltnatý (CoO, Kobaltoxydul) tvoří se, jak

uvedeno, rozpuštěním kobaltu v kyselinach. Červený roztok

takový obsahuje sůl kobaltnatou a se žíravým draslem smí

šený osazuje krásně modrou rosolovitou sraženinu (zásadi

tou sůl kobaltnatou), jež vařena jsouc s nadbytkem žíra

*) Z německého slůvce Kobold = šotek; sloučeniny dávno známy,

kov čistý roku 1733 Brandtem poprvé vyloučen.
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viny v těžký růžový prášek se mění, jenž jest hydrát kyslič

níku kobaltnatého (CoO.HO). Tento hydrát usušený, anebo

také uhličitan kobaltnatý, pálení v zavřených nádobách

mění se v bezvodý kysličník kobaltnatý (CoO), prášek

olivový. Jestliže však vzduch přístupu má, přijme kysličník

kobaltnatý více kyslíku a změní se v černý kysličník, o

němž hned více řeči bude.

Kysličník kobaltnatý je silná zásada a dává s kyseli

nami soli kobaltnaté (Kobaltoxydulsalze), jež vodnaté kry

stalované jsou, větším dílem barvy kermezinové (karmoisin

roth), bezvodé barvy modré. Některé z nich, za studena čer

vené, teplem mírným modrají, ochlazením však opět červe

nají. Káli neb nátron sráží je za chladu modře, za horka

(varu) růžově (viz nahoře); ammoniak je nesráží, ale působí

roztok čirý hnědý, na vzduchu ještě více hnědnoucí až téměř

černající. Sírovodík je nesráží, jestliže jen nejmenší nad

bytek kyseliny v roztoku jest; sirník ammonatý vylučuje

z nich černý sirník kobaltnatý.

Kysličník kobaltitý (Co,Os, Kobaltoxyd, Kobalthyper

oxyd) je prášek čistě černý, ve vodě a slabých kyselinách

nerozpustný. Tvoříť se, kdykoli k roztoku kobaltnatému

roztok chlórnatanu vápenatého neb draselnatého se přileje,

a vylučuje se co černá sedlina, na př. 4CoO+CaO.CIO

= 2Co,Oa+CaCl. Také když se na hydrát kysličníku ko

baltnatého chlór pouští, tvoří se kysličník kobaltitý: 3CoO

+Cl = Co,O,+CoCl. V obojím pádu je vodnatý; bezvo

dého nabývá se mírným žíháním dusičnanu kobaltnatého

(CoO.NO.).

Kysličník kobaltitý je tělo netečné, s kyselinami se

nic nespojuje, aneb jen těžce; ve chlórovodíku na př. roz

puštěn nedává chlórid kobaltitý (Co,O,+3ClH = Co,Cla

+3HO), ale chlórid kobaltnatý a chlór (CO,O,+3ClH

= 2CoCl+Cl+3HO).

Na vzduchu pálen pouští kyslík a mění se v černý

prášek, jenž má sloučení CosO = Co,Os.CoO t. j. kysličník

kobaltnato-kobaltitý (Kobaltoxydul-oxyd), anebo po velmi

silném vypálení CogO, = Co,O,+4CoO. Kysličník kobalt

natý (CoO) naproti tomu, na vzduchu pálený, přijímá ky
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slík a mění se (dle horka) v první neb druhý z uvedených

dvou černých a složených kysličníkův.

226. Kyslíkové soli kobaltnaté.

Dusičnan kobaltnatý (Salpetersaures Kobaltoxydul,

CoO.NO3) krystalovaný tvoří kermezinové na vzduchu roz

plývající hranoly, jež obsahují 6 rovnomocnim vody a špi

navě červený roztok dávají. Teplem pouští vodu, mírným

horkem v zavřených nádobách se mění v kysličník kobal

titý, prudčeji a na vzduchu pálen ale zůstavuje černý ky

sličník kobaltnato-kobaltitý (buď Co,O, aneb Co,O,). Je

důležité skoumadlo na hliník, před dmuchavkou.

Síran kobaltnatý (Schwefelsaures Kobaltoxydul) tvoří se

7 rovnomocninami vody krystaly špinavě kermezinové, té

hož tvaru co skalice zelená.

Uhličitan kobaltnatý ale zásaditý (basisch kohlensaures

Kobaltoxydul), 2(CoO.CO,)+3(CoO.HO)+HO, je prášek za

mokra ohnivě lilákový neb červeno-violový, sušený ale

barvy lavandulové, jenž se tvoří smíšením roztoku kobalt

natého a roztoku sody. Pálením ztrácí vodu a kyselinu, a

zůstavuje kysličník kobaltnatý, jestliže ale vzduch přístup

má, kysličník kobaltnato-kobaltitý.

Fosforečnan kobaltnatý (*PO, 3CoO) je za sucha prášek

krásně růžový, z malinkých krystalův složený, horkem do

statečným na sklo modré se slívající.

Křeman kobaltnato-draselnatý (Kieselsaures.Kobaltoxydul

Kali) je sklo kobaltnaté (Kobaltglas), barvy překrásně a

ohnivě lazurové, kteréž na prášek tlučené co šmolka (Smalte)

za vůbec známé a stálé i oblíbené modřidlo prádla, papíru

atd. slouží. Každé sklo roztopené, také borax roztopený,

barví se kobaltnatými sloučeninami krásně na modro ; také

vůbec oblíbená modrá malba na porculánu, kamenině a ma

jolíce je způsobena kobaltem. Ku šmolce se dělá sklo pouze

draselnaté (reines Kali-glas), neboť již skrovná přísada vá

pna, hlíny, železa atd. znamenitě ohnivou modrost skla

kazí: kysličníku kobaltnatého je ve šmolce od 2 do 7°lo,

a tím samým se způsobují rozličné temnější a bledší sorty

šmolky. Sklo kobaltnaté tekuté se leje do vody, pak se

tluče, mele a konečně i plaví pro dosažení nejvyšší jemnosti.



263

Nejkrásnější (nejtemnější) odrůda sluje královská modř

(Königsblau), špatné (bledé) sorty ešl (Eschel). Hrubě tlu

čeného skla kobaltnatého užívá se za posýpátko.

Hlinitan kobaltnatý (CoO.Al,O, Kobaltaluminat) je slou

čenina temně modrá, která způsobuje podstatně krásnou

barvu modři kobaltové (Kobaltblau), vyhlášené barvy malířské,

ač v té ještě i jiní prvkové přítomni jsou. Kdykoli se ky

sličník hlinitý, jak volný tak sloučený (na př. hlína, ka

menec atd.), dusičnanem kobaltnatým navlhčí a koncem

plamene dmuchavkou hnaného silně vypálí, tvoří se hlinitan

kobaltnatý, což temným zmodráním průby se poznává. Z té

pak příčiny dusičnan kobaltnatý za citlivé skoumadlo na

hliník slouží. Slušíť ovšem pozor míti na tu okolnost, že

všecky kobaltové modré barvy u svíčky červené se vidí.

Květ kobaltový (Kobaltblüthe), minerál v krásně kerme

zinových dlouhých jehlách krystalovaný, je arséničnan ko

baltnatý: 3CoO.AsO,+8HO.

227. Chlórid kobaltnatý (Kobaltchlorür, CoCl) tvoří se

bezvodý spálením kobaltu v plynném chlóru co modré šu

piny, vodnatý rozpuštěním kovu neb kysličníku jakého jeho

ve chlórovodíku: z roztoku vyrůstají krystaly temně a

ohnivě kermezinové (do violova se klonící), ve vodě snadno

rozpustné a roztok též ohnivě kermezinový poskytující,

složené vzorem CoCl +4HO. Tyto krystaly mírným teplem

(méně než +100°) krásně a temně modrají, ničehož při

tom netratíce (tedy nikoli za příčinou ucházející krystalové

vody), za chladnutí pak opět k původní barvě se navracují.

Písmo, psané slabým roztokem chlóridu kobaltnatého na pa

pír, je po uschnutí tak bledé, že ho téměř není viděti: za

hřátím mírným v temně modré barvě se vynořuje, chladnu

tím opět mizí. Za tou příčinou roztok chlóridu kobaltnatého

za sympathetický inkoust slouží.

228. Rudy kobaltu. Hlavní jsou sirník kobaltnato-ko

baltitý č. kyz kobaltový (Kobaltkies, CoaS, = CoS.Co,S3),

krystalovaný v kostkách neb osmistěnech červenavě stříbro

lesklých a křehkých; arsenid kobaltnatý č. buřinec (Speiss

kobalt, CoAs), obyčejně v kostkách kovolesklých barvy

šedobílé; konečně kobaltoleštěn (Kobaltglanz, CoS: +CoAs)
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též červenavě bílý, kovolesklý a v rozličných tvarech sou

stavy kostkové (obzvláště ve dvanácti- a dvadceti-stěnu) se

nacházející. Obzvláště poslední dvě slouží k dobývání ko

baltových sloučenin, které však nad míru obtížné a zdlou

havé jest, poněvadž všecky uvedené rudy mimo vyznačené

hlavní součásti ještě množství vedlejších prvkův (nepod

statných) obsahují, na př. železo, nikl, mangan, měď atd.

Ty pak přimíšeniny nad míru těžko mohou být odstraněny,

nade všecky jmenovitě nikl. Nýbrž i kobaltnaté soli v ob

chodu běžné málo kdy tak čisté jsou, aby si jich lučebník

sám znovu nemusil čistiti.

Ze skoumadel na kobalt je zajisté nejcitlivější borax

před dmuchavkou (v okysličovacím ovšem plamenu), jenž

nejmenší přísadou kobaltu krásně modrá.

HLAVA XLVIII.

N i k 1.

Ni = 29'6.

229. Nikl (Nickel*), Nicolum, pochvistik čili broník)

je kov asi rovně vzácný co kobalt, jejž ovšem pamětiho

dným způsobem provází, tak že všecky kobaltové rudy nikl

a všecky niklové rudy kobalt obsahují. Spolu pak jsou si

oba vespolek ohledem chemickým tak podobni, že dokonalé

jich jednoho ode druhého oddělení dlouhý čas k věcem

nejnudnějším, ba někdy téměř nemožným čítati bylo, až

teprvé nejnovější dobou cesty k tomu konoi bezpečné byly

zjeveny. K železu povětrnému tak řka bez výminky ve

množství někdy dosti znamenitém přimíšen jest; rudy pak

hlavní jeho jsou (jako při kobaltu) sirník, arsenid a slou

čení obou v jedno.

Nikl sám čistý nejbezpečněji nabývá se jako kobalt

pálením šťovanu niklnatého (NiO.C,O.) v tyglíku zavřeném,

pod vrstvou skla bezželezného; prchátě kyselina uhličitá

(NiO.C,O, = Ni+2CO,) a zbývá nikl houbovitý, jenž ale

*) Taktéž z německého Nickel = skřítek; kov objeven 1751 od

Svéda Cronstedta.
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teprvé nejprudším horkem se slévá. Čistý nikl je kov barvy

téměř stříbrné, lesku velmi silného, nad míru tvrdý a pevný,

ale dokonale kujný a tažný (na plechy jen '/1oo palce

tlusté), hutnoty 8.6, jenž když čistý jest náramně těžce v ohni

taje, když ale (jako obyčejně) něco uhlíku obsahuje, asi tím

žárem co litina (1600" neb 1700°) se roztápí. Je magnetický

t. j. magnetem se přitahuje a též sám magnetován býti můž,

ač slaběji nežli železo; horkem však, bylli magnetován,

sílu tu tratí.

Obyčejně připravuje se nikl pálením kysličníku nikl

natého (NiO) s uhlím a mazem smíšeného v prudkém ohni,

ve kterém kysličník uhelnatý uchází a nikl v podobě tvrdé

šedé pórovaté houby (niklové houby, Nikelschwamm) zbývá:

NiO+C = Ni+CO; slití do jednoho kusu je obyčejně

zbytečné, poněvadž se této houby beztoho jen ku slévání

s jinými kovy užívá. Býváť však prodejná niklová houba

velmi nečistá, mívajíc až do 25% nečistot (kobaltu, železa,

mědi, arsénu, síry atd.).

Čistý nikl na vzduchu jak suchém tak vlhkém svůj

lesk výtečně zachovává; horký se okysličuje a šedozele

ným kysličníkem pokrývá. Ve vodnatých kyselinách se

rozpouští, vodík z vody vyhání a v kysličník niklnatý (NiO,

Nickeloxydul) mění, jenž ale ve spojení s kyselinou v roz

toku zůstává a jablkovou barvu jemu uděluje.

230. Kysličníky má nikl dva, kysličník nikelnatý (NiO,

Nickeloxydul) a kysličník niklitý (Ni,O,, Nickeloxyd,

Nickelhyperoxyd).

Kysličník nikelnatý (NiO) tvoří se rozpouštěním niklu

ve vodnatých kyselinách (solné, dusičné, sirkové), avšak tu

ovšem ve spojení s kyselinou v roztoku zůstává: přidáním

žíravého drasla vylučuje se sraženina barvy jablkové (apfel

grün), totiž hydrát kysličníku nikelnatého (NiQ.HO, Nickel

oxydulhydrat). Tato mírně vypálená pouští vodu a mění se

v šedozelený bezvodý kysličník. Také prudkým pálením

uhličitanu neb dusičnanu nikelnatého lze nabyti bezvodného

kysličníku. Je prášek těžký šedozelený, slabě magnetický,

a dává s kyselinami soli nikelnaté (Nickeloxydulsalze), jež

bezvodné z většího dílu jsou žluté, vodnaté ale – jak kry
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stalované tak i rozpuštěné – pěkně a temně zelené. Ží

ravé draslo z nich, jako jsme právě viděli, zelený hydrát

kysličníku nikelnatého vylučuje; ammoniak zpočátku sra

ženinu působí, ta však nadbytkem žíraviny mizí a tekutina

přijímá barvu čistě safírovou, která však na vzduchu po

malu v zelenavě šedou se mění. Sírovodík nemění kyselé

roztoky nikelnaté; z docela obojetných ale vylučuje černý

prášek, sirník nikelnatý (NiS); ještě bezpečněji totéž se

děje sulfhydrátem ammonatým. Borax před dmuchavkou

roztopený barví se (v okysličovacím plamenu) nikelnatými

sloučeninami na jacintovo (asi jako kysličníkem železitým)

avšak se přidanou troškou ledku ještě jednou pálená průba

špinavě modrá. - *

Kysličník niklitý (Ni,O,) tvoří se jako kobaltitý, buď

hnaním chlóru na kysličník nikelnatý ve vodě rozptýlený:

3NiO+ Cl = Ni,O,+NiCl, anebo přidáním chlórnatanu vápe

natého neb draselnatého k roztoku soli nikelnaté (4NiO

+CaO.ClO =2Ni;O,+CaCl); v druhém pádu ale nevyloučí

se hned z tekutiny, leč teprvé když se k ní alkali (na př.

vápená voda) přidá. Kysličník kobaltitý se v tomto druhém

pádu ihned (bez přidání alkali) vylučuje, a je patrno, že

se na této okolnosti zakládá jednoduchá cesta k oddělení

od sebe obou jináče přetěžko oddělitelných kovův. Kyslič

ník niklitý je černý neb hnědočerný a tělo netečné; pálen

mění se v NiO, silnými kyselinami truzen pouští taktéž ky

slík a mění se v sůl nikelnatou, na př. Ni,O, +2SO,

= 2(NiO.SO,)+O. -

231. Kyslíkové soli nikelnaté. Hlavně památny jsou

síran a uhličitan.

Síran nikelnatý (Schwefelsaures Nickeloxydul) tvoří se

hlavně rozpouštěním kovu v horké vodnaté kyselině sir

kové: z roztoku, jenž dostatečný nadbytek kyseliny obsaho

vat musí, usazují se krásně tmavozelené veliké krystaly,

dílem polohranolové dílem ale čtverečné krystalové sou

stavy, ale stejného složení chemického, totiž NiO.SO,+7HO,

jako tedy skalice zelená, hořká sůl a síran kobaltnatý. Roz

tok soli je též pěkně zelený, bezvodá sůl ale je žlutá a čer

venou řeřavostí kyselinu cele pouští.
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Uhličitan nikelnatý zásaditý (basisch kohlemsaures Nickel

oxydul) nachází se co vzácný minerál (Nickelsmaragd)

v kůrách beztvárných, smaragdově zelených. Uměle se při

pravuje slitím roztokův soli nikelnaté a sody neb potaše;

takto připravený je prášek kyprý jablkově zelený, horkem

v pouhý kysličník (NiO) se měnící; sloučení je různé, nej

obyčejněji 2(NiO.CO,)+3(NiO.HO)+2HO.

232. Chlórid nikelnatý (Nickelchloriir, NiCl) bezvodý

tvoří se spálením niklu v suchém chlóru v podobě zlato

žlutých lesklých, tenounkých, měkkých šupinek krystalo

vých; horkem se sublimuje. Vodnatého nabývá se rozpu

štěním niklu v teplé kyselině solné; z roztoku dosti sehna

ného vylučují se krystaly smaragdově zelené, zrnité, na

vzduchu rozplývající, sloučené dle formule NiCl+9HO.

Slabým roztokem chlóridu nikelnatého psané a za studena

téměř neviditelné písmo horkem žloutne a viditelným se

stává.

233. Rudy niklové a dobývání niklu (i kobaltu). Sirník

nikelnatý (NiS) nachází se v přírodě co vláskovec (Haarkies),

minerál vzácný, ve formě bleděžlutých kovolesklých, mnoho

násob houbovitě spletených jehel krystalových, magnetických

a nad míru ohebných. Mnohem obecnější jsou arsénidy ni

klu, jež mineralogicky pod názvem kyzu niklového zahrnu

jeme, jenž hlavně dvojí jest: barvy kovolesklé měděné čili

niklorudek (Kupfernickel, Rothnickelkies), dlé sloučení svého

arsénid dvojnikelnatý (Ni,As); a barvy kovově bílé (cínové)

čili chloanthit (Weisnickelkies), mající za sloučení své NiAs

(arsénid nikelnatý). Mimo to je památný nikloleštěn (Nickel

glanz), kostkově krystalovaný, jenž má sloučení NiAs+NiS.,

tedy s kobaltoleštnem se srovnává. Sluší však pamatovati,

že všecky rudy niklové vedlé niklu ještě železo, měď, viz

mut atd., ale hlavně a obzvláště kobalt v nemalém množ

ství obsahují, jako zas naopak kobaltové rudy vždycky

značné množství, nýbrž někdy více niklu než kobaltu ob

sahují, na př. kobaltový kyz u Müsenu v Prusích (22% Co

a 34°lo Ni), anebo buřinec Riechelsdorfský ze Sas (as do

14% Ni vedlé 9% Co). Nejobecnější niklová rudaje niklorudek,

předce však nikl málokdy z niklových rud pouhých se při
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pravuje, leč téměř jen ze zbytku kobaltových rud, kterým

kobalt již odňat, z tak zvané míšně niklové (Nickelspeise

aneb Kobaltspeise), která hlavně při fabrikací šmolky se

tvoří. Rudy kobalto-niklové (hlavně buřinec, CoAs, oby

čejně také na nikl bohatý) praží se ve zvláštních pecech

aby větší část arsénu (As) se okysličila a v párách prchla;

zbytek, smíšenina z kysličníku kobaltnatého i arsénových

sloučenin kobaltu a niklu roztopuje se v tyglících s čistým

sklem draselnatým: tu se téměř všecken kysličník kobalt

natý se sklem spojí, a nikl s částkou kobaltu a železa ve

spojení s arsénem co měděná kovolesklá těžká hmota na

dně tyglíku zůstává, která má sloučení NiaAs a co míšeň

niklová do obchodu se dává. Z té připravuje se nikl sil

ným pražením (pro úplné okysličení a vyhnání arsénu), roz

puštěním v kyselinách, vyloučením kysličníku nikelnatého

pomocí žíravin a redukováním kysličníku v peci pomocí

uhlí. Hlavní a přerozsáhlé užívání niklu je na hotovení pak

fongu čili argentanu (Neusilber), slitiny bílé i tvrdé, složené

z niklu, mědi a zinku.

HLAVA XLIX.

Z i m e k•

Zn = 33.

234. Zinek (Zincum, Zink *) je kov málo rozšířený, ač

některé z jeho sloučenin místy hromadně uloženy se nachá

zejí. Hlavní jeho rudy jsou kysličník, sirník a uhličitan

zinečnatý, dílem také křeman zinečnatý,

Zinek prodejný je vždycky nečistý, obsahujeť bez vý

minky uhlík, železo, olovo atd.; také síru a arsén. Nej

čistší jest v tenkém plechu zinkovém, poněvadž jen velmi

čistý zinek na plech tažen býti může, nečistý pak mezi

válci se puká i láme. Nečistý obecný zinek může dvojím

spůsobem čištěn býti, buďto destilováním (neboť v horku

těkavý jest) anebo sirou za horka; avšak ani první ani

druhý způsob nestačí, aby všakou památku cizích přimíšenin

*) Paracelsus v 16. století první o kovu zinku mluví.
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odstranil. Druhý způsob je méně obtížen a takto se pro

vádí: hliněný tyglík postaví se do uhlí žhavého a rozpálí

až do roztopení zinku v něm obsaženého, pak se na kov

tekutý hodí kus síry a něco loje, a dřevěnou lopatou se

síra (ihned ovšem roztopená) notně se zinkem promíchá:

přimíšené kovy (jmenovitě arsén, olovo, železo, měď) spo

jeny se sirou vyplavou na vrch co struska. Opakováním

této operací může zinek pro potřebu obyčejnou (nikoli mi

mořádnou) dostatečně vyčištěn býti. O destilování zinku

bude mluvíno později.

Čistý zinek je kov barvy zjevně a patrně modrobílé,

lesku na čerstvých plochách silného, dosti měkký, avšak ve

větších kusech jen málo tažný, nýbrž obyčejně lámavý.

Horkem však asi +120" stává se nad míru tažným a oheb

ným, vyšším naproti tomu, na př. +200°, křehne v té míře,

že v moždíři železném (do toho stupně rozehřátém) snadno

na prášek roztlučen býti můž. Horkem asi +500° se roz

topuje, řeřavostí bílou se v páry mění a destiluje. Rozto

pený zinek zvolna křehna krystaluje se, a na lomu pak

veliké zrcadelně lesklé krystalové plochy ukazuje. Litý

zinek má pro dutiny téměř vždycky v něm ukryté jen

asi hutnost 69, válcovaný ale, na př. tenký plech, a po

zorně i litý pomalu chlazený 7:19. Zinek zdá se že krystaluje

v soustavě rhomboědrické (šesterečné), nikoli jako železo

a kadmium v kostkové.

235. Kysličníci zinku. Zinek původně lesklý pokrývá

se na vzduchu ač zdlouhavě ale bez výminky kůrou šedou

bezlesklou, která však přes jistou velmi skrovnou tloušťku

se nezmáhá a kysličník jest. Silněji rozpálený kov rychle

se okysličuje a v sněhobílý, za horka žlutý, kyprounký ky

sličník zinečnatý (ZnO, Zinkoxyd) se mění. Obzvláště

pěkně jest pozorovati tato okysličování zinku, když se kov

(v tyglíku zavřeném) až na červeno aneb na bělo rozpálí

a pak na vzduch vynese: páry zinkové se na vzduchu za

pálí a hoří plamenem skvoucím, z modra bělostným: kyslič

ník zinečnatý tuto utvořený, lehounký co peří, vznáší se

a pluje ve vzduchu, chytaje se na studená těla co bílé pavu

činy; starší chemikové jmenovali je lana philosophica anebo
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flores zinci (květ zinkový). Jináče také může připraven býti

pálením uhličitanu a dusičnanu zinečnatého.

Zinek se ve všech vodnatých kyselinách přesnadno roz

pouští, vyháněje z vody vodík a měně se v kysličník zineč

natý, jenž ovšem s kyselinou sloučený v roztoku zůstává.

Přidáním žíravého drasla, nátronu neb ammoniaku vylučuje

se z toho roztoku bílý průsvitavý hydrát (ZnO.HO), jenž

ale nadbytkem všech tří jmenovaných žíravin ihned se opět

cele rozpouští.

Kysličník zinečnatý (mimo nějž jiného bezpečně po tu

dobu neznáme) je silná zásada; na vzduchu přitahuje ky

selinu uhličitou, s kyselinami dává soli zinečnaté (Zink

oxydsalze), vesměs bílé, když rozpustné jsou, nad míru

ošklivě trpké a přejedovaté. Proto a pro snadnou rozpust

livost zinku v nejslabších kyselinách nechvalné jest užívání

zinku k nádobám kuchyňským. Poznání solí zinečnatých

snadné jest podlé uvedeného chování k žíravinám. Uhli

čitan sodnatý a také ammonatý sražejí z roztokův zinku bílý

uhličitan zinečnatý, jenž ale v nadbytku druhého řečeného

skoumadla se cele rozpouští. Sírovodík nemění kyselé roz

toky zinečnaté, z obojetných vylučuje bílý sirník zinečnatý

(ZnS); dokonaleji se tak děje sirníkem nebo sulfhydrátem

ammonatým.

Kysličník zinečnatý s kysličníkem manganato-manga

nitým smíšený tvoří červený lupenatý minerál v Severní

Americe nenehojný (Rothzinkerz); čistého, uměle připrave

ného v novějších dobách hustě začíná se užívati za výteč

nou bílou barvu malířskou, jmenem běloby zinkové (Zink

weiss), která před obyčejnou (olověnou) bělobou tu výhodu

má, že na vzduchu nikdy nečerná, jako běloba (pro sledy

sírovodíku ve vzduchu často přítomné) činívá; nadto pak

je lacinější.

236. Síran zinečnatý (Schwefelsaures Zinkoxyd) je nej

důležitější ze všech solí zinečnatých. V malé míře dobývá

se v laboratoriích rozpouštěním zinku čistěného ve vodnaté

kyselině sirkové (při vyvinování vodíku). Z roztoku vy

růstá v bezbarevných dlouhých hranolech rhombických

(isomorfických se solí hořkou), majících jako právě jmeno
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vaná sůl složení ZnO.SO,+7HO. Šest rovnomocnin vody

pouští již mírným teplem, sedmou ale teprvé mezi +200°

a +300°. Bezvodný je bílá houbovitá látka, která vodu

dychtivě přitahuje. Krystalovaný síran zinečnatý rozpouští

se při +17" v "/o (podlé váhy) vody a dává roztok, jehož

hutnost 144 obnáší; při +100° rozpouští se v každém množ

ství vody, neboť v tom teple již svou vlastní (krystalovou)

vodou se rozplývá. Chuť má hnusnou, trpkou.

Na veliko připravuje se síran zinečnatý, jenž v ob

chodu skalice bílá (Zinkvitriol, Galitzenstein) sluje, praže

ním peřestka (přirozeného sirníku zinečnatého, ZnS) v pe

cech pálacích, mírnou řeřavostí, za pilného a častého obra

cení drobně roztlučené rudy. Část rudy mění se v kysličník

zinečnatý a kyselinu siřičitou (ZnS+3O=ZnO+SO.), část

ale ve skalici bílou (ZnS+4O = ZnO.SO2). Ruda pražená

ještě horká hází se do vody, která ovšem utvořený síran

vyluhuje, a roztok tak nabytý se odkuřuje. Pro obchod

obyčejně krystalovaná sůl mírné se zahřívá, pokud ve vodě

krystalové zúplna se nerozplyne, a pak do dřevěných

forem na způsob cihel se leje: za chladnutí tuhne na hmotu

bílou pórovatou (asi bílému cukru podobnou).

Síran zinečnatý působí v malých dávkách kruté dávení;

proto při otrávení pro rychlé odstranění jedu ze žaludka za

dávivo bývá předpisován; mimo to slouží co blahodárný lék

očí, za mořidlo (Beize) ku potiskování barevných tkanin atd.

Uhličitan zinečnatý obojetný (einfach kohlensaures Zink

oxyd, ZnO.CO.), přirozený, je hlavní ruda zinková a sluje

co taková Kalamín (Galmei, původně řecky Kadmia) nebo

zinkovec (Zinkspath). Na některých místech (v Belgii,

Slezsku, Polsku) tvoří ohromné sklady. Čistý tvoří rhom

boědrické bezbarevné krystaly nad míru vápenci podobné;

obyčejně však jen v aggregátech nedokrystalovaných se

nachází na coucích a ložiskách (Gänge und Lager.) Uměle

(na př. slitím roztokův zinečnatých a roztoku sody)

tvoří se vždy jen zásaditý uhličitan (basisch kohlens. Z.),

prášek lehký, kyprý, bílý, pálením na pouhý kysličník se

měnící; sloučenství pak jeho je nad míru rozdílné podlé

okolností. Obyčejně (z roztokův sehnaných a studených
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připravený) má složení 5ZnO2CO, +4HO = 2(ZnO.CO.)

+3(ZnO,HO)+HO.

Křeman zinečnatý nachází se v přírodě krystalovaný:

2(Si0,3ZnO)+3HO.

Chlórid zinečnatý (Zinkchlorůr, Chlorzink, ZnCl) tvoří

se přesnadno rozpouštěním zinku v solné kyselině. Při

odkuřování této tekutiny (vody a chlóridu zinečnatého)

uchází hlavně jen voda, bod varu však pořáde vystupuje,

až asi do +250"; při tom teple všecka voda odejde, chló

rid zinečnatý bezvodný zůstane, je však též v tom teple

tekutý a ani teplem +300° ještě patrně se nevypařuje,

červenou však konečně řeřavostí se rychle vypařuje a může

býti destilován. Lázně ze chlóridu zinečnatého (Chlorzink

bad) užívá se tudiž často k dosažení dlouhotrvalého a

možně jednostejného vyhřívání na jistou stálou, ale vysokou

temperaturu. Také k balsamování mrtvol slouží, jelikož je

úplně od hnití chrání. Bezvodný chlórid je šedobílý, měkký

co vosk, a rozplývá na vzduchu.

Kysličník zinečnato-kobaltnatý tvoří se navlhčením či

stého květu zinkového neb uhličitanu zinečnatého rozpuště

ným dusičnanem kobaltnatým a vypálením jeho. Jest pěkně

temně zelený a slouží jmenem Rinmannovy zeleni (Rin

mann's Grün) za stálou, ač málo užívanou barvu zelenou.

237. Sirník zinečnatý (Schwefelzink, ZnS). Oba tito

prvkové jen nerádi se spojují, a na tom, jak jsme viděli,

čištění zinku sirou se zakládá. Nejlíp takto lze jich spojiti,

že se kysličník se sirou smíšený vypaluje (2ZnO+3S

= 2ZnS+SO2). Také sulfhydrátem ammonatým se bílý ale

vodnatý sirník zinečnatý z roztokův zinkových vylučuje.

Přirozený sirník zinečnatý je jedna z nejobecnějších slou

čenin zinkových a sluje co minerál peřestek (Zinkblende).

Nejčistší tvoří krystaly dokonale průhledné, lesku diaman

tového, barvy olejné (ölgrün) neb téměř bezbarevné; oby

čejně však je sirníkem železnatým silně pomíšen, a pak

je tmavohnědý neb černý, kovolesklý. Tvar hlavní jeho je

dvanáctistěn rhombický.

238. Hutnické dobývání zinku hlavně jen z kalamínu

se děje; připravování z peřestku (neméně obecného) je

:
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pracné a nákladné, že i tam, kde již zavedeno bylo, větším

dílem zase bylo puštíno. Kalamín k tomu konci se praží,

aby kyselinu uhličitou a vlhkost pustil a spolu zkřehl;

pražený pak se rozemílá, mletý s uhelným prachem mísí a

ve křivulích hliněných neb železných řeřavostí bíloú pálí.

Zinek se uhlíkem co kov vylučuje, v páry mění a tyto vstu

dených nádobách co kapky a kůry srážejí. Tento drobný

zinek pak ještě jednou se roztápí a na tlusté desky leje.

Velmi obyčejný stroj k tomu konci (destilování zinku) je

tyglík provrtaný na dně a opatřený trubicí hliněnou, obak

otevřenou a pevně do otvoru zadělanou. Prázdnota v ty

glíku vysype se praženou a s uhlím smíšenou rudou, tyglík

se víkem zakryje, hlinou zamaže a pálí: páry pak zinkové

nemohouce jinudy trubou dolův jdou a ve chladnějším dílu

roury shuštěné do vody podstavené padají. Totoť sluje de

stilací sestupná (destillatio per descensum).

Hlavní užívání zinku jest na míchání s jinými kovy

(mosaz je slitina z mědi a zinku, také bronz a pakfong ob

sahují zinek), pak ale co plech na přerozličné náčiní klem

pířské, na pokrývání střech, ke galvanickým strojům, na

ozdoby stavitelské, nýbrž i na rytí obrazův (jako do mědi)

a na lití soch. V novější době velmi v užívání vešlo že

Jezo (na př. plech) namočené do roztopeného zinku a tudíž

pevnou neodlupnou ač tenkou vrstvou zinku pokryté, která

je před okysličováním trvale chrání: takové železo sluje

v obchodu galvanisované (fer galvanisé).

HLAVA L.

LÁ a d m i u me

Cd = 56,

239. Kadmium (Cadmium *), ladík) je kov nad míru

vzácný; nacházíť se v přírodě jen co žlutý krystalovaný

sirník, jest ho ale téměř ve všech zinkových rudách větší

menší množství obsaženo; z těch pak v novějších dobách

odděluje se a dosti čistý do obchodu dává.

*) Z řeckého Kadmia= Kalamín. Objevitel: Stromeyer roku 1818.

V. Šafařík, Chemia, 18
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Kadmium je leskle bílé asi jako cín, velmi tažné a

ohebné, pročež na tenký plech a drát vyděláno býti může,

a velmi těžké, neboť má hutnost 87. Roztopuje se menším

teplem nežli zinek, a taktéž mnohem lehčeji v páry se mění,

neboť i ve skleněných nádobách může býti destilováno. Kry

staluje se dosti lehce ve tvarech soustavy krychlové.

Na vzduchu, když čisté jest, málo se mění; rozpálené

však pokrývá se kůrou hnědou a dmuchavkou na uhlí pá

lené hoří i pouští hustý kouř hnědý (CdO). Kyselinami

snadno se rozpouští, vyhánějíc vodík a měníc se v kysličník

kademnatý (CdO, Kadmiumoxyd), jediný potud známý kysličník

svůj, jenž ovšem v roztoku zůstává (spojený s kyselinou).

Kysličník kademnatý (pálením dusičnanu neb uhličitanu

kademnatého vyrobený) je prášek purpurově hnědý, těžký,

ve vodě nerozpustný. Jest silná zásada, spojuje se s kyse

linami a dává s nimi soli kademnaté (Kadmiumoxydsalze)

bezbarvé, zinečnatým přepodobné. Draslo i ammoniak

docela tak se k nim chová jako k zinečnatým solem, vyjma

že nadbytek drasla sraženinu nerozpouští; uhličitan ammo

natý vylučuje bílý uhličitan kademnatý, jenž ale nadbytkem

skoumadla se nerozpouští (u zinku se rozpouští). Sírovodík sráží

z kademnatých roztokův, také když veliký nadbytek kyse

liny obsahují, ohnivě žlutý sirník kademnatý. Zinkový

plíšek vylučuje kadmium v podobě lesklých lupínkův z roz

toku kademnatého.

Síran kademnatý (CdO.SO,+4HO) tvoří veliké bílé,

snadno rozpustné krystaly. Chutná trpce a působí dávení

jako síran zinečnatý. Užívá se ho skrovně v lékařství.

Sirník kademnatý (CdS, Schwefelcadmium) nachází se

v oranžových krystalech co Greenokit (převzácný). Uměle

se tvoří buď sírovodíkem na mokré cestě, anebo na suché

cestě žíháním kovu se sirou a rozetřením nabyté sloučeniny

na prášek. Jest prášek krásně a ohnivě žlutý, jen v sehna

ných kyselinách rozpustný, v zavřených nádobách nejprud

ším ohněm nezměnitelný a co výtečná stálá barva malířská

ve vodě, oleji a vápně nyní hojně užívaný (Jaune brillant,

Kadmiumgelb).



TŘÍDA v.

T ě ž k é k o v y k ř e h k é.

HLAVA LI.

A r s é m.

As = 75.

240. Arsén (Arsen *), Arsenium, otrušík) je kov nad

míru znamenitý a v přírodě nenevzácný, nýbrž jak čistý

tak i ve mnohonásobných sloučeninách (s kyslíkem, se sirou

a s kovy) dosti hojný.

Arsén se nachází samorodý, ale větší část se ho uměle

dobývá, jmenovitě z kyzu arsénového (Arsenikkies), rudy

šeré, kovolesklé a pěkně krystalované, která má složení

FeAs+FeS,. Tento se ve hliněných křivulích na červeno

rozpaluje a tím mění ve zbytek sirníku železnatého a

v páry arsénové, jež se na studenějších stroje částech co

kůry krystalův nasazují (FeAsFeS. = 2FeS+As). Čistý

arsén je kov barvy cínové, lesku silného kovového, tvrdý,

ale málo pevný a nad míru křehký, že snadno na prášek

tlučen býti může. Obyčejně bývá jen nezřetelně krystalován,

někdy však v pěkných zřejmých rhomboèdrech se nachází.

Hutnost jeho obnáší 567; temnou řeřavostí mění se v za

vřených nádobách v páru průhlednou, bezbarvou, velmi

těžkou (10'/,krát hutnější nad vzduch), která na méně

horkých místech stroje co kůra lesklých krystalův anebo

(jeli jí méně) co zrcadelně kovolesklá, temnošerá mázdra

se nasazuje. V zalitých tlustých trubicích skleněných může

(poněvadž páry nemohou ucházeti), roztopen býti, na vzduchu

však volném jeho bod varu níž leží (méně horký jest) nežli

jeho bod tání, protož ihned se sublimuje.

*) Řecky arsén = mužný, silný. Dávno znám. První zevrubné zkou

šky o něm učinil Brandt 1733.

#

18*
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Na vzduchu rychle černou kůrou nabíhá a se okysli

čuje, v kyselinách se nerozpouští, leda v silné kyselině du

sičné anebo královské lučavce. Silněji na vzduchu zahříván

(na př. dmuchavkou na uhlí) hoří plamenem modrobílým,

pouštěje hustý bílý dým, kyselinu arsénovou (AsO,), a vy

dávaje docela zvláštní charakteristickou vůni, která oby

čejně za česnekovou se popisuje.

Arsén i všecky jeho sloučeniny, pokud rozpustné

jsou anebo v žaludku rozpustnou formu na se vzíti mohou,

jsou kruté jedy. Mimo kyslík, síru, chlór atd. slučuje se

arsén také s vodíkem a s kovy, dávaje těmto posledním

již malým množstvím přítomen jsa barvu skvěle bílou a veli

kou tvrdost, avšak i křehkost. Tak na př. brokům olově

ným, aby pouhého olova tvrdší byly, dává se přísada asi

2"/o arsénu.

241. S kyslíkem známe posud jen dvě jeho sloučeniny,

Kyselina arsénová (AsOa, Arsenige Säure) je tělo pevné

bílé, vůbec známé jmenem bílého utrýchu (weisser Arsenik)

aneb myšáku. Nacházíváť se přirozená v malém množství,

hlavně však sbírá se co vedlejší výrobek při pražení rud

kobaltových a niklových, na př. buřince (CoAs), kobalto

leštnu (CoAs.CoS,) a niklorudek (Ni,As). Pražení (Rösten)

jest pálení rud drobně tlučených a na dně peci mělce roze

střených horkem tak mírným (slabou řeřavostí), že se ne

mohou roztopiti, které ale stačí, aby se arsén, síra a p0

dobné těkavé látky okysličily a v podobě par neb plynův

podnesly. Pražení rud arséno-kobaltových a niklových děje

se na hutích jedových (Gifthütten) ve zvláštních pecech, spo

jených s dlouhou soustavou zděných kanálův (rýh jedových

Giftrinne), ve kterých se horká pára kyseliny arsénové,

povstalá okysličením arsénu z rud pražených, ochlazuje a

co moučka jedová (Giftmehl) sráží. Tato moučka skládá se

ze samých malinkých osmistěnův. -

Jeli prachem z uhlí a z rudy přílišně znečištěna, čistí

se sublimováním z kotle železného, vysokým svrškem žele*

ným pokrytého: moučka jedová mění se dole v páry a na

hoře se opět sráží, ale horkem ještě i nahoře dostatečným

měknou a vlepují se jednotlivé částky nasazené, takže po

;
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schlazení stroje hořejšek jeho látkou dokonale prozračnou a

sklu máličko nažloutlému podobnou pokryt shledán bývá.

Tato látka na hrubé kusy rozbitá v obchodu co sklovitý bílý

utrých (weisses Arsenikglas) se prodává.

Kyselina arsénová je tělo dvojtvárné, a v obou těch

svých tvarech dosti rozdílně se chová. Sklovitá, čili bez

tvárná je tělo bezbarvé, průhledné, v lomu lasturné jako

sklo, hutnoty 370, prášku bílého a v 9 částech vřelé vody

rozpustná. Moučka jedová skládá se jak řečeno ze sa

mých drobných osmistěnův; pozorným zdlouhavým subli

mováním lze dosti veliké pěkné osmistěny vyrobiti. Tato

druhá, krystalovaná kyselina tvoří osmistěny, bílé prosví

tavé, lesku perlového, hutnoty značně menší nežli ona sklo

vitá látka; spolu pak rozpouští se krystalovaná kyselina

mnohem nesnadněji (teprvé třikráte větším množstvím vroucí

vody) nežli beztvárná.

Avšak beztvárná (sklovitá) kyselina arsénová netrvá

dlouho: ona se časem samovolně mění ve krystalovanou,

ani nelze tomu brániti. Sklovité beztvárné kusy za jistý čas

převráceny jsou v bílou hmotu porculánovitou, složenou ze

samých osmistěnův, hutnost této bílé, porculánovité látky

není pak více 370 ale 353; také z roztoku beztvárné ky

seliny arsénové ve vřelé vodě nebo vřelé rozředěné kyselině

solné osazují se za několik dní osmistěny. Přechod z vidu

beztvárného ve krystalovaný má za následek vyvinutí světla:

ve tmě je viděti v roztoku beztvárné kyseliny arsénové

každý tvořící se osmistěn co jiskru světlou, nažloutlou neb

namodralou.

Horkem se kyselina arsénová v páry mění; jeli uhlí

přítomno, pouští kyslík a mění se v arsén (AsOa+3C= As

+3CO). Pro sebe pálená nedává žádnou vůni, ač patrně

prchá, na uhlí však pálená ihned vůni česnekovou šíří;

neb tu se tvoří arsén, který však ovšem hned zase znova

se okysličuje.

Se zásadami dává soli arsénany (Arsenigsäure-Salze),

větším dílem jedovaté.

Nad míru vzácně (v pecích rudních) byla také nale
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zena kyselina arsénová ve hranolech, tak že vlastně troj

tvárná jest, - -

Kyselina arséničná (AsOs, Arsensäure neb Arseniksäure)

tvoří se okysličením z předešlé: ta se poleje kyselinou du

sičnou, zahřívá pokud není rozpuštěna, tekutina do sucha se

odkouří a zbytek pozorně zahřívá, pokud se neroztopí. Jest

bílá sklovitá látka, anebo bílý prášek, který silným horkem

na kyselinu arsénovou a kyslík se rozpadává (AsOs = AsOa

+20). Na vzduchu se rozplývá, ve vodě přesnadno se roz

pouští, aroztok vypařováním osazuje veliké průzračné krystaly:

hydrát kys. arséničné, AsOs+3HO. Je prudký jed a dává

se zásadami mnohonásobné soli, arséničnany (Arsensäure

Salze), mnohdy výborně krystalované. Mnohé z těch solí

jsou i v přírodě, co minerálie často překrásné. Kyselina

arséničná je památna pro svou mnohonásobnou shodu s ky

selinou fosforečnou (PO-3HO), neboť jest jako tato kyse

lina trojsytná čili trojbásická. •

Arséničnanu draselnatého krystalovaného (KO,2HO+AsO4)

užívá se v barvířství: připravujeť se pálením rovných částí

bílého utrýchu a ledku, rozpuštěním vypálené hmoty ve vodě

a volným odkuřováním roztoku. Krystaluje v průhledných,

bezbarevných a velikých krystalech, tvaru čtverečného,

hutnoty 264, chutná co ledek a rozplývá se v 5 částech vody

studené.

242. Arsénovodík. Jako fosfor dává také arsén slouče

nin vícero, jmenovitě arsénovodík plynný a pevný, ač o

druhém pramálo se ví. Tekutý posud neznám jest.

Arsénovodík (AsH, Arsenwasserstoff) je plyn bez

barvý, silným tlakem ztužitelný, hutnoty 269, zápachu

protivného a nanejvýš jedovatý! Tvoříť se vždycky, kdykoliv

arsén nebo sloučeniny arsénové (vyjma sirníky) vodíku

v tom okamžení se dotýkají, ve kterém právě z nějaké

sloučeniny ven vystupuje, na př. když na zinek s arsénem

slitý chlórovodík nalejeme (As + 3Zn + 3ClH = 3ZnCl

+AsH,), anebo když do stroje, ve kterém se vodík vyvi

nuje, kyselinu arsénovou dáme (AsO,+6H= 3HO+AsH,).

Zapálen hoří plamenem modrobílým a vydává hustý bílý

dým kyseliny arsénové (AsH,+6O = AsOa+3H0); střep
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porculánový do plamene držený pokrývá se hnědočernými

blamami, které nejsou než kovarsén z plamene na studený

porculán usazený.

Nejznamenitější je arsénovodík tím, že slabou řeřavo

stí dočista na arsén a na vodík se rozštěpuje. Hnán ku

př. skrze trubici skleněnou, na jednom místě kahanem roz

pálenou, osazuje hned za tím místem všecken arsén svůj

co kovolesklý kroužek, zrcadlo arsénové (Arsenspiegel) na

zvaný, a z trubice vychází pouhý vodík. Na této okolnosti

založil Angličan Marsh nejcitlivější po něm nazvanou průbu

na utrých.

243. Chlórid arsénový (Arsenchlorür AsCl,) je tekutina

těžká, hustá, bezbarvá, na vzduchu dýmající a přejedo

vatá. Tvoříť se přímo z arsénu a chlóru. Vodou se roz

kládá na kyselinu arsénovou a chlórovodík (AsCla+3HO

= AsOa+3ClH).

Iódid arsénový je pěkně červená (cihlová), v perlově

lesklých lupenech krystalovaná sloučenina.

Sirníkův arsénu jest vícero a nemálo zanímavých. Bu

diž tuto řeč hlavně jen o dvou.

Sirník arséničitý (AsS, Zweifach Schwefelarsen), oby

čejně červený utrých (Realgar, rother Arsenik) zvaný, nachází

se v přírodě v průhledných pěkných krystalech, tvaru

klinorhombického, barvy krásně zářové, vrypu a prášku

oranžového. Hutnost mají 354, roztopují se snadno a

mohou být bez proměny destilovány. Uměle připravuje

se tato sloučenina buď spojením arsénu a síry v udaném

poměru dostatečným horkem, anebo (na hutích) destilová

ním kyzu arsénového s kyzem železným pojednou (FeAs.FeS,

+2FeS, = AsS2+4FeS). Uměle připravený sirník arséni

čitý je látka sklovitá, beztvárná, těžká, lesku diamantového,

barvy rubínové neb zářové, prášku oranžového. Obyčejně

drží v sobě také něco sirníku arsenového (AsS,). Cervený

utrých slouží dílem co barva, dílem ale a hlavně v ohně

strojství ku přípravě indického bílého ohně (indisches Weiss

feuer), jenž se ze 24 částek ledku 7 částí síry a 2 částí

realgaru (všeho drobně tlučených) skládá a zapálen pla

menem skvoucím bílým, téměř jako fosfor v kyslíku, hoří.
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Sirník arsénový (dreifach Schwefelarsen, AsSg) na

chází se v přírodě samorodý v krystalech rhombických,

obyčejně jen v lupenatých nakopených kavalech, barvy

temně, vrypu jasně citronových, lesku demantového, hut

noty 3:46, průzračných neb prosvítavých a snadno roztop

ných. Roztopením však se mění v beztvárný sirník arsé

nový, barvy jacintové, hutnoty 276, jenž sklovité, dokonale

průzračné kapky tvoří a nikdy více nekrystaluje. Na mokré

cestě tvoří se sirník arsénový, kdykoliv do roztoku kyse

liny arsénové neb nějakého arsénanu sírovodík dáme, co

sraženina ohnivě citronová (AsOa+3SH = AsSa+3HO),

avšak jen tehdáž, když roztok kyselý jest; kdykoli je zásada

přítomna aneb obzvláštně když zásady nadbytek jest, ne

utvoří se žádná sraženina, poněvadž se nejen kyselina arsé

nová, ale i zásada v sirník mění (na př. AsOa.KO+4SH

= AsSs.KS+4HO) a sloučenina obou sirníkův (sirná sůl

viz 119) ve vodě rozpuštěná se udržuje. Jestliže k tako

vému roztoku kyseliny arsénové alkalickému a se sírovo

díkem smíšenému potom kyselina se přidá, ihned žlutý

sirník arsénový se vyloučí, protože sirník alkalického kovu,

který spojen jsa s arsénovým sirníkem rozpustný jej činí,

tím se rozkládá, na př. AsS, KS+HCl = AsSa+KCl+SH.

Naopak zase sirník ammonatý nebo draselnatý přilitý k ta

kovému roztoku, ve kterém již sraženina sirníku arsénového

přítomna jest, působí okamžité její zmizení, slučujíc se

s ním na rozpustnou sůl sirnou, na př. AsSa NH,S (sirník

arsénovo-ammonatý, aneb síroarsénan síroammonatý). Tyto

pak sloučeniny sirníku arsénového (na místě kyseliny) se

sirníkem alkalického kovu (na místě zásady) v skutku mo

hou býti samy pro sebe připraveny, mnohdy v pěkných kry

stalech. Také mnohé krásné rudy jsou takové sloučeniny,

na příklad jasnorudek (Rothgülden) = AsSs.3AgS, canthokon

=AsSa3AgS+AsSs.3AgS, a mnoho jiných.

Sirník arsénový připravuje se uměle na hutích sub

limováním bílého utrýchu se sirou (2AsO,+9S = 2AsSs

+3SO.), ale látka takto připravená, jež v obchodu žlutý

utrých (Auripigment) sluje a beztvárné, neprůzračné, bledě

citronové, těžké kavaly tvoří, je náramně nečistá, obsahujíc
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sotva '/,o sirníku arsénového a výše "o kyseliny arsé

nové. Z té příčiny je nad míru jedovatá, mnohem jedova

tější než čistý sirník. Slouží co barva malířská,

Sirník arséničný (Fünffach-Schwefelarsen, AsS.) tvoř

se smíšením kyseliny arséničné rozpuštěné se sírovodíkem:

AsOs+5SH = AsSs+5HO. Také v tom případě musí být

tekutina kyselá, v roztocích alkalím nasycených nebo pře

sycených tvoří se mimo sirník arséničný také sirník žíra

vinný a oba ve spojeninu rozpustnou vcházejí, na př. AsO3.KO

+6SH= AsSs.KS+6HO. Tento sirník je bledě žlutý, sna

dno roztopný. V přírodě ho není.

244: Arsén podobá se mimo již vytčené chemické

ohledy také v tom fosforu, že sám krutý jed jest, ještě více

však jeho sloučeniny s kyslíkem a chlórem (vůbec ty co

rozpustné jsou); méně nerozpustní sirníci. Nejnebezpečnější

však jestarsénovodík, protože plyn jest. Nejčastěji přihazuje

se neštěstí všelijaké bílým utrýchem, jenž dílem pro svou

podobu (bílý prášek) snadno (ač jestliže vůbec v domácnosti

ho jest) ku potravě připlésti se může, dílem pro neznatnost

svou a prudké účinky zlou vůli lidskou až příliš podporuje.

Za tou příčinou prodej utrýchu (i arsénových sloučenin

vůbec) dle možnosti se ve všech dobře zařízených zemích

zamezuje a ztěžuje, poněvadž tam, kde ho dříve mnoho

zbytečně užíváno bylo (trávení myší, namáčení obilí, pří

sada ke svíčkám atd.), nyní větším dílem příhodnějších

prostředkův máme, na př. fosforové těsto pro myši. Již 4

zrna ("/go lotu) kyseliny arsénové mohou člověka usmrtiti,

10 zrn působí smrť téměř jistou. Protijed nejvýtečnější je

buďto hydrát kysličníku železitého (vodnatý, nesušený) anebo

hydrát magnesie; oba prostředky sluší nemocnému zvící

několika lžicí (ovšem pokud čas jest) podati, neboť arsénam

železitý (AsO,4Fe,O,) a hořečnatý (AsOa3MgO) jsou oba

docela nerozpustní.

Co se týče skoumadel na arsén, hlavní již byla uve

dena: sírovodík a žíraviny (žlutá sraženina), pálení na uhlí

(vůně), ale nade všecka zkouška Marsh'ova; nerozpustné

látky ovšem dlužno dříve rozpustiti, nežli s nimi možno

průbu podniknouti. Těmito tak citlivými skoumadly ostatně
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dokázáno, že arsén (arci ve množství pramalinkém) v pří.

rodě přerozšířen: skoro všecky železné rudy mají mimo

mangan a fosfor také maličko kyseliny arséničné; ba mnohé

prameny léčivé (Wiesbaden, Teplice, Šternberk atd.) obsa

hují pramalinko arséničnanu železnatého (AsO, Fe0) roz

puštěného, jejž jmenovitě snadno v okru z těch zdrojův

usazeném lze chemicky dokázati.

* HLAVA LII.

A n t i m ó m,

Sb = 122.

245. Antimón (Antimonium č. Stibium, Antimon, Spiess

glanz, čes. surmík, strabík *) je kov pro zajímavé vlastnosti,

mnohonásobné sloučeniny a hojné užívání z této třídy snad

(vyjma cín) nejdůležitější; nacházít se samorodý, okysli

čený a se sirou spojený: tato poslední sloučenina je nej

obecnější a hlavní ruda antimónová. -

Antimón prodejný připravuje se ze sirniku antimóno

vého přirozeného (SbSa) tímto způsobem: železné hřeby

rozpálí se v tyglíku hliněném na červeno a přidá se sirník

antimónový; železo zmocní se síry a splývá na vrchu co

tekutá vrstva sirníku železnatého, pod ním jest tekutý an

timón (SbS, + 3Fe = Sb + 3FeS). Po ustydnutí oddělí

se obě vrstvy mechanicky a antimón (ač nečistý, jmenovitě

železem pomíšený) do obchodu se dává.

Nejčistšího kovu nabývá se pálením kysličníku antimó

nového (SbO,), jehož nad míru lehko lze čistého nabyti, suhlím

a troškou bezvodné sody (pro snadnější v jedno slití):

SbO,+3C = SbO+3CO.

Čistý antimón je kov tvrdý, křehký, snadno na prášek

roztepatelný, hutnoty 672, lesku silného kovového, barvy

bílé namodralé (méně však nežli zinek). Horkem asi +450"

se roztopuje, řeřavostí bílou v páry se mění a může tudíž

jako zinek býti destilován. Na lomu okazuje vždycky slo

*) Basilius Valentinus na konci 15. století již učil vyráběti kov

ze surmy.
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žení z krystalův šupinatě srostlých, avšak tím menších,

čím kov čistší; antimón prodejný (železnatý) obzvláště ve

liké lupeny krystalové na lomu okazuje. V přírodě na

chází se úplně v rhomboědru krystalován (tedy jako arsén).

246. Na vzduchu se antimón málo neb nic nemění, roz

topený ale na vzduchu rychle se okysličuje, a ve velkém

žáru hoří plamenem modravě bílým, pouštěje hustý bílý

dým (kysličník). Dmuchavkou na uhlí až do vření roz

pálený hoří dále, také když se z plamene vyjme a jen

vzduch tenkým proudem naň fouká. Vroucí žhavá kulička

antimónu s výše na podlahu hozená rozprská se na krásnou

ohnivou hvězdu. -

Kyseliny málo na antimón účinkují: chlorovodík ani

vroucí mu neškodí, kyselina sirková jen silná vroucí ho roz

pouští, kyselina dusičná jej v bílý prášek (kysličník) mění,

ale nerozpouští. Ve královské však lučavce se snadno roz

pouští, také do chlóru hozen (co jemný prášek) hoří a v

tekutý chlórid se mění. Kysličníky má dva, kysličník an

timónový (Antimonoxyd, SbOa) a kyselinu antimóničnou (An

timonsäure, SbOS). Třetí je z obou těch předešlých složen.

247. Kysličník antimónový nachází se v přírodě co pěkný

minerál, bělotec (Weissspiessglanz), v bílých, perlově lesk

lých hranolech tvaru orthorhombického. V Alžíru jest ho

celé ložisko. Uměle tvoří se hlavně pálením antimónu na

vzduchu. Do hliněného tyglíku, jenž do žhavého uhlí šikmo

postaven jest, tak že jen na dně žže, nahoře pak jen teplý

jest, dá se antimón : jak mile se kov dostatečně rozpálí,

začne hořeti, hustý bílý dým vydávati, a ten se nasazuje

na studeném kraji tyglíku v podobě kůry z lesklých jehel

krystalových složené, za horka žluté, za studena bílé. Také

kulička antimónu, dmuchavkou na uhlí rozpálená a pak

stranou postavená chladnouc odívá se hustým chumáčem

pěkných jehel kysličníku antimónového.

Umělé krystaly jsou bílé hranoly neb jehly, hutnoty

5.6, jenž v zavřených nádobách červenou řeřavostí tají,

vyšším žárem těkají, na vzduchu však páleny kyslík při

jímají a v neroztoplivý žlutý prášek (SbO,) se přeměňují.

Někdy se mezi těmi jehlami (květ antimónový, flores anti
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monii) takové průhledné osmistěny nacházejí: jestiť tedy

kysličník antimónový dvojtvárné tělo. Uhlím a vodíkem za

horka snadno pouští kyslík.

Chlórid antimónový (SbCl,) s vodou smíšený rozkládá

se ihned na kysličník antimónový a vodu (SbCla + 3HO

= SbO, + 3ClH.) Rozklad je tím úplnější, čím více vody

se přidá, a všecky ostatní kovy, jež třebas co nečistota ku

chlóridu antimónovému byly přimíšeny, nevyloučí se, tak že

patrně tato cesta nejlepší jest ku vyrobení čistého kyslič

níku, obzvláště an později uslyšíme, že chlórid antimónový

přesnadno se připravuje. Jediné třeba jest tento bílý práš

kovitý kysličník vyvařiti slabým roztokem sody, protože

částku chlóridu antimónového urputně zadržuje.

Kysličník antimónový je velmi slabá zásada, poněvadž

se jen nerád v kyslíkových kyselinách rozpouští, spíše

mohl by přičten býti ke kyselinám, neboť se v alkaliích

netěkavých (drasle, nátronu) lehce a rychle rozpouští, dá

vaje s nimi sloučeniny.

248. Kyselina antimóničná (SbOS) tvoří se zahříváním

nejdrobněji tlučeného antimónu se silnou kyselinou dusičnou

co těžký bílý prášek. Avšak těžko tou cestou čisté se na

bývá: lépe jest smísiti 1 část drobně třeného antimónu se

třemi č. ledku tlučeného a házeti směs po troškách do žha

vého tyglíku hliněného. Žhavá hmota vychladlá se rozetře

a studenou vodou proplakuje (pro odstranění zbytečného

ledku) a zbytek se ve vodě delší čas vaří: roztok procezený

obsahuje antimóničnan draselnatý (KO.SbO. ), jenž po od

kouření vody co bílá beztvárná sůl zbývá. Kyselina dusičná

do toho roztoku vlitá vylučujejemný bělostný prášek, hydrát

kyseliny antimoničné SbOs 5HO, jenž lakmus slabě červení

(tedy ve vodě trochu se rozpouští). Jiný způsob připravo

vání kyseliny antimoničné jest: vlíti chlórid antimóničný

(SbCl.) do velikého množství vody; vylučujeť se taktéž

bělostný prášek, kyselina antimóničná (neboť SbCls + 5HO

= SbOs+5ClH), ale ten má jiné složení, SbO3, 4HO, a se

zásadami jiné soli dává, jmenovitě jest kyselina dvojsytná,

t.j. spojuje se se zásadami po dvou rovnomocninách, na př.
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SbOs 2KO. Z té příčiny má druhá tato kyselina ve vědě

jmeno metantimóničné (Metantimonsäure).

Oba uvedené hydráty horkem mírným pouštějí vodu

a mění se v bledě citronovou bezvodnou kyselinu. Ta však

přílišným horkem pouští kyslík a mění se ve žlutavý ne

roztopitelný prášek, ten samý, co také při vypalování ky

sličníku antimónového na vzduchu se tvoří. Máť sloučení

SbO, a byl od starších chemiků kyselinou antimóničelou

(Antimonige Säure) zván; jest však přiměřeněji psáti jeho

složení SbOsSbO. (= 2SbO,) a jmenovati jej antimónič

nan antimónový (Antimonsaures Antimonoxyd).

Vlastní soli antimónové (Antimonoxydsalze) jsou řídké

a málo užívané; hlavní z nich vinan draselnato-antimónový

č. dávivý vinný kámen (Brechweinstein) poznáme až v lučbě

ústrojné. Zde hlavně se chlóridy a sirníky se chceme se

známiti.

249. Chlóridy antimónu. Jsouť dva, srovnalé s ky

sličníky.

Chlorid antimónový (Antimonchlorür Sb Cl,) tvoří se

přímo z prvkův svých, když je antimón v nadbytku (nad

bytkem chlóru tvoří se chlórid následující.) Obyčejně však

připravuje se takto: přirozený sirník antimónový čili surma

rozpustí se ve vřelé kyselině solné (SbS, + 3CIH = SbCla

+ 3SH). Roztok, obyčejně žlutý od železa v surmě obsa

ženého, obsahuje mimo chlórid antimónový ještě vodu a

nadbytečný chlórovodík, i odkuřujeť se tedy ve křivuli

prostranné, pokud průba tekutiny vyňatá chladnutím ne

tuhne; pak se oheň přituží a jimadlo čerstvé suché přiloží,

do něhož bezvodný chlórid se destiluje. Jestiť látka šedobílá,

prosvítavá, složení krystalového, již v obyčejném teple

měkká (proto máslem antimónovým, butyrum Antimonii,

nazvaná), teplem +73" na tekutinu čirou tající, horkem

+223° vroucí a destilující. Na vzduchu dýmá slabě a při

tahuje vodu; ve vodě se nerozpouští, leč toliko hned se jí

na kysličník antimónový a chlórovodík rozkládá (SbCls+3HO

= SbO, + 3ClH). Jen takovou měrou může ve vodě býti

rozpuštím, že se do vody znatné množství kyseliny solné

neb (ještě lépe) vinné přidá. Také již utvořená sraženina
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může dostatkem přidaných kyselin jmenovaných opět býti

rozpuštína.

Sedlina, která se vylučuje vodou z chlóridu antimóno

vého, není vlastně pouhý kysličník, leč sloučenina kyslič

níku se chlóridem, a sluje pulvis Algaroti. Studený vodou

sražený ten prášek je 2SbOa + SbCla, horkou ale 5Sb0,

+SbCls. Vařeny se sodou rozpuštěnou mění se obě slou

čeniny v pouhý kysličník, nebo SbCl, + 3(NaO.CO,) =

SbOa+3NaCl+3CO,.

Chlórid antimónový silně leptá zvířecí částky a proto

se ho užívá co leptadla na kůži, pak též na potahování

hlavní ručnicových (železných neb ocelových) hnědou kůrou

(Bruniren).

Chlórid antimóničný (Antimonchlorid, SbCls) připravuje

se zahříváním kovu ve proudu suchého chlóru. Je tekutina

bezbarvá, řídká, hutnější nad vodu, dýmá na vzduchu,

Vřením se rozkládá na SbCl, a 2Cl, vodou na SbO3 a 5ClH.

250. Sirníci antimónu. Jsouť dva, sirník antimónový

(Dreifach-Schwefelantimon, SbSg), jenž se rovná kysličníku

antimónovému (SbOa), a sirník antimóničný (Fünffach-Schwefel

antimon, SbSs), jenž se rovná kyselině antimóničné (Sb0.).

Mimo tyto dva o jiném nevíme. -

Sirník antimónový samorodý je hlavní ruda antimó

nová a sluje mineralogům surma (GrauspiessglanzerZ, An

timonglanz). Tvořítě dlouhé rhombické hranoly barvy olo

věné, lesku silného kovového, hutnoty 4:75, prášku temno

šedého. Obyčejně nachází se vrostlý a vtroušený ve star

ších horninách, a z těch se mírným horkem vypouštívá i do

formy bochníkův slitý prodává. Již plamenem svíčky se

roztopuje, silným horkem v páry se mění a destiluje; na

vzduchu však delší čas pozorně (aby se neroztopil) pálený

t. j. pražený, mění se zcela v šedý kysličník antimónový

(SbSg+9O = SbO,+3SO.), jenž takto připravený sluje po

pelem antimónovým (Antimonasche). V kyselině solné teplé

se snadno rozpouští, ve chlórid mění a sírovodík docela

čistý pouští (SbS, +3CIH= SbCla+3SH).

Sirník antimónový tvoří se také na mokré cestě, kdy

koliv k roztoku antimónovému, na př. chlóridu antimón0
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vému, sírovodík přistoupí, avšak jen tehdáž, když roztok ky

selý neb obojetný jest, nikoliv když alkali v nadbytku ob

sahuje, z těch samých příčin, které již u arsénu dostatečně

byly vyloženy. Také sirník ammonatý neb draselnatý v nad

bytku přidaný žádnou sedlinu nezpůsobuje: tať pak te

prvé přidáním kyseliny se vylučuje. V tomto případku sráží

se v podobě hojných klkův ohnivě červených (feuerroth). Su

šená ta sraženina je prášek barvy ohnivé, kyprý, hutnoty 4:15,

je slovem beztvárný sirník antimónový. Horkem se roztopuje

a stydna v krystalovaný sirník č. surmu se mění. Naproti tomu

surma silně rozpálená a najednou do vody vlitá mění se

v látku černou, průhlednou, sklovitou, prášku červeného t. j.

sirník beztvárný.

Beztvárný sirník antimónový byl někdy jmenem ker

mes minerale důležitý mnohochválený lék, a dosavad se ho za

lék užívá: k tomu však připravuje se jináče. Slušno však

dříve ještě věděti, že sirník antimónový k sirníkům jiných

kovův se chová, jako kyselina k zásadě, t. j. on se s nimi

spojuje a podvojné sirníky (sirné soli) dává, ve kterých on

kyselinu, druhý sirník zásadu představuje. Jmenovitě ty se

sirníky kovův alkalických (KS, NaS, NH,S) jsou znamenitě

ve vodě rozpustné. Kdykoli se surma tlučená s vodou a

sirníkem draselnatým, sodnatým atd. vaří, tvoří se takový

dvojný sirník, a roztok procezený stydna osazuje hojnou

červenohnědou sedlinu, kermes, t. j. beztvárný sirník anti

mónový. Obyčejně vaří se 1 část třené surmy a 20 částí

bezvodné sody ve 250 částech vody; roztok čirý bezbarvý

chladna osazuje kermes, k němuž ale v tomto pádu také

kysličník antimónový je přimíšen.

Sirník antimónový se za horka s kysličníkem antimó

novým ve všech poměrech slévá a dává hmoty tvrdé, sklu

docela podobné, beztvárné, sklem antimónovým (vitrum anti

monii) nazvané, které, když mnoho sirníku obsahují, černé,

lesklé, neprůhledné, když mnoho kysličníku mají, jacintové,

čiré, průhledné jsou. Višňovec (Rothspiessglanzerz), minerál

v temně purpurových, kovolesklých jehlách vrypu višňového

krystalovaný, má sloučení 2SbSa+SbOa:

Sirníku antimóničného není v přírodě. Uměle připravuje so
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z chlóridu antimóničného (SbCls) sírovodíkem co sraženina

ohnivě oranžová (SbCls+5SH = SbS,+5CIH). Obyčejně

však takto: surma drobně třená vaří se ve vodě se sirní

kem sodnatým (NaS, jehož lehko je nabyt pálením bezvodné

sody s uhlím) a sirou; tvoříť se roztok nažloutlý, jenž do

jisté houštky odkouřen krásně bledě žluté, průhledné tetra

ědry osazuje, které mají sloučení NbSs.3NaS+18HO, jsou

tedy sirník antimónično-sodnatý anebo síroantimóničnan

trojsírosodnatý (SbS,+3NaS+2S = SbS,3NaS). Roztok

těch krystalův *) ve vodě kyselinami vodnatými vyvinuje

sírovodík a usazuje ohnivě oranžový sirník antimóničný

(SbS,3NaS+3CIH = 3NaCl+3SH+ SbS.).

Sirník antimóničný již mírným horkem se rozkládá na

síru a na šedý sirník antimónový (SbS = SbS,+2S). Slou

žíť v lékařství jmenem zlaté síry (Sulfur auratum, Gold

schwefel), a jest –jako již z tuto řečených dějův každý

poznává– sirná kyselina, t. j. s jinými sirníky na sirné soli

se spojuje.

251. Antimónovodík. Již z věcí posud řečených převeliká

srovnalost antimónu s arsénem ve všech ohledech chemi

ckých patrně na jevo vychází. Tať se hlavně potvrzuje

tou okolností, že antimón jako arsén také s vodíkem se

slučuje i antimónovodík (Antimonwasserstoff) dává, plyn

bezbarvý, hnusně vonící, jedovatý, jenž modrobílým pla

menem hoří a přitom dým bílý dává (SbH,+6O = SbO,

+3HO). Střep porculánový v plamenu béře blamy černé

na sebe, jako v arsénovodíku; také v trubici sklenné pálený

antimonovodík nasazuje zrcadlo antimónové. Blamy jak zrca

dlo od podobných arsénových tím se oddělují, že potřeny

roztokem chlórnatanu draselnatého (ClO.KO) se nerozpou

štějí, arsénové pak ovšem tak činí. Tvoříť se antimónovodík

(s vodíkem smíšený) vlitím antimónového roztoku do stroje,

ze kterého se právě vodík vyvinuje.

252. Skoumadla; užívání antimónu. Poznání antimóno

vých sloučenin, jak asi by díti se mělo, vysvítá již z pře

*) Slujít obyčejně Šlippovou solí (Schlippe'sches Salz) podle ob

jevitele.
-

#
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dešlých stránek dostatečně, předce však některé znaky ještě

buďtež uvedeny. Nerozpustné sloučeniny ovšem dříve slušno

rozpustiti (ve vřelém chlórovodíku nebo královské lučavce).

Již pouhá voda rozkládá roztok, ač neníli přílišně kyselý,

a v mléčnou tekutinu jej mění; káli a nátron srážejí bílý

kysličník, který ale nadbytkem obou opět se čiře rozpouští;

ammoniak vylučuje také kysličník, ale nadbytkem vzatý jej

nerozpouští. Chování k sírovodíku (v kyselých roztocích oran

žová sraženina, přidáním ammoniaku neb sirníku ammona

tého míjející) již bylo vyloženo. Konečně také u pevných

těl chování před dmuchavkou (bílý dým v jehličkách se

nasazující) dostatečných znakův dává. Zinkový plech sráží

z roztokův antimónu kov co černý prášek (SbCl,+3Zn

=Sb-+3ZnCl).

Užívání antimónu veliké jest; mnohonásobné sloučeniny

jeho (kysličník, sirníci, chlórid, skla antimónová atd.) hlavně

co léky, dílem také co barvy slouží; kov sám slívá se s ji

nými aby jim tvrdost dával, a slitina kovu z počtu zajisté

nejušlechtilejších a člověčenstvu blahodárných, liternina

(Letternmetall), je složena z antimónu a olova. Mimo to je

téměř nepočetná řada důležitých rud měděných, olověných,

stříbrných a j., jenž jmenované kovy co sirníky se sirníkem

antimónovým spojené obsahují, na př. zinkenit = SbSs.PbS,

berthierit = SbSs.FeS, burnonit = SbS,4PbS+SbSs.2Cu,S,

krušek (Sprödglaserz) = SbS,6AgS, temnorudek (dunkles

Rothgiltigerz) = SbSa3AgS a mnohé jiné.

HLAVA LIII.

• W # z Im UI t.

- ' Bi = 208.

253. Vizmut (bismuthum, Wismuth *), kalík) je kov do

sti skrovně v přírodě rozšířený: nacházíť se hlavně samo

rodý, jen poskrovnu co kysličník a sirník. Všecken viz

mut, cokoli ho v obchodu jest, dobývá se z kamení, v němž

*) Již u spisovatele Agrikoly roku 1529 vizmut za zvláštní kov

se uvádí... ... ... ... -

v štářů, chami, 19
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vizmut samorodý v drobných hrubých zrnech vrostlý jest,
tak zvaným vycezováním (Aussaigern): ruda totiž hrubě

rozklepaná pálí se mírnou řeřavostí ve hliněných nebo

železných rourách nakloněných. Vizmut v kamení vrostlý

se roztápí a vytéká z dolejšího konce těch trub do podsta

vených železných mis. Prodejný vizmut obsahuje (ač ve
množství dosti skrovném) rozličné přimíšeniny, přijaté z rud

spolu s ním do kamení vrostlých, na př. arsén, železo atd.

Čistí se buď delším tavením ve hliněném tyglíku s přida

ným ledkem (asi '/, dle váhy), jenž cizi kovy okysličuje,

anebo ještě lépe prostočistý (absolut rein) se robí ze zása

ditého dusičnanu vizmutového (jenž velmi snadno čistý se

připravuje), páleného s uhlím a sodou.

Vizmut je kov velmi hutný, maje hutnotu (čistý) 980

(prodejný asi 985), křehký méně než antimón, předce však

v moždíři snadno na prášek roztepatelný, lesku silného

kovového a barvy obzvláštní a neobyčejné, totiž patrně rů

žové. Taje nad míru snadno, teplem +264", a pomalu tu

hna snadno se krystaluje, neboť kavaly prodejného vizmutu

rozbité vezdy se zjevují býti složenými z velikých zrcadelně

leskutých lupenův krystalových. Pomocí jistých opatrností

nabývá se (asi tou cestou, která u síry vyložena byla) pře

krásných a velikých kostkových krystalův vizmutových,

majících obyčejně plochy stupňovitě prohlubené. Dlouho

byly ty krystaly jmíny za skutečné kostky; nejnověji však

okázalo se, že vlastně náležejí do soustavy rhomboědrické

(jako arsén i antimón); nýbrž základní tvarové jmenova

ných tří kovův jsou takměř totožní (osová hrana základního

rhomboědru má úhel 87°): vidíme tedy, že znamenitá

shoda těchto tří kovův mezi sebou, která ve všech jejích

chemických poměrech se okazuje, také jich isomorfismem

potvrzení svého nabývá.

Na vzduchu se vizmut málo mění, řeřavý však rychle

se okysličuje; na uhlí dmuchavkou pálen vře a hoří, pou

štěje hustý dým hnědý (kysličník vizmutový). V kyselinách

se těžko rozpouští, vyjma dusičnou, která i studená nad

míru lehko ho přijímá: tu pak se mění v kysličník vizmu

tový (BiO.), jenž ve spojení s kyselinou do roztoku vchází:

*
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Známe při něm tři jednoduché kysličníky, nepočítaje

několik složených.

254. Kysličník vizmutičitý (Wismuthoxydul, BiO,) je

tělo netečné, prášek šedý, drobnokrystalovaný; s kyseli

nami se neslučuje, nad míru těžko se vydobývá a horkem

na vizmut a na kysličník vizmutový se rozkládá (3BiO,

= 2BiOa+Bi).

Kysličník vizmutový (Wismuthoxyd, BiO,) nachází se

v přírodě skrovně co okr vizmutový, a dělá se uměle hlavně

z bílého dusičnanu vizmutového (BiO.NO.), jenž v platinové

nádobě mírnou řeřavostí pálený na prášek za horka temně

oranžový, za chladu temněžlutý, světlem slunečným jaksi

zelenající se rozsypává. Totoť jest bezvodý kysličník. Ře

řavostí červenou taje a stydna tvoří temně žlutou, z lupenův

složenou hmotu, hutnoty 8.5 (asi). Ve hliněných neb por

culánových tyglících pálen spojuje se s hlinou a křemenem

i prožírá tygle.

Kysličník vizmutový je zásada, ač dosti slabá, neboť

vizmutové soli (Wismuthoxydsalze), které s kyselinami skládá,

obyčejně bezbarvé a krystalované, již vodou se rozkládají

na kyselinu a na soli zásadité nerozpustné. Jen za přítom

nosti nějaké silnější kyseliny (solné, dusičné, vinné) mohou

bez rozložení ve vodě býti rozpuštěny. Roztok jich sráží

se draslem i ammoniakem bíle; sraženina, hydrát kysličníku

vizmutového, vařena se silným roztokem žíravého drasla pou

ští vodu a mění se v lesklé žlutlé jehličky bezvodého ky

sličníku. -

Kyselina vizmutičná (Wismuthsäure, BiOs) tvoří se pou

štěním chlóru na hydrát kysličníku vizmutového, politý

vřelým a sehnaným louhem žíravým. Jestiť bezvodá hnědá,

hydrát její jest prášek těžký, pěkně a jasně červený. Již

mírným horkem se rozpadá na kysličník a na kyslík; ten

týž účinek způsobují kyseliny silné, vyhánějíce kyslík a spo

jujíce se s kysličníkem zbývajícím (BiOs = BiOa+2O).

Kyselina vizmutičná a kysličnik vizmutový dávají ve

spolek všelijak barvené, málo důležité sloučeniny.

255. Ze solí kyslíkových vizmutu promluvíme hlavně

jen o dusičnanu,

19*
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Sypouce drobně tlučený vizmut po štipcích do nepříliš

sehnané kyseliny dusičné, vidíme, že nad míru snadno a

rychle se rozpouští; spolu se tekutina silně zahřívá. Z te

kutiny kovem nedocela nasycené vylučuje se chladnutím

ve velikých a krásných, čistě bílých krystalech trojdusičnan

vizmutový (Neutrales salpetersaures Wismuthoxyd, BiO.3NO5

+9HO). Tyto krystaly možno ve vodě jen tehdáž čistě

rozpustiti, když něco kyseliny dusičné přidáme; čistou vo

dou se v prášek bílý rozsypují, a i roztok s nadbytkem ky

seliny připravený do většího množství vody vlit jsa osazuje

ihned hustou bílou sedlinu, složenou ze samých perlově

lesklých lupínkův (BiOs.NO,+2HO, basisch-salpetersaures

Wismuthoxyd), Suchá je prášek těžký, bílý, v lékárnách a

obchodu jmenem běloby španělské (Spanischweiss) anebo

magisterium bismuthi známá. Vřelá voda ubírá ještě více

kyseliny a způsobuje soli zásaditější. Vidno patrně, že tato

vlastnost vizmutového roztoku (jako u antimónu) snadné a

rychlé činí čištění vizmutu od jiných kovův.

Trojsíran vizmutový (BiO,3SO) spolu s vodou v bílých

krystalech se tvoří z vizmutu a vřelé kyseliny sirkové.

Vodou se rozkládá jako dusičnan.

Také uhličitan vizmutový jest (BiO.CO,+HO), jenž co

bílý prášek roztokem sody z roztoku vizmutového padá.

256. Chlórid vizmutový (Wismuthchlorür, BiCl.) tvoří

se přímo z prvkův, buď hořením vízmutu ve chlóru nebo

rozpuštěním kovu v královské lučavce. Roztok musí býti

v křivuli odkuřován, pokud odchází voda a zbytečná kyse

lina. Bezvodý chlórid je šedobílý, zrnatý, neprůhledný,

taje přesnadno a vře (destiluje se) již mírným horkem. Na

vzduchu rozplývá, ve vodě nemůže býti rozpuštěn leč se

kyselinou (chlórovodíkem na př.) smíšené; čistou vodou se

hned rozkládá, docela jako chlórid antimónový. A i sám

roztok kyselý vlit do mnohé vody osazuje prášek bílý per

lově lesklý, tak zvanou bělobu perlovou (Perlweiss), to jest

2BiOa+BiCla, která se horkem roztopuje, ale nerozkládá.

Běloby jak perlové tak španělské užívalo se někdy víc než

nyní co léčivých prostředků, také prý co bílého líčidla, ač

ovšem sírovodíkem přelehko černajícího.

:
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357. Síra a vizmut se snadno spojují.

Slitím síry a vizmutu nabývá se látky černé kovolesklé,

sirníku vizmutičitého BiSs.

V přírodě nachází se sirník vizmutový (BiSs) v jasno

šedých kovolesklých rhombických hranolech, a sluje vizmuto

leštěn (Wismuthglanz). Uměle tvoří se tatéž sloučenina

přistoupením sírovodíku k jakému kolvěk roztoku vizmuto

vému co sraženina černohnědá, která se však v sirníku

draselnatém i ammonatém nerozpouští, jak to činí srovnalí

sirníci antimónu i arsénu. Také vizmutový sirník s jinými

sirníky kovovými sirné soli skládá, z nichž některé v pří

rodě co rudy se nalézají.

258. Hlavní užitek vizmutu jest na míchání s jinými

kovy, kteréžto lehko roztopnými činí. Tak např. cín k pí

štalám u varhan s vizmutem se slívá; slitina z olova, cínu

a vizmutu (Rose-ův kov) taje pod +100°.

Poznání vizmutových sloučenin nemá obtíží; jsouť jeho

soli, mimo antimónové, jediné, které vodou tak dokonale

se rozkládají; od antimónových však oddělují se chováním

k žíravému draslu a hlavně k sírovodíku.

HLAVA LIV.

Vzácně a méně známé kovy čtvrté třídy.

259. Tellur (Tellurium, zemník *); Te=64) je prvek

nad míru vzácný, jenž ve svých chemických poměrech (ač

kov jsa) velice k selénu a tudíž arci k síře se podobá. Na

cházít se samorodý, hlavně ale ve spojení s olovem, zlatem

a stříbrem v několika rudách řídkých a takřka jenom

v Sedmihradech po tu dobu nalezených.

Čistý tellur je kov barvy prostřední mezi cínovou a

olověnou, hutnoty 6:2, lesku silného kovového, dosti tvrdý,

ale křehký a snadno roztepatelný. Roztopem a pomalu schla

zen krystaluje se, a sice jako arsén, antimón i vizmut ve for

mách soustavy rhomboědrické. Taje tíž než olovo, snadněji

*) Latinsky tellus = země; objeven 1782 Müllerem, blíže zpyto

ván roku 1798 Klaprothem.
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než antimón, řeřavostí silnou vře měně se v plyn žlutý, a

může býti destilován.

Na vzduchu rozpálen jsa hoří plamenem čistě azuro

vým a mění se v kyselinu telluričitou (Tellurige Säure aneb

Telluroxyd, TeO.), která se na studených tělech v průhled

ných krystalech nasazuje a také samorodá byla nalezena;

se zásadami dává telluričitany, ale také co zásada se chová

t. j. s některými kyselinami se spojuje a dává tudiž soli

telluričité.

Tellur s ledkem pálen mění se (jako selén) v kyselinu

tellurorou (Tellursäure, TeO.,). Bezvodá je bílý prášek, vod

natá (TeO.3HO) tvoří pěkné bezbarvé hranoly šestiboké.

Se zásadami dává soli tellurany.

Tellurovodík, TeH, je plyn bezbarvý vůně protivné,

podobný selénovodíku a sírovodíku.

Tellur se spojuje obzvláště rád s kovy a dává telluridy

(Tellurmetalle), na př. TeK, tellurid draselnatý. Tellurid

stříbrnatý (TeAg) je bohatá a nepříliš vzácná ruda stříbrná

na Altaji. Tellurid vizmutový čili tetradymit je 2BiTe

+BiS,; bělinec (Weisstellur) je AgTea+AuTes; tellurid

olovnatý na Altaji TePb. Všecky tyto rudy mají pohled

kovový.

260. Vanadium (Vanad, Vanadin, vanadik*); V=685)

nachází se skoro jen co kyselina vanadová (VO2) v někte

rých převzácných minerálech, pak ve švédské rudě železné,

odtud pak ve švédském železe, konečně v měděných rudách

Mansfeldských (v Prusku) a Permských (v Rusku).

Kov sám je bílý téměř co stříbro, velmi lesklý, tvrdý

a křehký. Na vzduchu pálen okysličuje se a mění v ky
selinu vanadovou.

Kysličníky má hlavně tři: vanadnatý (Vanadsuboxyd,

VO), černý, grafitu podobný, docela netečný; vanadičilý

(Vanadoxyd, VO.), prášek černý, jenž s kyselinami modré

soli dává, ale také se žíravinami se spojuje a proto též

kyselina vanadičitá (Vanadige Säure) slouti může; konečně

*) Jméno vzato od staro-skandinavské bohyně Vanady; objevitel
Sefström 1830,



295

a hlavně kyselinu vanadovou (Vanadsäure, VO,). Tato je

prášek červený (cihelné barvy), těžký, bez chuti, asi v 1000

částkách vřelé vody rozpustný a červenou řeřavostí tající.

Roztopená a pomalu ochlazená krystaluje se v dlouhých

modrolesklých jehlách. Se zásadami dává soli vanadany a dvoj

vanadany; první žluté neb bílé, druhé pěkně červené

neb oranžové.

Hlavní minerálie vanadinové jsou: vanadinit (vanadan

olovnatý VOg3PbO+PbCl), hnědé šestiboké hranoly v Me

xiku a Sibiři; volborthit (vanadan měďnatý VOg4CuO+HO),

zelené, jemné, šupinovité a vlákenité krystaly, v Sibiři a

Duryňsku; aréoven (vanadan olovnato-zinečnatý), krystaly

temně červené, průhledné, asi jako krokoit v Rýnské

Falci.

Vanadium v ohledech přemnohých se chrómu podobá.

261. Šél čili wolfram (Wolframium, Wolfram, Scheel,

chvořík *); W=92) je kov sice v nemnohých sloučeninách,

ale v těch dosti hojně se nacházející. Tak na př. wolfram,

hlavní ruda šélová, provází tak hojně cínové rudy v do

lech Cinwaldských (v Čechách), že by jim tam celé vozy

naložiti mohl. V přírodě posud jen co kyselina šélová, se

zásadami spojená.

Kov sám co prášek snadno, v kusech ale přetěžko se

dobývá, protože jen v nejprudším ohni taje, jejž vůbec peci

naše vydávají. Jestiť barvy ocelové, lesklý, hutnoty od 17.5

do 18:3, patří tedy k nejhutnějším tělesům posud známým.

Je velmi křehký, ale náramně tvrdý; pilou pranic se ne

obrušuje, nýbrž proudem elektrickým na uhlí roztopen je

tak tvrdý, že rubín rýpe, tedy hned po diamantu a bóru

nejtvrdší známá látka. Kyselinami jen sehnanými se porušuje.

Na vzduchu pálen se mění v žlutý prášek (WOa).

Známe bezpečně dva kysličníky a třetí z obou nich složený.

Kysličník šéličitý (Wolframoxyd, WO,) je hnědý nebo

měděný, kovolesklý, hutnoty 121 a tělo docela netečné.

Kyselina šélová (Scheelsäure, Wolframsäure, WO) na

chází se v přírodě co okr wolframový, žlutý. Ve větším

*) Objevitel Scheele 1781.
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množství připravuje se vyvařováním co nejdrobněji rozetře

ného wolframu (šélanu železnato-manganatého) nebo těžka

(Tungstein t. j. šélanu vápenatého) v silné kyselině solné,

Cistší jest ta, co zbývá po vypálení šélanu ammonatého

(WO,NH,O) v otevřeném tyglíku. Jest prášek zrnatý barvy

sirkové, jenž na slunci zelená a hutnost 7.1 má. Neroz

pouští se ve vodě a kyselinách, ovšem ale v alkaliech a

dává s nimi šélany (Wolframsäure-Salze). Šélan draselnatý,

sodnatý, ammonatý jsou bezbarví, ve vodě rozpustní a

pěkně se krystalují.

Se sirou a se chlórem dává šél tytéž sloučeniny co

s kyslíkem; sirníci na př. oba (WS, a WS,) jsou černo

hnědí a dávají se sirníky jiných kovův sirné soli, z nichž

ty, co sirník šélový (WS3) se sirníky žíravých kovův dává,

žluté jsou a pěkně se krystalují. Chlóridy oba (WCl, a WCl,)

jsou temně červeně krystalované látky, jež vodou se

rozkládají.

Hlavní rudy šélové jsou: těžek (Tungstein, Scheelit), to

tiž šélan vápenatý (CaO.WO.), krystaly veliké bílé, čtve

rečné; šélan olovnatý (PbO.WO2), v žlutých drobných py

ramidách čtverečných, posud jen u Zinnwaldu; wolfram

(šélan železnatý WO, FeO, v němž ale část kysličníku želez

natého manganatým kysličníkem zastoupena, tedy WO..

{#} ), černý, kovolesklý, těžký, hutnoty 7.5, ve velikých

(vícero liber těžkých) krystalech rhombických anebo kava

lech nepravidelných, u Slavkova, Zinnwaldu a j.

262. Molybdén (Molybdaenum, Molybdän, žestík *);

Mo=46) je kov vzácnější nežli šél, předce však v někte

rých sloučeninách dosti hojně se nacházející.

Kov sám je čistě bílý, stříbrolesklý, něco tažný, dosti

tvrdý a má hutnost 86; velmi těžko se roztopuje, takže jen

malé kousky lze slíti.

Na vzduchu pálen se mění v kyselinu molybdénovou

(MoO3); totéž se děje silnými kyselinami, na př. dusičnou

a sirkovou vřelou. Kysličníky má tři: kysličník molybdénatý

*) Objevitel Scheele 1778. Řecky molybdaena = olovo neb tuha.
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(MoO), molybdéničitý (MoO,) a molybdénový (MoO.). Dva

prvnější jsou těla hnědá, s kyselinami na hnědé ač nestálé

soli se slučující, tedy zásady. Třetí sluje vlastně kyselina

molybdénová (Molybdänsäure) a připravuje se hlavně mír

ným pálením krystalovaného molybdénanu ammonatého na

otevřené míse platinové neb porculanové. Jeť látka bílá,

mírnou řeřavostí se roztopující, silnou těkající a v lupenech

bezbarvých se sublimující; roztopená chladnouc tuhne na

hmotu bílou, lupenatou, měkkou a hedbavně lesklou. Roz

pouští se malinko ve vodě, chutná trpce, červení lakmus.

Její soli, molybdémany (Molybdänsäure-Salze) jsou bezbarvé,

ty s alkaliemi rozpustné.

IMolybdénan ammonatý připravuje se rozpuštěním nečisté

(nyní dosti lacino prodajné) kyseliny molybdénové v teplém

ammoniaku a volným odpařováním roztoku: osazujíť se

veliké průhledné krystaly dvojmolybdénanu ammonatého

(NH,O.2MoOa). Roztok této soli s kyselinou solnou tak

dalece smíšený, že se zpočátku utvořená sraženina zase

rozpustí, je nejcitlivější známé skoumadlo na přítomnost

kyseliny fosforečné, jak volné tak sloučené; neboť ona

v tom roztoku způsobuje sraženinu citronovou.

Sirníkův má molybdén též vícero; obzvláště sirník

molybdéničitý a molybdénový jsou památni. První je dosti

obecný minerál (Molybdaenglanz), tvoří jasně olověné, kovo

lesklé, měkounké lupeny šestihranné a má složení MoS..

Druhý (MoS;) je památný za to, že se sirníky kovův alkalií

krásné krystalované sloučeniny dává: na př. sirník drasel

nato-molybdénový (MoS2.KS) tvoří čtverstěnné průzračné

hranoly barvy temně rubínové, avšak lesku zlatozeleného,

kovového, co křídla tak zvaných zlatých broukův.

Chlóridův a oxychlóridův veliký počet, dílem pěkně

barvených.

Nejobecnější ruda molybdénová je wulfenit č. molyb

dénan olovnatý (PbO.MoO, Gelbbleierz); tvořít žluté prů

svitavé krystaly tvaru kvadratického.

263. Tantal (Ta=69) a niob (Nb = 49)*) jsou prvkové

*) Tantalus a Niobe, známá jména z bájesloví řeckého. Prvé obje

vili Hatchett a Eckeberg (1801–1802), druhé J. Rose (1846).
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tak vzácní a tak neobyčejných vlastností, že posud málo

co bezpečného o nich říci lze. Nacházejíť se ve vzácných

minerálech sibirských a severoamerických: tantal v tantalitu

co kyselina tantalová (Tantalsäure, TaO.), a niob v kolum

bitu co kyselina niobová (Niobsäure, NbO,).

Sloučeniny těch prvkův přetěžko se čisté vydobývají.

Nejvíce podobají se, podle povahy svých sloučenin s jinými

prvky, jednak titanu jinak šélu; a i rudy jejich, tantalit a

kolumbit, fysikálně a chemicky wolframu nejsou nepodobny.

264. Titan (Titanium, chasoník *); Ti = 24). Tento

kov dosti spoře v přírodě roztroušený, jenž se hlavně jen

co kyselina –jak volná tak se zásadami spojená– zjevuje,

podobá se ohledem chemickým nejvíce cínu, a tím od pře

dešle vytčených docela se odděluje.

Čistý kov je posud jen co prášek znám, barvy temně

železné, lesku kovového, těžký a nad míru sotně roztoplivý.

Na vzduchu rozpálen (co prášek) skvěle hoří a v kyselinu

titaničitou (TiO.) se mění; ve chlórovodíku se snadno roz

pouští, vodík z něho vyhání a sám ve chlórid titanatý (TiCl)

se mění.

Kysličníky má tři, titanatý (Titanoxydul, TiO), titanitý

(Titanoxyd Ti,O,) a titaničitý (Titansäure, TiO.). O prvním

neví se téměř nic, druhý je violový a dává violové soli,

třetí obyčejně co kyselina se projevuje, málokdy co zásada

a proto sluje kyselina titaničitá. Tato se v přírodě nenehojně,

ale ve trojí způsobě různé vynachází, protož tělo trojtvárné

jest. Hlavní tvar její jest rutil, minerál načervenalý, ve

dlouhých prosvítavých kovo- neb demanto-lesklých hrano

lech, soustavy čtverečné (pyramidálné) a hutnoty 425;

méně obecný jest anatas, hranoly nebo pyramidy též čtve

rečné (ale úhlův jiných), žluté neb modré, hutnoty 383;

nejřidší je brookit, jenž se v krystalech hnědých neb rubí

nově červených, docela prozračných, soustavy hranolové a

hutnoty 4:17 nachází. Umělá kyselina je prášek bílý, ne

rozpustný, jenž pokud nebyl vypálen hydrát jest a v kyse

*) Objevitel Gregor 1791.
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linách se rozpouští, vypálením ale jak vodu tak i rozpust

livost svou ztrácí. Soli dává titaničitany.

Chlórid titanatý (TiCl) je bezbarvý, titanitý (Ti,Cl.)

violové krystaly, titaničitý (TiCl.) je tekutina bezbarevná,

těžká, snadno vroucí (při +135°), na vzduchu dýmající, vo

dou se rozkládající. Sirníci titanu jsou též kovolesklí.

Hlavní rudy jsou (mimo tři nahoře uvedené): tak zvané

titanové železo (Titaneisen, Ilmenit, Kibdelophan atd.), mine

rál barvy železné, prášku černého, krystalův rhomboědri

ckých, přepodobný krevelu, jenž jest smíšenina neurčitá ky

sličníkův železitého i titanitého (Fe,O2, Ti,O.); pak jizerec

(Iserin) a menakanit, zrna barvy havraní, přelesklá, nezře

telně kostková, často v čediči vrostlá (bezpochyby magne

tovec, ve kterém na místě Fe2O, z částky Ti,O.); sfén čili

chasonek (Sphen), krystaly rhombické, žluté nebo hnědé,

průsvítavé, složené dle formule 3CaO.SiO, + 3TiO.SiOs;

perovskit , kostky černé neb šedé (titaničitan vápenatý,

TiO2.CaO) a mnoho jiných vzácných minerálův sibiřských,

švédských a severo-amerických.

Mnohé železné rudy (jmenovitě krevel a magnetovec)

obsahují často něco titanu: při takových nasazují se ve vy

soké peci a na struskách malé ostré kostky, barvy a lesku

měděného, přetvrdé, křehké, hutnoty 53; po nejdelší čas

byly tyto kostky jmíny za čistý kov, teprvé nejnověji do

kázáno o nich, že mají složení velmi zvláštní, jsouce slou

čeny z kyanidu titanatého a titanidu dusíkového (Cyantitan

– Stickstofftitan): TiC,N+3TiN, = Ti,C,N,o.

HLAVA LV.

C í n.

Sn = 59.

265. Cín (Zinn, Stannum) je kov mnohonásob užívaný

a proto důležitý, který již nejstarším národům v dobré zná

mosti a vážnosti byl. Jeho skorem jediná ruda jest cínovec

(Zinnstein, SnO2), a ten jen na málu míst oboru zemského,

ač na těch dosti hojně, se nachází.
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Prodajný cín bývá s rozličnými jinými kovy (Fe, As,

Wo, Cu, Pb atd.) pomíšen. Nejčistší (téměř chemicky

čistý) je bancký (Banka-zinn, z východní Indie), po něm

anglický; méně saský a český. Prostočistý připravuje se

žíháním kysličníku cíničitého (o kterém doleji) s uhlím.

Čistý cín je kov barvy téměř čistě bílé (cínové), sil

mého lesku, hutnoty 729, velmi ohebný a kujný (neboť na

nejtenší lístky, šalbici čili folii cínovou, Zinnfolie, roztepán

býti může), ale málo pevný. Teplem +228° taje a chladna

tuhne povrchem tím hladším a lesklejším, čím čistší jest:

prodajný, slitý a pomalu chlazený, obyčejně na povrchu

pěkné kapraďovité výkresy okazuje. Avšak i docela čistý

kyselinami slabými polit nerovně se rozhlodává a krysta

lovité výkresy (moiré metallique) na povrchu okazuje. Kry

stalujeť se bezpochyby v soustavě čtverečné. Pruty a desky

cínové ohybány svrčí, což vrzáním (Geschrei des Zinn's)

sluje: plochy krystalův, skládajících litý kus cínu, trou se

o sebe a tudíž zvuk ze sebe vydávají.

Na vzduchu se málo mění, zahříván však, jmenovitě

roztopen, rychle se okysličuje, šedou kůrou potahuje, a

v silné řeřavosti pomalu veskrze v bílý prášek, popel cínový

(Zinnasche), totiž kysličník cíničitý, se mění. Ve chlóro

vodíku teplém rychle se rozpouští, ve chlórid mění a vodík

vyhání (Sn+HCl = SnCl+H). Kyselina sirková vodnatá

pomalu, vřelá i silná rychle ho rozpouští, dusičná slabá roz

pouští, sehnaná prudce okysličuje a v bílý nerozpustný prá

šek (SnO2) mění. Královská lučavka snadno a tiše ho

rozpouští a chlórid ciničitý tvoří (SnCl,). Také v žíravém

louhu teplém se cín dokonale rozpouští (Sn-+-KO+2HO

= SnO,KO+2H).

266. Kysličníky má cín tři: cínatý (Zinnoxydul, SnO),

cínitý (Zinnsesquioxyd, Sn,O.) a cíničitý (Zinnoxyd, SnO.).

Chlórid cínatý rozpuštěný osazuje přídavkem ammo

niaku bílý prášek nadbytkem ammoniaku nerozpustný, hy

drát kysličníku cínatého (SnO.HO), neboť SnCl+NH,+2HO

= SnO,HO+NH,Cl. Žíravé draslo tentýž hydrát vylučuje,

ale mírným nadbytkem přilité ihned opět čiře rozpouští:

tekutina vařená osazuje černý lesklý prášek, složený z ma

f

:
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linkých krystalův, bezvodý kysličník cínatý (SnO). Ten na

vzduchu pálen v kysličník cíničitý se mění, s kyselinami

dává soli cínaté (Zinnoxydulsalze), bezbarvé, obyčejně snadno

rozpustné, ale na vzduchu rychle a dychtivě se okysličující.

Málo se užívají, obyčejně chlórid cínatý (SnCl) za ně

se béře.

Kysličník cíničitý (SnO,) nachází se v přírodě co hlavní

ruda cínu pod jmenem cínovce (Zinnstein), obyčejně v kva

dratických pyramidách, barvy hnědé, lesku diamantového,

hutnoty 69 (asi), málo průsvitavých. Uměle se připravuje

hlavně dvojí cestou: buď se poleje cín zrněný mírně (ne

příliš) silnou kyselinou dusičnou, anebo se smíchá chlórid

cíničitý (SnCl,) s ammoniakem. První je prášek čistě bílý,

těžký, ve vodě a v kyselinách nerozpustný, ve vřelém louhu

žíravém však se rozpouštějící, ze kterého roztoku kyseli

nou dusičnou ovšem opět se sráží. Obyčejným teplem su

šen jest SnO,2HO, při +100° sušen jest SnO,HO, vypá

len konečně je bezvoden. Také popel cínový (viz nahoře)

je tento způsob kysličníku. Druhý způsob kysličníku cíni

čitého tvoří se z vodnatého chlóridu cíničitého ammoniakem

anebo také pouhým vařením, kterým se všecek v podobě

průsvitavé bílé huspeniny usazuje (SnCl,+2HO = SnO,

+2CIH). Také draslem se vylučuje, ale nejmenším nad

bytkem drasla ihned rozpouští. Sušen tvoří malé beztvárné

kavalky podobné čistému sklu, jež mají v sobě 2HO; při

+100° mění se v SnO, HO. Mírným horkem pouští vodu

celou. Tento druhý kysličník rozpouští se nad míru lehce

v kyselinách i v alkaliích vodnatých; vařením ale opět

z roztoku se vylučuje. Mírným však horkem mění se v ky

sličník nerozpustný. -

Oba uvedení kysličníci spojují se sice s kyselinami, ale

ještě raději se zásadami, tak že nyní obyčejně kyselinou cí

ničitou (Zinnsäure) je zovou, a sice první dává soli, ve kte

rých je vždy 5 rovnomocnin kyseliny na 1 rovnom. zásady;

druhý pak dává soli, ve kterých kyseliny a zásady, obou,

po rovnomocnině. Tak na př. první (v kyselinách neroz

pustný) těch dvou kysličníkův dává se draslem krystalo

vanou sloučeninu 5SnO.KO+4HO, druhý (v kyselinách
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rozpustný) sloučeninu taktéž krystalovanou, ale složenou

podle vzorce SnO.KO+2HO.

Pro rozdíl zove se rozpustný kysličník kyselinou a-cí

ničitou (a-Zinnsäure), nerozpustný ale b-cíničitou (b-Zinnsäure)

anebo meta-cíničitou (Metazinnsäure). Sloučeniny obou se

zásadami slují cíničitany (Zinnsäure-Salze), s kyselinami ale

soli cíničité (Zinnoxydsalze).

O kysličníku cínitém (Sn,O.) málo se ví: bezvodý

je černý, co hydrát bílý.

Kyslíkových solí cínu, jak cínatých tak cíničitých, málo

se užívá: obyčejně slouží na místě jich srovnalé chlóridy.

267. Chlóridy cínu známe bezpečně dva, cínatý (Zinn

chlorür, SnCl) a cíničitý (Zinnchlorid, SnCl,).

Chlórid cínatý připravuje se dosti čistý na veliko ve

fabrikách, vařením zrněného cínu se silnou kyselinou solnou

na kotlích měděných, ze kterých se žádná měď nerozpouští,

pokud v kyselině nerozpuštěný cín jest, hned ale, jak mile

poslední cín zmizí. Z tekutiny cínem nasycené krystaluje

se ve chladném sklepě vodnatý chlórid cínatý, SnCl+2HO,

ve pěkných bezbarvých, snadno rozpustlivých krystalech

hranolových, chuti hnusně kovové, známých kupcům a hlavně

barvířům pod jménem soli cínové (Zinnsalz). Ve křivuli zahří

vány roztápějí se krystaly a pouštějí vodu, zůstavujíce bez

vodý chlórid cínatý co hmotu šedobílou lomu zrnatého,

lesku mastného (Zinnbutter), která při +250° taje na te

kutinu olejovitou, silným pak žárem vře a prchá. Ve vodě

obyčejně dává roztok kalný, a i původně čirý roztok na

vzduchu rychle se kalí a bílý prášek (SnCl.SnO) osazuje;

v roztoku zůstává chlórid cíničitý (3SnCl + O = SnCl,

+SnCl.SnO). Jen ve vodě vyvařené (vzduchu prázdné) a

se solnou kyselinou přidanou čistě se rozpouští.

Chlórid cíničitý tvoří se bezvodý hnaním suchého chlóru

na mírně teplý cín. Jest tekutina, bezbarvá, řídká, ale

těžká (hutnoty 228), na vzduchu dýmající, teplem +120°

vroucí. Přitahuje dychtivě vlhkost a osazuje bílé krystaly

(SnCl,+5HO), na vzduchu však nebo ve vodě i ty se roz

plývají. Roztok chlóridu cíničitého ve vodě vařením nebo

ammoniakem osazuje všechen svůj cín v podobě průsvitavé
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sraženiny bělavé, která je vodnatý kysličník a-cíničitý a

přidáním chlórovodíku ihned opět míjí (SnCl, + 4HO

= SnO,2HO+2CIH).

Vodnatý chlórid cíničitý připravuje se také hnáním

chlóru do roztoku soli cínové (SnCl+Cl = SnCl,) anebo

opatrným rozpouštěním zrněného cínu v lučavce královské

(která jak známo chlór ze sebe vyvinuje). Roztok slouží

jmenovitě v barvířství za mořidlo (Beize) a sluje barvířům

fysika (Physik, Physikbad).

Chlórid cíničitý slučuje se s jinými chlóridy a dává

soli podvojné. Jmenovitě užívá se v barvířství hojně chló

ridu cíničito-ammonatého (SnCle+NH,Cl) pod jménem soli

pinkové (Pinksalz). Připravuje se smíšením chlóridu cíničitého

s roztokem sehnaným salmiáku; z roztoku dostatečně odkou

řeného vylučuje se v drobných bílých osmistěnech. Roz

pouští se ve 3 částech studené vody a roztok silný snáší

vaření bez proměny, rozředěný ale rozkládá se a osa

zuje hydrát kysličníku a-cíničitého (SnCl,NH,Cl + 4HO

= SnO,2HO+2HCl+NH,Cl). Za tou příčinou slouží ne

méně než pouhý chlórid cíničitý v barvířství: neboť tkaniny

vařené v roztoku pinkové soli jsou celé proniknuty sraže

ným kysličníkem cíničitým, a když do odvaru barev rost

linných se ponoří, barvivo s kysličníkem v nich usazeným

pevně se spojuje, čímž nejen barva nerozpustnou, stálou se

činí (ustaluje č. fiauje, Fixiren), ale i sama barva často

docela mění a krášlí.

268. Sirníci cínu. Jako při kysličnících tří jsou, cínatý

(SnS), cínitý (Sn,S,) a cíničitý (SnS,).

Sirník cínatý sráží se sírovodíkem z kyselých roztokův

cinatých co sraženina hnědá, v sirníku ammonatém těžce

(neb nic) rozpustná (SnCl+SH = SnS+HCl). Taktéž se

tvoří za horka z cínu a síry: ten je látka kovolesklá, mo

drošedá, křehká, těžko roztopná.

Sirník cíničitý vodnatý se sráží z kyselého roztoku solí

cíničitých sírovodíkem co sraženina barvy žloutkové (Eigelb),

která však v sirníku ammonatém přelehko se rozpouští.

Bezvodý tvoří se mírným žíháním míchaniny z rovných

částí síry, salmiáku a pilin cínových, anebo hnáním páry
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chlóridu cíničitého bezvodého (SnCl,) spolu se suchým

sirovodíkem skrze mírně řeřavou trubici skleněnou (SnCl,

+2SH= SnS,+2HCl). Prvním způsobem připravován je

látka složená z měkkých, jemných, na omak mastných šupi

nek barvy bronzové ; za starších dob bráván byl ku všeli.

jakým koncům pod jménem zlata musivného (Musivgold), nyní

však vešel docela v zapomenutí. Druhým způsobem připra

vený tvoří zlatožluté kovolesklé lupeny šestiboké. .

Sirník cíničitý se sirníky kovův alkalických se slučuje

a krystalované sirné soli dává, na př. SnS,NaS+2H0:

bílé, průhledné, ve vodě rozpustné osmistěny.

269. Hutnické dobývání cínu děje se cestou velmi

jednoduchou, pálením cínovce s uhlím v pecích šachtových,

Kde je cínovec v kamení vrostlý (obyčejně v granitu a

gneissu), třeba jej dříve mechanicky odděliti od kamení a

rud jej provázejících, což často věc přetěžká. Cín angli

cký a východo-indický za svou čistotu hlavně té okolnosti

děkují, že sama příroda tu práci na se vzala a rozemletím

cíno-nosných hornin i splavením zrn cínových (vodou) do

roviny, do cínových rozsypův (Zinnseifen), dokonaleji pro

vedla, nežli lidská ruka by dovedla, -

Užívání cínu mnohonásobné jest: k nádobí a náčiní

cínovému (dávněji více než nyní užívanému), ovšem téměř

vždycky se přísadou olova; v podobě tenkých lupenův

(Zinnfolie) na povlékání zrcadel a obalování věcí těkavých

a j. p.; ku spájení kovův (Löthen), na cínování (Verzin

nen) železa (Weissblech) a mědi; ku slívání s jinými kovy

(olovem, mědí); konečně ve solech svých v barvířství, lé

kařství a lučbě samé. - -

Poznání cínových sloučenin je snadné. Kyselinou dusič:

nou sehnanou všecky proměňují se v kysličník cíničitý ne:

rozpustný; dmuchavkou na uhlí se sodou páleny dávají bílé

měkké zrno cínové; sírovodíkem hnědnou neb žloutnou,

Konečně zinkový plíšek v mírně kyselých roztocích cíno

vých (jmenovitě chlóridu cínatého) krásný strůmek teni

čkých lesklých krystalův cínových na sebe nasazuje (Zinn

baum, arbor Jovis), neboť SnCl+Zn=Sn+ZnCl,

Cínování plechu železného děje se namáčením kyse:
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linou čistěného plechu do roztopeného a vrstvou tuku proti

okysličení pokrytého cínu (ve vysokých a úzkých kotlech).

Cín pokrývající pak železo z obou stran je veskrze krysta

lován, což ovšem teprvé je lze viděti, když sama svrchní

docela hladká i lesklá vrstva cínu slabými kyselinami se

jmuta jest: pak je viděti výkresy docela podobné květovým

zmrzlinám zimních oken. Plech cínovaný, když takto ky

selinou ohlodán a čístým průhledným lakem potažen jest,

ku hotovení ozdobných nádob slouží a moiré metallique sluje.

TŘÍDA VI.

H L A V A LVI.

© I O v O.

Pb = 104.

270. Olovo (Plumbum, Blei) je kov přeužitečný a vel

mi rozšířený v přírodě, také bezpochyby již od nejdávněj

ších časův známý. Samorodý je převzácný; hlavní jeho

ruda je sirník (PbS), pak uhličitan (PbO.CO.); o jiných

vzácnějších později na místě svém bude povědíno.

Olovo prodajné již dosti čisté jest a vlastnostmi svými

od prostočistého kovu se podstatně neliší. O hutnickém do

bývání olova dovíme se náležitě na konci : čistého kovu

nabývá se rozpuštěním prodajného v kyselině dusičné, při

litím kyseliny sirkové k roztoku, čímž olovo pouhé co bílý

síran (PbOSO3) se srazí, a žíháním sebrané i sušené

sraženiny se sodou a uhlím (PbO.SO,+NaO.CO, +6C = Pb

+NaS+7CO).

Olovo je kov barvy téměř čistě šedé, na čerstvém

průřezu silně lesklý, velmi měkký (neboť nehtem se rýpe a

na papíru píše), ale málo pevný; za tou příčinou, ač dráty

přeteničké a ohebné poskytuje, na dráty se netáhne, ovšem

ale na plechy rozličných tlouštěk, přeužitečné ku komorám

olověným (ve fabrikací české kyseliny sirkové), ke kotlům,

V. Šafařík, Chemia, 20
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nádobám, k otiskování rytin; nýbrž i na teničké lístky

(Bleifolie), tétéž povahy a užitku co folie cínová, se rozte

pává. Hutnost čistého olova obnáší 11:44, která tepáním se

poněkud zvětšuje; teplem +325" se roztopuje, a lité při

chlazení značně se smršťuje. •

Na vzduchu potahuje se olovo čisté kůrou šedivou,

která pevně na kovu lpí a přes jistou míru se nezmáhá,

čímž arci kov ostatní se chrání: pro tu příčinu staří Ří

mané železné skoby necínovali, ale do roztopeného olova

máčeli. Rychleji okysličuje se olovo roztopené, potahujíc

se kůrou šedou, která ale prudším horkem na prášek pě

kně žlutý, massikot č. žluť olověnou t. j. kysličník olovnatý

(PbO) se mění. Kyseliny vodnaté větším dílem na ně neúčin

kují (na př. sirková, solná), ani vřelé, jen dusičná horká i

chladná lehko je rozpouští, také sirková sehnaná a vřelá

pomalu je v síran mění (Pb+2SO3= PbO.SO,+SO,). Za

to však vodnaté kyseliny, třeba slabší, dotýkajíce se kovu

takovou měrou, že vzduch přístupu má, napomáhají pod

statně k jeho rychlému okysličení a pak ovšem rozpuštění

v přítomné kyselině; a proto olověné nádobí z užívání ku

chyňského naprosto buď vymezeno.

Čistá voda (destilovaná, deštová) olovo rychle ve vod

natý kysličník mění a něco ho rozpouští; tvrdá voda (ta

ková co rozpuštěné všeliké zemité soli v sobě nese) méně

ho rozpouští: předce však užívati olova k rourám vodovo

dův nikterak není rádno.

Užívání olova mnohonásobné jest: tlustší desky slouží

ku pokrývání střech, dělání kotlův a trub, tenší ku komo

rám olověným, nejtenší k obalování látek těkavých a čpa

vých (tabáku šňupavého). Mimo to kule a broky z něho se

lejí, okna se zapravují, skoby železné do kamene a do zdi

zalívají; konečně pak slitiny přerozmanité (s antimónem,

cínem a j.) i préparaty důležité (bělobu, žluť chrómovou,

minium, cukr olověný atd.) poskytuje.

271. Kysličníkův olova čtvero hlavních známe: olovičnatý

(Pb,O, Bleisuboxyd), olovnatý (PbO, Bleioxyd), olovitý

(Pb,O., Bleioxyd) a olovičilý (PbO,, Bleihyperoxyd).

O kysličníku olovičnatém a olovitém málo co říci jest:

#

#

||
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prvý je černý, druhý červenožlutý; oba pak jsou neteční a

snadno se rozkládají.

Kysličník olovnatý (PbO) připravuje se v malé míře a

čistý mírným žíháním dusičnanu neb uhličitanu olovnatého

(PbO.NO. a PbO.CO,): obě tyto soli pouštějí výhřevem

svou kyselinu a zůstavují kysličník co prášek těžký hutnoty

95, za horka oranžový, za studena sytě žlutý, jenž červe

ným žárem na tekutinu průhlednou temně žlutou se roz

plývá, opět pak chladna ve hmotu ze šupin krystalových

červenavě žlutých a silně lesklých složenou tuhne. V ob

chodu nachází se takovýto roztopený a chladnutím v šupi

nách vykrystalovaný kysličník olovnatý pod jménem klejtu

(Bleiglätte, lithargyrum). Klejt prodejný obsahuje však

obyčejně ještě i jiné kysličníky a mimo to kyselinou uhličitou

(z povětří přitaženou). V sopkách Mexických byl klejt

samorodý objevem. Na prášek rozetřený klejt je vždycky

žlutý a sloužil dávněji pod jménem massikotu č. žluti olověné

(Bleigelb) za barvu malířskou.

Kysličník olovnatý je silná zásada a dává s kyselinami

soli olovnaté (Bleioxydsalze), které když rozpustné jsou,

chuť nasladlou mají a vesměs na tělo lidské a zvířecí co

zhoubné jedy účinkují. Alkalie (káli, nátron, ammoniak)

srážejí z vodnatého roztoku těch solí bílou těžkou sraženinu,

hydrát kysličníku olovnatého (3PbO+HO, Bleioxydhydrat),

která však nadbytkem drasla neb nátromu (nikoliv ammo

niaku) opět se čiročistě rozpouští, z čehož soudíme, že ky

sličník olovnatý také se zásadami se spojuje. Z roztokův

olovnatých vylučuje proutek zinkový olovo v pěkných mo

dravě lesklých lupenatých krystalech, co strůmek olověný

(Bleibaum, arbor Saturni); kyselina sirková je sráží bíle

(síran olovnatý), sírovodik černě (sirník olovnatý).

Kysličník olovičitý (PbO,) čistý tvoří se nejlépe takto,

že se roztok octanu olovnatého roztokem uhličitanu sodna

tého za horka srazí a do horké tekutiny jak jest proud

chlóru žene: sraženina zprvu sněhobílá shnědne až téměř

zčerná a přemění se v čistý kysličník olovičitý PbO

+NaO.CO,+Cl = PbO,+NaCl+CO, Obyčejněji se dělá

ze suříku č. minia (Mennige), který je sloučenina obou hlav

20*
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ních kysličníkův olova (Pb,O. = PbO,+2PbO): ten se za

vlažuje delší čas nadbytkem čisté a teplé kyseliny dusičné,

která všecken kysličník olovnatý rozpouští a jen olovičitý

zůstavuje: PbO,2PbO+2NO, = PbO,+2(PbO.NO.).

Kysličník olovičitý je prášek barvy temně černohnědé

(blešné), těžký (hutnoty 92), ohněm neroztoplivý, nýbrž na

kysličník olovnatý a na kyslík ním se rozkládající (PbO

= PbO+O). V přírodě byl nalezen v krystalech šesti

hraných barvy železné, vrypu hnědého, hutnoty 94

(Schwerbleierz). Látkám hořlavým pouští rád kyslík; na

př. se sirkovým květem anebo v kyselinou vinnou třen tak

mocně ty látky okysličuje, že se skvěle zapalují. S kyseli

nami zahřívám dává sůl olovnatou a kyslík (PbO,+NO.

+PbO.NO,+O), se chlórovodíkem chlórid olovnatý a chlór:

(PbO, +2ClH = PbCl+Cl+2HO). Do plynné kyseliny si

řičité (SO,) vstrčen rozpaluje se na bělo a mění v síran

olovnatý (PbO,+SO, = PbO.SO). Se žíravinami však (káli,

nátron) se spojuje a dává pěkně krystalovnané soli, olovi

čitany (Bleisäure-Salze), ve kterých kyselinou jest. Pro

snadné pouštění kyslíku dává se nyní do kaše fosforové

na sirky místo někdy užívaného burele.

Suřík č. minium (Mennige), je prášek pěkně žlutočer

vený, sypký a těžký, jenž od nejdávnějších časův za barvu

malířskou slouží a z olova, z klejtu neb z uhličitanu olovna

tého (běloby) se připravuje: všecky ty jmenované látky

rozpalují se ve zvláštních pecech, až se dokonale ve žlutý

kysličník olovnatý (massikot, žluť olověnou) promění: pak

se horko poněkud zvýší (mezi +300° a +400°, blíže počí

nající červené řeřavosti) a všecky otvory v peci bedlivě za

loží, aby pec co možná zdlouhavě stydla: po zchlazení jí

najde se massikot proměněný v minium. Prodajné minium

má obyčejně složení Pb,Os, avšak také PbaO, ; prvé jest

PbO,+3PbO, druhé PbO,+2PbO. Přílišným horkem mění

se minium puštěním nadbytečného kyslíku zpět v pouhý

kysličník olovnatý: kyselina dusičná i octová vytahují z něho

kysličník olovnatý a zůstavují olovičitý.

Kysličníku olovnatého (klejtu) a suříku veliké se množ

ství potřebuje ve fabrikací skla krystalového, neboť jsme
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slyšeli již na místě náležitém (viz 185), že kysličník olov

natý ve skle velice průzračné, bezbarvé, lesklé, a snadno

roztoplivé je činí.

272. Dusičnan olovnatý (PbO.NO3, Salpetersaures Blei

oxyd, Bleisalpeter) připravuje se snadno a jednoduše roz

pouštěním klejtu v teplé, nepříliš sehnané kyselině dusičné:

z roztoku vyrůstá v osmistěnech pravidelných, dílem průhled

ných, dílem co porculán bílých a kalných, těžkých, velmi

lesklých, u +18° ve 2 částech, u +25° v 1% č. vody roz

pustných, chuti trpko-sladké, protivné, jedovatých. Pálená

sůl zůstavuje pouhý kysličník olovnatý. Kyselina dusičná

přijímá ráda nadbytek kysličníku olovnatého a dává roz

ličné málo důležité soli zásadité. Dusičnan olovnatý slouží

hlavně v barvířství, a spolu s kysličníkem olovičitým hnědým

(PbO,) k dělání kaše na sirky třecí, místo burele a ledku.

273. Uhličitan olovnatý. Tato sloučenina je nad míru

důležita a sluje jmenem obecným běloba (Bleiweiss). Přiro

zená běloba (Weissbleierz) je obojetný uhličitan olovnatý

(neutrales kohlensaures Bleioxyd, PbO.CO,) a nachází se

dosti zhusta i hojně v podobě krystalův bezbarvých pro

zračných neb prosvítavých, lesku diamantového, hutnoty

65 (asi) a tvaru orthorhombického (totožného s arragonito

vým a ledkovým tvarem). Kde mnoho přirozené běloby,

může se z ní přelehko a výhodně olovo robiti. Uměle při

pravuje se slitím roztokův nějaké soli olovnaté a nějakého

uhličitanu rozpustného (na př. PbO.NO. +NaO.CO); usazu

jeť se co těžká bělostná neprozračná sraženina, která však

vždycky zásaditý uhličitan jest, a ve složení svém (podlé

teploty, hustoty roztokův atd.) se mění; nadbytkem sody

(na př. z dusičnanu olovnatého) tvoří se sloučenina 3PbO.2CO,

+HO t. j. 2(PbO.CO,)+PbO.HO.

Zásaditého uhličitanu olovnatého již od nejstarších ča

sův užívá se jmenem běloby (Bleiweiss, cerussa) co nej

lepší bílé barvy krycí (Deckfarbe), i připravuje se roz

ličnými způsoby, hlavně ale dvěma. Jeden (starší) z těch

dvou způsobův hollandský sluje, druhý pak (novější) fran

couzský čili anglický. V obou užívá se octové kyseliny |

(Essigsäure, C,H,O, aneb A), která s olovnatým kysličníkem
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obzvláště ráda zásaditou sůl, octan trojolovnatý (A.3Pb0,

drittel-essigsaures Bleioxyd) tvoří; když pak této soli právě

jmenované kyselina uhličitá (buď co plyn, buď ve vodě

rozpuštěná) se dotýká, rozkládá se na uhličitan olovnatý a

na obojetný octan: A3PbO+2CO, = A.PbO+2(Pb0.00)

Podle staršího (hollandského) způsobu naleje se slabý

ocet zvýší několika palcův na dno zvláště ustrojených a

dobře polívaných hliněných hrncův, do těch pak staví se

válce svinuté z tenkého plechu olověného, a množství takto

naditých a olověnými deskami přikrytých hrncův zakopává

se do velikých beden č. prkny vyložených jam, vyplníce

ovšem dno i mezery a pokryjíce celé to složení s vrchu

vrstvou nějaké hnijící, tedy mírné teplo ze sebe vyvinující

látky, na př. hnoje neb třísla (Lohe) t. j. vyloužené a

ještě vlhké kůry dubové. Hnitím hnoje neb třísla vystoupí

teplota brzy do jistého stupně, na kterém se pak delší čas

(několik týhodnův) udržuje. Ocet se vypařuje, přítomnosti

kyseliny olovo k okysličení se přinucuje, okysličuje a ky

sličník ihned v octan olovnatý mění; ale kyselina uhličitá

co plyn ze všech hnijících látek hojně se vyvinující a tu

díž i v hrncích přítomná hned octanu olovnatému částku

zásady ujímá a v uhličitan ji mění. Po několika nedělích

vyjmou se hrnce : ocet zmizel, válce olova jsou proměněny

ve válce látky sněhobílé, těžké, křehké, totiž bělobu lupk0

vou (Schieferweiss), která se od nezměněného olova klepá

ním odděluje, pak mele, prosívá a s gummovou vodou roze

třena do kadlubův tlačí a co homole neb bochníky v obchod

rozváží.

Novější způsob ten jest: kyselina octová se klejtem

drobně rozetřeným za horka nasytí a roztok (jenž octan

trojolovnatý č. ocet olověný, Bleiessig, obsahuje) se klej

tem předrobným na řídkou kaši rozdělá: skrze tu kaši

pouští se kyselina uhličitá (připravená pálením dřevěného

uhlí v malé pícce plechové) a pořáde ní se míchá: tu se

mění octan trojolovnatý s kyselinou uhličitou v octan olov

natý a uhličitan olovnatý (viz nahoře), octan olovnatý ale

přijmutím nadbytečně přítomného klejtu opět v octan troj
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olovnatý se vrací, jenž zase kyselinou uhličitou v bělobu se

mění atd. Konečně – vidí každý – musí všecken klejt

v bělobu se proměniti.

Běloba prodajná, čistá nemá vždycky to samé složení:

buďjest(2PbO.CO,)+PbO.HO, buď5(PbO.CO,)+2(PbO.HO),

buď konečně 3(PbO.CO,)+PbO.HO; také obyčejně maličko

kyseliny octové v ní lze dokázati. Zdá se, že (co barva

natírací) tím dokonaleji kryje, čím je zásaditější: také prý

zkušenost dokazuje, že hollandská více kryje než francouz

ská i anglická.

Hlavní nevýhody v užívání běloby jsou: dosti zname

nitá cena (proto se ku špatnějším sortám až do (0% drobně

rozmělněného merotce přidává), nad míru veliká záhuba pro

zdraví dělníkův ve fabrikách bělobových, též i malířův neb

natěračův jí užívajících, a konečně černání sírovodíkem,

jehož v obydlených místnostech, městech atd. vždycky pamá

tky ve vzduchu přítomny jsou. Za tou příčinou schvaluje

a užívá se v novějších dobách víc a více běloby zinkové

(Zinkweiss) t. j. kysličníku zinečnatého (ZnO). Jestiť laci

nější a nikdy nečerná, poněvadž i sám sirník zinečnatý

(ZnS) bílý jest,

Čistota běloby poznává se rozpuštěním jí v čisté ky

selině dusičné; prostočistá nesmí zanechati nic, obyčejně

však zůstavuje prášek těžký, bílý, v nižádně kyselině neroz

pustný (merotec, BaO.SO).

274. Síran olovnatý (Schwefelsaures Bleioxyd, PbO.SO).

V přírodě nachází se pod jménem anglesitu č. skalice olo

věné (Bleivitriol) v krystalech bezbarvých lesku diamantového,

hutnoty 6:2 a tvaru rhombického. Uměle tvoří se slitím

roztoku olověného s kyselinou sirkovou neb jakýmkoli síra

nem rozpuštěným, co těžký prášek bělostný, ve vodě a ky

selinách nerozpustný, ale silným horkem oztoplivý. Pro

uvedenou vlastnost (nerozpustnost ve všech kyselinách) může

někdy za síran barnatý jmín býti, od něhož ale sírovodí

kem se rozeznává, jímž ihned černá (PbO.SO,+SH=PbS

+SO,HO). Ve fabrikách se ho nabývá veliké množství

co vedlejšího výrobku (na sta centův do roka), a tu dlouho

byly veliké s ním obtíže, poněvadž pro svou nerozpustli
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vost těžko na jiné sloučeniny se převádí; nyní však ví se,

že vařen se železnými pilinami a se slanou vodou, anebo

rozdělán s roztokem soli kuchyňské na těsto vstrčeným

plechem zinkovým na čistou houbu olověnou (Bleischwamm)

se mění, která mírným tlakem na desky se slépá (Pb0.

SO,+Zn = Pb +ZnO.SO2).

Síran olovnatý s nadbytkem uhlí v peci pálen mění

se v sirník olovnatý: PbO.SO,+4C =PbS+4CO. Síran

pak olovnatý a sirník jeho dohromady žíhaní dávají pouhé

olovo a plynnou kyselinu siřičitou: PbOSOs+PbS = 2Pb

+2SO,. Jestliže tedy síran olovnatý s uhlím pálíme, ale

s nedostatečným množstvím, tak že jen asi polovice ho v sir

ník olovnatý by se proměnit měla, tuť ovšem též jen olovo

zbude: 2(PbO,SO,)+4C = 2Pb+2SO,+4CO. Uvidímeť na

konci této hlavy, že právě vyložení dějové v olověných

hutích důležité své místo mají.

Fosforečnan olovnatý (Phosphorsaures Bleioxyd) je mno

honásobný: fosforečnan trojolovnatý (PO8.3PbO) tvoří se

uměle slitím roztokův dusičnanu olovnatého a fosforečnanu

sodnatého; jestiť prášek těžký, bílý, ve vodě nerozpustný,

ovšem ale v kyselině dusičné, horkem pak dosti mírným

taje a stydna krystaluje se ; v přírodě též se nachází, ale

spojený se chlóridem olovnatým, co pěkný minerál, pyromorfit

(Pyromorphit, Buntbleierz), ve hranolech obyčejně zelených,

šestibokých (soustavy rhomboědrické), průsvitavých, lesku

mastného, hutnoty 69 a složení takovéhoto : 3(PO,3Pb0)

+ PbCl.

- 275. Křeman olovnatý (Kieselsaures Bleioxyd). Kyselina

křemíková a kysličník olovnatý mají převelikou příbuz

nost k sobě: klejt v tyglíku porculánovém nebo hliněném

roztopený rozežírá je a protéká, měně se z části v látku

sklovitou, křeman olovnatý. Tento křeman tvoří, jako již

u skla (viz 185) šířeji vyloženo bylo, podstatnou součást

tak zvaných olovnatých skel (Bleigläser); jmenovitě sklo kry

stalové (francouzské, anglické, nikoli české), sklo flintové

a tak zvaný stras (sklo, které všelijak barvené základ ne

pravých drahokamenů jest) jsou hlavně křeman olovnato

draselnatý (Kieselsaures Bleioxyd-Kali). Do těch skel dává se

fil
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hlavně minium, poněvadž čistší jest nežli klejt, a poněvadž ky

slík z něho pálením odcházející nečistoty náhodou do skla

vniklé (uhel, saze atd.) spaluje a zničuje. Sklo olovnaté

je těžké, snadno roztopné, velmi průzračné, má zvláštní

silný lesk a bílé paprsky silně na barvy rozptyluje : sna

dněji však na vzduchu slepne nežli tvrdé sklo bezolovné, jmeno

vitě sírovodíkem někdy skvrny hnědé přijímá. Glasura na

sprostém zboží hrnčeném je též křeman olovnatý; jestliže

však bez potřeby a přílišně hrnčina klejtem sypána byla,

může i nadbytečný (se křemenem nespojený) ač sklovitě

roztopený kysličník olovnatý přítomen býti, jenž ovšem pak

v kyselých tekutinách se rozpouští a podobné nádobí pře

nebezpečné činí. Bílá glasura na majolice, kachlech atd.

dělá se klejtem a popelem cínovým,

276. Chróman olovnatý (Chromsaures Bleioxyd) trojí

jest, a jak v přírodě se nachází, tak též uměle se připra

vuje. Chróman obojetný (einfach Chroms. Bl. = PbO.CrO,)

nachází se hlavně v Sibiři v krystalech klinorhombických,

průzračných, hutnoty 6.1, barvy krásné zářové, prášku oran

žového, lesku diamantového. Slujeť Krokoit (Rothbleierz).

Uměle nabývá se ho slitím roztokův olovnatých s roztokem

chrómanu draselnatého (obojetného aneb kyselého), na př.

PbONO,+KO.CrO,=PbO.CrO,+KONO. Tímto způsobem

připraven je prášek ohnivě citronový, za sucha oranžový,

horkem temně rudnoucí, chladem zase předešlé barvy na

bývajíci. Mírnou řeřavostí taje a ve hnědou těžkou látku

složení krystalového se mění, přílišným horkem se roz

kládá. Tento chróman olovnatý je snad nejvýtečnější krycí

barva žlutá, a co taková nyní pod jménem žluti chrómové

(Chromgelb) přehojně se připravuje a užívá: ve fabrikách

nyní hlavně se dělá vařením síranu olovnatého s rozpuštěným

chrómanem draselnatým (PbO,SO,+KO.CrO, = PbO.CrO,

+KO.SO). Chróman olovnatý snáší velikou přísadu bě

loby a jiných bílých barev, ani hrubě netratě sytosti své

barevné.

V teplé kyselině dusičné se rozpouští, také v nadbytku

teplého žíravého louhu čiročistě rozplývá; s přiměře

ným však množstvím žíravého louhu zahřívaný chróman
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olovnatý mění se v prášek temně a ohnivě červený, chró

man dvojolovnatý (halb-chromsaures Bleioxyd, 2PbO.CrOs),

neboť 2(PbO.CrO,)+KO = 2PbO.CrO,+KO.CrO,). Tento

druhý chróman taktéž slouží za barvu malířskou, červeň

chrómovou (Chromroth). Mícháním žluti a červeni skládají

se oranžové tóny barvité (Chromorange).

V přírodě konečně také dvojchróman trojolovnatý

(zweidrittel-chromsaures Bleioxyd, 3PbO.2CrOs) jest, jenž

fénikochroit sluje a malé krystaly barvy kočenilové, hut

noty 5.7, prášku cihlově červeného tvoří.

Mezi kyslíkovými solmi olova obzvláště hojně užívána

a známa jest octan olovnatý (Essigsaures Bleioxyd, PbO.

C,H,O, aneb PbO.A), obecně cukr olověný (Bleizucker) na

zvaná; o té však až u kyselin organických (ústrojných).

277. Halové sloučeniny olova. – Chlórid olovnatý (PbCl

Bleichlorid) nachází se v kráteru Vesuvu co vzácný mi

nerál, kotunnit. Uměle se tvoří vlitím kyseliny solné do

studeného a sehnaného roztoku nějaké soli olovnaté, na př.

dusičnanu: PbO.NO,+HCl=PbCl+HO+NO. Jestiť tu

díž připravený prášek těžký, bílý, v slunci perlově lesklý,

v studené vodě těžko (asi v 130 částech), snadněji ve vřelé

vodě (20 č.) rozpustný, chuti trpko-sladké. Horkem mír

ným roztopuje se na tekutinu čirou a tuhne chladem na

látku vzezřením rohu nad míru podobnou (rohové olovo,

Hornblei) a hutnosť 5-7 mající. Ve vřelé kyselině solné

se hojně rozpouští a chladem z roztoku v dlouhých ten

kých, docela průzračných a náramně lesklých hranolech

vyrůstá. -

Chlórid olovnatý spojuje se rád a ve mnoha poměrech

s kysličníkem olovnatým, dávaje zásadité chlóridy (basische

Bleichloride) č. oxychloridy (Bleioxychloride), t. j. spojené

oxydy se chlóridy.

Chlórid olovnatý ve vodě vřelé rozpuštěný a vápennou

vodou do polovice sražený osazuje bělounký těžký prášek;

mající složení PbCl+PbO, jenž v Anglicku novější dobou

na místě běloby co barva natírací schvalován byl. Přiro

zená ač vzácná ruda mendipit je PbC1+2PbO. Klejt drobně

rozetřený s '/, soli kuchyňské smíchaný a vodou politý mění
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se (puchna a hustna při tom) za málo kolik dní v tělo

čistě bílé, jež má sloučení PbCl+3PbO+HO, ve vodě

pak místo soli kuchyňské je rozpuštěné žíravé nátron

(NaCl+HO+4PbO=PbCl3PbO.HO + NaO). Tato bílá těžká

sedlina horkem pouští vodu a mění se v prášek pěkně

žlutý, žluť Turner-ovu. Žluť Kasselská (Kasslergelb), jindy

více než nyní užívaná, připravuje se roztápěním smíšeniny

z 10 částic třeného klejtu a 1 č. salmiaku v tyglíku hli

něném (žárem mírným): jestiť látka lesklá, lupenatá, pěkně

žlutá a má sloučení PbCl+7PbO (asi).

Ta látka, kterou mineralogové rohové olovo zovou (Horn

bleierz), není chlórid olovnatý, ale sloučenina chlóridu

s uhličitanem (PbCl+PbO.CO,): tvoříť bezbarvé aneb

šedé, průsvitavé, měkké hranoly čtverečné, hutnoty 61,

lesku mastného, prášku bílého.

Iódid olovnatý (Iodblei, Pbl) tvoří se slitím dusičnanu

neb octanu olovnatého a iódidu draselnatého (rozpuštěných),

na př. PbO.NO,+KI=PbI+KONO,. Jestiť prášek temně

citronový, ve světle se třpytící, ve vodě studené téměř ne

rozpustný, ovšem ale (ač teprvé ve 200 částek) vřelé.

Roztok iódidu olovnatého ve vodě vřelé je bezbarvý a

vylučuje chladna všecek iódid v podobě pravidelných šesti

hraných tabulek dokonale průzračných, barvy a lesku do

konale k zlatu podobných, avšak tak tenkých, že po mnoho

hodin v tekutině se vznášejí a barvami duhovými hrajíce

se převracují, nežli na dno ulehnou. Zcezeny a na cedítku

sušeny spojují se v jediný souvislý šupinatý lupen lesku

zlatého. Horkem mírným se iódid olovnatý roztopuje, a

s kysličníkem olovnatým (rovně jako chlórid) četné slou

čeniny, oaydiódidy, dává. -

278. Sirník olovnatý (PbS, Einfach Schwefelblei), na

chází se hojně v přírodě, sluje leštěnec (Bleiglanz) a jest

hlavní ruda olověná, poněvadž téměř všecko olovo pro

dajné jen z leštěnce pochází. Leštěnec krystaluje se v kost

kách neb osmistěnech lesku dokonale kovového, barvy na

modrale olověné, hutnoty 7:58, a je přesnadno podle kostky ští

patelný, neboť i tlučen na samé malinké kostky se rozsýpá;

prášek má barvu olověnou a žárem červeným se roztápí;
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prudším výhřevem těká, proto často v pecech na olovo

malé avšak dokonalé krystaly leštěnce na hořejších ka

menech pecních se nasazují. Mírným horkem delší čas na

vzduchu pálen (pražen) mění se z většího dílu v síran

olovnatý (PbS+4O = PbO.S0a), ač také dílem v kysličník

olovnatý a kyselinu siřičitou (PbS+3O=PbO+SO); oby

čejně oba pochody pospolu se dějí, tak že zbytek kyslič

ník olovnatý a síran olovnatý jednou dobou obsahuje. Stu

dené kyseliny naň neúčinkují; vřelá kyselina dusičná mění

jej v síran olovnatý, bílý, nerozpustný (PbS+4NO, =Pb0.

SO,+4NO.), tatáž kyselina vřelá ale rozředěná rozpouští

jej co dusičnan a vylučuje síru (3PbS+4NO.= 3(PbO.N0)

+3S+NO,); vřelá kyše sirková též v síran jej mění (PbS

+4SO,=PbO.SO,+4SO,); vřelý chlórovodík konečně vy

hání sírovodík a mění leštěnec v sněhobílý chlórid olovnatý

(PbS+CIH=PbCl+SH).

Leštěnec může také uměle žíháním olověných pilin se

sirkovým květem vyroben býti, a takto složený přirozenému

nad míru se podobá; avšak mnohem snadněji tvoří se mo

krou cestou účinkováním sírovodíku na sloučeniny olovnaté:

z roztokův olova tou cestou co prášek těžký, hnědočerný

se vylučuje. Všecky sloučeniny olova jsou nad míru ci

tlivy na sírovodík, černajíce jím : papírky do olověného

roztoku namočené slouží ku zpytování plynův na přítomnost

sírovodíku, a préparáty olověné (ovšem také vizmutové,

měděné, stříbrné a j.) sluší ve sbírkách bedlivě od zkázy

sírovodíkem chránit.

Sirník olovnatý slučuje se mnohonásobně s jinými

sirníky, dávaje sirné soli olovnaté, v přírodě nad míru hojné.

Je také sirník olovičnatý (Pb,S, Halb-Schwefelblei), 0

kterém později podlé potřeby řeč bude; podobáť se na

veskrze předešlému.

279. Slitiny olova (Bleilegirungen). Olovo nejen samo

pro sebe, ale i s jinými kovy slité mnohonásob a k rozlič

ným účelům jest v užívání. Tak npř. broky (Schrott) vlastně

nejsou čisté olovo, leč slitina olova asi s 1 neb 2% arsénu,

jenž proto se přičiňuje k olovu, aby tvrdší se stalo a sty

dnouc pravidelněji se smršťovalo,
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Olovo smíšené s antimónem tvoří veledůležitou literninu

(Letternmetall), která spojuje dobré vlastnosti kovů, taž

nost a houževnatost olova se tvrdostí antimónu; neboť prvý

kov pro sebe příliš měkký by byl, druhý příliš kruchý.

Poměr obou kovův není docela stálý, obyčejně radí se bráti

4 č. olova a 1 č. antimónu, (80"o Pb, 20% Sb), anebo 5 č.

olova a 1 č. antimónu.

Drobně roztlučená liternina, smíšena s ledkem a pálena

v tyglíku hliněném řeřavostí mírně červenou, mění se v prá

šek oranžový, jenž ode dávna pod jménem žluti Neapolské

(Neapelgelb) za výtečnou barvu v oleji slouží, a také jiný

mi cestami připraven býti může. Jestiť pak podle sloučení

svého antimóničnan olovnatý (Antimonsaures Bleioxyd,

PbO.SbO).

Olovo s cínem obzvláště hojně a ve mnoha poměrech

se míchá, nýbrž víme, že cín téměř nikdy čistý, leč oby

čejně s olovem smíšený se béře. Ovšem pak míšení olova

s cínem (do nádob a náčiní domácích, jmenovitě kuchyň

ských) úřední dohlídku ve všech dobře zařízených státech

nad sebou má. Slitiny ty jsou tvrdší a pevnější, ale také

(což zajisté znamenitá věc) roztoplivější nežli každý z těch

dvou kovův sám pro sebe. Obyčejně zovou se podle počtu

liber slitiny, který obsahuje v sobě 1 libru olova, na př.

cín 5liberní t. j. 4 libry cínu a 1 libru olova (summa = 5),

cín 3liberní= 2 libry cínu +1 libru olova atd. Nejobec

nější poměr k nádobám je 5 cínu +1 olova; slitina však,

obsahující 3 cínu + 1 olova, je tvrdší a má znamenitý silný

lesk. Rovné části obou dávají tak zvanou pájku klempíř

skou (Schnellloth), která horkem asi +200° se roztopuje

a ku spájení (Löthen) na měkko slouží (spájení na tvrdo,

Hartlöthen, děje se mosazí a boraxem). Nejsnadněji roz

topuje se slitina PbSna, která se ze 3 částek olova a 5 čá

stek cínu skládá, totiž horkem +186".

Olovo s vizmutem pouhým slité není v užívání, ovšem

ale s vizmutem a cínem. Slitina z těch tří jmenovaných ko

vův je znamenita svou snadnou roztoplivostí. 8 č. vizmutu,

5 č. olova a 3 č. cínu skládají kov D'arcet-ův, anebo New

ton-ův, jenž teplem asi +98" se roztápí; kov Rose-ův
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roztápí se však již při +93°7 a skládá se z 2 č. vizmutu,

1 č. olova a 1 č. cínu. Obě tyto smíšeniny tedy již ve vřelé

vodě se roztápějí, a přidáním malého množství rtuti (což

ale ovšem zbytečná jest věc) ještě roztoplivější mohou být

učiněny. Nejobecněji užívá se Rose-ova kovu (Rose's Me

tall), který má tu vlastnost, že roztopen a pomalu pak

chlazen dříve úplného svého ztuhnutí jaksi kašovitou p0

vahu na se vezme: jestliže právě v tom okamžení nějakou

rytinu (peníz anebo cosi podobného) silně do horké těsto

vité litiny vtlačíme, ona hned ztuhne, ale nejdokonalejší otisk

předmětu otlačeného na sebe přijme, tak dokonalý, že i ty

nerovnosti původní rytiny, které jen drobnohled okazuje,

také na otisku nalézti lze. Takové otisky zoveme oplesky

(Abklatsche), a v novější době vzácnější dřevorytiny téměř

nikdy přímo na papír se neotiskují, než dříve se opleskují

a pak opleskem teprvé se tiskne, aby tudíž původní kus

(originál) od zkázy chráněn byl.

Míšením jmenovaných tří kovův podlé různých pomě:

rův lze nabyti celé řady slitin, tajících v teplotách přerůz:

ných a ležících mezi +94" (bod tání Rose-ova kovu) a +325"

(bod tání čistého olova). Takových slitin radíno užívati

místo ventilův pojišťovacích při kotlech parostrojův: víme!,

že každý kotel nevydrží výše jistého vyzkoušeného tlaku

páry: vímeť také, jak horká je vřelá voda pod tím tlakem;

není tedy třeba než zalíti otvor učiněný do kotle slitinou,

která právě při tom stupni taje, jejž pára v tom kotli pře

stoupiti nesmí, a kotel je prázden nebezpečí, neboť jak

mile pára svou sobě určenou mez tlaku (tudíž horka) pře

kročí, slitina se roztopí a páru vypustí. Předce však pro

veliká jiná nepohodlí upuštěno od tohoto druhu klapek bez

pečných (Sicherheitsventile).

280. Hutnické dobývání olova. Hlavní (téměř jediná na

hutích užívaná) ruda olověná je leštěnec; z toho pak olovo

dvojím způsobem se vylučuje: srážením a pražením. Prvního

způsobu užívá se hlavně u rud hojno-křemenných, které by

pražením z velké části v křeman olovnatý se proměnily,

jenž by pak ovšem co struska na zmar šel. Srážení (Nieder

schlagsarbeit) děje se tou cestou, že leštěnec tlučený spolu
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s uhlím a se zrněným železem (hlavně litinou, která rozto

pena a do vody vlita v zrna se mění) v peci šachtové se

roztápí: železo ubírá leštěnci síru a mění se v sirník želez

natý; olovo vyloučené jde na dno peci (PbS+Fe= Pb+FeS).

Sirník železnatý roztopený splývá (pro mnohem menší hut

nost) nad olovem a sebírá se tou měrou, kterou tvrdne:

olovo na zpod sebrané vybírá se lžícemi anebo jinak z peci

vypouští a na balvany slívá

Pražení leštěncův na čisté olovo je práce poněkud

spletenější a zakládá se na již nahoře uvedených vlastno

stech sirníku olovnatého. Drobně mletý leštěnec praží se

v peci pálací, na dně struskami vystlané, mírnou červenou

řeřavostí (ovšem za přístupu vzduchu) a obrací se pilně,

pokud se ho částka dostatečná nepromění v síran olov

vnatý a kysličník olovnatý; jak mile toho konce dosaženo,

zavrou se zbytečné otvory (k uvarování přílišného okysli

čení kovu) a oheň se přituží: tu ovšem síran olovnatý a

leštěnec vespolek se rozkládají, tak že jen olovo zbude a

kyselina siřičitá prchne (PbS |- PbO,SO, = 2Pb+2SO,).

Také kysličník olovnatý s leštěncem pálen dává olovo a

kyselinu siřičitou (PbS+2PbO = 2Pb + SO,). Byloli leštěnce

v nadbytku, tuť ovšem všecka síra se neokysličí, což ale

neškodí, neboť síra neokysličená nevejde do celého zbytku

kovového v peci, než utvoří se dvě vrstvy, dolejší čistého

olova, hořejší sirníku olovnatého neb olovičnatého (Pb,S):

tato hořejší pak přidává se k následujícímu pražení.

Všecken leštěnec v přírodě obsahuje více méně sirníku

stříbrnatého (AgS); při dobývání olova z leštěnce vchází

také stříbro úplně do olova: všecko olovo, také jaké z hutí

vychází, obsahuje tedy stříbro a proto nikdy hned do ob

chodu se nedává, leč dříve přimíšeného stříbra se zbavuje.

Vytahování stříbra z rudního olova (Werkblei) děje se

zvláštním pochodem, jenž sluje odhánění (Abtreiben) a hlavně

v tom se zakládá, že se olovo rudní na málo prohlubeném

mísovitém ohnisku, tak zvaném testu (Treibheerd) roztopí,

do červena rozpálí a pak stálým a silným přímo naň hna

ným proudem vzduchu okysličí. Olovo promění se konečně

všeckno v kysličník, jenž horkem roztopen po straně stéká
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a v kuželovitých kadlubech železných na hmotu červeno

žlutou šupinkovatou (Klejt, Bleiglätte) tuhne; stříbro zůstane

konečně čisté, všech sprostých kovův zbavené na testu.

Klejt pak pro nabytí olova z něho opět s uhlím se v peci pálí

(PbO+C = Pb+CO). Olovo tak čistěné sluje zkujněné

(Frischblei).

281. Skoumadla na olovo jsou již ve předešlých číslech

dostatečně vyložena. Skoro všecky sloučeniny olova, na

uhlí dmuchavkou dostatečně páleny, zůstavují konečně zrno

olověné, snadno podle fysických vlastností svých znatné.

V tekutinách poznává se kyselinou sirkovou (bílá sraženina

= PbO.SO,), sírovodíkem (hnědočerná sraženina = PbS) a

proutkem zinkovým (strůmek olověný).

HLAVA LVII.

M ě d'.

Cu = 32.

282. Měď (Cuprum, Kupfer) je z počtu kovů v přírodě

nejhojnějších a pro člověka nejdůležitějších. V prvních do

bách člověčenstva konala měď ty služby co nyní železo,

jako mnohonásobné památky, obzvláště v severní Asii nale

zené, dokazují. Nacházíť se dílem samorodá, na mnoha mí

stech a ve větším množství nežli kterýkolvěk jiný kov (na

př. u Hořejšího jezera v Kanadě balvany 20 a více centův),

dílem v rozličných rudách, jmenovitě co rudomědek, mala

chit a lasur, řezek, měděný kyz atd. Novějším však zpyto

váním, objevena měď (ač arci ve množství pramalinkém)

též i tam, kde jí před tím nikdy netušíno a nehledáno, na

př. ve velkém počtu pramenův léčivých, v ornici, v popeli

nejedněch rostlin, v krvi některých zvířat (např. mořského

raka, Limulus cyclops).

Měď prodajná málo kdy bývá docela čistá, obsahujíc

v sobě až do 2 neb 3% přimíšenin: předce však některé

sorty tak čisté jsou, že jen '/, pC. jiných látek mají, na př.

norvežská, sibiřská. Prostočistou měď lze všelijak vyrobiti,

nejsnadněji dvěma způsoby: rozpustiti nějakou sůl měďna

tou, na př. síran měďnatý, a vstrčiti do ní čistý vyhlazený
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prut železa, čehož následkem železo se na místě mědi roz

pouští a měď na železo co leskle červená, souvislá kůra

nasazuje (CuOSOa+Fe = FeO SOa+Cu); anebo páliti či

stý kysličník měďnatý (CuO) v proudu vodíkovém, k čemuž

skrovného jen horka (lampy líhové) třeba jest; v druhém

pádu tvoří se voda a měď (CuO+H = Cu+HO), kterážto

v podobě červeného, mdle kovově třpytivého prášku zbývá.

Obojí cestou nabyté kovy mohou pak v zavřeném tyglíku

výhřevem dostatečným v jeden kus býti slity.

Měď má známou červenou barvu, která na čerstvě

ostrouhaných kusech téměř růžová se vidí, silný lesk ko

vový, jasný zvuk, hutnost 892, a je kov nejen velmi tvrdý

(ač měkčí železa) ale také velmi pevný. Můžeť býti ta

žena v nejtenší lístky a ve dráty tenší od niti šicí; v nej

tenších lístkách propouští světlo slunečné barvou temně ze

lenou. Roztopuje se teprvé velikým žárem (asi +1200°),

tížeji stříbra avšak snadněji zlata, a svítí světlem zelena

vým; roztopená měď pohlcuje (rozpouští) vzduch a tuhnouc

opět jej vypouští, vrouc a stříkajíc. Do forem litá tekutá

měď má vždycky po ztvrdnutí bubliny v sobě, a proto málo

kdy neb nikdy pouhé mědi v slévárnách se neužívá, leč vždy

cky s přísadou. Roztopená měď stydnouc krystaluje se

(jako samorodá) v osmistěných tvarech.

Čistá měď okysličuje se zdlouha na vzduchu, potahujíc

se kůrou hnědou (od kysličníku mědičnatého, Cu,O), což

obyčejná barva mědi jest; na vlhkém vzduchu po dlouhém

čase ukládá se na měď zelená kůra, měděnka (Grünspan)

nazvaná, o které doleji řeč bude. Horká neb dokonce

žhavá měď potahuje se rychle kůrou křehkou,-která ková

ním v lupenech odpryskuje. Za skrovného přístupu vzduchu

jsou tyto lupeny červené a obsahují hlavně kysličník mědič

natý (Cu,O), za volného přístupu vzduchu je kůra černá,

obsahuje předně kysličník mědnatý (CuO) a sluje okuje

měděné (Kupferhammerschlag).

Kyselina solná nepůsobí na měď ani vřelá, ovšem ale

– ač zdlouha – jeli vzduchu přístup dán; sirková jen se

hnaná a vřelá měď rozpouští; dusičná konečně i rozředěná

a studená rychle a snadno kov ten rozpouští.

V. Šafařík, Chemia. - 21
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283. Kysličníci mědi. Z právě položených udajův vy

svítá, že dva kysličníky mědi máme, jenž oba spolu zásady

jsou. Není pochyby, že jsou ještě jiní kysličníci (se větším

množstvím kyslíku), avšak o těch málo neb nic není bliž

šího vědomo.

Kysličník mědičnatý (CusO = Kupferoxydul) je obecná

a pěkná (spolu také bohatá) ruda měděná, známá pod jmé

nem rudomědka (Rothkupfererz): nacházít se v průzračných

osmistěnech anebo v nedokrystalovaných kusech slabě pro

svítavých barvy temně košenillové, lesku diamantového, hut

noty 575, prášku karmínového. Uměle připraven může býti

všelijak, na př. pálením kysličníku mědnatého smíšeného s mě

děnými pilinami v tyglíku dokonale uzavřeném (CuO+Cu

= Cu,O); zahříváním chlóridu mědičnatého (Cu,Cl) se ží

ravým draslem (Cu,Cl+KO = Cu,O+KCl), anebo konečně

zahříváním roztoku soli měďnaté s dostatečným nadbytkem

žíravého drasla a cukru nebo medu. V posledně uvedeném

pádu vylučuje se zprvu jen kysličník měďnatý (na př.

CuO.SO,+KO = CuO+KOSO,), ale ten pouští ihned polo

vici kyslíku cukru, měně jej v látku hnědou, sám sebe ale

v kysličník mědičnatý (2CuO = Cu,O-+O).

Umělý kysličník měďnatý je prášek barvy ohnivě ci

hlové, rumělkové, někdy karmínové, který se žíháním na

vzduchu v černý kysličník měďnatý mění (Cu,O+O=2CuO),

s vodíkem však nebo s uhlím pálen snadno se redukuje

a kov dává (Cu,O+H = 2Cu+HO). V kyselinách se ne

rád rozpouští a s nimi se slučuje, dávaje soli mědičnaté

(Kupferoxydulsalze), o kterých se málo vi, poněvadž se

velmi snadno proměňují a rozkládají. Tak na př. kysličník

mědičnatý s horkými kyselinami hned se mění v sůl měď

natou a měď (Cu,O+SO, = Cu+CuO.SO,): soli mědičnaté

jsou bílé neb červené; žíravé draslo z nich vylučuje čer

vený kysličník mědičnatý, ammoniak nadbytečný je docela

rozpouští na tekutinu bezbarvou, na vzduchu však okamžitě

temně lazurově modrající.

Kysličník mědičnatý barví sklo krásně a temně rubí

nově neb krvavě.

Kysličník měďnatý (Kupferoxyd = CuO) nachází se též
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samorodý, jakožto černomědek (Kupferschwärze), avšak jen

po skrovnu. Okuje měděné jsou nečistý kysličník měďnatý:

docela čistý připravuje se tento kysličník rozpuštěním čisté

mědi v kyselině dusičné, odkouřením modré tekutiny do

sucha i vypálením modrého krystalového zbytku (dusič

nanu měďnatého = CuONO.) řeřavostí červenou v tyglíku

hliněném.

Jestiť prášek temně šedočerný, za horka čistě černý,

nejprudším pecním žárem na černou krystalovitou hmotu

roztoplivý, ve vodě a v žíravinách nerozpustný, ovšem ale

rozpustný (barvou modrou) v kyselinách. Jestiť tělo velmi

hygroskopické, a proto k zevrubným zkouškám musí po

každé silně a bedlivě sušen býti.

Jest mocná zásada, dávajíc s kyselinami soli měďnaté

(Kupferoxydsalze), bezvodé bílé, vodnaté vesměs modré neb

zelené, když rozpustné jsou, také roztoku modrého neb ze

leného, chuti hnusné kovové a účinkův překrutě jedo

vatých. Roztok soli měďnaté jakékolvěk smíšen se ží

ravým draslem dává sraženinu huspeninovatou, blankytnou:

hydrát kysličníku měďnatého (Kupferoxydhydrat = CuO2HO),

který však vodu tak slabě drží, že již vařením v tekutině

samé černá (v bezvodý kysličník se mění).

Chování měďnatých solí ke skoumadlům takové jest,

že je velmi snadno lze poznati. Žíravé kali a nátrom vy

lučují z roztokův měďnatých za studena blankytný hydrát .

(který se však přidáním nadbytečného alkalí a cukru na

blankytnou tekutinu rozplývá), za horka černý kysličník;

ammoniak vylučuje v malém množství přidaný sraženinu

modravou, ve větším pak opět ji rozpouští a dává tekutinu

při větším množství mědi temně a ohnivě lazurovou, při

menším blankytnou. Sírovodík a sirník ammonatý neb dra

selnatý vylučuje černý i v nadbytku skoumadla nerozpustný

sirník měďnatý (CuS); železný prut vyhlazený pokrývá se

v roztoku pěkně červenou kůrou mědi; také zinek vylučuje

kovovou měď, ale co černý outlý prášek. Nejcitlivější však

skoumadlo na měď je sůl krevní žlutá (viz 203), která v

silnějším roztoku sraženinu hnědočervenou (asi čokoládové

barvy) dává, slabé však roztoky jen hnědočerveně zabarvuje.

21*
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Kysličník měďnatý a jeho sloučeniny barví borax a

sklo roztopené smaragdově: plamenem však odkysličovacím

anebo přidáním okují železných (Fe,O,) tvoří se sklokrvavé

neb rubínové (mědičnaté).

284. Sloučeniny mědi a síry. Měď má dva sirníky čili

sulfidy, srovnalé s oběma jejíma kysličníkoma.

Sirník mědičnatý (CusS, Halbschwefelkupfer) tvoří se

(jako již z čísla 39 víme) házením měděných pilin do

vroucí síry (tedy v teple asi 400° neb 450"): měď znímá se

a žhouc krásně červeným světlem okazuje se po vychla

dnutí býti obrácenou v látku pěkně šedomodrou, kovově

lesklou a křehkou, která se snadněji nežli měď roztopuje

a ve větším množství roztopena chladnutím se krystaluje,

V pecích na měď nasazuje se někdy v podobě osmistěnův.

V přírodě nachází se co řezek čili mědileštěn (Kupferglanz,

Kupferglas), hmota temněšedá, kovolesklá, hutnoty 57 a

krystalových tvarův rhombických č. hranolových: jestit

tedy sirník mědičnatý tělo dimorfické. Přirozený je měkký

a kruchý, nožem strouhatelný, odtud jméno.

Sirník měďnatý (CuS, Einfachschwefelkupfer) nachází

se co vzácný minerál, v drobných šesterečních krystalech

barvy temně modré a hutnoty 38 (Kupferindig); uměle se

připravuje pouštěním sírovodíku do roztokův měďnatých,

ze kterých (jak kyselých tak též alkalických) je lze tou

cestou všecku měď vyloučiti v podobě černého, kyprého,

bezlesklého prášku, který jest žádaná sloučenina, avšak

velmi nestálá ; neboť na vzduchu dosti rychle se okysličuje

a v síran měďnatý mění (CuS+4O=CuO.SOa), horkem pak

se rozkládá, pouštěje polovinu síry a měně se v sirník mě

dičnatý (2CuS=Cu,S+S). *

Vzácná ruda měděná, digenit nazvaná (a posud jen

v Chili a v Durynsku nalezená), jež pohledem veskrze mě

dileštěnu se podobá, jest 3CuS+Cu,S.

Sirník mědičnatý spojuje se dosti hojně se sirníky ji

ných kovův, dávaje sirníky podvojné (sirné soli); dvě však

z nich jsou obzvláště pamětihodné, poněvadž jsou mezi

měděnými rudami nad míru hojné a veliká část mědi, kte

rou vůbec řemesla i průmysl potřebují, z nich se vyrábí
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První sloučenina je mesec (Kupferkies), druhá pestřenec

(Buntkupfererz). První je mnohem obecnější a tvoří kry

staly barvy pěkně žluté (mosazné někdy i zlaté), lesku silného

kovového, hutnoty 4:2 (asi) a tvarův čtverečných čili py

ramidálných. Často je pěkně modře neb violově naběhlý,

a složení má Cu,S+FesS, anebo – dle jiných – CuS

+FeS, což ale jedno jest, neboť Cu,S,Fe,S,=2(CuS.FeS).

Pestřenec je složen podle formule 3Cu,S.Fe,S, (aneboCu,S

+CuS+FeS), má barvu tombakovou, vryp černý, hutnost

50 (asi) a krystaluje se ve formách osmistěných : jet pak

téměř vždycky pestrými barvami kovovými naběhlý.

285. Síran měďnatý (CuO.SO,= Schwefelsaures Kupfer

oxyd) je nejužívanější a tudíž nejdůležitější z kyslíkových

solí mědi, a sluje obyčejně skalice modrá (blauer Vitriol,

Kupfervitriol), protože vodnatá krystaly blankytné tvoří.

Čisté nabývá se rozpouštěním dobré mědi (nejlépe tenkého

plechu neb drátu měděného) v sehnané a vřelé kyselině

sirkové: kyselina siřičitá uchází a síran měďnatý se tvoří

(Cu+2SO,=CuO SO,+SO). Vždycky však tvoří se také

malé množství černého prášku, který má složení CuO+CuS.

Hmota takto nabytá rozpustí se ve vřelé vodě a procedí:

z chladnoucího roztoku vylučují se pěkně modré (blankytné)

průzračné krystaly, tvaru triklinoèdrického, hutnoty 227

a prášku bílého. Rozpouštějí se při +175 ve 2% částech

vody, při +100° v % částky, a mají složení CuO.SO,+5HO

se 36% vody. Teplem +100° pouští tato sůl 4 rovnomocniny

vody a rozsypává se na prášek zelenavě bílý, poslední pak

vodu teprvé horkem +220° pouští a v bílý bezvodý síran

se mění, jenž dychtivě opět vodu přitahuje a mocně s ní

se zahřívá. Ještě větším horkem se rozkládá na kysličník,

kyslík a kyselinu siřičitou (CuO.SO,=CuO+SO,+O). V

líhu se nerozpouští ; vodnatý pak roztok modrý jest, ale

poněkud do zelena, nikoli tak čistě modrý jako krystalo

vaná sůl. Chuť je hnusná kovová, účinky prudké jedovaté.

Veliká část skalice modré prodajné dělá se ze staré mědi:

ta se v peci rozpálí na červeno, posype sirou (čímž se v

sirník mědičnatý, Cu,S, mční) a nyní v proudu vzdušném

mírně dále pálí: tu se tvoří kysličník a síran měďnatý
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(Cu,S+5O= CuO+CuO.SO2). Hmota dostatečně pražená vy

luhuje se vodou, čímž ovšem utvořená skalice se vytáhne,

zbytek pak znova se sirou se vypaluje, aby se v sirník pro

měnil, a praží, vyluhuje atd.

Ještě více skalice modré dělá se z kyzův měďnatých

(pestřence a mesce), kteří se k tomu konci v pecích anebo

na hromadách mírně vypalují, pak delší čas samovolnému

větrání na vzduchu (na haldách) zůstavují a vyluhují. Zde

se ovšem tvoří síran měďnatý a železnatý pospolu, i ačkoli

veliká část síranu železnatého již na haldách v nerozpustný

síran železitý (2FeOa3SO,+8HO) se mění, jiná část jeho

tu samu změnu na kotli odkuřovacím podstupuje, předce

takto připravená skalice modrá vždy více méně síranem

železitým zanečistěna jest. Jindy také schválně míchaniny

obou skalic pro barvíře hotovili.

Vody báňské (Grubenwässer), tekoucí z dolův měděných,

obsahují obyčejně skalici modrou, někdy ovšem v tak malém

množství, žeby odkuřování bez výdělku bylo; tu se však

užívá jiného prostředku: voda z dolu vede se na dřevěné

truhlíky, ve kterých leží kusy starého železa : po uplynutí

jisté doby vyloučí se všecka měď a na místě jejím se že

lezo rozpuštěné co síran ve vodě nachází (CuO.SOa+Fe = Cu

+FeO,SO,). Takové vody slují cementové, a měď vyloučená tak

též cementová. -

Roztok skalice modré ammoniakem přesycen krásně a

temně lazurovou barvu na se béře, nýbrž i takový roztok

skalice ve vodě, že pouhému oku naprosto bezbarvý se

vidí, ammoniakem přidaným ještě zřejmě modrá. Z roztoku

skalice modré v teplém žíravém ammoniaku chladnutím

vyrůstají krásné černomodré krystaly, někdy na několik

palcův dlouhé, ve vodě lazurovou barvou rozpustné, v lihu

nerozpustné a složené podlé vzorce CuO.SO, +2NH2+HO. Te

plem asi +150° mění se v prášek zelenavý = CuO.SO,+NHs:

Tyto krystaly slouží dílem v lékařství pod jménem mědě

ného salmiaku (Cuprum ammoniacale).

Skalice modrá sama mnohočetné má užívání v lékařství,

barvířství a barvářství, a v jiných větvích průmyslu.

Kyselina siřičitá rozpouští kysličník měďnatý a dává

:
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zelený roztok siřičitanu měďnatého (CuO,SO,), ale ten

za krátký čas (jmenovitě zahřátím) pustí všecku barvu

svou a usadí ze sebe množství drobných, pěkně červených,

krystalův, jsoucích siřičitan mědičnato-mědnatý (Cu,O.SO,

+CuO.SO,+2HO = Schwefeligsaures Kupferoxyduloxyd).

286. Uhličitan měďnatý obojetný (neutraleskohlensaures

Kupferoxyd, CuO.CO.) není posud znám: všeckyuhličitany

mědi – umělé a přirozené – jsou z počtu zásaditých, a

mohou býti považováni, jakoby byli CuO.CO,+ x (CuO.HO).

Roztok skalice modré smíšen s roztokem sody osazuje

sraženinu světlou zeleně-modrou, která má sloučenství2CuO

+CO,+2HO; zahřeje-li se však tekutina na +50" (asi),

sraženina pěkně sezelená a jest pak 2CuO.CO,+HO aneb

CuO.CO,+CuOHO, t. j. vodnatý uhličitan dvojměďnatý (halb

kohlens. Kupferoxyd). Tato zelená sloučenina nachází se

hojně v přírodě co malachit, v krystalech (jehlách) klino

rhombických, barvy smaragdové, hutnoty 40 (asi), prášku

jasně a příjemně zeleného. Casto tvoří malachit kavaly ce

listvé anebo z nejjemnějších hustě srostlých atlasovitých

vláken složené. Na prášek třený malachit sluje zeleň horní

(Berggrün, Mineralgrün) a je příjemná barva na stěny, a

však také do oleje se užívá. Největší balvany malachitu

čistého nacházejí se v Sibiři, a tam nejen co výtečné rudy

měděné, ale také ku drahocenným výrobkům uměleckým

(vásám, deskám na stolky, k vykládané práci atd.) se

ho užívá.

V přírodě ještě jiný uhličitan měďnatý jest, jehož ale posud

nebylo lze uměle nápodobiti: totiž lazur (Kupferlasur) č. dvoj

uhličitan trojměďnatý: 3CuO,2CO,+HO anebo 2(CuO.CO,)

+ CuO.HO. Lazur méně obecný jest než malachit a tvoří

krystaly klinorhombické, hutnoty 37, barvy lazurové, průsvi

tavé, prášku sytě a příjemně modrého: na prášek třený

lazur slouží pod jménem modří horni (Bergblau) k malbě

na vápno, do vody a do oleje.

Zmínky hodna ještě i ta sloučenina jest, která se na

měděném, bronzovém, mosazném a j. náčiní dlouhým půso

bejím vlhkého vzduchu buď co zelený prášek, buď co le

sklá, souvislá, temno-zelená vrstva nasazuje, a pod jménem



328

rzi měděné anebo měděnky (Grünspan) vůbec známa je: neníť

nic jiného nežli malachit. Všecky uvedené uhličitany roz

kládá již mírné horko, vyhánějíc z nich kyselinu uhličitou

a vodu.

287. Dusičnan měďnatý (Salpetersaures Kupferoxyd

CuONO;) tvoří se rozpuštěním kovu neb kysličníku v ky

selině dusičné a krystaluje se těžko v krystalech barvy sytě

a čistě modré, majících při sobě 4HO aneb 6HO; na vzdu

chu rychle se rozplývá, horkem se rozkládá a pouhý kysličník

zůstavuje. Užívá se ho v barvířství.

Fosforečnan měďnatý vyrábí se uměle smíšením roztokův

skalice modré a fosforečnanu sodnatého: při nadbytku ska

lice modré je sraženina jasná, zelenavě modrá a má složení

PO,+3CuO. V přírodě je veliký počet fosforečnanův měď.

natých, z nichž někteří překrásné a vzácné minerály sklá

dají; npř. fosforochalcit, klinorhombický, barvy černavě

smaragdové, hutnoty 4:2 = 6CuO.PO3+3HO; libethenit,

orthorhombický, barvy černavě olivové, hutnoty 37

=4CuO.PO,+HO a více j. p.

Arsénany a ještě více arseničnany měďnaté máme četné.

Arsenan měďnatý (Arsenigsaures Kupferoxyd CuO.AsOa) je

barva zelená dávno známá a pod jménem Šélské zeleni (Schee

lisch Grün) mnoho užívaná, která se tvoří slitím roztokův

arsénanu draselnatého a síranu měďnatého (CuOSO,

+KO.AsO3 = CuO.AsO,+KO.SOa). Jestiť prášek zelený,

barvy ošlejchové (lauchgrün) a rovně užitečný co barva do

vody a do oleje. Neužíváť se ho však více, jako i jiných

podobných barev, pro jedovatosť.

Arseničnanův měďnatých (Arsensaures Kupferoxyd) je

v přírodě ještě více nežli fosforečnanů, npř. olivenit

(4CuO.AsO,+H0), černě olivové orthorhombické kry

staly, hutnoty 45 (asi); lirokonit (4CuO.AsOs+10HO), krásné

blankytové průhledné krystaly soustavy orthorhombické, hut

noty 29; klinoklas (6CuO.AsO+3HO), temně černomodré

klinorhombické hranoly, hutnoty 43 a j. p. v.

Křeman měďnatý v přírodě dvojí jest: dioptas (3Cu0,2SiO,

+3HO), krásně smaragdově zelené průhledné krystaly,

formy šesterečné, hutnoty 33, a zelenka (Kupfergrün
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= 3CuO.2SiO3+6HO), nedokrystalované kavalky barvy

jasně zelené, hutnoty 22 (asi). Ostatně je známo, že sklo

roztopené přidáním kysličníku měďnatého částečně v kře

man měďnatý se mění a tím barvy smaragdové nabývá.

288. Chlóridy mědi. Měď se snadno a dychtivě spojuje

se chlórem: teplý drát měděný do plynného chlóru vstrčen

se znímá a červeně rozpaluje, měně se ve chlórid: jsouť

pak chlóridy dva. Chlórid mědičnatý (Cu,Cl, Kupferchlorür,

Halbchlorkupfer) tvoří se pálením mědi ve chlóru, rozpou

štěním kysličníku mědičnatého v horké kyselině solné (Cu,Cl

+ HCl = CusCl+HO), nejsnadněji však vařením rozpuště

ného chlóridu měďnatého (CuCl) se měděnými pilinami (CuCl

+Cu = Cu,Cl). Roztok, z počátku krásně zelený, nabude

barvy temně hnědé a stydna nebo s vodou studenou smíšen

jsa osazuje prášek sněhobílý krystalový, žádanou slouče

ninou jsoucí. Chlórid mědičnatý je bílý, ve vodě neroz

pustný, ovšem ale v horké kyselině solné a v roztoku chló

ridu měďnatého (barvou hnědou), horkem taje na tekutinu

průzračnou, ve hnědé, pryskyřici podobné tělo tuhnoucí. Na

vzduchu rychle zelená, měně se v owychlórid t. j. sloučeninu

z kysličníku i chlóridu.

Chlórid měďnatý připravuje se rozpouštěním kysličníku

v teplé kyselině solné (CuO+HCl = CuCl+HO) anebo kovu

v lučavce královské (Cu+ClH-I-NO. = CuCl+HO+NO,).

Roztok pomalu odkouřený osazuje chlórid v podobě dlou

hých, krásně zelených, na vzduchu se rozplývajících hranolův,

majících složení CuCl+2HO. Nad +100° tratí vodu a mění

se v žlutohnědý chlórid bezvodý, jenž mírným horkem taje,

prudším žárem ale polovici chlóru pouští a v předešlý chló

rid se mění. Chlórid měďnatý rozplývá se snadno ve vodě;

roztok sehnaný je zelený, horkem hnědnoucí, rozředěn je

modrý. Také v líhu se rozpouští zeleně a roztok hoří pla

menem krásně zeleným, červeně žíhovaným. -

Chlórid měďnatý slučuje se v několika poměrech s ky

sličníkem měďnatým, dávaje sloučeniny nerozpustné, zelené,

Jedna z nich obzvláště se tvoří, když plechy neb piliny

měděné, kyselinou solnou neb roztokem salmiaku (také chló

ridu měďnatého) pokropené, po delší čas na vzduchu osta
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veny jsou. Usazuje se na nich prášek zelený, jenž má složení

CuCl+3CuO a pod jménem zeleni Brunšvické (Braunschweiger

grün) k malbě slouží. Tatáž sloučenina vodnatá (CuCl.3CuO

+3HO) nachází se v jižní Americe (Chilsku, Bolivii) co

ruda měděná atakamit nazvaná, tvořící krystaly rhombické

nebo kavaly zrnité, hutnoty 4 (asi), barvy smaragdové neb

trávné: mimo hutnické užívání také hrubě tlučena za posý

pátko slouží.

289. O slitinách mědi s jinými kovy. Měď samotná, ač

dosti hojné a důležité, předce však menší a méně obecné

má užívání nežli její sloučeniny s kovy jinými. Již barva

mědi není právě příliš příjemná; hlavní však nehoda je ta,

že ji nelze líti do kadlubův, než toliko jediné kovati, ne

boť litá měď má v sobě skoro vždycky bubliny a dutiny

větší menší. Měď se slívá hlavně se zinkem, s niklem a

s cínem.

Slitiny mědi se zinkem jsou již dávno známy a pro ve

liké užívání svoje nad míru důležity: menším množstvím

zinku (až do 10%) měď jen málo bledne a měkne, poně

kud větším (od 15% do 20%) barvu červenožlutou na se

béře, ještě větším (od 25 do 40 neb 50%) čistě žloutne a

nad míru měkkou i kujnou se stává. Slitiny, ve kterých

zinku asi 15–18% jest, slují tombak *), slitiny s 25–40"o

zinku mosaz. Nejobyčejnější mosaz má asi 30% zinku a

dělá se přidáním zinku k roztopené mědi. Za starších ča

sův dělala se mosaz pálením rozdrobené mědi s uhlím a

kalamínem (viz t.). Mosaz má známou příjemně žlutou barvu,

je velmi ohebná a za studena kujná i tažná; za horka však

jest křehká a láme se. Nejtažnější je slitina se 40"/o zinku

(yellow metal); přílišná však tažnost docela čisté mosazi

vadí velice pilníku a soustruhu, neb pilník se zamazavá a

želízko strouhací vázne: tomu je pomoci přidáním 1–2"/o

olova, ač pak taková mosaz kováním se láme. Měď ve žha

vých parách zinkových mění se na povrchu v mosaz. Za

starších časův byly mnohé slitiny měďnato-zinečnaté v uží

*) Nepravé pozlátko je tombak na nejtenší lístky tlučený.
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vání pod zvláštními jmény na př. Similor, Pinšbek, princo

vina atd. – avšak tato jména již nyní vymizela. **

Měď se zinkem a niklem tvoří slitinu ode dávna v Cíně

známou, v Europě však ale teprvé od několika desítiletí

v širší užívání vešlou. Měď a nikl dávají slitiny bílé, ale

příliš těžko roztopné a tvrdé (těžko tažitelné a kovatelné):

přídatkem zinku obojí vadě jest pomoci. Jsouť rozličné

poměry řečených tří kovů, podle větší menší výtečnosti a

ceny, kterou slitina míti má; sprosté zboží obsahuje oby

čejně 8 mědi, 3'/, zinku a 2 niklu: barva pak arci dosti

žlutá jest. Nejlepší druh té slitiny (tak zvané elektrum)

obsahuje 8 mědi, 3'/, zinku, 4 niklu: podobáť se barvou i

leskem čistému stříbru, je ale tvrdší a méně na vzduchu

nabíhá. Vůbec užívané názvisko slitin bílých měďnato

nikelnatých, pakfong, je zkažené slovo čínské pak - tong;

jináče sluje argentan (něm. Neusilber, franc. maillechort).

Pakfong má tu přednost před stříbrem, že mnohem laci

nější jest, ač velkou část jeho dobrých vlastností na sobě

nese. Užívání pakfongu k jídacímu náčiní může jen při

veliké nedbalosti mít následkův škodlivých.

Měď a cín dávají velikou řadu důležitých sloučenin,

které se (dle různého množství cínu v nich obsaženého) jak

od mědi, tak od sebe samých přerozmanitě odličují. Přimí

šením cínu se vesměs a nade všecko tvrdost mědi zvět

šuje, avšak také tažnost její ničí: menší přísada cínu způ

sobuje slitiny červenožluté, větší šedožluté neb žlutošedé,

ještě větší čistě bílé.

Všickni staří národové: Egypťané, Řekové, Římané,

Keltové užívali, než poznali železo a i později, k náčiní

domácímu a válečnému (nádobám, mlatům, mečům, šperku,

sochám, penězům atd.) slitiny pěkně žlutočervené, tvrdé a

málo tažné, drobnozrnaté, která v starovědě a v umění bron

zem sluje. Složení bronzu je velmi nestálé ; míváť od 5

do 25°/o cínu. Novější tak zvaný bronz (z něhož sochy a

podobné výrobky se hotují) docela jiná sloučenina jest, ne

boť daleko méně mědi a na místě cínu hlavně zinek obsa

huje: mědi bývá od 66 do 84%, zinku od 11 do 32%, cínu

od 2 do 4°lo. Zvláštnost bronzu ta jest, že mnohem rych
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leji nežli pouhá měď nebo mosaz na vzduchu zelenou tvr

dou kůrou se povléká, která na všech bronzových starožit

ninách se nachází a patina sluje, sama pak není jiného nežli

malachit.

Z nyní užívaných slitin cínato-měďnatých hlavně tři

jsou památny: dělovina, zvonovina, zrcadlovina. Dělovina

(Kanonenmetall, Stückgut) skládá se z 91% mědi a 9%

cínu: jestiť červenavě žlutá, drobnozrná, tvrdá a nad míru

pevná, málo tažná. Roztopena i pomalu chlazena se oddě

luje na dvě slitiny, jednu červenou, hojnoměďnatou, a jednu

bílou, hojnocínatou, snadněji roztopitelnou. Jelikož pak tak

veliké kusy (jako děla) nelze hned po lití rychle schladiti,

z uvedené té vlastnosti mnohá obtíž v slévárnách na děla

vzniká.

Zvonovina (Glockenspeise) má od 20 do 25% (v nej

lepších zvonech asi 22%) cínu, je jasně žlutošedá, snadno

taje a je v ohnivém toku svém nad míru řídká, má drobné

zrno, velikou tvrdost (že sotva pilovati ji lze), ale je docela

křehká a zvučí přejasně. Přísada jiných kovův (zinku,

olova, stříbra) škodí jasnosti zvuku, neb aspoň neprospívá.

Zvonovina červeně rozpálena i rychle (v studené vodě) ha

šena měkne v té míře, že může býti tence kována; když

pak po vykování se rozpálí na červeno a pomalu vystydne,

opět zkřehne a ztvrdne. Takovým způsobem dělají se

turecké talíře a čínské cimbály (Gong-gong).

Zrcadlovina (Spiegelmetall) obsahuje – nejčistší – 68%

mědi a 32% cínu (formule Cu,Sn). Rychle chlazena je ná

ramně drobnozrnitá, křehká co sklo, ale tvrdší nežli sama

ocel: lom má lasturový bílý a lesklý co stříbro nebo rtuť,

a přijímá lesk nejkrásnější ze všech slitin známých. Slouží

k dělání zrcadel optických (do dalekohledův, k zapalování

atd.); největší známé zhotovil hrabě Rosse, neboť má

v průměru 6 střevícův, v tloušťce 6% palcův a váží 75 cen

tův. Na suchém vzduchu se více než sto let drží, na vlh

kém (ač velmi zdlouhavě) nabíhá. Číňané zhotovují vý

borná zrcadla z 80% mědi, 10% antimónu a 10% olova.

290. O hutnickém dobývání mědi. Totoť je prarozličné

podlé povahy rud. Měděné rudy hlavně dvojí jsou: kyslič
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naté a sirnaté. Rudy prvního druhu (rudomědek, lazur,

malachit) přesnadno se redukují páleny jsouce s uhlím, a dávají

měď nejčistší, proto na př. měď sibiřská nyní za nejlepší

na světě se má, neboť téměř jen z malachitův se vytápí.

Dělání mědi z rud sirnatých velmi pracné a zdlouhavé

jest. Hlavní dvě jsou mesec a pestřenec: obě obsahují měď,

síru a železo. První práce s nimi sluje pražení, a děje se

buď jen ve hromadách anebo v trojstěnném nekrytém obe

zdění: pražení trvá dlouho (třeba 4–5 měsícův), ale nepo

třebuje mnoho paliva, poněvadž veliká část síry shořuje a

co palivo působí. Sirník železitý v těch rudách obsažený

z veliké (větší) části v kysličník železitý a kyselinu siřiči

tou se mění (Fe,S,+90 = Fe,O,+3S0,), sirník mědičnatý

ale jen z nejmenší částky v kysličník měďnatý se obrací

(Cu2S+4O = 2CuO+SO,), největší část jeho netknuta zů

stává. Pražená ruda taví se uhlím s křemenatou přísadou:

kysličník železitý (proměněn ovšem uhlím v kysličník že

leznatý) spojuje se s křemenem a tvoří strusku: kysličník

měďnatý po skrovnu přítomný odjímá sirníku železnatému

(v pražené rudě vždy ještě obsaženému) kyslík a mění se

v sirník (3CuO+Fe,S, = 3CuS+Fe,O.), tak že větší část

železa do strusek vejde a v peci černá, těžká, křehká hmota

se usadí, která kámen (Kupferstein) sluje a mnohem více mědi,

spolu mnohem méně železa i síry obsahuje než ruda původní:

hlavní součásť kamene je sirník mědičnatý (Cu,S). Kámen

se praží znova, aby větší čásť železa i síry okysličena byla

(mědi vždy jen málo se okysličí), a pražený opět s uhlím

a přísadou se pálí: přísada odejme okysličené železo s kře

menem atd. spojené v podobě strusky: měď okysličená

uhlím se zredukuje, a v peci usadí se opět kámen, ale zase

bohatší na měď, chudší na železo a síru než předešlý. Tato

řada pochodův opakuje se kolikráte, až konečně vyjde

z peci černá č. surová měď (Schwarzkupfer), která nanejvýš

8"lo síry a něco železa obsahuje : tato pak čistí se tou ce

stou, že se v nístěji anebo v pálací peci pod vrstvou žha

vého uhlí roztopí a v ustavičném na ni hnaném proudu vě

trném potud míchá i obrací, pokud nejsou všecky cizí

kovy spolu se sirou zpáleny, při čemž ovšem také část
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mědi se spaluje a co kysličník mědičnatý (Cu,O) do stru

sek vchází. Toť pak zove se škvaření anebo převařování

(Gaarmachen): na měď dostatečně přeskvařenou a v nístěji

roztopenou stříká se voda, aby na povrchu ztuhla, a škra

loup ten snímá se v podobě draslavého nerovného kotouče

č. plechu, jenž rosetta sluje: pochod zmíněný opakuje se, až

všecka měď v rosetty obrácena jest (Rosettenkupfer).

Měď převařená (Gaarkupfer) je sice prosta síry a že

leza, ale obsahuje v sobě kysličník mědičnatý, který ji křeh

kou (ku kování neschopnou) činí: musíť se teprvé zkujniti

(hammergaar machen), což se děje tím, že se roztopená dře

věnými pruty míchá: uhlík dřeva ubere kyslík. Ta pak

měď je dodělaná č. zkujněná (hammergaar).

Majíli měděné rudy tolik stříbra v sobě, že se oddělení

stříbra od mědi vyplácí, dělí se: hutnické pochody však,

kterých se k tomu užívá, jsou velmi spletené.

O skoumadlech na měď již předešle tolik řečíno, že

zde netřeba než zkrátka je vyčísti: borax a sůl fosforečná

před dmuchavkou (v ohni okysličovacím smaragdové sklo,

ve vniterném červené); sírovodík (černá sraženina), ammo

niak (lazurová tekutina), sůl krevní (hnědočervená sraže

nina) a železo leštěné (měď se co kov usazuje).

TŘÍDA VII.

D r a h é k o vy.

HLAVA LVIII.

R t u ť,

Hg = 100.

291. Rtuť (Quecksilber, živé stříbro; Hydrargyrum,

Mercurius) je kov, který takřka stupeň přechodu od kovův

sprostých ku drahým představuje: i ačkoli na málo místech,

předce však na těch ve množství velmi velikém se nachází,
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ovšem hlavně jen ve spojení s jinými prvky (hlavně co

sirník rtuťnatý = HgS) málokdy samorodý; avšak z rud

svých snadno se dobývá. Takéť byla rtuť ode dávna lid

skému pokolení známa, a pro přepodivné spojení úplné te

kutosti s dokonale kovovou povahou v podivení brána.

Prodajná rtuť bývá značně znečištěna kovy jinými v ní

rozpuštěnými; a jakkolivěk rtuť sama těkavé tělo jest, předce

jí nelze destilováním kovův těch zbaviti, poněvadž vření

rtuti tak násilné a klopotné jest, že kapky vroucího kovu

z křivule až do jímadla se vyvrhují. Nejlépe se čistí zavla

žováním rozředěnou kyselinou dusičnou během 24 hodin

a častým třepáním kovu s kyselinou: lučavka především

kovy sprostější okysličuje, ač ovšem také část rtuti. Kyse

lina sirková anglická, během 2–3 týchdnův každodenně

několikráte se rtutí co nejprudčeji protřásaná (v lahvi ovšem

zavřené), též jí kovův přimíšených zbavuje. Nejčistšího kovu

nabýváme destilováním rumělky (HgS) s vápnem anebo se

železnými pilinami (HgS+Fe= Hg-+-FeS).

Rtuť je tekutina řídká, přetěžká – při +0" hutnoty

1356 – neprozračná, barvy cínové, lesku silného kovového.

Při– 400 mrzne a pak se nad míru podobá olovu nebo

cínu, při +360° vře a v páry neviditelné se proměňuje,

jež v chladu co rosa kovová se srážejí. Avšak také v oby

čejné teplotě vzdušné pomalu se vypařuje: neboť lístek zlata

připevněný vezpod zátky v lahvici rtutí na dně pokryté

za několik dní zbělává (amalgamuje se). Od +0° do +100°

roztahuje se pravidelně o "Iss, při každém stupni tedy o

'Isses, pročež k naplňování teploměrův slouží.

Rtuť čistá v obecné teplotě na vzduchu se nemění, na

sklo nelne; nečistá (jež jiné kovy, na př. olovo, rozpu

štěné v sobě obsahuje) ke sklu lne, stékajíc po skleněné

desce nahnuté ohon za sebou vláčí, se vzduchem v lahvici

třepána osazuje černý prášek (t. j. kysličníky přimíšených

kovův) atd. Avšak také čistá rtuť, třena delší čas s prášky

jinými, neb třepána s olejem, tukem, syrupem atd., rozpty

luje se na prášek jemňounký černošedý, složený z nejmen

ších (mikroskopických) kuliček. Známáť je šedivá masť

rtutěná (unguentum cinereum), ve které teprvé silné zvět
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šovací sklo kuličky okazuje: teplem však mírným tuk se

rozplývá a rtuť leskle v jedno se slívá.

Rtuť sama na vzduchu se neokysličuje, leč až v teplotě

blízké k té, ve které vře, měníc se v prášek cihlově čer

vený (HgO). Kyselina solná ani chladná ani vřelá na ni

nepůsobí, sirková studená ji neporušuje, vřelá ale nedosta

tečná v síran rtutičnatý (Hg,O.SO,), nadbytečná v síran

rtuťnatý (HgO.SOa) mění: dusičná lehko ji okysličuje a po

dle okolností buď v kysličník rtutičnatý (Hg,O), buď ve

rtuťnatý (HgO), mění. -

292. Známeť dva kysličníky rtuti, rtutičnatý (Queck

silberoxydul, Hg,O) a rtuťnatý (Quecksilberoxyd, Hg0).

Prvý tvoří se, kdykolivěk rozředěná a chladná, neboliž mírně

teplá kyselina dusičná na rtuť působí (6Hg+NO3 = 3Hg,0

+NO.), ač ovšem s kyselinou spojený. Podobně tvoří se

mírným zahříváním rtuti s kyselinou sirkovou (množstvím

nestačícím aby všecka rtuť byla proměněna): 2Hg+280,

= Hg,O.SO,+SO,.

Ze solí svých ve vodě rozpuštěných sráží se kyslič

ník rtutičnatý žíravinami netěkavými (káli, nátron, vápno)

co prášek těžký, bezvodý, šedočerný, bez chuti a bez vůně,

Na světle, taktéž i teplem byť třebas nejmírnějším se roz

kládá v kov a kysličník rtuťnatý : Hg,O=Hg+HgO. Proto

třeba jej schovávati v pouzdře černém. S kyselinami dává

soli rtutičnaté (Quecksilberoxydulsalze), větším dílem bílé,

rozpustné, avšak větším množstvím vody na kyselinu a na

žlutou sůl zásaditou (basisches Quecksilberoxydulsalz) se

rozkládající, prudce jedovaté.

Poznání těch solí snadné jest: žíraviny (káli, nátron,

ammoniak) způsobují v nich rozpuštěných sedlinu šedočer

nou (HgO), sírovodík a sirníci žíravinní sedlinu čistě čer

nou (Hg,O+HS=Hg2S+HO), v nadbytku skoumadla ne

rozpustnou, chlórovodík a chlóridy rozpuštěné sedlinu bílou

(Hg,Cl), ve vodě a kyselinách nerozpustnou.

Kysličník rtuťnatý tvoří se (ač nad míru zdlouhavě)

přímo ze svých součástek mnohodenním zahříváním rtuti

až do varu, ve skleněných, dlouhohrdlatých a otevřených

kolbách, co prášek z leskle červených krystalových šupi
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nek složený; mnohem rychleji a dokonaleji však, kdykoli

věk rtuť ve vřelé a sehnané kyselině dusičné rozpouštíme

(Hg+NO.=HgO+NO,), také při zahřívání rtuti s nad

bytkem kyseliny sirkové sehnané až do vřelosti její (+326°).

V druhém pádu ovšem nabýváme kysličníku s kyselinou

spojeného, od níž ale draslem žíravým snadno se odlučuje.

Třetí konečně cesta k nabytí jeho jest zahřívání krystalo

vaného dusičnanu rtuťnatého aneb rtutičnatého ve skleněné

křivuli až do horka asi +350°, pokud ucházejí červené

páry (NO). HgO.NO,=HgO+NO,+O; Hg,O.NO,=2HgO

+NO, Třetí způsob je nejobyčejnější a dává, jako první,

kysličník v podobě prášku pěkně cihlově červeného (hut

noty 11:2), drobně krystalovaného, třením blednoucího, tep

lem temnější barvu na se beroucího, při +350° téměř

violově-černého, chladnutím ale k původní barvě zpět

se vracejícího. Horkem asi +400° se rozkládá na kov a

na kyslík; v kyselinách se rozpouští a dává s nimi soli

rtuťnaté (Quecksilberoxydsalze). Roztok těchto solí, buďtež

si jakýmkoli způsobem připraveny, smíšen s nadbytkem

žíravého drasla neb nátronu, osazuje prášek sytě citronový

těžký, jenž není leč bezvodý kysličník rtuťnatý (HgO),

ale v jiné způsobě nežli onen suchou cestou nabytý červený.

Složení obou jedno a totéž jest, soli z obou jedny a tytéž:

ale vlastnosti samých těch dvou kysličníkův podstatně

se rozeznávají, jmenovitě že žlutý kysličník mnohem snad

něji s jinými látkami lučebně se stýká a slučuje. Horkem

však se rozkládá jako onen červený, Červený kysličník

rtuťnatý v lékařství hojně dosti se užívá a sluje červený

précipitát (tj. červená sedlina, mercurius praecipitatus ruber).

Soli rtuťnaté obojetné jsou vesměs lehko rozpustné,

bílé (není-li sama kyselina podstatně barvena), chuti hnusně

kovové, a způsobují v těle zvířecím účinky krutě jedovaté.

Vodou pouhou se snadno rozkládají na kyselinu a žluté soli

zásadité. Draslo žíravé vylučuje z nich žlutý kysličník,

ammoniak větším dílem dává sraženiny bílé složení ob

zvláštního. Sírovodík a sirníci kovův žíravinných způsobují

v malém množství sedlinu bílou (sirník rtuťnatý – HgS –

sloučený se vzatou solí rtuťnatou), větším množstvím skou

V. Šafařík, Chemia. 22 -
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madla černající a v pouhý sirník rtuťnatý se měnící

(HgO+SH=HgS+HO). Kyselina solná a roztoky chlóri

dův nezpůsobují v solech rtuťnatých žádné změny.

Větší díl kovův vylučuje z roztokův rtuťnatých a rtu

tičnatých rtuť co kov; proužek měděný n. př. pokrývá se

šedou mdlou vrstvou, která však prstem třena ihned v lesklou

vrstvu rtuti se slívá a povrch mědi pokrývá, spojujíc se

s ní chemicky (amalgamujíc ji).

293. Kyslíkové soli rtuti.

Dusičnanův mnoho jest rozmanitých, tak že jen ohlav

ních bude lze tuto se zmíniti. Zůstavivše po delší čas (ně

kolik hodin) čistou rtuť pospolu s rozředěnou mírně teplou

kyselinou dusičnou a slivše čirou kapaninu, zobádáme v této

mírně a pomalu schlazené vyrůstání pěkných bezbarvých

a průhledných krystalův (soustavy polohranolové), jsoucích

obojetný dusičnan rtuťnatý (neutrales salpetersaures Queck

silberoxydul, Hg,O.NO,+2HO). Chceme-li tuto sůl ve

vodě rozpustiti, musíme vždycky dříve k vodě přidati něco

čisté kyseliny dusičné, neboť pouhou vodou se rozkládá

V malém množství vřelé vody na oko bez proměny se roz

pouští, avšak sůl při chladnutí z roztoku vyrůstající není více

původní sůl, leč jiná: tvořítě hranoly bezbarvé (soustavy

čtvrtinohranolové č. triklinoědrické) a má složení 5Hg,03N0,

+2HO. Když pak obojetný dusičnan velkým množstvím

vřelé vody polejeme, změní se v žlutý prášek dusičnan dvoj

rtutičnatý (2Hg,O.NO,+HO). Také ty (někdy překrásné

a veliké) krystaly, které se tvoří, když kyselina dusičná

rozředěná dlouho nade rtutí stojí (v obyčejné ovšem teplotě)

nejsou sůl obojetná, ale zásaditá: 3Hg,O.2NO,+3H0.

Vařením rtuti s nadbytečnou a sehnanou kyselinou

dusičnou (pokud červené páry ucházejí), nabývá se vždycky

roztoku, který jen kysličník rtuťnatý, nikoli pak rtutičnatý,

obsahuje. Tento roztok, anebo podobný, jehož se nabývá

nasycováním kyseliny dusičné drobně rozetřeným kysličníkem

rtuťnatým, může býti koncentrován až do hutnoty 35 a předce

nic neosazuje, ovšem ale ochlazen jsa ku – 15° veliké a

bezbarvé rhombické krystaly dává, složené dle vzorce

HgONO*+8HO, tedy obojetný dusičnan rtuťnatý (neutrales
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salpetersaures Quecksilberoxyd). Odkuřujíce roztok dusič

nanu rtuťnatého teplem do malého zbytku, nabýváme z vy

chladlé tekutiny krystalův čírých bezbarevných dusičnanu

dvojrtuťnatého (2HgO.NO, +2HO). Tato poslední však sůl

pouhou vodou polita hned se rozsypává na prášek žlutý,

vodnatý dusičnan trojrtuťnatý (3HgONO,+HO),nemůžeť tedy

bez proměny rozpuštěna býti, leda ve vodě pomíšené s ky

selinou dusičnou. – Roztok dusičnanu rtuťnatého v řeme

slech mnohonásobnou službu koná, npř. co mořidlo chlu

pův (Beize) kloboučníkům, co voda portuťovací (Quickwas

ser) pasířům atd.

Sírany máme hlavně dva, rtutičnatý a rtuťnatý.

Rtuť s kyselinou sirkovou anglickou mírně zahřívána

vypouští množství čisté kyseliny siřičité (plynné), a mění |

se v prášek sněhobílý; drobně krystalovaný, síran rtutičnatý

(schwefelsaures Quecksilberoxydul), neboť 2SO,+2Hg=SO,

+SOa.Hg,O. Tatáž sloučenina sráží se co bílý krystalovaný

prášek ze smíšených roztokův dusičnanu rtutičnatého a síranu

sodnatého (Hg,O.NO. + NaO,SO, = Hg,O.SOa+ NaO.NO.).

Rozpouští se teprvé v několika stu částech vody; mnohou

vodou vřelou, také pouhým horkem se rozkládá.

Rtuť s nadbytkem sehnané kyseliny sirkové zahřívána,

pokud se všecka zbytečná kyselina nevykouří, zůstavuje

bílou tvrdou spečenou hmotu, která horkem žloutne, chla

dem opět bělá a obojetný síran rtuťnatý jest (HgO.SO2).

Vodou se rozkládá, nejrychleji a nejdokonaleji ovšem vřelou,

a mění se v prášek těžký, pěkně citronový, síran trojrtuť

natý (drittel-schwefelsaures Quecksilberoxyd, 3HgO.SO,).

Tato sloučenina, ve vodě nerozpustná, je známa jmenem

turpit (Turpethum minerale).

Uhličitan rtutičnatý (Hg,O.CO.) je prášek žlutý, snadno

se na vzduchu rozkládající, a připravuje se z uhličitanu sod

natého i dusičnanu rtutičnatého. Uhličitan rtuťnatý není známý

leč zásaditý (4HgO.CO.), prášek temně červeno-hnědý.

Chróman rtutičnatý zásaditý (basisch chromsaures Queck

silberoxydul) sráží se z rozpuštěného dusičnanu rtutičnatého

chrómanem draselnatým co sraženina těžká, nerozpustná, pěkně

a ohnivě červená, složená dle formule 4Hg,O.3CrO.. Vařená

- - 22*
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s rozředěnou kyselinou dusičnou mění se v obojetnou sůl

(Hg,O.CrOs), prášek ohnivě šarlátový. Obě soli horkem

dostatečným se rozkládají na rtuť, kyslík a krásně zelený

kysličník chrómitý: 2(Hg,O.CrO,)=4Hg+5O+Cr,O,.

294. Halové soli rtuti. Pozoruhodny jsou jen chlóridy

a iódidy rtuti.

Chlórid rtutičnatý (Hg,Cl, Halbchlorquecksilber, Queck

silberchlorür) je sloučenina dávno známá jmenem Kalomel,

a užívá se jí podnes hojně v lékařství. Nacházíť se vzácně

co ruda, rohová rtuť (Hornquecksilber), v krystalech bílých,

tvaru čtveřečného, lesku mastného, hutnoty 70; tvoří se

uměle všelijakými cestami. Přímo ze svých součástek po

vstává, když se suchý plynný chlór dotýká rtuti, co prášek

šedý, avšak nadbytkem chlóru chlórid rtuťnatý (HgCl) se

tvoří. Ve fabrikách chemických obyčejně se připravuje su

blimováním dokonalé míšeniny ze síranu rtuťnatého rtuti a soli

kuchyňské: HgO,SO,+Hg+NaCl=NaO.SO,+Hg,Cl. Su

blimování děje se ve velikých kolbách skleněných, až pod

krk do písečné lázně zahrabaných. Kalomel se nasazuje

v šiji lahvic co těžká bílá hmota, lesku mastného, vrypu

a prášku nažloutlého, složená z vláken hranolových; k uží

vání lékařskému musí býti nejdrobněji rozetřena (préparo

vána) a vodou vyvařena (aby sledy přítomného snad a pře

jedovatého chlóridu rtuťnatého byly vytaženy). Nerozpouští

se ve vodě a slabých kyselinách, protož mi chuti nemá:

vřelá však kyselina solná mění jej ve rtuť a chlórid rtuť

natý (Hg,Cl=HgCl+Hg). Na vzduchu také v studené kyse

lině solné se ve chlórid rtuťnatý mění (Hg,Cl+CIH+O

=2HgCl+HO).

Kalomelu velmi čistého v podobě prášku drobně kry

stalovaného nabývá se pouštěním plynné kyseliny siřičité

do roztoku chlóridu rtuťnatého: 2HgCl+HO+SO,=Hg,CI

+SO,+CIH.

Chlórid rtuťnatý (HgCl, Einfachchlorquecksilber, Queck

silberchlorid), má obecné jmeno sublimátu (mercurius su

blimatus corrosivus) a připravuje se ve fabrikách chemi

ckých sublimováním míšeniny důkladné ze síranu rtuťnatého

a soli kuchyňské (HgO,SO,+NaCl=HgCl+NaOSO), Su



341

blimování děje se jako při kalomelu ve velkých kolbách

skleněných do písku zahrabaných ; avšak pro jedovatost

náramnou par sublimátových předc tu i tam ucházejících

je celá pec zakryta pláštěm páry odvádějícím. Můžeť také

býti připraven rozpuštěním rtuti v královské lučavce, anebo

kysličníku rtuťnatého v kyselině solné, nebo dusičnanu rtu

tičnatého v téže kyselině (Hg,ONO, +2ClH=2HgCl+NO,

+2HO). Prodajný sublimát tvoří čistě bílé prosvítavé ka

valy, lesku mastného, lomu zrnitého, hutnoty 5:4; roztopuje

se horkem +265", vře při +295" (asi) a mění se v páry

bezbarevné hutnoty 9.4; ve vodě se rozpouští snadno, ve

2 neb 3 dílech vřelé, v 18 dílech studené (při +14"), z roz

toku vřelého krystaluje se v bílých, atlasově lesklých hrano

lech soustavy ortho-rhombické. Také v líhu se (ještě

snadněji nežli ve vodě) rozpoušti, chuť má hnusnou kovo

vou a jest jeden z nejkrutějších jedův, jenž moří v malých

dávkách a rychleji nežli sám utrých. Látky ústrojné na

puštěné (vodnatým neb líhovým) roztokem sublimátu ne

hnijí více: proto se v novějších dobách užívá sublimátu ku

balsamování mrtvol, napouštění (kyanisování) dříví a vycpa

nych zvířat; mimo to ovšem slouží k robení různých jiných

préparatův, v lékařství, barvířství atd.

Chlórid rtuťnatý s mnohými kovy za horka v ten

způsob se rozkládá, že jim chlór svůj celý neb z polovice

pouští; tak na př. destilováním rozdrobeného cínu se 5

částmi sublimátu nabývá se chlóridu cíničitého (SnCl.) a

v křivuli zbytek kalomelu jest (4HgCl+Sn=2Hg,Cl+SnCl,).

Chlórid rtuťnatý spojuje se také s kysličníkem rtuťnatým

(kterýžto vařen jsa s roztokem sublimátu v červenohnědý

prášek – HgCl+2HgO – se mění) a s jinými chlóridy,

npř. chlórid rtuťnato-ammonatý (HgCl+NH,Cl) slul za staro

dávna sůl Alembrothská (Alembroth-salz).

Docela obzvláštní sloučeniny povstávají účinkováním

ammoniaku a solí ammonatých na chlórid rtuťnatý a rtutič

natý. Roztok sublimátu smíšený s ammoniakem dává se

dlinu kyprou, bílou, ve vodě nerozpustnou, chuti zpočátku

zemité, pak trpké kovové, která se horkem neroztopuje, ale

v kalomel, ammoniak a dusík rozkládá. Její sloučení jest
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NH,Hg,Cl t. j. salmiak, v němž ale 2 rovnomocniny vodíku

nahraženy jsou 2 rovnomocninama rtuti. Docela podobné

sloučeniny nabývá se, když ku smíšenému roztoku rovných

podílův sublimátu a salmiaku roztok uhličitanu sodnatého

nebo draselnatého přidáme: tato však druhá bílá sedlina

horkem mírným na tekutinu se roztopuje a má sloučenství

NHaHgCl t j. salmiak, v němž jen jedna rovnomocnina

vodíku rtutí je zastoupena. Obě tyto sloučeniny slují bílý

précipitát (mercurius praecipitatus albus), avšak liší se jmeny

neroztoplivý a roztoplivý: druhá z nich jest officinální (tj.

co řádný lék v lékárnách běžná). Roztoplivý précipitát se

také tvoří vařením neroztoplivého s roztokem salmiaku:

NH,Hg,Cl+NH,Cl=2NH,HgCl. Co se týče skutečného

sloučenství těchto látek, není o tom jednoty u lučebníkův,

avšak veliká jich část skutečně je má za sloučeniny chlóru

s ammoniem (NH), v němž na místě jedné neb vícera

rovnomocnin vodíku tolikéž rovnomocnin rtuti jest; NH,Hg,Cl

byl by tedy chlórid dimerkurammonatý, N(H,Hg.)+Cl;

NH,HgCl byl by chlórid merkurammonatý N(HaHg)+Cl. Nej

více váhy se té domněnce přidává důvodem tím, že ještě

více vodíku, ba že všecek vodík v ammoniaku nebo v am

monium vyňat býti může a na jeho místo nejen rtuť,

ale platina, palladium a jiné kovy, nýbrž i organické

uhlovodíkové sloučeniny dány býti mohou, aniž přestává

býti ammoniak takto proměněný zásadou. Tak npř. ne

roztopný bílý précipitát delší čas teplem asi +300° trouděn

mění se v lesklé červené šupinky, složené podle vzorce

NHg,Cl+HgCl, a bílý précipitát obojí dlouho ve vodě va

řem mění se v prášek žlutý, složený dle vzorce NHg,Cl+2H0.

Kysličník rtuťnatý delší čas v žíravém ammoniaku zavla

žován mění se v prášek žlutý, po silném vysušení hnědý,

jenž má složení NHg,O+2HO a docela jako ammoniak nebo

kysličník ammonatý (NH,O) silná zásada jest, dávaje soli

s kyselinami.

Iód dává se rtutí dva iódidy. Iódid rtutičnatý (Hg,I,

Quecksilberiodür) tvoří se slitím roztokův iódidu drasel

natého a dusičnanu rtutičnatého co sraženina temně zelená:

HgO,NO,+KI=Hg,I+KONOs. Jeli v roztoku dusičnanu
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rtutičnatého nadbytek kyseliny (jako vždycky ho jest), tu

sedlina za málo minut sežlutne a má složení Hg,I, t. j.

Hg,I+2HgI. Iódid rtuťnatý (HgI, Einfachiodquecksilber,

Quecksilberiodid) tvoří se buď setřením rtuti a iódu v třecí

míse (100 č. rtuti a 127 č. iódu) aneb slitím roztokův chló

ridu rtuťnatého aiódidu draselnatého (HgCl+KI=HgI+KCl).

Nesmíť však ani jeden ani druhý roztok v nadbytku býti,

sice mnoho iódidu rtuťnatého zas se rozpustí. Jestiť tělo

barvy temně a ohnivě šarlatové, ve vodě nerozpustné, proto

bezchutné, hutnoty 6:2, mírným horkem se roztopuje na te

kutinu barvy jantarové, a tuhne opět, ale co hmota barvy

pěkně žluté, která teprvé za čas, obzvláště rychle rýpáním

a tlučením, v ohnivě šarlatovou, lupenatě krystalovanou látku

se mění. Větším horkem sublimuje v krystalech pěkně

citronových tvaru orthorhombického, avšak tak nestálých,

že po vychladnutí nejmenším otřesením zčervenají. Ve vřelém

roztoku salmiakovém se iódid rtuťnatý hojně rozpouští a po

vychladnutí v krásně červených krystalech soustavy čtverečné

vyrůstá. Jest tedy dvojtvárný. Byl schvalován co barva

malířská, avšak olejem a gummovou vodou se rozkládá a

šediví.

295. Sirníci rtuti. Jako kysličníky a chlóridy, tak též

i sirníky dva máme, srovnalé s oběma kysličníky.

Sirník rtutičnatý (Hg.S) vylučuje se sírovodíkem z roz

tokův solí rtutičnatých co prášek černý, je však velmi ne

stálý, měně se teplem hned v sirník rtuťnatý a rtuť

(Hg,S=HgS+Hg).

Sirník rtuťnatý (HgS, Einfach-Schwefelquecksilber) je

látka znamenitá pro rozsáhlé užívání své (jakožto barva)

a pak proto, že ona hlavní ba jedinou rudu rtuti tvoří.

Známeť pak ji ve dvou videch, černou beztvárnou a červenou

krystalovanou. Rtuť pouhá, delší čas (několik hodin) ustavičně

třena neb třepána se květem sirkovým, sjednocuje se ko

nečně se sirou na prášek stejnorodý černý, jenž sice dílem

ještě nespojené (pouze jemně rozptýlené) látky, z části ale

vskutku černý sirník rtuťnatý obsahuje. V teple děje se

spojení rychleji, a horká rtuť do vřelé síry vlita spojuje se

s ní klopotně na látku slabě kovolesklou, černošedou (aethiops
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mercurii). Tatáž sloučenina tvoří se přidáním sírovodíku

neb sirníku ammonatého k roztokům rtuťnatým co nejjem

nější sraženina černá. Jestliže však látky uvedené a suché

tak silně zahřejeme, až se v páry mění, nasazuje se pára

jejich v podobě temně červených krystalův, třením ohnivě

červený prášek dávajících: a taže změna děje se, jestliže

onen černý sirník politý roztokem sirkových jater (KS,

aneb KSS) anebo sulfhydrátu ammonatého (NH,S.HS) v mír

ném teple několik hodin silně třeme neb třeseme: černý

sirník ohnivě zčervená, beztvárný sirník se zkrystaluje.

Červený sirník rtuťnatý sluje rumělka (Zinnober, cin

nabaris) a je dávno známá i vyhlášená barva malířská,

Nacházíť se samorodá na několika místech (v Idrii, Alma

denu, Kalifornii) v nesmírně bohatých ložiskách, ač ovšem

nečistá; nejčistší tvoří průzračné pěkné krystaly, tvarův

rhomboèdrických, hutnoty 8:1, lesku diamantového, barvy

košenilové, prášku šarlatového. Pod řeřavostí červenou již

těká čili průhledný plyn (barvy podobné co plyn síry) tvoří

V kyselinách jen těžce se rozpouští, vyjma v královské

lučavce.

Rumělka připravena býti může (jak z uvedených dějů

vysvítá) buď suchou buď mokrou cestou. Prvé takto: 6

částí horké rtuti vleje se do 1 č. roztopené síry a dobře

se smíchá; vystydlá černá hmota na kusy rozbita sublimuje

se v železných nádobách, a rumělka, ve chladné jich části

co korálově červená, z pramenitě srostlých lesklých hrano

lův složená hmota se nasadivší, drobně se rozmílá, pro od

stranění zbytečné síry v roztoku žíravého drasla vyvařuje,

pak vodou vymývá, suší a rozesílá.

Na mokré cestě nejsnáze tvoří se rumělka politím čer

stvě připraveného bílého précipitátu sulfhydrátem ammona

tým, a delším obou látek (v teple asi +45°) zavlažováním:

précipitát zpočátku zčerná, pak ale brzy krásně zčervená

Také možno dáti rtuť do silných lahví skleněných, politi

sehnaným roztokem sirkových jater, a láhve zacpané (i na

ložené v drtinách do malého truhlíku) připevniti na hořejší

rámě stoupy neb píly: po 24- neb 36hodinném třesení vše

cka rtuť je změněna v nejkrásnější rumělku.

#
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Minium neb cihelný prášek zúmysla k rumělce přidané

poznati jest dmuchavkou na uhlí neb plíšku platinovém:

čistá rumělka těká beze zbytku. Užívání rumělky je zná

mé: pečetní vosk a červený knihotisk obzvláště mnoho

jí potřebují.

296. Amalgamy. Rtuť se snadno s jinými kovy spojuje,

ba některé tak v sobě rozpouští jako voda sůl. Zlatý prsten

při zkouškách se rtutí nesmí na ruce býti, neboť jak mile

té se dotkne, zbělá a zkřehne: taktéž cín, olovo, stříbro

a m. j. se rtutí se spojují, dávajíce amalgamy čili varmuže, látky

dílem tekuté, dílem kašovité, dílem konečně pevné, vesměs

bílé, ohněm na rtuť a na kov druhý se rozkládající. Některé

amalgamy za čerstva připravené jsou měkké, máslovité, ča

sem ale tvrdnou a křehnou (krystalují se), na př. cínový

amalgam (na zrcadlech), kadmiový amalgam (v novějších

dobách ku vycpávání dutých zubův užívaný) atd. Uvedené

vlastnosti amalgamův tvoří (jako níže shledáme) základ

umění postříbřovacího a pozlacovacího. Větší díl kovův

snadno lze povrchně amalgovati tou cestou, že se na něko

lik minut ponoří do slabě kyselého roztoku sublimátu nebo

dusičnanu rtuťnatého: na př. zinek, měď. Kovy sešediví

(nesčíslnými kuličkami rtuti), ale třeny ihned pohled ryzího

stříbra na se berou.

297. Hutnické dobývání rtuti. Jediná rtutěná ruda je

rumělka. Dobývání rtuti destilováním rumělky s vápnem

neb s okujemi v železných křivulích jen v malé míře může

býti prováděno: na všech velikých hutích (v Idrii, Alma

denu) pálí se rumělka v peci šachtové proudem žhavého

vzduchu, čímž v páry se mění a hoří. Síra dává kyselinu

siřičitou, rtuť, nemohouc v takovém horku co kysličník býti,

musí ovšem co kov parnatou podobu na se vzíti. Smíše

nina z kyseliny siřičité a páry rtutěné vede se buď celou

soustavou zděných komor, ve kterých se rtuť úplně sráží a

po nakloněném jich dně do společné nádržky stéká, anebo

složením zvláštních obak otevřených hliněných nádob (alu

dlemi nazvaných), které počtem mnoha set po řadě jedna

v druhou jsou vloženy, a ve kterých též rtuť dokonale se

usazuje. Mechanické nečistoty odstraňují se tlačením skrze
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kůži srnčí neb jelení nemaštěnou, neb cezením skrze tence

propichnuté cedídko papírové (vložené do skleněné nálevky).

298. Užívání rtuti je mnohonásobné. Fysikální nástroje

(teploměr, tlakoměr a m. j.), chytání plynův, dělání zrcadel,

amalgamování rud zlatých a stříbrných, pozlacování a po

střibřování, připravování valné řady sloučenin, buď lékařsky

buď řemeselně buď jináče předůležitých (précipitát červený

a bílý, kalomel, sublimát, rumělka atd.), hle vše toto rtuti

co děkovati máme.

Vyskoumání rtuti pomocí uvedených skoumadel je bez

obtíže. Ještě k nim sluší přičísti (dostatečné) pálení látek,

ve kterých rtuť hledáme, se žíravým vápnem v suché tru

bici skleněné: tu rtuť, buď si v jakékolvěk formě neb slou

čení přítomna, vyjíti a ve chladné části trubice co rosa ko

vová usaditi se musí. Také proužek měděný v roztocích

přemalé památky rtuti prozrazuje (viz amalgamy).

HLAVA LIX.

S t ř í b r .o.

Ag = 108.

299. Stříbro (Silber, Argentum) mezi kovy drahými po

zlatě hned druhé místo drží, předce však dosti rozšířené

jest. Tak např. málo bude leštěncův (PbS), aby neobsaho

vali v sobě památku sirníku stříbrnatého (AgS); mimo to

pak samorodé se nachází, mnohočetné rudy tvoří a koneč

ně i ve vodě mořské v pramalinkých sledech (co chlórid

stříbrnatý, AgCl) jest obsaženo.

Stříbro prodajné nikdy čisté není, leč vždycky se mědi

slité, přesnadno však se čistí. Stříbro nečisté rozpustí se

v mírně silné kyselině dusičné, čímž všecky kovy v dusič

many se mění, roztok se smíchá s roztokem soli kychyňské,

čímž všecko stříbro co nerozpustný chlórid stříbrnatý se

sráží, ostatní kovy ale v roztoku zůstanou. Chlórid stříbr

natý se dobře promyje a do něho, pokud ještě mokrý jest,

kus vyleštěného železa čistého (svazek strun železných)

vstrčí: za nejvýše 24 hodin je všecken chlórid stříbrnatý

v šedivou houbu stříbrnou (Silberschwamm) proměněn, chlór

: :
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#
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pak se železem spojen (AgCl+Fe = Ag+FeCl). Houba

stříbrná se dobře proplákne slabou kyselinou solnou, usuší

a v ohni sleje. Takéť lze sušený chlórid stříbrnatý s pota

šem suchým v tyglíku hliněném slíti: AgCl+KO.CO, = Ag

+KCl+CO,+O.

Čisté stříbro je kov ze všech nejbělejší a nejlesklejší,

nad míru kujný, tažný a dosti pevný. Jestiť měkčí mědi,

tvrdší zlata čistého, ale přísadou jiných kovův (mědi) znač

ně tvrdne. Hutnotu má lité stříbro 10:43, kované 1051;

roztopené a pomalu chlazené tvoří krystaly osmistěnné.

Roztopujeť se žárem asi +1000° (snadněji mědi a zlata), ve

likým pak horkem (na př. zapalovacích skel, třaskavého

plynu) vře a prchá; na vzduchu delší čas v roztopeném

stavu se nacházejíc (jako měď) kyslík mechanicky pohlcuje

a tuhnouc opět jej ze sebe vydává, což prskání (Spratzen)

sluje. Můžeť pak stříbro asi 22kráte svůj objem kyslíku

pohltiti, ale již pramalá přísada jiných kovův ruší tuto

vlastnost. Stříbro je nejvýtečnější nám známý vodič tepla

i električnosti.

Na vzduchu suchém a čistém se nemění, nýbrž ani hor

kem, v němž roztéká, nic se neokysličuje, i také žíravé al

kalie (na př. KO.HO) a ledek za horka mu neškodí, kdežto

i platina těmito za horka se okysličuje; proto je stříbrné

nádobí neocenitelné pro chemika, když s alkaliemi za horka

pracovati má. V plamenu dmuchavky kyslíkem hnané stří

bro taje, vře a hoří plamenem žlutým, měníc se v kysličník

stříbrnatý. Kyseliny rozličně se k němu chovají. Solná ani

studená ani vřelá mu neškodí, leda že v druhém pádu teni

čkou vrstvou chlóridu stříbrnatého se povléká. Sirková ky

selina studená přezdlouhavě, vřelá ale rychle a dokonale je

rozpouští, měníc je v síran stříbrnatý (Ag+2SO, = AgO.SO,

+SO,). Dusičná konečně kyselina stříbro rychle a snadno

také za studena rozpouští, měníc je v dusičnan stříbrnatý

(AgO.NO.). Se chlórem, iódem a brómem slučuje se stří

bro již za chladu, a k síře takovou má příbuznost, že síro

vodík, jeli ho kde ve vzduchu, rozkládá, vodík vyhání a

v černý sirník stříbrnatý se mění.

300. Kysličníci stříbra. Stříbro má tří kysličníky, z nich
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ale jediný jest spolu zásadou a proto zajímavější, ostatní

dva jsou neteční.

Kysličník stříbrnatý (Silberoxyd, AgO) tvoří se při roz

pouštění stříbra v kyselině dusičné nebo vřelé sirkové; z roz

toku vylučuje se žíravým draslem neb vápenou vodou c0

prášek těžký, jasnohnědý, sušením temnější barvu na sebe

roucí, téměř černající. Máť hutnost 83, rozpouští se ma

ličko v čisté vodě, dávaje jí chuť kovovou a reakcí alkali

ckou, a horkem snadno se rozkládá na kov a kyslík, ne

boť již při +250° začíná pouštěti kyslík. Ve vodíku již při

+100° úplně se redukuje (AgO+H=Ag+HO). Na světle

slunečním již za obyčejné teploty kyslík pouští.

Jestiť mocná zásada, neboť silné kyseliny dokonale na

sycuje; dusičnan stříbrnatý npř. modrý lakmus naskrze ne

červení, jakož toho činí mnoho jiných solí. S kyselinami

dává soli stříbrnaté (Silberoxydsalze), z velkého dílu bez

barvé, rozpustné, chuti ostře a trpce kovové, účinkův krutě

jedovatých. Téměř všecky stříbrnaté soli na světle denním

neb slunečním rychleji zdlouhavěji černají, rozkládajíce se na

kov, kyslík a kyselinu. V roztocích stříbrnatých způsobuje

kália nátron sraženinu hnědou(AgO), ammoniak zpočátku tako

vouže, která ale nadbytkem skoumadla dokonale mizí. Uhli

čitan sodnatý sráží špinavě nažloutlý uhličitan stříbrnatý

(AgO.CO,). Sirovodík a sirník ammonatý srážejí černý sirník

stříbrnatý (AgS), nerozpustný v nadbytku skoumadla. Chlór,

kyselina solná a roztoky chlóridův srážejí prášek sněhobílý,

těžký, třepáním na sýrovité bílé klky se sbírající, ve vodě

a kyselinách nerozpustný, ale v dostatku ammoniaku pře

lehko a čiročistě rozpustný; (totiž chlórid stříbrnatý AgCl);

z roztoku svého v ammoniaku kyselinami opět se vylučuje.

Světlem rychle violovatí, pak černá; tím (a pak svou roz

pustlivostí v ammoniaku) se liší od podobného chlóridu rtu

tičnatého (kalomelu). Konečně proužek měděný neb zin

kový vylučuje stříbro v podobě šedé, měkké, mechovité srost

liny drobounkých krystalův (co houba), která vyňata i

tvrdým tělem tlačena lesk i barvu stříbra přijímá.

Kysličník stříbřičnatý (Silberoxydul, Ag,O) je látka ještě

málo známá; ani sloučenství jeho nade všecku pochybnost
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není vynešeno. Tvořit se zahříváním šťovanu neb citronanu

stříbrnatého (kleesaures, citronensaures Silberoxyd) v proudu

vodíku +100° teplém. Sám pro sebe je temnohnědý

lesku polokovového; teplem na kov a kyslík, kyselinami

na kysličník stříbrnatý a stříbro se dělí (Ag,O = AgO+Ag).

Kysličník stříbřičitý (Silberhyperoxyd, AgO,) tvoří se

při rozkladu sehnaného roztoku dusičnanu stříbrnatého sil

ným proudem voltaiským (vedeným do roztoku dráty plati

novými), a nasazuje na drátu positivném v podobě kovo

lesklých černých křehkých krystalův. Je tělo netečné, sna

dno se rozkládající. -

Ještě sluší pamatovati, že ammoniak pod jistými výmin

kami se stříbrnatými solmi nad míru nebezpečnou slouče

ninu tvoří, na př. když kysličník stříbrnatý žíravým ammo

niakem se poleje, anebo když se k ammonatému roztoku

stříbra přidá žíravého drasla atd. Tato sloučenina je prá

šek černý, nejmenším dotknutím, nýbrž tak říkajíc sám se

bou, náramně silně třáskající. Slujeť pak Bertholletovo třá

skavé stříbro, a sloučenství její není posud známo.

301. Kyslíkové soli stříbra. Z těch téměř jen dusičnan

je pozoru hoden.

Dusičnan stříbrnatý (Salpetersaures Silberoxyd, AgO.NO.)

připravuje se rozpuštěním stříbra v mírně sehnané kyselině

dusičné. Poněvadž ale všecko stříbro prodajné měď obsa

huje, je v roztoku mimo dusičnan stříbrnatý také dusič

nan měďnatý; k rozdělení obou odkouří se roztok do su

cha a zahřeje až do toho stupně, že suchý zbytek se roz

topí: v tom teple se dusičnan měďnatý rozkládá (na CuO,

NO, O), dusičnan stříbrnatý ale nic: čas od času vybírá

se průba ze škvařeniny, rozpouští ve vodě a skoumá na

měď. Jak mile všecka sůl měďnatá rozložena jest, schladí

se hmota, rozpustí, odcedí od kysličníku měďnatého a od

kouří do krystalisací. Jest však způsob pohodlnější ten,

připravit sobě dříve čisté stříbro (houbu stříbrnou), rozpu

stit je v čisté lučavce a roztok odkouřiti do krystalisací.

Dusičnan stříbrnatý tvoří bílé, orthorhombické, těžké

krystaly hutnoty 44, rozpouští se v 1 části studené a v %

části vřelé vody, také ve 4 částech vroucího líhu; roztoky,
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neníli nadbytek kyseliny, jsou zcela obojetné. Teplem níže

žáru červeného položeným taje na tekutinu čirou, stydna

tuhne ve hmotu bílou vláknitou; prudším horkem zprvu

v dusan stříbrnatý (AgO.NO,), pak ve stříbro se mění. Du

sičnan stříbrnatý čistý na světle se nemění, ale u přítom

nosti látek organických (ležíli na papíru aneb prachem naň

usazeným) rychle černá, rozkládaje se na Ag, O, a NO3. Vy

loučený kov pro jemné rozptýlení své co černý prášek se

jeví: kyslík a kyselina okysličují, rozežírají. Proto se

v chirurgii k leptání ran, výrůstkův (kuřích ok, bradavic

atd.) potřebuje: k tomu konci se roztopen leje do formy

tenkých roubíkův a sluje pekelný kamínek (Höllenstein, lapis

infernalis). Lidé, kteří ho přílišně uvnitř života užívají, čer

nají pak nezhojitelně po celém těle. Černé skvrny jím na

kůži způsobené olupují se sice po uplynutí jednoho neb dvou

týchdnův : hned ale mizí umýváním v roztoku kyanidu

draselnatého (KCy, Cyankalium). Nesmazatelné znaky v prá

dle jím se píší: nejdříve se plátno napustí roztokem potaše

s klovatinou a suší, pak se píše roztokem dusičnanu a ihned

vypere. Písmo to však též kyanidem draselnatým mizí.

Síran stříbrnatý (Schwefelsaures Silberoxyd, Ag0.S0)

tvoří se rozpouštěním stříbra ve vřelé kyselině, anebo smí:

šením kyseliny sirkové s roztokem dusičnanu stříbrnatého:

v druhém pádu vylučuje se co množství drobných přelesk

lých bezbarvých krystalův, sotně ve vodě rozpustných (to

prvé v 87 částech studené vody).

Uhličitan stříbrnatý (AgO.SO) je prášek špinavě na

žloutlý, pod drobnohledem z krystalův složený, již horkem

200" se rozkládající. Paměti hodno, že kysličník střibrnatý

ze vzduchu kyselinu uhličitou přitahuje a s ní se slučuje,

302. Halové soli stříbra.

Chlórid stříbrnatý (AgCl, Chlorsilber) tvoří v přírodě

vzácný minerál, rohové stříbro (Hornsilber), perlově šedé,

krajitebné, průsvitavé kostky a osmistěny. Uměle se tvoří

přilitím solné kyseliny, salmiaku, soli kuchyňské, vůbec

jakéhokolivěk chlóridu rozpuštěného k roztoku dusičnanu

stříbrnatého. Ukazujeť se hned v podobě mlékovité sedliny,

která (obzvláště v teplé tekutině) třepáním na těžké, veliké,
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k sýru podobné klky se schází a velmi rychle usazuje. Pou

hým slíváním moku a nalíváním čerstvé vody – bez ce

zení – pohodlně může býti vymyta. Suchá tvoří těžký bílý

prášek, ve vodě, kyselině dusičné a sirkové nerozpustný.

V kyselině solné vřelé se něco rozpouští a stydnutím v pě

kných krystalech vylučuje; ještě lehčeji se rozpouští v žíra

vém ammoniaku, roztok na vzduchu stoje osazuje pak pěkně

krystalovaný chlórid stříbrnatý. Horkem asi +260° se roz

topuje a stydna tuhne v látku nažloutlou, prosvitavou, k rohu

podobnou (rohové stříbro, luna cornea), hutnoty 55, nožem

krajitelnou. Na světle černá, pouštějíc chlór, a mění se

v černý chlórid stříbřičnatý (Ag,Cl, Halbchlorsilber): tako

výto zčernalý chlórid již více v ammoniaku čistě se neroz

pouští, leč zůstavuje prášek stříbra (AgCl+NH, = Ag

+NH,AgCl).

Brómid stříbrnatý (AgBr) a Iódid stříbrnatý (AgI) při

pravují se jako chlórid a podobají se mu ve všem ohledu;

jen že iódid bledě žlutý jest a v ammoniaku těžce se roz

pouští. |

Všecky tři sloučeniny posledně uvedené utvořují se také

přímo, když chlór, bróm, iód co plyn neb pára čistého

stříbra se týkají. Všickni tři mění se na světle (černají) a

tvoří tudíž základ znamenitého umění fotografického; buď

že se deska čistého stříbra napustí iódem (obyčejně iódem

a brómem) a pak čočkou skleněnou obraz zevnějších před

mětův na ní utvoří, anebo že se tenký papír iódidem a

chlóridem stříbrnatým jednostejně povleče. V obojím pří

padu rozkládá se chlórid neb iódid na světlých místech

desky v Ag-I a I, v temných však místech nic; ammo

niakem pak (anebo sirnatanem sodnatým, NaO,S,O2, rozpu

štěným) odjímá se neproměněný chlórid neb iódid; zčer

nalý na místě zůstává a stinné části obrazu tvoří.

303. Sirník stříbrnatý (AgS, Schwefelsilber) je jediný

nám známý sirník stříbra. Tvoříť se za horka pálením stří

bra s nadbytečnou sirou: stříbro se sirou se slučuje, nad

bytek síry prchá, a jeli horko dostatečné, sloučenina taje.

Po vystydnutí tvoří hmotu barvy černavě olověné, lesku

slabě kovového, hutnoty 685, velmi kujnou a ohebnou
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dosti snadno roztopitelnou. V přírodě nachází se v krysta

lech soustavy krychlové, a tvoří bohatou i vzácnou rudu

stříbrnou, hebken (Silberglanzerz) nazvanou.

Po mokré cestě se tvoří pouštěním sírovodíku neb sir

níku ammonatého k roztoku stříbrnatému, co prášek černý.

Příbuznost stříbra k síře je tak veliká, že kov sám ze siro

vodíku síru si přibírá i vodík vyhání: proto nabíhá stříbrné

nádobí v příbytcích lidských (a vůbec v obydlených kra

jích): z počátku žloutne, pak hnědne, konečně černá. Nej

lepší pomoc jest, míti je obalené do papíru bělobou bíleného

(Bleiweisspapier), jenž sám pohlcuje sírovodík. Také mnohá

jídla, na př. z vajec a z ryb naložených černí nářadí stří

brné. Peníze a j. věci stříbrné, vpadlé náhodou do kloak,

po létech vytahují se změněné veskrze v černý, řezký a

hebký sirník stříbrnatý. Také kouř tabákový tak na stří

bro působí.

Sirník stříbrnatý proti mnohým jiným sirníkům co zá

sada sirná (Sulfobase) se chová, dávaje s nimi krásně kry

stalované sloučeniny, na př miargyrit = AgS.SbS, temno

rudek =3AgS.SbSg, jasnorudek =3AgS.AsSa, krušek (Spröd

glaserz) = 6AgS.SbSa, polybasit = 9AgS.SbSa, xanthokon

= 3AgS.AsSa+3AgS.AsS, atd. -

304. Slitiny stříbra. Stříbro čisté příliš měkké jest,

příliš rychle se otírá, aby z něho nádoby a peníze mohly

být robeny a raženy; musíť se tedy slívati s kovy, kteří

mu udělují více tvrdosti, aniž přílišně mu lesku a barvy

ubírají. Hlavně, takřka výhradně slívá čili leguje se s mědí,

čímž značně tvrdne a málo červená, nepřesahuje-li množství

mědi /s celé slitiny,

Stupně legování ve všech dobře zařízených státech ne

jsou mi v penězích ni v nádobách libovůli jednotlivce zůsta

veny, leč pevně určeny a od vlády kontrolovány (v úřadech

průbířských, Münz- und Probirämter). Jednice váhy dra

hých kovů v Evropě (vyjma nyní Francii) je ode dávna

hřivna (Mark) t. j. půl libry jmenovitě hřivna Kolínská

Hřivna dělí se na 16 lotův, a každý lot na 18 zrn (Gran),

jichž tedy ve hřivně 288. Čistota stříbra udává se prostě

počtem lotův a zrn čistého stříbra v jedné hřivně míšeniny

*..
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na př. stříbro 13lotové, 12lotové, 16lotové (t. j. prostočisté)

atd., neboť se samo rozumí, že ostatek je měď. Hřivna pak

se jmenuje čistá (feine Mark), když pouze drahokov obsa

huje, míšená (rauhe Mark), když i přísadu chová. Ve Fran

cii a zemích od ní soustavu decimálnou měr i váh přija

vších, cení se čistota stříbra na tisíciny. Tak např. v Něm

cích a u nás nádobí stříbrné hlavně z 13lotového stříbra

se hotoví, ve Francii předepsáno bráti °°°| tono stříbra (a

"/1ooo mědi). Peníze v Rakousku předtím z různých slitin

se razily, tím podlejších, čím menší peníz : nyní však jako

ve Francii a v celné jednotě Německé všecky (vyjma pou

hou drobnou minci) ze stříbra "%1ooo č. % oového. Jelikož

pak je velmi těžká věc udělati slitinu hodnoty navlas ur

čené, je zákonem určena odchylka, která ještě smí býti

nalezena, na př. francouzské peníze smějí míti o %ooo víc

a i méně než "", ooo stříbra v sobě. Toť pak zůve se re

medium (francouzsky tolérance).

Stříbrné zboží (obyčejně 12lotové), aby mělo více lesku,

potahuje se na povrchu tenkou vrstvou ryzího stříbra: což

děje se vyvařováním č. lorováním (Loriren, Weisssieden).

Za starých časův spletených míchanin k tomu konci brá

váno: nyní obyčejně zboží se silně rozpálí, čímž na povrchu

měď se okysličí, stříbro však nic; pak se vyvaří v rozře

děné kyselině sirkové, která kysličník měďnatý sejme, a

povrch nyní krásně bílý ale mdlý zůstavuje, jenž teprvé

achátem neb ocelí se leští.

Postřibřování (Versilbern) koná se obyčejně na mědi,

málokdy na mosazi. Jest pak dvojí: v ohni a po mokru.

Postřibřování v ohni (Feuerversilberung) děje se takto:

Měď se nejdříve obrousí a v kyselině slabé vymoří (beizen),

pak se namočí do vody portuťovací (Quickwasser t. j. roz

toku dusičnanu rtuťnatého), aby se tenkou vrstvou rtuti po

táhla. Nyní pak rozetře se na ni štětkou drátovou tence

a stejně amalgam stříbrný a věc v pícce se vypálí:

rtuť v parách prchne a stříbro houbovité v tenké vrstvě

zůstane. Hladicí pak ocelí se vyleští. Toto postřibřování je

nákladné a zdraví škodlivé (pro páry rtutěné, kterých ni

kdo tak dokonale neshustí, aby něco z nich do povětří

V. Šafařík, Chemia, 23
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v pracovně nevešlo). Proto vždy víc a více postřibřování

po mokru se šíří, což obyčejně Voltaiským proudem se

děje; věc postříbřenu býti mající na positivném pólu, stří

brná deska na negativném pólu Voltaiského sloupu se

upevní a obé do roztokův stříbrnatých k tomu příhodných

ponoří; kolik stříbra se z desky na negativném pólu roz

pustí, tolik se ho na věci usadí. *

Mnoho věci postříbřených se lisuje (tlačí) do dutých

kovových kadlubův z plechu měděného, přetence postří

břeného tou měrou, že se dvě desky, měděná a rovně ve

liká, ale 10- neb 20kráte tenší stříbrná, horkem spojí a pak

na plech žádané tloušťky vyválí. Takové zboží sluje plato

vané (plattirt), je lehké a laciné, ale příliš rychle se otírá.

Dobré pakfongové zboží je mnohem cennější postří

břeného.

Ku slitinám stříbra dlužno také počítati amalgam stří

bra: ten se uměle připravuje rozpouštěním stříbrného plechu

neb houby v teplé rtuti. Máli stříbra skrovně, je tekutý,

na stříbro bohatší je těstovitý, konečně i pevný; tekutý

amalgam stříbrný tlačením skrze jemnou kůži dělí se na

téměř čistou rtuť a na tvrdý amalgam, bohatý na stříbro,

Hlavní důležitost amalgamu je ku postřibřování a (jak

hned zvíme) v hutnictví. V přírodě nachází se amalgam

stříbrný co drahocenný minerál, v krystalech soustavy krych

lové, leskle bílých, hutnoty 14 (asi) a složených dle

vzorce HgaAg. Kulička rtuti, vhozená do nepříliš rozředě

ného roztoku stříbrnatého, pokrývá se brzy množstvím hrot

natých hranolův kovových, jsoucích též amalgam stříbrný,

ale složení nevždy stejného. Rtutí se stříbro vylučuje (na

př. AgO.NO,+Hg= HgONO,+Ag) a vyloučené se rtuti

spojuje. Ukaz sluje stromek stříbrný (arbor Dianae).

305. Hutnické dobývání stříbra. Toto se řídí hlavně po

dlé rud, ze kterých stříbro má býti vyráběno. Jelikož pak

stříbro znamenitou cenu má, vyplácí se vytahování stříbra

také z takových rud, ve kterých ono nikoli hlavní prvek

není, než toliko co malinká částka se nachází. Tak např.

větší díl leštěnce (PbS) obsahuje něco sirníku stříbrnatého

přimíšeného, větší díl burokrušce (Fahlerz = 4FeS.Sb8.



355

#

+4Cu,S.SbSs, v němž ale místo Sb také As, místo Fe také

Zn, Pb atd) též má přísadu stříbra. Rudy tyto málo kdy

jsou bohaté na stříbro, na př. leštěnec zřídka kdy výše

%oo stříbra obsahuje, a takový, co 10 lotův stříbra na cent

(%;o) má, již bohatým se býti klade.

Z leštěnce se nejdříve cestami již vylíčenými vyloučí

olovo, které spolu všecko stříbro v rudě byvší v sobě obsa

huje a rudní olovo (Werkblei) slove. Z tohoto olova vylu

čuje se stříbro pochodem, který sluje odhánění (Abtreiben)

a provádí se na ohnisku hnacím (Treibheerd). Toto je pec

pálací kulatá, nístějem též kulatým, mírně prohlubeným

(mískovitým) opatřená a čepcem hliněným, hnutelným při

krytá: nístěj je vezpod vystlán slínem (Mergel), a

svrchu několikeronásobnými pevně napěchovanými vrstvami

popele bukového, dobře vylouženého. Na tomto tak zva

ném testu (Test) roztopí se olovo rudní, rozpálí na červeno,

a pak se ze strany kuželovitými rourami (dyksami), něco

maličko nakloněnými, ze dmychadla prudký proud vzduchu

na prostředek roztopeného olova pouští. Olovo se okysli

čuje, kysličník utvořený taje a dílem do testu vsakuje,

dílem rýhou na straně do nístěje vřezanou (Glättgasse)

0dtéká a v kuželovitých kadlubech železných křehne, tvoře

kljt. Klejt proto třeba odváděti, aby se okysličování olova

nepřetrhlo kůrou klejtovou: čas od času přidává se olova

čerstvého. Stříbro ovšem se neokysličuje, než zůstává na

testu: konečně, když hmota na testu již bohatě stříbra má,

přestane se dávati olova, oheň se přituží a proud vzduchu

Sešílí: všecko olovo odejde, na ohnisku zůstane kotouč stří

bra téměř čistého. Tak na př. se dobývá stříbro z bohatých

dolův Příbramských *)

*) Za starších časův i měďnaté stříbro odháněním se čistilo :

stříbro (podlé množství mědi přimíšené) se 7–18krátním

množstvím čistého olova se slilo a pak na prohlubené mísce

z popele kostí (Knochenasche) ve zvláštní pícce pálilo: olovo

a měď se okysličily a kysličníci oba pospolu do mísky vtáhli,

stříbro pak čisté na mísce zůstalo. Míska taková slula kapela

(Kapelle), a pochod celý kapelování (kapelliren). Nyní je ná

kladný a předce nedostatečný tento pochod již dávno zamítnut.

23*
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Klejt vyrobený buď co takový se prodává, buď s uhlím

v malé peci šachtové pálí a tudíž opět v olovo mění: vše

cko olovo prodajné je tímto pochodem čistěno.

V Sasku, Mexiku, Peruvii a jiných zemích, kde samo

rodé stříbro, hebken, krušek a podobné bohaté, ale velmi

drobně a chudě do kamení vtroušené rudy základem hutni

ctví jsou, dobývá se stříbro amalgamováním. Rudy drobně

mleté a s jistým množstvím soli kuchyňské pomíšené praží

se nejdříve zvolna a mírně, pak silněji: sirníci železa a

mědi proměňují se pražením tím v sírany (CuS + 0,

= CuO.SO,), síran ale měďnatý a železnatý se solí dávají

chlóridy týchže kovův a síran sodnatý (CuO.SOa+NaCl

= CuCl+NaO.S03); chlórid měďnatý pak horkem pouští

polovici chlóru, a ten chlór vybavený volné stříbro v rudě obsa

žené ve chlórid mění; ta čásť stříbra, co v rudě jako sir

ník jest, přímo v síran stříbrnatý (AgO.SOa) a ten se solí

ve chlórid stříbrnatý se mění. Konečně tedy všecko stříbro

v pražené rudě co chlórid (AgCl) jest: pražená ruda v su

dech s vodou, kusy železa a se rtutí mnoho hodin se točí:

tu se nejprvé železem stříbro vyloučí (AgCl+Fe=Ag+FeCl)

a to pak se rtutí v amalgam spojí; amalgam ze sudův vy

ňatý a lisováním zbytečné rtuti zbavený se v železných

křivulech destiluje : rtuť prchá a opět se schytává, stříbro

houbovité zbývá. (Amerikánská amalgamací je poněkud jiná

nežli tuto vyložená saská).

Ještě spletenější je dobývání stříbra z rud, majících

mnoho mědi, tak zvaným vycezováním (Saigerprocess).

306. Poznání stříbra ve sloučeninách jeho jest podlé

znakův uvedených přesnadné. V roztoku dávají účinkové

chlórovodíku, ammoniaku a sírovodíku bezpečnou pomoc;

dmuchavka vylučuje ze všech sloučenin stříbrnatých, když

je na uhlí se sodou neb boraxem dost dlouho pálíme, zrno

stříbrné. Na vzájem pak je roztok dusičnanu stříbrnatého

hlavní a přecitlivé skoumadlo na chlór, dávaje s ním chló

rid stříbrnatý, podlé vlastností svých přeznatný.
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HLAVA LX.

Z l * t O.

Au = 196.

307. Zlato (Aurum, Gold), nejdražší kov, je v přírodě

velmi rozšířeno, ač jen málokde ve větším množství. Zlato

se nachází (vyjma několik vzácných sloučenin s tellurem),

jen samorodé, aneb se skrovným množstvím jiných kovův

(stříbra, platiny, palladia) smíšené. Zlato prodajné je vždycky

slité s jinými kovy, obyčejně se mědí, někdy se stříbrem,

také někdy s oběma. Z těch pak smíšenin takto se čisté

vylučuje: slitina rozdrobená rozpustí se v královské lučavce

(Königswasser) a roztok pro odehnání zbytečné kyseliny

ve vodní lázni odkouří; zbytek ve vodě rozpustí, procedí

(stříbro, byloli přítomné, co chlórid na cedídku se nachází)

a s roztokem skalice zelené (síranu železnatého) smísí. Zlato

vyloučí se co tmavohnědý prášek, jejž třeba jest na cedídku

sebrati, vodou dobře promýti a pomocí boraxu v ohni slíti.

Pochod je tento: AuCl, + 6(FeOSO,) = Au + Fe,Cl,

+2(Fe,O,3SO,).

Zlato čisté má barvu zvláštní, sytě a příjemně žlutou,

silný lesk kovový, hutnost 193 neb 194, a je nad míru

měkké, kujné i tažné. Ze všech kovův zlato na nejtenší

lístky vytaženo a vytepáno býti může, a v nejtenších lístkách

(níže %ooo čárky tlustých) světlo slunečné zelenou barvou

propouští. Jest výborný vodič tepla a električnosti, teplem

asi +1200° se roztopuje a roztopené zeleně svítí; stydnutím

velmi silně se smršťuje a někdy v osmistěnech krystaluje.

Také v přírodě často krystalované se nachází, a skalicí

zelenou sražené silným drobnohledem co sebrání nejdoko

nalejších ostrohranných krystalův se zjevuje; jen přílišná

jejich drobnost činí, že pouhé oko nelesklý hnědý prášek

vidí. Plamenem třaskavého plynu bez patrného vření a dý

mův pomalu prchá a mizí: stříbrná deska v té zkoušce nad

ním držaná se pozlacuje.

Ze všech známých prvkův zlato nejmenší příbuznost

k palivým prvkům (kyslíku, síře, halogenům) chová: s ky
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slíkem přímo za žádné teploty se nespojuje, žádnou kyslí

kovou kyselinou se neporušuje, ani žíravými alkaliemi a

ledkem za horka netrpí. Kyseliny vodíkové naň též ne

účinkují, ale smíšenina z kyseliny dusičné a chlórovodíku

(brómovodíku, fluorovodíku) je rychle rozpouští. Také chlór

a bróm přímo se s ním spojují (iód nic neb velmi těžko)

a chlórid neb brómid dávají; tak na př. tenké lupínky

v chlórové nebo brómové vodě třepány za málo minut mí

její. Obyčejně však béře se k rozpouštění zlata královská

lučavka. Se sírou ani za horka se nespojuje a také síro

vodík se ho netýká; ale sirníci kovův žíravinných (na př.

KSa;KS;) za horka je silně porušují, tvoříce sirné soli.

308. Kysličníky má zlato dva, jenž ale nesnadno a okli

kami se dobývají, také snadno rozkládají.

· Kysličník zlatnatý (Goldoxydul, AuO), je prášek temně

violový, teplem +250" na kov a kyslík se rozkládající,

který se z chlóridu zlatnatého (AuCl) žíravým draslem vy

lučuje: AuCl-+-KO = AuO+KCl. Jestiť tělo netečné, aspoň

neznáme posud žádných jeho sloučenin ni se zásadami, ni

s kyselinami.

Kysličník zlatový (Goldoxyd, AuO), dělá se ze chló

ridu zlatového (AuCl.) rozličnými cestami. Na př. docela

obojetný roztok chlóridu se navlas nasytí sodou (pokud

totiž uchází kyselina uhličitá) a pak se vaří, pokud sraže

nina se rozmnožuje: AuCl,+3(NaO.CO,) = AuO,+3NaCl

+3CO,. Něco kysličníku zůstane rozpuštěného v tekutině,

Anebo: roztok chlóridu zlatového vaří se s nadbytkem pá

lené magnesie; všecken kysličník zlatový vyloučí se v che

mickém sloučení s kysličníkem hořečnatým: AuCl, +4Mg0

= AuO.MgO+3MgCl. Sraženina sebraná se vyvaří v ky

selině dusičné, která jen kysličník hořečnatý vytáhne, zlato

vého se netknouc. -

Kysličník zlatový je prášek temně hnědý, nad míru

nestálý, rozkládaje se pouhým sluncem, mírným teplem, a

skoro všemi látkami ústrojnými na kov a na kyslík. S ky

slíkovými kyselinami se nikterak nespojuje, než se zása

dami silnými, na př. draslem, dává krystalované žluté soli,

takže vším právem za kyselinu jej míti třeba. Vodíkovými
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kyselinami v halovou sůl se mění, na př. AuO,+3CIH

= AuCl2 +3CIH.

Jest bezpochyby také kysličník zlatičný anebo spíše

kyselina zlatičná (Goldsäure, AuO2), o které však posud nic

bezpečného říci nelze.

309. Chlóridy zlata známe bezpečně dva. Zlato se, ob

zvláště v podobě tenkých lupenův, lehce ve chlórové vodě

rozpouští, obyčejně však užívá se k tomu konci královské

lučavky, složené z rovných měr kyseliny solné a dusičné.

Roztok pěkně a sytě žlutý ve vodní lázni zahříván, pokud

koli nepřestává kyselé dýmy vypouštěti, netuhne, ovšem

ale chladna mění se ve hmotu ze srostlých čistě žlutých

jehel složenou, které na vzduchu rychle rozplývají, ostře

chutnají a chlórid zlatový (Goldchlorid, AuCl) ve spojení

se chlórovodíkem jsou, nejspíše AuCla+3ClH (3fach salz

saures Goldchlórid). Delším zahříváním na teplotu něco

vyšší nad +100° mění se ve hmotu rubínovou, pouhý chló

rid zlatový (AuCl). Ten pak teplem asi +200° pouští

% svého chlóru a zbývá prášek žlutavě bílý, chlórid zlat

natý (AuCl, Goldchlorür), ve vodě nerozpustný, vřelou vo

dou okamžitě na zlato a chlórid zlatový se rozkládající

(3AuCl = 2Au+AuCla). Vyšším teplem všecken chlór

prchá, jen zlato zanechávaje.

Chlórid zlatový dává se chlóridy draselnatým, sodna

tým, ammonatým atd. žluté krystalované soli podvojné, na

př. KCl+AuCla+5HO a j.

Mluvíli se o roztoku zlata bez udání bližšího, vždycky

se vyrozumívá roztok chlóridu zlatového. Jest pak tento

roztok velmi nestálý. Jeli docela obojetný, tu již sám se

b0u (stáním, v nádobách jak zavřených tak otevřených) se

rozkládá a zlato v patrných krystalech osazuje; kyselý však

bez proměny se drží, ač jeli od prachu chráněn. Vodík, fos

forovodík, fosfor, kyselina siřičitá, kyselina arsénová, chló

rid antimónový, síran železnatý, pak všecky nedrahé kovy,

nýbrž také stříbro, rtuť a platina, konečně uhlí a všecky

látky organické (éther, líh, cukr, kyselina šťovíková atd.),

vylučují již za studena, ale rychle a dokonale na slunci a

v horku všecko zlato co kov. Pentle namočená do roztoku
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a zavěšená do fosforovodíku krásně se pozlacuje. Plátno,

kůže, roh, kosť dostávají roztokem tím purpurové nesma

zatelné skvrny.

Sírovodík za studena vylučuje černý sirník zlatičitý

(AuS,), za horka jen zlato. Ammoniak způsobuje v roztoku

zlatém sraženinu hnědou, která sušena sloučenství AuO,

+2NH, má a třením nebo zahřitím nad míru nebezpečně

třáská (třáskavé zlato, Knallgold).

310. Zlatý purpur. Tímto jménem vyrozumívá se slou

čenina zlata, cínu a kyslíku, která se rozličnými způsoby

připravuje a také rozdílné sloučenství mívá, aniž lučebníci

posud se shodli, jaké by vlastně pravé bylo. Obyčejně se

míchá roztok chlóridu cínatého a cíničitého (SnCl a SnCl),

i přidá se chlórid zlatový (AuCla) obojetný. Tvoříť se sra

ženina hnědá ve vodě a kyselinách nerozpustná ; z rozře

děných tekutin usazuje se temně purpurová, tím pěknější,

čím roztoky vodnatější. Obsahujeť oba kovy co kysličníky;

po vypálení však (ač žádný plyn při tom neuchází) je pro

měněna ve smíšeninu zlata s kysličníkem cíničitým. Cíno

vým proutkem se vylučuje z obojetného roztoku zlata pur

pur, který obsahuje Au, 3Sn, 70 a 4HO, mohl by tedy

býti AuO.3SnO,+4HO. -

Hlavní zanímavost purpuru zakládá se v té jeho vlast

nosti, že na porcelánu a na skle vpálen nejkrásnější čer

venou (rubínovou, purpurovou, růžovou a j.) barvu způso

buje, jakou posud jinými látkami nelze způsobiti. Také

sklo rubínové (Rubinglas, Goldglas) se jím barví, a sice

s tou památnou zvláštností, že s purpurem slité a z peci

vyňaté bezbarvé jest, opětovaným ale nahříváním teprvé

temně červená. Přílišným však horkem zhnědne a je

zkažené.

311. Slitiny zlata. Zlato v přírodě nikdy čisté není,

leč vždycky s jinými kovy spojené nebo smíšené, jmeno

vitě se železem, mědi, stříbrem (až do 36%), platinou,

rhodiem, palladiem. Bělinec (Weisstellur) a písmenek

(Schrifttellur) jsou AgTea+AuTea; lupenek (Blättertellur) je

3PbS+TeS, s trochou telluridu zlatnatého (AuTe).

Zlato k penězům a ozdobným neb uměleckým dělům
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ustanovené se bez výminky s jinými kovy slívá čili leguje.

Míra zlata jest–jako stříbra– hřivna; ta však se dělí na

24 karatův (1 karat = 9744 grammův) a karat na 12 zrn,

tak že hřivna zlata 288 zrn obsahuje (jako u stříbra *).

Míšení zlata s přísadou slove karatování (Karatirung), ježto

rozeznáváme bílé (jeli stříbro přísadou) a červené (jeli pří

sadou měď). Karatování zlata má ve všech dobře spořáda

ných státech zrovna takové předepsané stupně, jako lego

vání stříbra; ve Francouzích na př. razí se peníze zlaté

z červené míšeniny "/oonové (t. j. 900 zlata + 100 mědi);

naše rakouské dukáty mají 23 karátův a 9 zrn = "/,ano,

hollandské 23 karátův 7 zrn = °°°/1ooo zlata. Nádoby a

šperky zlaté mají ve Francii tři stupně: 750, 840 a 920

tisícin, s dovolenou úchylkou 3 tisícin ; u nás máme číslo

I = 7 karátův 7 zrn = °°,ooo; číslo II= 13 karátův 1 zrno

= "*"/ooo ; číslo III= 18 karátův 5 zrn = "1ooo.

Také zlaté zboží (jako stříbrné) se vyvařuje; obyčejně

se silně vypálí, čímž se na povrchu měď okysličí, a pak

do rozředěné kyseliny dusičné vloží, která měď vytahuje a

povlak ryzího zlata zůstavuje,

Pozlacování děje se těmi samými cestami a způsoby

jako postřibřování, totiž v ohni a mokrou cestou. V ohni

se děje amalgamem zlatým atd.; mokrou cestou buď Voltai

skou batterií, což lepší a trvalejší jest, anebo pouhým na

močením. Poslední způsob je laciný a jednoduchý, ale

dává málo trvalé pozlacení. Předpisův k tomu mnoho, na

př. věc kyselinou vyčistěná se rychle proplákne dusič

nanem rtutičnatým, vodou umyje a namočí do vřelého

roztoku chlóridu zlatového, přesyceného uhličitanem sodna

tým. Zboží ocelové (na př. konce jehel, kordy atd.) máčejí

se do étheru, v němž rozpuštěn chlórid zlatový, mácháním

suší a na horkém písku zahřívají, až pozlacení úplně dovr

šeno. Pozlacení na stříbře je vždycky jaksi bledé, na mědi

temné ohnivé.

312. Hutnické dobývání zlata. Zlato nachází se téměř

*) výrazy zlato 24karatové, 18karatové atd. vysvětlují se samy

tím, co u stříbra řečeno.
-
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bez výminky ryzí, a sice předrobně vtroušené, hlavně

v kamení krystalickém čili massivném, na př. křemenu,

žule, dioritu, porfyru. Avšak málo kde již je nacházíme

v původním uložení: obyčejně je původní kamení účinko

váním vody a vzduchu již zničeno a z hor do roviny sne

šeno. Zlato ovšem pro větší svou hutnost blíže rodiště

svého se uložilo, nežli lehčí prach kamenný, a tvoří rozsypy

(Goldseifen), obyčejně složené z širokých a měkkých na

plavenin křemenného písku zlatonosného. Oddělování zlata

je práce vlastně jenom mechanická, nikoli chemická, a děje

se ryžováním (Goldwaschen), t. j. zmítáním písku pod vo

dou zvolna tekoucí v mísách neb na korytech nakloněných

se dnem rýhovaným: lehčí prach a písek křemenný odplývá,

těžší písek čili prach zlatý na dně koryta v rýhách se

usazuje. Někdy je zlato tak drobné, že pouhé ryžování pří

lišnou ztrátu zlata za následek by mělo; v tom pádu béře

se ku pomoci amalgamování; t. j. písek zlatý se rtutí ve

zvláštních strojích (Amalgamirmühlen) se tak dlouho zmítá,

pokud rtuť všecko zlato nepohltí: amalgam pak se destiluje

k vypuzení rtuti. Tak na př. sobě počínají v Sedmihradech

a Uhrách, v Americe (vůbec všude kde zlato vrostlé jest

v pevném kamení, jež třeba teprvé tlouci), z části v Sibiři.

Také někdy písek z hruba se propere a pak v peci šachtové

se přísadami náležitými taví; tu se ovšem písek s přísadou

na strusky sleje, zlato pak na dně peci úplně se sebéře.

Nejbohatší rozsypy, jež ročně mnoho tisíc liber zlata

poskytují, má Sibiř, Kalifornie. i Australie; avšak i tam

výtěžek není tak ohromný, jako mnohdy bývá bájeno; tak

na př. v Sibiři dlužno i takové písky do práce bráti, jež

jen '/oooooo zlata obsahují; ovšem pak i veliké kusy se nachází

vají: největší kaval sibiřský výše 70 liber váží.

Téměř všecky řeky, jež z prahor tekou, Dunaj, Rýn,

Labe, Vltava atd., nesou v sobě sledy zlata, avšak tak ma

lounko, že se ryžování písku z nich v našich krajinách,

kde čas a práce lidská více platí nežli v Asii a v Americe,

nikterak více nevyplácí. Kdežto sibiřské, kalifornské i

australské zlato aspoň okem viditelná zrnka tvoří, v těch

řekách bývá tak drobné, že zrnek zlatých na 1 grán ('hu
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lotu) třeba tisíc se vejde. Předce pak někdy obyvatelé ry

žují takové písky, když totiž nouze o jinou práci jest.

Kyz železný (Schwefelkies) mívá téměř vždycky vtrou

šené zlato; jeli ho tam značně, nejdříve se praží (čímž

v kysličník železitý se mění), pak mele a konečně plaví

anebo amalgamuje. Na několika místech se s prospěchem

pokusili močiti takovéto výpalky z kyzů do vody chlórové,

která jen zlato (co AuCla) vytahuje, netknouc se ostatku.

Všecko stříbro za starších časův (ještě před třidcíti léty)

vyrobené obsahuje malinké množství zlata, jmenovitě stří

bro amerikanské (mexikanské, peruanské). Jeli tam zlata

jen /noo, nýbrž jen /rooo, předc ještě vyloučení jeho skrov

ným výdělkem se odměňuje. Stříbro roztopené litím do vody

se zrní; pak se na kotlích z litiny rozpouští ve vřelé anglické

kyselině sirkové: stříbro a měď se rozpouští, zlato co černý

prášek na dně se ukládá. Stříbro z roztoku se sráží čistý

mi měděnými plechy, a sražené sbírá i slívá v peci. V louhu,

z něhož vyloučeno stříbro, je mnoho čisté modré skalice.

Kyselina siřičitá, ucházející z kotlův, nedává se na zmar, ale

vede do olověných komor a opět na sirkovou kyselinu

převádí. Tento způsob čistění stříbra, nyní ve všech veli

kých mincovnách zavedený, sluje afinování čili affinací

(Affiniren).

HLAVA LXI.

KP I Ha t i m a•

Pt = 99,

313. Platina (Platin*) platík) byla posud jen ryzí na

lezena, v okolnostech podobných co zlato, t j. v drobných

Zrnech do naplavené země vtroušených. Hlavní ložiska pla

tinová jsou v Sibiři, v Brasilii, v Kolumbii a na ostrově

Borneu; platina pak samorodá ryžuje se jako zlato, s nímž

*) Platina, čili vlastně platiňa, je španělské zmenšené plata =

stříbro ; do Evropy přišla 1741, ač v Americe dříve známa

byla. Sloučeniny její hlavně Wollaston a Berzelius v našem

století propátrali. - -
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nezřídka pospolu bývá nalézána. Obsahujeť vždy ještě jiné

kovy, rhodium, iridium, osmium, palladium, ruthenium, že

lezo atd. ve množství měnivém (10–25%). Větší kusy jen

málokdy bývají objeveny, předce však již kavaly 20 liber

v Sibiři našli.

Vylučování čisté platiny ze surové, pro množství kovův

tam pospolně obsažených a nadto v ohledu chemickém sobě

přepodobných, velmi obtížné jest a mnoho předpisův k tomu

dáno. Hlavní podstata věci asi tato jest: zrna dříve mecha

nicky probraná se v slabé královské lučavce vymočí, která

zlato, železo a měd vytáhne, pak se na písečné lázni v kři

vulech skleněných zavlažují sehnanou lučavkou královskou,

kterou čas od času čerstvě sluší dolívati, kdežto kyselina

teplem vypařená v jímadlech se sbírá. Všecky kovy roz

pouštějí se co chlóridy, jenom osmium co těkavá kyselina

osmičelá do jímadel se destiluje. Roztok surové platiny, do

jiných nádob stažený a stáním učištěný, se sleje a smíchá

se silným roztokem salmiaku ve vodě, a tu jen platina co

chlórid platičito-ammonatý čili platinový salmiak (PtCl,

+NH,Cl) v podobě citronové krystalované sedliny neroz

pustné se sráží, ostatní kovy ale v roztoku se udržují. Oby

čejně také něco chlóridu iridičito-ammonatého (IrCl,+NH,Cl)

spolu se sráží a činí sedlinu oranžovou neb cihlově červenou.

Máli se z platiny jen nádobí dělati, neškodí přítomnost iridia,

i vezmeť se sedlina a vypálí se: chlór a salmiak utekou, a

platina (s maličkem iridia) v podobě látky šedé, kypré, hou

bovité zbývá (houba platinová). Máli ale iridium býti od

straněno, smíchá se sušená sedlina (salmiák platinový zne

čištěný salmiakem iridovým) se suchým uhličitanem sodna

tým a vypálí na jasnou červenost: platina se vyloučí co

houbovitý kov, iridium co černý nerozpustný kysličník (IrO,),

ammoniak uteče, chlór se sodíkem se spojí. Hmota vodou

pak vyloužená představuje hobu platinovou smíšenou s ky

sličníkem iridičitým: královská lučavka rozpouští z ní jen

platinu, kysličník zůstavuje netknutý, a z roztoku snadno

pak platina čistá se vylučuje.

Z platinových odstřižkův prodajných (kteříž mimo pla

tinu jen několik stotin iridia i něco železa obsahují) snáze
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čisté platiny nabýváme: kov se rozpustí v královské lučavce,

roztok rozředěný procedí a ve tmě s nadbytkem mléka vá

peného smíchá. Kysličník vápenatý všecky kovy co kyslič

níky vyrazí, jen platinu ne : roztok procezený pak buď na

slunce se postaví, kdež všecku platinu co kysličník osadí,

anebo se nasytí kyselinou solnou a smíchá s roztokem sal

miaku, čímž ovšem platina co salmiak platinový se vyloučí,

jenž pálením čistý kov co houbu dává.

Poněvadž platina v nejprudším pecním ohni se nikterak

neroztopuje; potřebí je zvláštních cest k nabytí celistvých

desk neb kusův z houby platinové. Houba se pouhýma

rukama pod vodou jemně rozdrobí, sítem protlačí a těsto tak

připravené v dutém válci mosazném pístem ocelovým a du

tinu dokonale vyplňujícím buď pomocí kladiva anebo lisem

hydraulickým stlačuje a tím ve tvrdý pevný kotouč promě

ňuje: ten pak se v ohni rozpálí, až změkne, a na kovadlině

vykuje. Nejmenší částky houby se tu dohromady svaří, a

kov může pak kladivem a válci dále býti zdělán.

Platina má barvu šedobílou (méně bílou než cín, bělejší

však železa) a lesk slabší nežli stříbro, ač dosti silný.

Čistá je velmi tažná a kujná, mohouc býti tažena na drát

téměř neviditelné tenkosti; také pevnosť její je znamenitá,

neboť 2millimetrový drát teprvé 125 kilogrammy se trhá;

obecná však snadněji se láme a trhá, protože iridium v sobě

má. Hutnota platiny kované je velmi rozdílna; tenký plech

a drát (o němž nejméně se co báti, žeby ještě dutiny z nedoko

nalého svaření částeček v sobě choval) je asi 21.4–21.5kráte

hutnější vody; jest tedy kovaná platina z počtu nejhutnějších

látek nám vůbec známých. V ohni obyčejných pecí je pla

tina docela neroztopna, v porculánové peci (ač těžko a jen

v malinkém množství) taje; ohněm kyslíkové dmuchavky

anebo ohnivým obloukem silné Voltaiské batterie nejen taje

ale i vře a na všecky strany stříká. Před roztopením měkne

jako železo a může pak býti svařena; na té okolnosti za

kládá se celé dělání platinového zboží, a zpravování roztrže

ných neb děravých nádob platinových.

Platina se za žádného tepla přímo s kyslíkem nespojuje,

a větší díl kyselin na ni žádného účinku nemá. Jediná
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tekutina, která platinu vypouští, je královská lučavka, měníc

ji ve chlórid platičitý (PtCl,); také míchaniny, ze kterých

se chlór vyvinuje, nažírají platinu; podobně se děje brómem.

Jen tehdáž, když platina se stříbrem slita jest, rozpouští se

něco platiny také v dusičné kyselině. Také síra na ko

vanou platinu ani za horka žádný účinek nemá; za tou pří

činou je platinové nádobí pro chemika neocenitelné a nyní

již tak v užívání vešlé, že téměř není lze bez něho býti.

Žíravé však alkalie (kali, natron, lithion) za horka prudkého

silně platinu rozežírají; kov se okysličuje a kysličník utvo

řený (PtO.) s alkalim hned spojuje; také ledek takový úči

nek má. Proto k tavení žíravin a ledku slouží náčiní

stříbrné. Také do uhlí žhavého se nemá platina přímo sta

věti, poněvadž se s křemíkem (obsaženým v křemenu, jejž

každý popel chová) slučuje, křehne a pak láme.

Zvláštní tvar platiny je platina drobně rozptýlená, a

sice dvojí: houba platinová (Platinschwamm) a čerň platinová

(Platinschwarz) Houba platinová, tělo měkké, rozdrolivé,

temnošedé a nelesklé, pohlcuje, jak známo, nad míru dychtivě

plyny a páry do svých pórův a tím všelijaké účinky pro

vádí, kterých arci nelze ve všem podrobně a dostatečně vy

světliti. Tak npř. vstrčena do třáskavého plynu téměř oka

mžitě jej zapaluje, totéž s vodíkem činí, když se vzduchem

smíšen na ni proudí. Čerň platinová jest kov ještě jemněji

a drobněji rozptýlený než houba; připravujeť se všelijak,

nejdokonalejší rozpuštěním chlóridu platinatého (PtCl) v hor

kém žíravém louhu a pozorným přilívaním líhu bezvodného.

Tekutina silně kypí a vře, i platina vyloučí se co prášek

jemňounký, černý, prsty špinící, hutnoty 16 (asi), který

tlakem hned kovový lesk a bílou barvu na se béře. Líhem

bezvodým pokropen hned se rozpálí a líh shoří: postaven

nad mísu líhu pod zvon neúplně ode vzduchu oddělený,

řeřaví v páře líhové a okysličuje ji na páru octovou.

Tato neobyčejná moc práškovité platiny, spojovati plyny

smíšené v jedno, měla mnohé lučebníky k tomu, že platině

přičítali zvláštní sílu spojovací, katalytickou, která způso

buje, že těla jí nadaná pouhou svou přítomností, sama žádný

podíl ve změně neberouce, jiná těla ku sloučení chemičnému
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nutí. Rozžehadlo chemické či vodíkové zakládá se na vy

ložených poměrech; byloť pak vynalezeno (jako vůbec účinek

houby platinové) od Döbereinera.

314. Kysličníci platiny. Kysličníky má platina jen dva.

Prvý, kysličník platinatý (PtO, Platinoxydul), je zásada,

ale slabá, a dává s kyselinami soli platinaté, hnědé, bez

tvárné, málo známé a snadno se rozkládající. Jen šťovan

platinatý (PtO.C,O,) krystaluje v jehlách barvy temně modré,

lesku měděného, kovového. Sám kysličník platinatý vylu

čuje se louhem žíravým ze chlóridu platinatého, a je co

hydrát černý, bezvodý šedý. V mírné řeřavosti pouští kyslík.

Druhý kysličník, platičitý (Platinoxyd, PtO.), tvoří se,

když platinu se žíravinami za přístupu vzduchu silně pálí

me, ale hned s nimi se chemicky slučuje. Pro sebe dobývá

se smíšením chlóridu platičitého se žíravým nátronem (čímž

nic se nevylučuje, poněvadž se tvoří rozpustný kysličník

platičito-sodnatý) a přidáním kyseliny octové. Hydrát

(Pt0,2HO) je prášek rezavý, bezvodý je černý a tratí

v řeřavosti všecken kyslík. S kyselinami jen lenivě se slu

čuje a dává nestálé, nekrystalující hnědé soli platičité (Platin

Oxydsalze); za to tím snadněji se spojuje s alkaliemi, a dává

sloučeniny rezavé neb žlutavé, některé i krystalované (ky

sličník platičito-sodnatý: NaO.3PtO,+6HO), tak že by spíše

jméno kyseliny platičité zasluhoval.

315. Chlóridy platiny. Platina má dva chlóridy, sro

vnalé s jejími kysličníky: chlórid platinatý (PtCl, Platin

chlorür) a chlórid platičitý (Platinchlorid, PtCl).

Platinová houba se nad míru lehce, kovaná platinajen zdlou

ha a ve velkém množství královské lučavky rozpouští. Roz

tok je tmavohnědý a do sucha odkouřen zůstavuje hnědý zbytek

chlóridu platičitého: jestliže tento rozetřený a do tenké

vrstvy rozestřený teplem +200° do +250" na písečné lázni

tak dlouho zahříváme, pokud chlór odchází, zůstane nakonec

prášek těžký, ve vodě nerozpustný, barvy šedozelené, chlórid

platinatý. Tento větším horkem všecken chlór pouští a ve

platinu houbovitou se mění; v horké kyselině solné se roz

pouští barvou hnědou, a roztok smíchaný se salmiakem nebo

chlóridem draselnatým nesráží se, ale mírně odkuřován vy
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růstá v pěkně červené, ve vodě snadno rozpustné krystaly

solí podvojných, npř. KCl+PtCl. Také když do rozpuště

ného chlóridu platičitého plynná kyselina siřičitá se pouští,

tvoří se chlórid platinatý, spolu pak kyselina sirková a chlóro

vodík : PtCl2+SO,+HO = PtCl+CIH-H-SO,.

Chlórid platičitý (PtCl,) tvoří se, jak praveno, rozpou

štěním odstřižkův platinových (starých tyglíkův atd.) ve

královské lučavce teplem +50° neb +60°; roztok mající

veliký nadbytek kyseliny je temně červenohnědý, odkou

řením až do houšťky syrupu a schlazením davá hrubé pra

menité hranoly barvy hnědé, (PtCl2 +10HO); stojí-li však

delší čas v teple asi +120°, tu pustí všecku vodu a kyse

linu zbytečnou a změní se ve hmotu hnědožlutou, rozplý

vavou, chuti ostro-trpké, která se ve vodě přesnadno roz

pouští a roztok jasný žlutohnědý dává (asi co chlórid že

lezitý). Rozpouštít se také v líhu a étheru. Chlórid plati

čitý je v užívání nejobecnější sůl platiny, a kdykoli se o

roztoku platinovém mluví, nevyrozumívá se jiný leč tento.

Alkalie (kali, nátron) nevylučují nic; vápená voda ve tmě

také nic, na slunci ale sraženinu jemnou bílou, vodnatý pla

tičitan vápenatý (Platinoxyd-Kalk, CaCl+CaO2PtO,+7HO);

uhličitan sodnatý také teprvé ve slunci červenavě žlutý kry

stalový prášek (platičitan sodnatý, NaO.3PtO+6HO) sráží.

Nejdůležitější však je chování chlóridův kovův žíravinných

k tomu roztoku: chlórid draselnatý způsobuje hned těžkou

citronovou sedlinu, která se v slunci třpytí a ze samých

drobných průhledných osmistěnův skládá. Ve vodě studené

se téměř nic nerozpouští, ve vřelé něco více, a z té ve

větších krystalech se vylučuje. Tato sraženina je chlórid

draselnato-platičitý (PtCl2.KCl, Kaliumplatinchlorid); hor

kem prudkým se rozkládá na platinu, chlór a chlórid dra

selnatý, ale stěží úplně. Chlórid ammonatý navlas tako

vouže sedlinu dává, vlastností téměř ve všem ohledu totož

ných, která jest chlórid ammonato-platičitý (PtCl2.NH,Cl,

Ammoniumplatinchlorid), obyčejně ale sluje platinový sal

miak (Platinsalmiak). Od předešlé se tím liší, že již mír

ným horkem úplně na zbývající houbu platinovou a na

prchající salmiak, chlórovodíki dusík se dělí: 3 (PtCl,NHCl)
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=3Pt+NH,Cl+8ClH+2N. Chlórid sodnatý nedává se

chlóridem platičitým žádnou sraženinu, neboť sloučenina

0b0u (chlórid platičito-sodnatý) je ve vodě snadno rozpustna.

Chlórid platičitý dává mimo ty tři ještě s velikým počtem

jiných chlóridův pěkně krystalované, snadno rozpustné

sloučeniny.

Sloučeniny ostatních prvkův halových s platinou ve

všem ohledu jsou srovnalé s oběma chlóridy; taktéž i dva

sirníky máme, PtS a PtS, ; roztoky platinové srážejí se síro

vodíkem a sirníkem aneb sulfhydrátem ammonatým černě,

ale sraženina nadbytkem druhého skoumadla opět se roz

p0uští. -

316. Docela obzvláštní a ode všech jiných kovův roz

dilné má chování platina i sloučeniny její k ammoniaku.

Již sice při rtuti viděli jsme, že v ammoniaku či v ammo

nium a v jeho solech částka vodíku nýbrž i všecken vodík

může býti (rovnomocnina za rovnomocninu) rtutí nahražen,

a že tím sloučeniny zvláštního druhu vznikají. Platina po

dobně a snad ještě ve vyšším stupni se chová, a působením

ammoniaku na různé platinové soli tvoří se celá řada zásad

zvláštních, složených z platiny, dusíku i vodíku, jejichž soli

se pěkně a v rozmanitých barvách krystalují. Na př. roztok

chlóridu platinatého v kyselině solné s ammoniakem smí

šen osazuje temně zelené krystalové jehly, složené dle

vzorce NH,PtCl (jako bílý précipitát roztopný jest NH2HgCl).

Tyto, vařeny v ammoniaku žíravém, rozpouštějí se a z roz

toku osazují se průzračné hranoly nažloutlé, složené podlé

vzorce N,H„Pt+Cl; z této látky lze připraviti jinou

N,H,PtO+SO,, a z té konečně volnou zásadu její N,HgPtO

+HO, která se v bílých krystalech krystaluje, na vzduchu

rozplývá a téměř co draslo žírá; teplem pak asi +120°

pouští NH, a mění v látku jinou NH,PtO, která je šedá,

ve vodě nerozpustná, a též s kyselinami se spojuje, dávajíc

soli krystalované, dílem pěkně barvené, ve vodě ne

rozpustné,

V Šafařík, Chemia. 24
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HLAVA LXII.

Rod kovův platinovitých.

317. Palladium (Pd=53, Pallad*), palladík) je k sa

morodé platině skrovnou měrou přimíšeno, pak se v Bra

silii spolu s platinou v malých zrnkách a u Tilkerode na

Harcu v malinkých deskovitých šestihranných krystalech

nachází. Větší díl palladia však dělá se ze zlata brasilského,

nazvaného „oro poudre,“ v kapitanii Porpez-ské se nachá

zejícího, a složeného asi z 86"/o zlata, 10% palladia,

4% stříbra.

Palladium je kov platině podobný, avšak poněkud méně

lesklý a temnější, kujný a tažný, hutnoty asi od 118 do

121 sahající. Roztopuje se o něco snadněji než platina, a

jako tato před roztáním měkne, pročež může býti svařováno,

na plech i na drát taženo. V ohni nejdříve violově nabíhá

(v PdO se mění), pak ale zase lesku původního nabývá

(rozložením kysličníku v nižším horku utvořeného horkem

větším).

Kysličníky má dva, palladnatý (PdO, Palladoxydul) a

palladičitý (PdO., Palladoxyd). Prvý tvoří se za temné řeřa

vosti přímo z kovu, ale horkem větším se zas rozkládá.

Nejen královská lučavka, ale také vřelá kyselina dusičná a

sirková rozpouštějí palladium : v druhém pádu tvoří se soli

palladnaté (Palladoxydulsalze) npř. PdO.NO., PdO,SO,; ky

sličník sám je černý, soli hnědé, ale nekrystalují se. Ky

sličník palladičitý je též černý, ale není zásada.

Roztok palladia ve královské lučavce obsahuje chlórid

palladičitý (PdCl) a je hnědý; smíchán se chlóridem dra

selnatým osazuje prášek z drobných osmistěnův složený,

někdy hnědý, někdy červený, těžko rozpustný, totiž chlórid

palladičito-draselnatý, PdCl, KCl; jestliže ale do sucha se

odkouří, pustí chlórid palladičitý polovici chlóru a zbude

hnědočervený vodnatý chlórid palladnatý (PdCl), který také

*) Pallas, bohyně řecká; objeven pak byl kov ten roku 1803

Wollastonem.

*
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se chlóridy jinými krystalované soli podvojné dává (a bez

vodý jest růžový).

Palladium vyleštěné kapkou iódové tinktury na místě

černá, měníc se v černý nerozpustný iódid palladnatý (PdI);

tím snadný jest jeho rozdíl od platiny.

318. Rhodium (Rh = 525, Rhodium*), ruměník) taktéž

v samorodé platině a v osmiridiu poskrovnu (jen po ně

kolika stotinách) jest obsaženo.

Kov sám je šedý, zná se hlavně jen co houba šedá, a

přetěžko i v ohni třáskavého plynu roztává (na zrnka leskle

šedobílá, málo tažná, přetvrdá, hutnoty 11:2). Na vzduchu

pálené rhodium mění se v černý prášek, kysličník rhodnatý

(RhO), který ale prudším žárem zase kyslík tratí; rozpouští

se jen v lučavce královské.

Kysličníci dva jsou: rhodnatý (RhO, Rhodiumoxydul)

tvoří se přímo z kovu a kyslíku, je černé tělo netečné. Ky

sličník rhoditý (Rhodiumoxyd, Rh,O,) tvoří se tavením kovu

houbovitého s ledkem a žíravým draslem, anebo ze chló

ridu srovnalého (Rh-Cla) pomocí žíravin. Vodnatý je šedo

zelený, bezvodý černý, a také silným horkem nepouští

kyslík. V kyselinách se zvolna rozpouští a dává soli v roz

toku růžové. -

Chlóridy máme též dva, rhodnatý (RhCl, Rhodium

chlorür) a rhoditý (Rh,Cl, Rhodiumchlorid); ale ti dva roz

líčně vespolek se slučují. Prvý je růžový; druhý je hnědý,

snadno rozpustný a rozplývavý, ale dává se chlóridy kovův

žíravinných krásně červené a pěkně krystalované slouče

niny. Na př. Rh,Cl,+2NH,Cl+2HO, Rh,Cl,+2KCl+2HO,

Rh,CI, +3NaCl+18HO. Tato poslední je nejznámější sůl

rhodia : tvoříť krásně červené rhombické hranoly, chutná

právě jak sůl kuchyňská, větrá na vzduchu, rozpouští se

košenilovou barvou v1'/, části vody, nic pak v lihu.

319. Ruthenium (Ru = 52) nachází se v samorodé

platině (po 1 stotině) a v osmiridiu (po 3–6 stotinách).

Kov sám je šedý, kovolesklý a tvrdý, podobný Iridiu, a

netaje ani v plameni třáskavého plynu.

*) Řec, rhodios = růžový. Objevitel: Wollaston 1804.

24*
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Vyjma osmium, má ruthenium ze všech kovův plati

novitých největší příbuznost ke kyslíku; neboť se žíháním

na vzduchu v černý kysličník ruthenitý (Ru;O) mění, který

ani bílým žárem svého kyslíku více nepouští. V kyselině

žádné (ani královské lučavce) se nerozpouští, se žíravým

draslem však a ledkem žíháno mění se v ruthenan drasel

natý (RuO, KO), ve vodě rozpustný a roztok oranžově

barvící.

Kysličníkův čtvero známe: ruthenatý (RuO), ruthenitý

(Ru,O,), rutheničitý (RuO,) a ruthenový (RuO). První tři

jsou vesměs pro sebe černomodří; druhý dává soli pomo

rančové, třetí červené; první nedává soli žádné a čtvrtý

je posud jen ve sloučení s draslem znám (tak že vlastně

kyselina ruthenová slouti má), neboť od toho byv oddělen

ihned se rozkládá. -

Chlóridy ruthenia jsou znamenité i počtem svým i bar

vami svými, neboť všecky barvy duhové jest na nich vi

děti: purpurovou, višňovou, pomorančovou, zelenou a mo

drou. Chlórid ruthenatý (RuCl) bezvodý je černý, ve vodě

nerozpustný; roztok jeho (jinou cestou připravený) je krá

sně a temně modrý; chlórid ruthenitý (Ru,Cl,) je beztvárný,

hnědý, horkem zelená i modrá, roztok ale dává pomoran

čový, chlórid rutheničitý (RuCl.) známe jen co sůl podvoj

nou, chlórid rutheničito-draselnatý (RuCl„KCl) v malinkých

práškovitých krystalech červených, roztoku violového aneb

(s větším podílem vody) růžového; chlórid ruthenový (RuCla)

konečně také není posud pro sebe vyroben, ač se ví, že je

tělo velmi těkavé, par žlutých; se chlóridem draselnatým

dává chlórid ruthenovo-draselnatý, RuCl2.3KCl, sůl v rubí

nově červených rhombických hranolech krystalovanou. Také

chlórid ruthenitý dává se chlóridy kovův žíravinných pě

kně oranžové krystalované soli, na př. Ru;Cl.2KCl.

320. Iridium (Ir = 99, Iridium, Irid, duzík)*) nachází

se též v samorodé platině, a pak s osmiem co iridosmium

neb osmiridium, v Sibiři nenehojné. Na Uralu samorodé

*) Iris = duha (řecky). Kov objeven spolu s Osmiem od Ten
nanta 1 804, - -
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iridium (ale asi 20% platiny pomíšené) se nachází v kry

stalech kostkových malých, hutnoty 218–2346. Rozma

nitost a hojnost sloučenin iridia je převeliká, barvy pak uka

zuje v nich tak různé a měňavé, že jméno své (Iris= duha)

právem nosí.

Byloť již nahoře praveno, že platinu provází, a jak při

dělání platiny čisté třeba hleděti, aby přílišně iridia neměla,

poněvadž tím značně křehne. Z roztokův iridiových v krá

lovské lučavce vylučuje se přidáním roztoku salmiakového

prášek těžkorozpustný červenohnědý, salmiak iridiový

- (IrCl2 NH,Cl): ten pak pálen zůstavuje pouhé iridium co

houbu šedou, kyprou, nad míru těžko roztopnou. Ohnivým

obloukem mocných Voltaiských strojův a plamenem třáska

vého plynu taje iridium na malé, stříbrolesklé, křehké a

náramně tvrdé kuličky hutnoty asi 19kráte větší od vody

(jež ale vždy ještě dutiny v sobě mají). Iridiová houba

docela tak jako platinová slouží, a také jest čerň iridiová,

která k malbě na porculán nejvýtečnější čerň poskytuje.

Kov ohněm vypálený neporušují kyseliny nižádné;

pálený pak na vzduchu pro sebe, aneb v tyglíku s ledkem

a žíravým draslem anebo se dvojsíranem draselnatým, mění

se v černý prášek, kysličník iriditý, Ir,O2, jenž ale prud

kým žárem kyslík tratí. Kysličníky máme čtyry, iridnatý

(IrO), iriditý (Ir,O.), iridičitý (IrO,) a iridový (IrO,); po

slední však je znám jen ve spojení s draslem co hmota mo

dročerná. První a druhý jsou málo známi, oba černí; tře

tího nejsnáze nabyti, obzvláště co hydrátu, IrO,+2HO, jenž

téměř indigový jest a vždycky se tvoří, kdykoli nějaký

chlórid iridia se žíravým draslem (a vodou) vaříme.

S kyselinami dává soli iridičité, které jsou tak temně čer

vené, že až černé se vidí, prášku červeného, roztoku hně

dého neb červenožlutého. Všecky soli ostatních kysličníkův

na vzduchu v soli iridičité se mění.

Chlóridy známe bezpečně jen tři: iridnatý (IrCl), iriditý

(Ir,Cl) a iridičitý (IrCl,). Prvý sám pro sebe není bezpečně

znám, ale dává soli podvojné, temně zelené; druhý je hnědý,

ve vodě rozpustný, a dává podvojné soli, v krystalech oby

čejně olivově barvených; třetí konečně z předešlých dvou
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se tvoří, zavlažujíc je s královskou lučavkou. Sám pro sebe

temnohnědý a velmi stálý jest, se chlóridy kovův žíravin

ných podvojné soli dává, které se týmže solem, jež chlórid

platičitý dává, nad míru podobají, na př. chlórid iridičito

draselnatý a iridičito-ammonatý: oba se krystalují v osmi

stěnech, jsou těžkorozpustliví a mají barvu temnou červeno

hnědou; druhý (IrCl2.NH,Cl) ohněm se mění v iridovou

houbu, jako platinový salmiak (PtCl2.NH,Cl) ve platinovou,

Také sirníkův čtvero se zná, srovnalých s kysličníky.

Palladium a iridium s ammoniakem docela podobné

obzvláštní sloučeniny tvoří, jako platina,

321, Osmium (Os = 99, voník *) je snad po platině nej

zanímavější kov tohoto obzvláštního shluku kovův, které

právem sluší jmenovati platinovité (Platinmetalle), protože

ustavičně sebe vespolek provázejí a v ohledu jak chemi

ckém tak fysickém srovnalost na sobě největší okazují.

Osmium dílem v samorodé platině bez výminky jistý

podíl obnáší, dílem ale a hlavně co osmiridium v Sibiři

s platinou v písku se ryžuje.

Kov sám z kyseliny své (OsO,) se tvoří, žena páry její

spolu s vodíkem skrze žhavou rouru. OsO, +4H = Os+4HO.

Tak vyroben je látka modrošedá, houbovitá, slabě lesklá,

hutnoty 100 (asi), horkem nižádným nejihnoucí.

Nejznamenitější vlastnost osmia jest jeho veliká příbuz

nost ku prvkům pálivým, ve které všecky své soudruhy

překonává, neboť na vzduchu pálené vždycky se mění v tě

kavou sloučeninu s kyslíkem, kyselinu osmičelou (OsO),

která žádným horkem kyslík více nepouští.

Kysličníkův známe patero při osmiu. Kysličník osem

natý (OsO) a osmičitý (OsO;) jsou černí; prvý v kyselinách

se rozpouští na roztoky zelené, druhý nic. Kysličník osmilý

(Os*Os) není pro sebe znám, leč ve sloučení s ammoniakem,

co prášek černý. Kyselina osmiová (OsOs, Osmige Säure)

dává pěkně červené soli, ale nemůže z nich býti vyhnána,

aby hned v kysličník osmičitý a kyselinu osmičelou se ne

rozpadla (2OsO, =OsO,+OsO,). Kyselina osmičelá (Osmi

*) Osma = vůně (řecky).
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umsäure, OsO.) tvoří se pálením kovu na vzduchu nebo

v kyslíku, žíháním jeho s alkaliemi žíravými nebo s ledkem,

vařením jeho neb jeho kysličníkův s kyselinou dusičnou,

královskou lučavkou atd. Tvoříť dlouhé lesklé, bílé a co

vosk měkké hranoly, taje snadněji než vosk, vře a prchá te

plem mírným v parách bezbarvých, ale již obyčejným te

plem ustavičně se vypařuje, šíříc vůni v malém juž množství

nesnesitelnou (co chlór neb bróm), očím a plícím velmi

zhoubnou. Ve vodě se rozpouští, ale zinkem, rtutí atd., ne

méně též lihem a všemi ústrojnými látkami rychle co kov

aneb aspoň co černý kysličník osmičitý (OsO,) se vylu

čuje. Jestiť slabá kyselina (nevyhání ani uhličitou) a její

soli již horkem část kyseliny pouštějí. Osmičelan drasel

natý (OsO,KO) je v roztoku žlutý, ale přilitou troškou líhu

mění se v pěkně kermezínové osmistěny osmianu draselnatého

(0s0,-KO).

Chlóridův mnoho: ve chlóru horkém mění se osmium

v temně zelený chlórid osemnatý (OsCl) a červený chlórid

osmičitý (OsCl.); prvý dává s jinými chlóridy zelené, druhý

červené soli podvojné (na př. OsCl, KCl = veliké a lesklé

osmistěny hnědé, prášku barvy rumělkové). Chlórid osmiový

(0sCl,) jen ve sloučení (jakožto OsCl, NH,Cl, hmota hnědá

roztoku purpurového) je znám.

Iridosmium neb osmiridium nachází se v Brasilii a

v Sibiři spolu s platinou, v písku platinovém; jsouť hlavně

dvě odrůdy tohoto minerálu. Prvá má složení IrOs (asi) a

je nejobecnější: tvoříť ploské, hladké plíšky šestihranné,

barvy temně ocelové a tvrdosti takové, že sklo rýpou a při

tlučení v ocelovém mořdíři hluboce do něho se vrážejí. Hut

nosť mají asi 19-2; druhá pak odrůda má tutéž formu co

prvá, ale tvoří více zrnka než tabulky a má složení IrOss

neb IrOs, a hutnost 21:1; můžemeť pak z té okolnosti, že

Osmiem bohatší odrůda větší také hutnost má, souditi, že

Osmium pouhé ještě hutnější iridia a tudíž snad nejhutnější

známé tělo jest.





ČÁSTKA DRUHÁ

0 l á t k á c h ů s t r o j n ý c h.





ÚVOD.

1. Pojem, všeobecné vlastnosti a složení látek organických.

Viděli jsme na samém vstupu částky prvé, že těžko ať

nedím nemožno říci tomu, kdo žádných chemických vědo

mostí nemá, čímby vlastně chemia byla; podobně věc se

má, táželi se kdo, coby vlastně organické č. ústrojné látky

byly, a čím by od neorganických č. neústrojných se oddě

lovaly. Chemia zanáší se zpytováním podstatného čili hmot

ného základu těl, skládajících veškerenstvo, hlavně ohledem

tím, zdali hmotný ten základ složený aneb jednoduchý jest, a

jakové jsou zákony panující nad slučováním hmotných látek.

Vímeť pak, že celá příroda na dva veliké oddíly se rozstu

puje, jeden neorganický čili neživotný a druhý organický čili

životný, a jako přírodopis nás o rozdílném obou těch říší

tvarování poučuje, tak i víme, že hmota čili hmotný základ

obou říší docela rozdílný jest. Vezmouce jakýkoli krystal

umělý neb přirozený, povahy ovšem čisté, nemíšené, pře

svědčíme se snadno, že nejmenší jeho částice, jež mechani

ckým dělením lze obdržeti, povahu celku na sobě nesou,

a že, byť třebas onen krystal (v chemickém smyslu) slože

ným tělem byl, různé součásti teprvé chemickou silou od

sebe odděliti lze. Ve přírodě životné nalézáme naproti tomu,

že každý tvor č. jednotlivec, buďsi rostlina neb živok, buďsi

25*
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stupně nejnižšího aneb nejvyššího, uvnitř složeným z čá

stek podstaty různé č. orgánův (ústrojův) se objevuje. To

však je rozdíl přírodopisný, jest pak jiný neméně důležitý:

chemický. Sama látka organův rostlinných a zvířecích má

docela jiné chemické vlastnosti a složení než látky říše mi

neralné. Jako pak čásť chemie neorganická se zabývá uče

ním o látkách mineralných, o zplodinách rozdílnými pochody

chemickými z nich vyvoditelných : taktéž předmětem orga

nické chemie jsou nejen látky, ze kterých se rostliny a zví

řata i jejich ústroje skládají, ale i všecky ty nesčíslné látky,

které z těchto teprvé v našich laboratoriích umělým jich

truzením lze vyvésti.

Velký a podstatný rozdíl mezi sloučeninami neorganickými

a organickými hlavně se v tom zakládá, že v oněch prvních

všickni známí prvkové se zúčastňují, skládajíce je po dvou,

třech, čtyřech i více, kdežto celá ohromná říš ústrojných látek

(pokud je v přírodě nacházíme) hlavně jen ze čtyř prvkův,

uhlíku, vodíku, kyslíku i dusíku se skládá, k nimž ještě i

síra a fosfor ve množství skrovném se přidružují. Veliká

čásť přirozených sloučenin z říše rostlinné, mezi nimiž mnohé

předůležité, n. př. dříví, osnova celého rostlinstva, skládají

se jen z uhlíku, vodíku a kyslíku; menší jest počet těch,

ve kterých ke zmíněným třem ještě dusík přistupuje;

ještě menší konečně těch, které k uvedeným čtyřem ještě

podstatně síru v sobě mají. Mimo to však jest počet nene

patrný sloučenin jen podvojných, t. j. jen z uhlíku i kyslíku,

aneb jen z uhlíku i vodíku, aneb konečně jen z uhlíku a

dusíku složených, jakož i mezi trojnými sloučeninami ta

kové jsou, co z uhlíku, vodíku i dusíku se skládají. Bylby

tedy přehledný obrazec složení organických látek tento:

„ulík uhlikulka!"#lý#
Uhlík Uhlík Uhlík * 7 #'; | Vodík ř

kyslik |Vodikf5;{\";#### šik)Kyslík

- Kyslík]Kyslík]Dusík]##(Dusík
Síra

Vidímeť patrně, že ve všech těchto sloučeninách uhlík

stálou a neodbytnou součástí jest, bez které žádná orga

nická látka býti nemůže, kdežto všickni ostatní prvkové více

méně měnitelni jsou: uhlík takřka jádro jest, kolem něhož
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se ostatní prvkové sbírají a sestřeďují. Bylať ovšem někdy vše

obecná domněnka, že také dusík podstatného a rozhodujícího

vlivu na rozřadění organických sloučenin si osobuje, a to

tím způsobem, že bezdusičné sloučeniny hlavně rostlinstvu,

dusičnaté hlavně živočišstvu náležejí a ráz vlastní dávají:

avšak toho rozdílu v přírodě není, i ačkoli zajisté dusičnaté

sloučeniny ve zvířečím těle hojněji se nalézají, skládajíce

podstatu jeho, předce i v rostlinstvu nad míru rozšířeny jsou,

nýbrž sami živokové jich nepřipravují, než se stravou svou

hotové je z rostlinstva přijímají.

Co posud řečeno, ovšem jen o přirozených sloučeninách

platnost má ; neboť uměním lze obor prvků vstupujících do

složení organických látek nad míru rozšířiti : chlór, bróm,

iód, fluor, fosfor, selén, nýbrž i kovy, na př. tellur, arsén,

antimon, vizmut, zinek, olovo, rtuť, platina, mohou býti vtěleni

do sloučenin organických, takže podstatně k nim náležejí a

s ostatními prvky na jednom stupni chemického sloučenství

stojí; a snad se podaří všecky známé prvky učiniti součást

kami sloučenin organických. Tím však se nikoli nezru

šuje, co o složení látek přirozených z říše organické pově

díno: neboť daleko větší počet je sloučenin, ve kterých není

kovův ani halových prvkův, takže v říši organických slou

čenin oněch čtvero prvkův za hlavní, ostatní pak za vzác

nější právem klásti smíme.

Ještě pak slušno znáti a činiti rozdílu mezi sloučeni

nami organickými i poloorganickými. Rozmanitost látek or

ganických ohledem na chemickou povahu svou není menší,

snad větší nežli v neorganické říši; mámeť ústrojné látky,

které okazují povahu kyselin dílem silných, dílem slabých;

jiné zase co zásady se chovají, jiné konečně netečné jsou,

nýbrž i takové neurčité máme, které podle okolností tu zá

sadám tam kyselinám se rovnají. Patrno jest, že kyselina

Organická může se rovně dobře slučovati se zásadami opět

organickými jako s neorganickými, npř. kyselina octová

s kysličníkem olovnatým, aneb naopak zásada organická

s kyselinou minerálnou: sloučeniny pak takové zoveme

poloorganické, -

Co se týče zevnějších č. fysických vlastnosti látek or
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ganických, jšouť ony bezmála rovně rozmanité jako v říši

neústrojné. Mámeť ústrojné sloučeniny povahy plynné, jak

ztužitelné tak meztužitelné, tekuté a pevné ; mámeť v nich

všecky možné stupně průzračnosti, barvy, lesku, rozpustli

vosti, zápachu, chuti. Jen ovšem tvrdost a hutnost nikdy

do těch vysokých čísel jako u minerálných jmenovitě ko

vových sloučenin nedosahují.

Co se pak týče změn chemických, dějících se půso

bením rozličných silovin a skoumadel, ovšem sluší znáti,

že bezmála největší čásť organických sloučenin mnohem

snadněji se jimi buď mění buď docela rozkládá a zničuje,

nežli v říši neústrojné. Neníť ani jedné látky ústrojné v ohni

stálé, jako nemalý počet látek minerálných; všecky bez

výminky ohněm buď bez proměny složení svého v parách

těkají, buď ale (a těch nejvíce) se rozkládají v částku těka

vou a ve zbytek černý, uhlí, t. j. uhlík, jenž podle většího neb

menšího horka užitého více méně těkavých prvkův (vodíku,

kyslíku, dusíku) při sobě má. Také ty látky ústrojné, které

mírným teplem bez proměny chemické se vypařují, osazují

všecken svůj uhlík v podobě uhle, když páry jejich skrze

dlouhé na bělo rozpálené roury se pouštějí. Jest tedy menší

stálost naproti útoku silovin čili dynamidův a naproti účinku

mocných skoumadel, jmenovitě ale snadný rozklad horkem

a zuhelnění tudíž pošlé, známkou daleko nejobecnější látek

ústrojných.

Vidíme tedy, že se organické sloučeniny větším počtem

znakův od neorganických podstatně a dostatečně oddělují:

předně původem svým z říše rostlin a živokův, zadruhé

zvláštností svého složení, obmezeného v přírodě na skrovný

počet (čtyř) prvkův, mezi nimiž uhlík první a nevyhnutelný

základ bytosti ústrojné tvoří; konečně pak vlastnostmi svými

jednak fysickými, jednak chemickými, totiž menší stálostí

v pochodech chemických a v ohni (zuhelněním.)

Jelikož pak příčiny a zákony, jimiž se životné děje

rostlin a zvířat spravují, na mnoze ještě nám neznámy jsou,

takže jim na rozdíl od jasných a srozumitelných (pouhým

fysicko-chemickým zákonům podrobených) dějův neživé

přírody jmeno sil životných dáno, lze ještě doložiti, že slou
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čeniny organické ve přírodě jen z působení sil životných

v těle rostlinném a živočišném se tvoří, nikdy pak mimo ně

v přírodě mrtvé. Uvidíme však později, že již i přímo

z prvkův (tedy bez pomoci sil životných) uměle se podařilo

některé organické látky složiti, a jest naděje, že někdy ještě

mnohem větší jich počet takto budeme moci uměle tvořiti.

2. Formule. Z uvedených dějův vysvítá, že složení or

ganických látek (ovšem v úzkých dosti mezech) velikou

rozmanitost ukazuje, poněvadž dvoj-, troj-, čtveroprvečné,

nýbrž ještě složitější sloučeniny se vyskytují. Jelikož pak

jako vůbec tak u látek organických chemika hlavně složení

zajímá, potřebí jest, aby se složení přiměřeným způsobem

vyjadřovalo, a to se ovšem děje pomocí chemických formulí,

které nejen jakost, ale i kolikost prvkův ve sloučenině obsa

žených patrně označují. Důležitost formulí v organické che

mii mohem větší jest nežli v neorganické: neboť vím-li na

př. jen toliko, že v nějaké sloučenině draslík, fluor a vodík

obsažen jest, neznaje kolik z každého, předce již vím tolik,

že ona sloučenina musí obsahovati nějaký fluorid draslíku

spojený s nějakým fluoridem vodíku, na př. KF+HF, po

vaha sloučeniny tedy zblízka určena jest; vímli ale o

jaké ústrojné látce jen, že z uhlíku, vodíku i kyslíku se

skládá, tuť o ní naprosto nic nevím, neb tak složených na

sta se počítá. Takét pravý pokrok a vědecké zdokonalení

ústrojné lučby teprvé od těch dob se počíná, co složení

většího dílu organických látek horlivými pracemi lučebníkův

vypátráno a ve formule uvedeno bylo. O sloučenství che

mickém jakékoliv látky dovídáme se rozložením jí na součásti

známé čili rozborem (analysí), a zvážením jak látky tak

součástí rozborem vyvedených; jestiť pak snadno pochopiti,

že rozbor látek organických, jejž obyčejně zovou rozborem

elementárním čili organickým (Elementaranalyse, poněvadž

látka až do prvkův se rozkládá), pro menší počet prvkův

přítomných jednodušší a snadnější jest, nežli u neorgani

ckých, jmenovitě u minerálův, často přesložených. První

pak pohled na formule organických sloučenin okazuje nám

(nehledíc na obmezený počet prvkův je skládajících) jeden

nad míru znamenitý rozdíl: ve většině látek organických
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nacházíme prvky je skládající ve mnohem větším počtu

rovnomocnin nežli vídati jsme zvykli v lučbě neústrojné.

Tak na př. kyselina octová čistá má složení C,H,O, čistý

líh (Alkohol) C,HgO2, cukr třtinový C12H,oO,o, indych či

stěný (modré barvivo) C,gH,NO, atd. Jestliže tedy (jako

jináč ani nelze) za to máme, že se veškerá těla z nejmen

ších nedělitelných částic č. z atomův skládají, a že každý

jednotlivý atom těla chemicky složeného atomy prvkův je

skládajících v sobě obsahuje, vysvítá, že atomy těl organi

ckých mají budovu mnohem složitější, že se z mnohem vět

šího počtu jednoduchých atomův skládají, nežli atomy těl

neorganických. Tato větší složitost budovy jejich vysvětluje

nám také menší stálost naproti útoku sil fysických i che

mických, a pamětihodno zajisté, že látky organické v celku

tím snaději se rozkládají, čím mají složenější formuli, čím

více jednoduchých atomův jeden atom sloučeniny obsahuje,

naopak ale tím stáleji se chovají, čím jednodušeji (z čím

menšího počtu atomův) jsou složeny. Tvoříť pak sloučeniny

organické, ohledem na větší neb menší složitost své chemické

podstaty, řadu od nejjednodušších až k nejsložitějším a nejvyš

ším, a jest zajisté věc památná a předůležitá, že nejspletenější

ústrojí, tj. ústrojí zvířat obzvláště obratlovcův, také hlavnějen

nejsložitější (t. j. z největšího počtu i prvkův i atomův slo

žené) látky obsahuje, kdežto naopak nižší třídyústrojenstva, npř.

mechy, lišejníci, menším počtem a méně složených látek se

spokojují. Právě však ta okolnost, že složitost organických

sloučenin všecky možné stupně od nejnižšího až k nejvyš

šímu probíhá, těžké činí oddělení a zevrubné rozmezení

obou říší, minerálné a organické; neboť nejnižší členové

oné dlouhé nesčetné řady látek organických pro jednodu

chost svého složení tak se blíží k látkám minerálným, že

je posud mnozí se všemi od nich odvozenými naprosto do

neorganického oddílu zavírají. Takové na př. jsou kyan

C„N, kyselina šťavelová C,0a, uhlovodík lehký C,H, a

m. p. Mezí zde nelze určiti pravidly obecnými, leč toliko ve

všaké případnosti zvláštně: v celku ale znakové nahoře vy

tčení spojení úplně postačují k rozřešení otázky, jeli ně
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jaká sloučenina (vlastností ovšem a sloučenství známých)

Organická čili neorganická.

Rozumíť se pak samo sebou, že k určení formule orga

nických sloučenin (rovně jako při neorganických) nestačí

věděti poměrné množství prvkův, ale že i kolikost každého

prvku pro sebe znáti třeba, jinak řka, že nejen poměrné

množství součástí ve sloučenině, ale že i rovnomocnina její

známa být musí. Nestačí npř. věděti, že v kyselině sirkové

rovnomocnin kyslíku třikráte do počtu více jest nežli rovno

m0cnin síry, poněvadž z toho jediného nevysvítá, jeli kyse

lina sirková SO, neb S,Og neb S,O,; vímeli ale, že to

množství řečené kyseliny, které s jednou rovnomocninou

zásady na př. KO se slučuje, jednu rovnomocninu síry ob

sahuje, víme pak též, že obsahuje tři rovnom. kyslíku, a že

jedna rovnom. kyseliny sirkové SO, jest. Rovněž píšeme

formuli kyseliny sirnaté S,O, nikoli SO, poněvadž to

množství kyseliny sirnaté, které se s jednou rovnom.

drasla spojuje, dvě rovnom. síry obsahuje; píšíce tedy SO

musili bychom také psáti SO.K'/,O'%, což nemožné. Snadno

tedy určiti rovnomocninu kyselin a zásad organických; víme

na př., že vodnatá kyselina octová C,H,O, (= C,H,O,HO)

jest, poněvadž její obojetná sůl draselnatá C,H2O,KO ob

sahuje, nikoli pak CHO; neboť by se pak psáti musilo

CH%O°/1.K'/,O'/, Nesnadnější jest ta věc u látek neteč

ných, na př. u vlákna dřevěného, kteréž větším dílem

C12H10O,o se píše, ale také CoH,O, aneb C2,H2oOoo býti

by mohlo. V takovém pádu rozhodují látky z původní slou

čeniny odvozené a buď s kyselinami, buď se zásadami slu

čitelné, tak že možné jest rovnomocninu jejich určiti. Tak

na př. kafr, látka docela netečná, má složení takové, že se

dá vyjádřiti vzorcem C,oHsO; poněvadž ale za horka

žíravin se týkaje v kyselinu se mění, jež má složení

C,H1,O,HO, jest i jemu třeba dáti formuli C20H,gO,

a nikoli C10HsO.

3. Konstitucí č. vniterné složení látek organických. Byloť

již podotčeno, že v oboru sloučenin organických tatáž

různost všeobecných chemických vlastností se nachází, co
v pv •

v říši neorganické, že máme organické kyseliny, organi
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cké zásady č. žíraviny (obě nejrozdílnějších stupňův ky

selosti a zásaditosti), avšak i neurčité a netečné slouče

niny ústrojné. Jestliže u neorganických žádný se té rozma

nitosti nediví, poněvadž na jevě jest, že veliké množství a

různost prvkův je skládajících patrně k ní přispívá a původ

podává, jest naproti tomu patrno, že ona rozmanitá chemi

cká povaha sloučenin organických svůj původ nemůže míti

v pouhé různosti prvkův, an jich v organické přírodě hla

vně jen čtvero čítáme. Chemikové minulého a počínajícího

přítomného století ovšem tak se domnívali, mnějíce, že růz

nost sloučenin organických z rozličných poměrův, ve kterých

se oni čtyři prvkové slučují, původ béře, že na př. ony slou

čeniny, ve kterých kyslík (ohledem na spolupřítomný vodík)

převládá, kyselé jsou, ony pak, ve kterých kyslíku tolik rov

nomocnin co vodíku, netečné atd. Jestiť ale zjevná věc, že

tím ony podstatné rozdíly, jež i v říši ústrojných sloučenin

nacházíme (zásad, kyselin a těl netečných, jiných mlčením

pominouce) vysvětliti nelze ; za to tím více vysvítá, že nejen

povaha prvkův v nějaké sloučenině obsažených, že nejen

počet atomů každého prvku, ale že také spořádání týchž

atomův podstatný vliv na povahu sloučeniny míti musí.

Jakmile počet atomův vespolek se slučujících dva přesahuje,

již zajisté různými způsoby je lze pořádati č. skládati: ný

brž ukázáno bylo již v neorganické části, že třeba lišiti ve

všaké sloučenině součásti bližší a vzdálenější. Vezměm na

příklad první hydrát kyseliny sirkové: zajisté on co posled

ní základy své (vzdálenější součásti) obsahuje S, H, 0,;

ale tito tři prvkové mohou v myšlénkách rozličně býti se

staveni, na př. SO,H, SO,+HO, SO,+HO, SH+0, atd.

Že pak z těchto možností jednu za skutečnou pravdu máme,

neděje se maní, ale na základě pozorování nutících nás k té

domněnce, že sloučenina SO,H vskutku z bezvodé kyseliny

sirkové SOa a z vody hydrátové HO se skládá, ana z těch

dvou složena a na ně opět rozvedena býti může. Bližší

tedy součásti vodnaté kyseliny sirkové jsou SO, a HO, vzdá

lenější ale S, O, a H. Tímto příkladem poněkud se vy

jasňuje, co chemikové vyrozumívají slovem konstitucí č. vní

terného složení látek; tímtéž se vyjasňuje rozdíl formulí
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empirických č. zkušebných a racionálných č. rozumových, z nichž

onyno toliko prvky a množství jich v nějaké sloučenině obsa

žených, tyto ale spolu i způsob, jakým si je skupeny myslí

me, na oči staví. Tak na př. SO,H je formule empirická,

S0,+HO racionálná. Důležitost tohoto rozdílu pro chemii

organickou udála se teprvé v druhém desítiletí našeho věku,

an objeveno bylo, že i v ústrojných sloučeninách třeba roz

díl činiti součástek bližších a vzdálenějších. Byloť doká

záno tou dobou, že ve sloučeninách organických ne vši

ckni prvkové jedním a tímže stupněm vespolek vázáni jsou,

ale větším dílem dva z nich blíže spojení teprvé pak s tře

tím v jedno se sestupují, jako na př. v hydrátu kysličníku

draselnatého, jenž KHO, obsahuje, nejdříve draslík s kyslí

kem se spojuje (KO), a tato sloučenina pak teprvé s vodou

H0 ve sloučení vstupuje. Vezměm za příklad éther č.

trest, tekutinu velmi těkavou, která z lihu obecného se při

pravuje: máť ona sloučenství C,H,O. Že ale nejsou v ní

všickni tří prvkové na jednom a témže stupni spojeni

(takřka C,+H,+O), dokazuje se hlavně tím, že z étheru

onen kyslík vyjmouti a jiné prvky na jeho místo posta

viti lze, na př. C,H,Cl, C,H,S, C,H,I, nýbrž i vodík:

C,H3+H=C,Hg. Vidno z toho patrně, že uhlík a vodík

tuto zvláštní skupeninu C,H, tvoří, která, sama v sobě

silněji jsouc svázána, teprvé pak na druhém stupni s jiný

mi prvky (Cl, S, I, H atd.) se spojuje, tedy takřka co pr

vek se chová. Podobných skupení jsme již dvoje poznali :

ammonium (NH,) a kyan (C,N); nyní pak v přítomném

oddílu jich mnohem vyšší počet poznáme. Takové skupe

niny dvou prvkův, jenž ale samy opět co prvky se chovají,

na způsob pravých prvkův s jinými prvky opět se spojujíce,

zoveme základy č. radikály aneb organické radikály (orga

nische Radicale), a nacházíme je ve převeliké části slouče

nin organických co součástky bližší. I v těchto radikálech

samotných opět pak rozdíly nacházíme, jimiž se obdoba ra

dikálův složených s radikály nesloženými (prvky) pomno

žuje, an oněch jedni více kovům se podobají, dávajíce sky

slíkem sloučeniny povahy v skutku zásadité č. pravé zása

dy, jiní naproti tomu více nekovům jmenovitě halogenům
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(chlóru atd.), spojujíce se přímo s kovy, s vodíkem, a dáva

jíce s kyslíkem sloučeniny kyselé č. kyseliny. Oboje pří

klad nejlépe vyjasní. Výše zpomenutý éther je, podle toho,

co tuto právě vykládáno, sloučenina z radikálu C,H, a

z kyslíku, jest on slovem kysličník složeného radikálu na

zvaného éthylem (an i složeným radikálům jako prostým pro

krátkost jmen dáváno), kysličník éthylnatý C,Hs+O neb

(C,Hs) O. Ten pak skutečnou zásadou jest, neboť máme síran

éthylnatý (C,H,)O. SO, uhličitan éthylnatý (C,H.)0,C0,

síran éthylnato-draselnatý (C,H,)O, SO,+KO,SO, nýbrž i

hydrát éthylnatý C,H,O, HO, tj. líh čili alkohol. Éthyl pak

sám na způsob kovův se s prvky halovými a sirou atd.

spojuje, dávaje sloučeniny podobné halovým solím, sirní

kům atd. kovův. Následující sestavení bude samo sebou

srozumitelno:

K draslík C,H, éthyl

KO kysličník draselnatý (C,Hs) Okysličník éthylnatý (éther).

KCl chlorid draselnatý (C,H,)Cl chlorid éthylnatý

KS sirník draselnatý (C,H2)S sirnik éthylnatý

KS, dvésirník draselnatý (C,H3)S, dvésirník éthylnatý

KS. HS sulfhydrát dra- (C,H.)S,HS sulfhydrat éthylnatý

selnatý

KOHO hydrát drasel- (C,H,)O.HO hydrát éthylnatý (ih

natý čili alkohol).

KO.SO, síran draselnatý (C,Hg)O.SO, síran éthylnatý

KONO, dusičnan dra- (C,H2)O.NO, dusičnan éthylnatý

selnatý

a t. d. a t. d.

Vidíme tedy, že složený radikál éthyl nazvaný k ha

logenům co kov se chová, že s kyslíkem zásaditý kyslič

ník skládá, slovem že je radikál zásadotvorný (basenbil

dendes Radikal). Docela jiného způsobu látka je kyan C,N,

objevený roku 1815, jehož objevení právě celé té nauce o

složených radikálech původ dalo. Tato látka hlavně s ko

vy a vodíkem se spojuje (docela tedy co chlór), dávajícky

anidy kovův chlóridům podobné a kyanovodík (kyselinu

vodíkovou); sloučenina pak její s kyslíkem jediná (C,N)0
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kyselina jest, jako kyselina chlórnatá CIO. Kyan tedy je

radikál kyselinotvorný (säurenbildendes Radikal) a druží se

k nekovům, jmenovitě halovým, jakož následující porov

nání na oči klade.

Cl chlór C„N=Cy Kyan

CIH chlórovodík (C,N)H=CyH kyanovodík

ClK chlórid draselnatý (C„N)K=CyK kyanid drasel

natý

CIO kyselina chlórnatá (C,N)O=CyO kyselina kya

natá

C10. KO chlórnatan dra- (C,N)OKO=CyO.KO kyana

selnatý tan draselnatý.

Množstvím takovýchto složených radikálův vskutku v pří

rodě přítomných, vniternou růzností jejich povah, an jedni

kyseliny, druzí zásady tvoří, a konečně růzností prvkův,

se kterými a poměrův ve kterých se s nimi spojují, již

nyní se vysvětluje náramná rozmanitost a množství slou

čenin organických, dílem v přírodě se nalézajících, dílem

z těchto uměle vyvoditelných. Mnohých sloučenin radiká

ly ovšem ještě neznáme, u jiných zase jen málo je známe :

zato však přehled těch, které bezpečně na jisté a jedno

tlivé radikály vztahovati můžeme, tím jasnější jest a je

dnodušší, což také příčinou, že nauka tuto vyložená, nauka

o složených radikálech (Theorie der zusammengesetzten

0der organischen Radikale), od veliké nýbrž největší části

chemikův za pravou se uznává. Z této pak theorie vyplý

vá též nejúsečnější a nejurčitější vymezení obou oddí

lův chemie, neorganické a organické : prvnít zajisté má

za předmět radikály nesložené č. prvky, a složené, po

kud v nich není uhlíku (ammonium), druhá radikály slože

né, jejichž podstatou uhlík jest, a jejich sloučeniny.

4. Substitucí. Nemístné bylo by zde vyčítání námitek či

°ěných zastavatelům nauky o radikálech složených, ob

"láště an jedna z hlavních v novější době důkladně pod

7°ena. Namítáno totiž proti skutečnosti složených radi

kálův, že jsou to látky jen hypothetické t. jen pro vysvě

tlení soustavné přijaté, že ale jich nikdo nevyloučil a ne
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viděl, jako posud nelze bezpečně tvrditi, že kdo čistý fluor

osamotil. Nyní však již veliký počet radikálův skutečně

o samotě vyloučených známe, a není pochyby, že časem

všecky v té způsobě seznáme. -

Jiná otázka jest ta, kteří prvkové ve sloučenství ra

dikálův (mimo uhlík ovšem vždycky přítomný) podíl míti

mohou? Viděli jsme již radikál éthyl, uhlovodíkový –

těch nejvíce – a kyan, uhlodusíkový – těch nejmíň jest

První původ k této otázce podalo znamenité chování prv

kův halových, jmenovitě ale chlóru k látkám organickým,

Chlór mocí veliké své příbuznosti k vodíku ubírá tento

prvek organickým látkám, a sice tou měrou, že ve větší čá

sti podobných případkův na místo vodíku chlór do slouče

niny vchází, rovnomocnina za rovnomocninu; nýbrž někdy

všecken vodík chlórem se nahražuje, což obzvláště působe

ním tepla a světla slunečního se děje. Tak např. éther obec

ný C,H2O působením chlóru postupně se mění v látky

C,H,ClO, C,H,CJ,O, C,H,Cl,O,C,HCl,O, konečně v C,Cl,0;

podobně plyn bahenný C,H, chlórem se mění v C,H,Cl,

C2H2Cl2,C2HCla a konečně C,Cl, Bróm působí podobně co

chlór, ale slaběji, iód ještě slaběji; mnohdy pak možné jest

chlór zase z takto proměněných sloučenin vyhnati a půvo

dní množství vodíku navrátiti. Shledámeť později, že nejen

prvkové, ale i složené látky některé na místo vodíku (rov

nomocnina za rovnomocninu) vstupovati mohou; sám úkaz

tento sluje chemikům substitucí (Substitution). On sám ve

mnohonácteru příkladův již důkladně vyšetřen jest a ovšem

nad pochybnost vymešem ; větší ale jsou obtíže u vysvětlení

jeho. Tak např. éther béřeme zakysličník éthylnatý C,Hs+0,

zač ale máme bráti sloučeninu C,H,ClO ? Zdali konečně

sloučenina C,Cl,O vskutku C,Cla+O jest aneb jiného cosi?

Jedna část chemikův za to má, že skutečně, kdykoli

substitucí vodíku chlórem se děje, původní radikál se zru

šuje a nový na vodík chudší se tvoří, který ale se chlórem

přistouplým spojem zůstává; jiní naopak tvrdí, že radiká

lův není, ale že všecky organické sloučeniny tvoří jakousi

řadu č. soustavu, ve které každý člen pravidelným skupe

ním určitého počtu atomův několika prvkův jest, z něhož
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ale jednotlivé atomy ba i více jich lze vyjmouti, ač jestli

na místo jich jiné (byť třeba prvkův předchůdci svému do

cela nepodobných) vstoupí, aniž pak se tím vlastnosti pů

vodního těla hrubě mění, t. j. co bylo zásadou, zůstane zá

sadou, co kyselinou, zůstane jí atd. Výminky ale ty jsou, že

atomy uhlíku nemohou býti substituovány (vyměňovány) a

pak, že substitucí musí se díti rovnomocninou za rovno

mocninu (atom za atom). Můžeť tedy za vodík vstupovati

chlór, bróm, iód, kyslík atd., za kyslík síra, selén atd., ný

brž i kovy a látky složené, na př. kyselina dusičelá NO, sí

řičitá SO, atd. na výměnu se připouštívají. Ony původní

skupeniny prvkův, z nichž dílem výměnou (substitucí), dílem

přistupováním a přilučováním se všecky ostatní sloučeniny

Organické vycházejí, slují pak typy (Typus) č. jádra (Kern);

náuka pak sama náuka o substitucí (Substitutions-Theorie).

0 typech pak č. jádrech tvrdí zastavatelé nauky dotčené,

buď že v nich radikálův není, buď aspoň že o vniterném

jich složení č. konstitucí nám nic nelze věděti jistého.

Vyložení těchto dvou hlavních náhledův o vniterném

složení látek organických bylo tuto potřebné a není neplod

né, jak by souditi mohl, kdo místo možností a domněnek

jen skutečnosti a bezpečné pravdy žádá; neboť množství

Organických sloučenin různých a sobě podobných jest takové,

že bez jistých z rozumu vzatých domyslův na ně hledícímu

p0uhou nepřehlednou a nepochopitelnou směs (chaos) před

stavují, an zatím spořádání jich podlé jistých všeobecných

ředidel (buď pak podlé radikálův aneb podlé typův) podi

vuhodnou a témeř matematickou souměrnosť ukazuje. Takéť

pak nestojí uvedené dvě domněnky (o radikálech a o substi

tucí) sobě tak na odpor, by vedle sebe nemohly obstáti,

nýbrž naopak: novější badání čím dále tím jasněji ukazuje,

že obé pravda; jest i radikálův, jest i substitucí. Ve vět

ším počtu sloučenin ústrojných uznáváme za skutečné jakési

jádro, složené (větším dílem) z uhlíku a vodíku, jehož ato

my mocněji dohromady lpějí nežli ostatní: toto jest radikál

sloučeniny. Tento však není tak nezměnitelný a stálý, jako

radikály jednoduché č. prvkové: mohouť z něho jednotlivé

atomy nýbrž – až do jistých mezí – vícero atomův býti
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vyňaty, pakli jen prázdnota atomy jiných prvkův se vypl

ní, jakobychom na př. ze sloupu uměle narovnaných cihel

cihly tu i tam vybírali a přiměřené kameny vápenné vklá

daly. Radikál tak změněný zoveme pak odvozený (abgelei

tetes Radikal). V étheru např. vidíme kysličník éthylnatý

C,H,+O, v étheru jednou chlórovaném C,H,ClO (einfach

gechlorter Aether) kysličník chlóroéthylnatý C#) + 0

(Chloraethyloxyd), tj. kysličník radikálu éthylu, v němž ale

jeden atom vodíku vyňat a nahražen atomem chlóru.

5. Sloučeniny sdružené. V oboru chemie neorganické pa

nuje zákon, že slučováním prvkův č. vůbec látek povahy

různé a sobě odporné právě tyto odporné vlastnosti se zru

šují a tělo obojetné neb netečné vzniká. V organické che

mii ovšem také pravidlem jest, že zásady kyselinami se

nasycují a soli dávají; předce však nemalý počet jest pří

kladův památných, že látka nějaká sloučivši se pevně se

druhou předce ještě podržuje schopnost ke spojování se

s látkami jinými, že s jinými jako před tím se slučuje, ale

nového spojence svého napořáde do všech svých sloučenin

spolu vleče. Tak např. éthér č. kysličník éthylnatý mocná

zásada jest, jelikož nejsilnější kyseliny nasycením zobojet

ňuje; síran éthylnatý C,H,O.SO, je látka tekutá obojetná,

spojuje se ale ještě s jednou rovnomocninou kyseliny a tuto

pak do všech jejich sloučenin provází, neboť tato tím svým

spojencem nikterak není zadržována, by se nespojovala jako

před tím se všemi zásadami. Podobně dvě rovnomocniny

kyseliny sirkové spojují se s jednou rovnomocninou kyse

liny octové, a tato nová spojenina, kyselina síro-octová

(Schwefelessigsäure), sytí dvě rovnomocniny zásady, tedy tou

měrou, jakoby tu jen kyselina sirková byla, octová pak ani

nebyla se přidružila. Kyan víme že se snadno spojuje

s kovy dávaje kyanidy : tentýž kyan pak sloučený se si

rou C2NS, sluje sulfokyan a slučuje se s kovy, vodíkem atd.

napořáde, jakoby síry při něm nebylo, dávaje ovšem slou

čeniny jiné, nazvané sulfokyanidy. Takovéto obzvláštní

sloučeniny zoveme sdružené (gepaarte Verbindungen) a ona

částka tak říkajíc trpná, která připojivši se k jiné činné
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za ní do všech jejích sloučenin vchází, slove druženec (Paar

ling). Sulfokyan na př. je kyan sdružený se sírou; síra

v tom případku je druženec kyanu. Velmi často, nýbrž

obyčejně, děje se sdružení tím způsobem, že voda se tvoří,

totiž látky po sdružení mají o HO neb o 2HO méně nežli

před sdružením.

Mnohdy se sdružují látky docela obojetné neb netečné,

z nichž pak ovšem povstává tělo sdružené opět netečné.

V tom ale připadku často bývá těžko říci, která součást

trpnou a která činnou stránku představuje. Obzvláště pa

mátná je v tom ohledu řada sdružených látek rostlinných,

jež vesměs cukr obsahují, k nimž jmenovitě patří vrbovina

č. salicin, hořká krystalovaná látka z kůry vrbové. Tyto

cukrnaté sdružené sloučeniny, jež vespolek glykosidy č.

sladiny slovou, působením jistých skoumadel a tepla se

rozkládají v ony látky, z nichž byly sdružením povstaly,

při čemž obyčejně jednu neb více rovnomocnin vody při

jímají; úkaz pak ten slove rozštěpění (Spaltung). Mnohem

nesnadněji pak ovšem druženci od sebe oddělení se spojují,

a posud jen v menším počtu případkův sdružení uměle pro

vésti můžeme. Neníť pochyby, že příroda sama v těle rost

linném a zvířecím sdružováním z jednodušších sloučenin

složitější tvoří, a že mnohé nejsložitější sloučeniny živočišné,

o jejichž vniterném složení č. konstitucí posud ani tušení ne

máme, též k látkám sdruženým náleží.

6. Řady homologické. V neorganické chemii pozorujeme

(a týtýž na místě náležitém jsme vytknuli), že prvkové při

rozeně v jakési oddíly č. shluky se řadí, tím obzvláště vy

značené, že prvkové jednoho a téhož shluku s jinými prvky

v podobných poměrech se slučují a týtýž podobné slouče

niny dávají. Tak např. síra, selén a tellur tvoří jeden po

dobný shluk, neboť máme: SH, SeH, TeH – látky to plynné;

S0, SeO2, TeO. – kyseliny, z nichž první plynná (ač ovšem

zimou křehnoucí), druhé dvě pevné, bezbarvé; SOa, Se0a,

Te0, – kyseliny taktéž pevné, bezbarvé, silnější přede

šlých. Podobný shluk tvoří dusík, fosfor, arsén, antimon,vizmut;

nebot máme NH,PH,,AsHa, SbHa; pakNO, POa,AsOa, SbOa,

Bi0, aNO3, POs, AsOs, SbO., BiO.. Podobného cosi, ač ještě

V. Šafařík, Chemia 26
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rozsáhlejším a zjevnějším způsobem ukazuje nám organická

lučba. Sestavujíce formule jistých látek, podobných k sobě co

do vlastností fysických a chemických, shledáváme při nich

tu znamenitou okolnost, že tvoří řadu, ve které každý násle

dující člen o C,H, více má nežli předešlý. Tak na př. těla

lihovitá č. alkoholy tvoří tuto řadu :

líh methylový č. dřevěný (Holz

geist, Methylalkohol) C„H,O,

líh éthylový č. obecný (Wein

geist, Aethylalkohol) C,H2O,=C,H,O,+C„H,

líh propylový (Propylalkohol) CcHsO,=C,H,O,+2C,H,

líh butylový (Butylalkohol) CsH,„O,=C„H,O,+3C,H,

líh amylový č. přiboudlý olej

(Amylalkohol, Fuselöl) C10H12O,=C,H,O,+5C,H,

Podobně nejdůležitější shluk organických kyselin, ky

seliny mastné (fette Säuren, proto tak nazvané, že hlavně

z tukův č, mastnot uměle se připravují), tvoří řadu zname

nitou tuto :

kyselina mravenčí (Ameisensäure) C,H2O,

kyselina octová (Essigsäure) C,H,O,

kyselina propionová (Propionsäure) CcHgO,

kyselina máselná (Buttersäure) CsHsO,

kyselina valerová (Valeriansäure) C10H100,

kyselina kapronová (Kapronsäure) C12H12O,

kyselina énanthylová(Oenanthylsäure) C14H14O4

kyselina kaprylová (Caprylsäure) C16H16O,

kyselina pelargonová (Pelargonsäure) C1sHsO,

kyselina palmitová (Palmitinsäure) CaaHa2O,

kyselina stearová (Stearinsäure) CagH360,

kyselina cerotová (Cerotinsäure) Cs4H34O,

kyselina melissová (Melissinsäure) CooBooO,

Jinou zase řadu podobnou tvoří kyseliny aromatické č.

kořenné (benzoová, toluová, kmínová atd.), jinou uhlovodící

pocházející z těl lihovitých č. alkoholův atd. Řady podo

bné a těla k nim náležitá zoveme homologické (homologe

Reihen, h. Körper); poměr onen sám slove homologia (Ho

mologie). Je snadno uznati, že vřadujíce látky organi

cké do podobných řad nejen na sloučenství ale i na doko

* * *
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nalou obdobu ostatních vlastností hleděti musíme, sice by

se státi mohlo, žeby těla docela různé povahy v jednu

řadu vecpána byla : tak na př. éther octový (Essig

äther), vonidlo ne neobecné, má složení CsHsO, a mohl

by snadno do řady mastných kyselin za kyselinu propio

novou postaven býti, kamž ovšem nenáleží. Pouhé pohlednutí

na řady uvedené okáže hledícímu, že pro každou řadu

možné jest vystaviti tak zvanou všeobecnou formuli (allge

meine Formel), která všecky jednotlivé v sobě drží. Tak na

př. řada alkoholův stojí pod všeobecnou formulí CnH2n+,O,

řada mastných kyselin pod formulí C*nH;nO,; dámeli veli

činěn všecky možné hodnoty čísel přirozených 1, 2, 3 ... ,

obdržíme jednotlivé členy uvedených řad.

Tyto řady jsou nad míru důležité, poněvadž nám uka

zují cestu ku přísné a spolu přirozené soustavě sloučenin or

ganických, ač ovšem tuto soustavu po tu dobu nelze důkladně

provésti : neboť mnohé řady posud příliš zlomkovité jsou,

jiné pak sloučeniny posud do žádné řady staviti nelze.

Že nicméně tyto řady přirozené jsou a nikoli pouhá

hříčka číselná, okazuje jiná památná okolnosť. Veliká

část sloučenin v těchto řadách obsažených jsou tekutiny, a

ipevné mezi nimi z většího dílu těkavé jsou: srovnávajícímu

pak teploty, jimiž různé hmoty jedné a tétéž řady vrou, ob

jeví se pravidelná posloupnosť jich; každý následující člen

potřebuje k varu o 19" tepla více nežli předešlý. Tak

na př. kyselina mravenčí vře teplem +100°, octová +119",

propionová +-138", máselná +157" atd. Za každé C,H,

o něž sloučenina více má, roste teplota varu o 19", tedy

za 2C,H, o 2×19", za nC,H, o nX19". Totoť jest ona pře

památná pravidelná posloupnost v teplotách varu (Regel

mässigkeit der Siedepunktsdifferenzen.)

7. Látky isomerické. Že obor chemie organické s obo

rem neorganické co do všeobecných základních pravidel a

zákonův se shoduje, že v onom nezačíná působení sil no

vých a docela jiných nežli v tomto, ukazuje hlavně pano

vání jistých všeobecných poměrův, vztahujících se rovnou mě

rou na obě říše. Viděli jsme, kterak přirození řádové

prvků v homologických řadách takřka jen pod jinou po

26*
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dobou se opakují; jiný příklad poskytuje allotropie prvkův

a polymorfie č. mnohotvarenství jak prvkův tak sloučenin,

neboť i to obé u sloučenin organických (v jiné ovšem po

době) se nachází. Jeden a tentýž prvek tak rozdílné tvár

nosti na se béře, že žádný by tyto allotropické vidy za je

dnu a tuže látku neměl bez důkladnějšího zpytování; slou

čenina jedna a tatáž dimorfismem ve dvé různých látek se

mění, jako na př. uhličitan vápenatý co vápenec i arragonit,

sirník rtuťnatý co rumělka i mouřenín (aethiops mercurialis)

atd. Allotropickému a polymorfickému stavu látek neorga

nických rovná se u organických to, což isomeria (Isomerie)

sluje. Jest mnoho látek takových, co jedno a totéž slou

čenství mají, vlastnostmi ale svými jak chemickými tak fy

sickými dokonale se liší, a takové zoveme isomerické (iso

mere Körper). Tak na př. víme, že bezvodý cukr, klova

tina, škrob a dříví, čtyry látky zajisté nad míru od sebe

rozdílné, vesměs sloučenství C,„HoO,o mají; jiný příklad

již jsme viděli u étheru octového, jenž rovně jako kyselina

máselná formuli CsHsO, má, a mn. j. Jest však tuto potřebí

činiti rozdíl následující. Jeli shoda dvou různých látek c0

do sloučenství taková, že nejen složení na 100 dílův totéž,

ale že také počet atomův uhlíku, vodíku atd. v obou tentýž,

pak zoveme látky ty metamerické (metamere Körper), jako

na př. dříví a škrob, C, „H,oO,o, kyselinu máselnou a éther

octový CsHgO, atd. Jeli však složení jen co do procentův

totožné, atomův ale v jedné sloučenině dvakráte, třikráte ...

tolik co v druhé, tu je zoveme polymerické (polymer). Tak

npř. cukr hroznový (Traubenzucker) má složení C, „H,2012,

kyselina octová C,H,O,; patrnotě pak, že složení obou

ve stu dílův totéž býti musí, jen že rovnomocnina cukru

hroznového třikráte tolik atomů každého prvku obsahuje,

co rovnomocnina kyseliny octové.

Příčina rozdílův mezi těly isomerickými ovšem nemůže

býti jiná, než ta, že prvkové titíž (co do povahy a co do po

čtu) jiným a jiným způsobem složeni jsou, t. j. součásti

vzdálenější tytéž jsou, bližší ale jsou jiné, sloučenství empi

rické totéž, racionálné ale různé. Kyselina propionová, éther

mravenco-éthylnatý a éther octo-methylnatý: tyto tři látky
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obsahují v sobě CgHgO, ; ale prvá z nich je hydrát bez

vodé kyseliny propionové, druhá je sloučenina kyseliny

mravenčí a kysličníku éthylnatého, třetí pak sloučenina ky

seliny octové s kysličníkem methylnatým.

CeHgOa C,HO, C,H2O,

HO C,H,O C,H,O

CeHgO, CeHg - 4 C6HgO,

U mnohých pak těl metamerických potud nevíme, jaký

by vlastně byl onen rozdíl vniterného složení č. konstitucí;

takové zoveme isomerické v užším smyslu; sem na př. ná

leží největší část voňavých olejův č. silic bezkysličných:

silice terpentinová, jalovcová, citronová atd. mají vesměs

složení C20H, 6, a poněvadž o konstitucí jich vůbec posud

víc nevíme, nelze také udati příčinu, která je různí. Co se

pak týče sloučenin polymerických, ovšem rozdílné množství

atomův také v rozdílné jich konstitucí svůj původ má, ač

ji všude zevrub udati nemůžeme : éther methylnatý je

C,H,+O, líh obecný je (C,Hg)O+HO=C,HgO, obsahuje

tedy zrovna dvakráte tolik atomův co éther methylnatý:

zde příčina rozdílu očividna. Cukr hroznový má totéž

složení, ač třikráte větší rovnomocninu co kyselina octová;

tu příčina různosti nejasna, poněvadž konstitucí cukru ne

známe.

Důležitost stavu isomerického vysvítá již z té jediné

okolnosti, že máme již shluky některé, jež obsahují v sobě

výše dvadceti látek jednoho a téhož sloučení, ale různé

konstitucí, dílem metamerické, dílem polymerické.

8. Proměny a rozklady látek organických. Otázka nade všecky

jiné důležitá jest otázka po tvoření látek organických, důležitá

obzvláště z té příčiny, že zde jiný smysl má nežli v chemii ne

organické. V této se totiž – věc to sama sebou jasná –jedná

jen o přetvořování látek již daných, neboť prvkové slučující se

v neorganická těla, nevystupují tím z okruhu přírody mrtvé.

Máli se však z prvkův hmota ústrojná utvořiti, nemůže se

to jináče státi, leda za přičinění živoka č. bytosti ústrojné,

ač pak ovšem látky jednou již utvořené dále podle záko

nův nezměnitelných ústavičným změnám a přetvorům zů

stávají podrobeny. Jmenovitě ale přetvořování látek organi
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ckých ve přírodě již hotových umem a prostředky chemi

ckými nejbohatším zdrojem jest, z něhož vždy nové a nové

sloučeniny počtu téměř nepřehledného svůj původ berou.

Promluvíme tuto nejdříve o hlavních změnách, kterým látky

již hotové podléhají (o přetvořování látek organických), a

pak teprvé o skutečném vznikání přímo z látek neústroj

ných č. o vlastním jich tvoření.

První změna, kterou jaká sloučenina organická pod

stoupiti může, ta jest, že se radikál v ní obsažený nemění,

leč jen v jiné sloučenství vstupuje. Tak na př. alkohol

obecný C,HgO, t. j. hydrát kysličníku éthylnatého C,H2O

+ HO smíšený s kyselinou sirkovou a zahřívaný vodu pou

ští měně se v éther č. kysličník éthylnatý C,H,O, se sol

nou pak kyselinou ve chlórid éthylnatý C,H,Cl přechází

atd. Takovýmto způsobem berou původ svůj různé slouče

niny téhož radikálu, zrovna jako různí kysličníci, sir

níci, soli atd. jednoho a téhož kovu. Hlouběji ovšem za

sahuje ruka chemikova při substitucí, jelikož radikál sám

se mění, avšak ne podstatně, přecházeje toliko z vidu hlav

ního v odvozený, tak na př. když chlórid éthylnatý C,HsCl

působením chlóru ve chlórid chlóro-éthylnatý C,H,
• C] Cl se

mění, anebo kyselina octová C,HaOa+HO ve trichlóro-octo

vou C,Cl,O,+HO atd. • -

Důkladnější změna ovšem ta jest, při které nejen slou

čenina sama, ale i radikál její částku svých atomův (buď

jen vodíku, buď jen uhlíku, aneb obou) bez náhrady ztrácí.

Jmenovitě každá ztráta, každé zmenšení počtu atomův uhlíku

převádí sloučeniny organické s vyššího stupně na nižší, pro

čež takovou změnu všakým právem za rozklad sestupný (ab

steigende Metamorphose) míti musíme. První a hlavní pro

středek k tomu konci je okysličení, buď samým kyslíkem,

anebo silnými okysličovadly: tak se mění alkohol C,H2O.HO

na teplém vzduchu v kyselinu octovou C,H,O, HO; indych

CIeHgNO, se mění žíravým draslem v kyselinu anthranilo

vou C14H,NO, ; škrob C12H10O1o se mění působením vřelé

kyseliny dusičné v kyselinu šťavelovou C,H,Os, kyselina

stearová ale Css+HagO, v jantarovou C,H,O, atd. Také
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chlór, kyselina sirková, silné žíraviny atd. způsobují po

dobné rozklady, nejmocněji ale účinkuje na organické slou

čeniny vyšších stupňův teplo značně zvýšené přes míru tu,

kterou beze škody snášeti mohou, č. tak zvaná suchá desti

lací (trockene Destillation). Jest pak velmi skrovný počet or

ganických látek, jež teplo +300" beze škody snášejí; nej

větší počet jich již mezi +100° a +200° se rozkládá.

Suchá destilací jmenovitě proto jest důležita chemikovi, že vět

ším dílem z jedné látky množství jiných a docela nových

látek jednou dobou vyvádí; tak na př. suchá destilací dřeva

poskytuje dílem plyny (uhlovodík lehký a těžký, kyselinu

uhličitou, kysličník uhelnatý), dílem tekutiny (líh dřevěný

C,H,O, kyselinu octovou C,H,O, kyselinu karbolovou

C1,H,O, kreosót C14HsO2, všelijaké tekuté uhlovodíky) dí

lem konečně pevniny (nafthalin C20Hs, paraffin a j.)

Zvláštní způsob rozkladu sestupného je rozštěpení (Spal

tung) sloučenin sdružených, neboť ačkoli sloučeniny vyššího

stupně na vícero sloučenin nižšího stupně rozdrobuje; předce

radikály v nich obsažené nemění, součástkám bližším, již

dříve svého od sebe rozvedení přítomným ač pevně spoje

ným (sdruženým), ničeho neubírá; ano naopak látky sdružené

rozštěpujíce se jestě vodu sobě přibírají. Tak na př. salicin

v kůře vrbové obsažený CagH1sO14, rozpuštěný ve vodě a

smíšený s pokrutinami sladkých mandlí, přijímá 2HO a roz

štěpuje se na saligenin a cukr hroznový: C2gH,sO,4+2HO=

C,,HgO,+C,2H,,O,a. Podobných pochodův známe již mnoho;

sluśíť pak děliti v tom ohledu látky organické na dvé. Je

dny z nich již samy sebou v jistých okolnostech (teple a

vlhku) se rozkládají a na jednodušší rozštěpují, což pak

obyčejně hnitím sluje; jiné naproti tomu, samy pro sebe

stálé, teprvé u přítomnosti látek prvního druhu jižjiž samo

volně se rozkládajících také se rozkládají, jakoby od oněch

nakaženy. O těchto druhých pak pravíme že kvasí (ve

smyslu širším, neboť kvašení obecné č. líhové (geistige Gäh

rung), jímž se z cukru líh tvoří, je toliko jeden případ z

počtu mnoha jiných). Tak např. hnijící látky zvířecí (bí

lek, sýr), hnijící lep obilný (Kleber) slouží jiným látkám za

kvasidlo (Gährungsmittel); jedna pak a tatéž látka rozlič
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nými kvasidly také rozličně se rozkládá. Tak na př. cukr

hroznový ve vodě rozpuštěný kvasnicemi se rozštěpuje v al

kohol a kyselinu uhličitou : C,,H,20,2=2C,H,O,+4C0,;

hnijícím pak sýrem za nižšího tepla v kyselinu mléčnou:

C,,H,2O12=2CgHgO6, za vyššího tepla v kyselinu máselnou,

kyselinu uhličitou a vodík: C12H12O12=CsHsO,+4CO,+4H,

Uvedení tuto rozkladové jsou pravá kvašení, která počavše

jednou ku pokračování a dokončení svému kyslíku č. vzdu

chu nepotřebují, poněvadž kyslík v těch rozkladech žá

dného podílu nemá. Jindy pak přístup vzduchu potřebný

jest, na př. ku kvašení kyselému č kysání lihovin, jímž se

z líhu ocet tvoří: C,H2O,+4O=C,H,O,+2HO. Již pak z

uvedeného příkladu o cukru, jenž trojím (nýbrž i vícerým)

způsobem se rozštěpuje, vidno, že by kvapně soudil, kdoby

za to měl, že by sloučeniny, na které se jiná jakákoliv

látka rozštěpuje, v ní již préformovány t. j. dříve rozkladu

skrytě utvořeny a přítomny byly.

Uvedení způsobové přetvořování látek organických sho

dují se v tom, že sloučenina nikdy na vyšší stupeň se ne

pozdvihuje t. j. uhlíku jí nepřibývá; ona buď se udržuje na

prvotném stupni, anebo sestupuje. Větší díl umělých po

chodův našich jsou rozklady sestupné. Příroda naproti tomu

provádí v těle rostlinném ustavičné proměny vzestupné, mě

níc látky sloučenství jednoduššího ve složenější; nýbrž ona z

látek neorganických tvoří organické, od nejprostších postupmo

až do nejvyšších, jakové jen v těle vyšších zvířat nacházíme,

9. Twoření sloučenin organických. Že příroda látky ne

organické v skutku tvoří t. j. z neorganických vyvádí, jest

děj, jejž sami ustavičně a v ohromné míře na rostlinách

- pozorovati můžeme. Nepatrné símě vyrůstá, ač máli vláha,

vzduch a světlo dostatečného přístupku, v půdě všech orga

nických součástí prázdné do mohutného stromu, jenž ne

smírněkráte více uhlíku, vodíku i dusíku v sobě obsahuje

nežli původní símě : tito pak prvkové odkud přišli a jaký

mi silami ku sloučení vzájemnému byli přivedeni? Odpověď

na tuto otázku dlouho byla záhadou, a i nyní jen vůbec,

nikoli pak do podrobna ji podati můžeme. Jen nejmenší

čásť rostlinného těla, sloučeniny totiž neorganické v něm

#

:
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obsažené, jež po spálení jeho v podobě popele se objevují,

pocházejí ze země; všecko, co jest na rostlině organického,

pochází z vody a ze vzduchu. Vzduch kromě svých hlav

ních dvou prvkův, dusíku i kyslíku, obsahuje maličko kyseliny

uhličité a ještě méně ammoniaku. Vody povětrné i zemské

tytéž plyny, spolu s povětřím, v sobě pohlcené mají; rostlina

pak nad- a podzemskou částí těla svého ty plyny do sebe vdy

chuje a pak v bunicích svých vlivem světla slunečného roz

kládá, tvoříc z nich sloučeniny organické, zpočátku nej

jednodušší, pak po stupních složenější až do nejsloženějších.

Rostlinstvo slouží za potravu zvířatům býložravým a tato

pak masožravým, která od přírody nemají té schopnosti,

aby látky rostlinné přijaté zažívala t. do těla přijaté ve zví

řecí látky (maso, krev atd.) přeměňovala. Zvířata pak

dýchajíce a čas od času zbytek potravy vyvrhujíce, ko

nečně i sama umírajíce, hnitím atd. opět se v kyselinu

uhličitou, ammoniak atd. mění, jenž rostlinstvu novému za

potravu jsou, čímž veliké a nekonečné kolování hmoty z pří

rody mrtvé do živé a naopak se udržuje. Vždy ale pře

svědčujeme se, že jen rostliny moc mají, aby přímo z prv

kův (aneb nízko složených látek neorganických) organické

sloučeniny tvořily : zvířectvo ji nemá a proto bez rostlin

stva býti nemůže. Jaké by pak ony síly byly, které v bu

nicích rostlin tak přepodivné pochody chemické způsobují,

je nám úplným tajemstvím : že mocné jsou, vidíme, po

něvadž rozkládají kyselinu uhličitou, což nám jen nejmoc

nějšími skoumadly se daří. Povstání nejprostších sloučenin

organických jakžtakž sobě představiti můžeme, co do dal

ších (vyšších) ve tmách jsme. Tak na př. voda i kyselina

uhličitá ujmutím kyslíku dávají sloučenství kyseliny mra

venčí : 2CO,+2HO–20=C„H,O, ; kyselina pak mravenčí

sloučená s uhličitou představuje hydrát kyseliny šťávelové

C„H2O, +2CO,=C,H,Os. Nižší pak sloučeniny dílem po

mocí substitucí dílem sdružováním na vyšší stupně se po

zdvihuji, o čemž ale již jen z té příčiny jasného ponětí ne

lze míti, že o konstitucí těchto vyšších a hlavních součástí

těla rostlinného (cukru, škrobu, dřeva atd.) pranic nevíme.

Umělé tvoření organických sloučenin t. j. bez pomoci
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síly životné vládnoucí v bunicích rostlin, nad míru zřídka se

daří, a i tam kde se daří, větším dílem za pravdu lze po

kládati, že příroda tvoříc tytéž sloučeniny docela jináče sobě

počíná, nežli my při umělém jich skládání. Tak na př. síra

i uhlík skládají sírouhlík CS, jenž se chlórem za horka ve

chlórid uhličitý CCl, neb C,Cl, , mění; tento pak mění se

ještě větším horkem v C,Cl, aneb C,Cla; poslední pak

s vodou na slunci poskytuje kyselinu trojchlóro-octovou

C,ClaOaHO, z níž lze vyjmouti chlór a nahraditi vodíkem,

čímž se tvoří kyselina octová C,H,O,HO, a tato konečně

puzená skrze žhavé roury poskytuje mimo jiné také krysta

lovaný uhlovodík zvaný nafthalin CooHs. Dusík puzen přes

na bělo rozpálené uhlí napuštěné draslem slučuje se s uhlí

kem a draslíkem, dávaje kyanid draselnatý C2NK; tento pá

len s burelem mění se v kyanatan draselnatý (C2N)O.KO,

jenž konečně se síranem ammonatým rozpuštěným smíšen

za tepla v síran draselnatý a v močovinu C2H,N,O, se mění,

kterážto jináče jen v moči obratlovcův se nachází, Smí

šenina par sírouhlíkových a sírovodíkových přes horkou měď

puštěna mění se z části v uhlovodík těžký C,H,, jenž dlouho

třepán s kyselinou sirkovou s ní se v kyselinu éthero-sir

kovou slučuje C,H,O.2SO,HO, tato pak s vodou vařena

se rozkládá v kyselinu sirkovou a líh č. alkohol C,HgO,..

Kysličník uhelnatý zahříván po delší čas se žíravým draslem

vlhkým mění se v kyselinu mravenčí 2CO+2HO=C2H2O4.

Podobných příkladův obzvláště v posledních dobách,

ve kterých chemikové celý um svůj na tuto stranu obrátili,

víc a více se množí; předce však ještě jsme nesmírně vzdá

leni od cíle snad i nedosažitelného, t. abychom všecky

látky organické uměle (bez pomoci těla rostlinného a zvíře

cího) skládati mohli. Avšak dejme tomu, že kdy tak daleko

dojdeme: vždy pak ještě bude nás děliti propast nepřekro

čitelná od umělého tvoření živokův. Látka ústrojná není

ještě látkou ustrojenou, jestiť veliký rozdíl mezi tělem orga

nickým a organisovaným t. j. ústrojemi životnými opatřeným ;

neboť příroda živá od neživé ovšem s jedné strany podstatně

se liší stavivem, jehož užívá, s druhé ale a snad podstatněji

vniternou budovou, kterouž svým tvorům uděluje. Snad
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někdy umění chemické s to bude, aby škrob bez zrna obil

ného neb bílek bez vejce ptačího utvořilo, zajisté ale nikdy

zrnko škrobové, nikdy bunici neb vlákno zvířecí (bílkovaté).

10. Co se týče všeobecných fysických a chemických

vlastností sloučenin organických, již dříve bylo povědíno

to, co zde hlavně sluší pamatovati. Mámeť nepatrný počet

organických sloučenin plynných, mnohem větší tekutých a

největší pevných. Z plynných některé ztužitelné jsou, jiné

neztužitelné; hutnost pak tekutých a pevných je uzavřena

v mezích 0:6 a 2:2; barvy, prohledavosti, zápachu všecky

možné stupně se nacházejí. Pevných větší část krystaluje se

pravidelně, menší jest beztvárných; také pak velká část te

kutých sloučenin zimou křehne v krystaly, jiné posud chla

dem ztužiti nebylo možná. Důležitější je rozdíl těkavých

a netěkavých. Nejmnožší čásť jak tekutých tak pevných

látek organických horkem se rozkládá č. rozpadává na jiné

mnohdy četné sloučeniny nižších stupňův; menší pak čásť

teplem bez proměny těká, nýbrž mnohé tak stálé jsou, že

ani červenou řeřavostí se nerozkládají; předce však všecky

organické sloučeniny bez výminky se rozkládají a uhlík co

černé lesklé uhlí, neb co saze skládají, když se v podobě par

dlouhými na bělorozpálenými rourami pouštějí. Za přítomností

dostatečného kyslíku páleny všecky ač více méně snadno

shořují, čímž uhlík jejich v kyselinu uhličitou, vodík ve

vodu se mění, dusík ale hlavně co takový prchá, jen čá

stečně co kysličník dusičitý. Na tom zakládá se rozbor č.

analysí látek organických, jenž názvem obecným rozbor

prvkový č. elementárný (Elementaranalyse) sluje. Odvážené

množství hmoty smíšené s látkou snadno kyslík pouštějící

(kysličníkem měďnatým aneb chrómanem olovnatým) pálí

se zvolna v obak zavřené rouře sklenné, a plynové tudíž

vyvolnění ženou se nejprvé skleněnou trubkou chlóridem vá

penatým vyplněnou, pak nádobkou zvláštní, chovající louh

žíravý. Obě dříve zváženy po rozboru opět se zváží:

nadbytek váhy nádobky prvnější udává množství vody utvo

řené, nadbytek druhé množství kyseliny uhličité; z těch

pak snadno jest vypočítati množství uhlíku i vodíku. Čeho

se po sečtění obou těch nedostává k váze původně odvá

žené látky, kyslík jest. Jeli dusík přítomen, musí zvláště
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býti ustanoven, ku kterému konci rozličné více méně umělé

cesty vedou, jmenovitě okolnosť ta, že téměř všecky dusič

naté látky organické, páleny s vodnatými alkaliemi, dusík

svůj v podobě ammoniaku pouštějí, an se dusík s vodíkem

ve vodě hydrátové žíraviny slučuje.

O všeobecných chemických vlastnostech sloučenin organi

ckých bylo též již dostatečně promluveno, a dílem ještě bude,

pročež zde o nich ničeho dalšího nestanovujeme. Toliko ještě

třeba jest říci, že větší menší stálost sloučenin organických

proti útoku skoumadel zajisté od sloučenství a od složitosti

jejich závisí, způsobem však, jejž blíže a pravidly vůbec plat

nými určiti nelze. Neboť ačkoli v celku sloučeniny nižších

stupňův (menšího počtu atomův) stálejší jsou, nežli slouče

niny vyšších stupňův, čehož příkladem jednak stálost kyseliny

šťovíkové C,H,Os (která vřelou kyselinou dusičnou nic se

nemění), octové C,H,O, líhu C,HgO, uhlovodíkův lehké

ho i těžkého C,H, C,H, s druhé pak strany nestálost rost

linných žíravin č. alkaloidův a látek bílkovitých (obsahují

cích nad míru veliké množství, snad výše sta rovnomocnin

uhlíku atd.): předce však jsou mnohé příklady opačné. Kyan

a kyanové sloučeniny za horka ovšem stálé jsou, za to ale

na mokré cestě nesčíslným proměnám podléhají; v řadě

pak mastných kyselin členové poslední mnohem stálejší a

netečnější jsou prvního (kyseliny mravenčí). V řadě pak

uhlovodíkův máme látky vysoko postavené, npř. nafthalin

CaoHs, jenž jsou z počtu nejstálejších jež vůbec známe.

Pročež nic obecného o té věci nelze stanoviti.

11. Soustava. Soustavný přehled, jedna z předních

otázek ve všaké nauce, v organickém lučby oddílu s ne

snázemi nemalými zápasiti má, a závisí takřka docela

od theoretických domněnek vzatých za základ. Všaká sou

stava věcí přirozených, která ku spořádání obsahu svého jen

jediného jakkoli vybraného znaku co dělidla užívá, již ja

kousi libovůli v sobě chová; neboť bližší neb další příbuz

nost tvorův zakládá se na větší neb menší summě znakův,

kterými se k sobě rovnají. Proto sluje soustava přirozená,

která podle podstatných a co do počtu nejmnožších znakův po

řádá. V chemii neústrojné klademe prvky dojistých přirozených
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řádův, ku každému prvku ty sloučeniny, ve kterých on ra

dikálem č. základem jest, a sloučeniny samy pak opět přirozeně

řadíme, npř. oxydy se sirníky a chlóridy, pak soli kyslíko

vé atd. Neméně pak byloby možné (jako někteří chemi

kové činí), skládati řady podlé součástky negativné č. pa

livé, npř. oxydy, sirníky, chlóridy, pak soli kyslíkové atd.,

v každém řádu ale shluky činiti podlé prvkův. Nesnadněj

ší a místy nemožné jest provedení podobných základních

pravidel v ústrojném oddílu lučby. Místo prvkův tuto za

stávají radikály: vidí se tedy nejpřiměřenější cesta, pořádati

organické látky do shlukův přirozených podlé radikálův:

kam ale dáti látky sdružené č. vícero radikálův chovající,

kam konečně ty, jejichž konstitucí tedy i radikály v nich

skryté bezpečně neb dokonce neznáme? A těch počet je da

leko větší. Jiní chemikové přednost dávají soustavě, která

všecky sloučeniny do homologických řad staví, což ovšem

důsledné jest a přehled nejsnadnější činí. Tento způsob

má obtíž tutéž co předešlý: vybýváť konečně nemalý po

čet látek, jež nelze do žádné řady vměstnati, dílem že

o sobě stojí, dílem že ani sloučenství jich neznáme. Proto

volíme zde sestavení do jakýchsi obšírnějších a počtem ob

mezených obrazcův čili skupení, které obzvláště začátečníkovi

přiměřenější jest, nežli ony přísně vědecké, ale nemalou pro

pravu žádající methody. Rozvrhujeme pak celý obsah naší

úlohy ve třináctero shlukův č. hromad:

1. Radikály uhlodusíkové.

2. Kyseliny ústrojné.

3. Alkoholy a tuky.

4. Uhlovodíky.

5. Silice, balsámy a pryskyřice,

6. Uhlohydráty.

7. Rosoly rostlinné.

8. Glykosidy č. sladiny.

9. Třísloviny.

10. Látky netečné, povahy nijaké.

11. Barviva ústrojná.

12. Zásady ústrojné.

13. Látky zvířecí.
***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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HLAVA I.

Radikály uhlodusíkové.

12. Sloučeniny uhlíku s dusíkem, jichž posud jen

skrovný počet bezpečně známe, podobají se v ohledu che

mickém tak velice látkám jednoduchým neb alespoň neorga

nickým (halovým), že mnozí chemikové o nich již v neorga

nické části pojednávají. Máme dvě, kyan C2N a mellan

C,sN1a; mimo to pak ve velkém počtu sloučenin kyanových

kyan sám tak pevně jiných prvkův se drží, že mnozí che

mikové v těchto sloučeninách nové radikály sdružené za

přítomné mají: sulfokyan C,NS, ferrokyan FeCoNa, ferri

kyan Fe,C12No a j. -

Kyan (Cyan) =C„N=Cy.

13. Kyan (z řeckého kyaneos=modrý, protože první

známá sloučenina jeho Berlínská modř byla) tvoří se, kdy

koli uhlík a dusík se za horka setkávají, obzvláště jeli jaký

kov přítomen, se kterým se kyan hned spojiti může ; npř.

když zvířecí látky – roh, krev, maso (sušené) atd.– s dra

slem žíháme; méně snadno a proto v menším množství,

když přes čisté uhlí s draslem smíšené a na bělo rozpálené

dusík neb ammoniak plynný pouštíme. I v některých při

rozených hmotách organických kyan co druženec ukryt jest. .

Kyan čistý připravuje se žíháním kyanidu rtuťnatého

HgCy ve křivuli skleněné z tvrdého skla nad kahanem lí

hovým : horkem řeřavosti blízkým rozkládá se ta sůl ve

rtuť a kyan, jenž co plyn prchá a nad vodou horkou, lépe

nade rtutí, se chytá. Jestiť plyn bezbarvý, hutnoty 181,

jenž tlakem bezmála 3 atmosfér (u +0") v tekutinu čirou

hutnoty 087 se mění, zimnem pak asi –35° v ledovitou

hmotu křehne. Zápach má obzvláštní hořký a pichlavý,

spolu pak ve chřtánu hnusnou trpkou chuť budí. Hořícími

těly se podpaluje a hoří plamenem překrásným purpurovým

(violově růžovým), žlutě lemovaným, měně se v dusík a ky

selinu uhličitou. Voda chladná pohlcuje 4–5 objemův jeho,
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líh bezvodý 23 objemův, oba pak ti roztokové časem se

rozkládají, jmenovitě vodnatý, hnědna a vůni svou tratě.

14. Kyan se spojuje s kovy (obzvláště s kovy žíravin,

dychtivě a přímo), dávaje kyanidy (Cyanmetalle), neméně

se chlórem, brómem a iódem; se sírou, kyslíkem a vodí

kem se neslučuje přímo leč oklikou. Kyanovodík (Cyan

wasserstoff, C,NH=HCy) čili psotnina (Blausäure) tvoří

se ze mnohých částic rostlinných, jmenovitě z jader č.

peckovic rostlin slívovitých (třešní, mandlí, broskví, švestek

atd.), též ze květův a listův, když je rozemnuté a vodou po

lité sobě zůstavujeme. Jestiť ukryta v těchto částech zvlášt

ní látka, amygdalin (mandlovina) nazvaná, která kyanovodík

co druženec v sobě obsahuje. Též působením kyseliny

dusičné na mnohé látky bezdusičné (jmenovitě silice) se tvoří.

Ve větším množství a čistý připravuje se takto: 10 částí

žluté soli krevní (gelbes Blutlaugensalz), která jest kyanid

železnato-draselnatý FeCy+2KCy, 6 částí kyseliny sirkové

a 40 č. vody smíšených destiluje se ze sklenné křivule č.

kolby, až ve křivuli jen '/, původní smíšeniny se nachází.

Páry chladičem vedené ztužují se v tekutinu bezbarevnou,

poněkud lehčí od vody pouhé, hořce chutnající a pronikavě

hořkými mandlemi zapáchající. Pochod sám tento jest:

2K,FeCy, +6 (S0,HO) = 3HCy+3(KOSO, + HO,SO,)

+KFe„Cya. Tato kyselina však je vodnatá. Bezvodé na

býváme destilujíce kyanid rtuťnatý HgCy s kyselinou sol

nou HCl co možná silnou, HgCy+HCl=HgCl+HCy. Páry

kyanovodíkové vedou se trubkou, obsahující kousky mra

moru (jenž přimíšené páry chlórovodíku pohlcuje), pak trub

kou chlóridu vápenatého, jenž páry vodní odstraňuje. Páry

kyanovodíku čistého v nádobce ledem a solí obložené ka

palnějí.

Pouhý kyanovodík č. psotnina bezvodá (wasserfreie Blau

säure) je tekutina čirá, bezbarvá, hutnoty 070 (u + 18"),

zimnem –15" mrznoucí, teplem +27° vroucí a v plyn bez

barvý hutnoty 0,95 se měnící. Zápach má pronikavý hoř

kými mandlemi, chuť palčivou hořkou. Hoříť plamenem

červenavým a mísí se s vodou i lihem ve všech poměrech.

Cistá lakmus nečervení, ale se žíravinami dychtivě se spo
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juje, ač je (jako vůbec všecky slabší kyseliny) nezobojetňuje.

Sama o sobě zůstavena brzy se rozkládá, měníc se v látky

hnědé, prsti č. troudu podobné; maličko však nějaké sil

nější kyseliny (SOa, HCl), též smíšení s líhem, stálou ji

činí. Větší množství silné kyseliny ji rozkládá v ammoniak

a kyselinu mravenčí: C2NH-+-4HO=NHg+C2H2O4; proto

psotnina sehnaná, smíšena s kyselinou solnou takže sehna

nou, po čase usazuje krystaly salmiaku.

Bezvodý kyanovodík je nejkrutější jed, jehož vůbec

známe: kapka jediná vrabci v zoban nebo psu na jazyk

puštěná moří to zvíře přerychle, nýbrž sama pára jeho otra

vuje neb aspoň omamuje a těžké hlavy bolení způsobuje,

Vodnatý méně prudce působí a užívá se ho, ač s pozorem

velikým, co léku mocného. Voda z hořkých mandlí a z listův

slívy bobkotřešňové (Kirschlorbeer, prunus laurocerasus)

jsou nad míru rozředěný vodnatý kyanovodík.

15. Kyanidy kovův. Kyan se na obdobu halových prv

kův hlavně a nade všecko s kovy slučuje, s některými pří

mo, s jinými když kyanovodík a kysličník kovu svedeme

(HCy+MO=MCy+HO), s ostatkem konečně pomocí roz

kladu podvojného. Kyanidy kovův žíravinných jsou látky

snadno rozpustné, nýbrž rozplývavé, v ohni nejprudším stálé

(nemáli kyslík přístupu), nad míru jedovaté; kyanidy kovův

těžkých jsou nerozpustné (vyjma rtuť a zlato) a v ohni se roz

kládají větším dílem na kov, uhlík a dusík; kyanidy ko

vův zemin stojí uprostřed. Kyanidy kovův nad míru snadno

a v různých poměrech vespolek se slučují na kyanidy po

dvojné (Doppelcyanmetalle), obzvláště památné z té pří

činy, že jedny z nich docela jiné chemické vlastnosti a cho

vání okazují nežli kyanidy jednoduché, an čásť kovu v nich

tak pevně s kyanem spojena jest, že se obyčejnými na ten

kov skoumadly nikterak neprozrazuje, a že ji jináč oddě

liti nelze, nežli zničením kyanu. Z té příčiny mnozí che

mikové za to mají, že zde kyan s kovem spojený nový ra

dikál tvoří. Tak se chovají podvojné kyanidy železa, kobaltu

a platiny.

- 16. Kyanidy obyčejné. Z jednoduchých památné jsou

draselnatý, rtuťnatý a stříbrnatý. Kyanid draselnatý (Cyan
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kalium = KCy) čistý tvoří se hnaním páry kyanovodíkové

do žíravého drasla v čistém bezvodém líhu rozpuštěného.

Tvoříť se kyanid draselnatý (KO+HCy=KCy+HO) a neroz

puštěn jsa v líhu bezvodém osazuje se co bílá krystalová se

dlina. Méně čistého nabýváme škvaříce v zavřeném že

lezném tyglíku mírnou řeřavostí 8 č. bezvodé soli krevní

a 3 č. bezvodé potaše. Tu se tvoří kyanid draselnatý,

kyanatan dr., železo, a kyselina uhličitá: 2K„FeCya+

2(KO.CO,)=5KCy+KO.CyO+2Fe +2CO,. Po dokončeném

ucházení kyseliny uhličité tyglík vyňatý se ostavuje, aby

houbovité železo na dno sedlo, a pak tekutina svrchu stojící

řeřavá se vylévá. Tato ztvrdnuvši tvoří bílé, křehké, na lomu

krystalovité kusy, a obsahuje 60 – 70% kyanidu drasel

natého. Ještě nečistšího kyanidu nabývá se ve fabrikách

žíháním potaše se zvířecími částkami sušenými. Kyanid dra

selnatý krystaluje se v kostkách neb osmistěnech, bezbarvých

neb mlékovitých, rozplývá se přerychle ve vodě, též na vzdu

chu. V líhu tím nesnadněji se rozplývá, čím méně vody má;

v bezvodém takřka nic. Působí velmi alkalicky (žíravě) na

kůži a na jazyk, teče řeřavostí mírnou a nemění se pro sebe

ani v ohni nejprudším. Na vzduchu pálen se mění v kya

natan draselnatý KCy+20=KO.CyO; takét pálen se chlóridy

a kysličníky, nýbrž i se sirníky nejmnožších těžkých kovův,

dychtivě jim kyslík, síru, chlór ujímá; proto výborně k re

dukcí kovův slouží. Kyselinami nejslabšimi se již rozkládá,

na př. uhličitou, pročež na vzduchu vždy hořkými man

dlemi páchne (KCy+HO+CO,=KO.CO,+HCy). Jestiť

prudký jed a dává se mnohými (téměř všemi) nerozpustnými

kyanidy těžkých kovův rozpustné soli podvojné.

17. Kyanid sodnatý je na veskrze podoben draselna

tému, ammonatý (NH,Cy) je látka velmi těkavá, velmi

snadno se rozkládající a přejedovatá. Kyanidy vápenatý,

strontnatý, barnatý jsou bezbarví, rozpustní , krystalují se,

ale velmi snadno se na vzduchu rozkládají. Kyanid hlinitý

není znám. / \ - -

O kyanidech železa, kobaltu, niklu bude později řečíno;

kyanid zinečnatý je prášek bílý, nerozpustný a slouží za lék.

Kyanid rtuťnatý (HgCy) je látka památná v nejednom ohledu.V. Šafařík, Chemia. • 27
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Ze všech kovův, zdá se, že rtuť nejvíce příbuznosti ke kyanu

má, neboť kysličník rtuťnatý, do roztoku kyanidu draselna

tého vržen, vyhání draslík a pojí se ku kyanu: KCy+HgO

=KO+HgCy. Toť také příčina, proč se kyanid rtuťnatý

žíravým draslem nerozkládá. Nejsnadněji se připravuje

takto: do vodnatého kyanovodíku v zavřené láhvi sype se

po troškách čistý kysličník rtuťnatý co se ho třepáním

rozpouští, pak se přidá malý nadbytek kyanovodíku a te

kutina se volně odkouří. Kyanid rtuťnatý tvoří pěkné lesklé

a průhledné (někdy také kalné) hranoly čtverečné, bezbar

vé, ve vodě snadno rozpustné , chuti hnusné, účinkův

nad míru jedovatých. Horkem níže řeřavosti položeným se

rozkládá v kyan a rtuť; vždycky pak se tvoří zvláštní látka

temnohnědá, velmi netečná proti skoumadlům, jejíž povaha

vlastní posud neznáma. Víme toliko, že totéž složení co

kyan má, a proto ji zoveme parakyan (Paracyan), ač není

známo, zdali má formuli C,N, aneb CoN, aneb snad ještě vyšší.

Kyanid stříbrnatý (AgCy) rozkladem podvojným utvo

řený je těžká, bílá, ve vodě a kyselinách nerozpustná sedlina,

podobná chlóridu stříbrnatému, jen že světlem málo hnědne.

V ammoniaku se rozpouští, snadněji pak v roztoku kyanidu

draselnatého, v němž sůl podvojnou (KCy+AgCy) tvoří,

která v osmistěnech se krystaluje, ve vodě snadno rozplývá,

kyselinami opět kyanid stř. osazuje (npř. KCy.AgCy+HCl

=KCl, AgCy a HCy). Slouží ku galvanickému postřibřo

vání, poněvadž roztok její proudem elektrickým na nega

tivném pólu krásně souvislou vrstvu čistého stříbra osazuje.

Zlato dává dva kyanidy : zlatnatý (AuCy), pěkně žluté,

nerozpustné lupínky šestihranné, a zlatový (AuCya+6HO),

veliké, bílé, rozpustné krystaly. Oba spojují se s kyanidem

draselnatým do solí podvojných rozpustných, sloužících ku

galvanickému pozlacováni.

18. Kyanidy druhého způsobu. Kyanidy těžkých kovů

jsou téměř všecky prášky nerozpustné všelijak barvené,

jenž se s kyanidy kovův žíravinných (hlavně draselnatým)

na lehkorozpustné podvojné kyanidy skládají. Jedna čásť

těchto podvojných kyanidův kyselinami tou měrou se roz

kládá, že kyanid alkalický kyan (coHCy) pouští a v sůl
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přidané kyseliny se mění, zatím co kyanid těžkého kovu

opět se vylučuje. Jiná však se jináče chová, kyselinami

více se nerozkládá, aspoň ne tak jako předešlí, npř. co

kyanid stříbrnato-draselnatý, ale tak, že kyanovodík, jenž

u kyanidův prvního způsobu prchá, zde s kyanidem těž

šího kovu spojen zůstává, tvoře složenou kyselinu z kovu,

kyanu a vodíku. Tak npř. sloučenina KCy+AgCy s ky

selinou sirkovou SO,HO dává KOSO, HCy a AgCy; ale

kyanid železnato-draselnatý, FeCy + 2KCy, touže cestou

dává KOSO, a sloučeninu 2HCy+FeCy, ve které (jako i

v původní soli 2KCy+FeCy) ani sírovodík, ani ammoniak,

ani vůbec jiná obecná skoumadla na železo přítomnost že

leza nezjevují. Draslík tedy ze žluté soli krevní snadno

lze vyjmouti a jinými kovy nahraditi, nikterak ale železo:

přítomnost železa v těchto a podobných solech prozrazuje

se obyčejnými na železo skoumadly teprvé po zrušení úplném

původné sloučeniny, jmenovitě teprvé po zrušení kyanu (chló

rem, kyselinou dusičnou, ohněm). Podobné poměry je po

zorovati u podvojných kyanidův kobaltu a platiny. Proto mnozí

chemikové za to mají, že tyto soli nejsou podvojné kyanidy,

ale že těžký kov s kyanem spojen nový (sdružený) radi

kál tvoří, jenž pak na způsob kyanu samého a halových

prvkův s kovy se spojuje. Tak npř. sůl krevní žlutou ne

mají za 2KCy+FeCy, ale FeCya+Ka, a zovou sloučeninu

FeCya ferrokyan, majíce ji za složený radikál dvojsytný,

jenž t. k nasycení 2 rovnom. kovu požaduje. Sloučenina

pak 2HCy+FeCy jest jim FeCys+H, tot ferrokyanovo

dík. Červená sůl, krevní dle jedněch jest 3KCy+Fe,Cya,

t. j. kyanid železito-draselnatý, dle druhých Fe,Cya+Ka,

t. j. sloučenina trojsytného radikálu ferrikyanu Fe,Cye s

draslíkem. |

19. Kyanidy železa. Jsouť dva, srovnávající se ve

sloučenství svém se dvěma hlavníma kysličníkoma železa,

t. kyanid železnatý FeCy (Eisencyanür) a kyanid železitý

FeaCya (Eisencyanid). Prvý tvoří se slitím roztokův z čisté

soli železnaté a kyanidu draselnatého (sraženina hnědočer

vená) aneb zahříváním tak zvaného ferrokyanovodíku

H,FeCys, jenž se rozkládá ve FeCy a 2HCy. Tou cestou na

27*
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bývá se ho co šedé látky nerozpustné. Oba však na vzdu

chu rychle modrají, an část železa kyslík přijímá, ostatek

ale s kyanem Berlínskou modř tvoří.

Kyanid železitý Fe,Cya jen v roztoku co tekutina hně

dá se zná.

Znamenitější jsou ony sloučeniny, ve kterých železo a

kyan ještě jiný kov aneb vodík při sobě mají. Rozdělujít.

pak se na dvé; u jedněch složení M,FeCya (kdežto M ja

kýkoli kov neb vodík představuje), u druhých M,Fe,Cya;

první slují ferrokyanidy (Ferrocyanverbindungen), druhé pak

ferrikyanidy (Ferricyan –, mylně Ferridcyan-Verbindungen).

20. Ferrokyanidy. Hlavní ze všech ferrokyanidův je

ferrokyanid draselnatý č. žlutá sůl krevní (Ferrocyankalium,

Kaliumeisencyanür, gelbes Blutlaugensalz), sůl složená dle

vzorce K,FeCya aneb 2KCy+FeCy. Tvoříť pak se roz

ličnými způsoby, npř. smíšením roztokův železnatých s

nadbytkem kyanidu draselnatého: FeCl+3 KCy = K,FeCy,

+KCl; ze železa a kyanidu draselnatého za přístupu vzdu

chu: Fe+3KCy+O=K„FeCya+KO; nýbrž i voda se roz

kládá, nemá-li vzduch přístupu k železu ponořenému do

roztoku kyanidu draselnatého: Fe+3KCy+HO=K„FeCy,

+KO+H (důkaz to zajisté dostatečný, že součásti této soli

mocně v jedno vázány jsou). Hlavně však a obecně při

pravuje se mocným žíháním sušených a rozdrobených zbyt

kův zvířecích (sušené krve, rohův, odřezkův kůže, vlny,

paznehtův atd.), s potaší a železnými pilinami v zavřených

nádobách. Uhlík těchto látek skládá se s dusíkem na kyan,

a tento s draslíkem v potaši obsaženým na kyanid drasel

natý. Spolu pak síra, podstatný prvek oněch živočišnin,

mění železo v sirník železnatý. Rozeškvařená hmota se

vybírá a vychladlá vodou vyluhuje: sirník železnatý a kya

nid draselnatý mění se v sůl krevní a sirník draselnatý:

FeS + 3KCy= K,FeCya + KS. Zbytek po vyluhování je

zvláštní houbouvatý uhel, bohatý na dusík, uhel krevní (Blut

kohle), jenž dílem k odbarvování tekutin výtečně slouží,

dílem zase žíhán s potaší a železem nové množství soli

krevní poskytuje. -

Sůl krevní žlutá tvoří veliké, temně citronové krystaly



413

soustavy čtverečné, snadno podle zpodiny štípatelné, prů

hledné; rozpouští se ve 4 č. chladné a ve 2 č. vřelé vody

na tekutinu žlutou; nic v líhu. Chuť má slanou mdlou, a

není dokonce jedovata. Sloučenství krystalův jest K,FeCya

+3HO; teplem 100°, ač pomalu, pouštějí vodu svou a roz

sypují se na prášek bílý, sůl bezvodou. Tato se maličko

níže řeřavosti roztopuje a (bylli vzduch vyloučen) rozkládá

v kyanid draselnatý, uhličník č. karburet železa a dusík:

K„FeCya=2KCy+FeC,+N.

íravinami a slabými kyselinami se sůl rozpuštěná ne

mění; kyselinou sirkovou mírně rozředěnou při delším va

ření se rozkládá, pouštějíc % svého kyanu co HCy a osa

zujíc prášek bílý, jenž má složení KFeaCya; pochod viz

nahoře. Kyselinou sirkovou a dusičnou sehnanou jmeno

vitě za horka docela se rozkládá; první tvoří sírany ammo

natý, draselnatý a železnatý, spolu pak se vyvinuje čistý

kysličník uhelnatý: K., Fe Cya + 6 (HO,SO,) + 6HO

=3(NH,O,SO,)+2(KO.SO,)+FeO,SO,+6CO. Památné je

chování roztoku žluté soli krevní k roztokům těžkých ko

vův: způsobujeť ona ve všech sraženiny nerozpustlivé, pře

rozmanitě a výrazně barevné, tak že co skoumadlo na ně

sloužiti může. Sraženina solí zinečnatých, olovnatých, stří

brnatých je bílá, kobaltnatých a nikelnatých hnědočervená,

železnatých špinavě bílá, železitých černomodrá atd. . Tyto

sraženiny jsou ferrokyanid draselnatý, v němž draslík kovem

užité soli docela (za nadbytku soli kovové) aneb jen do po

lovice (za nadbytku soli krevní) nahražen. Tak npř. sra

ženina olovnatá jest Pb„FeCya, měďnatá za nadbytku soli

měděné Cu„FeCya, za nadbytku soli krevní KCuFeCya atd.

Nejznamenitější z vytčených reakcí je ona se solmi že

leza. Čistá sůl železnatá dává se solí krevnou sraženinu

bílou, která má sloučení KFe„Cya, neboť npř. K,FeCya+FeCl

=KFe,Cya+KCl. Poněvadž ale soli železnaté téměř vždycky

(okysličením na vzduchu) něco soli železité obsahují, je se

dlina obyčejně špinavě modrá, a na vzduchu stojíc v ne

dlouhém času naveskrz temně modrá. Tuto temně modrou,

téměř černomodrou sraženinu ihned dostaneme, smísíce sůl

železitou rozpuštěnou s roztokem soli krevní žluté. Pochod se
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dějetento:3K,FeCys+2(Fe,0,8SO)=Fe,CY,+6(KOSO)

Z toho vidno, že pomocí soli krevní žluté ihned lze poznat,

jeli železo kdesi přítomno co sůl železnatá či železitá. Ona -

sraženina krásně a temně modrá, dobře promytá a sušená,

představuje kusy nepravidelné, černomodré, na lomu ne

lesklé, třením mědeného lesku nabývající, nevonné a nechutné,

–ve vodě, líhu a kyselinách nerozpustné, a jisté větší menší

množství vody (15–18 rovnomocnin) chemicky vázané u

sebe mající, kterého pozbyti nemohou, aby se látka sama

nerozložila. Již teplem +150° se začíná rozkládati. Tato

látka sluje modř Berlínská neb Pařížská (Berlinerblau, Pa

riserblau) a je vyhlášená barva malířská; bylať pak již na

začátku předešlého století, první ze všech sloučenin kyanu,

objevena. Co do sloučení jedni ji považují za kyanid že

leznato železitý (Eisencyanür-cyanid) t. j. 2Fe„Cya+3FeCy

=Fe,Cyp, jiní za ferrokyanid železitý 3FeCya+4Fe. Fabri

kací modři Berlínské na veliko děje se ze skalice zelené a

soli krevní; aby však se sůl železnatá v železitou změnila,

přidává se kyselina dusičná. Špatnější druhové míchají se

z úmysla s hydrátem kysličníku hlinitého, ku kterémuž konci

do roztoku skalice kamenec a do roztoku soli krevní potaš

se přičiňuje. Modří Pařížskou zove se jenom odrůda nej

čistší, barvy nejtemnější. Barva ta hodí se do oleje i do

vody; také -tkaninám se jí uděluje modř velmi příjemná.

K tomu konci tkaniny se namáčejí zprvu do roztoku

soli železité, pak do roztoku soli krevní. Bohužel barva

na slunci bledne a mýdlem hnědne, proto že se modř

Berlínská draslem mýdla rozkládá na sůl krevní a ky

sličník železitý (jenž co hnědý hydrát na vláknu vázne):

3FeCya4Fe+6KO = 3K,FeCya +2Fe,0,. Čerstvě sražená

a dobře promytá modř Berlínská rozpouští se ve vodě malič

kem kyseliny šťavelové a poskytuje pěkný modrý inkoust

Také modř sražená nadbytkem soli krevní rozplývá se

v čisté vodě. - -

Purpurově hnědá sedlina, kterou sůl krevní v roztocích

měďnatých zplozuje (ještě '/ooooo mědi tímto citlivým skou

madlem se prozrazuje), je ferrokyanid měďnatý Cu„FeCya,

aneb f měďnato-draselnatý KCuFeCya (byloli měďnaté soli
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méně nežli soli krevní) a slouží sušená za barvu malířskou

pod jmenem hnědi Hatchettovy (Hatchette's Braun). -

Slabší kyselina sirková neb solná, do roztoku soli krev

ní žluté v nadbytku vlita, nepůsobí zdánlivě nižádné změny:

vskutku ale předce rozklad se stal; utvořil se ferrokyano

vodík (Ferrocyanwasserstoff, Eisenblausäure) a draselnatá

sůl přidané kyseliny npř. K„FeCya+2HCl=H„FeCya+2KCl.

Potřebíť jen přidati k tekutině něco étheru a hned se vy

lučují perlově lesklé bílé lupeny, ve vodě rozpustné, silně

kyselé, s alkaliemi snadno se spojující a opět ferrokyanidy

zplozující. Tato kyselina vodíková může býti považována

co 2HCy+FeCy aneb co FeCys+2H. Teplem +100° již

zvolna se rozpadává v FeCy a 2HCy, na vzduchu modrá a

mění se zvolna v modř Berlínskou: 7H,FeCya + 20 =

Fe,Cyp+12HCy+2HO.

21. Ferrikyanidy. Roztok žluté soli krevní, do něhož

zvolna plynný chlór se pouští, mění svou barvu, žlutne tem

něji, hnědne, konečně pak hnědozelené barvy nabývá. Při

tom ztrácí sůl krevní '/, svého draslíku (jenž se chlórem

se pojí) a mění se v sůl novou, která z roztoku zvolna od

kouřeného ve velikých hranolech barvy temně červené vy

růstá. Tato nová sůl je bezvodá a má složení KaFe,Cyg,

což lze míti buď za kyanid železito-draselnatý Fe,Cya+3KCy

aneb za spojení zvláštního trojsytného radikálu ferrikyanu

Fe„Cya se draslíkem FeaCys+3K. Pochod při tvoření té

soli pak jest: 2K„FeCya+Cl=KaFe,Cyc+KCl. Sluší jen

pozor dáti, aby chlór nebyl déle hnán do tekutiny, než co

by všecka žlutá sůl krevní rozložena byla, což se tím po

znává, že průba tekutiny vyňatá solmi železitými modře se

nesráží. Tato červená sůl krevní (rothes Blutlaugensalz,

Kaliumeisencyanid, Ferricyankalium) rozpouští se ve 3 č.

chladné a 1 č. vřelé vody, nic v líhu, chutná trpce a slaně, nemá

účinkův jedovatých a dává rozpuštěna se solmi kovův těž

kých řadu podobných sraženin barvitých jako žlutá sůl.

Sraženiny tyto jsou ferrikyanid draselnatý, v němž draslík

buď všecken buď z části jinými kovy zastoupen, tak npř.

sraženina olovnatá hnědá je PbaFeaCyg, stříbrnatá oranžo

vá Ag,Fe,Cy, atd. K solím železa chová se červená sůl
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krevní jinak (opačně) co žlutá; se solmi železnatými (jež

sůl krevní žlutá bíle sráží) dává sedlinu temně modrou,

ještě ohnivější nežli modř Berlínská jest; se solmi železi

tými zato nižádnou sedlinu, leč toliko tekutinu čirou barvy

temně kávové tvoří. Ona modrá sedlina též co vážená barva

slouží pod jmenem modři Turnbullovy (Turnbull's Blau) a má

složení FesCyc (mimo jisté množství – asi 12 rovnomocnin

– chemicky spojené vody), neboť 3FeCl+K,Fe,Cyc=Fe;Cy6

+3KCl. Hnědý mok v druhém pádu obsahuje kyanid že

lezitý Fe,Cya, neboť npř.K,Fe,Cyc+ Fe,Cl,=2Fe,Cya+3KCl.

Z ferrikyanidu draselnatého podobně jako z ferrokya

nidu zvláštní vodíková kyselina připravena býti může, npř.

zavlažováním olovnaté sloučeniny Pb,Fe,Cyas kyselinou sirko

vou, neboťPb,Fe,Cye +3(SO,HO)=3.(PbO.SO,)+H,Fe,Cya.

Tato kyselina, ferrikyanovodík (Ferricyanwasserstoff), kry

staluje se ve hnědých jehlách, roztok ve vodě hnědý jest, a

pozorně nasycen zásadami dává jiné ferrikyanidy. Nad

bytkem silnější zásady, npř. žíravého drasla, mění se ferri

kyanovodík, jako i ferrikyanid draselnatý ve ferrokyanovou

sloučeninu, spolu pak jedna rovnomocnina kyslíku uchází,

npř. KaFe,Cya+KO=2K„FeCya+O. Tento kyslík přítomné

látky okysličitelné okysličuje, a smíšenina uvedená slouží

proto v barvířství k vyleptávání bílých obrazův na barvené

půdě. -

Ještě sluší připomenouti něco o Berlínské zeleni (Ber

linergrün); je to zelený prášek, který se tvoří, když do roz

toku žluté soli krevní nadbytek chlóru se pouští. Máť slo

žení Fe,Cy,+4HO (kyanid železnato-železitý FeCy+Fe Cy)

a mění se pomalu na vzduchu, okamžitě teplem +180°

v Berlínskou modř, tratíc %s svého kyanu: 7Fe,Cy,=3Fe,Cy,

+Cy.

22. Kobaltnaté soli vařeny s kyanidem draselnatým

osazují chladnouce bledě žluté krystaly t. kobaltikyanid

draselnatý (Kobalticyankalium) K,Co,Cya; tyto krystaly

mají tedy rovné složení co červená sůl krevní a jsou s ní

isomorfické. Obě krystalují se v soustavě hranolové přímé.

Jest také kobaltikyanovodík H,Co,Cye, bílý, silně kyselý

Nikl naproti tomu dává jen obyčejnou sůl podvojnou, ky
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anid nikelnato-draselnatý NiCy+KCy, barvy oranžové, která

se kyselinami rozkládá na nerozpustný zelený kyanid nikel

natý, kyanovodík a sůl draselnatou. Platina zase dává ky

anidy složené toho druhu co železo a kobalt, a sice pla

tinokyanidy MPtCya a platinikyanidy M„Pt,Cys (M nějaký

kov). Také jest platinokyanovodík HPtCya. Všecky pla

tino- a platinikyanové sloučeniny okazují na sobě nejnád

hernější hru barev, kterou vůbec pomysliti lze, a jsou proto

optikovi nad míru zajímavy.

23. Zvláštní změnu trpí žlutá sůl krevní kyselinou du

sičnou teplou. Zahřívajíce ferrokyanid draselnatý asi se 2

rovnom. kyseliny dusičné rozředěné pozorujeme, že se zpo

čátku tvoří ferrikyanid draselnatý, ten pak ale se rozkládá,

a uchází kyselina uhličitá, kyan a dusík. Roztok barvy ká

vové nasytí se po úplném zrušení ferrikyanidu sodou a zů

staví se volnému odpařování; zpočátku vyrůstají krystaly

ledku, pak ale temně rubínové aneb krvavé hranoly šikmé;

tato nová sůl podobá se velmi červené soli krevní a má

složení poněkud zvláštní, totiž: Na,Fe,CygNO+4HO. Ob

drželať jmeno nitroprussidu sodnatého (Nitroprussidnatrium),

a celá třída těch solí, obsahujících na místě sodíku jiné

kovy, sluje nitroprussidy. Roztoky nitroprussidův jsou čer

vené a soli těžkých kovův rozpuštěné srážejí se jimi všeli

jak barevně: sirníci kovův žíravinných rozpuštěni, přídav

kem nitroprussidu rozpuštěného, okamžitě poskytují tekutinu

nad míru temně a ohnivě purpurovou, tak že nejmenší množ

ství sirníkův rozpustlivých ještě tímto skoumadlem odkrýti

lze; tak npř. síra v jediném vlasu lidském obsažená ještě

tou cestou může býti dokázána. Jesť také nitroprussidovo

dík H„FeaCygNO (Nitroprussidwasserstoff), červený, rozplý

vavý, jenž zásadami nasycen všecky jiné nitroprussidy po

skytuje. - *

24. Kyan a síra. Kyan se sirou přímo se neslučuje,

zato ale kyanidy kovův žíravinných nad míru dychtivě síru

přijímají a tím v látky nové se mění, jež sírokyanidy či

sulfokyanidy zoveme. Tak npř. roztok kyanidu draselnatého,

vařen se sirkovým květem, přesnadno jej rozpouští, a z roz

toku sirou nasyceného krystalují se za chladu dlouhé průhled
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né a rýhované hranoly bezbarvé, podobné ledkovým,

chuti chladivé, účinkův slaběji jedovatých nežli kyanid dra

selnatý. Tyto krystaly, na vzduchu rozplývavé, ve vodě a

líhu snadno rozpustné, mají sloučenství KCyS, jsou bezvodé,

roztopují se mírným horkem a snášejí v zavřených nádo

bách řeřavosť bez rozkladu. Dle složení svého mělaby se

sůl ta považovati za KS+CyS, pak ale by se musela roz

kládati kyselinami na způsob dvojných sulfidův, npř. chló

rovodíkem : KS.CyS+HCl=KCl+CyS+HS; v skutku pak

se jinak děje. Vyhání se toliko draslík, na jeho pak místo

vstupuje vodík: KCyS,+HCl=HCyS,+KCl. Proto se za to

má, že zde CyS, č. C2NS, dohromady složený radikál po

vahy halové tvoří, jenž sulfokyan č. rhodan sluje, s vodí

kem sulfokyanovodík, s kovy ale sulfokyanidy č. rhodanidy

(Schwefeleyanmetalle, Rhodanmetalle) tvoří. Sulfokyanovo

dík HCyS, (Schwefelcyanwasserstoff, Schwefelblausäure)

čistý je tekutina olejovitá, těkavá, zimnem tuhnoucí, rozkládá

se ale velmi rychle na prchající kyanovodík a žlutý kry

stalový prášek, tak zvaný sirnatý sulfokyanovodík: 3HCyS,

=2HCySa+HCy. Vodnatý se déle drží; čpí a chutná silně

kysele, nasycuje zásady měníc je v sulfokyanidy kovu v zá

sadě schovaného, účinky má jedovaté.

Sulfokyanid draselnatý (Schwefelcyankalium, KCyS.)

je důležité skoumadlo na železo: roztok solí železnatých se

jím nemění, poněvadž se tvoří sulfokyanid železnatý (FeCl

+KCyS,=FeCyS,+KCl), jenž bledě zelený jest; ale soli

železité se sulfokyanidem draselnatým poskytují sulfokyanid

železitý (Fe,Cla+3KCyS,=2Fe+3CyS, a 3KCl), sloučeni

nu tak nad míru temně červenou, že tekutina, která jen "/1oooo

železa (v podobě soli železité) obsahuje, již tím skoumadlem

temně na krvavo se zabarvuje. Sulfokyanid draselnatý při

pravuje se obyčejně škvařením žluté soli krevní bezvodé

(11'/, částí) se sírou (8 č.) a uhličitanem draselnatým (5 č.)

v řeřavosti mírné a vyvařením škvařeniny v líhu; líh roz

pouští jen utvořený sulfokyanid, jejž pak chladna v kry

stalech osazuje.

25. Kyan a prkové haloví. Kyan se s prvky halovými

snadno spojuje a zajímavé sloučeniny poskytuje, jichž ale
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jen zkrátka se dotkneme. Mámet íódid kyanatý Cyl, bró

mid kyanatý CyBr, a chlórid kyanatý CyCl. První dva

tvoří bílé krystaly roztoplivé, velmi těkavé (již za obyčej

ného tepla); třetí je plyn bezbarvý, hutnoty 2:1, tlakem

4 atmosfér (u+20°) kapalnějící na tekutinu, která u-18°

mrzne, při-12° vře, ale v zavřených nádobách dosti dlouho

se drží. Všickni tři čpějí náramně prudce, až slzy vynucují, a

jsou náramně jedovati. Jsouť však mimo onen plynný chlo

rid kyanatý ještě dva jiní, jeden tekutý a druhý pevný,

oba však isomeričtí se plynným, t. j. téhož složení. Tekuté

mu se dává formule Cy,Cl2, pevnému CyaCl, poněvadž

páry jejich, tekutého dvakráte a pevného třikráte hutnější jsou

par plynného, z čehož se soudí, že dva- i třikráte více ato

mů v sobě obsahují. Památno, že plynný chlórid kyanatý,

tlakem jsa stužen v zavřené rouře sklenné, v brzce samo

volně v pevný chlorid se mění.

26. Kyan a kyslík, Kyan s kyslíkem se přímo neslu

čuje, ale kyanidy kovův žíravinných na vzduchu za horka

velmi dychtivě pohlcují 2 rovnom. kyslíku, z nichž jedna

s kyanem se spojuje měníc jej v kyselinu kyanatou CyO

(Cyansäure), druhá s kovem na zásadu; tak npř. KCy+2O

=KO.CyO. Ještě rychleji téhož konce dojíti lze tavením

kyanidu draselnatého s kysličníky kovův: burelem, kyslič

níkem měďnatým, glejtem nebo miniem, npř. KCy + 2PbO

=KO.CyO+2Pb. Z té příčiny kyanid draselnatý výborně

slouží k redukcí (zkovení) kysličníkův kovových. Kyana

tany (Cyansäure-Salze) kovův lehkých rozpouštějí se ve

vodě, těžkých kovův pak nic. Kyselina však kyanatá a

její sloučeniny, jakkoli za horka velmi stálé, za mokra t. j.

u přítomnosti vody jsou látky nad míru proměnlivé; ne

mohouce obstáti ani té chvíle rozkládají a proměňují se způ

soby nejzajímavějšími a docela neočekávanými.

Hydrát kyseliny kyanaté C,NHO,=CyOHO připravuje

se suchým destilováním kyseliny kyanurové (Cyanursäure),

která s kyanatou polymerická jest. Kyselina kyanurová sušená

CeNgH,Os rozkládá se teplem asi +400° ve 3C„NHO, t. j.

tři rovnom. hydrátu kyseliny kyanaté, která co pára prchá

a do nádob ledem obložených se vede, Tam se ztužuje a
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jest pak tekutina čirá, bezbarvá, nad míru ostrá a kyselá.

Jakmile však z ledu se vyjme, začne se kaliti, násilně

vříti a promění se za málo minut ve hmotu nerozpustnou,

bílému porculánu podobnou, která s ní isomerická jest, po

něvadž docela to samé složení má, a kyamelid nazvána

byla. Totéž také ač teprvé za hodinu se děje, když

kyselinu kyanatou z ledu nevyjmeme. Kyamelid suchým

destilováním opět v kyselinu kyanatou se mění atd. S vo

dou smíšena kyselina kyanatá, jak volná tak s alkaliemi

spojená, přijímá vodu a rozkládá se v kyselinu uhličitou i

ammoniak: C,NO+4HO=2CO,+NH,O.

Kyanatan draselnatý (Cyansaures Kali) je sůl bílá, ve

vodě a líhu rozpustná; ve vodě studené rozpuštěný za čas, ve

vřelé hned se rozkládá v uhličitan draselnatý a uhl. ammonatý

KO,C,NO+4HO=KO.CO,+NH,O.CO, Horkem mírným

se roztápí a snáší, jeli suchý, žár červený bez proměny. Kya

natan ammonatý (NH,O.CyO aneb NH,O.C,NO) je sůl bílá,

rozpustná, která však rozpuštěna zahříváním ihned v močovinu

(Harnstoff) se mění, jež totéž složení má, tedy s ním meta

merická jest (C,N,H,O2). - -

27. Jsouť ještě dvě jiné sloučeniny téhož složení, ale

jiných vlastností než kyselina kyanatá: první má složení

C,N,O,2HO a je kyselina dvojsytná, druhá CeNaOa3HO

a je kyselina trojsytná. Mohouť býti považovány za Cy„O,2HO

a CyaOa3HO, zdali ale vskutku kyan obsahují, není jisto,

nýbrž pochybno. První z nich sluje kyselina třaskavá (Knall

säure) a není sama pro sebe známa, leč toliko ve spojení

se zásadami, v podobě solí třaskavých (Knallsäure-Salze),

tak zvaných, protože udeřením násilně vybuchují; druhá

jak pro sebe tak i v solech známa jest a sluje kyselina

kyanurová (Cyanursäure). |

Třaskavé soli tvoří se jediným způsobem: společným

účinkováním kyseliny dusičné a líhu na rtuť neb stříbro

(aneb na dusičnany těch dvou kovův). Hlavně důležitá je

třaskavá rtuť (Knallsaures Quecksilberoxyd, Knallqueck

silber), a připravuje se takto: 1 č. rtuti rozpustí se ve 12č.

kyseliny dusičné (hutnoty 135) a přidá se 6 č. líhu (který

nanejvýš 20% vody obsahovati smí). Za krátký čas se te
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kütina zakaluje, zahřívá, nýbrž i klopotně vříti začíná,

mnoho bílého dýmu vyrážejíc. Proto se po částkách ještě

6 č. studeného líhu připouští, čímž se reakcí umirňuje.

Třaskavá rtuť leží na dně co těžký bílý prášek krystalový

a čistí se rozpuštěním ve vřelé vodě i opětným krystalo

váním. Máť složení C,N,O,2HgO, rozpouští se málo ve

chladné vodě, chutná trpce a působí co jed. Mírným teplem

a slabým rázem, též jiskrou elektrickou třáská násilně,

vydávajíc červené světlo a páry rtuťové. Tato sloučenina

nad míru nebezpečná slouží k naplňování měděných klo

boučkův č. zápalníkův na ručnice (Zündhütchen). Z jedné

libry rtuti připravené třaskadlo stačí na 40.000 kloboučkův.

Sůl pod vodou drobně rozetřená mísí se s '/, ledku, pak s roz

tokem pryskyřice v líhu, a té míšeniny se po kapce pouští

do každého kloboučku. -

Ještě nebezpečnější je třaskavé stříbro C,N,O,2AgO,

též prášek bílý krystalový. Jsou také jiné třaskavé soli:

mědi, zinku, olova atd., pak též podvojné soli, na př.

C,N,O, CuO.KO,C,N,O, ZnO.NaO atd., neznáme ale žádnou,

ve které by nebyl těžký kov. Od zásady oddělena jsouci

ihned se třaskavá kyselina rozkládá. Dle novějších badání

je toliko polovice dusíku s uhlíkem co kyan v třaskavých so

lech přítomna, druhá jeho polovice s kyslíkem co kyselina

dusičelá NO,.. -

28. Kyselina kyanurová CaN,O,3HO tvoří se všelikterými

způsoby, na př.: roztok kyanatanu draselnatého smíšený

s kyselinou octovou osazuje za čas krystaly kyanuranu

draselnatého, neboť 3C,NO=CgN,O,; pevný chlórid kya

natý vařený s vodou rozkládá se v kyselinu kyanurovou

a solnou CyaCla+3HO=CyaOa+3HCl; konečně močovina

teplem vyšším se mění v kyselinu kyanurovou i ammoniak :

3C,N,H,O,=CgN,O,3HO+3NHg. Krystalujeť se čtyrmi rov

nom. krystalové vody, je bezbarvá, mírně kyselá, a dávájako

všecky kyseliny trojsytné tři řady solí: CeN,O,+3MO,

CeNaOa+2MO.HO,CeNaOa+MO.2HO; soli pak se krystalují

a jsou dílem rozpustné (žíravin), dílem nerozpustné (těžkých

kovův). Již nahoře bylo řečeno, že sušená kyselina kya
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nurová horkem asi +400° v kyanatou se mění; také kya

nurany žíravin mění se žárem v kyanatany týchž.

29. Mellan. Silným žíháním solí sulfokyanových, aneb sil

ným žíháním soli krevní žluté se sírou i maličkem potaše

tvoří se sloučenina v bílých jehlách krystalující, málo roz

pustná, chuti hořké, mající složení C,sN1aKa+10HO. Bez

vodá taje červenou řeřavostí aniž se nerozkládá, teprvé

větším horkem se rozkládá na kyanid draselnatý, kyan a

dusík: C,sN1aKa=3KCy+6C,N+4N. Z této soli draselnaté

lze pak připraviti jiné, na př. stříbrnatou C,sN1aAga, nýbrž

i kyselinu vodíkovou C,sNaH, Sloučenina C,sN,a tedy –

jakož vidno jest – ve všem co radikál kyanu podobný se

chová, jemuž jmě mellan dáno, jenž ale je trojsytný. Tak

na př. stává mimo C,sN1aKa ještě sloučenin C,sN1aK,H a

C,sNaKH, Sloučeniny mellanové daleko tak důkladně

neznáme jako kyanové. -

HLAVA II.

Máyseliny ústrojné.

30. Počet organických kyselin je převeliký, -a počítá

meli jen ty, jejichž formuli známe – neboť mnoho jich

sice popsáno jest, nikoli však po tu dobu analysováno –

jest jich předce již na sta. Větší část jich buď v rostlin

stvu již hotových se nachází neb aspoň z látek rostlinných

uměle se připravuje, menší ze živočišstva původ béře.

Srovnávajíť pak se ve mnohém ohledu s kyselinami neor

ganickými : kyselosť jejich všecky možné stupně zajímá,

neboť některé vyhánějí kyselinu sirkovou ze sloučenin,

jiné ani lakmus nečervení a jen těžko se zásadami se slu

čují. Slabší z nich silnějšími ze svých solí jsou vylučovány,

takét rozkladem podvojným mohou býti z jedné zásady na

druhou přenášeny. Větší díl jich těká bez proměny, jiné

teplem se rozkládají; všecky pak rozkládají se horkem,

když je se zásadami jmenovitě s alkaliemi sloučené pálíme,

zůstavujíce uhličitany žíravin (mnohdy uhlem promíšené)
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a poskytujíce rozmanité produkty těkavé. Také bezvodé

je známé (ač jen z malé části), a tyto bezvodé kyseliny

ústrojné od hydratův se úplně liší, nespojují se ani s vodou

ani se zásadami, nečervení lakmus; proto jim na rozdíl dáno

jmeno anhydridův. Nicméně však vřelou vodou (ještě rychleji

žíravými alkaliemi teplými), i hned zase vodu přijímajíce,

v hydráty nazpět se změňují.

Jsouť pak organické kyseliny složeny dílem jen z uhlíku

a kyslíku (těch nejmíň); dílem z uhlíku, vodíku, kyslíku;

dílem z uhlíku, vodíku, kyslíku i dusíku. Málo které mají

v sobě síru. Dusíkaté zde schválně pomíjíme, budemeť o nich

jinde mluviti. *)

31. Hlavní a nejpodstatnější rozdíl všech organických

kyselin je na jednosytné č. monobasické (einbasische Säuren)

a vícerosytné č. polybasické (mehrbasische S.). V neorgani

cké chemii hlavně jen s prvními jest co jednati, a když

chemikové poprvé pozorovali, že kyselina C-fosforečná

3 rovnom. zásady sytí, byla jim ta věc tak obzvláštní,

že ji za nepravidelnosť, za výminečný případek považovali.

V organické chemii však počet dvojsytných a trojsytných

kyselin tak znamenitý jest, že tu o nepravidelnostech ani

řeči býti nemůže.

32. Jednosytné kyseliny organické, o kterých tuto jedná

me, obsahují všecky co hydráty 4O, bezvodé jen 3O,

ohněm z většího dílu bez proměny těkají. Slučujít se s

všeho druhu zásadami, dávajíce s nimi soli nejvíce obo

jetné, méně pak zásaditých, nad míru však málo neb téměř

nic kyselých. Mnohé z nich kyselinou dusičnou a chlórem

docela se rozkládají, obyčejně však dříve rozkladu úplného

mění se v odvozené sloučeniny, na př. kyselina octová

C,H,O, ve chlórooctovou C,H,ClO,, máselná CsHsO, v ni

tromáselnou CsH,(NO,)O,. U některých kyselin také ky

slík vyjmouti a jinými prvky nahraditi lze ; tak na př.

*) Pro krátkosť se kyselinám organickým (aspoň obecnějším)

mimo formule také znaky udělují, obyčejně první písmena latinského

názvu kyseliny, nad nímž příčná čára (známka negativnosti, poněvadž

se kyseliny ze soli Voltajským proudem na negativném polu vylučují.)
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máme bezvodou kyselinu mravenčí C,HOa, chlóroform

C„HCla, iódoform C,HIa; anebo kyselinu octovou C,H,O,

a sirooctovou C,H,O2S2. - - -

Ve zvláštním poměru ke kyselinám stojí sloučeniny

ty, jež chemikové zovou aldehydy. Jsouť to větším dílem

tekutiny velmi těkavé, zápachu pronikavého, které se od

kyselin ve sloučenství svém jen tím oddělují, že ne 40 leč

2O obsahují, tak že přijmutím oněch 20 přímo v kyseliny

se mění. A tak i v skutku se děje: na př. aldehyd octový,

tekutina nad míru čpavá, z líhu uměle hotovená, má slo

žení C,H,O2, na vzduchu ale lakotně kyslík pohlcuje a

v kyselinu octovou se mění : C,H,O,+2O=C,H,O,. Po

dobně se mění silice z hořkých mandlí (tekutina příjemně

voňavá) na vzduchu rychle v krystalovanou kyselinu ben

zoovou: C14HgO,+2O=C14HgO,. Jesť to poměr podobný asi

jako kysličníku dusičitého NO, ku kyselině dusičelé NO,

- 33. Zvláštní jsou rozklady jednosytných kyselin ústroj

ných, když soli jejich s alkaliemi ohněm trudíme. Suché

soli alkalické těchto kyselin ohněm se tou měrou rozklá

dají, že se od bezvodé kyseliny jedna rovnom. uhlíku i

dvě rovnom. kyslíku oddělují a ve spojení co CO, u zá

sady zůstávají, ostatek prchá Tak na př. octan vápenatý

C,HaOa.CaO mění se v CaO.CO2 a CaHaO, benzoan vápe

natý C14H2Oa.CaO v CaO.CO, a C,aH2O. Tyto sloučeniny,

prchající za destilování vápenatých solí kyselin jsou tekuté

(dílem pevné) a těkavé, vonné ; slujíť pak názvem obec

ným acetony č. ketony, z kyseliny octové na př. aceton,

z benzoové benzon atd. Jiný je rozklad, když se sůl alka

lická nějaké kyseliny aneb sama kyselina s nadbytkem

nějaké žíraviny vodnaté destiluje: tu se děje rozklad ten,

že kyselina co hydrát vzatá 2C a 4O pouští v podobě

kyseliny uhličité, která ovšem při žíravině zůstává, ostatek

pak tvoří zvláštní uhlovodík. Tak na př. kyselina octo

vá C,H,O,+2CaO=2(CaO.CO,) a C,H, tj. uhlovodík lehký

(plyn); kyselina benzoová C, „HgO, +2CaO=2(CaO.CO,)

a C12Hs, uhlovodík tekutý nazvaný benzol.

Jiné a znamenité rozklady dějí se, když ammonaté soli

organických kyselin horkem trudíme. Obyčejně se děje
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rozklad takový, že sůl horkem 2 rovnom. vody (H,O,) pouští,

a zbytek je tělo docela jiné, netečné, méně rozpustné než

předtím, zásadami a kyselinami jen zdlouhavě zas na am

moniak a původní kyselinu se rozkládající. Tak npř. octan

ammonatý C,H,O,NH,O=C,H,NO, horkem se mění ve

2HO a v C,H,NO,. Tu máme za to, že nejprvé kyslič

ník ammonatý NH,O ve NH, a HO se rozkládá, pak že

kyselina octová pouští 1O a ammoniak 1H, což dohromady

opět HO činí; v celku tedy 2HO. Zbytek pak mělby slo

žení C,H,O, NH,(=C,H,NO,), a poněvadž sloučenina NH2

amid nazvána jest, slují tito zbytkové po zahřívání ammo

natých solí kyselin ústrojných vůbec amidy ; z octanu am

monatého tvoří se acetamid, z benzoanu ammonatého benza

mid atd. Silnějším horkem ale, anebo přítomností látek

dychtivě vodu pohlcujících (PO3, BaO), ztrácejí organické

soli ammonaté 4 rovnomocniny vody, tak že pak v nich

žádného kyslíku nezbývá, a zbytek, obsahující jen uhlík,

vodík a dusík, sluje nitryl; tak npř. octan ammonatý

C,H2O,NH,O se mění ve 4HO a C,H,N, tekutinu nazva

nou acetonitryl; benzoan ammonatý C,,H2O3.NH,O ve 4HO

a benzonitryl C14H3N. Obojí však, amidy a nitryly, zahří

vány se silným žíravým louhem, přijímají opět 2HO a 4HO,

rozkládajíce se žíravinou v kyselinu a NHa.

34. Vidíme z právě uvedených dějův, že vlastně ku

každé kyselině náleží také zvláštní její aldehyd, zvláštní

keton, zvláštní uhlovodík, zvláštní taktéž amid a nitryl.

Z nemalého počtu kyselin také již všecky tyto odvozené

sloučeniny známe, z jiných jen částečně neb nic.

Co se týče konstituce organických kyselin jednosytných,

chemikové všickni je uznávají za kysličníky zvláštních ra

dikálův; není však jednota strany povahy těch radikálův.

Tak někteří mají kyselinu octovou za kysličník acetylový

vodnatý C,Ha+Oa+HO, rozumějíce acetylem radikál C,Ha;

aldehyd pak za kysličník acetylnatý vodnatý C,Ha+O+HO,

poměr podobný asi co MnO.HO a MnOaHO; jiní ale kla

dou acetyl =C,H2O, kyselinu octovou pak za C,H,O,

+O+HO, aldehyd za C,H2O,+H. Druhá domněnka pod

poruje se amidy; npř. acetamid C,HaO2.NH, byl by podlé

V. Šafařík, Chemia. 28
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té domněnky C,*#
2

}N t. j. ammoniak, v němž jedna

rovnom. vodíku nahražena radikálem acetylem (=C,H2O2).

Uvidíme vskutku později, že v ammoniaku vodík, buď z

části buď všecken, jinými radikály, jakjednoduchými (prvky)

tak složenými, nahražen býti může.

Rada kyselin mastných.

35. Nejbohatší a nejlépe známá ze všech čeledí orga

nických kyselin je tak zvaná řada kyselin mastných (fette

Säuren), tak nazvaných, protože větší díl jich z mastnot č.

tukův přirozených, jak rostlinných tak živočišných, se vy

vádí. Všecky mají sloučení takové, že je lze vyjádřiti vzor

cem C2nH2nO,. Kladouce na místě písmene n čísla přiro

zená (1, 2, 3 . . . 30), obdržíme řadu 30 formulí:

C„H2O, C,H,O, CgHgO, CsHsO, . . . CooHooO, ; z těchto

každá představuje zvláštní kyselinu. Jelikož pak tyto ky

seliny hydráty jsou, musíme je vlastně psátí C,HO.a.HO,

C,H,Oa.HO . . . vůbec C 2nH2n_1O,HO.

Všecky mastné kyseliny těkají bez proměny, ale bod

varu leží tím výš, čím jsou další začátku řady. Všecky ty,

co méně 20 rovnom. uhlíku mají, jsou za tepla letního te

kuté, ostatní jsou pevné a tají teprvé vyšším teplem. Prv

ních tré mísí se s vodou ve všech poměrech, ostatní jsou

těla mastná a rozpouštějí se jen v líhu a v étheru.

Známeť posud jen asi 20 členův této řady, ostatní buď

velmi nedokonale aneb dokonce nejsou známy. Jsouť pak

ty, jež známe tyto:

Kyselina mravenčí (Ameisensäure) C„H2O,

„ octová (Essigsäure) C,H,O,

propionová (Propionsäure) CgHgO,

„ máselná (Buttersäure) CsHsO4

„ valerová (Valeriansäure) C10H10O,

„ kapronová (Capronsäure) C12H12O,

„ énanthylová (Oenanthylsäure) C14H4O,

„ kaprylová (Caprylsäure) C16H16O,

» pelargonová (Pelargonsäure) C1sHsO,

„ rutylová (Rutylsäure) C20H200,
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Kyselina laurostearová (Laurostearinsäure) C„H,O,

„ myristová (Myristinsäure) CasHasO,

„ palmitová (Palmitinsäure) 32H22O,

„ stearová (Stearinsäure) CagH360,

„ arachová (Arachinsäure) CoH10O,

„ behenová (Behenstearinsäure) C,,H,O,

n cerotová (Cerotinsäure) Cs,H,,O,

„ geocerová (Geocerinsäure) CsgHsgO,

„ melissová (Melissinsäure) CooHooO,

36. Kyselina mravenčí (Ameisensäure, Formylsäure, se

známkou F) C„HOaHO nachází se v přírodě hotova v kou

sadlech mravencův, v žíhadlech vos a včel, v pichlavých

chloupkách kopřiv. Tvoříť pak se mimo to mnohonásobnými

cestami, npř. hnitím jehličí sosnového, násilným okysličo

váním škrobu, cukru, kyseliny vinné atd. Připravuje se

hlavně destilováním škrobu s rozředěnou kyselinou sir

kovou a s burelem (asi 1 č. škrobu, 4 burele, 4 kyseliny,

6 vody). Destilát vodnatý obsahuje mnoho kyseliny mra

venčí; spolu uchází proudmo kyselina uhličitá. Kyselina

šťavelová sušená rozkládá se destilováním prudkým v ky

selinu uhličitou a čistý hydrát kyseliny mravenčí: C,H,O,

=C„H2O,+2CO2. Bez vody není známa. Pouhý hydrát ky

seliny mravenčí připravuje se rozkladem sušeného mravenčanu

olovnatého pomocí sírovodíku a je tekutina bezbarvá, při –1°

mrznoucí, teplem +100° vroucí. Čpíť a chutná pronikavě

kysele, kůži leptá. Hutnotu má 1:24 a mísí se s s vodou

ve všakém poměru.

Kyselinou sirkovou rozkládá se na kysličník uhelnatý

a vodu C,H2O,=2CO+2HO; houbou platinovou, chlórem,

kyselinou dusičnou, kysličníky drahokovův rychle se oxy

duje a ničí: C,H,O,+20=2CO,+2HO. Ze solí rtuťnatých

rozpuštěných, jmenovitě za tepla, hned vylučuje rtuť, ze

sříbrnatých stříbro, ze zlatnatých zlato atd., protože v tom

případku kysličník kovu ony 2O podává.

Mravenčan ammonatý NH,O.C„HO mění se horkem v

kyanovodík a vodu C,NH a 4HO.

O chóroformu (Formylchlorid, Chloroform) se tuto zmi

ňujeme, protože může býti považován za bezvodou kyse

28*
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linu mravenčí, ve které všecek kyslík chlórem zastoupen:

C,H Cla. Jestiť mok bezbarvý, hutnoty 148, vroucí

teplem 61", chuti a vůně pronikavě sladkých. Nehoří, pára

jeho delší čas vdychovaná způsobuje mdlobu úplnou, která

několik minut trvá a pak zase beze škody míjí, spolu pak

ztrátu citelnosti. Z té příčiny nyní k omamování lidí při

operacích chirurgickýeh slouží. Připravuje se hlavně de

stilováním 4 č. líhu se 3 č. vody a 1 č. vápna chlórového:

v jímadle se nabírá voda a pod ní chlóroform, neboť se

s vodou nemísí. Žíravým draslem se mění za horka (ač

zdlouhavě) ve mravenčan draselnatý a chlórid dr. C,HCl,

+4KO=C,HO,KO+3KCl.

Iódoform C,HI, tvoří leskle citronové lupeny šesti

hranné, těkavé a silně šafránem zapáchající.

37. Kyselina octová (Essigsäure, Acetylsäure se znám

kou A) C,H,O, tvoří se hlavně kyselým kvašením č. ky

sáním z líhu C,H2O, pak suchou destilací ze dříví C12H100,0

Líh sám pro sebe na vzduchu nemění se, u přítomnosti však

kvasidla okysličuje se ; ztráceje 2H mění se v aldehyd a

vodu; C,H,O, +2O=C,H,O,+2HO; aldehyd pak pohlcuje

ze vzduchu ještě 2O a mění se v kyselinu octovou: C,H,0,

+2O=C,H,O,..

Výminky, pod nimiž se kvašení kyselé děje, tyto jsou:

voda (bezvodý líh nikterak nekyše), vzduch, teplota ne

nižší +12" a ne vyšší +35° (nejlíp mezi 20° a 35°), koneč

ně kvasidlo. Některé z počtu obyčejných lihovatých te

kutin již kvasidlo v sobě mají (víno, pivo), tak že ku pře

vedení jich na ocet stačí postaviti je na povětří za tepla

dotčeného. K jiným teprvé sluší kvasidlo přidati. Že pak

vzduchu ke kysání nevyhnutelně potřebí, možno jest zvět

šeným přístupem vzduchu velmi je zrychliti, a na tom za

kládá se rychlé octářství (Schnellessigfabrikation). Sudy

6–8' vysoké, u dna kohoutkem opatřené, mají kolem vy

puklého obvodu svého řadu průduchův, nahoře pak víko

mnohonásob provrtané. Uvnitř naplňují se hoblovinami

bukovými, dříve do octa namočenými, na ty pak pouští se

skrze díry víka zdlouhavě líh asi s 8–9 č. vody smíšený;

líh na povrchu hoblovin rozptýlený, dotýkaje se vzduchu

;

l
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neustále skrze sudy proudícího, mění se v ocet; tekutina

musí (během 3 dní) 3kráte protéci, nežli docela zkyše. Tepla

se okysličováním v sudech až do 30° i 40° vyvinuje,

V malé míře lze ukázati rychlé okysličení líhu, když

jej nakapeme na čerň platinovou a vše pak zvonem skle

něným přikryjeme. V krátce tvoří se tolik kyseliny octové,

že se pára její na zvonu v kapkách sráží.

Když se dříví v zavřených nádobách destiluje, nabývá se

co zbytku výtečného uhlí dřevěného; spolu pak destiluje se

tekutina vodnatá, na které pluje vrstva hustých přismahlých

olejův a pryskyřic. Vodnatá částka sluje dřevěný ocet (Holz

essig) a obsahuje (mimo mnohé jiné látky) hlavně kyselinu

octovou a alkohol methylový. Ocet nasycuje se vápnem,

vyloučená smůla se sebéře; ocet pak se odkouří poněkud,

smísí se s roztokem soli Glauberovy (NaO.SOa), čímž se

vyloučí sádra a v roztoku je octan sodnatý: C,H,OaCaO

+NaO.SOa=C,H2OaNaO+CaO.SOa: Octan sodnatý se od

kuřováním na sucho vypraví a suchý zahřívá asi ke 200°, jimiž

přiboudliny dílem v parách prchají, dílem uhelnějí. Zbytek

rozpuštěním a překrystalováním se mění v čistý octan sod

natý, jenž destilován s vodnatou kyselinou sirkovou neb sol

nou kyselinu octovou vodnatou poskytuje.

Také kvašením mořských řas tvoří se znamenité množ

ství kyseliny octové.

K nabytí pouhého hydrátu kyseliny octové destiluje

se 8 č. cukru olověného (octanu olovnatého), delším sušením

vody krystalové zbaveného, se 7 č. dvojsíranu draselnatého

teplem pokud možná mírným PbO.C,H2Oa+KO.HO.2SO3

=C,H,O,HO+PbO,SO,+KO.SO,

Hydrát kyseliny octové je tekutina bezbarvá, chuti

ostro-kyselé, zápachu kyseločpavého, pronikavého, ve smí

šení se množším vzduchem příjemného, hutnoty 1063

(při +18"); teplem +120° vře a mění se v páry bezbarvé,

modrým plamenem hořlavé, při +0" mrzne ve hmotu ledu

podobnou, avšak teprvé teplem +16" zase jihnoucí (proto

ledovým octem, Eisessig, sluje). S vodou a líhem ve všech

poměrech se mísí, vodou rozřeďována větší hutnosti nabývá,

pokud se nepřidá tolik vody, co již obsahuje: pak má



430

hutnost 1079 a složení C,H,Oa+2HO. Dalším přídavkem

pak vody hutnosti zase pravidelně ubývá. -

Obyčejný ocet je kyselina octová vodnatá, mající jen

od 2 do 4% hydrátu; mimo to obsahuje látky podlé původu

octa rozličné, barvu a chuť od kyseliny čisté rozdílnou způ

sobující. Množství kyseliny pouhé v octu poznáváme nej

snadněji množstvím sušené sody (NaO.CO,), jehož požaduje

by jím nasycena byla: dobrý ocet má '/16 své vlastní váhy

sody suché nasycovati.

Bezvodá kyselina octová C,HaOa obtížně se dobývá;

je tekutina hutnoty 107, vře teplem 139" a zapáchá pro

nikavě kysele. Vřelou vodou ihned v hydrát se obrací.

38. Octany (Essigsäure-Salze, Acetate). Octan drasel

natý je látka rozplývavá; sodnatý krystalovaný tvoří bílé

klinorhombické hranoly, mající složení C,H2Oa.NaO+6H0,

nevětrající, rozpustné ve 4 č. chladné vody. Teplem +100"

tratí vodu, snáší však velké horko bez rozkladu; teprvé při

+315° na vzduchu shořuje. Octan hlinitý (Al„Oa.3C,H,0;)

je bílý, rozplývavý, užívá se ho však obyčejně jen v podo

bě tekuté co mořidla (Beize) ku potiskování tkanin barva

mi. Poněvadž k tomu konci čistého netřeba, připravuje se

sléváním roztokův kamence a cukru olověného, kdež pak

s octanem draselnatým aneb ammonatým je pomíšen, npř.

Al,0a3SO, + KO.SO, a 4(PbO,C,H,Oa) = 4(PbO.S0a), pak

Al2O3.3C,HaOa a KO.C,HaOa.

Octan železitý (Essigsaures Eisenoxyd) připravuje se

rozpouštěním kysličníku železitého vodnatého v kyselině

octové a je hnědý. Sloužít barvířům pod jmenem mořidla že

lezného (Eisenbeize) za důležité mořidlo pro barvu černou, a

připravuje se k tomu konci dlouhým zavlažovaním železa

s octem dřevěným. Tvoří se prvotně octan železnatý, jenž

ale vzduchem rychle v octan železitý se mění. Tato připra

vevina je tekutina hustá, černohnědá, zápachu přiboudle ky

selého, chuti svraskavé.

Octan olovnatý (Essigsaures Bleioxyd) byl a dílem jest

i posud nejdůležitější z octanův; ovšem pak nyní mnohdy

lacinějším octanem sodnatým se nahražuje. Fabričně se

připravuje rozpouštěním glejtu v čistém octu a odkuřová
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ním roztoku. Tvoříť veliké bílé hranoly snadno štípatelné,

mající složení C,H2OaPbO+3HO. Na teplém vzduchu

větrá, rozplývá se v 1'/, č. chladné vody, také v líhu, a chutná

sladce i svraskavě; z této poslední příčiny sluje ode dávna

cukrem olověným (Bleizucker). Jestiť jed jako všecky soli

olova. Slouží mnohonásob v barvířství, lékařství atd.

Jsou také zásadnaté octany olova, npř. dvojoctam troj

olovnatý, octan dvojolovnatý a octan trojolovnatý. Poslední

je poněkud důležit a tvoří se, kdykolivěk roztok octanu

olovnatého nadbytečného kysličníku se dotýká (nejrychleji

ovšem za horka). Jestiť sůl bílá, snadno rozpustná, a roz

tok, jenž silně lakmus modří, sluje octem olověným (Blei

essig). Slouží v lékařství a ku připravování běloby, poně

vadž se kyselinou uhličitou rozkládá v bělobu a octan olov

natý, jenž znova kysličník olovnatý přijímá a zásaditý octan

tvoří atd.

Octan měďnatý sluje obecně plísťa (Grünspan) a je též

několikerý; obojetný sluje plísta destilovaná (destillirter

Grünspan) a tvoří veliké, temně černozelené krystaly rhom

bické, prášku i roztoku ve vodě (13 č. chladné, 5 č. vřelé)

modrozelených. Tyto krystaly jsou C,H2Oa.CuO+HO a

větrají na vzduchu. Připravují se nasycením vřelého octa

kysličníkem měďnatým aneb plístou obecnou. Tato (ge

meiner Grünspan) je dvojí: modrá a zelená. Prvá připra

vuje se v jižních Francouzích kladením čistých měděných

desk do kvasících matolin (mláta hroznového), na nichž se

co kůra oklepatelná nasazuje; je modravá, houbovitá, roz

pouští se málo ve vodě a obsahuje hlavně octan dvojměď

natý 2CuO,C,H,O,+6HO. Druhá je bledě zelené, suché,

houbovité tělo, připravuje se v Grenoblu a ve Svédích;

jest pak smíšenina octanu dvojměďnatého se dvojoctanem

trojměďnatým 3CuO.2C,H,Oa+6HO. Octany měďnaté slouží

v lékařství, barvířství a barvářství atd. ·

Švajnfurtská zeleň (Schweinfurter Grün), překrásná barva

ohnivě zelená, je sůl podvojná z octanu i arsénanu měďna

tého CuO.C,H,Oa+3(CuO.AsOa). Tvoříť se smíšením rov

ných částí octanu měďnatého a kyseliny arsénové ve vřelém

roztoku. Je prášek těžký, ohnivě zelený, ve vodě neroz
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pustný. Jest ještě jiných podobných sloučenin, jsou ale

všecky velmi jedovaté, jako i sám octan měďnatý.

39. Aldehyd, Aceton. – Aldehyd C,H,O, je takořka

nižší kysličník téhož radikálu co kyselina octová. Líh při

jímaje 4O mění se v kyselinu octovou a vodu, přijímaje pak

jen 2O mění se v aldehyd a vodu. Ostatně nejen okysličo

váním lihu, ale i jiných látek (cukru, bílku) tvoří se alde

hyd. Obyčejně připravuje se destilováním lihu s kyselinou

sirkovou a burelem aneb líhu s kyselinou chrómovou;

těžko však jest vyrobiti čistý. Tento je tekutina ři

ďounká, bezbarvá, hutnoty 0-80, nad míru těkavá, neboť

vře již teplem +21", mísí se s vodou, líhem a étherem.

Vůni má zvláštní z daleka étherickou, z blízka pak

působí křeč ve chřtánu. Hoří a přitahuje na vzduchu

lakotně kyslík, měně se v kyselinu octovou: C,H,O2+2O

=C,H,O,. Taktéž kysličníkům drahých kovův kyslík ubírá

a je redukuje. Roztok stříbrnatý s kapkou aldehydu smí

šený zahřátím stříbro co lesklou mázdru na stěnách sklenice

osazuje. S ammoniakem se slučuje chemicky a tvoří bílé

křehké rhomboèdry, aldehyd ammonatý (Aldehyd-ammoniak,

C,H,O2.NH3), rozpustné ve vodě a líhu, nerozpustné v étheru.

Aceton je tekutina řídká, bezbarvá, hutnoty 081,

vroucí teplem 56°, mísitelná s líhem a vodou, chuti a zá

pachu kořenných, občerstvujících; máť složení C,H,O neb

CeHgO2, a nabývá se jí destilováním suchým octanův žíra

vinných aneb cukru olověného se žíravým vápnem smíšeného.

40. Kyselina propionová CgH2O,HO podobá se v ne

jednom ohledu octové; jestiť tekutina kyselá, vroucí teplem

+138°, s vodou mísitelná; kyselinou fosforečnou ale k

vodě přidanou od této se odděluje a nad ní co olej splývá;

tou vlastností pak činí přechod od octové kyseliny k ná

sledujícím.

41. Kyselina máselná (CgH,O,HO) nachází se ve spo

jení se zvláštní zásadou (glycerinem) v másle a jiných tu

kách přirozených, volná ve chlebu svatojanském; mimo to

tvoří se kvašením cukernatých látek za vyššího tepla, hnitím

sýra i klihu, také za okysličování bílku, masa a klihu bu

relem aneb kyselinou chrómovou. Nejhojněji zplozuje ji roz
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tok cukru, smíšený s křidou a troškem hnijícího sýra, když

jej několik neděl teplem +30° hřejeme. Cukr C12H,„O,a

mění se zprvu v kyselinu mléčnou CgHgOo, pak ale v ky

selinu máselnou; spolu pak uchází vodík a kyselina uhliči

tá: 2CgHgOg=CsHsO,+4CO,+4H. Tekutina tuhne konečně

takořka v koláč máselnanu vápenatého CsH,Oa.CaO, a ten

rozpuštěn ve vodě i rozložen kyselinou solnou pouští na

vrch tekutiny kyselinu máselnou co vrstvu lehčí, koleji po

dobnou. Čistá je tekutina bezbarvá, chuti silně kyselé,

zápachu pronikavě kyselého (co ocet), ale spolu nepří

jemného co pot neb žluklý tuk. Hutnotu má 0,97 a vře

teplem +157°. Na papíře způsobuje skvrnu mastnou po

malu mijející, s vodou pak nicméně dokonale se mísí, ale

přidáním kyseliny sirkové neb soli k vodě od té se od

děluje a co olej na vrch vyplývá,

Soli její (máselnany, Buttersäure-Salze) sekrystalují,vlhké

páchnou máslem.

42. Kyselina valerová C10H,Oa.HO je volná v kořenu

valeriany č. kozlíku lékařského (Baldrian) – odtud jmeno

její – a v kůře i v plodech kaliny. Pak je ve spojení se

glycerinem v trámu delfína kulohlavého; mimo to tvoří se

okysličováním tak zvaného přiboudlého oleje, konečně hni

tím sýra a zvířecích látek,

Tak zvaný přiboudlý olej, lépe alkohol amylový, stojí

ku kyselině valerové v tomtéž poměru, co alkohol obecný

ku kyselině octové, máť složení C10H, „O,; přijmutím pak

4 rovnom. kyslíku mění se ve vodu a kyselinu valerovou:

C,oH12O,+4O=C10HI0O,+2HO. Toto okysličení líhu amy

lového děje se za tepla v křivuli kyselinou chrómovou roz

puštěnou: destilujeť se voda a na ní splývá kyselina valerová

co olej. Kořen kozlíkový třeba jen s vodou destilovati, aby

dostal kyselinu valerovou,

Cistý hydrát kyseliny valerové (Valeriansäurehydrat)

je tekutina řídká, bezbarvá, hutnoty 0,94, a vře teprvé

při +175°. Chutná překysele a ostře, červení silně lakmus,

zápach má zvláštní kyselý a prožluklý, poněkud co hnilý

sýr. Na vodě pluje co olej, s líhem a étherem dokonale se

mísí; také ve vodě jeli jí mnoho (aspoň 30 č.), se rozpouští.
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Soli její (valerany) za vlhka páchnou kyselinou, jsou

na omak a pohledění mastné, ve vodě snadno se rozplývají.

43. Kyselina kapronová C,„H,,Oa.HO, énanthylová

C1, H,a Oa: HO, kaprylová C 16 H15 Oa: HO, pelargonová

C,sH,,O,HO a rutylová čili kaprinová (Caprinsäure, Rutyl

säure) CooH,,O,HO jsou vesměs tekutiny olejovité, ve vodě

nic neb přemálo rozpustné. První, třetí a pátá v másle,

v tuku kokosového ořechu a v jiných mastnotách jsou ob

saženy; pelargonová v čapímnůsku růžovonném (Pelargo

nium roseum), odtud jmeno. Kyselina rutylová jen v letě

je tekutá, v zimě tvrdá, neboť teprvé teplem +27° jihne.

Vůbec tím snadněji mrznou, tím nesnadněji vrou, čím výše

v řadě stojí; soli jejich vesměs mastné povahy jsou a tím

méně ve vodě rozpustlivé, čím kyselina vyšší v řadě.

44. Kyseliny z řady mastných posud námi v uvážení

brané od ostatních tím se dělí, že tekuté jsou a že dosti

snadno těkají; neboť ačkoli větší díl jich má bod varu vy

soko položený, předce s vodou destilovány těkají úplně.

Ty ale, o kterých mám nyní jednati jest, jsou za obyčejného

tepla skupenství pevného, i ačkoli též bez proměny těkají,

předce k varu svému tak vysoké teploty potřebují, že se

snadno jí rozkládají, neníli přístup vzduchu zamezen; s

vodou pak destilovány málo neb nic netěkají. Ve vodě ne

rozpustné jsou, v líhu a étheru se rozpouštějí, v teplém

snadněji nežli ve chladném, stydnutím pak z roztoku se kry

stalují. Soli jejich nerozpouštějí se ve vodě, vyjma soli ži

ravinné: naše mýdla jsou sloučeniny těchto pevných mast

ných kyselin (a kyseliny olejové, o které později) se ží

ravinami. Přirozené tuky jsou sloučeniny těchto mastných

kyselin se glycerinem CeH2O3.3HO, zvláštní organickou

zásadou; avšak není tuku, který by jen jednu kyselinu ob

sahoval, vždy jich více jest. Důležitý znak ku rozeznávání

těchto pevných mastných kyselin je teplo, kterým tají; to

pravidelně každým stupněm řady o 3–4° se zvyšuje.

Zde jen o hlavních třech pojednáme.

45. Kyselina palmitová CaaHarOa.HO nachází se v tak

zvaném palmovém másle (Palmbutter), jež se z plodův

palmy olejné (Elaeis guineensis) vyvařuje, též v tuku ořechu
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kokosového, pak v tuku vorvaním (Wallrath), v tomto po

sledním sloučena s kysličníkem cetylnatým Ca2HaaO, a ještě

ve mnoha jiných přirozených tukách, npř. v loji dobytčím,

v sádle vepřovém a husím, v oleji dřevěném atd. Vorvaň

vařena se žíravým louhem sehnaným mění se v palmitan

draselnatý KO.CaaHa,O, a hydrát kysličníku cetylnatého č.

éthal CaaHaaO.HO; roztok pak se chlóridem vápenatým

smíšený osazuje nerozpustný palmitan vápenatý CaO.

Ca„Ha,Oa; tento, několikkráte líhem vyvařen (by přimíše

ného éthalu zbaven byl), rozloží se konečně za horka ky

selinou solnou. Kyselina palmitová splývá na vrchu co olej

brzy tuhnoucí, a musí se opětovným krystalováním z hor

kého líhu čistiti. Jestiť bílá, tvoří hedbávně lesklé lupínky

a jehličky mastné, taje teplem 62° a působí (v roztoku lí

hovém, neboť voda ji nerozpouští) slabě na lakmus. Soli

její palmitany (Palmitinsäure-Salze) slují.

46. Kyselina stearová CagHagOaHO je mimo kyselinu

olejovou nejrozšířenější všech mastných kyselin, neboť se

téměř ve všech, jak pevných tak měkkých a tekutých tu

kách rostlinných a zvířecích nachází, sloučena ovšem se

glycerinem, kterážto sloučenina stearin sluje, a větší částku

tuku hovězího i skopového skládá. Ku nabytí kyseliny čisté

vaří se 4 č. tuku skopového s 1 č. žíravého drasla a 4 č.

vody, pokud se tuk v žíravině nerozpustí t. j. v mýdlo ne

promění. Toto mýdlo (jež obsahuje hlavně stearan, pak

palmitam a olejan draselnatý) rozpustí se v 6 č. vřelé vody,

a pak se přidá asi 50 č. studené vody. Tím se uvedené

soli rozloží na sůl kyselou, ve vodě nerozpustnou, a na ží

ravinu volnou. Usazujeť se hlavně dvojstearan draselnatý

CagHasOa.KO+CagHasOa.HO v lupenech bílých, perlově

lesklých, spolu něco dvojpalmitanu a dvojolejanu draselna

tého; sedlina ve vřelém líhu rozpuštěná usazuje chladnouc

téměř čistý dvojstearan draselnatý, jenž pak kyselinou sol

nou rozložen kyselinu stearovou poskytuje. Tato krysta

luje se z líhového roztoku v lupenech stříbrolesklých, teprvé

teplem +69" tajících.

Naše stearinové svíce jsou nečistá kyselina stearová.

Ta ale k tomu nikoli draslem leč toliko vápnem z loje
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se připravuje; stearan vápenatý CagHasOaCaO, účinkováním

vápna a vřelé páry vodní utvořený, rozkládá se kyselinou

solnou, čímž se kyselina stearová, spolu ale palmitová

a olejová vylučují. Smíšenina těchto kyselin chladem ztvrdlá

silně se lisuje, čímž se tekutá kyselina olejná vytlačí, pak

s troškou vosku do kadlubův se leje.

Stearany (Stearinsäuresalze) jsou ve vodě nerozpustné,

vyjma stearany alkalií. Tyto rozpouštějí se ve skrovném

množství vody bez rozkladu, ale přidanou solí kuchyňskou

aneb dostatečným žíravým draslem vylučují se v podobě

sýrovatých klkův, za tepla dohromady lnoucích a naše mýdlo

poskytujících. Roztok stearanův žíravinných, ve vodě ne

mnohé čirý, větším množstvím vody se rozkládá (jako již

bylo řečeno), an se dvojstearan ve vodě nerozpustný co

pěna vylučuje a žíravina volná ve vodě zůstává. Na tom

se zakládá působení mýdla, neboť naše obecná tvrdá mýdla

jsou hlavně smíšenina stearanu i olejanu sodnatého s málem

palmitanu sodnatého. To co působí, že mýdlo nečistotu

ubírá, jest vlastně alkalí rozkladem mýdla vyproštěné a ve

vodě rozpuštěné.

Ještě do nedávna uváděno ve všech knihách mezi ky

selinou palmitovou a stearovou co třetí zvláštní látku ky

selinu margarovou, Margarinsäure. Mělať míti sloučení

Ca,Ha4O4, krystalovati se v lupenech perlově lesklých a táti

teplem +60°. Soli její (margarany) ostatně nad míru se

podobají stearanům. Bylať ale podivná věc, že tála menším

teplem nežli kyselina palmitová, kterážto předce v řadě

pod ní stojí. Nedávno konečně objeveno, že kyselina mar

garová není leč pouhá smíšenina palmitové a stearové,

která ovšem menším teplem taje nežli každá ze součástí

jejich pro sebe, jako Rose-ův kov a jiné podobné smí

šeniny.

47. Kyselina cerotová Cs4HsaOa.HO nachází se ve vosku

včelím, a sice volná, tvoříc v něm značnou část. Vosk vy

vařuje se opětně líhem, pokud se ho něco rozpouští; líh pak

stydna osazuje nečistou kyselinu cerotovou. Po dokona

lém čištění z líhu krystaluje se v zrnkách bílých, taje teplem
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+79° a tuhnouc mění se v tělo k vosku podobné, ač drobně

krystalované.

Řada kyseliny olejové.

48. Tato řada v nejednom ohledu velice ku předešlé se

podobá, ač daleko tak úplně propátrána není. Nižší členové

jsou tekutiny povahy vodnaté, střední jsou olejovité, nej

vyšší skupenství pevného. Ve složení svém podobají se

velmi kyselinám mastným v užším smyslu tak zvaným,

majíť vesměs (co hydráty) 40, ale počet atomův uhlíkových

vesměs o 2 převyšuje počet atomův vodíkových, takže slo

žení jich se řídí vzorem C2nH2n–2O,. Blíže známy jen

tyto jsou:

Kyselina akrylová (Akrylsäure) CaH,O,

„ angeliková (Angeliksäure) C10HsO,

„ pyroterebová (Pyroterebinsäure) C,„H10O,

„ damalurová (Damalursäure) C14H12O,

„ hypogéová (Hypogaeasäure) Ca2H300,

„ olejová (Oelsäure) CagH34O,

„ déglylová (Döglingsäure) CasH360,

eruková (Erucasäure) C14H12O,
j)

49. Pro nás jediné zajímavá z té řady je kyselina

olejová CagHaaO, HO, která téměř všech tukův přirozených

součástka jest; obzvláště ale tuky tekuté č. oleje skládají

se po části své daleko největší jen z oleinu t. j. kyseliny

olejové se glycerinem spojené. Nejlíp se připravuje z oleje

mandlového, olej olivový obsahuje dosti značné množství

stearinu, odtud pak za chladu zimního tuhne, což mandlový

nečiní; olej řepkový obsahuje místo kyseliny olejové

erukovou.

Olej mandlový vařen se žíravým louhem zmydelňuje

se, t. j. glycerin draslem se vyhání a mastné kyseliny spo

jují se s draslem v mýdlo. Toto ve vodě se rozpustí a smísí

s roztokem octanu olovnatého: tu se utvoří sedlina, obsa

hující mastné kyseliny oleje (stearovou, palmitovou, olejo

vou) s kysličníkem olovnatým spojené. Tato smíšenina solí

olovnatých usušena zavlažuje se s étherem, jenž výhradně
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olejan olovnatý (Oelsaures Bleioxyd) rozpouští. Olejan olov

natý pak po vypaření étheru zbývající kyselinou solnou

se rozkládá a pouští kyselinu.

Čistá kyselina olejová je za obyčejného tepla bez

barvý, řídký, na vodě splývající olej, bez chuti a zápachu.

Lakmus nečervení, s vodou se nemísí ani v ní nerozpou

ští, v líhu ale a étheru rozplývá se lehounce. Při –4" mrzne

a krystaluje se, zmrzlá pak ale teprvé při +14" zase taje. Na

vzduchu lakotně přitahuje kyslík, žlutne, hnědne, a mění

se v látku silně kyselou. Dotýkajíc se kyseliny dusíkové

(NO,) neb dusičnanu rtutičnatého, mění se v krátce ve hmotu

tvrdou, bílou, krystalovitou, která docela totéž složení

má co neproměněná kyselina, ale docela jiné vlastnosti.

Tato látka je také kyselina, s olejovou isomerická, a sluje

kyselina elaidová (Elaidinsäure). Krystalujeť se v lupenech,

taje teprvé teplem +45" a může býti bez proměny desti

lována, kdežto olejová suchým destilováním se rozkládá.

Také s glycerinem spojená kyselina olejová tak se mění

působením jmenovaných skoumadel, a kyselina elaidová se

glycerinem ve spojení trvá, tvoříc elaidin : proto na př.

olej olivový, smíšen s troškou dusičnanu rtutičnatého, dosti

rychle se mění ve hmotu bílou, tvrdou.

Olejany (Oelsäure-Salze) podobají se docela solem mast

ných kyselin; olejany alkalií jsou ve vodě rozpustné, ostatní

pak nic. Olejan draselnatý a sodnatý jsou hlavní podstata

mýdel měkkých (z oleje vařených) a rozkládají se taktéž

množší vodou na alkalí volné a na nerozpustný dvojolejan,

jenž co mazavá pěna na vodě splývá.

Kyselina olejová rozkládá se suchým destilováním na

rozličné plynné a tekuté uhlovodíky a na kyselinu smahlo

olejovou (Fettsäure, Brenzölsäure) CaoH,gOg2HO, která z na

destilované tekutiny v lupenech slídě podobných se krystaluje.

Totéž se děje za destilování suchého všech tukův kyse

linu olejovou obsahujících, tak že tudíž snadno přítomnosť

její v jakémkolvěk tuku vypátrati lze.

Kyselina eruková C4,H,IO,HO se glycerinem spojená

tvoří větší čásť oleje řepkového; je bílá, povahy mastné,
taje při +34°. •
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Řada kyselin aromatických,

50. Této ještě méně členův známe nežli předešlých.

Jsouť to vesměs látky pevné, krystalované, ohněm bez pro

měny těkavé, naproti skoumadlům neobyčejně stálé a roz

ličnými svými rozklady množství znamenitých a zajímavých

sloučenin odvozených poskytující. Známe bezpečně tyto:

Kyselinu benzoovou (Benzoesäure) C14HgO,.

3) toluovou (Toluylsäure) CIeHgO,.

;) kuminovou (Cuminsäure) CaoH12O4.

K nim druží se co látka velmi jim podobná, ač do té

řady homologické nenáležitá, kyselina skořicová (Zimmt

säure, Cinnamylsäure) C,sHsO;. Nejdůkladněji propátrána

je kyselina benzoová a co s ní souvisí.

51. Kyselina benzoová C1,H2Oa.HO volná je podstatná

součástka pryskyřice benzoové (Benzoëharz), která z vý

chodo-indického stromu Styrax benzoin pochází ; odtud pak

i jmeno své má. Mimo to i v jiných pryskyřicích a balsá

mech obsažena jesť, pak se tvoří okysličováním silice hoř

komandlovć (na vzduchu), kyseliny skořicové, nýbrž i ma

sa, bílku a sýra pomocí kyseliny chrómové; konečně pak

kyselina hippurová C,sH„NO, rozštěpuje se silnými skou

madly v benzoovou a ve glykokoll C,H,NO,

Z pryskyřice benzoové se obyčejně připravuje takto:

pryskyřice hrubě roztlučená dá se do ploského kotlíku mě

děného neb železného, jenž pak listem papíru pijavého

pevně se převáže. Na to ještě se nalepí vysoký kužel z pa

píru tvrdého psacího, a kotlík nyní mírným ohněm uhelným

zdola se zahřívá. Pryskyřice taje, kyselina benzoová v páry

se mění, a tyto páry procezené papírem pijavým zhušťují

se v kuželi papírovém v podobě velikých, lesklých, a ten

kých lupenův. Přismahlé oleje teplem taktéž se tvořící

pohlcuje pijavý papír. Částka olejův nicméně při kyselině

jesť a dává jí vůni vanillovou. Více kyseliny (asi 15%) na

bývá se z pryskyřice drobně rozetřené a opětně s vá

peným mlékem vařené. Odvary procezené obsahují benzoan

vápenatý CaO.C14HsOa, a přesyceny byvše kyselinou sol

nou osazují všecku kyselinu benzoovou v lupenech.
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Silice hořkomandlová čistěná má složení C, „HgO2 a

přijímá na vzduchu kyslík, čímž se za krátký čas téměř

úplně v pěkně krystalovanou kyselinu benzoovou mění:

C14HgO,+2O=C14HgO,.. -

Kyselina benzoová tvoří bezbarvé, tenké a perlově

lesklé lupeny, nevonné, chuti škrablavě kyselé. Teplem

+121° taje a při +250° vře; pára její náramně škrabe a

dusí ve chřtánu; hoříť plamenem jasným, čadivým. Ve vodě

chladné velmi málo se rozpouští, v teplé více, v líhu a éthe

ru přesnadno. Soli dává benzoany (Benzoate, Benzoe

säure-Salze), ve kterých místo hydratové vody kysličník

kovu nějakého drží. Pro krátkosť mívá mnohdy znak Bz.

Známeť ji také bezvodou: C1,H2O,.

Chlórem a kyselinou dusičnou velmi pomalu se mění;

prvým v kyselinu chlóro-, dichlóro- a trichlóro-benzoovou,

t. j. benzoovou, ve které 1, 2, 3 rovnom. vodíku tolikými

rovnom. chlóru zastoupeny jsou; kyselinou dusičnou mění se

v kyselinu nitrobenzoovou C,,Hg } O, a dinitrobenzoovou

C. „H 4

#{o.
52. Silice hořkomandlová (nevlastně olej z hořkých

mandlí, Bittermandelöl) tvoří se z hořkých mandlí a vůbec

z hořkých jader plodův rostlin mandlovitých a slívovitých.

Tyto obsahují zvláštní látku nazvanou mandlovinu čili amyg

dalin C40H27 NO2a; tato je sloučenina sdružená z cukru,

kyanovodíku i silice hořkomandlové, ve kteréžto skutečně

se rozštěpuje působením bílkoviny v mandlích obsažené,

když mandlím rozetřeným a vodou +30° teplou politým za

24 hodin kvasiti dáme. Po kvašení se míchanina destiluje;

pod vodou v jímadle leží co vrstva oleji podobná silice,

avšak ještě kyanovodíkem znečištěná, jehož se zbavuje de

stilováním přes míchaninu vápna se skalicí zelenou.

Čistá silice hořkomandlová je tekutina bezbarvá,

hutnoty 104, chutná palčivě, voní pronikavě ač - příjemně

hořkými mandlemi, a rozpouští se v 30 č. vody, v každém

množství líhu a étheru. Také s mastnotami dokonale se

mísí; na papíru mastnou skvrnu brzy mijející způsobuje,
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Vře teplem +180°, ale těká hojně se vřelou párou vodní,

nýbrž i teplem vzdušným. Čistá do těla přijata neškodí,

surová (nečistěna vápnem a skalicí) působí co jed (kyano

vodíkem přimíšeným).

Chováním svým chemickým má se ku kyselině ben

zoové dokonale jako aldehyd octový ku kyselině octové.

Neboť C,H,O,+O2=C,H,O, a C,,H,O,+O, = C,,H,O,..

Vskutku pak se na vzduchu mění v kyselinu benzoovou

tím rychleji čím je čistější; ještě rychleji okysličovadly,

na př. kyselinou dusičnou. Proto právem sluší silici hořko

mandlovou míti za aldehyd kyseliny benzoové.

Chlórem se mění silice hořkomandlová ve zvláštní te

kutinu bezbarvou, těžkou a pronikavě čpavou, hutnoty

1:25, vroucí teprvé teplem +196°. Složení její jeC,,H,O,CI;

působí-li na iódid draselnatý, tvoří se KCl a C,,H,O,I, látka

v bezbarvých lupenech se krystalující. Podobně lze i připra

viti sloučeniny C14H2O,Br, C,,H,O,S, C,H,O,Cy. Z té

pak příčiny, že tuto skupení atomův C14H2O, s jinými

prvky se spojuje, soudí nejmnožší chemikové, že C,,H,O,

je radikál sloučenin těch, jako i kyseliny benzoové; radikál

ten zovou benzoyl=Bz.

Byla by pak

kyselina benzoová =BzO-+-HO,

silice hořkomandlová =Bz+H=benzoylovodík,

C14H2O,Cl =Bz+Cl=chlórid benzoylnatý atd.

Jiní naproti tomu kladou benzoyl=C14Hs; kyselina

benzoová pak i její aldehyd bylyby dva hydráty kysliční

kův různých, jednoho vyššího (C,,Hs) O,+HO a druhého

nižšího (C14Hs)O+HO. Viz však o tom, co již při kyselině

octové bylo pravíno. /

53. Alkaliemi za horka rozkládá se kyselina benzoová

dokonale za vzorem octové a ostatních mastných kyselin. Obo

jetné benzoany alkalií, na př. benzoan vápenatý CaO.C14H13Oa

rozkládají se horkem dostatečným ve zbytek uhličitanu vá

penatéhoCaO.CO, a v benzon C,aHgO (čili vlastně C26EI10O2.)

Benzon t. j. keton kyseliny benzoové je látka krásně kry

stalovaná, bezbarvá; taje teplem 46", vře teprvé při +315",

ani se touto nemalou teplotou nerozkládá.

29
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Nadbytkem vodnatých žíravin, na př. hašeného vápna,

rozkládá se kyselina benzoová za horka na 2CO, a uhlo

vodík zvláštní tekutý, těkavý a příjemně vonný: C14H2O,

=2CO, a C,„Hg. Rozklad docela podoben rozkladu kyseliny

octové (C,H,O,=2CO,+C,H,). Onen uhlovodík C12Hc sluje

benzol (také benzin), má hutnotu 085, křehne při +0" ve

hmotu obecnému cukru podobnou, vře teplem +81".

Chlórem se mění benzol ve chlórobenzol C12HsCl a

trichlórobenzol C,„HaCla : kyselinou dusičnou dýmavou a

teplou vnitrobenzol C,„H,NO, tekutinu zažloutlou, ve vodě

nic ovšem ale v líhu a étheru rozpustnou, při –3" mrznoucí,

při 220° vroucí. Voní příjemně hořkými mandlemi.

Benzol se nyní fabričně připravuje z dehtu kameno

uhelného, v němž –jako vůbec ve zplodinách suché de

stilací tukův, pryskyřic a dřevnatin – nemalou částku tvoří.

Užívá se ho co výborného rozpustidla na pryskyřice a tuky;

mimo to se z něho připravuje nitrobenzol, jenž vonidlářům

nahražuje drahou silici hořkomandlovou. k

54. Semena tak zvaného Římského kmínu (Cuminum

Cyminum) s vodou destilována poskytují těkavou voňavou

silici, která je smíšenina dvou látek, jedné bezkysličné,

uhlovodíku kymolem (Cymol) nazvaného CaoH,4, druhé ky

slíkaté, která sluje kuminol a má sloučení C,oH12O2. Tato

se na vzduchu, ještě rychleji kyselinou dusičnou mění v ky

selinu kuminovou (Cuminsäure) CaoH,2O,=CaoH1,Os.HO,

bílou, krystalovanou, bez proměny těkavou. Se zásadami

dává kuminany, s nadbytkem hydrátu vápenatého destilo

vána rozkládá se ve 2CO2 a v uhlovodík kumol C,sH12,

průhlednou aromatickou tekutinu, vroucí teplem +148".

Kumol vařen s kyselinou dusičnou mění se v kyselinu to

luovou C1cHsO4, velmi podobnou kyselině benzoové a ku

minové; tatáž s nadbytkem hašeného vápna destilována

poskytuje uhlovodík toluol C14Hs.

55. Kyselina skořicová č. cinnamylová C,sH,O,HO je ho

tova v měkké pryskyřici storaksem nazvané, a vřelým roz

tokem sody z ní se vytahuje. Ve skořicové silici se časem

osazuje krystalovaná. Čerstvá silice skořicová je tekutina

zažloutlá, těkavá, mocně kořenná, a skládá se větší částí
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z tekuté sloučeniny C,sHsO, která na vzduchu pomalu,

rychle kyselinou dusičnou kyslík přibírá a v kyselinu sko

řicovou se mění. Tvoříť ve vodě těžko rozpustné bezbarvé

hranoly klinorhombické, taje při +137", vře při 290", ale

rozkládá se částečně. Pozorným a zdlouhavým zahříváním

sublimuje se bez proměny. Ona sloučenina C,sHsO, sluje

cinnamylovodík a jest aldehyd kyseliny cinnamylové, jako

kuminol kyseliny kuminové a silice hořkomandlová benzoové.

Kyselina cinnamylová se teplou kyselinou chrómovou

okysličuje a v silici hořkomandlovou se mění: C,sHsO.

+8O=C,„HgO,+4CO,+2HO.

Rada kyseliny mléčné.

56. Známe posud jen čtyry kyseliny této řady, z nichž

ale jedna, mléčná, již ode dávna a lépe nežli ostatní tři

známa. Jest ale posud jakási nejistota, zdali by tyto ky

seliny ku dvojsytným č. k jednosytným měly býti počítány.

My zde druhé volíme. Kdož pak první domněnky se drží,

formule níže položené zdvojují, píšíce npř. CsHgO1o.2HO,

C,,H,,O,o2HO atd. Řada sama takto zní:

Kyselina glykolová (Glykolsäure) C,HaOs.HO

„ mléčná (Milchsäure) C„H,O,HO

„ butylaktová(Butylactinsäure)CsH,Os.HO

„ leuková (Leucinsäure) C12H,1Os.HO.

Všecky jsou tekuté, silně kyselé. -

57. Kyselina mléčná (Milchsäure) CaHsOs.HO aneb

C12H10O,o2HO nachází se v kyselém mléce, v šťávě ža

ludkové, v moku svalovém, t. v tekutině, která vlákeninu

masa zvířecího proniká a ohebnou činí; mimo to tvoří se

kvašením cukru za přítomnosti jistých kvasidel (sýra, ža

ludka zvířecího, lepu), proto npř. ji nacházíme v kyselém

mléce, kyselých okurkách, kyselém zelí, v kyselé jíše ko

želužské atd.

Jícha z kyselého zelí procezena a za horka uhličitanem

zinečnatým nasycena usazuje chladnouc bílé čtverboké hra

noly mléčnanu zinečnatého C,H,OsZnO+3Aq; tyto roz

puštěny ve vodě ztrácejí delším proháněním plynného síro

29*
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vodíku všecku zásadu co sirník (ZnS), a ve vodě je kyse

lina. Pozorným odkuřováním (na vodní lázni) vyhání se

zbytečná voda, a konečně zbude kyselina pouhá, co hustý,

silně kyselý syrup.

Ve větším množství nabýváme jí z cukru, jak mléčného,

tak obecného. 1 č. cukru rozpustí se asi v 5 č. vody, přidá

se 1 č. drobné mlené křídy a něco sýra, tvarohu neb mléka;

směs pak postaví se na 8–14 dní do tepla 25–30°. Vy

vinuje se kyselina uhličitá, smíšenina (kterou třeba denně

míchati) hustne a mění se konečně v husté těsto, takřka

koláč mléčnanu vápenatého, který se nejprvé silným liso

váním, pak opětovaným krystalováním ze vřelé vody čistí,

pokud není bílý a nevonný. Z roztoku čistěné soli vápenaté

pak vyloučí se vápno zevrub přiměřeným množstvím kyse

liny sirkové neb šťovíkové, a kyselina vodnatá se odkuřuje,

pokud při +100° vodu pouští.

Čistá je syrup bezbarvý, hutnoty 1215 (u +20"),

chuti čistě kyselé, ale nesnesitelně silné. Rychle na +200°

zahřáta těká z větší části nezměněna, obzvláště bylli do

křivule dán svitek drátu platinového; zvolna zahřívána mění

se teplem +130° v bezvodou kyselinu č. anhydrid, CgHgO,

aneb C12HI0O10, pevnou, bledě žlutou, roztopitelnou již pod

+100°, nad míru hořkou. Vřelou vodou mění se opět v hy

drát. Hydrát kyseliny mléčné míchá se s vodou, líhem a éthe

rem ve všakém poměru, červení silně lakmus a vyhání za

tepla +100° i kyselinu octovou z octanův, Soli dává dvojí,

obojetné a kyselé. -

. Mléčnan vápenatý obojetný (o kterém již nahoře mlu

víno) CoH,O,CaO+5Aq krystaluje se v zrnech neb drob

tech bílých, složení soustředně jehličkovatého, a rozpouští

se málo ve chladné, snadno ve vřelé vodě a líhu. Kyselý

je CgH,O,CaO+CgH,O,HO+2Aq a rozpouští se snadněji

předešlého. - .

Mléčnan zinečnatý a železnatý C,H,O, ZnO+3Aq a

CgH,O, FeO+3Aq obajsou bílí, velmi k sobě podobní a mají

užívání své v lékařství.

Mléčnany mění se za přítomnosti hnijících zvířecin

a tepla 30–35" v máselnany, spolu se tvoří vodík a kyse
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lina, uhličitá, na př. 2(CaO,C,H,O,)+HO = CaO,C,H,o,

CaO,CO2, 3CO2 a 4H. Proto, když připravujeme mléčnan

vápenatý z cukru pomocí sýra, třeba dávati pozor, aby

teplo nebylo přílišné i aby míchanina déle potřeby nestála.

58. Kyseliny dvoj- a trojsytné. Rozumíme tím názvem

kyseliny takové, že jedna rovnomocnina jich k nasycení

svému úplnému dvě neb tři rovnomocniny zásady žádá, aniž

tím povstává sůl zásaditá, leč toliko obojetná. Jest ale

možné, že jen jedna rovnomocnina zásady k ní přistoupí,

pak druhé místo vodou hydrátovou je vyplněno ; konečně

také dvě rozličné zásady s ní se spojiti mohou. Tak máme

na př. - -

kyselinu vinnou CsH,O1a+HO+HO,

vínan draselnatý kyselý CsH,O,o+KO+HO,

vínan draselnatý obojetný CsH,O,o+KO+KO,

vínan draselnato-sodnatý CsH,O,o+KO+NaO,

u kyselin trojsytných (jichž ovšem počet skrovný) pádův

různých ještě více, na př.

kyselina citronová C12HsO1,+HO+HO+HO,

citran draselnatý kyselý C12H5O,1+KO+HO+HO,

„ polokyselý C12H2O11+KO+KO+HO,

„ obojetný C12H2O11+KO+KO+KO.

Dáváť tedy všaká dvojsytná kyselina jednu sůl obo

jetnou a jednu kyselou, všaká trojsytná jednu sůl obojetnou

a dvě kyselé – nehledíc na různosť zásad (zdali jen jedna

neb vícero jich).

59. Neníť snadná věc rozhodnouti, jeli jaká kyselina

jednosytná či vícerosytná. Hlavní známky těchto druhých

jen v krátce buďtež vytknuty. Všecky kyseliny vícerosytné

obsahují více 4 rovnomocnin kyslíku, některé 6, větší díl

jich 8 neb 10, jiné 12, nýbrž i 14 a 16. Menší část jich

těkava jest, větší se horkem rozkládá a mění ve smahlo

kyseliny (Brenzsäuren, Pyrosäuren), které menší počet ato

mův, jmenovitě méně uhlíku než původní kyselina obsa

hují. Z větší části tratí pouhým horkem hydrátovou vodu

a mění se v bezvodé kyseliny č. anhydridy, kdežto kyse

liny organické jednosytné jen uměle a oklikami vody se

zbavují. Veliká náklonnost ku tvoření solí kyselých a po
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dvojných také vrhá na kyselinu takovou podezření vícero

sytnosti. Rozhodná známka je ta, že kyseliny jednosytné

s kysličníkem éthylnatým C,H2O jen obojetné sloučeniny

tvoří, vícerosytné však též kyselé t. takové, kde jen jedna

neb dvě rovnomocniny básické vody kysličníkem éthylna

tým zastoupeny jsou, které následovně ještě jednu neb dvě

rovnomocniny zásady jiné přijímají.

Proč právě některé kyseliny jednosytné, jiné dvoj- a

trojsytné jsou, není nám jasno; jestiť však mnoho důvodův,

abychom za to měli, že každá dvojsytná kyselina ze dvou,

trojsytná ze tří úzce sdružených kyselin jednosytných se

skládá a proto více rovnomocnin zásady sytí. Mnohé kyseliny

vícerosytné vskutku působením žíravin horkých na několiko

kyselin jednosytných se rozdělují; naopak lze dvě kyseliny

jednosytné sdružiti a tak dvojsytnou utvořiti, npř. z ben

zoové C,,H,Oa.HO a mléčné CaH2O,HO benzomléčnou

C20H10Os a j. p.

Rozumí se ostatně, že také kyseliny vícerosytné mají

své aldehydy, ketony, amidy atd., jen že o těch v celku

méně víme než u kyselin jednosytných. Jelikož pak dvoj

sytné kyseliny nejen obojetné, ale i kyselé soli ammo

naté mají, a soli ty podobně co obojetné teplem vodu

pouštějí, vznikají tudíž dvě třídy sloučenin zvláštních,

kyseliny aminové (Aminsäuren) a imidy (Imide). Obojetný

šťovan ammonatý C,Og2NH,O horkem mírným 4HO pouští,

měně se v oaamid C4O4.2NH2, prudším pak 8HO, měně se

v nitryl C,N2 (t. j. dvě rovnomocniny kyanu); kyselý pak

šťovan ammonatý C,OgNH,O.HO pouštěje 2HO mění se

v kyselinu oaaminovou C,H,NOg.HO; kyselý jantaran am

monatý CsH,OgNH,O.HO pouštěje 4HO mění se v succin

imid C„H,NO,HO atd. Že pak kyselé soli hlavně, takřka

výhradně, u kyselin vícerosytných nalézáme, jest i známkou

těch kyselin podstatnou, že kyselinám aminovým a imidům

původ dávají. Ostatně jak amidy a nitryly tak aminové

kyseliny a imidy žíravinami za tepla (vodu - přijímajíce)

v ammoniak a původní kyselinu se rozštěpují.
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Řada kyseliny šťavelové,

60. Tato homologická řada obsahuje vesměs dvojsytné.

kyseliny, jež (bezvodé)6 rovnomocnin kyslíku mají, a je pa

mátna tím, že první člen její, kyselina šťavelová, bezvodá

žádný vodík v-sobě neobsahuje, leč toliko z uhlíku i ky

slíku se skládá. Jestiť pak všeobecný vzorec této řady

CanH2n_4O8.2HO a členové její tito jsou:

Kyselina šťavelová (Oxalsäure, Kleesäure)C,Og2HO

„ jantarová (Bernsteinsäure) C„H,Og2HO

„ smáhlovinná (Brenzweinsäure) C10H,Og2HO

„ adipová (Adipinsäure) C,„HgOg2HO

„ pimelová (Pimelinsäure) C14H,oOg2HO

„ korková (Korksäure) C,gH,,Og2HO

„ smahloolejová (Fettsäure) CaoH1e08.2HO

61. Kyselina šťavelová č. šťovíková je velmi rozšířena

v přírodě, v cizrně obecné (Cicer arietinum) je volna, ve

šťavelech (Oxalis) co kyselý šťovan draselnatý, ve přemno

hých rostlinách co nerozpustný šťovan vápenatý. Mimo to

tvoří se mocným okysličováním ze přemnohých látek rost

linných, jmenovitě kyselinou dusičnou ze dříví, škrobu a

cukru. Značí se písmenem O.

1 č. cukru poleje se 8 částmi kyseliny dusičné (hutnoty

1.3) na prostranné míse, a po ukončení prvního (velmi

prudkého) účinku zahřívá se, pokud je pozorovati ucházení

červených dýmův. Z vychladlé pak tekutiny krystaluje se

kyselina šťavelová ve velikých krystalech, které třeba vy

jmouti, na teplém místě vysušiti a (pro odstranění tvrdošíjně

váznoucí kyseliny dusičné) ještě jednou ze vřelé vody kry

stalovati. Skládá hranoly bílé klinorhombické, mající slo

žení C,O,2H0+4Aq: Rozpouští se v 10 č. chladné, v 1 č.

vřelé vody, červení silně lakmus, chutná mocně kysele

(nejkyseleji ze všech kyselin organických) a působí uvnitř

života co jed. Teplem +100° tratí vodu krystalovou a

mění se v pouhý hydrát C,Og.2HO; látkami silně vodu

přitahujícími (kyselinou sirkovou) tratí ovšem i vodu zá

sadovou, ale rozkládá se na kyselinu uhličitou a kysličník

uhelnatý C,Os=2CO, a 2CO. Mírným horkem (100°–150")
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se sublimuje bez proměny, při +212" taje, výše zahřáta

vrouc rozkládá se téměř cele v kyselinu mravenčí a kysli

nu uhličitou C,H2Os=C„H2O, a 2CO,.

Silnými kysličidly (kyselinou chrómovou neb dusičnou

sehnanou) se mění v kyselinu uhličitou C,Og+2O=4CO,;

totéž se děje solmi zlata i platiny za tepla aneb na slunci,

spolu se kov co houba vylučuje. Šťovany (Oxalate) alkalií

horkem se rozkládají v uhličitany týchž a v kysličník

uhelnatý, npř. C,O,2CaO=2(CaO.CO,)+2CO. Štovany ně

kterých těžkých kovův (Fe, Ni, Co, Pb, Hg, Ag) horkem

se mění v pouhý kov a kyselinu uhličitou, npř. C,Og2NiO

=4CO, a 2Ni. -

Šťovan ammonatý obojetný C,Os2NH,O je sůl snadno

rozpustná; horkem se mění v ovamid, prášek bílý neroz

pustný, a vodu: C,Og2NH,O=C,O,.2NH2 a 4HO. Zahříván

s vodou a málem kyseliny mění se opět v šťovan ammonatý.

Šťovan draselnatý obojetný C,0,2KO málo je v uží

vání, více šťovan kyselý (saures kleesaures Kali), obecně

sůl šťovíková (Kleesalz) C,Og.KO.HO+2Aq. Tento je obsa

žen ve šťávě šťavelové, ze kteréžto vytlačené po náležitém

vyčištění a zavaření se krystaluje; snadněji však nabývá se

ho, když roztok kyseliny ve vodě na dvě rovné půle rozdě

líme, jednu čistým draslem zevrub nasytíme a pak druhou

přidáme. Krystaluje v bílých hranolech klinorhombických,

silně kyselých, ve vodě chladné málo rozpustných. Užívá

se ho k vybírání skvrn rezavých neb inkoustových ze

tkanin a papíru (poněvadž se tvoří rozpustlivý šťovan dra

selnato-železnatý neb železitý), pak v barvířství k vyle

ptávání bílých obrazcův na barvené půdě.

Šťovan vápenatý C,0,2CaO +4Aq je prášek bílý, ve

vodě nerozpustný, ovšem v kyselinách; kyselina štavelová

je citlivé skoumadlo na vápno. Šťovan vápenatý vylučuje

se v bunicích přemnohých rostlin v podobě přepěkných

mikroskopých krystalův (čtverečných pyramid), v lišejní

cích tak hojně, že téměř polovici jich dlé váhy skládá.

62. Vedlé kyseliny šťavelové povšimnutí hodny jsou

ostatní kyseliny jen z uhlíku a kyslíku složené, ač vlastně
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do řady té nenáležité, totiž mellitová, krokonová, rhodizo

nová a mesoxalová.

Kyselina mellitová posud jen ve spojení s kysličníkem

hlinitým co vzácný mineral, mellit č. medek (Honigstein)

v uhelnách durynských (pak u Lužice v Čechách a u Val

chova na Moravě) byla nalezena. Čistá kyselina krystaluje se

v jemných hedbávovitých jehlách bílých, rozplývá snadno

ve vodě, chutná silně kysele, horkem dílem těká, dílem se

rozkládá, a má složení CsOg.2HO; hoří plamenem a dává

ze sebe vůni kořennou; soli její, dílem kyselé dílem obo

jetné, krystalují se pěkně. Mellit č. medek je mellitan hlinitý

3C80g4Al„Oa+36Aq a krystaluje se ve čtverečných pyrami

dách, barvy medové, nerozpustných ve vodě.

Pozorným suchým destilováním mění se kyselina mel

litová v pyromellitovou CIoOg2HO, mellitové podobnou.

Kyselina krokonová tvoří se účinkováním vody na onu še

dou hmotu, která se za přípravy draslíku vedlé kovu v jí

madle nasazuje. Z té vody usazují se krásně oranžové

jehly lesku hedbávného, obojetný krokonan draselnatý

C100s.2KO +4Aq. Z těch vyloučená kyselina C,oOs.2HO

krystaluje se v oranžových neb citronových jehličkách, silně

trpko-kyselých. Soli jsou téměř všecky oranžové neb žluté;

měďnatá hnědá, lesku na plochách modrého demantového.

Ona šedivá hmota, ze které se krokonan draselnatý při

pravuje, dává vodou polita zpočátku prášek temně červený,

jenž obsahuje zvláštní kyselinu rhodizonovou a draslo; ky

selina rhodizonová i soli její jsou vesměs temněčervené, až

černé, s leskem zelenavým kovovým. Ve vodě rozpuštěny

rozkládají se časem ve krokonany a šťovany; z té pak pří

činy má se za to, že kyselina rhodizonová též jen kyslík a

uhlík obsahuje, ač bezpečně o tom nevíme.

Kyselina mesovalová je CaOs.2HO a je též málo známa.

63. Kyselina jantarová CsH,Og2HO je hotova v pe

lyňku (artemisia), v jantaru (Bernstein), mimo to tvoří se

násilným okysličováním kyselin mastných (jmenovitě stea

rové) pomoci kyseliny dusičné dýmavé. Fabričně připra

vuje se suchým destilováním jantaru v křivulích kovových.

Horko se vede velmi pozorně; jantar taje ve hmotu hnědé

\
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smole podobnou, velmi tvrdou, která k hotovení pokostu

jantarového slouží, v šíji křivule nasazují se krystaly ky

seliny jantarové, olejem přiboudlým znečištěné; také teku

tina v jímadle nasebraná obsahuje kyselinu jantarovou.

Jablečnan vápenatý (äpfelsaurer Kalk) CsH,Os2CaO,

polit vodou, přidáli se mu maličko nějakého kvasidla, npř.

hnijícího sýra, mění se teplem 30° za málo dni v jantaran

vápenatý pomíšený s uhličitanem; ve vodě je octan vápe

natý: 3(CsH,Os.2HO)=2CgH,Os+C,H,O, +4C0, + 2H0.

Kyselina se krystaluje v bílých čtverstěných hranolech (kli

norhombických), rozpouští se v 5 č. vody při +16", ve 2'/,

vřelé; chutná nepříjemně kysele. Teplem +180° taje, +235°

vře a v párách náramně dusivých bez proměny těká, ač

již mnohem nižším (npř. 120°) sublimuje. Každým sublimo

váním tratí něco vody a mění se konečně v bezvodou ky

selinu CsH,Og, od hydrátu málo rozdílnou.

Dáváť jantarany (Succinate) obojetné a kyselé. Jantaran

ammonatý slouží co skoumadlo k oddělování manganu od

železa: jantaran železitý je nerozpustný, j. manganatý roz

pustný. Znak kyseliny jantarové Sc.

64. Kyselina korková (Korksäure) C1gH,„Og2HO tvoří

se vařením korku s kyselinou dusičnou; pomíšená s jan

tarovou a jinými, tétéž řady, z kyseliny stearové, olejové

atd. týmž pochodem. -

Kyselina smahloolejová CaoH16O8.2HO byla již uvedena

co produkt ze suché destilací kyseliny olejové. Všecky

kyseliny této řady tvoří se pojednou účinkováním kyseliny

dusičné na olejovou, a mohou býti pomocí rozličné rozpustli

vosti své od sebe odděleny.

Kyselina jablečná, vinná i podobné.

65. Kyselina jablečná (Aepfelsäure) CsH,Os.2HO je snad

nejobecnější všech kyselin rostlinných, neboť je počet

rostlin nekonečný, ve kterých již byla nalezena, dílem volná

(jako v jablkách, chlupatkách, řeřabinách), dílem co sůl vá

penatá (jako v netřesku).

Obyčejně se připravuje z řeřabin nezralých (právě te
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prvé červenajících). Šťáva z nich vytlačena a vápeným mlé

kem bezmála (nevšak dokonale) nasycena zavařuje se na

kotli, pokud se jablečnan vápenatý CsH,Os.2CaO co bílá

zrnitá sedlina nerozpustná osazuje. Ten rozpuštěn v teplé

rozředěné kyselině dusičné mění se v kyselý jablečnan vá

penatý CsH,OsCaO.HO, ve vodě rozpustný, jenž z uchlad

lého roztoku ve velikých krystalech vyrůstá. Roztok ky

selého jablečnanu vápenatého ve vodě smíšem s roztokem

cukru olověného osazuje jablečnan olovnatý CsH,Os.2PbO,

a ten konečně sírovodíkem dává pouhou kyselinu.

CgH,O,2PbO+2SH=C,H,O,2HO a 2PbS.

Kyselina jablečná těžko se krystaluje v bílých jehlách,

obyčejně jen syrup hustý, silně a příjemně kyselý, tvoří.

Pevná taje teplem 83°, ani při 120° se ještě nemění, vyšším

se rozkládá. Na vzduchu rozplývá. Soli její, jablečnany, jsou

dílem obojetné, dílem kyselé. Bylo již praveno, že jableč

nan vápenatý působením kvasidel v jantaran a octan vá

penatý se mění; obyčejně však tvoří se i kyselina máselná,

pak se spolu vyvinuje vodík.

66. Teplem +150° pouští kyselina jablečná 2HO a

mění se v kyselinu fumarovou (Fumarsäure) CsH,Og2HO.

Tato krystaluje se v šupinkách neb jehličkách, rozpouští se

velmi málo ve vodě chladné, snadno v líhu a v étheru.

Nacházíť se v několika rostlinách, npř. v máku růžkovatém

(Glaucium), v lišejníku islandském (Cetraria), v dymnivce

(Fumaria).

Teplèm +200° prchá kyselina fumarová ničeho netra

tic, ale páry stužené jsou kyselina nová s fumarovou iso

merická, tot. kyselina maleová (Maleinsäure) CsH2O8 2HO.

Tato krystaluje se v hranolech, taje teplem +130° a mění

se teplem +160° v anhydrid t. j. bezvodou kyselinu

CsH,Og, jež teplem +176° bez proměny se destiluje. Roz

pouští se snadno ve vodě (v 1 č. studené) a mění se teplem

+130° za čas v kyselinu fumarovou, která pak vyšším te

plem opět na maleovou se obrací, což mnohokráte lze

opakovati.

67, Kyselina vinná (Weinsäure, Weinsteinsäure, Tarter

säure) CsH,O,o2HO=T nachází se dílem volná, dílem co
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kyselý vinan draselnatý v rozličných plodech rostlinných:

v tamarindách, v ananasu, v okurkách, hlavně pak ve hroz

nech vinných. Mladá vína, jak známo, kyselá jsouce leže

ním v sudu větší dobroty nabývají, an sud póry svými jen

vodní páry pouští, líh ale zadržuje. Tím se víno líhovatěj

ším stává a vínan draselnatý, který v něm rozpuštěný je

kyselé činí, na stěnách sudu co kůru časem vždy více tlust

noucí se osazuje. Tato kůra, známá jmenem vinného ka

mene (Weinstein, Tartarus), je vinan draselnatý kyselý

CsH,O,o.KO.HO s troškou vínanu vápenatého, zanečištěný

kvasnicemi atd., proto obyčejně pohledu zemitého. Roz

pouští se ve vřelé vodě, čistí se uhlím kostí, a pak se kry

staluje v předrobných bílých zrnkách. Toto je vinný kámen

čištěný (Weinsteinrahm, cremor tartari), jenž vařen s vo

dou a křídou sám se ve vínan draselnatý, křídu ale ve ví

nan vápenatý, oba obojetné, mění; 2(CsH,O,o.KO.HO)

+2(CaO.CO2)=CsH,O,o2KO, CsH,O,o2CaO a2CO,. Druhý

je prášek nerozpustný, prvý ve vodě rozpuštěn zůstává, ale

přidáním chloridu vápenatého též co nerozpustný vínan vá

penatý se sráží: CsH,O,o2KO+2CaCl=CsH,O,o2CaO a

2KCl. Vínan vápenatý pak rozkládá se pozorně náležitým

množstvím rozředěné kyseliny sirkové, a roztok kyseliny

vinné od sádry odcezený zvolna se odkuřuje.

- Tvoří obyčejně hrubé kůry, složené z velikých klino

rhombických hranolců; jet bezbarvá, chutná silně kysele,

poněkud svraskavě, a rozpouští se v '/, č. chladné (ještě

v menším množství vřelé) vody, nesnadněji v líhu. Roztok

nasycený vodnatý je poněkud hustý a plesniví na vzduchu.

Teplem +170° taje a mění se beze vší ztráty ve hmotu

sklovitou, která totéž složení má co kyselina vinná, též ky

selinou jest, ale jiné (lepkavé) soli dává, proto metavinná

sluje. Rychle na +180° rozehřáta a déle pak tím teplem

sušena pouští všecku vodu a mění se v anhydrid CsH,O,o,

látku bílou, houbovitou, nechutnou, ve vodě nerozpustnou.

Vřelou vodou však i tato i kyselina metavinná ihned opět

v obyčejnou kyselinu vinnou se mění. Teplem od uvede

ného vyšším rozkládá se úplně ve vodu, kyselinu uhličitou

a kyselinu smáhlovinnou; spolu též tvoří se kyselina octová

• *
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#

(tím hojněji, čím teplo větší.) Na vzduchu pálena hoří jasně,

zůstavuje uhel napuchlý a vypouští zvláštní charakteristický

zápach.

68. Soli dává kyselé a obojetné. Jedny jak druhé mají

užívání rozsáhlé, neméně kyselina sama (v lékařství a bar

vířství).

Vinan draselnatý, kyselý CsH,O,o.KO.HO již známe;

rozpouštíť se teprvé ve 240 č. studené, 15 č. vřelé vody, a

chutná slabě kysele. Pro těžkou rozpustlivost svou usazuje

se z rozpuštěných solí draselnatých (třeba dosti rozředě

ných) po přidání nadbytku kyseliny vinné, buď hned buď

za čas, obzvláště třepáním, v zrnkách krystalových. (Ky

selina vinná skoumadlo na soli draselnaté). Pálením mění

se v uhlí a uhličitan draselnatý.

Vinný kámen, zahříván s vodou a uhličitanem draselna

tým, vyhání z tohoto kyselinu a mění se ve vínan obo

jetný, jenž tvoří veliké průhledné hranoly klinorhombické

CsH,O10.2KO+Aq chuti slanohořké, rozpustlivé ve °/, č.

studené vody, na vzduchu rozplývavé.

Vinný kámen nasycen sodou podává vínan draselnato

sodnatý (weinsaures Kali-natron), čili sůl Seignettovu (Sei

gnette-Salz)CsH,O,o.KO.NaO+8Aq: krystaly orthorhombické,

veliké, průhledné, velmi snadno rozpustné (při +25° v '/, č.,

vody). Má chuť slanou, je lék počištivý.

Vínan vápenatý CsH,O1o2CaO+8Aq je prášek bílý, ve

vodě téměř nerozpustný. Roztok kyseliny vinné s nadbytkem

vody vápenné dává sraženinu bílou beztvárnou, která se rychle

krystaluje. V ammoniaku se nerozpouští, ovšem ale v sal

miaku a v kyselinách.*) Z roztoku svého v kyselinách

ammoniakem se nevylučuje, leda za delší čas. Také v drasle

žíravém se rozpouští, zahřátím ale co kalná huspenina se

vylučuje, která za chladnutí opět mizí.

Vínan hlinitý je látka beztvárná, rozplývavá, chuti za

sladké, a nachází se od přírody v plavuni vidlaté (Lycopo

dium clavatum). Roztoky kamence a vinného kamene smí

*) Proto chlorid vápenatý s kyselinou vinnou sraženinu nadává, leda

by se kyselina nasytila,
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šené obsahují síran draselnatý a vínan hlinitý. Tento je

důležitý co mořidlo (Beize) v barvířství.

Vínan cínato-draselnatý CsH,O,o.KO.SnO a železnato

draselnatý CsH,O,o.KO.FeO taktéž barvířům slouží. Vínan

draselnato-antimonový (weinsaures Antimonoxyd-Kali), oby

čejně dávivý vinný kámen (Brechweinstein), má složení

CsH,O1o.KO.SbOa+Aq a připravuje se vařením vinného

kamene čištěného s antimonovým kysličníkem a vodou.

Z tekutiny chladnoucí vyrůstá v podobě bezbarvých prů

hledných (někdy kalných) a velmi lesklých pyramid ortho

rhombických. Chuť má svraskavou kovovou, malé dávky

jeho způsobují dávení, větší jsou krutým jedem. Na vzduchu

zvětrává, rozpouští se ve 13 č. vody +21° teplé, ve 3 č.

vřelé. Slouží za lék. Žíhajíce jej sušený prudkou řeřavostí

v nádobách bedlivě ucpaných, nabýváme leskle kovové sli

tiny, z antimónu i draslíku, která na vzduchu i ve vodě

(okysličením draslíku) rychle na černý prášek (pouhý anti

món) se rozsypává. -

69. Kyselina hroznová (Traubensäure) je isomerická

s vinnou. Nacházíť se vedlé vinné ve vinném kamenu

z jižních krajův (Italie, Portugalu) a usazuje se obyčejně

z matečných louhův kyseliny vinné, která z takových vin

ných kamenů vyrobena byla, na konci odkuřování. Krysta

luje se v bezbarvých hranolech triklinoedrických, majících

složení CsH,O10.2HO+2Aq a rozpouští se v 6 č. chladné

vody, tedy mnohem nesnadněji od vinné.

Dáváť se zásadami podobnou řadu solí co kyselina

vinná, také teplem podobné změny trpí. S kysličníkem vá

penatým dává hroznan vápenatý CsH,O,o2CaO+8Aq nejen

ve vodě, ale i v salmiáku a v slabých kyselinách neroz

pustný, tak že npř. roztok sádry ve vodě kyselinou hrozno

vou se sráží. *

70. Kyselina chinová (Chinasäure) C,,H,oO,o.2HO,

v kůře chinové (Cinchona) obsažená, krystaluje se v bezbar

vých hranolech rhombických, chutná silně kysele, taje

teplem +155°, při +240° se rozkládá vydávajíc podobnou

vůni co kyselina vinná (po páleném cukru). Burelem a

kyselinou sirkovou vodnatou okysličována mění se ve 200,
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a v chinon C,„H,O, látku zvláštní, velmi těkavou, která ve

pěkných žlutých lupenech neb jehlách se krystaluje, snadno

sublimuje a docela obzvláštní ostrou vůni (poněkud iódové

podobnou) má. Chlórem mění se v chinon chlórovaný buď

částečně buď docela (C12H2ClO4, C1,H,Cl,O, C,„HCl,O,,

C12Cl4O4). Poslední slove jináče chloranil a tvoří se také

ze mnoha jiných látek (z indiga, ze salicinu a téměř všech

látek z něho odvozených, z alkoholu fénylnatého atd.), pů

sobením smíšeniny chlórečnanu draselnatého a kyseliny

solné. Chloranil tvoří šupiny perlově lesklé, barvy sirkové

bez chuti a vůně, ve vodě nerozpustné, málo v líhu, více

v étheru. Teplem +150° zdlouhavě, +220° rychleji subli

muje, ani se při tom nerozkládá. V žíravém louhu teplém

přesnadno se rozpouští barvou temně purpurovou a rozkládá

se, neboť v roztoku je chlórid draselnatý a chloranilan dra

selnatý, jenž v purpurových jehlách vyrůstá: C,,CI,O,

+4KO=C12Cl,Og2KO a 2KCl. Tedy kyselina chloranilová

C12Cl,Og.2HO.

71. Kyselina cukrová (Zuckersäure) a kyselina slizová

(Schleimsäure) jsou památny pro svou isomerii. Jsouť obě

kyseliny dvojsytné složení dokonale stejného, ale vlastností

docela různých. -

Kyselina cukrová má složení C,„HsO, 1.2HO a povstává

působením slabé kyseliny dusičné na cukr, škrob a klova

tinu za tepla mírného; sehnanější kyselina a vyšší teplo

ihned za následek mají tvoření pouhé kyseliny šťavelové.

Obyčejně béře se 1 č. cukru a 3 č. kyseliny dusičné hut

noty 125; jak mile první násilná reakcí mine, třeba

dbáti, by teplota + 50° nepřekročila. Po dokončeném pr

chání červených dýmův se tekutina zevrub nasytí draslem

a přidá se tolik kyseliny octové, že ji po zápachu znáti

jest. Tu pak tekutina osazuje krystaly kyselého cukranu

draselnatého C,„HsO14.KO.HO; tyto vyňaté a znova roz

puštěné srazí se síranem kademnatým, a nabytý nerozpustný

cukran kademnatý C12HsO14.2CdO rozkládá se sírovodíkem.

Kyselina cukrová je bezbarvá, beztvárná, chutná příjemně

kysele a rozplývá na vzduchu. Již mírným teplem (+100°)

hnědne a se rozkládá. Dává soli obojetné a kyselé, dílem
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pěkné krystalované. Z roztoku stříbrnatého ammoniakem

přesyceného za chladu zdlouhavě, varem rychle stříbro co

lesklý povlak vylučuje. -

Kyselina slizová tvoří se účinkováním silnější a horké

kyseliny dusičné na cukr mléčný a na klí arabské. 1 č.

mléčného cukru polita 2 částmi kyseliny dusičné (hutn.

1.42) zahřívá se až do vypuknutí prudkého okysličování,

pak se ochladí a po ukončené reakcí ještě jednou mírně

zahřeje. Z vychladlé tekutiny usazuje se bílému písku po

dobný prášek krystalový, kyselina slizová C12HsO14.2HO,

chutná slabě zakysle a rozpouští se teprvé v asi 70 č. vřelé

vody. Teprvé značně zvýšenou teplotou taje a rozkládá se:

ucházíť kyselina uhličitá s vodou a sublimuje kyselina sma

hloslizová (Brenzschleimsäure) C10H2O3.HO: krystaly bílé,

snadno rozpustné, silně kyselé, bez proměny těkavé.

Kyseliny trojsytné: citronová, mekonová, chelidonová,

72. Kyselina citronová (Citronensäure) C,„H2O11.3HO

je v rostlinstvu neméně hojna vinné, nacházíť se volná a

téměř čistá ve šťávě citronové, pomerančové, brusnicové a

v bobulech lilku sladkohořkého; s kyselinou jablkovou

v ribesu a chlupatkách, v borůvkách, jahodách a malinách;

s jablkovou a vinnou v tamarindách a řeřabinách; se zá

sadami sloučena v oměji, tabáku, v plané mařeně (Aspe

rula), v kořenu mořeny barvířské (Rubia) atd.

Připravuje se hlavně v Sicilii ze šťávy citronové: tato

vřelá se nasycuje křídou neb mletým mramorem, vyloučený

pak a ve vodě nerozpustný citran vápenatý C,,H,O,13CaO

v našich fabrikách rozkládá se zevrub odměřeným množ

stvím rozředěné kyseliny sirkové; tvoříť se sádra a roztok

kyseliny citronové; tato pak povlovným odkuřováním ve

velikých průhledných a bezbarvých krystalech se vylučuje.

Tyto mají tvar orthorhombický a obsahují 2 rovnomo

cniny vody krystalové, jsou tedy C,„H2O,1.3HO+2Aq. Na

vzduchu tratí vodu krystalovou, neměníce tvar, rozpouštějí

se ve °/, č. chladné a v '/, č. vřelé vody, také v líhu a
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étheru. Chuť mají silnou a příjemně kyselou. Roztok její

jako roztok kyseliny vinné na vzduchu plesniví. Znak má Ci.

73. Soli její, citrany (Citrate), trojí jsou: obojetné

C12H2O, 1.3MO, polokyselé C12H,0,1,2MO.HO a kyselé

C,„H,O,1.MO.2HO.

Citran draselnatý obojetný tvoří se dokonalým nasyce

ním rozpuštěné kyseliny draslem: krystaluje se v jehlách prů

hledných hvězdnatě srostlých C,„H2O11.3KO+2Aq. Na

vzduchu rozplývá. Když rozpuštěné kyseliny citronové ze

tří rovně velikých porcí jednu draslem nasytíme a dvě

ostatní přidáme, vyrůstá z tekutiny sůl kyselá v podobě ve

likých hranolův průhledných C,„H2O11.KO.2HO+4Aq; na

sytíme-li ale ze tří rovně velikých částí kyseliny dvě dra

slem a přidáme třetí volnou, tvoří se sůl polokyselá

C12H2O, 1.2KO.HO, která bez krystalové vody trvá, ale bez

tvárná jest.

Podobně i jiné zásady se chovají: obojetné citrany těž

kých kovův nerozpouštějí se ve vodě, citrany kyselé téměř

všech kovův ve vodě se rozplývají. Citran vápenatý

C12HgO, 1.3CaO+4HO je těžký prášek, v studené vodě málo,

v horké téměř nic nerozpustný. Proto se rozředěný roztok

kyseliny citronové vodou vápenou za studena nesráží, ovšem

ale za horka, sedlina pak vřením povstalá za chladu zase

mizí. Roztoky citranův naproti tomu chlóridem vápenatým

bíle se srážejí, a sedlina (citran vápenatý) v salmiakovém

roztoku nerozpouští se.

Citran hořečnatý a citran železitý vešly novější dobou

v užívání lékařské, kyselina sama béře se do chladících

nápojův, hlavně však slouží v barvířství. Pro větší cenu

svou porušuje se kyselinou vinnou přimíšenou, což ale

snadno je poznati, dílem pálením, ana kyselina citronová

hoříc onen zvláštní zápach nevydává co vinná, dílem dle cho

vání k vodě vápenné a chlóridu vápenatému.

74. Horkem +150° taje kyselina citronová, ztrácí vodu

a mění se v kyselinu akonitovou C,„HaO9.3HO, taktéž troj

sytnou (Aconitsäure). Nacházíť se hotova v omějích (Aco

nitum) a v přesličce říčné (Equisetum fluviatile). Krysta

luje se v bílých bradavičnatých korách, chutná příjemně ky

V. Šafařík, Chemia. 30
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sele a nemá vody krystalové. Rozplývá snadno ve vodě

a líhu, a je metamerická s kyselinami fumarovou a male

ovou, neboť 2(C12H2O,3HO)=3(CsH2O8.2HO). Taje te

plem +140°, při +160" ale se již rozkládá v kyselinu uhli

čitou a dvě jiné kyseliny, obě krystalované a těkavé, obě

dvojsytné a obě téhož složení, tedy metamerické. Slujíť ky

selina citrakonová C10H,O62HO a itakonová C10H,Og.2HO;

citrakonová pak působením rozředěné kyseliny dusičné teplé

částečně se rozkládá, částečně v novou kyselinu, mesakono

vou, se mění, která opět to samé složení C10H,Og2HO má.

Tedy tři kyseliny různé, téhož složení!

75. Nezralá rostlina maková jak známo poraněním

mlékovitou šťávu roní, která v Indii východní u velikém

množství se sbírá a sušená ve způsobě hnědého těsta co

opije (Opium) se prodává. Jestiť to látka velmi jedovatá,

která mimo jiné značné množství zvláštní kyseliny, makové

čili mekonové (Meconsäure), obsahuje. Tato krystaluje se v lu

pencích jemných, perlově lesklých, anebo v bílých jehličkách

a má složení C14HO11.3HO+6Aq, je tedy kyselina trojsytná.

Vodu krystalovou tratí teplem +100° a jest pak hydrát

pouhý. Ve vodě chladné málo se rozplývá, snáze ve

vřelé; taktéž v líhu a étheru. Chutná ostře a svraskavě,

soli dává, mekonany, obojetné C14HO,1.3MO a kyselé (jako

citronová). Roztoky železité barví temně krvavě jako sulfo

kyanid draselnatý, jemuž se co do citlivosti k železu

dokonale rovná. Rozdíl obou reakcí, ten jest, že krvavá

barva kyselinou mekonovou způsobená trvá po přidání

rozpuštěného chlóridu zlatového (AuCl,), barva pak sulfo

kyanidem způsobená mizí. Tím způsobem lze odkryti

otrávení opiem.

Kyselina mekonová jíž vařením roztoku svého se mění

ve 2CO“ a ve dvojsytnou kyselinu komenovou C, „H2Os.2HO,

tato pak jako i původní kyselina mekonová mění se teplem

+200° v pyromekonovou CoH,O,HO, tedy jednosytnou a

isomerickou s kyselinou smahloslizovou.

76. Kyselina chelidonová je obsažena v oranžovém

mléce, jež roní poraněná nať vlašťovičníku (Chelidonium

majus), spolu s kyselinou jablečnou. Je též trojsytná ky
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selina; krystaluje, se v dlouhých bílých jehlách, majících slo

žení C14HO,3HO+2Aq. Teplem +100° pouští vodu kry

stalovou a pak se od mekonové složením jen o 2O liší.

Soli její obojetné C14HO9.3MO jsou pěkně citronově žluté,

kyselé ale jsou bezbarvé.

Kyseliny sdružené (gepaarte Säuren).

77. Již nahoře bylo praveno, že kyseliny vícerosytné

bezpochyby sdružením dvou neb vícera jednosytných utvo

řeny jsou. Tak npř. se mění kyselina vinná žíravým draslem

za horka ve štavelovou a octovou, jablečná a citronová tak

též. Že pak sdružením vícera kyselin jednosytných vícero

sytné se tvoří, lze dokázati zkouškou. Vždycky při tom

voda se vylučuje a nová kyselina sytí méně rovnomocnin,

nežli kyseliny před sdružením. Vodou za horka mnohé

z těchto kyselin opět se rozkládají v ty, z nichž se utvořily.

Kyselína sirková a octová (první bezvodá, druhá co

hydrát pouhý) smíšeny a zahřáty mění se v octosirkovou

(Essigschwefelsäure). Má (co hydrát) složení C,H,O,2SO,

což – poněvadž 2 rovnom. zásady sytí – C,H,O,2SO4.2HO

psáti třeba. Krystaluje se v hranolech bezbarvých, které

ještě 3Aq obsahují. Soli dává obojetné, rozpustné, tak npř.

octosíran barnatý C,H2O,2SO32BaO, též rozpustný. Po

dobně máme kyselinu benzoosirkovou, skořicosirkovou

(dvojsytné), jantarosirkovou (trojsytnou), avšak také dvé

kyselin organických sdružiti lze; tak npř. zahřívajíce smí

šeninu kyseliny benzoové a mléčné (z obou po 1 rovno

mocnině), shledáme, že 2 rovnom. vody v párách ucházejí,

a obdržíme novou kyselinu mléčnobenzoovou C20H2O,HO

=C,,H2O,+CgHgOg-2HO. Tato je pevná, tvoří lesklé

krystaly deskovité, ve vodě málo rozpustné. Podobně ky

selina benzoová se glykolovou dává kyselinu glykoloben

zoovou =C1sH,O,HO=C14HgO,+C,H4O6–2HO.

30*
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HLAVA III.

Alkoholy.

78. Alkoholy (mající jméno své od alkoholu č. líhu

obecného, nejdávněji a nejdůkladněji známého) jsou pře

důležitá čeleď sloučenin organických, ačkoli jich počet te

prvé dosti skrovný známe; neboť snadno bude nám se pře

svědčiti, že okolo nich jako okolo střediště ostatní řady se

hromadí, a že je z této jediné lze vyváděti.

Alkoholy jsou větším dílem tekutiny bezbarvé, těkavé,

dokonce obojetné, z uhlíku, vodíku i kyslíku složené; podle

vniterné pak povahy své jsou hydráty organických kyslič

níkův zásadnatých, kteří sice hlavně s kyselinami se spojují,

dávajíce soli dílem neutrálné, dílem kyselé, ale také s ky

sličníky kovův, jmenovitě s alkaliemi pravými, ve spojení

vcházejí. Ztrátou své vody hydrátové mění se v kysličníky

bezvodé čili éthery, ztrátou 2 rovnomocnin vodíku mění

se v aldehydy; tito pak, přijímajíce 2 rovnom. kyslíku, stá

vají se kyselinami jednosytnými, z čehož vidno, že každý

alkohol kyselinu svou má, naopak ale každá kyselina svůj

alkohol, jen že daleko více kyselin známe nežli alkoholův.

Radikály však alkoholův č. vlastně kysličníkův, jež v alko

holech co hydráty máme, spojují se nejen s kyslíkem, leč

také s vodíkem, se sirou, s prvky halovými, nýbrž i s kovy.

Mimo to může vodík v ammoniaku s dusíkem spojený jak

z částky tak cele radikály alkoholův (buď jedním buď růz

nými) zastoupen býti, čímž se ammoniak v nové – ústrojné

– zásady mění. Z vytčených udajův vysvítá patrně, jak

neobyčejná rozmanitost důležitých a různých sloučenin z

každého alkoholu takřka co ze kmene a kořene původ

béře.

79. Ještě větší však zajímavosti nabývá čeleď alko

holův pro důmyslného chemika tím, že jako prvkové lučby

neorganické, tak i radikály alkoholův ve víceru poměrův

s kyslíkem se slučují ; mámeť jmenovitě alkoholy, ve kte

rých radikál se 1, 2, 3 rovnomocninami kyslíku spojen jest.

Tu pak ukazuje se v organické chemii tentýž znamenitý

zákon co v neorganické, že všaký zásadnatý kysličník to
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lík rovnomocnin kyseliny sytí, kolik rovnomocnin kyslíku

obsahuje; proto máme alkoholy trojí: jednosytné, dvojsytné,

trojsytné. První zoveme alkoholy smyslem užším, druhé

glykoly, třetí pak glyceriny. Máme npř.

Síran draselnatý KO.SO, rovně pak octan éthylnatý C,H,O.A

síran cíničitý SnO,2SO, octanglykolovýC,H,O22A

síran hlinitý Al2O3.3SO, octan glycerinový CgHgOa3A

Známe nyní asi 20 alkoholův, z těch pak 16 jednosyt

ných, a i z těch opět 11 do jediné homologické řady ná

ležitých, ostatní porůznu. Přehled alkoholův stůj tuto:

1. Alkoholy.

a) Alkoholmethylový C,H,O,=C,H,O.HO atd.

„ éthylový C,HgO,

„ propylový CoHsO2

„ butylový CsH10O2

„ amylový C10H12O2

„ kaproylový C12H14O

„ kaprylový C16HIsO

1 2

2

cetylový Ca2Ha4O2

„ cerylový C54H56O2

„ melylový C60Hg2O2

b) „ akrylový CoHgO2

c) „ fénylový C12H2O2

„ kresylový C14HsO2 tyto dvě řady alko

d) „ toluenový C14HsO2 holův jsou isomerické

„ kuminový C20H14O2 ]

e) „ styronový C1sH10O2

2. Glykoly (alkoholy dvojsytné).

Jediná posud řada:

glykol éthylový C,H,O,=C,H,O,2HO

„ propylový C,HsO,=CgHgO,2HO

„ amylový CoH,O,=C10H10O, HO

3. G 1y c e riny (alkoholy trojsytné).

Taktéž jen jedna řada:

glycerin éthylový C,H2Oo=C,H2O33HQ

„ propylový C,HsOg=CgH,O23HO.
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Počátek učiníme u alkoholův jednosytných v řadě

první (methylové), jejížto členové mají všeobecný vzorec

CanH2n +„O,=C2nH2n+1 O+HO, a sice s éthylovými slou

čeninami jakožto nejdůležitějšími.

Sloučeniny éthylové.

80. Alkohol éthylnatý C,H,O, č. alkohol prostě, líh

(Alkohol, Weingeist), je vlastně hydrát kysličníku éthyl

natého C,H2O,HO (Aethyloxydhydrat) a nenachází se v pří

rodě (jako vůbec alkoholy) nikde pohotově, vždy teprvé

přičiněním lidským se tvoří. Hlavní pak a do nedávna je

diné známý způsob, kterým se tvoří, je kvašení cukru hroz

nového (Traubenzucker), jenž se působením kvasidel, jme

novitě obecných kvasnic, v alkohol a kyselinu uhličitou

rozkládá : C12H, „O,a=2C,HgO,+4CO2.

Uhlovodík těžký C,H, déle jsa třepán s kyselinou

sirkovou je od ní pohlcován a mění se s ní v kyselinu

éthylnato-sirkovouC,H,+2(SO,HO)=C,H2O,SO,+HO.SO,

tato vařena s vodou rozkládá se v líh a kyselinu sirkovou

C,H,O.2SO,HO+2HO=2(SO,HO) a C,H,O,HO.

O kvašení pak líhovém (geistige Gährung) třeba tuto

poněkud šířeji mluviti. Téměř všecky šťávy ovocné obsa

hují v sobě rozpuštěný cukr hroznový aneb ovocný (kte

řížto oba jednostejné sloučení mají), mimo to však látky du

sičnaté, jež přístupem vzduchu se okysličují a v rozklad

dokonalý se dávají, tím ale té vlastnosti nabývají, že také

cukr k rozkladu mají, jemu takřka stav svůj sdělují, čehož

následkem on pak se v líh a kyselinu uhličitou mění. Látka

pak, která tento rozklad totiž kvašení způsobuje, vylučuje

se postupem pochodu toho co pěna neb sedlina, která sluje

kvasnice (Hefe, Ferment). Cástka těchto kvasnic vyňata a

přídána k roztoku čistého cukru (jenž sám pro sebe nekvasi)

i hned (jeli tepla dostatek) jej v kvašení uvádí. Můžeť pak

za kvasidlo sloužiti všaká látka dusičnatá, která v rozkladu

samovolném se nachází, npř. maso, krev, bílek, lep obilný,

sýr atd. Obzvláště však užívá se ku kvašení líhovému

kvasnic vlastně tak zvaných, památných jmenovitě proto,
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že drobnohledem zpytovány v podobně drobných souvislých

bunic kulovatých se ukazují, tak podobných mnohým niž

ším rostlinám (řasám), že je botanikové skutečně za zvlášt

ní rostlinu uznávají (torvula cerevisiae).

Výminky, jež vyplniti třeba, aby kvašení se dělo, jsou

tyto : přítomnosť cukru, dostatek vody (příliš hustý roztok

cukru nekvasí), jisté teplo (nad 0° a pod +30° C) a pří

tomnost kvasidla, nikoli však přítomnost vzduchu. Musíť pak

se kvasidlo roztoku cukrnatého bezpostředně dotýkati, ne

boť jestliže nádobu příhradou z blány zvířecí na dvé od

dělíme a oddělení jedno roztokem cukru, druhé pak kvas

nicemi naplníme, nekvasí leda ta čásť tekutiny cukrnaté,

která blanou pronikajíc ku kvasnicím se dostává. Mimo to

jistá částka kvasnic jen jisté množství cukru v kvašení

uvádí, tak že málem kvasnic ku většímu množství cukrna

tého moku přidaným jen přiměřená část cukru se rozkládá,

ostatek ale nerozložený trvá.

81. Kvašením tekutin cukrnatých u veliké míře na

bývá se líhu velmi rozředěného a nadto jinými látkami za

nečistěného; destilováním mění se jak líh tak voda v páry,

jelikož ale voda teplem +100°, líh teplem +78° vře, sklá

dají se páry hlavně z líhových par, a destilát je mnohem

bohatší na líh nežli původní tekutina; opakováním pak toho

pochodu nabývá se líhu silnějšího a silnějšího, jen však do

toho stupně, že ještě asi 20% vody přímíšené obsahuje č.

hutnost 0.85 okazuje; tuto poslední vodu pouští teprvé při

činěním látek silně vodu přitahujících, npř. chlóridu vá

penatého, žíravého vápna atd. Ve veliké míře zbavuje se

líh této poslední vody své, nalívajíc jej v kovových křivu

lech na vápno žíravé, a po několikadenním stýkání mírným

teplem jej destilujíc. Poslední částečku vody přimíšené

pouští, když se v zavřené láhvici se skalicí modrou doko

nale vysušenou (bílou) po delší čas ostavuje a třepá. Nenít

pak ani třeba jej destilovati (protože skalici modrou ne

rozpouští), leč toliko zcediti. V líhu dokonale bezvodém

pražený síran měďnatý barvu bílou zachovává, v sebe méně

vodnatém modrá.

Líh bezvodý (absoluter Alkohol) je tekutina bezbarvá,
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řídká i pohyblivá, zápachu příjemně kořenného, chuti pal

čivé, hutnoty 081 při +-4°, 0-79 u +20°, a vře teplem +78".

S vodou mísí se ve všakém poměru, spolu, pak se zahřívá

a objem smíšeniny menší jest, nežli summa objemův tekutin

nesmíšených. Na vzduchu ostaven dychtivě vodu přitahuje.

Smíšeniny líhu s vodou mají hutnost tím větší, bod varu

tím vyšší, čím více v nich vody, čím méně v nich líhu;

proto z obou vlastností na sílu líhu (t. j. na množství bez

vodého lihu v jistém množství smíšeniny) lze souditi,

avšak jen tehdáž, když mimo líh a vodu jiných látek není.

Sílu č. dobrotu líhu okazují tak zvané lihoměry (Alkoholo

meter), t. j. hustoměry, jež stupněm, po který se v líhu

ponořují, procenta bezvodého líhu v tekutině přítomného

udávají. Obyčejně pak vyrozumíváme procenta dle objemu,

nikoli dlé váhy, což obé tuto není jedno, poněvadž jak

pravíno líh a voda smíšeny se stahují. Malá tabulka stůj tuto

hutnota líhu při teple +20° C. procenta líhu bezvodého (dle váhy) bod varu

0791 100 +-7849

0818 90 790

0.843 80 79-7

0868 70 -80-9

0892 60 81-9

()'915 50 83: 1

0937 40 84-1

0-955 30 86-2

0970 20 89-1

0-984 - 10 92-9

Líh rozpouští mnohé látky, obzvláště takové, jež ve

vodě nerozplývají (síru, fosfor, iód, mastnoty, pryskyřice, bar

viva), ale i takové, co ve vodě snadno rozpustny jsou, jme

novitě mnohé soli (chlórid vápenatý, chl. strontnatý, kyselinu

borovou, žíravé draslo atd.); některé pak z těch vylučují se

z roztoku líhového v krystalech jsoucích sloučeninou che

mickou soli a líhu, npř. CaCl+2C,H,O, (takové sloučeniny

slují alkoholáty).

Líh hoří plamenem modrým, velmi horkým, a okysličuje

se v kyselinu uhličitou i vodu, vodnatý zůstavuje při tom

tím více vody, čim vodnatější jest; příliš vodnatý nehoří.
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S kyselinami kyslíkovými se spojuje, pouštěje ovšem vodu

hydrátovou, a dává sloučeniny dílem obojetné, složené éthery

(zusammengesetzte Aether), npř. C,H,O.SOa, dílem kyselé,

kyseliny éthylnaté (Aethersäuren), npř.C,H2O.SO,+HO.SO,;

kyselinami vodíkovými pouští 2HO a mění se v halové

sloučeniny éthylu č. éthery halové (Haloid-Aether), na příklad

C,H,O,+HCl=C,H,Cl+2HO; mocnými okysličovadly se

zapaluje, mírnějšími zpočátku v aldehyd, pak v kyselinu

octovou se mění ; totéž způsobuje čerň platinová a kva

sidla za přístupu vzduchu; žíravé draslo za horka též jej

v kyselinu octovou převádí, spolu pak vodík se vyvinuje

C,H,O,+KOHO=C,H,O,KO+4H. Draslíkem neb sodí

kem mění se v kysličník éthylnato-draselnatý neb éthylnato

sodnatý, oba krystalované, neboťC,H,O.HO+K=C,H,O.KO

+H; chlórem a brómem se mění ve veliké množství slou

čenin chlórovaných a brómovaných. Co pára řeřavými

rourami puzen rozkládá se v uhel, uhlovodíky (uhlovodík

lehký a těžký, benzol, nafthalin), aldehyd, alkohol fényl

natý a j. Toto jest jen malá čásť zajímavých rozkladův,

jimiž se v sloučeniny nejrozmanitější mění.

V těle zvířecím bezvodý a ve větším množství co jed

působí, maje za následek zanícení útrob ; vodnatý a skrov

něji přijatý způsobuje opojení, čímž ovšem vlastnosti lího

vých nápojův se vysvětlují.

82. Pro snadnější přehlédnutí následujících článkův

podáme tuto stručné sestavení hlavních sloučenin, jež z al

koholu éthylového (a následovně i ostatních) vyvésti lze,

z nichž ale ovšem napotom jen o nejdůležitějších jednati

nám bude lze. Jelikož ve všech sloučeninách těch radikál

éthyl = C,H, obsažen, postavíme místo C,Hs značku Ae

(Aethyl).

éthyl=C,H,=Ae

kysličník éthylnatý=AeO

hydrát kysl éth.=AeO.HO

éthylnatan draselnatý=AeO.KO
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síran éthylnatý AeO.SO,

uhličitan „ AeO.CO,

dusičnan » AeO.NO, soli kyslíkové obojetné

fosforečnan » 3AeO.PO,

sírouhličitan » AeO.CS,

kyselina éthylnato-sirkováAeO.SO,+HO.SOa

j) uhličitá AeO.CO,+HO.CO, • /

fosforečná AeO.2HO.PO, soli kyslí

3) 33 ;opo: kovéky°°°

„ sírouhličitá AeO.CS,+HO.CS,

chlórid éthylnatý =AeCI

. brómid „ =AeBr

iódid - „ =AeI soli halové

kyanid 3) =AeCy

sulfokyanid „ =AeCyS,

sirník éthylnatý =AeS

sulfhydrát éthylnatý –AeS.HS •

sirník éthyličitý =AeS, *#y
selenid éthylnatý =AeSe S1

sírouhličitan síroéthylnatý=AeS.CS,

éthylovodík =AeH -*

éthylozinek =AeZn # >>

éthylotellur =AeTe 2 5

éthylocín =AeSn, Ae,Sn, Ae,Sn, }#Ť

éthyloarsén =AeaAs, AeaAs, AeaAs # 5

éthyloantimon =AeaSb, Ae,Sb #3

éthylovizmut =AeaBi -3

éthylamin =AeH„N & # 8

diéthylamin =Ae„HN # # #

triéthylamin =AeaN -3 -5 š

kysličník tetréthylammonatý =Ae,NO,HO.

83. Kysličník éthylnatý č. éther (Aethyloxyd, Aether,

obyčejně ač špatně Schwefeläther) povstává z alkoholu,

kdykoli se tomuto jedna rovnomocnina vody ujme. K tomu

konci možno užívati látek rozličných, npř. kyseliny sirkové,

fosforečné, bórové, chlóridu zinečnatého neb cínatého, oby
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čejně však užívá se kyseliny sirkové: 3 č. hydrátu kyse

liny sirkové mísí se pozorně a zvolna se 2 č. líhu 80procen

tového (tj. 80% bezvodého alkoholu obsahujícího) a destilují se

pokud éther uchází; C,H,O.HO rozkládá se v C,H,O a HO

(větším množstvím kyseliny sirkové pouští líh 2HO a mění

se v uhlovodík těžký č. éthylén C,H,). Příčina však, pro

kterou se tento rozklad děje, není pouhá příbuznost kyseli

ny sirkové s vodou, neboť stejnou dobou s étherem pře

chází do jímadla také voda, a připouštíme-li strojem k tomu

způsobným tenký, ale ustavičný proud silného (bezvodého),

líhu do míšeniny ve křivuli vroucí, tu pozorujeme, že ne

ustále destiluje se éther s vodou, že malým množstvím kyse

limy veliké množství alkoholu v éther a vodu se rozkládá,

tak že se zdá, jakoby pouhá přítomnost kyseliny již roz

klad onen způsobovala. V skutku ale děje se toto:

líh a kyselina sirková slučují se v kyselinu éthylnato-sir

kovou C,H2O.HO + 2(SO,HO)= C,H,O.SO, + HO.SO, a

2HO; kyselina pak éthylnato-sirková, dotýkajíc se líhu nad

bytečného, rozkládá se za tepla dostatečného (+140° C)

véther a kyselinu sirkovou C,H,O.SO,+HO.SO, a C,H,O.HO

=2C,H,O a 2(HO.SO,), tento pochod pak opakuje se, po

kud čerstvého líhu přitéká. Zde však předpokládáno, že

líh bezvodý přitéká; přitéká-li vodnatý, tu konečně teku

tina zvodnatí, že již menším teplem nežli +140° vře, a pak

tvoření étheru konec má. Éther nadestilovaný se mlékem

vápenným se třepe, pak se sbírá a z vápna žíravého ve

vlažné vodní lázni znova destiluje.

Ether pouhý je tekutina bezbarvá, nad míru řídká i

pohyblivá, zápachu pronikavě kořenného, chuti prudké chla

divé, hutnoty 074 u 0", 071 u +20°; teplem +36° vře,

a těká rychle již za obyčejného tepla, veliké zimno plodě.

Nekřehne nižádnou zimou (jako líh), mísí se ve všakém po

měru s líhem (smíšenina obou tvoří tak zvané kapky Hof

mannovy), s vodou se nemísí, než na ní splývá, ve větším

ale množství (10 dílech) se rozpouští. Zapaluje se nad

míru snadno a hoří plamenem světlým, bílým, velmi palči

vým, není-li dosti vzduchu, čadivým. Jako líh rozpouští

veliké množství látek ve vodě a vodnatých mokách neroz
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pustných, jmenovitě síru, fosfor, iód, výtečně tuky, oleje,

pryskyřice. V těle lidském působí podobně co líh, ač mno

hem účinlivěji; pára jeho vdychována časem několika mi

nut způsobuje zpočátku rozčilení, pak ale omámení a hlu

boký sen, pročež se jí užívá při velikých operacích chir

urgických. Nyní však hlavně chloroform k tomu konci slouží,

84. Kysličník éthylnatý č. éther je zásada, která nej

mocnější kyseliny dokonale nasycuje. Slučujeť se sice také

se zásadami, ale skrovněji a takřka jen se žíravinami. Jesť

pak pamětihodno, že se éther sám méně snadno s kyseli

nami slučuje, nežli hydrát jeho, líh, jako v chemii neorga

nické mnohdy hydráty kysličníkův snadněji s kyselinami

ve spolek vcházejí, než kysličníci bezvodí. Jsouť pak slou

čeniny kyselin kyslíkových s kysličníkem éthylnatým dvojí:

obojetné a kyselé, v prvnějších je jedna rovnomocnina

kyseliny s jednou (u dvoj- a trojsytných kyselin se dvěma,

třemi) rovnomocninami étheru spojena a tudiž docela nasy

cena. Tyto sloučeniny jsou větším dílem tekutiny těkavé

aromatické, docela nečinné ohledem na lakmus a slují složené

éthery kyslíkové (zusammengesetzte Sauerstoffäther). Kyselé

jsou takové, ve kterých kyselina dvojsytná jen s jednou,

trojsytná jen s jednou neb dvěma rovnomocninama étheru

spojena jest, tak že jedna neb dvě rovnomocniny vody

ještě při sloučenině jsou zásadami zastupitelné, aneb takové,

ve kterých jedna rovnom. kyseliny jednosytné étherem na

sycená ještě s jednou rovnom. tétéž kyseliny sdružena

jest, která tím své sytivosti a příbuznosti k zásadám netratí.

Toto jsou éthery kyselé neb éthylnaté kyseliny(Aethersäuren). Npř.

síran éthylnatý C,H2O.SOa, šťovan éthylnatý 2C,H2O.C,Og,

fosforečnan éthylnatý 3C,H,O,PO, jsou éthery kyslíkové

obojetné; kyselina éthylnato-sirková C,H,O.SO,+HO,SO,

éthylnato - šťavelová C,H,O.C,Og.HO, éthylnato - fosforečná

C,H,O,PO,2HO a diéthylnato-fosforečná 2C,H,O.PO, HO

jsou kyselé éthery kyslíkové. Nýbrž mnozí chemikové

kladou všecky kyseliny, jež s étherem také kyselé slou

čeniny poskytují, do řady vícerosytných, například sirkovou

S,Og2HO, nikoli SOaHO, siřičitou S,O,2HO, uhličitou

C2O4, tak že pak síran éthylnatý 2C,H2O.S2O6, kyselina
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éthylnato - sirková C, H, O. S, Og. HO, éthylnato - uhličitá

C,H2O,C,O,HO atd. Větší díl těchto éthylnatých kyselin

volných a rozpuštěných ve vodě již varem se rozkládá

v kyselinu a v alkohol, soli však jsou stálejší. Ether a

kyseliny vodíkové mění se (docela podlé vzoru kysličníkův

kovových) ve vodu a halový éther (Haloidäther) C,H,O+HCl

= C, H, Cl a HO. Snadněji však se ten rozklad děje

s líhem a kyselinou. Větší pak díl složených étherův teplem

a žíravým draslem v draselnatou sůl a v líh se rozkládá,

npř. C,H,O.NO,+KO.HO=C,H,O.HO a KO.NO s; C,H,I

+KO.HO=C,H,OHO a KI.

Obojetné éthery kyslíkové

85. Dusan éthylnatý C,H,ONO, (Salpetrigsaures Aethyl

oxyd) tvoří se přímo ze svých součástí, když ony červené

páry, jež se působením kyseliny dusičné na železo, měď,

na škrob atd. vyvinují, do ochlazeného líhu pouštíme; tento

je dychtivě pohlcuje a vyvinuje plyn bezbarvý, jenž v tru

bách ledem a solí chlazených v tekutinu se shušťuje. Tato

(dusan éthylnatý, obyčejně ledkovým étherem, Salpeter

äther, Spiritus nitri, nazvaná) je nad míru řídká, pohyblivá

tekutina, hutnoty 095, která již teplem +16" vře a nad

míru příjemně a silně jablky voní. Hoří. Připravuje se také

destilováním líhu a kyseliny dusičné: tu částka líhu se

okysličuje a kyselinu dusičnou v dusíkovou mění, jenž

pak s ostatkem líhu se slučuje. Dusičnan éthylnatý je též

tekutina aromatická, hutnoty 1:11, vroucí teplem +85"

86. Památná věc jest, že kyselina křemíková a bórová,

látky dvě tak stálé, (obzvláštně první), také s kysličníkem

éthylnatým se slučují, a nadto ve víceru poměrův. Chlórid

křemíkový (SiCla) pomalu a po troškách míšen s lihem

bezvodým rozkládá se vodou hydrátovou líhu SiCla+3HO

= SiO, +3HCl; kyselina křemíková slučuje se s lihem,

chlórovodík prchá. Tekutina tím postupem nabytá rozdě

luje se destilováním ve dvě sloučeniny těkavé a tekuté,

jednu snadno vroucí, druhou teprvé vysokým tepla stupněm

prchající, a ve zbytek tvrdý sklovitý. První sloučenina je

*
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křeman trojéthylnatý 3C,H,O.Si0a, mok bezbarvý, zápachu

étherického, vroucí teplem + 165°, hořlavý; druhá je

3C,H,O2SiOa, vře teprvé teplem +360° a hoří jen za

hřátá; třetí 3C,H,O.4Si0, je hmota sklovítá, teplem +100°

poněkud měknoucí. Ony první dvě sloučeniny vodou zvolna

se rozkládají v hydrát kyseliny křemíkové a líh ; totéž se

děje ač zdlouhavěji pouhou vlhkostí vzdušnou; jeli půso

bení vzduchu stálé, jednostejné a zdlouhavé, mění se ko

nečně éther křemíkový ve průhledný kaval hydrátu kyse

liny křemíkové č. opálu.

Kyselina bórová dává sloučeniny podobné, zeleným

plamenem hořící.

87. Síran éthylnatý C,H2O.SO, (Schwefelsaures Aethyl

oxyd) je zajímavý za tou příčinou, že se tvoří přímo ze

svých součástí. Pára bezvodé kyseliny sirkové pouští se

do étheru vody dokonale zbaveného a ledem obloženým

chlazeného, pokud nezhustnul co syrup. Pak se třepá s éthe

rem čistým a s vodou: tekutina dělí se stáním na dvě

vrstvy, hořejší je síran ethylnatý v étheru rozpuštěný, do

lejší voda s kyselinou sirkovou; hořejší vrstva sebraná a ve

vzduchoprázdnotě ostavená pouští éther a zbytek je síran

éthylnatý: tekutina olejovitá, hutnoty 1:12, chuti palčivé,

zápachu kořenného. V líhu se rozpouští, s vodou se ne

mísí, ovšem ale časem (rychleji horkou) rozkládá v líh a

kyselý síran éthylnatý. 2 (C,H2O,SO,)+2HO=C,H,O.HO

+C,H,O.2SO,HO.

Fosforečnan éthylnatý 3C,H,O.PO, je též tekutina tě

kavá, vonná, dokonce obojetná, známe však lépe kyselé

fosforečnany, o nichž doleji.
-

Uhličitan éthylnatý C,H,O.CO, tvoří se destilováním

éthylnato - sírana s éthylnato - uhličitanem draselnatým

C, H, O. 2SO, KO + C, H, O. 20O, KO = 2(SO, KO)

+2(C,H,CO2) a je tekutina bezbarvá, aromatická, vroucí při

+126°. Jest také kyselý uhličitan éthylnatý C,H,O2CO,HO,

jejž ale jen ve spojení se zásadami známe, a i tyto slou

čeniny vodou ihned se rozkládají v líh a uhličitan zásady

kovové,

Sírouhličitan éthylnatý C,H,O.CS, (Sulfokohlensaures
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Aethyloxyd) je památný, jakožto jeden z mála případkův,

že se sirná kyselina s kyslíkovou zásadou slučuje. Olej

nažloutlý, zápachu poněkud nepříjemného, chuti zasladlé,

vře teprvé při +230°, nemísí se s vodou, jest hutnější od ní.

88. Zajímavá třída sloučenin jak v ohledu pouze che

mickém tak i ve praktickém jsou kyslíkové složené éthery

různých organických kyselin, jichž tolik co kyselin známe.

Větší díl jich voní tak příjemně, že co voňavky slouží;

avšak příjemnosť tato přísluší hlavně étherům rozředěným

přimíšeninou čistého bezvodného líhu. Tvoříť pak se větším

dílem, když se kyselina sušená v líhu bezvodém rozpustí

a do roztoku plynný suchý chlórovodík pouští, pokud ještě

pohlcován jest. Tekutina chlórovodíkem nasycená přidáním

vody dostatečné osazuje pak éther buď na dně (jeli hutnější)

buď svrchu (jeli méně hutný od vody), jejž pak není třeba

než destilováním čistiti. Mnohé éthery tvoří se přímo z líhu

a kyseliny za tepla, jiné destilováním kyseliny organické

aneb její soli draselnaté se smíšeninou líhu a kyseliny sírkové.

89. Mravenčan éthylnatý č. éther mravenčí C,H,O,C,HO,

je méně památný octana éthylnatého č. éthera octového

C,H2O.C,H,Oa (Essigäther). Ten pak nad míru snadno se

tvoří, již npř. delším stáním kyseliny octové a líhu smíše

ných. Nejlépe pak jesť destilovati octan sodnatý neb dra

selnatý se smíšeninou ze silného líhu a kyseliny sirkové

(v takovém množství, aby jí bylo více než třeba k nasycení

zásady octanu), npř. 10 č. krystalovaného octanu sodnatého,

15 č. kyseliny sirkové a 6 č. líhu 85 procentového. De

stilát se třepá se troškou vápna hašeného (pro odstranění

kyseliny nadbytečné), pak se naleje na chlórid vápenatý,

jenž vodu odjímá, a rektifikuje t. j. destiluje se znova pro

sebe. Tekutina bezbarvá, nad míru řídká i pohyblivá, hut

noty 091 (u +0"), vře teplem +74". Zápach má nad míru

příjemný, étherický a spolu octový, taktéž příjemně chutná,

lakmus nemění, s vodou se nemísí, rozpouští se však v 7–8

č. vody. Ocet vinný má svou příjemnou vůni od přimíšeného

étheru tohoto. Slučuje se chemicky se chlóridem vápenatým,

draslem žíravým se rozkládá v octan draselnatý a líh. Roz

pouští výtečně pryskyřice,
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90. Máselnan éthylnatý C,H,O.CsH,O, (Buttersäure

aether) tvoří se tak snadno, že není třeba než rozpustiti

kyselinu máselnou v bezvodém lihu a přidati kyselinu sir

kovou. Ether máselný vzplývá nad tekutinou a čistí se tře

páním s vodou i rektifikováním. Tekutina řídká, hutnoty

0-90 (u +0"), vře teplem +119", nemísí se s vodou, ovšem

ale s líhem a étherem Voní sílně a příjemně ananasem;

užívá se ho hlavně k aromatisování nápojův líhových (Rum

essenz). -

Podobné vlastnosti mají énanthylan i kaprylan éthyl

natý; vyšší členové řady mastných kyselin dávají éthery

pevné, ačkoli snadno tající, npř. palmitan i stearan éthyl

natý; oba jsou látky bílé, pevné, pěkně krystalované, bez

vůně a chuti; na vodě splývají, první taje teplem +24",

druhý teplem +34°, oba netěkají bez proměny, ale teplem

dostatečným se rozkládají.

Mimo vyčtené máme množství jiných, benzoan éthyl

natý C,H2O.C14H,Oa, mléčnan éthylnatý C,HgO.CgHgOs,

šťovan éthylnatý 2C,H2O.C,Og, citran éthylnatý 3C,H2O.

C12H2O11 atd. Smahloolejan éthylnatý 2C,H,O. Cao H,gOg

voní příjemně melonem, nitrobenzoan éthylnatý C,H2O.

9# Oa jahodami. Étherové organických kyselin půso
4

bením žíravého ammoniaku téměř všickni se rozkládají

v líh a amid kyseliny v étheru přítomné; na příklad

C,H,O.C,H,O,+NH,=C,H,OHO a C,H,O,NH, acetamid,

C,H,O,C,,H,O,+NH,=C,H2O.HO a C14H2O2.NH„benzamid

atd. Étherové dvoj- a trojsytných kyselin rozkládají se

vodou a alkaliemi v líh a éther kyselý č. éthylnatou kyselinu,

ammoniakem v líh a kyseliny aminové (rozdíl kyselin je

dnosytných a vícerosytných).

Ethylnaté kyseliny (Aethersäuren).

91. Nejdůležitější je kyselina éthylnato-sirková C,H2O.

2SO, HO (Aethyloxydschwefelsäure, Aetherschwefelsäure,

Weinschwefelsäure). Tato se tvoří, kdykolvěk se líh se

tkává s kyselinou sirkovou sehnanou. Nejlépe jesť smíchati

rovné části líhu bezvodého (neb silného) a kyseliny sir
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kové anglické, zvolna ovšem, sice horkem vybaveným mnoho

líhu prchá; tekutina pak po delším stání na místě mírně

teplém rozředí se vodou a přesytí hydrátem vápenatým;

nerozpustný síran vápenatý se zcedí a rozpustný éthylnato

síran z tekutiny volným oddymováním shuštěné v krystalech

vyrůstá. Z té neb jiné soli vyloučená kyselina je tekutina

bezbarvá, hustá, hutnoty 132, silně kyselá a mísí se s vodou

a líhem snadno, nikoli s étherem. Vodou zdlouhavě za chladu,

okamžitě za horka se rozkládá v kyselinu sirkovou vodnatou

a v líh; soli její krystalují se všecky velmi pěkně; pevné jsou

stálé, vodnatý jich roztok, jeli dokonale obojetný aneb jen

maličko kyselý, rozkládá se varem jako kyselina sama

(v síran a v prchající líh); přídavek ale malička žíraviny

činí roztok stálý, že var beze škody snáší. Éthylnato-sírany

těžkých kovův a zeměkovův již pouhým schováváním se

rozkládají, protože krystalovou vodu obsahují. Obyčejně se

připravuje svrchu jmenovaným postupem éthylnato-síran

vápenatý C,HgO,2SOa.CaO+2Aq, sůl krystalovaná v bez

barvých, perlově lesklých 4hraných lupenech neb deskách,

v exsikátoru pouští vodu krystalovou: ta rozpuštěna ve

vodě přidaným roztokem uhličitanu draselnatého mění se

v éthylnato-síran draselnatý C,H,O.2SO,-KO, jenž veliké

průhledné krystaly skládá, bezvodé, ve vodě a líhu pře

snadno rozpustné.

Éthylnato-sírany se solmi jinými smíšeny a zahřívány

(za sucha neb ve vodnatém roztoku) rozkládají se podvojně

a jsou proto chemikovi důležitým prostředkem k nabytí

nejrůznějších sloučeninéthylnatých. Taknpř. C,H,O.2SOa.KO

+KO.C,H2Oa=2(KO.SOa) a C,HsO.C,H2O2 (octan éthyl

natý); C,H2O.2SO,KO+KS=2(KO.SO2) a C,H,S (sulfid

éthylnatý) atd. Pro sebe destilovány dávají éthylnato-sírany

smíšeninu tekutou síranu éthylnatého se zvláštním uhlovo

díkem, která od starších chemikův jméno vinného oleje

(Weinöl) obdržela.

92. Bezvodý líh pohlcuje jako éther dým bezvodé

kyseliny sírkové, ale nemění se tím v síran éthylnatý, než

(jeli kyselinou sirkovou dokonale nasycen) ve hmotu bílou

krystalovitou, která má složení C,H44SOa a na vzduchu

V. Šafařík, Chemia. 31
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rychle rozplývá, přijímajíc 3HO a měníc se tudíž v kyse

linu dvojsytnou, éthionovou (Aethionsäure)C,H2O.4SO2.2HO;

tato se spojuje se zásadami a dává éthionany, velmi nestálé,

neboť jak ony, tak i sama kyselina rozpuštěny a vařeny

pouštějí 2SO, a mění se v iséthionany a kyselinu iséthio

novou C,H,O.2SO,HO (Isaethionsäure). Tato dává soli kry

stalované, velmi stálé, a jestjako i soli její isomerická s ky

selinou éthylnato-sirkovou a solmi jejími, od ní ale tím se

liší, že se varem nerozkládá a že z ní nikterak nelze líhu

nabyti. -

Jako jest vedlé síranu také sířičitan éthylnatý C,H2O.SO,

jest mimo kyselinu éthylnato-sirkovou také éthylnato- siři

čitá C,H,O.2SO,HO.

93. Obzvláště dvojsytné kyseliny dávají s kysličníkem

éthylnatým sloučeniny kyselé, tak že mnozí chemikové pra

vidlo obracejí, prohlašujíce kyseliny ty, jež kyselé éthery

mají, za dvojsytné, npř. uhličitou, sirkovou, siřičitou, a pí

šíce následovně C,O4, S,Os, S,O, atd.

Kyselina fosforečná má jeden éther obojetný a dva

kyselé: kyselinu éthylnato-fosforečnou C,H,O.PO3.2HO, a

di-éthylnato-fosforečnou 2C,H,O.POJ.HO; prvá tvoří se,

když hydrát kyseliny c-fosforečné v líhu rozpuštěný delší

čas mírně se ohřívá, tekutina pak barytem přesytí a zce

zená volně odkuřuje; krystaluje se éthylnato-fosforečnan bar

natý C,H2O.PO3.2BaO+ 12 Aq. Druhá povstává, když bez

vodá kyselina fosforečná zvolna páru bezvodého líhu neb

étheru pohlcuje.
-

Zajímavý je kyselý éther kyseliny sírouhličité č. kyse

lina éthylnato-sírouhličitá C,H,O.2CS,HO (Aethersulfo

kohlensäure), kratčeji kyselina xanthogenová (Xanthogen

säure). Xanthogenan draselnatý C,H,O.2CS,KO tvoří se

smíšením líhového roztoku žíravého drasla se sírouhlíkem;

tu jmenovitě za chladu a z roztokův sehnaných již za málo

minut vylučuje se v dlouhých bílých jehlách lesku hedbáv

ného, zápachu slabého, chuti náramně hořké. Rozplývá

nad míru snadno ve vodě, roztok kůži žlutí a dává s roz

toky měďnatými sraženinu krásně žlutou C,H,0,2CS,Cu,0;
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kyselina sama je olej bezbarvý, hutnější od vody, a rozkládá

se teplem v líh a sírouhlík.

Z organických kyselin éthylnatých jmenujeme pro pří

klad kyselinu éthylnato-šťavelovou C,H,O.C,O,HO, éthyl

nato-vinnou C,H,O.CgH,O,o,HO a j.

Halové éthery.

94. Tvoříť se vesměs buď přímo z líhu bezvodého a

vodíkové kyseliny, anebo rozkladem podvojným z éthyl

nato-síranu draselnatého a soli halové, npř. C,H,OHO

+HCl= C,H,Cl+2HO; C,H,O2SO,KO+KCy= C,H,Cy

+2(KO,SO,).

Chlórid éthylnatý č. éther solný C,H,Cl (Chloräthyl,

leichter Salzäther). Míchanina z rovných měr líhu bezvo

dého a nejsehnanější dýmavé kyseliny solné destiluje se

do sucha: páry vedou se dvěma láhvema postavenýma do

vody tepla obyčejného, pak do nádoby ledem a solí chla

zené. V té se stužuje éther. Tekutina bezbarvá, nad míru

řídká, hutnoty 0.87 (při+5°), zápachu pronikavě étherického,

chuti kořenné. Náramně těkavá, neboť vře teplem +12° a

těkajíc veliké zimnoplodí. Hoří plamenem zeleně roubeným,

nemísí se s vodou, ovšem ale s étherem a líhem. Bromid

éthylnatý C,HgBr a iódid éthylnatý tvoří se oba součas

ným působením brómu neb iódu a fosforu na líh bezvodý:

PI,+5(C,H2O,HO)=5C,H,I+PO8.3HO+2HO. Oba jsou

tekutiny bezbarvé, velmi těkavé, zápachu kořenného, chuti

zasladlé, nerozpouštějí se ve vodě. Brómid má hutnotu

1.40, iódid 1.95; druhý vře při +72". Alkaliemi za horka

rozkládají se všecky tři sloučeniny posledně uvedené v éthy

lén a halovou sůl, npř. C,H,Cl+KO=C,H,+KCl+HO.

95. Kyanid éthylnatý C,H,Cy čili CeHgN tvoří se za

hříváním kyanidu draselnatého s iódidem éthylnatým

C,HgI+KCy=KI+C,H,Cy, aneb suchou destilací zéthylnato

síranu draselnatého a kyanidu draselnatého C,H2O,2SO3.KO

+KCy=2(KO.SO,)+C,H,Cy. Tekutina bezbarvá, zápachu

étherického, hutnoty 0.79, vře teplem +98", rozpouští se

málo ve vodě, působí co jed. Alkaliemi a kyselinami za

- - - 31*
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horka npř. vroucím louhem žíravým se rozkládá v ammo

niak a kyselinu propionovou (CgHgOa.HO), neboť CgHgN

+3HO=CgHgO, a NHa. Tu samou vlastnost má také te

kutina nazvaná propionitryl, které nabýváme destilujíce

propionan ammonatý s kyselinou fosforečnou nebo žíravým

barytem; a jelikož i v ostatních vlastnostech dokonale se

srovnávají, vysvítá z toho, že nitryly mastných kyselin ne

jsou než kyanidy radikalův alkoholových. Tak npř. aceto

nitryl C,H,N je kyanid methylnatý C,H,Cy atd.

Sulfokyanid éthylnatý C,Hg.CyS, je tekutina bezbarvá,

zápachu česnekového, hutnoty 102, vře teplem +146". Jest

také ferrokyanid éthylnatý 2C,Hg.FeCya+6Aq a platino

kyanid éthylnatý; prvý skládá bílé, perlově lesklé lupénky,

snadno se rozkládající, druhý jehličky barvy zářové.

96. Se sirou slučuje se éthyl ve víceru poměrův, mámeť

sirník éthylnatý C,HSS, éthyličitý C,H,S, a éthylový

C,HgSa: všickni tři tvoří se destilováním roztokův sehna

ných éthylnato-síranu draselnatého a sirníku draselnatého

KS, drasličitého KS, neb draslíkového KS, Jsouť tekutiny

bezbarvé, těkavé, zápachu pronikavě česnekového, ve vodě

nerozpustné; C,H,S má hutnost 084 a bod varu +91°;

C,HsS, hutnotu téměř tu co voda a bod varu +151".

C,HsSs je hutnější od vody a varem se rozkládá.

Znamenitější je sulfhydrát éthylnatý čili merkaptan

C,HgS2=C,H,S.HS t. j. alkohol, jehož kyslík sirou zastou

pen. Tvoří se z éthylnato-síranu draselnatého a sulfhy

drátu draselnatého C,H,O2SO,KO+KS,HS=2(KO.SO,) a

C,H,S,HS. Tekutina bezbarvá, velmi pohyblivá, hutnoty

0.83, nad míru těkavá, neboť již teplem +36° vře. Chuť i

zápach má pronikavě česnekové, étherické, rozpouští se

málo ve vodě, snadno v lihu a étheru. S mnohými kyslič

níky těžkých kovův tvoří sirník éthylnato-kovový a vodu,

obzvláště násilně (tak že teplem uvolněným nová slouče

nina taje) s kysličníkem rtuťnatým, neboť C,H,S.HS+Hg0

=C,H,S.HgS a HO. Sirník éthylnato-rtuťnatý tvoří hmotu

bílou, z lesklých lupenův krystalových složenou, na pohle

dění mastnou, taje teplem +86°. Sirovodíkem se mění

v sirník rtuťnatý a merkaptan : C,H,HgSg+HS=C,H,S,

+HgS.
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Kthyl s vodíkem a s kovy.

97. Radikál éthyl sám pro sebe č. volný rozličnými

způsoby se dobývá, jmenovitě ale rozkladem iódidu éthyl

natého pomocí kovův. Iódid éthylnatý a něco čistého zinku

v zrnech dá se do velmi silné skleněné roury, která pak

pomocí sklářské lampy dokonale se zaleje. Trubice zahřívá

se v lázni olejové během několika hodin na +150°: iód

se slučuje se zinkem a éthyl se vyprošťuje: C,HsI+Zn

=C4Hg+ZnI, částka však éthylu spojuje se se zinkem

v éthylozimek C,H,Zn, jiná jeho čásť rozkládá se teplem

v éthylovodík a éthylén č. těžký uhlovodík 2C,H,=C,H,

(t. j. C,Hs H) a C,H, Ethyl je za obecného tepla plyn

jako éthylen a éthylovodík, ale méně těkavý nežli tito dva;

všickni tři plynové jsou v rouře vlastním tlakem tekuti.

Jak mile se roura (dříve co možná nejvíc ochlazená) otevře,

proudí z ní násilně plyn (smíšenina éthylovodíku s éthylé

nem); pak po chvíli počne mírněji ucházeti plyn éthylový,

jejž třeba chytati nad vodou nebo rtutí. V trubici zbývá

iódid zinečnatý a éthylozinek. Tento se mírným teplem

v páry mění a přehání do nádob dříve vodíkem nebo ky

selinou uhličitou naplněných.

Ethyl C,H, je plyn bezbarvý, zápachu slabě étheri

ckého, hutnoty 2.00, ve vodě nerozpustný, měnící se při +3".

tlakem 2'/, atmosfér v tekutinu, která svůj bod varu asi

při –23° má. Líh bezvodý rozpouští 18 objemův plynného :

éthylu, ale maličko vody přidané způsobuje již dokonalé

vyloučení plynu pohlceného. Hoří plamenem jasným a

neslučuje se za obyčejného tepla se žádnými skoumadly;

za vyššího ale aneb skoumadly prudšími se rozkládá. Již

za obyčejného tepla rozkládá se iódid éthylnatý rtutí na

světle slunečném v éthyl a iódid rtuťnatý.

Ethylovodík C,H,=C,H,H je plyn bezbarvý a nevonný,

jenž ani tlakem 20 atmosfér (u +3°) ani zimnem –18°

(za tlaku vzdušného) nekapalní. Ve vodě se nic neroz

pouští, v líhu bezvodém pramálo. Hoří plamenem bledě

modrým. Tvoří se u velikém množství z éthylozinku a

vody C,H,Zn+HO=ZnO a C,H,H; proto se nabývá či
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stého éthylovodíku zahříváním iódidu éthylnatého, zinku a

vody ve svrchu jmenované trubce teplem +150°: C,H,I

+2Zn+HO=C,Hg+ZnI+ZnO.

Ethylozinek je tekutina bezbarvá, velmi pohyblivá, vůně

zvláštní étherické, hutnoty 1.18 (při +18°), vroucí teplem

+118°, nemrznoucí ani při –22°. Na vzduchu okamžikem

se zapaluje a hoří plamenem lesklým modrým, zeleně le

movaným, způsobujíc hustý bílý oblak (kysličníku zinečna

tého). Zdlouhavým působením kyslíku mění se v kysličník

zinečnato-éthylnatý ZnO.C,H2O; na tělo lidské působí

co jed.

O ostatních kovových sloučeninách éthylu, jakož o éthy

laminu a těm podobných viz u zásad organických.

Sloučeniny methylu.

98. Alkohol methylový C,H,O, (Methylalkohol) je hydrát

kysličníku methylnatého C,H,O.HO a sluje obecně líh dře

věný (Holzgeist), protože se hlavně z octa dřevěného, tedy

suchou destilací dřev, připravuje. Mimo to je v některých

přirozených sloučeninách, npř. v silici Gaultheriové, kysličník

methylnatý obsažen.

Surový dřevěný ocet, jenž obsahuje kyselinu octovou,

alkohol methylový, aceton, množství uhlovodíkův atd., na

sycuje se vápnem a pak destiluje. K tekutině nadestilované

přidává se chlóridu vápenatého, pokud se ho rozpouští, a

destiluje se pak ve vodní lázni do sucha: všecky jiné slou

čeniny prchají, jen alkohol methylový, chemicky sloučený se

chlóridem vápenatým, zůstává v křivuli. Zbytek ten vodou

politý ještě jednou se destiluje a nabytý vodnatý líh me

thylový vápnem vody zbavuje.

Alkohol methylový je tekutina bezbarvá, řídká, zá

pachu a chuti podobných co líh éthylový, hutnoty 0.79

(při +25°), vře teplem +61" a mísí se s vodou, líhem, éthe

rem dlé libosti. Hoří snadno plamenem modrým. Rozpouští

alkalie, mnohé soli, tuky, pryskyřice; v Anglicku, kde je ve

liká daň na líh, užívá se ho co paliva atd., jako u nás líhu.

Chemické změny jeho ve všem podobají se těm, jež u lihu
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éthylového známe. Černí platinovou za obecného tepla,

alkaliemi za vyššího mění se v kyselinu mravenčí: C,H,O

+4O=C„H,O,+2HO.

99. Kysličník methylnatý C,H2O tvoří se destilováním

1 č. líhu methylového se 4 č. kyseliny sirkové: plyn bez

barvý, málo vonný, hutnoty 162, těžko stužitelný (teprvé

asi při –30° kapalní). Hoří bledým plamenem, voda ho

rozpouští 37 objemův, líh ještě více. S kyselinou sirkovou

bezvodou přímo se spojuje, a sice máme sloučeninu obo

jetnou, síran methylnatý C,H,O.SO,, a kyselou, kyselinu

methylnato-sirkovou C,H,O.2SO,.HO (Methyloxyd-Schwefel

säure), která soli krystalované dává. Teměř všecky ty slou

čeniny, kterých jsme popsali při éthylu, také při methylu

známy jsou a mají vlastnosti podobné, jen že jsou mnohem

těkavější. Máme síran, dusan, dusičnan, uhličitan, mra

venčan, octan, šťovan, vínam, citran atd. methylnatý; máme

chlórid, brómid, iódid, kyanid, máme sirník, dvésirník, tré

sirník i sulfhydrát methylnatý č. merkaptan methylový

C„H,S, atd. V celku leží bod varu sloučenin methylových

o 19" níže nežli u obdobných sloučenin éthylových. Chlórid

methylnatý z té příčiny je za obyčejného tepla plyn.

Methyl sám vylučuje se jako éthyl z iódidu methylna

tého zinkem za vyššího tepla aneb silným Voltaiským prou

dem ze sehnaného roztoku octanu draselnatého; v druhém

pádu rozlučuje se vlastně voda v H a O; kyslík pak vrhá

se na kyselinu octovou, kterou si můžeme (bezvodou

=C,H,Os) mysliti co methyl, a kyselinu šťovíkovou (C,H,

+ C,O,) a mění ji v methyl a kyselinu uhličitou C,H,O,

+O=C„Ha+2CO, Methyl je plyn bezbarvý, hutnoty

1.04, hoří bledým plamenem a neslučuje se přímo s ji

nými prvky, poněvadž se příbuznost jich k němu teprvé

za tepla ukazuje, které rozklad methylu způsobuje. Také

methylozinek C,H,Zn jest, a rozkládá se vodou v kysličník

zinečnatý a methylovodík; ten pak není než uhlovodík lehký

č. plyn bahenní (Sumpfgas). O uhlovodících bude později

zvláště jednáno.
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Alkoholy propylový, butylový, amylový, kaproylový, kaprylový.

100. Čtvero prvých nachází se v tak zvaném přibou

dlém oleji (Fuselöl). Tento přiboudlý olej je zvláštní te

kutina, která se vždycky tvoří, kdykoli se kvašením cukr

natých látek neb tekutin líh éthylový tvoří; poněvadž pak

jest mnohem méně těkavá než líh, shušťuje se při destilací

kvašených těch hmot ve vinopalnách mnohem snadněji

(dříve) líhu a může tudíž pro sebe sbírána býti. Tento při

boudlý olej tvoří se z některých látek, obzvláště z bram

borův, tak hojně, že se ho na nejednom místě k osvětlo

vání podobných dílen užívá. Jestiť pak přiboudlý olej

z bramborového líhu jiný nežli z líhu vinného (t. j. kva

šením matolin vinných připraveného) aneb z řepového

(cviklového), v celku ale vždycky je smíšenina rozličných

alkoholův: éthylového, propylového, butylového, amylového,

kaproylového. Nad jiné ale je v něm nejvíce líhu amylo

vého, pročež také u chemikův jmenem oleje přiboudlého

v užším smyslu jen alkohol amylový se vyrozumívá.

Alkohol propylový č. hydrát kysličníku propylnatého

C,H,O.HO (Propyloxydhydrat, Propylalkohol) nachází se

v oleji přiboudlém, jehož nabývají z matolin vinných, t. j.

zbytku po vytlačení mestu, kvašením. Tekutina bezbarvá,

zápachu příjemného, opojivého, lehčí od vody, ve které se

rozpouští, ač již ve všech poměrech se s ní míchati nemůže,

vře teplem +96", hoří. Kyselinou sirkovou se mění v kyse

linu propylnato-sirkovou C,H,O2SO,HO, která krystalo

vané soli má. Žíravinami za horka mění se v kyselinu

propionovou.

Alkohol butylový, hydrátkysličníkubutylnatého C,H,O.HO

(Butylalkohol), nachází se v některých sortách oleje při

boudlého z bramborův a z řípy cukrové. Tekutina bezbarvá,

vůně poněkud odporné, hutnoty 0,80 (při +18°C), vře teplem

+109". Splývá na vodě, s ní se nemísí, ale v 10 č. vody

se rozpouští, ač přidáním solí opět se od vody odlučuje.

Hoří jasným plamenem. Kyselinou sirkovou se mění za

chladu v kyselinu butylnato-sirkovou C,H,O2SO, HO, za

tepla v butylén C,Hs. Známe také éther butylnatý C,H,O,
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uhličitan, dusičnan, chlórid, iódid atd.; butyl sám CsH, je

olej vroucí teplem 108°, butylovodík C,H,o plyn. Žíravým

draslem za horka mění se tento alkohol v kyselinu másel

nou CsHoO,+KO.HO=CsH,O,KO+4H.

Alkohol amylový tvoří hlavní část přiboudlého oleje

z brambor a žita. Surový přiboudlý olej obsahuje mimo

alkohol amylový také alkohol obecný, vodu a kyseliny volné;

proto se třepe se žíravým louhem a pak destiluje z křivule,

do které zasazen teploměr. Tekutina začíná vříti již při

+100°, ale bod varu vystupuje výš a výše; jak mile vy

stoupí na +132°, dá sejiné jímadlo, a co se nyní destiluje, je

pouhý alkohol amylový.Tekutina bezbarvá, řídká, hutnoty 0,82

(při+15°), vře teplem+132", a zapáchá nepříjemně pronikavě.

Ve vodě se málo rozpouští, přesnadno v lihu a étheru, jimž zá

pach a chuť svou sděluje, jakož obyčejná kořalka dosvědčuje.

Černí platinovou na vzduchu, kyselinou chrómovou za tepla,

žíravým draslem za horka mění se v kyselinu valerovou:

C,oH,„O,+4O=C10H10O,+2HO. Amyl sám C10H11 je

olej étherický lehký (0,77), vroucí při +155°. Amylén

C,oH,o a amylovodík C10H,a též známe; oba jsou tekutiny

velmi těkavé. Amylnatý kysličník CroH, 1O je olej lehký

vonný, vroucí teplem +176°, a slučuje se s kyselinami dá

vaje éthery obojetné a kyselé. Mimo to máme éthery ha

lové amylnaté, npř. CoH,Cl, C10H, ICy atd. – tedy ve

všem největší analogie s éthylem. Ze složených étherův

amylových památni jsou octan amylnatý C10H11O.C,HaOa

(essigsaures Amyloxyd) a valeran amylnatý C10H, 1O.C10H2O3

(valeriansaures Amyloxyd), neboť oba voní (obzvláště lí

hem čistým rozředěni) velmi příjemně jablky a hruškami,

tak že se jich užívá ku přípravě voňávých nápojův lího

vých (tak zvaného koňaku). Paměti hodna zajisté věc, že

ta samá látka, kterou z líhu bedlivě odstraňujeme, pro ehuť

a zápach odporné, po malé změně opět se k němu přidává

pro chuť a vůni.

Alkohol kaproylový C12H,aO.HO je též obsažen v oleji

přiboudlém z matolin vinných. Tekutina aromatická, olejo

vitá, hutnoty 0.83, vře asi při +150°. Hydrátem draselna

tým za horka se mění v kyselinu kapronovou,



482

Alkohol kaprylový C,gH,;O.HO připravuje se destilo

váním oleje ricinového (o něm viz doleji) se žíravým dra

slem. Tekutina bezbarvá, zápachu příjemného, povahy ole

jovité. Vře teplem asi +180° a hoří plamenem světlým,

bílým. Také tento alkohol jako předešlý podstupuje všecky

ty změny a dává všecky ty sloučeniny co methyl, éthyl,

amyl; jen že ovšem pro vzácnost a menší užitek těchto

sloučenin daleko těch důkladných vědomostí o nich nemáme

co o hlavních třech.

Alkohol cetylový, cerylový, melylový.

101. Lebka rozličných rybossavcův (jmenovitě plyska

vic – delphinus, a vorvaní– physeter) obsahuje v sobě veliké

dutiny vyplněné tukem tekutým, který po smrti zvířete

stydna značnou čásť pevného tuku v podobě krystalův osa

zuje. Tato se lisováním odděluje a mírným teplem slitá

do obchodu dává pod jmenem vorvani (Wallrath, Spermaceti).

Tato látka je bílá, skládá se z velikých perlově lesklých

lupenův, je na pohled i na omak mastná, taje teplem +49°

a nerozpouští se ve vodě ani v studeném líhu, snadno

v líhu vřelém, z něhož pak stydnutím se krystaluje, ještě snad

něji v étheru. Dostatečně rozpálena hoří jasně a slouží

proto k dělání výtečných svíček, jakož i v lékařství na

masti. Tato látka je podlé povahy své chemické hlavně

sloučenina kyseliny palmitové s kysličníkem cetylnatým

Ca2H,aO, tedy palmitan cetylnatý Ca2H3aO.CaaHa10a (palmi

tinsauros Cetyloxyd). Žíravým draslem sehnaným rozkládá

se, ač zdlouhavě, v kyselinu a kysličník, jenž ale ihned

přijmutím vody v hydrát kysličníku cetylnatého Ca2HaaO.HO

čili alkohol cetylový, obyčejně éthalem (Aethal) nazvaný, se

mění. Ethal je látka pevná, bílá, složení krystalovitého,

taje teplem +53",5, zvolna stydnouc tvoří veliké lupeny;

vyšším teplem (+360°) těká bez proměny, nýbrž i s vodou

vařen prchá poněkud. Ve vodě se nerozpouští, ovšem ale

v líhu a étheru. Hoří jako vosk plamenem jasným.

Kyselinou sirkovou mění se v kyselinu cetylnato-sirko

vou CaaHaaO.2SO3,HO, kyselinou fosforečnou bezvodou



483

v cetém C32H3a, uhlovodík tekutý, olejovitý; známe pak také

kysličník cetylnatý CaaHaaO, iódid cetylnatý C,H,I, sirník

cetylnatý CagHaaS – tyto tři látky pevné; chlórid cetyl

natý CaaHaaCl jest tekutina.

102. Včely, jak víme, vylučují z těla svého tenké lu

pínky zvláštní hmoty, kteréž pak užívají k budově svých

medových bunic a která vůbec voskem (Wachs, cera) sluje.

Podobné látky vylučují také některé rostliny, dílem co jíní

na listech a stopkách i větvích, dílem co kůru tlustší; jme

novitě severo-americká rostlina Myrica cerifera, a palma

vosková (Ceroxylon andicola). Důkladnějších vědomostí che

mických máme jen o vosku včelím a o vosku čínském

(ze škumpiny – Rhus succedaneum).

Vosk včelí je hmota povahy známé, za studena lámavá,

za tepla letního měkká, tvořitebná, nikoli však mastná,

ačkoli vodu nepřipouští a i v líhu studeném pramálo se

rozpouští. Hutnost má 0.96, proto na vodě studené splývá

na vrchu, v horké se potápí. Taje teplem asi +62"; v ten

kých ale vrstvách na slunci a vzduchu bělá, křehne a taje

pak teprvé při +70°. Ve vřelém líhu bezvodém rozpouští se

jen částečně, a opětovným vyvařováním v líhu bezvodém

rozlučuje se konečně na část v něm rozpustnou a zbytek

v něm nerozpustný. Prvá má jmě cerin, druhý sluje my

ricin. Některý vosk obsahuje více cerinu, jiný více myri

cinu. Dlouho nevěděli chemikové, co by vlastně ty dvě

látky za sloučeniny byly: nyní ale víme bezpečně, že tak

zvaný cerin není leč hydrát kyseliny cerotové č. cerotylové

C54HsaOa.HO, myricin pak je hlavně sloučenina kyseliny

palmitové s kysličníkem melylnatým CooHs1O, tedy palmi

tan melylnatý CooHo1O.Ca2Hai Oa (palmitinsaures Melyloxyd),

látka povahy podobné co vorvaň. Žíravým draslem za

horka vylučuje se z myricinu zásada a mění se přijmutím

vody v hydrát kysličníku melylnatého čili alkohol melylový

CeoHg1O.HO (Melissinalkohol), látku pevnou, bílou, lesku

hedbávného, která teprvé teplem +85° taje, horkem pak

vyšším těká měníc se částečně v uhlovodík melén CooHso.

Žíravým draslem za horka mění se v kyselinu melis

sovou CooHooO4.
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Vosk čínský vytéká z rozličných stromův poraněných

od hmyzu, dle jiných ale jej vylučují sami ti hmyzové;

bílý, k vorvani podobný, taje při +82"; je podlé hlavní pod

staty své sloučenina kyseliny cerotové s kysličníkem ceryl

natým Cs4H550, tedy cerotan cerylnatý Cs4H550. Cs4HsaOa,

podobně co vorvaň a myricin. Žíravým draslem vylu

čuje se alkohol cerylový č. hydrát kysličníku cerylnatého

Cs4HssO.HO; jestiť hmota k bílému vosku podobna, taje te

plem +79", nerozpouští se ve vodě, ale v líhu, étheru, si

licích atd. Horkem se mění ve vodu a cerotén Cs,HsgO,

=C54Hs4+2HO; kyselinou sirkovou v síran cerylnatý

Cs,HssO.SOa+HO; žíravým draslem v kyselinu cerotovou

C54H54O4.

Alkohol fénylnatý.

103. Alkoholové posud jmenovaní byli z jedné a tétéž

řady homologické: k řadě docela jiné náleží alkohol fényl

natý (Phaenylalkohol) C,„HgO, č. hydrát kysličníku fényl

natého C12H2O.HO (Phaenyloxydhydrat), látka tím poně

kud od jiných alkoholův rozdílná, že se s nejmnožšími zá

sadami snadněji než alkoholy jiné spojuje; z té pak pří

činy od starších chemikův jmeno kyseliny karbolové (Car

bolsäure) obdržel. Alkohol fénylový nachází se v bobrovém

stroji (Biebergeil), v moči rozličných ssavcův; tvoří se su

chým destilováním kyseliny chinové a salicylové, prysky

řice benzoové, kostí, dříví, kamenného uhlí atd. Z té pří

činy hojně se nachází v dehtu (Theer), známé černé ma

zavé tekutině, které se co vedlejšího výrobku v plynárnách

(z kamenného uhlí), v milíiích (ze dříví) atd. nabývá.

Z dehtu kamenouhelného připravuje se ve fabrikách

na veliko: dehet se destiluje z křivulí kovových pomocí

teploměru, jenž ve vroucí tekutině postupně výš a výš se

pozdvihuje. Ta čásť dehtu, která se mezi +150° a +200°

destiluje, chytá se pro sebe a třepá se se žíravým louhem dra

selnatým, co nejsehnanějším: jen alkohol fénylnatý se v něm

rozpouští, ostatní látky olejnaté na něm splývají, a oddělují

se. Z roztoku pak vylučuje se alkohol fénylový kyselinou
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solnou, sbírá se, nalévá na chlórid vápenatý k odstranění

vlhkosti pohlcené a znovu destiluje. *

Alkohol fénylový (č. kyselina karbolová), dokonale bez

vodý, je hmota pevná, krystalovaná v dlouhých bezbarvých

jehlách klinorhombických, jenž teplem +34° tají a teplem

+188° vrou. Nejmenším však a vskutku nevažitelným

množstvím vlhkosti přistoupilé (stačíť jenom láhvici na čas

otevříti, by vzduch přístupu měl) rozplývají se tyto jehly

a mění v tekutinu bezbarvou, hutnoty 106, která ani pod

+0" nemrzne, zmíněným teplem vře, velmi silně paprsky

světla láme, teprvé ve 20 č. chladné vody se rozpouští,

ale s líhem a étherem snadno se míchá. Vůni má docela

obzvláštní, pronikavou, poněkud zasladlou, z dálky voní co

uzenina; chutná palčivě, kůži rozežírá a působí co jed na

tělo zvířecí (málo kapek moří psa dospělého). Lakmus ne

červení, na papíru skvrnu mastnou však pomíjející pů

sobí; na jistý stupeň tepla rozehřát hoří plamenem čadi

vým. Rozpouští iód, fosfor, síru, pryskyřice; sráží bílek a

klíh rozpuštěný. Tříska jedlová, namočena do vodnatého

roztoku alkoholu fénylového, pak do kyseliny solné, po usu

šení pěkně modrou barvu na se béře, ani chlórem se ne

měnící. Vodnatý roztok alkoholu fénylového chlóridem že

lezitým violovatí. Kyselinou sirkovou mění se v kyselinu

fénylnato-sirkovou C,„H2O.2SO, HO, která krystalované

soli má. Se zásadami též se slučuje: mámeť fénylnatan dra

selnatý C,„H2O.KO (tenké bílé jehly), barnatý C,„H,O.BaO

+2HO, olovnatý atd.

104. Máme za to, že v alkoholu fénylovém zvláštní

radikál fényl C,„Hg (Phaenyl) obsažen jest, jenž v nejednom

ohledu dokonale dle vzoru éthylu se chová. Máme kysličník

fénylnatý C,„H2O (olej zápachu geraniového, vroucí při

+260°), fosforečnan fénylnatý 3C,„HgO.PO3, octan fényl

natý C,„H,O.C,H,Oa, chlórid a iódid fénylnatý atd. Kyanid

fénylnatý C12H,Cy=C,,H,N tvoří se také suchou destilací

benzoanu ammonatého (benzonitryl); žíravým draslem se

mění v benzoan draselnatý a ammoniak C14H8N+KO+3HO

=C,,H,O,KO+NH, Benzol C, „Ha, o kterém již řeč byla,

jest fénylovodík C12Hs+H.
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Zajímavější však nežli tyto sloučeniny fénylové je pro

nás ta okolnost, že v alkoholu fénylovém a vůbec ve fény

lových sloučeninách vodík radikálu v rozsáhlé míře substi

tucí (výměnu za jiné prvky) připouští; tak se mění alkohol

fénylový C,„H,OHO chlórem po stupních ve sloučeniny

C,,H,ClO.HO,C,,H,Cl,O.HO,C,„H,Cl,O.HO,C,„HCl,OHO

a C12Cl2O.HO; podobně bróm působí. Kyselina dusičná pře

vádí alkohol fénylový po stupních ve tři sloučeniny nitrované

(Nitroverbindungen): alkohol nitrofénylnatý C,„H,(NO,)O.HO,

dinitrofénylnatý C12Ha(NO,),O.HO a trinitrofénylnatý

C,2H,(NO,),O.HO; všickni tři jsou spíše kyseliny nežli

zásady, neboť se dychtivě se zásadami, lenivě s kyselinami

slučují. Jmenovitě třetí, kyselina trinitrofénylnatá, je již

ode dávna, dávněji nežli sám původní alkohol, jménem ky

seliny pikrové (Pikrinsäure) známa.

Kyselina pikrová tvoří se z velikého počtu látek orga

nických (indiga, hedbáví, pryskyřice benzoové, aloové a j.,

ze salicinu, z alkoholu fénylového atd.) zahříváním jich se

sehnanou kyselinou dusičnou, pokud ještě červené dýmy

ucházejí. Z tekutiny vychladlé pak se krystaluje ve velmi

lesklých lupenech trojbokých, barvy jasně žluté. Mírným

teplem tají a sublimují se, náhle zahřáty třaskají; při +20° roz

plývají v 80 č. vody, při +77" v 26 č., mnohem snadněji

v líhu a étheru. Roztoky žluté chutnají nesnesitelně hořce,

červení lakmus, barví kůži a hedbáv stále na žluto.

Kyseliná pikrová vyhání kyselinu uhličitou ze solí,

dává se zásadami pikrany (Pikrinsäure-salze), pěkně žluté,

krystalované (pokud rozpustné jsou), některé silným udeře

ním a všecky horkem třaskající.

Pikran draselnatý C,„H,(NO,),O.KO krystaluje se v

dlouhých tenkých jehlách žlutých, ve vodě studené tak málo

rozpustných, že roztok kyseliny pikrové dosti citlivé skou

madlo na soli draselnaté podává. Udeřením a ohněm třaská

téměř co střelný prach. Sůl ammonatá je k draselnaté velmi

podobna, ale snadněji ve vodě rozplývá. Olovnatá je prá

šek žlutý, jehož bylo zkušeno užívati místo třaskavé rtuti

do měděných zápalek.
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Barvíři užívají kyseliny pikrové k barvení hedbáví

na žluto.

105. V té části těkavého oleje z kamenouhelného dehtu,

která výše +200° vře, nachází se hmota ve všech vlast

nostech jak fysických tak chemických k alkoholu fénylovému

přepodobná; čistá je mok bezbarvý, silně světlo láma

jící, teplem+203" vroucí; má složení C,HsO,=C,,H,OHO,

a jsouc homologická s alkoholem fénylovým, byla nazvána

alkohol kresylový (Kresylalkohol). Zápach, chuť a účinky

na tělo zvířecí má podobné co alkohol fénylový.

Dehet dřevěný (Holztheer), jmenovitě bukový, je po

dobně co kamenouhelný smíšenina četných a přerůzných

látek těkavých, hlavně pro obtížnou přípravu posud nedosti

zpytovaných. Jedna však jest nicméně zvláštního pozoruhodna,

poněvadž jest alkoholům fénylovému a kresylovému tak

podobna, že dlouho za ně jmína byla. Vylučuje se hlavně

opětovným destilováním dehtu bukového, chytajíc zvláště ty

podíly, co překapují mezi +200° a +220°, rozpuštěním

jich v žíravém louhu (pro oddělení uhlovodíkův netečných)

a vybavením části v žíravině rozpuštěné kyselinami. Látka

ta, od vynálezce zvána kreosótem (kreosot), a nečistá, jak

na prodej bývá, je tekutina bezbarvá neb nahnědlá, silně

světlo lámající, hutnoty 104, vroucí teplem 203–208", ne

mrznoucí zimnem –27° Chuť má palčivou, zápach mocný,

z dálky však ne nepříjemný kouřem a uzeninou; zvěř a rost

liny moří a bílek sráží (jako alkohol fénylový); chlóridem

železitým však se nezabarvuje, ani v ammoniaku se neroz

pouští (na rozdíl od téhož). Ve vodě se skrovně rozpouští,

ale chuť a zápach jí pouští; maso pak namočené do vody

kreosotové nehnije více na vzduchu, leč toliko vysychá a

podobá se pak uzenině, jakož není nepodobné, že udění

masa dýmem na přítomnosti kreosótu v kouři se zakládá.

Z prodajného kreosótu jen nesnadno prostočistého se

nabývá, jenž balsamicky (nikoli čoudem) zapáchá a složení

C,gH,oO, má, což ale C,gH,O,HO psáti dlužno, poněvadž

krystalované soli se žíravinami poskytuje, npř. C16H2O3.KO

a J. p.

Užívání kreosótu v lékařství je skrovné; nad to větší díl
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prodajného není než nečistý alkohol fénylový, jsa vytažen

z dehtu kamenouhelného.

Alkoholy dvojsytné.

106. Uhlovodík těžký čili éthylén C4 H, spojuje se

s iódem ve sloučeninu bílou krystalovanou C,H,Ia; tato

zahřívána s octanem stříbrnatým C,Ha Oa. AgO mění se

v iódid stříbrnatý a v tekutinu bezbarvou, nevonnou, docela

obojetnou a od vody hutnější, také málo ve vodě rozpust

nou; teplem +185° vře a prchá bez proměny. Tato teku

tina má složení C,H,O2.2C,HaOa; žíravým pak draslem

rozkládá se v octan draselnatý a glykol (Glycol) :

C,H,O,2C,H,Oa+2(KO.HO)=C,H,O,2HO aneb C,H2O,

a 2(KO.C,H2O,). Glykol je tekutina bezbarvá, poněkud

hustá, chuti sladké, vře teplem +195° a prchá bez pro

měny. Pára jeho zapálena hoří. S vodou a líhem ve vša

kém poměru se mísí. Glykol je zásada dvojsytná, aneb

vlastně hydrát zásady takové, jako alkohol éthylový hy

drátem jest zásady jednosytné. Památno však, že glykol

nejen kyseliny, ale i zásady sytí. Máme npř. již uvedený

octan glykolový C,H,O2.2C,HaOa, máme benzoan glykolový,

máme ale také glykol éthylnatý C,H,O,2C,H2O, jenž oby

čejně acetalem (Acetal) sluje a vedlé kyseliny octové pla

tinovou černí z líhu se tvoří.

Alkoholy trojsytné.

107. Blíže známe posud jen jeden, známý již starším

chemikům a zvaný jim tukosladina (Oelsüss) pro chuť svou,

a poněvadž se z tukův žíravinami vylučuje; nyní pak

sluje vůbec glycerin a má složení CoHsOa. Nachází se téměř

ve všech mastnotách jak tekutých tak pevných, někdy volný

(v starém másle palmovém), hlavně ale ve spojení s kyse

linami mastnými, kterážto sloučenina za přítomnosti vody

žíravinami a kysličníkem olovnatým se rozkládá.

Olej olivový neb mandlový zahřívá se s kysličníkem

olovnatým dobře rozetřeným a s vodou, hmota se ustavičně
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míchá a místo vody vypařené čas od času čerstvé se při

dává. Mastné kyseliny v oleji obsažené slučují se s kyslič

níkem olovnatým, glycerin vyloučený vchází do vody. Tato

se sírovodíkem rozpuštěného kysličníku olovnatého zbavuje

a volně (ve vodní lázní) odkuřuje, pokud nezbude hustý

mok, čistému syrupu podobný. Tento je pouhý glycerin,

máť hutnost 127, chutná velmi sladce, teplem vyšším z části

neproměněný těká, z větší části se rozkládá i uhlí zůstavuje.

S vodou a líhem mísí se ve všaké proporcí, po odkouření

jich nezměněn zůstává; v étheru se nerozpouští. Vodnatý

roztok glycerinu mění se za tepla +20° neb +30° kvasni

cemi za delší čas v kyselinu propionovou CgHgO,; žíravé

draslo za horka přetvořuje glycerin v kyselinu octovou a

mravenčí. Látkami dychtivě vodu přitahujícími (kyselinou

fosforečnou bezvodou, dvojsíranem draselnatým) mění se

glycerin za horka v akrolein CgH,O, neboť CoHgOg–4HO

=CgH,O,

Akrolein je tekutina bezbarvá, řídká, na vodě co

olej zplývající, teplem +52" vroucí, zápachu nesnesitelně

prudkého, tak že nos a oči červenají. Akrolein se

tvoří, kdykoli tuky za sucha horkem se rozkládají, a

je také příčinou ostrého dusivého čmudu, jejž npř. sfou

knutý ale ještě doutnající knot svíčky lojové neb kahanu

olejového vydává. Na vzduchu mění se přijmutím 2 rovnom.

kyslíku v kyselinu akrylovou CcH2O,=CgHaOa.HO, tekutinu

příjemně kyselou, asi teplem +100° vroucí. (Patří do řady

kyseliny olejové, kdež na svém místě uvedena byla). V no

vější době užívá se glycerinu v parfumerii, co prostředku

k vytahování jemných zápachův ze květin atd.

108. Glycerin CoHsOa má vlastně složení CgHgOa3HO

a jest hydrát zásady trojsytné, která však tu zvláštnosť má,

že dvě rovnomocniny své hydrátové vody mnohem mocněji

drží nežli třetí. Tak npř. kyselina sirková se glycerinem

tvoří kyselinu glycerosirkovou CoH,O,2SOa.HO, kyselina

fosforečná glycerofosforečnou CgH,Os.POE-2HO (tedy jako

by glycerin CgH,Og HO byl, jakož i skutečně dříve tak

za pravdu jmíno bylo). Obě řečené kyseliny rozpustné

V. Šafařík, Chemia. 32
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soli dávají; druhá ve spojení se zásadami je přítomna ve

žloutku vaječím a mozku i nervech zvířecích.

Pravá povaha glycerinu okazuje se teprvé v jeho slou

čeninách s kyselinami organickými, jmenovitě s kyselinami

mastnými. Zahřívajíce čistý glycerin s hydrátem jedné

neb druhé ze jmenovaných kyselin v zalité rouře skleněné

časem několika hodin na +200° neb +250°, shledáváme, že

se obě látky v tělo docela obojetné slučují: můžeť pak se

glycerin sloučiti s jednou, dvěma neb třemi rovnomocni

nami kyseliny, přičemž ovšem i voda hydrátová glycerinu

i voda hydrátová kyseliny se vypuzuje, tak že za každou

rovnom. kyseliny, která se s glycerinem spolčuje, 2H0 od

cházejí. Tak npř. kyselinu stearovou bezvodou CagH,,0,

vyznačme známkou St, budeť hydrát její Ši.HO; glycerin

pak C„H,Oa3HO | St.HO=CgH,Oasi.2HO a 2HO, glycerin

C„H,O, 3HO | 2(SLHO)=CgH,O,2St.HO a 4HO, i konečně

C„H,O,3HO+3(St.HO)=C„H,O33S a 6HO. Máme tedy

tři sloučeniny, ve kterých postupmo 1, 2, 3 rovnomocniny

vody hydrátové glycerinu bezvodou kyselinou stearovou

se zastupují, jako máme tři sírany železité Fe,0,.S0,

Fe„Oa2SO, a Fe2O33SOa; takových pak sloučenin máme

přemnoho a zoveme je glyceridy č. sladkotuky (Glyceride,

Süssfette); jednotlivé pak jmenujeme jmenem kyseliny s kon

covkou přivěšenou -in; npř. butyrin = sloučenina kyseliny

máselné a glycerinu, palmitin z kyseliny palmitové a gly

cerinu, olein z kyseliny olejové a glycerinu, stearin z ky

seliny stearové a glycerinu atd. Uvedené tři steariny pak

lišíme od sebejmeny monostearin CgH,OaSt.2HO, distearin
CeHgOa2St.HO, tristearin CgH,O,3St. •

Všecky tuky přirozené jsou smíšenina dvou neb vícera

glyceridův; proto prvně hlavní glyceridy v čisté jejich pod

statě vypíšeme, pak o smíšeninách jejich t. j. tukách při

rozených pojednáme.

109. Butyrin C,H,O33CsH,O,=CaoH,e0, nachází se

v másle smíšený s jinými glyceridy (oleinem, stearinem

atd.), pak se sýrem a s vodou, v alkoholu se rozpouští a

tím od ostatních glyceridův odděluje ač neúplně. Líh pak

zvolna vypařen byv zůstavuje butyrin co olej bezbarvý
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neb zažloutlý, hutnoty 091, jenž při +0" mrzne. Za studena

nepáchne, ovšem ale za tepla zápach jako čerstvé máslo ze

sebe vydává ; na vzduchu pomalu žlukne t. j. částečně

v kyselinu a zásadu volnou se rozkládá; pak silně zapáchá

kyselinou máselnou. Cistšího butyrinu nežli z másla nabý

váme mírným zahříváním smíšeniny z glycerinu, kyseliny

máselné a kyseliny sirkové; nejčistšího zahříváním glyce

rinu s nadbytečnou kyselinou máselnou v zalité rouře skle

něné na +240". Hlavní rozdíl butyrinu od jiných sladko

tukův je ten, že se v líhu ve všech poměrech rozpouští. Žíra

vinami se mění v máselnan žíraviny a volný glycerin.

110. Palmitin CgH,Oa.3Ca2Ha Oa=C102HosO, a téměř ve

všech mastnotách podstatně přítomen jest, avšak téměř

vždycky se stearinem (viz násl.); a poněvadž smíšenina

kyseliny stearové s palmitovou předtím za zvláštní kyselinu

(margarovou Ca,Ha,O,) jmína byla, měli také smíšeninu

palmitinu se stearinem za margarin, jehož ovšem v skutku

nestává. Jmenovitě tuk palmový je bohatý na palmitin;

lisuje se pro odstranění tukův tekutých a zbytek se vyva

řuje líhem, jenž odnímá volnou kyselinu palmitovou a ole

jovou; co zbude, z étheru několikrát se krystaluje. Také

zahříváním glycerinu s nadbytkem kyseliny palmitové tvoří

se čistý palmitin. Bílý, drobně krystalovitý, taje teplem

+46" a křehne ve hmotu voskovitou, v studeném líhu se

málo rozpouští, hojněji v teplém, nejlíp ale v teplém étheru.

Žíravinami se mění v palmitan žíraviny a glycerin,

111. Stearin C6H2O33CaeHagOa=C114H110O12 je nej

obecnější a nejhojnější součást tukův pevných. Lůj hovězí

neb skopový mírným teplem roztopený třepá se v zavřené

láhvi s étherem, jenž tekuté tuky vytahuje. Zbytek se

mnohokráte v teplém étheru rozpouští a chlazením krysta

luje. Lupínky bezbarvé, perlově lesklé, na prášek rozemnu

telné; taje při +63" a křehne ve hmotu beztvárnou. V líhu

a étheru za chladu skrovně rozplývá, hojněji za horka.

Alkaliemi se rozkládá jako předešlí. Také z glycerinu a

nadbytečné kyseliny stearové za tepla +270" se tvoří.

112. Olein CgH,O23CaeHaaOa=C114H101Q12 je tekutá

čásť nejmnožších tukův rostlinných a zvířecích, avšak vždy

32*
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pomíchaný s palmitinem, stearinem a jinými. Olej olivový

ochlazený na +0" tuhne značně ; tekutá pak čásť vytlačená

z něho zahřívá se mírně ze žíravým louhem sodnatým se

hnaným, jenž přimíšený ještě stearin a palmitin rozkládá,

oleinu málo se týká. Olej bezbarvý (obyčejně ale pro

okysličení na vzduchu žlutý), nechutný, nevonný, mrznoucí

a krystalující teprvé pod –5". Na vodě splývá, v lihu

nesnadno se rozpouští, ve všech poměrech v étheru. Na

vzduchu žlutne a žlukne, poněvadž kyselina olejová na

vzduchu rychle se okysličuje. Alkaliemi se rozkládá; ky

selinou dusíkovou NOa tvrdne a mění se v elaidin t. j.

glycerid kyseliny elaidové, látku pevnou, bílou, stearinu

podobnou; tajeť při +32° a rozpouští se snadno v étheru,

málo v alkoholu. Suchou destilací poskytuje olein mnoho

kyseliny smahloolejové a akroleinu.

113. Mimo uvedené glyceridy máme ještě množství

jiných, dílem přirozených dílem umělých: acetin, valerin,

laurin, myristin, benzoicin, sebacin atd. (vesměs sloučeniny

týchž kyselin se glycerinem). Tak npř. acetin trojí jest:

monoacetin, diacetin, triacetin; všech tří nabývá se delším

zahříváním glycerinu se sehnanou kyselinou octovou; všecky

tři jsou tekutiny bezbarvé, těkavé, zápachu étherického,

s málem vody mísitelné, nikoli se mnohou.

Avšak také s vodíkovými kyselinami se glycerin slu

čuje, a tu rovně jako s předešlými za každou rovnomocninu

kyseliny přijaté dvě rovnomocniny vody pouští; máme npř.

chlorhydrin CgH,ClO, tekutinu étherickou vroucí při +227",

dichlorhydrin CeHgCl„O, a i tribromhydrin CgHgBra: Konečně

slučuje se glycerin také se zásadami, npř. s kysličníkem

éthylnatým. Taký jest diéthylin Ce H, Oa: 2C,H,OH0

=C14H10Oo, tekutina zápachu kořenného vroucí teplem

+191", a. j.

Tuky přirozené,

114. Tuky jmenujeme všecky ty sloučeniny, jež se

alkaliemi v mastné kyseliny a ve glycerin rozštěpují. Jsou!

velmi rozšířeny jak v rostlinstvu, tak ve zvířectvu: u rostlin
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obzvláště v semenech a plodech (mandle, olivy, konopě,

řepka), řidčeji v kořenech (zemské mandle, cyperus esculen

tus) se nacházejí, u zvířat dílem sídlí v buničině podkožné

co tak zvaná poduška tuková, dílem ale ve větších krušcích

jisté dutiny vyplňují (okruží ssavcův, dutinu kostí, játra

rybí). Vybavujíť pak se tuky obyčejně tlačením č. liso

váním tučných částí, nejdokonaleji ovšem po roztržení stěn

bunicových rozemletím, roztlučením; u zvířecích částí téhož

cíle se dosahuje zahříváním tučné buničiny s vodnatou ky

selinou sirkovou, která buničinu rozpouští. Také z částí

rostlinných mnohdy se tuk vyvařuje. Látkám velmi na tuk

chudým ujímá se étherem, který se na (rozemleté) nalívá

a s nimi zavlažuje, pokud ještě tuku v nich jest. Po vy

paření étheru tuk zbývá.

Tuky jsou za obyčejného tepla letního buď tekuté (oleje

a trámy), buď polotekuté (sádla), buď pevné (loje). Vesměs

jsou povahy mastné, t. j. nemíchají se s vodou (na které

bez výminky zplývají), mastí prsty, na papíru způsobují

skvrny průhledné, stáním na vzduchu nemiznoucí. V líhu

obecném a methylovém, v sírouhlíku, silicích a uhlovodících,

nejlíp ale v étheru se rozplývají; sami pak přijímají za horka

síru, fosfor, smolu. Některé nevonné jsou, větší díl ale jich

slabě páchne (částkami těkavými přimíšenými).

115. Všecky tuky na vzduchu zdlouhavě se okysličují,

přitom i nevonné žluknou, totiž řidnou a rozkládají se čá

stečně ve glycerin a volnou kyselinu mastnou, která –jeli těka

vá– odpornou vůni žluklých tukův způsobuje. Žluklé mastnoty

mírně zahřívány s roztokem sody zápachu pozbývají (pro

tože volná kyselina se váže.) Přítomnosť slizu, bílku, sýra

v nečistěných (surových) tukách podporuje rozkladem svým

vlastním rozklad tuku (žluknutí); tím se vysvětluje užitek

přeškvařování tukův (odstranění těch přimíšenin).

Mnohé naproti tomu mastnoty tekuté na vzduchu se

okysličujíce hustnou, popínají se mázdrou, konečně docela

tvrdnou, měníce se ve hmotu žlutavou, tvrdou, průhlednou;

na tom zakládá se užívání jistých olejův za pokost (Firmiss).

Oleje pak takové zoveme vysychavé a dělíme je od nevysy

chavých. Sliz, která oxydací nevysychavých mastnot (žlu
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knutí jich) podporuje, naopak dokonalému okysličení (vy

schnutí) olejů vysychavých překáží, proto se jim úmyslně

odnímá kyselinou sirkovou, která (v malém množství s ole

jem třepána) sliz nerozpustnou činí a na dno sráží, olej ale

nemění. Tak i nevysychavé oleje se čistí; olej čistěný

tekutější jest, méně uhlu na knotu lampy nasazuje, jasněji

hoří.

Horkem tuky všecky tají, řidnou a při +300° (neb výše)

zdánlivě vříti počínají; toto vření není pravé, poněvadž

nevyhnutelně s rozkladem tuku spojeno jesť: kyseliny

mastné dílem nezměněné prchají, dílem v uhlovodíky a j.

se mění; kyselina olejná se mění v smahloolejovou, glycerin

v akrolein; proto npř. vosk a vorvaň destilovány nevoní

akroleinem, a vůně pouhá při pálení ukazuje, jeli jaký tuk

glycerid čili nic.

Kyseliny působí rozličně. Sirková sehnaná rozkládá

tuky docela: tvoří se kyselina glycerosirková a kyseliny

sdružené z kyseliny sirkové a mastné ; vřelou pak vodou

tyto se rozkládají, a kyselina mastná, avšak změněná opět

se odděluje. Kyselina solná málo působí, dusičná násilně

okysličuje a množství rozmanitých produktův tvoří (po del

ším účinkování hlavně kyselinu jantarovou).

116. Alkaliemi se tuky rozkládají ve volný glycerin a

sloučeninu kyseliny mastné s alkalím č. mýdlo, pročež tento

děj zmydelnění (Verseifung) sluje. Ovšem i zásada i kyse

lina glyceridů vodu přijímá, tak že glycerin a kyselina

mastná po rozkladu mastnoty více váží nežli před ním. Mýdla

naše hlavně jsou draselnatá (Kaliseife) a sodnatá (Natron

seife), jen v lékařství také ammonatých se užívá, Také

kysličníky těžkých kovův, jmenovitě olovnatým, se tuky za

horka zmydelňují (jeli voda přítomna) a tvoří se mýdla

olovnatá, známá jmenem flastrův (Pflaster). Jelikož pak

všecky tuky přirozené smíšeniny vícera glyceridův jsou,

jsou také mýdla z nich připravená smíšena ze žíravinných

solí různých kyselin mastných, pevných a tekutých : mimo to

v nich voda (od 15 do 75%). Draselnatá jsou vždy mazavá,

sodnatá poněkud tvrdší (tím tvrdší, čím více v nich kyselin

pevných : palmitové, stearové; tím měkší, čím více kyseliny
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olejové). V malém množství vody čiročistě se rozpouštějí,

větším množstvím vody se rozkládají ve volné alkali a sůl

kyselou, ve vodě nerozpustnou (která v tekutině co jemné

na slunci třpytivé lupínky splývá). Volné pak alkali je

příčinou, že mýdlo špínu vypírá; roztok sody za tepla +100°

teutýž účinek má, čehož se při parním prádle, Chaptal-em

vynalezeném, užívá. Voda vápenatá a hořečnatá (voda tvrdá)

rozkládá mýdlo : tvoříť se uhličitan žíraviny a mýdlo vápe

naté neb hořečnaté, nerozpustné: v takové vodě mýdlo

nepění, nelze ní práti. Také soli těžkých kovů vylučují

z roztoku mýdla nerozpustné šraženiny; mýdla kovová (měď

natá zelená). Mastnoty s kovy na vzduchu zahřívány přímo

se s nimi spojují; olej v mosazných nádobách zelená proto,

že se tvoří olejan měďnatý (CuO.CagHaaOa); na to sluší

v kuchařství pozor míti. Silný louh žířavý, sehnané roz

toky uhličitanův žíravinných, a roztok soli kuchyňské mýdla

nerozpouštějí, nýbrž dostatečné množství zmíněných látek

mýdlo z roztoku vodnatého vylučuje (sráží). Jmenovitě tak

působí sůl kuchyňská; na tom se zakládá rozsolování my

dlářův, proto také mořskou vodou nelze práti prádlo. Mýdlo

však draselnaté solí rozsolené mění se v sodnaté, a v roz

toku je chlórid draselnatý, npř. KO.Si+NaCl=NaO.Št+KCl.

Kyselinami silnějšími ovšem se z mýdel kyselina mastná

vylučuje.

Také líh rozpouští mýdla, aniž je (ve větším množství

jsa vzat) rozkládá; roztokův (líh mýdelný, Seifengeist)

užívá lékařství,

Oleje,

117. Oleje nevysychavé.

Olej olivový, z oliv t. j. plodův olívového stromu (Olea

europaea), v jižní Evropě (Francii, Italii, Řecku) do

mácího. Ovoce zralé, černomodré, tlačí se zpočátku

zvolna, čímž oleje panenského (Jungfernöl) se nabývá,

pak silněji; zbytek z lisování se vyvařuje, čímž se spro

stého č. dřevěného oleje (Baumöl) nabývá. Bledý (nej

čistší, téměř bílý), chuti a zápachu slabých a jemných, hut

noty 091, u 0° tuhne (krystalováním stearinu). Na vzduchu
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málo žlukne. Je smíšenina mnohého oleinu se stearinem a

palmitinem. Slouží ku přípravě jídel, k osvětlování, k

maštění příze, k dělání mýdla Marseilleského. Porušuje se

makovým a lněným,

Olej mandlový z mandlí tlačený je jasně žlutý, řídký,

hutnoty 092, mrzne teprv při –25", a je téměř jen olein

s málem stearinu a palmitinu. Snadno žlukne, snadno se

rozplývá v studeném líhu.

Olej řepkový tlačí se ze semen řepky (Brassica napus,

rapa, campestris). Bývá velmi sliznatý, proto se čistí ky

selinou sirkovou. Olej se 1–2% kyseliny sirkové smíšený

se ohřívá na 60–70° a silně míchá. Slíz a bílek se kyse

linou sirkovou v uhel mění, olej zelená, hnědne, černá. Pak

se pouští pára do oleje; pod olej se ukládá vrstva kyselé

vody s nečistotami oleje; svrchu splývá olej, jenž bavlnou

cezen čistý jest. Hnědožlutý, chuti a vůně zvláštní. Několik

stupňů pod 0° částečně tuhne. Hutnota 092. Mimo glyce

ridy pevné obsahuje hlavně olein a erucin (sloučeninu ky

seliny erukové se glycerinem). Slouží k osvětlování, ku

fabrikací sprostých mýdel, (nejčistší) k mazání os mašinových.

Olej hořčicový taktéž ze semen tlačený, řepkovému velmi

podobný.

Olej ze zemského ořechu t. j. ze semen podzemnice

(Arachis hypogaea), rostliny luštinaté v jižní Europě pěsto

vané, která své lusky pod zemí nosí, podobá se mandlo

vému. Obsahuje glyceridy, kyseliny arachové a hypogéové

(viz 35 a 48).

Olej behenový tlačí se ze semen moringy, stromu vý

chodoindického luštinatého (podřadí kassiovitých); je nad

míru jemný, nežlukne a proto se ho užívá ku pohlcování

vůně rozličných květův. Obsahuje glycerid kyseliny behe

nové (viz 35).

118. Oleje vysychavé. Na vzduchu se (jako i předešlé)

okysličují; předešlé však jen hustnou, přítomné konečně

docela vysychají, a zůstavují hmotu žlutou, tvrdou, v tenkých

vrstvách docela průhlednou. Zdá se, že neobsahují (jako

předešlé) kyselinu olejovou, než toliko jí podobnou. Oleje

vysychavé téměř všecky kyselinou dusíkovou neb dusična
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nem rtutičnatým tuhnou, poněvadž se tím olein tekutý mění

v eľaidin (pevný); nevysychavé netvrdnou tím skoumadlem.

Oleje vysychavé jsou základ pokostův a barev olejových ;

kysličníci kovův těžkých odnímají jim sliz a činí, že pak

ještě dokonaleji schnou.

Olej lněný tlačí se ze semen lněných, jenž asi 20%

oleje poskytují. Hustý, hutnoty 094, žlutohnědý, chuti a

zápachu osoblivých, tuhne teprvé při –20°, rozplývá se v 40

č. chladného, 5 č. vřelého líhu. Těžko se v mýdlo mění.

Skládá se hlavně z látky oleinu podobné, ale znaky vytče

nými od něho rozdílné, proto olaninem nazvané, a z ma

lička stearinu. Slouží na pokosty, barvy malířské ; smíše

nina oleje toho se křidou mletou je tmel sklenářský (do

oken), s miniem a bělobou tmel na parostroje.

Olej ořechový za studena tlačený chutná příjemně a

slouží potřebám kuchyňským. Obyčejně trochu žluklý, mrzne

při –27°.

Olej makový, jest nejjemnější ze všech olejů vysy

chavých. Mák dává za chladu 30–35% bezbarvého, nevon

ného oleje, za tepla téměř 50% žlutého. Je bledý, řídký,

chutná mákem, tuhne při –18", rozpouští se v 25 č. chlad

ného, 6 č. vřelého alkoholu. Užitek má co ořechový.

Olej konopný tlačí se obzvláště v Rusku ze semene

konopného. Zelenavě žlutý, chuti jemné, zápachu nepří

jemného, ostrého, tuhne teprvé pod –20°. Rozplývá se v 30

č. chladného lihu, ve všakém množství vřelého. V kraji

nách severních užívá se ho v nejrozsáhlejší míře k osvětlo

vání, k potravě, ku fabrikací mazavého mýdla.

Olej ricinový, tlačí se ze semen skočce č. ricinu (Ri

cinus), rostliny pryšcovité ve východní Indii domácí, ale

v jižní Evropě neméně obecné ; je bledě žlutý, velmi hustý,

hutnoty 095, teprv při –18" tuhne. Ode všech jiných olejův

tím se liší, že s líhem bezvodým dle libosti se mísí. Při

+265" začíná vříti, vyvinuje énanthal C14H14O, (aldehyd

kyseliny énanthylové), kyselinu énanthylovou C,,H14O, a

akrolein; jest glycerid kyseliny ricinolové CagHa4Oo, olejové

podobné, tekuté, při –10° mrznoucí; ta se žíravým draslem

rozkládá v kyselinu smahloolejovou a alkohol kaprylový
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CagHa,Og+2(KO.HO)=CaoH,gOg2KO+C,gH,sO,+2H.Olej

sám slouží v lékařství co prostředek počišťující.

Olej rybí čili rybí tuk, trám (Fischthran) je hlavně trojí:

velrybí (Wallfischthran), tuleňový (Seehundsthran) a tre

skový (Stockfischthran). Poslední připravuje se z jater roz

ličných tresek (Gadus Morrhua, Molva, Callarias); nejlepší

vytéká z čerstvých jater na slunci samovolně, je zlatožlutý,

má vůni trámovou slabou, chuť jemnou rybí, hutnotu 0.92;

podlejší druhy se lisují a vyvařují, jsou hnědé, kalné, čpějí

ostře. Všecky druhy trámu mají docela zvlaštní zápach,

který je ihned prozrazuje, a obsahují něco málo iódu. Trán

z jater treskových je lék vyhlášený; hrubší trámy slouží za

palivo a svítivo, k vydělávání jirchy atd. Bližší součástky

tránův posud nedosti jsou známy.

Sádla a loje.

119. Z mastnot pevných hlavní je lůj hovězí; vypouští

se z tuku surového; škvaření jeho s rozředěnou kyselinou

sirkovou rozpouští blány a bunice, v nichž lůj uzavřen jest,

a číní hojnější výtěžek. Odporný puch (shnilých částek

masitých) ubírá se rozředěným louhem žíravým. Je bílý,

pevný, málo mazavý, nevonný; na vzduchu žlukne a žlutne.

Obsahujeť asi "/, stearinu a palmitinu (prvního více než

druhého), asi '/, olejnu. Taje při +40°. Dává svíčky, mýdlo,

masti, slouží k dělání kyseliny stearové (na svíčky) atd.

Lůj telecí a skopový jsou bělejší předešlého, ale zapá

chají silněji; obzvláště poslední (pro těkavé kyseliny : má

selnou, valerovou, kapronovou). V tuku člověčím převládá

palmitin, v hovězím stearin.

Sádlo vepřové je mazavé, polotekuté, obsahuje asi %

oleinu, ostatek stearinu a palmitinu. Čerstvé nevonné, časem

žlukne.

Máslo kraví splývá v mléce v podobě drobných ku

liček, tlučením a vrtěním se slepujících a krušce nažloutlé

tvořících. Čerstvé máslo bývá více méně žluté, měkké,

jemné, zápachu a chuti osoblivých, příjemných. Obsahujeť

až do 33% vody mechanicky přimíšené a několik % sýra



499

čím více sýra v něm, tím jest bělejší. Obou přimíšenin se

zbavuje vypouštěním č. převářením a tím ovšem větší stá

losti nabývá, neboť sýr vlhký brzy hnije a tím i máslo

v žluknutí uvádí. Máslo žluklé odporně páchne, ostře i

palčivě chutná (pro volné kyseliny mastné), napravuje se

mírným škvařením s rozpuštěnou sodou. Také solení činí

máslo čerstvé trvalejším, poněvadž sůl vodu odnímá. Máslo

je míchanina přemnohých glyceridův ; jest v něm butyrin,

kapronin, kaprylin, rutylin, myristin, palmitin, stearin, ara

chin a olein.

Máslo kakaové (Cacaobutter) tlačí se z rozetřených zrn

kakaových za tepla: pevné, bílé, křehké, již teplem ruky

taje, zapáchá slabě kakaem, chutná příjemně, hutnoty 091;

nežlukne. Skládá se z oleinu a stearinu, uděluje čokoladě

tučnost- a chuť osoblivou.

Máslo palmové č. olej palmový vyvařuje se ze zelených

rubin plodův palmy olejné (Elais guianensis) a zaváží se

nyní ve převelikém množství do Europy. Sádlo rudožluté,

zápachu violového, chuti jemné; čerstvé taje při +27°, starší

při 32–36". Žlukne snadno a pak obsahuje mnoho volného

glycerinu. Obsahuje téměř "/s čistého palmitinu. Slouží

k dělání mýdla, které velmi měkké jest a podobně zapáchá

jak sám tuk palmový, k mazání mašin, k dělání svíček stea

rových. Bílí se proudem vzduchu, hnaným do tuku hor

kého (u +110°), aneb kyselinou chrómovou,

Máslo kokosové z jader ořechu kokosového, je bílé, měkké,

taje při +20°, čerstvé zapáchá příjemně, žlukne ale snadno

a pak pronikavě čpí. Dává mýdlo kokosové nyní hojně

užívané. Obsahuje hlavně kyselinu laurostearovou, také

rutylovou, kaprylovou a j.

Čínský lůj vyvařuje se z plodůvStillingie, stromu pryš

covitého, v Číně domácího: bílý, taje při +37°, snadno se

zmydelňuje, obsahuje glycerid kyseliny stillistearové CaoHaoO,..

Vosk myrikový je též sladkotuk (smíšenina stearinu

s palmitinem a oleinem), nikoli však vosky ostatní, ani

vorvaň, o kterých již na svém místě pojednáno.

Na mrtvolách lidských a zvířecích zakopaných aneb

dlouho do vody tekoucí ponořených pozoruje se často, že
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se tuk jejich ve hmotu tvrdou a lámavou, vosku podobnou

(adipocire, Leichenwachs) mění. Předtím se myslívalo, že

se tvoří mýdlo ammonaté, an hnijící maso ammoniak, tuk

pak kyselinu mastnou poskytuje: není však tomu tak, než

glycerin se z tuků vylučuje a rozkládá; onen pak tuk

mrtvol skládá se téměř jen z pouhých mastných kyselin,

Příprava mydel.

120. Větší díl našich mýdel jsou sodnatá, a připravuji

se buď přímo z mastnoty louhem sodnatým, aneb louhem

draselnatým se mýdlo draselnaté tvoří, jenž pak rozsolením

v sodnaté se mění.

Tuky, jichž obyčejněji mydlář užívá, jsou : hovězí a sko

pový, palmový, kokosový, olej dřevěný, řepkový, konopný,

rybí (trán). Tuk se na kotli rozeškvaří, slabý louh přičiní,

vaří, a v té míře, ve které tuk mizí (zmydelnění postu

puje), přidává se louhu silnějšího a silnějšího, pokud nena

stane zmydelnění úplné, tot. pokud se nepromění obsah

kotle v průhledný hustý rosol, klih (Seifenleim). Částka

jeho vyňatá nechať na kamenu studeném docela tuhne, ve

vodě čistě a dokonale (beze zbytku tučného) se rozplývej,

Nyní se klih rozsoluje t. j. přidává se soli kuchyňské

v nadbytku (na 4 č. loje asi 1 č. soli). Tím se dvojího

konce dosahuje: mýdlo draselnaté mění se chlóridem s0dna

tým ve chlórid draselnatý a mýdlo sodnaté, mýdlo pak

nadbytkem soli kuchyňské (poněvadž ve vodě slané je ne

rozpustné) se vylučuje co hustá klkatá sraženina, která na

vrch vyplývá a souvislou vrstvu tvoří. Tato se síty od louhu

odděluje, ještě jednou se v louhu slabém rozpouští a znova

se rozsoluje; nýbrž toto čistění se 2–3kráte někdy opa

kuje, Mýdlo konečně se do kadlubův dřevěných se dnem

plátěným vlévá a v těch tvrdnouc (obyčejně) podobu desk

neb tabul na se béře.

Mýdlo je tím hutnější a tvrdší, čím déle bylo se sla:

ným louhem vařeno, poněvadž tím vodu poušti a se sla:

huje; mýdlo takové obsahuje 15–25% vody, mimo to však
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připravuje se z úmysla mýdlo lehké, jež 30–60% vody

obsahuje.

Mýdlo Benátské č. Marseillské (z oleje olivového) a ko

kosové (z oleje kokosového) vaří se přímo louhem sodna

tým, a sice sehnaným, poněvadž rozředěný velmi zdlouhavě

na ně působí.

121. Mýdla draselnatá docela jináče se připravují, z oleje

konopného, lněného, řepkového, makového a z trámu. Tuk

se louhem draselnatým z počátku slabým, pak silným zmy

delňuje, a klih přímo zavařuje, pokud docela nezhustne, tak

že v kadlubu tuhne. Mýdla draselnatá obsahují tedy mimo

draselnatou sůl mastné kyseliny ještě nadbytek žíraviny a

všecek glycerin; proto jsou vždy mazavá (Schmierseifen),

silně alkalická. Obsahujíť 30–50% vody, ve vodě silně

se pění; pro nadbytek žíraviny se jich užívá k bílení

plátna. Jelikož mýdlo konopné (z draselnatých nejobec

nější) zelené jest, barví se obyčejně i ostatní mýdla drasel

natá na zeleno (roztokem indychovým).

Také mýdla sodnatá se v novější době bez rozsolování

(zavařením) připravují (tak zvané rychlé mydlářství, Schnell

seifenbereitung); taková – obzvláště kokosová – jsou

velmi vodnatá (až k 75%) a žíravá, kazí prádlo.

122. Flastry (Pflaster) jsou ve vodě nerozpustné soli

mastných kyselin s kysličníky těžkých kovův, jmenovitě

olovnatým. Připravují se vařením tuku s vodou a drobně

třeným kysličníkem olovnatým (klejtem); bez vody se flastr

nemůže utvořiti, poněvadž glycerin od kyseliny oddělený

3HO přijmouti musí. Vaření trvá do té doby, coby průba

vyňatá a rukou hnětená na prstech nelpěla. Něco tuku ne

rozloženého je vždy ve flastru. Obyčejný flastr olověný

(diachylon) je žlutý, za chladu křehký, za tepla tvořitebný,

mírným horkem kapalní. Bílého flastru nabývá se z tuku

a běloby. Flastry měďnaté a j. připravují se sražením roz

puštěného mýdla solí měďnatou atd.

123. Užívání kyseliny stearové k fabrikací svíček, za

vedené Milly-m roku 1829, dosáhlo nyní takového rozšíření,

že o něm zprávu dáti sluší. Lůj se roztopuje v kotlích olo

věných vřelou parou vodní, a rozkládá se pak hydrátem
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vápenatým za tepla vyššího; tvoříť se mýdlo vápenné a

voda, ve které rozpuštěn glycerin. Mýdlo se rozkládá ky

Selinou sirkovou teplou, kyselina mastná, která nahoře splývá

(smíšenina stearové, palmitové a olejové) se pomalu chladí,

by krystalovala; ustydlá se v pytlích žíněných lisuje tlakem

hydraulickým, zpočátku za chladu, konečně za tepla +40°:

kyselina olejová nečistá odtéká; zbytek slitý se 3–5% vosku

(pro zrušení příliš hrubozrného slohu krystalového) je ma

teriál svíček. Knoty se namáčejí do roztoku kyseliny bo

rové, čímž se dokonalejšího spálení a slití popele ve sklo

dosahuje.

Také kyselina palmitová (podobnou cestou z palmo

vého oleje vyloučená) ke svíčkám se béře; stékají však po

někud silně.

124. Pokosty z oleje (Oelfirnisse). Pokosty jsou oleje

vysychavé, pro rychlejší vysychání a tvrdnutí slizu zbavené.

Toho se dosahuje buď delším zahříváním nad +100° a častým

mícháním (aby vzduch přístupu měl), buď účinkováním kyslič

níkův (jmenovitě olovnatého) naolej. Také při vaření oleje při

dává se častoještě kysličníku olovnatého (asi 5%dle váhy), čímž

se sliz dokonaleji okysličuje a rozlučuje, nesmí se však

v případku tom přílišného tepla užívati, aby se mýdlo olo

vnaté netvořilo. Minium působí rychleji nežli klejt. Vařené

pokosty (obyčejně lněný) však jsou temné; bílí se buď sta

vením jich na slunce a vzduch (na mělkých mísách), aneb

miniem a kyselinou solnou (což chlór vyvinuje), také ky

selinou dusičnou.

Nejbělejší pokost se takto připravuje: lněný olej smísí

se s '/ao (dle váhy) drobně třeného glejtu a '/16 (dle ob

jemu) octa olověného (viz 38). Vše to se ostaví v láhvi

zacpané na slunce a třepe se častěji; za čas nedlouhý jsou

všecky nečistoty vyloučeny, olej pak proměněn v pokost

jasně žlutý, řídký a tak rychle schnoucí, že již za 24 ho

din druhou nátěrku snáší. Obsahuje asi 3–5% PbO, ale

rozředěnou kyselinou sirkovou olova dokonale se zbavuje.

Nemáli pokost černati na vzduchu, dlužno jej připraviti

kysličníkem zinečnatým.

Pokost knihtiskařský připravuje se vařením oleje lně
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ného a ořechového v nádobách kovových, pokud nezhustne,

až na vlákna se vypřádá. Glycerin se tím horkem ve

likým docela rozkládá a i mastné kyseliny v podstatě své

změňují. Sazemi se mění v čerň tiskařskou (Drucker

schwärze). Hlavní věc při něm, aby rychle schnul.

HLAVA IV.

Uhlovodíky,

125. Uhlovodíky čili hydrokarbony (Kohlenwasserstoffe)

zoveme zvláštní a rozsáhlou třídu sloučenin organických,

složených jen z uhlíku i vodíku, které s alkoholy a kyse

linami v nejužším spojení stojí, poněvadž z nich se tvoří

a v ně opět se přeměňují; z té pak příčiny tuto hned po

alkoholech o nich jednáme. K uhlovodíkům pak druží a

blíží se složením a vlastnostmi svými nad jiné látky orga

nické silice čili (nevlastně) oleje těkavé aneb étherické (athe

rische Oele), jmenovitě bezkysličné, ačkoli v nejednom

ohledu rozdíly podstatné mezi silicemi a uhlovodíky panují.

O silicích proto zvláště po uhlovodících pojednáme.

Uhlovodíci jsou sloučeniny dokonale obojetné, nýbrž

z velikého dílu netečné, dílem plynné, dílem (a hlavně) te

kuté, dílem pevné. Všickni se ve vodě málo neb nic ne

rozpouštějí, ovšem ale v líhu, étheru, sírouhlíku atd., všickni

mají zápach zvláštní étherický, u některých příjemný, u ji

ných odporný, a teplem vyšším těkají bez proměny. Mnozí

z nich patří do počtu látek nejstálejších, jelikož nejmoc

cnější účinky (chlóru, vřelých kyselin, horkých alkalií, ře

řavosti) beze změny snášejí, jiní snadněji se mění. Někteří

se přímo spojují s jinými prvky, jiní se nespojují, ale ve

sloučeniny odvozené mění. Všickni bez výminky hoří pla

menem jasným a horkým, tím jasnějším a čadivějším, čím

v nich více uhlíku.

Malá čásť uhlovodíkův již hotových v přírodě se na

chází (methylovodík č. plyn bahenný, kamenný olej, kymol

v semenech kmínu římského atd.), větší díl jich teprvé uměle

se tvoři; mámeť pak tři hlavní způsoby, kterými se
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uměle uhlovodíky z látek jiných tvoří: 1) z alkoholův

ujmutím vody; alkohol obecný kyselinou sirkovou mění se

v uhlovodík těžký č. éthylén C,HgO,–2HO=C,H, alkohol

amylový v amylén C10H12O,–2HO=C10H,o atd. 2) z orga

nických kyselin, když je s nadbytkem hydrátův žíravinných

destilujeme; tak se mění kyselina octová v methylovodík

č. plyn bahenný C,H,O,–2CO,=C„H, benzoová ve fény

lovodík č. benzol C, „HgO,–2CO,=C,„Hg atd. 3) Suchá

destilací organických látek nejrůznějších podává mimo zby

tek uhelnatý, množství plynův, smíšeniny to plynných uhlo

vodíkův s kyselinou uhličitou a kysličníkem uhelnatým, a

tekutinu dílem vodnatou dílem olejovitou, obyčejně hustou,

černou, pronikavě zapáchající, tak zvaný dehet (Theer).

Tento se destilováním rozkládá ve zbytek černý, tvrdý, smo

lovitý, a v tekutinou lehkou, olejovitou, hořlavou, tak zvané

přismahlé oleje (Brandöle), smíšeninu to různých uhlovodí

kův tekutých. Ještě jiné porůznělé cesty vedoucí k nabytí

uhlovodíkův budou na místě svém jmenovány.

Větší díl uhlovodíkův pravých skládá tři oddělené řady

homologické. Prvá obsahuje ony uhlovodíky, jenž ato

mův uhlíkových rovně mnoho mají co vodíkových, tedy

společný vzorec C2nH2n; tito se hlavně z alkoholův tvoří

ujímáním vody. Druhá řada má vodíkových atomův o dva

více než uhlíkových, tedy vzorec C2nH2n+2, a tvoří se

hlavně z mastných kyselin ujmutím dvou rovnom. kyseliny

uhličité (pomocí žíravin za horka); třetí konečně má ato

mův uhlíkových o 6 více nežli vodíkových, tedy vzorec

C2nH2n_6 a tvoří se hlavně suchou destilací dřeva, uhlí

kamenného atd. Konečně pak jest ještě několik uhlovodí

kův důležitých, jež posud určitě mezi jiné vřaditi nelze,

buď že vskutku o samotě stojí, buď že složení jich nedosti

důkladně propátráno.

Přehled řečených řad tento jest:

C2nH2n CanH2n+2 - CanH2n-6

Methylén C,H, Methylovodík C,H, Benzol C,„H.

Ethylén C,H, Ethylovodík C,He Toluol C, „Hs

Propylén CgHg Propylovodík CoHs Xylol C, gH, o

Butylén CsHs Butylovodík CsHio Kumol C1sH12
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Amylén CroH,o Amylovodík C,,H, Kymol C,„H,

Kaproylén C12H,

Kaprylén C,gH16

Elaén C1sH

Paramylén CaoHao

Cetén CaaHaa

Metamylén C,oH,o

Cerotén Cs4H34

Melén CeoHg

92

18

0

Řada methylénová.

126. Znamenitá je řada uhlovodíkův, majících složení

C2a H2a; nejnižší členové její (od prvního až do čtvrtého)

jsou za obecného tepla plyny, následující jsou tekutiny,

tím méně těkavé, čím více v nich rovnomocnim uhlíku i vo

díku, poslední jsou těla pevná. Taktéž u tekutých teplo

k varu potřebné, u pevných teplo, kterým tají, jest pravidelně

tím větší, čím větší v nich počet atomův uhlíkových a vo

díkových. Všickni se slučují přímo s bezvodou kyselinou

sirkovou, ač také vodnatá (hydrát) je pohlcuje, než ovšem

zdlouhavěji; též se chlórem, brómem a iódem se přímo

slučují, ale vždy po dvou rovnomocninách, npř. C,H,Cl,

C,H,I, atd.

Pojednáme zde jen o éthylénu poněkud, poněvadž, co

o tomto platí, rovnou měrou i k ostatním se vztahuje.

Ethylén čili uhlovodík těžký, jináč elayl, plyn olejotvorný

(ölbildendes Gas), tvoří se z alkoholu obecného ujmutím

vody, ku kterému konci obyčejně kyseliny sirkové se užívá

(na 1 č. líhu 4–6 č. kyseliny sirkové anglické); tu však

vždy ke konci smíšenina černá, vyvinuje kyselinu siřičitou

a uhličitou atd. Pouštíli se ale pára vroucího bezvodého

líhu do taktéž vroucí smíšeniny ze 3 č. vody a 10 č. hy

drátu kyseliny sirkové (kterážto smíšenina při +165" vře),

tu se líh na čisto rozkládá v éthylén a vodu, beze zbytku

uhelnatého. Také bezvodá kyselina bórová tentýž rozklad

působí. Konečně suchá destilací dřeva, kamenného uhlí,

tukův a pryskyřic poskytuje směsici plynův, ve které až

V. Šafařík, Chemia. 33
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do 20% éthylénu bývá, a která za tou příčinou po náleži

tém vyčištění hoří i svítí.* Čistý éthylén je plyn bezbarvý,

zápachu slabě étherického, hutnoty 097, který při +0° tla

kem 42 atmosfér, při –75" tlakem 5 atmosfér v tekutinu

řiďounkou, ani zimnem – 110° nemrznoucí, se mění. K úpl

nému spálení svému požaduje 3 objemy kyslíku a mění se

s nimi ve 2 obj. kyseliny uhličité a 2 obj. páry vodní:

C,H, +12O=4CO, a 4HO. Smíšenina éthylénu a kyslíku

v řečeném poměru zapálena tak násilně vybuchuje, že již

malým množstvím silné nádoby skleněné docela se roztři

šťují. Voda pohlcuje ho asi % dle objemu, líh bezvodý

asi 2 objemy. Reřavostí bílou rozkládá se v uhel a methy

lovodík : C,H,=C2 a C,H,..

Kyseliná sirková bezvodá pohlcuje plyn éthylénový

rychle a snadno, měníc se tím ve hmotu bílou krystalova

nou C,H, 4SOa, jenž přístupem vody v kyselinu éthionovou

a iséthionovou se mění. Hydrát kyseliny sirkové pohlcuje

éthylén zdlouhavě ale dokonale (hlavně třesením v zavře

ných láhvích), a mění se tím v kyselinu éthylnato-sirkovou:

C,C, +2(SO,HO)=C,H,O.2SO, HO; tato pak vřelou vodou

jak známo, se rozkládá v líh a kyselinu sirkovou, tak že

nejen líh v éthylén, ale i naopak éthylén v líh měniti lze,

Chlór puštěný k éthylénu plynnému slučuje se s ním

ihned v tekutinu těžkou, olejovitou, příjemně vonnou, která

má složení C,H,Cl,; podobně se i s brómem a iódem přímo

spojuje; sloučenina C,H,Br, je tekutina ještě vonnější pře

dešlé, sloučenina C,H,I, krystaluje se v bílých jehlách. Ona

sloučenina C,H,Cl2 byla původem jména plyn olejotvorný

č. elayl; (sama pak slula za starších časů olejem holland

ským, poněvadž nizozemští chemikové ji odkryli). Jestit

tekutina bezbarvá, aromatická, chuti zasladlé, hutnoty 1:22

vroucí teplem +82". Ve vodě se nerozpouští, snadno v líhu

a étheru. Hoří plamenem zeleným, kyselinami a žíravinami

(vodnatými) se nerozkládá, draslem ale žíravým v líhu roz

*) Maličko éthylenu tvoří se také, když páry sírouhlíkové a síro

vodíkové spolu přes mírně řeřavou měď se pouštějí : 4CS2+4SH

+24Cu=C4H4+ 12CuaS.
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puštěným rozkládá se, pozbývajíc jedné rovnomocniny i vo

díku i chlóru (C,H,CI,+KO=C,H,Cl+KCI+HO), čímž

ovšem nová sloučenina se tvoří C,H,Cl, jenž ale plyn jest,

teprvé při –18" kapalnějící, taktéž hořlavý. Z toho vy

svítá, že sloučenina C,H,Cl, vlastně složení C,H,Cl+HCl

má, a poněvadž sloučeniny C,H,Br., C,H,I, k draslu po

dobně se chovají, i tyto dlužno psáti C,H,Br.HBr a

C,H,I,HI; éthylén pak sám musí se psáti C,H,H, jsa slou

čeninou zvláštního složeného radikálu, vinylu (Vinyl =C,H,),

s vodíkem. Olej hollandský, jejž považovali jindy za chlórid

elaylnatý C,H, +2Cl, je vlastně chlórohydrát vinylnatý

(Vinylchlorůr-chlorwasserstoff), a plyn vyvinující se z něho

lihovým roztokem drasla je chlórid vinylnatý C,H,+CI.

Olej hollandský působením chlóru pouští po stupních 1, 2,

3, 4 rovnom. vodíku, přijímaje za ně tolikéž rovnom. chlóru,

C,Ha), C,H

"Či(C), Čºci,
a mění se ve sloučeniny chlórované

• %#{CI, a C,C1,Cl, t. j. C,Cle: Tato poslední slove vůbec

Cla |

chlórid uhlitý (Kohlensesquichlorid, anderthalb-Chlorkohlen

stoff), ač by vlastně chlóridem perchlóro-elaylnatým aneb

chlórhydrátem perchlóro-vinylnatým slouti měla: skládáť kry

staly veliké, průhledné, těkavé, zápachu kafrovitého, tající

teplem + 160°, vroucí při +182". Voda ji nerozpouští, ovšem

ale líh a éther. Hoří; žárem červeným se rozkládá ve

chlór a chlórid uhelnatý C,Cl, (Einfachchlorkohlenstoff),

olej to řiďounký, bezbarvý, hutnoty 162, vroucí teplem

+122". Chlórid vinylnatý C,HaCl se působením chlóru

též mění v řadu odvozených sloučenin C#C, %;}ci
2

a C,ClaCl t. j. C,Cl, ; tato pak poslední je tatéž, ve kterou

se sesquichlórid uhelnatý řeřavostí mění.

Kterak se sloučenina C,H,I, v octan glykolový a gly

kol převadí, viz nahoře 106.

127. Docela obdobné právě nyní vypsaným jsou také

vlastnosti a proměny ostatních uhlovodíkův řady éthylenové.

Propylén CgHe tvoří se horkem z par alkoholu amylového,

destilováním smíšeniny octanu a šťovanu draselnatého

- 33*



508

2(C,H,O,KO)+C,Og2KO=CgH, +4(KO.CO,)+2CO, a je

ště několika jinými cestami. Též plyn, ve vlastnostech přede

šlému podobný, snadněji stužitelný; kyselinou sirkovou sna

dněji předešlého se pohlcuje; se chlórem dává sloučeninu

tekutou CeHgCl2, která se draslem v CeHgCl, chlórid allylnatý,

mění, tak že plyn sám co allylovodík CcHs.H považován

býti musí. Chlórem nadbytečným se tvoří konečně dva

chlóridy CaCls a CaCls.

Butylén CsHs je plyn tvořící se z alkoholu butylového

při destilací mastnot (byltě nalezen vedlé éthylénu ve plynu

světelném z oleje) atd. Již při –18° mění se v tekutinu,

alkohol a kyselina sirková jej hojně pohlcuje (tato tak

dychtivě, že se až zahřívá); chlór jej mění v CsHsCl, atd.

Amylén C10H,o je tekutina čirá, vroucí při +85°, zápachu

nepříjemného, hořící jasným plamenem; tvoří se z alkoholu

amylového chlóridem zinečnatým, a zkušeno bráti ho na

místě chlóroformu k omamování pacientův při operacích.

Kaproylén C,„H,g a elaén C1sC1s tvoří se suchou de

stilací olejův; oba jsou oleje, lehčí od vody, zápachu pro

tivného, hořlavé; prvý vře při +55°, druhý asi při +100°.

Oba se spojují se chlórem atd.

Cetén CagHaa tvoří se z éthalu bezvodou - kyselinou

fosforečnou a je olej bezbarvý, vroucí teprv při +275°.

Cerotén a melén tvoří se destilováním vosku. Oba jsou

bílí, krystalovitého slohu; prvý taje při +58°, druhý při H62°

a vře teprv asi při +370",

Řada methylovodíková,

128. Uhlovodíky této řady méně známe nežli předešlé.

Tvoříť se hlavně suchým destilováním kyselin s nadbytkem

žíraviny, pak ze zinkových sloučenin radikálův alkoholo

vých a vody; tak methylozinek a voda se rozkládají v me

thylovodík a kysličník zinečnatý C,H,Zn+HO=C,H,H a

ZnO, amylozinek podobně dává amylovodík C,oH,,Zn+HO

=C10H,H a ZnO atd. Mimo to tvoří se suchým destilo

váním tukův, pryskyřic, kamenného uhlí, dříví atd. spolu
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s uhlovodíky řady předešlé; první pak z nich, methylovodík,

je již ode dávna co plyn bahenný č. baňský znám. Uhlo

vodíci této řady jsou též plynní, jeli v nich počet atomův

skrovný, tekutí se větším počtem atomův; pevné ještě ne

známe. Neslučují se přímo s chlórem, brómen atd., jako

předešlí, ale mění se jimi ve sloučeniny odvozené, tak npř.

methylovodík C,H, mění se chlórem ve sloučeniny C,HaCl,

C,H,C1, C2HCl, a C,Cl, Kyselinami nejsilnějšími (vřelou

dusičnou a sirkovou) se nic nemění, veliké horko snášejí

bez rozkladu, tak že k nejstálejším sloučeninám organickým

je klásti musíme.

Methylovodík C,H, (Methylwasserstoff) je nám již znám

co plyn bezbarvý, nevonný, hutnoty 0:56, nestužitelný ani

tlakem ani zimou nejprudšími. Hoří plamenem žlutavým,

bledým, smíšen s kyslíkem a zapálen prudce vybuchuje;

lih a voda málo jej pohlcují. Také smíšenina toho plynu

se 2 objemy chlóru na slunci třaská, světlem denním mění

se za dostatečného chlóru ve příjemně zapáchající tekutinu,

složenou dle vzorce C,HCl, : tato pak není než chlóroform

(viz 36); působíli na tento dále chlór za světla slunečného,

mění se konečně ve chlórid uhličitý C,Cl, (zweifach-Chlor

kohlenstoff), tekutinu bezbarvou zápachu kořenného, hut

noty 1:56, vroucí teplem +77. Pára jeho puzena trubami

mírně řeřavými rozkládá se v chlórid uhlitý a chlór 2C„H,

=C,Cla a 2Cl, horkem prudším ve chlórid uhelnatý a chlór

20,Cl,=C,Cl, a Cl,. Draslíkem (za přítomnosti vody)

mění se nazpět v methylovodík C,Cl,+Ks+4HO=C,H,

+4KCl+4KO. -

Éthylovodík, propylovodík, buthylovodík jsou plyny

předešlému podobné. Amylovodík naproti tomu C10H12

jest již za obyčejného tepla tekutina bezbarvá, nad míru

pohyblivá, zápachu příjemného, omamujícího, hutnoty 0-64

(tedy nejlehčí všech známých tekutin). Vře teplem +30°

a hoří plamenem skvělým bílým. Tvoří se z amylozinku

a vody, bezpochyby ale také suchou destilací látek orga

nických; možná že eupion (viz 130) není než amylovodík.
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Řada benzolová.

129. Uhlovodíci této řady tvoří se jako předešlí desti

lováním kyselin řady benzové s nadbytkem vápna; kyselina

benzoová poskytuje benzol C,,H2O, + 2CaO = C12Hg

+2(CaO.CO,), toluylová toluol C1cHsO,+2CaO=C14Hs

+2(CaO.CO2), kuminová kumol C20H,2O,+2CaO=C1sH12

+2(CaO.CO,). Hojnější však pramen těchto sloučenin je

dehet, ze suché destilací nejrůznějších látek organických,

z něhož v nejnovějších dobách fabričně těkavé uhlovodíky

vylučují a pro rozmanitý jich užitek v obchod dávají. Čistí

uhlovodíci této řady jsou vesměs tekutiny bezbarvé, co olej

na vodě zplývající a s ní se nemíchající, ovšem ale v líhu

a étheru rozpustné; zápach (čisté) mají velmi příjemný

aromatický, jejž ale teprvé po dokonalém vyčištění okazují,

obyčejně zapáchají dehtem; rozpouštějí hojně a výtečně

síru, fosfor, tuky, pryskyřice, kaučuk atd. a slouží za tou

příčinou ku přípravě pokostův pryskyřičných č. lakův, k

vybírání mastnot ze tkanin atd. Hoříť plamenem jasným,

čadivým, jenž ale v lampách k tomu zřízených (silným

průvanem) všeho kouře se sprošťuje a skvělé světlo vysílá.

Benzol vře při +81°, toluol při +104°, xylol při +126°, ku

mol při +148°, kymol při +171" (bod varu tedy pravidelně za

každý stupeň o 22°5 roste); benzol tuhne při +0", jihne zase

při +5°, ostatní nemrznou; hutnota pak všech téměř jedna

a tatéž (0.89 u+0") jest. Kyselina sirková (hydrát) málo

je mění, dýmavá ve sdružené kyseliny s nimi se slučuje,

dusičná dýmavá je v sloučeniny nitrované mění, npř. nitro

benzol C12HgNO4, dinitrobenzol C12H4(NO3)2, nitrokumol

C,sH,,NO, atd. Tyto nitrované sloučeniny voní co silice

hořkomandlová, a nitrobenzol vskutku již hojně místo ní se

užívá.

?

Zplodiny ze suché destilací.

130. Suchou destilací, t. j. pálením látek organických

v prostorách zavřených a jímadly opatřených, mění se látky

tytéž v uhel; spolu pak ucházi značné množství plynův a
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par; onino jsou smíšenina kyseliny uhličité, kysličníku

uhelnatého, vodíku, methylovodíku, éthylénu a snad i jiných

plynův; míchanina obyčejně hoří a po náležitém vyčištění

(oddělení kyseliny uhličité atd.) k osvětlování slouží. Páry

shušťují se v nádobách chladných na tekutinu, která oby

čejně na dvě části se dělí: jedna je vodnatá a s vodou se

mísí; druhá na předešlé zplývá a má povahu olejovitou, je

hustá, hnědá, na vzduchu černající a ještě více hustnoucí,

zápachu pronikavého. Tato druhá slove dehet (Theer) a

dělí se obyčejně destilováním ve zbytek černý, netěkavý

smolnaté povahy, a tekutinu těkavou, silicím podobnou, tak

zvaný přismahlý olej (Brandöl) č. olej z dehtu, který však

bývá nad míru složená směsice rozličných tekutých a pevných

uhlovodíkův, neméně kyslíkatých sloučenin s těkavými teku

tými zásadami ústrojnými. Tento olej přismahlý hoří, roz

pouští pryskyřice, kaučuk atd., proto se v novějších dobách

z dehtu fabričně připravuje.

Nejlépe známe dehet kamenouhelný (Steinkohlentheer),

jenž v náramném množství co vedlejší výrobek v plynár

nách se usazuje. Jestiť černý, hustý, hutnoty 112–115,

a rozkládá se destilováním po stupních a) ve vodu bohatou

na ammoniak; b) v tak zvanou lehkou nafthu (leichtes Stein

kohlenöl), hutnoty 090–095, vroucí teplem od +100° do

+200°; c) v těžkou nafthu (schweres Steinkohlenöl), která

ve vodě na dno padá, mezi +200° a +300° vře, a za chladu

mnoho pevných uhlovodíkův osazuje; d) ve smolu černou,

která k dělání černého pokostu na železo a kudlažbě asfal

tové slouží. Lehká naftha obsahuje hlavně uhlovodíky řady

benzolové (nejvíce benzolu), pak kyselinu karbolovou č.

alkohol fénylový (také kresylový), a konečně dusičnaté zá

sady těkavé (anilin, pikolin, leukolin). Zásad se zbavuje

několikahodinným třepáním s 1–2% kyseliny sirkové neb

dýmavé solné, kyseliny karbolové žíravým draslem, zbytek

pak destiluje se znovu a nejtěkavější část jménem benzolu

č. benzinu se prodává. Těžká naftha nečištěná (jako i lehká)

slouží do lamp, do pochodní, napouští se jí dřevo ke stav

bám (jmenovitě pod zemí), pálí se na saze atd. Skládáť se

hlavně z uhlovodíkův tekutých, vroucích teprvé vysokým



512

stupněm tepla, a z pevných, mezi nimi hlavně nafthalin

CaoHs, jehož někdy množství takové, že téměř '/, dehtu

(dlé váhy) obnáší; taková pak naftha zimnem co máslo tuhne.

Destilace dříví poskytuje podobné zplodiny, liší se ale

od destilací uhlu tím, že vodnatá část přismahlé tekutiny

líh methylový, kyselinu octovou, aceton a j. obsahuje, na

čemž ovšem fabrikací dřevěného octa (Holzessig) se zakládá

Dehet dřevěný (Holztheer) je smíšen jako kamenouhelný

z uhlovodíkův tekutých (řady methylénové a benzolové,

také snad methylovodíkové), z kreosotu, eupionu (snad

C,oH,a) a ještě několika jiných nedosti známých tekutin.

Místo nafthalinu ale obsahuje hlavně parafin, uhlovodík

pevný, jenž má uhlíku i vodíku rovně mnoho atomův.

Ještě více paraffinu obsahuje dehet, jehož se nabývá

destilováním jistých odrůd hnědého uhlí, rašeliny a živic

naté břidlice (bituminöser Schiefer). Jmenovitě břidlice

rýnská u Bonnu poskytuje ke 20% dehtu, hutnoty asi 086,

na povětří černajícího, ajiž při +9" co máslo hustého. De

stilováním dělí se v olej těkavý, řídký, pronikavě zapácha

jící, velmi hořlavý, a ve zbytek velmi bohatý na paraffin.

Onen olej těkavý je velmi podoben oleji kamennému (viz 131),

je tedy smíšenina uhlovodíkův řady éthylénové, a pálí se

nyní pod jmenem fotogénu (Photogen) v lampách zvláště k tomu

zřízených s prospěchem nemalým. Z méně těkavé části

břidličných olejův (Schieferöl) vylučuje se paraffin, z něhož

nyní robí svíčky. Destilováním smoly smrkové nabývá se

(mimo plyn osvěcovací) též podobných uhlovodíkův teku

tých a pevných. .

131. Kamenný olej (Steinöl, petroleum)čili naftha (Naphtha)

vytéká na mnoha místech (u Baku na moři Chvalinském, u

Amiana v Parmě, u Tegernsee v Bavořích), dílem čistý dílem

s vodou smíšený, ze země, někdyv náramné síle. Tento kamenný

olej je látka povahy nad míru rozmanité; nejčistší perský

je tekutina řídká, těkavá, hutnoty 075, a vře při +71". Oby

čejně však je hustší, barvený (žlutý, hnědý), má větší hutnotu

(083–088), a vře teprvé vyšším teplem. Některé konečně

druhy jsou hnědé a husté (mazavé), takové slují kamenným

dehtem (Bergtheer). Tyto nečisté odrůdy destilovány po
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skytují nafthu bezbarvou, těkavou, a zbytek lesklý, hnědý,

teplem jihnoucí, za studena kruchý, v líhu rozpustný, slo

vem pryskyřici, která mnohdy také samorodá se nachází

a asfaltem (asphalt) sluje. Asfalt je smíšenina nafthy oky

sličené s uhlovodíky pevnými. Naftha pak je pouhý uhlo- ..

vodík bez kyslíku, a obsahuje v sobě tolik rovnomocnin

uhlíku co vodíku, není však sloučenina stejnorodá, než to

liko míchanina různých uhlovodíkův, jež velmi těžko (téměř

nemožno) jest od sebe odděliti. Opětovaným destilováním

za mírného tepla lze odděliti částku nejtěkavější; tato vře

asi při +80° a měla by tudíž složení C14H14 ; zbytek pak

vře teplem vyšším, vždy rostoucím, tak při destilací ka

menného oleje, poslední částka teprvé teplem +300° prchá.

Chemikové užívají nafthy, aby v ní schovávali draslík a

sodík, chráníce tyto dva kovy tou cestou před kyslíkem.

K tomu konci musí však chlóridem vápenatým vody doko

nale zbavena býti. Mimo to slouží kde jí mnoho jest k osvět

lování, také k rozpouštění kaučuku a j.

132. Paraffin je pevný, hutnoty 0.86, bílý, a taje teplem

podlé původu svého rozličným (mezi +45° a +65°). Čistý

paraffin ve vřelém líhu rozpuštěn krystaluje se chladnutím

roztoku v jehličkách a lupenech; roztopený a uchladlý je

hmota zvenčí sklovitá, na lomu krystalovitá, krásně co ala

bastr průsvitává, na omak poněkud kluzká. Sám pro sebe

paraffin nehoří, ovšem ale pomocí knotu; v novějších do

bách fabrikují z něho svíčky, a k tomu konci vylučují jej

z dehtu Dehet z rašeliny (Torf) obzvláště mnoho paraf

finu dává; také nejméně těkavá část kamenného oleje ob

sahuje značnou čásť paraffinu. Složení paraffinu je CnHn,

t. j. rovně mnoho atomův uhlíku co vodíku; kolik ale kaž

dého, posud nelze určiti, poněvadž paraffin různými skou

madly (kyselinami, žíravinami, chlórem) tak málo se poru

šuje, že nebylo po tu dobu možné převésti jej na slouče

niny jiné. Jen vřelá kyselina dusičná tvoří z něho kyselinu

jantarovou a máselnou. Také v zemi na mnoha místech (Sla

nik v Multanech, Truskavce a Borystov v Haliči, Autun ve

Francii) nacházejí se hmoty paraffinu podobné v nemalém
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množství. Tento kopaný paraffin má podobné vlastnosti co

umělý a byl nazván ozokeritem.

133. Nafthalin (Naphthalin) CooHs je hojně obsažen

v dehtu kamenouhelném, jakož i v ostatních, tvoří se ale

téměř všude, kdekolvěk látky organické silným žárem se

rozkládají, npř. když plyn éthylénový aneb pára líhu neb

kyseliny octové řeřavými tiubami se pouští.

Čistý krystaluje se v lupenech bílých, perlově lesklých,

lehčích od vody, taje teplem +79", vře při +217", ale těká

již za obyčejného tepla značně; zapáchá z blízka mocně a

nepříjemně, z dálky poněkud květem šeříkovým. Ve vodě

nerozplývá, ovšem ale v líhu a étheru. Skoumadly provo

zují se v něm změny chemické nejrozmanitější a nejzají

mavější; z málo které jiné látky známe takové množství

odvozených sloučenin co z nafthalinu. Kyselinou dusičnou

mění se částečně v nitronafthalin CaoH,NO, binitronaftha

lin CooHg(NO3)2, a trinitronafthalin CooHg(NO2)a, částečně

ve dvojsytnou kyselinu fthalovou CIeH4O8.2HO; chlórem

se zpočátku mění ve chlórid tekutý CaoHsCla, pak v pevný

CooHsCl, ; tento pak dalším vlivem chlóru ještě vodík

pouští a chlór přijímá, tak že se konečně v CaoHgCle mění.

Žíravým draslem ubírají se této látce dvě rovnomocniny

chlórovodíku a zbytek jest CaoH,Cl, kterážto sloučenina

chlórem konečně v C20Cls se mění.

Nafthalinu podobní uhlovodíci (též v dehtu) jsou an

thracén CaoH,3, pyrém C30H12, chrysén C24Hs a j. Ruměl

ková ruda v dolech Idrianských obsahuje idrialin C42H14.

HLAVA V.

Silice, balsámy a pryskyřice.

134. Silice, nevlastně oleje těkavé čili étherické (äthe

rische, flüchtige Oele), jsou vesměs tekutiny řídké, obojetné,

zápachu mocného, dílem příjemného a kořenného, dílem

odporného, chuti palčivé, jenž přítomností svou v látkách

kořenných těmto povahu jejich vlastní udělují. Všecky tě

kají více méně snadno a bez rozkladu, a hoří plamenem

jasným, čadivým; na vodě z většího počtu zplývají, jen

málo které v ní na dno padají; ve vodě nic neb pramálo
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jsou rozpustny, ovšem ale v lihu a étheru. Také s mastno

tami se mísí; všem ale zápach svůj sdělují. Všecky jsou

chudé na kyslík, mnohé jen z uhlíku a vodíku se skládají;

všecky pak na vzduchu pohlcují kyslík a tím se mění (zá

pachu pozbývají); jedny tudíž hustnou, lípnou a konečně

v pryskyřice se mění, druhé působením kyslíku vzdušného

v kyseliny přecházejí, jež často ze silice v krystalech se

vylučují (tyto pak náleží míti za aldehydy kyselin).

Větší část silic čistých nemá barvy, obyčejně však jsou

nažloutlé, nahnědlé; nýbrž některé, i když docela čisté jsou,

barvu mají; npř. silice řebříčková je zelená , heřmánková

temně modrá. Vrou teplem vyšším nad +100°, u různých

různým, obyčejně pak menším u bezkysličných, větším

u kyslíkatých.

Hlavní sídlo své mají v říši rostlinné, jmenovitě hojně

v některých řádech, npř. v pyskatých a okolikatých;

tatáž pak rostlina v horkých krajinách více silice obsa

huje (vonnější jest) nežli v studených. Částky rostlinné,

ve kterých přebývají, různé jsou: květy (jasmin, růže, viola),

plody (pepř, jalovec, oranže, hořké mandle), listy (máta,

rosmarina, routa), kůry (skořice), kořeny (zázvor, puškvo

rec), mnohdy pak celá rostlina ve všech svých částech

silicí takřka proniknuta jest.

Kterak vlastně silice se tvoří, nevíme. Víme toliko,

že téměř u všech rostlin teprvé v jistém věku, na jistém

stupni vývinu se tvoří. Z několika rostlin podařilo se vy

táhnouti látky docela obojetné, ve vodě rozpustné, které

působením slabých kyselin neb jistých kvasidel se rozště

pují v látku bezkysličnou (silici) a látku kyslíkatou (cukr);

z toho soudíme, že i v těle rostlin jistou dobou života rost

linného podobný rozklad se děje. Málo které silice uměle

tvořiti lze; tak npř. látky bílkovité a sýrovité destilovány

s kyselinou sirkovou a burelem (mezi jinými) také silici

hořkomandlovou a skořicovou poskytují; ze salicinu ve vr

bách obecného tvoříme silici tavolovou, z otrub a drtin fur

furol atd. Mimo to mnohé rostliny o sobě docela nevonné,

když je ve vodě po delší čas ležeti a kvasiti necháme, po

skytují též něco málo silic zvláštních, fermentoly (Ferment
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öle) nazvaných. Také suchá destilací poskytuje množství

těkavých olejův, silicím ovšem jen zápachem a těkavostí

podobných. -

135. Dobývání silic zakládá se hlavně na těkavosti

jejich; jen některé látky tak hojně silice v sobě mají, že se

z nich tlačí, npř. kůra plodův oranžových a citronových.

Nikdy pak nedestilují se siličnaté části pro sebe, vždy

s vodou; dílem aby se nestalo připálení, dílem že silice

s parou vodní snadněji těkají. Obyčejně se látky siličnaté

před destilováním 24 hodin ve vodě močí – některé silice,

npř. hořkomandlová, se teprvé za tohoto močení tvoří –

pak se destilují. Veliké výhody má destilací parou vřelou,

která se vede nádobami nacpanými bylinou a pak do chla

diče pouští; hlavně proto, že tuto není možné, aby se hmota

vřelá na dně kotle připálila. Mnohdy destilují se kyseliny

s nasyceným roztokem soli kuchyňské (vroucím při +107"),

obzvláště u silic málo těkavých. Kde málo silice, tam

třeba tekutinu z první destilací znova nalíti na bylinu čer

stvou a destilovati; to pak opakuje se, pokud silice z vody

se nevylučuje (kohobací, Cohobiren). Kde silice tak málo,

že ani kohobací nepomáhá, jako u viol, konvalinek, resedy,

tam potřebí užiti eatrakcí: květy (aneb jiné vonné části) na

kladou se do tuku čistého nežluknoucího (olivového neb be

henového oleje), a postaví na slunce, aby tuk všecku silici

pohltil. Také glycerinu užívá se k extrakcí květin.

Tak zvané voňavé č. aromatické vody jsou roztoky

silic ve velmi velikém množství vody, kterých nabýváme

destilujíce voňavou látku s vodou aneb třepajíce čistou vo

du se silicí, pokud není touto nasycena. Také roztoky silic

v čistém líhu slouží za voňavku; vůbec voní silice rozře

děné příjemněji nežli pouhé,

136. Největší část silic jsou smíšeniny několika slouče

nin různého složení; jmenovitě jsou mnohé silice smíšeny

· z části bezkysličné č. uhlovodíku a z kyslíkaté; obě pak

lze odděliti buď destilováním (an kyslíkatá část vyšším

teplem teprvé vře), aneb působením žíravin horkých, které

obyčejně kyslíkatou část v kyselinu mění a s ní se spojují,

nekyslíkatou ale neporušují. Zimnem dostatečným vylučuje
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se z mnohých silic částka pevná, krystalovaná, ale též tě

kavá a voňavá, která sluje stearopten, zbytek pak tekutý

zve se eléopten. Stearopten má někdy totéž složení co eléop

ten, mnohdy zas různé. Pouhé stearopteny přirozené zoveme

kafry (Kampherarten).

Podlé chemické povahy dělíme silice na bezkysličné a

kyslíkaté. První jsou tím památny, že téměř všecky jedno a

totéž složení (ač vlastnosti docela rozdílné) mají, že tedy

mnohočetné skupení těl isomerických skládají. Mimo kyslí

katé silice je několik sirnatých.

Kyselina dusičná je násilně okysličuje, chlór vodík

ubírá a na místo jeho vstupuje, iód též tak činí, mnohdy

bouchaje.

Pro znamenitou cenu svou porušují se mnohdy silice

zúmysla. Porušení mastnými oleji je snadno poznati : ta

ková silice způsobuje na papíru skvrnu nikterak nemi

znoucí, an skvrna po čisté silici brzo mizí. Také porušení

alkoholem bezvodým lze poznati, těžko ale porušení silic

drahých podlejšími.

Silice bezkysličné.

137. Silice bezkysličné (uhlovodíkové) mají v celku

menší hutnost a menším teplem vrou nežli kyslíkaté, se

kterými začasté v přírodě jsou smíšeny. Největší část silic

bezkysličných má složení takové, že počet atomův uhlíko

vých a vodíkových se má co 5:4, formule pak jejich jest

buď C,„Hs, neb C20H,e, neb konečně CaoHaa, vůbec nC,H,

Mnohé však z nich mají tutéž formuli a jsou předce látky

zcela rozdílné, náležejí tedy k počtu těl metamerických. Si

lice uhlovodíkové složení všeobecného nCgH, slují společ

ným názvem kamfény (Camphene). Iód na ně silně účin

kuje, an část iódu s vodíkem se slučuje, jiná jeho čásť

(rovnomocnina za rovnomocninu) na místo vodíku vstupuje.

Teplo tím zbuzené často tak bývá mocné, že směs vybouchne.

Zvláštnost kamfénův, která je nejvíce od jiných uhlovodí

kův a od silic vůbec různí, je ta, že s chlórovodíkem v ur

čité a stálé spojení chemické vcházejí.
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138. Silice terpentinová C,oH,g. Z kory různých stro

mův jehličnatých (sosen, jedlí, smrkův; Pinus, Abies) vy

téká tak zvaný terpentin, hmota průhledná, bezbarvá, lep

kavá, která na vzduchu žlutnouc tvrdne a za čerstva smí

šeninou neb lépe řečeno roztokem pryskyřice v silici terpenti

nové jest. Ta se ve velikých křivulích kovových s vodou

destiluje: pára vodní béře s sebou páru silice, která chladi

čem vedena se sráží a na vodě zplývá, v kotli nachází se

smola pouhá. Silice takto nabytá není směs, ale hmota

stejnorodá. Prodajná bývá žlutá a zapáchá nepříjemně

(pro částečné okysličení); máli býti čistá, musí býti (s ma

ličkem žíravého vápna) znovu destilována.

Silice terpentinová je tekutina bezbarvá, řídká, zápachu

zvláštního kořenného, ale nevelmi příjemného, hutnoty 0-89;

vřeť teplem +156" bez proměny a nemrzne. Láme velmi

silně světlo, a otáčí paprsek polarisovaný na levo. Castým

destilováním mění své vlastnosti; vřeť pak teplem vyšším,

a působí jináče na světlo. Ve vodě se nerozpouští, málo

v líhu vodnatém , ovšem ale s líhem bezvodým, étherem,

sírouhlíkem a tuky tekutými dle libosti se mísí. Též ky

selina octová nejsehnanější rozpouští hojně silici terpenti

novou. Silice tato rozpouští síru, fosfor, pryskyřice; kaučuk

v ní měkne.

139. Dotýkajíc se dlouho vody osazuje veliké bílé

krystaly, ve vodě málo, v líhu snadno rozpustné, jenž slo

žení CaoHig+4HO mají a hydrát silice terpentinové anebo

terpin slují. Při +100° pouštějí 2HO a tají, zbytek CaoH,«

+2HO těká bez rozkladu. Kyselinami za horka mění se

terpin v olej hutnoty 085, vroucí při +168°, vůně příjemné

jacintové, jenž má složení CaoH,6+HO a sluje terpinol.

Terpentinová silice pohlcuje dychtivě plyn chlórovodí

kový a slučuje se s ním; vylučujíť se po čase bílé lesklé

krystaly C20H,g.HCl, pro podobnost svou ke kafru umělým

kafrem nazvané. Tento žíravým vápnem za horka pouští

chlórovodík, ale silice tak nabytá má jiné vlastnosti optické

než původní, a sluje na rozdíl od ní kamfilénem (Camphilen);

hutnost a bod varu tytéž jsou co silice původní. Mimo

umělý kafr tvoří se chlórovodíkem také sloučenina tekutá
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CoH16 HCl, a ta za horka s vápnem poskytuje opět silici

C20H16 ale různých vlastností, nazvanou terebilén. Kyselina

sirková mění silici terpentinovou v uhlovodík zápachu ty

mianového, hutnoty 087, vroucí při +171", jenž sluje terehén,

a v jiný vroucí teprv při f310", hutnoty 094, nazvaný ko

lofén : oba ale mají složení totéž co silice původní. Kyselina

dusičná mění silici terpentinovou násilně v kyselinu terebo

vou C14H2O,HO, bílou, krystalovanou, která se horkem

v kyselinu pyroterebovou olejovitou C,„H,O, HO mění.

Silice terpentinová slouží hlavně k dělání pokostův;

nejčistší smíšena se 4násobným množstvím líhu těměř bez

Vodého pálí se pod jmenem kamfinu (Camphin) v lampách,

zvláště k tomu konci ustrojených a krásné bílé světlo roze

sílajících.

140. Silice jalovcová připravuje se destilováním nezra

lých bobul jalovcových se slanou vodou; má též složení

0,0H10 Oblíbená pálenka jalovcová má svou příchuť

z této silice.

Silice citronová tlačí se z kurek zralých citronův; de

stilováním nabývá se sice hojnějšího výtěžku, ale silice ta

zapáchá méně příjemně. Čistá je bezbarvá, zápachu pří

jemného a charakteristického citronového, hutnoty 0-85; vře

teplem +165°. Složení totéž co silice terpentinová: C20H,« ;

otáčí však polarisované světlo na pravo. Se chlórovodíkem

dává též sloučeninu tekutou a pevnou; obě jsou CaoH,e

+2HCl, a obě vápnem za horka rozloženy poskytují silice,

složené dle vzorce CaoH,g, ale různé i jedna ode druhé i od

silice původní.

Silice oranžová je též C20H,6; tlačí se z kůry zralých

oranžův, voní mocně a příjemně, slouží jako předešlá v par

fumerii, k dělání likérův atd. -

Od silice pomerančové dlužno děliti nerolovou (Neroliöl),

která se destilováním květův oranžových s vodou připra

vuje. Jestiť bezbarvá, na vzduchu ale rychle hnědne a za

páchá nad míru líbezně. Je směsice vícera silic, a obsa

huje kyslík. Také silice bergamotová (z plodův bergamoty,

Citrus bergamotta), vonidlo známé, je C20H,g, ale obsahuje

v sobě stearoptén kyslíkatý.
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Silice chmelová, chvojková, kopaivová, pepřová, kůbe

bová atd. jsou vesměs kamfény.

Silice kyslíkaté.

141. Hlavní rozdíly těchto od předešlých byly již

udány: hutnost mívají větší (mnohé ve vodě na dno pa

dají), taktéž větším teprvé teplem vrou, světlo méně silně

lámou, ve vodě a líhu snadněji se rozpouštějí nežli silice

pouze uhlovodíkové. Alkaliemi snadno se (za vyššího tepla)

v kyseliny proměňují, přijímajíce buď jen kyslík, buď také

vodík. Často ovšem nejsou v rostlinách hotovy, leč teprvé

kvašením se z nich tvoří (npř. hořkomandlová, tavolová

a j.), a i tam, kde hotovy jsou, bývají smíšeny se silici bez

kyslíkatou, od které pozorným destilováním a odstraňová

ním částky těkavější odděleny býti mohou.

142. O silici hořkomandlové a skořicové již bylo mlu

veno; prvá tvoří se teprvé kvašením hořkých mandlí, druhá

již hotova v kůře skořicové se nachází, a dobývá se z ní

destilováním (pomocí slané vody); prodajná je však smíše

nina vícera silic (kyslíkaté a bezkysličné).

Silice hřebíčková (ätherisches Nelkenöl) destiluje se

z nerozvinutých květův hřebíčkovce (Caryophyllus aromati

cus), stromu na Molukkách domácího; bezbarvá, časem

hnědnoucí, hustá, hutnoty 105, zápachu mocného. Nemrzne,

a vře teprvé vysokým teplem. Žíravým draslem se část

rozpouští; zbytek nerozpuštěný má složení kamfénův; část

rozpuštěná v drasle a kyselinami zase od něho oddělená je

olej vroucí při +243", jenž lakmus červení a s alkaliemi kry

stalované soli poskytuje; proto sluje kyselinou hřebíčkovou

a má složení C20H110,HO. Silice hřebíčkové jakož i mnohých

jiných silic kyslíkatých roztok líhový, smíšený s ammonatým

roztokem dusičnanu stříbrnatého, redukuje stříbro a vylučuje

je co mázdru lesklou sklo popínající; této vlastnosti užívá

se dle Draytona k dělání zrcadel.

Květ medumišníka č. tavoly medunišníkové (Spiraea

Ulmaria) destilovaný s vodou poskytuje silici tavolovou,

těžší od vody, zápachu pronikavého aromatického, poně
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kud hořkomandlového. Tutěž vylučují z těla svého larvy,

brouka mandelinky (Chrysomela populi); konečně se jí na

bývá okysličováním salicinu (vrboviny), o němž později řeč

bude. Jestiť nažloutlá, hutnoty 117, vře při +182" a červení

silně lakmus. Složení má C14HgO, t. j. C14HsOa.HO, ne

boť se spojuje se všemi zásadami v soli krystalované; proto

byla také nazvána kyselinou salicylnatou (salicylige Säure).

Žíravým draslem horkým mění se v kyselinu salicylovou (Sali

cylsäure)C14H2O3 HO,neboťC14HgO,+KO.HO=C14H3O8.KO

+2H. Tato se pěkně krystaluje, jest bílá, silně kyselá, taje

při +158" a sublimuje se bez proměny. Rychlým a prudkým

horkem rozkládá se úplně v kyselinu uhličitou i alkohol

fénylový: C14HgOg=C12H2O,+2CO2:

Silice anisová (ze semen anisových, Pimpinella anisum),

fenyklová (ze semen fenyklu, Anethum foeniculum), a esdra

gonová (z pelyňku, Artemisia Dracunculus), také badyánová

(badyán, Ilicium anisatum), jsou všecky nažloutlé, málo lehčí

od vody a vrou teprvé blízko neb nad +200°. Mají zá

pach a chuť palčivě sladké, kořenné, rozdílné, každá podle

původu svého, a jsou smíšeniny vícera silic: všecky ale

srovnávají se tím ohledem, že chladnem tuhnou (silice ani

sová již při +10°) a stearoptém vylučují, látku to složenou

z velikých bílých lupenův perlově lesklých, tajících teplem

+18°, vroucích při +220°, hutnoty 101; tento pak stearop

tén kyselinou dusičnou obrací se v kyselinu anisylnatou

C,gH,Oa.HO, olej ve všech vlastnostech podobný kyselině

salicylnaté a s ní homologický, jenž se horkými alkaliemi

v kyselinu anisylovou C,gH,O,HO (homologickou se sali

cylovou) mění.

Silice kmínová (z kmínu obecného, Carum Carvi) je

žlutavá, řídká, hutnoty 094 a vře asi při 200°; je ale smě

sice uhlovodíku nazvaného karvén C20H,e a silice kyslíkaté

karvol C,oH,O, Kmín římský č. šabrej (Cuminum cymi

num) poskytuje silici jinou, smíšeninu kymolu C20H14, uhlo

vodíku nám již známého řady benzolové, akuminolu C20H2O,

(aldehydu to kyseliny kuminové). Lzeť ty dva odděliti di

lem pomocí destilace, neboť kuminol vře při +220°, kymol

při +175°; dilem pomoci žíravého drasla horkého, jímž se

V. Šafařík, Chemia, 34
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kuminol v kyselinu kuminovou CaoH,O, obrací, kymol ale

nemění.

Heřmánek (Matricaria Chamomilla) poskytuje silici krásně

a temně modrou, téměř neprozračnou, hutnoty 094, zápachu

mocného po rostlině samé. Na vzduchu hnědne a houstne,

bývá porušena terpentinovou Řebříček (Achillea) podobnou

poskytuje, ač jestli na tučné půdě rostl, jináče však zele

nou; časem barvu tratí. Rmen římský (Anthemis nobilis)

poskytuje taktéž silici modrou, heřmánkové velmi podobnou;

jestiť smíšenina dvou částí, jedné bezkysličné CaoH,g, druhé

kyslíkaté CoHgO, Žíravým draslem horkým prvá se ne

mění, druhá okysličuje v kyselinu angelikovou CoHsO,

tíhovým ale roztokem drasla v kyselinu valerovou se mění

(C,oHsO,+2HO=C10HI0O4).

Nepřehledný je počet silic pocházejících z rostlin py

skatých č. labiát, takže jen o některých jest možno zmíniti

se. Silice tymiánová (Thymus vulgaris) čistá je bezbarvá,

velmi řídká, hutnoty 090; chladem osazuje stearoptém na

zvaný thymolem CaoH,,O2, krystaly bílé jihnoucí při +45°,

vroucí při +230° bez proměny, Burelem a kyselinou sirko

vou mění se thymol v thymoil, látku těkavou zápachu ostrého,

v oranžových lupenech krystalující, která i podle vlastností

i podle složení svého C,,H,gO, chinonu (viz 70) se podobá.

Část silice tymianové bezkysličná je kamfén C20H,e, vroucí

při +165" a zapáchající příjemně tymiánem.

Silice lavandulová (Lavandula Spica), rozmarinová (Ros

marinus officinalis), šalvějová (Salvia officinalis) a j. p. jsou

v ohledu chemickém málo propátrány; jsouť všecky řídké,

lehké a mají v sobě mnoho (až do '/, dle váhy) stearopténu,

jenž se zimou, pak cezením a tlačením, vylučuje a totéž slo

žení i tytéž vlastnosti co kafr (viz t.) má.

Silice routová (z routy zahradní, Ruta graveolens) za

páchá pronikavě a odporně routou; vře při +230° a mrzne

při +2°. Máť složení CaoH2oO, a je téměř čistý aldehyd

kyseliny rutylové č. kaprinové CaoH2oO4, v kterou se mění

účinkováním kyseliny dusičné.

Silice kajeputová z listí stromův myrtovitých (Melaleuca,
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na Molukách) je řídká, hutnoty 092–098, obyčejně zelená,

vře asi při +175° a voní z dálky příjemně; chuť je chladivá.

Silice růžová z růže stolisté je žlutavá, hustá, v zimě

tuhne ve hmotu máslu podobnou, z lupínkův lesklých bí

lých složenou, jež teprvé při 30° opět taje. Hutnoty 083,

rozplývá se asi v 300–400 č. líhu a teprvé v 8000 č. vody

(voda růžová). Zápach z dálky přelíbezný, z blízka oma

mující. Stearoptén je pouhý uhlovodík, jenž má povahu a

složení paraffinu (nevonný, taje při +35° a vře při +300°

asi); ostatek silice je kyslíkatý. Pro drahocennost svou

často se porušuje tuky různými, také silicí z růžového dřeva

(Convolvulus scoparius) a z čapího nůsku růžového (Pelargo

nium roseum.)

Kafr.

143. Kafr (Kampher, Camphora) je látka zvláštní,

vlastnostmi a složením kyslíkatým silicím nejbližší. Dělíme

od sebe kafr obecný č. japanský (Laurineenkampher) a bor

nejský (Borneokampher).

Kafr obecný CaoH,60, usazuje se v dřevě vavřínu ka

frového (Laurus Camphora), nýbrž někdy celé je proniká

a dutiny jeho vyplňuje. Dříví kmenů starých rozštípaných

destiluje se s vodou; kafr prchá s parou vodní a sráží se

v klobouku, jímž kotel přikryt. Prodajný je hmota bílá,

průsvitavá, měkká, ale vazká, hutnoty 099, která již za oby

čejného tepla zdlouhavě se vypařuje a tudíž pronikavý

chladící zápach šíří; dlouho držán v nádobách zavřených

sublimuje se. Teplem +175° taje, +204" vře bez proměny.

Hoří. Ve vodě se téměř nic nerozpouští, snadno v lihu a

étheru, také v kyselině octové. Na vodu vržen pluje a

přitom (vypařováním) ustavičně se kroutí, pokud nezmizí.

Pro vazkosť svou špatně se roztírá, snadno ale pokropen

byv líhem.

Je tělo netečné, předce však pohlcuje chlórovodík a

rozplývá ním. Kyselina dusičná silná mění jej ač zdlou

havě ve dvojsytnou kyselinu kamforovou C20H,,O22H0, kry

stalující se v bílých lupenech, která se horkem v anhydrid

34*
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CaoH,,O, mění. Alkaliemi za horka mění se kafr v ky

selinu kamfolovou CaoH,7O,HO; látkami dychtivě vodu přita

hujícími (kyselinou fosforečnou bezvodou, chlóridem zineč

natým) rozkládá se ve vodu a kymol CaoH,gO,=CaoH,

+2HO. Trubami řeřavými puzen poskytuje mnoho čistého

nafthalinu.

Mnohé silice kyslíkaté, npř. z římbaby (Matricaria par

thenium), šalvěje, lavandule, rozmariny aj. osazují za chladu

stearoptén, jenž ve všakém ohledu (složení aj. vlastnostech)

kafru japanskému se rovná; jen optické vlastnosti jsou jiné:

kafr totiž japánský otáčí paprsek světla polarisovaný na

pravo, z římbaby na levo, z lavandule a j. nikterak naň

nepůsobí.

144. Kafr bornejský dobývá se z kmene stromu austral

asického Dryobalanops camphora (řád Dipterocarpineae) jako

japanský z vavřínu kafrového. Má složení C20H,s02, chutná,

zapáchá a vyhlíží docela co kafr obecný; taje při +198",

vře při +212°. Kyselinou dusičnou sehnanou ztrácí 2H a

mění se v kafr obecný. Kyselinou fosforečnou bezvodou

ztrácí 2HO a mění se v uhlovodík CaoH,g, nazvaný borneén.

145. Plod luštinatého stromu Dipterix odorata (z pod

řadí Geoffroyovitých), známý v obchodu jmenem bobu ton

kového (Tonkabohne), neméně vonná tráva (Anthoxanthum

odoratum), rozšiřují zvláštní líbeznou vůni podobnou té,

kterou posečená tráva lučná schnouc vyzevuje. Podobnou

vůni má také mařinka (Asperula, Waldmeister). Původem

této vůně je těkavý stearoptén, jenž jméno kumarinu (Cu

marin) obdržel. Boby tonkové rozkrájené vyvaří se líhem

silným a odvar ve vodní lázni zdestiluje. Zbytek uchladlý

osazuje krystaly kumarinu, jež přimíšeného tuku tlačením

v papíru pijavém zbaviti třeba. Bílé hranoly čtverboké,

taje při +50°, vře bez proměny při +270°. Zápach z daleka

líbezný aromatický jako luka posečená o podzimku. Ve

vodě se málo rozpouští, snadno v líhu. Má složení C,sHgO.;

alkaliemi za horka přijímá 2HO a mění se v kyselinu ku

marovou (Cumarsäure) C,sHsOg=C,sH,O,HO. Tak zvané

májové víno, nápoj aromatický, jenž se z obecného vína na

mařinku nalitého připravuje, má chuťi zápach od kumarinu.
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Silice sirnaté.

146. Poněkud důkladněji známe jen dvě, česnekovou

a hořčicovou, ačkoli mnohé jiné rostliny okolikaté, křížo

květé a česnekovité podobné sloučeniny v sobě chovají, jež

všecky těkavostí, ostrou palčivou chutí a vůní, nade vše pak

přítomností síry co stálé součásti od jiných se dělí.

Silice česneková (ätherisches Knoblauchöl) připravuje

se destilováním tlučených čerstvých cibul česnekových

(Allium sativum) s vodou. Centnýř česneku poskytuje jen

několik lotův tekutiny hnědé , která se znovu destiluje a

tím v kapaninu čirou, velmi pohyblivou, lehčí od vody mění,

jež pronikavý zápach česnekový šíří, ve vodě nerozplývá,

ovšem ale v líhu a étheru. Složení této tekutiny je CeHgS

t. j. sirník allylnatý (Allylsulfid). Déle zahřívána s hy

drátem vápeno – sodnatým pouští síru a mění se v kysličník

allylnatý CgH,O (Allyloxyd), též tekutinu bezbarvou tě

kavou, prudce zapáchající, jež na vzduchu dychtivě kyslík

pohlcuje a s dusičnanem stříbrnatým v pěkně krystalo

vanou sloučeninu bezbarvou se slučuje. Semena hořči

cová (Sinapis) mají v sobě zvláštní látku, která, když se

mena rozmačkaná a vodou politá státi necháme, kvasí a

se rozkládá; rozkladem pak tím mimo jiné také silice hoř

čicová (ätherisches Senföl) se tvoří. Před kvašením se hoř

čice mele a lisuje (k odstranění tuku). Silice hořčicová je

tekutina bezbarvá, hutnoty 101 , vroucí teplem +148",

nerozpustná ve vodě, snadno v líhu a étheru. Chutná a

zapáchá náramně prudce, tak že malé množství již slzení

očí za následek má. Složení její jest CsHsNS, ; jsouc ale

delší čas se sirníkem draselnatým KS v zavřené nádobě

zahřívána mění se v silici česnekovou CeHsS, a sirník dra

selnatý nachází se býti změněným v sulfokyanid draselnatý

KC,NS,: z toho pak vysvítá, že silice hořčicová CeHg

+C,NS, tot. sulfokyanid allylnatý jest : silice česneková

i hořčicová jsou rozdílné sloučeniny téhož radikálu , allylu.

Jelikož pak uhlovodík propylén CeHg není než allylovodík

CeHgH, lze ze všech látek, které propylén poskytují, také

tyto dvě silice uměle ploditi. Propylén mění se iódem v
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C,H,I,, :tato sloučenina žíravým draslem v iódid allylnatý

C,H,I, tento pak zahříván se sirníkem draselnatým posky

tuje silici česnekovou CeHgI+KS=CgH,S-+-KI, se sulfo

kyanidem draselnatým silici hořčicovou CoHsI+KCyS,

=C,H,CyS, (čili CsHgNS,) +KI.

Podobné sirnaté silice chovají křen (Cochlearia armora

cia), řeřicha (Lepidium ruderale), penízek (Thlaspi arvense),

a někteří druhové středoasiatského rodu Ferula, ze kterých

pochází známá pryskyřice assa foetida (čertovo lejno). Silice

chmelová však není sirnatá, jakkoli jindy tak se domnívali,

* Balsámy a pryskyřice,

147. Byloť již předešle vyloženo, že se silice na vzdu

chu více méně proměňují, t, hlavně okysličují a následkem

toho hustnou, až i konečně vysychají. Málokdy tato změna

pouhým přijmutím kyslíku se děje, jako npř. když se silice

hořkomandlová C,„HgO, v kyselinu benzoovou C14H2O4,

skořicová C,sHsO, v kyselinu skořicovou C1sHsO, mění

atd. Obzvláště u silic ze třídy kamfénův děje se okysli

čení takové, že částka vodíku okysličením se ujímá a na

místo její kyslík vstupuje. Tyto pochody chemické, které

před našima očima na silicích čistých se dějí, dějí se na

nich již v samém těle rostlinném, takže zplodiny těch po

chodův již i hotové nacházíme, a pak je zoveme pryskyřice

(Harze). Vylučují se, jako i silice, ze kterých povstávají,

dílem v bunicích, dílem žlázami, ze kterých pak, jako i z

ran nahodilých neb umělých, vytékají; pokud silice nedo

kysličena, jsou hustotekuté, lípavé a ve vlákna se táhnou;

v tom stavu je zoveme balsámy (Balsame), t. j. roztoky

pryskyřice v silici. Na vzduchu pak i tyto dokonalým oky

sličením silice tvrdnou a v pryskyřice pravé se mění. Mnohdy

spolu s nimi vytéká šťáva rostliny vodnatá, mající v sobě

klí (Gummi) a sliz rozpuštěné; taková šťáva schnouc zůsta

vuje zbytek tvrdý, směsici pryskyřice s klím, tak zvané

klejopryskyřice (Schleimharze, Gummiharze). Látky prysky
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řicím podobné jsou také rozpuštěny v dehtu, zplozeném

suchou destilací dřev smolnatých. Z látek chudých na

pryskyřici vytahuje se tato líhem bezvodým, jejž pak zde

stilovati třeba, aby pryskyřice pouhá zbyla.

Čisté pryskyřice jsou vesměs těla pevná, dílem tvrdá

a kruchá (pryskyřice tvrdé, Hartharze), dílem měkká, že

je hněsti lze (měkké pryskyřice, Weichharze); čisté jsou

bez barvy, obyčejně ale žluté neb hnědé; ve vodě neroz

pustné, v líhu, étheru, silicích, sírouhliku se rozplývají

cele neb částečně. Chuť a zápach mají jen tehdáž, když

ještě zbytek silice nedokysličené v sobě chovají, jejž delším

vařením ve vodě lze vyhnati. Teplem mírným mnohé mě

knou, tvrdé teprvé vyšším teplem tají, dostatečným (nad

+300°) se rozkládají v uhlovodíky plynné i tekuté atd.

Všecky po roztopení mají pohled sklovitý beztvárný, lesk

ale zvláštní, všecky jsou výteční nevodiči električnosti, tře

ním električnost zápornou přijímají. Málokteré známe kry

stalované, větší čásť jen beztvárné. Na vzduchu zahřáty

hoří plamenem jasným čadivým.

148. Pryskyřice jsou kysličníci uhlovodíkův, vlastností

z většího dílu slabě kyselých, ač také mnohé netečny. Pry

skyřice kyselé tím se poznávají, že roztok jich líhový

lakmus červení a že se v žíravém louhu draselnatém a sod

natém rozpouštějí, některé již v ammoniaku a roztoku so

dovém; tyto poslední tedy vyhánějí kyselinu uhličitou. Soli

těchto pryskyřičných kyselin (Harzsäuren) s alkaliemi jsou

rozpustny, s kysličníky těžkých kovův nerozpustny ve vodě;

roztok prvých pění co mýdlo, pročež je zovou mýdla pry

skyřičná (Harzseife), ale sůl je nevylučuje z roztoku, ani

roztok jich sehnaný nemá povahu klíhu č. rosolu. Kyseliny

silnější ihned z roztoku takového srážejí kyselinu prysky

řičnou co hydrát. *

Přirozené pryskyřice jsou vždy směsice vícera různýc

látek, jež často jen nesnadno nýbrž téměř nemožno jest od

sebe odděliti; hlavně pomocí líhu, étheru, žíravin atd., jež

čásť rozpouštějí, jinou zůstavují. Různé látky, jenž smíšeny

přirozenou pryskyřici činí, odličují se toliko písmenami
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řeckými, nikoli jmeny, npř. pryskyřice a zkopalu, 3 z

benzoe atd. * *

- Užitek pryskyřic veliký a rozmanitý jest: v lékařství,

k dělání pokostův, lakův, tmelův, pečetního vosku atd.

Balsámy.

149. Terpentin. Z různých stromův jehličnatých (jedle,

smrku, modřínu) vytéká dílem samovolně, dílem po zúmyslném

jich ranění látka hustotekutá co syrup, bezbarvá, nad míru

lepkavá, jež delším na vzduchu stáním tvrdne a korovatí.

Tato látka u velikém množství se sbírá a do obchodu při

váží: slujeť pak vůbec terpentinem a jest vlastně podle po

vahy balsám sosnový, t. j. roztok pryskyřice sosnové v si

lici sosnové (terpentinové CaoH,e). Známy v obchodu jsou

terpentin Benátský (z modřínu, Larix europaea), Štrasburský

(Abies pectinata), uherský (z kleči, Pinus pumilio), fran

couzský (Pinus maritima) atd. Některý je kalný, jiný jasný,

má hustotu medu, zápach kořenný, chuť hořkou. Na vzdu

chu hustne, an se silice dílem vypařuje, dílem okysličuje:

Destilováním ho s vodou prchá silice a zbývá žlutá pry

skyřice, zvaná vyškvařeným terpentinem (houba žlutavá, dr

žící v pórech asi 15% vody); tento mírným teplem pouští

vodu a mění se v pryskyřici po vychladnutí více méně prů

hlednou, více méně hnědou, známou pod jmenem kalafuny

(Colophonium). Přirozená pryskyřice smrková (terpentia na

samém stromě v kapkách a korách stvrdlý) mění se mír

ným škvařením (s vodou pro vyhmání tvrdošíjně váznoucí

silice) v pryskyřici bílou, silnějším bez vody ve smolu bur

gundskou (ševcovskou). Pražením smolnaté louči nabývá

se hustého dehtu, jenž se destilováním rozkládá v proměně

nou silici terpentinovou, pomíšenou s jinými těkavými uhlo

vodíky (olej smrkový, Kienöl), a ve zbytek černý, smolu

lodnickou (Schiffspech).

Kalafuna a smůla jsou látky vlastností známých : bledo

neb temno-hnědé až i černé, průhledné neb aspoň průsvitavé,

tvrdé, velmi křehké, prášku suchého, draslavého (užívá se

ho kde silného tření potřebí), velmi idioelektrického. Te
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plem dosti mírným taje, výše +175" ale zahřáta rozkládá

se v uhlovodíky tekuté a plynné; proto také světiplyn z

pryskyřice se robí. Líh studený rozpouští jen částku kala

funy, jinou zůstavuje: roztok červení lakmus, sráží se solmi

těžkých kovův a obsahuje kyselinu bílou, beztvárnou,

snadno roztopnou, která má složení C40H2oOa.HO a sluje

pinová (Pininsäure). Zbytek kalafuny v studeném líhu ne

rozpustný rozplývá ve vřelém líhu a roztok chlazený osa

zuje bezbarvé lupínky kyseliny sylvové (Sylvinsäure).

Tato je s předešlou isomerická, má totiž též složení

CoHa90a.HO; taje při +140", ale stydne beze tvaru, a pak

již při +100" taje. Roztok ale té beztvárné kyseliny (jestiť

mnohem snadněji rozpustna než krystalovaná) osazuje zase

krystaly. Je tedy smola smrková směs kyseliny sylvové

a pinové. Kyselina pinová je snad jen beztvárná kyselina

sylvová. Obě tvoří se z terpentinové silice vyjmutím vo

díku a vstoupením kyslíku na jeho místo, neboť 2C20H,e

–3H+3O=C40Ha,Oa. Soli obou kyselin s alkaliemi roz

pouštějí se ve vodě, jiné nic ; proto rozpouští se kalafuna

a smůla v teplém louhu; roztok silně pění a představuje

mýdlo pryskyřičné, které čistí jako jiné, protože (jako vůbec

draselnaté soli slabých kyselin) silně alkalickou reakcí má.

Pravé mýdlo není, poněvadž se solí z vody nevylučuje ani

rosol mýdelný netvoří. Nyní se jím mašinový papír klíží,

a sice již kaše papírová v kádi, kdežto klihem každý arch

zvláště napouštěti třeba. Také ku sprostým mýdlům (pal

movému) přičiňují kalafunu.

Užitek pryskyřice a smoly smrkové jest mnohonásobný:

ku tmelování, na pokosty, na plyn, mýdlo, kolomaz, smolení

sudů a lodí, sprostý pečetní vosk. Terpentin co přísada ku

směsicím pryskyřičným činí je méně křehké.

150. Balsám kopaiva (Copaivabalsam) vytéká z brasil

ského kopajníka (Copaifera), stromu luśtinatého (podřadí

kassiovitých), v podobě tekutiny žlutavé, husté, olejovité,

těkavé, zápachu aromatického, chuti hořké palčivé, na vzdu

chu tvrdnoucí. S vodou destilován pouští silici, která má

složení CaoH1«; s ammoniakem smíšen osazuje brzy kry

stalovanou pryskyřici slabě kyselou, kyselinu kopaivovou
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C,oHaaO,; mimo to obsahuje pryskyřici netečnou. Obě lze

odděliti zavlažováním zbytku po zdestilování silice v kamen

ném oleji, jenž toliko kyselinu rozpouští, netečnou pryskyřici

nic. Užitek kopaivy hlavní je v lékařství,

Balsám peruánský (Perubalsam) vytéká z luštinatého

stromu Myroxylon peruiferum, po nařezání kmene, co teku

tina rusá, silně zapáchající; obyčejně ale z větví se vyva

řuje, a ten toliko k nám přichází. Mok olejovitý, hnědý,

hustý, palčivě hořký, zápachu aromatického. Tento balsám

je smíšenina několika pryskyřic se zvláštní olejovitou, bez

barvou látkou, která má složení CaeH16O, a cinnamein sluje

(patří do počtu složených étherův); mimo to obsahuje volnou

kyselinu skořicovou, kterou lze sodou neb žíravým draslem

vytáhnouti. Užívá se ho v lékařství, co vonidla do pečet

ního vosku, čokolády atd.

Balsám toluánský (Tolubalsam) pochází z Myroxylon

toluiferum; je řídký, žlutý, zapáchá citronem a jasminem;

na vzduchu hustne, hnědne, tvrdne. Má v sobě dvě pry

skyřice (jednu v líhu rozpustnou, druhou nerozpustnou),

uhlovodík nazvaný tolén C,oH,« (hutnoty 086, vře při +160°)

a volnou kyselinu skořicovou. Za sucha destilován posky

tuje mnoho toluolu (C14Hs).

151. Do počtu balsámův náleží také tekutý stora.v (Sto

rax liquida), jenž dílem vytéká, dílem se vyvařuje z kůry

ambroňové (Liquidambar, strom z řádu ambroňovitých, Bal

samifluae, domácí ve střední Americe). Hustý co terpentin,

za čerstva rusý, na vzduchu hnědnoucí, zapáchá jako pře

dešlý příjemně vanillou. Mimo pryskyřici obsahuje těkavý

uhlovodík styrol C,gHs, jejž lze odstraniti destilováním s vo

dou, kyselinu skořicovou volnou, a styracin, látku bílou kry

stalující, vonnou, složenou dle vzorce CagH14O4. Cinnamein,

obsažený v balsámu peruánském, je toliko beztvárný styra

cin. Styracin rozkládá se alkaliemi sehnanými v kyselinu sko

řicovou a styron C1sH10O, neboť CagHI6O4+2HO=C1sHsO,

+C,sHI0O, ; má tedy vlastně složení C,sH,O.C1sH,Oa:

Styron je alkohol kyseliny skořicové. Styrol tvoří se z ky

seliny skořicové nadbytkem vápna za horka, jako benzol

z kyseliny benzoové CsHsO4–2CO,=C1sHs, proto také
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sluje cinnamol. (Užitek svůj má balsám peruánský co lék

a vonidlo).

Pryskyřice.

152. Nad jiné rozšířeného užitku poskytují laka a kopal.

Laka (Gummilack) roní se z fikův indických (Ficus indica,

religiosa) také z krotonu lakového po uštknutí hmyzu na nich

přebývajícího, červce lakového (Coccus laccifera, Lack

schildlaus) v podobě kapek, jež hmyz obalují a pak co

krůpěje červenavé (krví zvířátka) usychají. Do obchodu

v trojí formě se dává: laka v prutech (Stocklack) jsou vět

vičky ulámané a stvrdlými krůpějemi laky pokryté; laka

v zrnech (Körnerlack, Lak-lak) jsou zrnka sňatá s větví,

malá, scvrklá, barvy červenohnědé, aneb (byloli barvivo

pro barvířské potřeby vodou slabě alkalickou z nich vyta

ženo), nažloutlé; laka lupková č. v lupenech (Schellack)

připravuje se z předešlé, ana tato mírným teplem roztopena

pytlovinou se cedí a na pisangové listy pouští, na kterých

v tenkou vrstvu roztékajíc rychle stydne. Tato tvoří tenké,

křehké, průsvitavé lupeny barvy oranžovo-hnědé aneb ko

žené. Taje při +95°, šíříc zápach osoblivý, hoří snadno.

V líhu snadno a úplně se rozplývá, nezcela v étheru; také

v olejích mastných se rozpouští. Je slabá kyselina, neboť

v žíravém drasle snadno se rozpouští; ammoniakem polita

puchne a pak ve vodě se rozplývá. Avšak také v kyselině

solné a octové se rozpouští. Z roztoku líhového chlórem

sráží se co laka bílená (gebleichter Schellack), která však již

ve vlastnostech změnu prozrazuje.

Laka je velmi složená směs vícera pryskyřic; užitek

má obšírný, hlavně na dělání pečetního vosku a na polituru

truhlářskou.

Lepší druhové pečetního vosku připravují se z laky

lupkové a terpentinu, barví pak se rumělkou, žlutí chró

movou, kysličníkem chrómitým, ultramarinem, koptem atd.

Nejdražší mají přísadu pryskyřic voňavých (storaxu, benzoě

a j.). Sprosté druhy strojí se z bílé smůly s málem laky

neb dokonce bez laky; mimo to je v nich přísada látek ze
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mitých (křídy plavené, sádry aj. p.). Směs se roztápí te

plem co možná nejmenším, barvy a jiné přísady důkladně

přivtělí a pak těsto do kadlubův tlačí aneb na desce hladké

na roubíky vyvaluje. Hladí se zahříváním nad žhavým

uhlím.

153. Kopal. Tímto jmenem zove se v obchodu vícero

různých pryskyřic původu z části nejistého. Liší se od

od ostatních pryskyřic znamenitou tvrdostí a nerozpustlivostí

v alkoholu, nýbrž jantaru se v tomto ohledu podobá. Hut

nost má 105–114, barvu žlutavou, lesk silný. Kopal zá

padoindický a brasilský jsou v obchodu nejobecnější; prvý

bývá v kavalech ploských, lomu sklovitého, bledě žlutý, na

povrchu draslavý, vně průhledný. Pochází dle jedněch

z hymenéy kurbarilové (stromu luštinatého), dle jiných ze

škumpy kopalové (Rhus copallinum). Kopal východoindický

je měkčí předešlých, proto menší má vážnost. Kopal africký

hrabe se v Guinei z písku a je neobyčejně tvrdý.

Kopal je směsice vícera (aspoň pěti) různých prysky

řic; v studeném líhu se pramálo rozpouští, snadněji bylli

dříve teplem co možná mírným roztopen aneb na prášek

roztlučený déle na vzduchu zůstaven. V étheru puchne, ko

nečně pak se rozplývá. Také v étheru napuchlý snadněji

pak v líhu bezvodém rozplývá a pokost velmi jasný a tvrdý

poskytuje. Podobně puchne ammoniakem a pak v líhu se

rozpouští. Kopal poskytuje laky velmi tvrdé, jasné a trvan

livé, tím lepší, čím je sám tvrdší a průhlednější.

154. Damara (Katzenaugenharz) pochází z himalajské

sosny Pinus Dammara; tvoří zakulatělé kusy bezbarvé, té

měř co sklo průhledné. V líhu se jen částečně rozpouští.

V Indii ji užívají k pochodním a kusmolení lodí; v Evropě

ale šíří se užívání jí k pokostům, jež dává výtečné, velmi

průhledné a bezbarvé.

Mastia vytéká z kře lentiškového (Pistacia Lentiscus),

domácího v jižní Evropě, zvláště ale na ostrovech řeckých

(Chios). Obyčejně má na sobě podobu zrn kulovatých, prů

hledných, barvy slaměné, na lomu sklovitých, kruchých,

zvenčí třením zaprášených, zápachu slabého balsamického,

chuti hořkoaromatické. Taje snadno a šíří zápach kořenný.
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Kousán měkne na těsto tuhé. V líhu z velké části rozplývá.

Užívá se ho co kadidla, do pokostův atd.

Sandaraka podobá se velmi mastixu a pochází z chvojky

(Thuja articulata) v Berbersku domácí. Užitek co přede

šlého. Papír psací škrábaný natírá se práškem sandarako

vým, by inkoust na něm nerozplýval.

Elemi, z antilského stromu Amyris elemifera, je žluté,

měkké, zapáchá balsamicky; destilováním pouští silici C20H,g,

zbytek chová pryskyřici jednu beztvárnou kyselou, a jinou

obojetnou, která z líhu krystaluje (amyrin); tato taje při +174",

Kadidlo pravé (Olibanum) pochází z druhého stromu

téhož řádu (Amyrideae) z Boswellie zpilované, rostoucí na

vrších Indie východní. V líhu téměř docela rozplývá. Uži

tek známý.

Benzoe pochází ze sturače (Styrax benzoin), stromu su

materského. Dobré tvoří veliké, na hranách prosvitavé ka

valy, lomu strakatého, okazujícího smíšeninu kouskův temno

hnědých, bledohnědých a docela bílých (mandlovitých –

proto benzoe amygdaloides). Lom lesklý, prášek hnědý,

zápach nad míru příjemný, vanillový. V líhu se cele roz

plývá na tinkturu benzoovou, hnědou. Je směsice tří pry

skyřic, obsahuje asi 15% volné kyseliny benzoové a silici,

která mu vůni uděluje. Slouží v lékařství a na vonidla.

Dračí krev je červená pryskyřice různých stromův tro

pických: rotanku (Calamus Rotang), dračince (Dracaena

draco) a santalu (Pterocarpus santalinus). Prvý má prysky

řici v plodech zralých, druzí ji roní z ran kůry kmenové.

Temně hnědočervená, neprůhledná, lámavá, lomu lesklého,

bez chuti a zápachu. Prášek krvavý; roztok líhový taktéž.

Nejlepší je v tyčkách neb kuličkách do listí rákosového

obalených, špatnější v nepravidelných kavalech. Slouží ku

barvení pokostův. Za sucha destilována poskytuje mnoho

styrolu (C16Hs).

Gajak (Guajac-harz) z antilského stromu gajakového

(Guajacum officinale; řád Zygophylleae); skládá dosti hrubé

kavaly temně zelenohnědé, prášku bílého (šedého), navzduchu

zelenajícího. Chuť hořká, škrablavá; voda vytahuje kyse

linu gajakovou C,„HsOa. V líhu se rozplývá: roztok, tink
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tura gajaková, má tu zvláštnost, že mnohými skoumadly

(hlavně okysličovadly, ozónem, chlórem, kyselinou dusičnou,

hyperoxydy, ale také účinkem látek ústrojných, klovatiny

arabské, zemčat atd.) krásně modrá.

155. Pryskyřice minerálné (kopané). Z těch jen jantar

a asfalt zasluhují pozornosti naší.

Jantar (Bernstein, Elektron) nachází se po celém světě

v útvaru hnědouhelném roztroušen (v Haliči, Sicilii, Špa

nělích, Madagaskaru); hlavně ale nyní a již od nejdávněj

ších dob přiváží se z východního pomoří baltického, kde

jej moře bouřlivé z podmořských ložisek vymývá a na břeh

vyvrhuje. Jantar je změněná pryskyřice prasvětových stro

mův jehličnatých (jmenovitě: Pinites succifer), ze kterých

vytékal jako nyní terpentin ze smrkův a jedlí. Důkaz toho

jest, že často ještě ve dřevě (ovšem ve hnědouhlí obráceném)

sedí, také že částky rostlinné a hmyzy obaluje. Je tvrdý,

křehký, silně lesklý, lomu sklovitého, nejčistší bezbarvý,

žlutý, hnědý, průhledný, průsvitavý až i neprohledný; hut

noty 107; nevonný, bez chuti ; třením električnosti nabývá.

Při +280" taje, vypouštěje páry kyseliny jantarové ; silněji

zahřát se rozkládá v různé produkty tekuté a plynné, na

vzduchu pak hoří, šíře vůni zvláštní aromatickou. Alkohol,

éther, silice málo jej rozpouštějí, snadněji když byl dříve

roztopen. Je směs: obsahuje volnou kyselinu jantarovou,

silici, pryskyřici v líhu rozpustnou a takovoutéž v líhu a

jiných rozpustidlech nerozpustnou (tak zvané bitumen Suc

cini). Užívá se ho jak známo k ozdobám u Orientálův jme

novitě oblíbeným, tamtéž za kadidlo, k pokostům velmi

tvrdým a lesklým, ale temným (poněvadž jej dříve roztopiti

třeba, a on tím ve hmotu černohědou– colophonium succini

– se mění).

156. Asfalt č. bitumen (jinak židovské klí, Judenpech)

je pryskyřice zemská, nacházející se tu i tam, hlavně v ta

kových poměrech geologických, že působení sil plutonských

na týchž místech podobné jest: na moři Mrtvém, na ostrově

Trinidad, u Avlony v Epiru, Lobsan v Elsassu, Val Travers

v Neufchatelu atd. Je hmota černá, neprůhledná, lesku

mastného, lomu lasturného, málo tvrdá, vazká, hutnoty



535

11-12; zápach má zvláštní živicnatý (bituminös). Málo

výše +100° taje; na vzduchu jasně hoří. Líh rozpouští jen

malou čásť asfaltu, éther více (asi 70% asfaltu vzatého);

zbytek ani v étheru nerozpustný je černý, lesklý, teprv při

+300° měkne a má složení CaoHaaOs; byl nazván asfalté

nem; rozpouští se jen v silicích a kamenném oleji.

Dehet minerální (Bergtheer) je asfalt v kamenném oleji

rozpuštěný ; nachází se tam, kde kamenný olej (Seyssel

v Elsassu, Tegernsee v Alpách bavorských, Dalmatsko atd.),

často smíšený s pískem a zemí. Těch se zbavuje vařením

ve vodě, an písek na dno padá, asfalt na vrchu vyplývá a

pak se sbírá. Hmota černá, více méně hustá, pronikavě

zapáchající nafthou č. petrolem, rozplývá se v týchž teku

tinách co asfalt. Destilován s vodou pouští uhlovodík těkavý

a tekutý, nazvaný petrolénem; vře při +280°, hutnost 089,

složení CaoH,« (aneb CoHaa). Zbytek je asfalt pravý. Dehet

horní slouží nyní mnohonásobně k tak řečenému tmelu

asfaltovému (Asphaltkitt), jímž se npř. ulice a domy pokrý

vají. Dehet horkem roztopený mísí se s pískem a tlučeným

vápencem, a kde ho třeba, nalívá. Dlažba ještě měkká

rovná se těžkým válcem a zasýpá pískem. Vzdoruje vý

tečně mokru, zimě a násilí mechanickému. Velmi málo

se obrušuje. Umělý asfalt je směs podobná písku s hustou

smolou dehtu kamenouhelného.

Klejopryskyřice,

157. Směsice pryskyřic a klí čili slizu rostlinného,

odtud názvisko (Schleim-, Gummiharze). Tvoří se vysychá

ním mléčnaté šťávy, ronící se z různých rostlin poraněných,

obzvláště ale z bylin vlastně řečených, kdežto pryskyřice

více ze stromův, méně ze křův, téměř žádné z bylin nedo

stáváme. Látky pevné, hnědé neb žluté, ve vodě třeny

mění ji v mléčnou tekutinu, zvanou emulsí (Emulsion),

poněvadž jen klí se rozplývá, nikoli pryskyřice; líh a

éther naproti tomu jen pryskyřici rozpouštějí, nikoli klí.

Mnohé mají také ještě silici v sobě (proto voní), některé

i barvivo.



536

158. Gummigutta je stvrdlý sok stromu ceylanského z

řádu Guttifer, Garcinia ceylonica. Je hmota pěkně hnědo

žlutá, lomu lasturného, lesklého, na hranách prosvitavá:

prášek její jasně žlutý. S vodou smíšena způsobuje žluté

mléko kalné; líh silný a teplý zůstavuje zbytek bílý ve

vodě rozpustný (klovatinu); sám pak odkouřen poskytuje

pryskyřici ohnivě jacintovou. Chuť gutty je hořká, působí

dávení a průjem; jindy lékem byla, nyní jen již ve vodní

malbě slouží.

Assa foetida (Asant), po sprostu čertovo lejno (Teufels

dreck), je vysušená šťáva z kořene rostliny okolíkaté v Per

sii rostoucí: Ferula assa foetida. Je směs částek červenavých,

žlutých a hnědých, dosti měkká, zapáchá pronikavě a od

porně, chuť má palčivou hořkou. Na vzduchu se růžově

neb violově barví. S vodou destilována pouští silici sir

natou, žlutou, asi při +135° vroucí, která bezpochyby též

allylovou sloučeninou jest. Orientálům koření, nám lék.

Myrra (Myrrha), hnědá, hořká, ve vodě rozpustná, je

lék a přichází z Arabie (Amyris kataf, keř z řádu Amyrideí).

Gummi ammoniakum, zrnka hnědožlutá z kořene bolševníka

(Heracleum gummiferum) v Egyptě atd.

Pokosty pryskyřičné č. laky.

159. Pokosty (Firnisse) smyslem nejširším zoveme te

kutiny, jež v tenké vrstvě na plochu jakoukolivěk natřeny

vysychají a lesklou tvrdou povlaku zůstavují, která před

mět takto povlečený obaluje a chrání. Toho druhu jsou

npř. roztok křemanu draselnatého (vodní sklo), roztok py

roxylinu č. střelné bavlny, vařený olej lněný, roztoky pry

skyřic. Užším ale smyslem zoveme pokosty toliko a) vy

sychavé oleje aneb roztoky pryskyřic v nich, pokosty mastné

(fette Firmisse); b) roztoky pryskyřic v tekutinách těkavých,

pokosty pryskyřičné č. laky (Harzfirnisse, Lacke). Tyto pak

jsou buďto líhovaté (weingeistige Lacke), aneb terpentinové

(Terpentinlacke), an pryskyřice jak v lihu tak v silicích

(obyčejně terpentinové) rozpuštěny býti mohou.

Dobrý lak má býti silně a stále lesklý, tvrdý ale ne
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křehký (nemá pukati), má pevně lpěti (aby neopryskoval);

má býti co možná bezbarvý, změny tepla snášeti; také

má rychle schnouti.

160. Laky pouze líhové bývají sice jasné, lesklé a prů

hledné, ale spolu křehké, pryskají a proto nedosti trvají,

Užívá se k nim šellaku, mastixu, sandraku, téměř vždy s

přísadou terpentinu, elemi neb malička pokostu lněného

(jenž křehkosť poněkud zrušuje). Líhu třeba silného a či

stého; má-li v sobě líh amylový, trpí tím lesk pokostu,

Pryskyřice tlukou se obhroubně, mísí často s pískem neb

tlučeným sklem (pro snadnější vnikání rozpustidla) a za

vlažují s líhem ve skleněných nádobách na vodní lázni,

Tekutina pak se čistí buď pouhým stáním aneb cezením

bavlnou. Pryskyřice těžko rozpustné buď větráním na

vzduchu, buď mírným pražením, buď konečně močením v

éťheru činí se rozpustnějšímí. Barvení lakův vykonává se

šťávnými barvami: na červeno dračí krví, na žlutou gummi

guttou. Lak zlatý (Goldfirniss) na mosaz barví se oběma.

Užívá se jich na papírové a lepenkové zboží , na kovové

věci (nástroje přírodnické), k polituře truhlářského nářadí atd.

161. Laky siličnaté. Hlavně a téměř výhradně užívá se k

hotovení jich silice terpentinové, čerstvě rektifikované (an

jináče pokost velmi žlutne); často se přidává něco málo

pokostu lněného. Jmenovitě kopal a dammara berou se

k těmto lakům. Jsouť pak nad míru pevné, tvrdé a trvan

livé, pružné; neboť silice terpentinová se na vzduchu oky

sličuje a v měkkou pryskyřici mění. Má se jich však za

čerstva užívati, an stáním žlutnou,

162. Laky mastnéjsou všech nejtrvanlivější, nejtvrdší,těžko

však schnou, méně jsou lesklé a velmi temné (hnědé).

Hlavně k nim slouží jantar a kopal. Pryskyřice se teplem

dle možnosti mírným roztopí, vřelý pokost lněný po tro

škách přidá a celé pak horkou silicí terpentinovou rozředí.

Lakování děje se, když se lak na předmět dokonale dřív

obroušený (pemzou, přesličkou) širokými štětci vrstvou dle

možnosti tenkou a jednostejnou natírá, Štětka nemá se

nikdy téhož místa dvakráte dotéci. Každý nátěr nechať

dokonale uschne, nežli přijde nový. Líhových lakův dává

V. Šafařík, Chemia, 35
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se vrstva 8–10násobná, mastných 3 – 4násobná; sušení

děje se teplem umělým, při lihových mírným, při tučných

vyšším. Laky suché brousí se (pemzou plavenou, triplem

a vodou neb olejem) a leští (moučkou škrobovou neb kří

dovou, také popelem z kostí plaveným). Truhlářská poli

tura je roztok šellaku líhový, jenž se klocem do oleje na

močeným natírá a šoustá, pokud nemá lesku žádaného.

163. Tmely (Kitte)jsou smíšeniny za čerstva měkké, pak

ale (více méně rychle) tvrdnoucí, jež ku spojování růz

ných těl pevných slouží, v tom případku totiž, kde vlhko

spojení tomu na škodu býti nemá, jakož u klíhu, klovatiny

atd. jest. Ovšem i jiné látky k tomu konci vedou; tmel

sklenářův npř. je těsto z křídy tlučené a lněného oleje;

parní stroje a j. tmelují se těstem ze síry a železných pilin

aneb sýru a vápna Tmelování skla puklého děje se roztokem

lihovým mastixu, který byl důkladně (třením) smíšen s kli

hem vyzího měchýře a troškou gummiammoniaku. Porculán

tmeluje se buď pouhým šellakem roztopeným, jímž se roz

pálené kraje pukliny pomaží a pak silně stlačí, aneb smě

sicí bílé smoly, mastixu a šellaku s troškou síry a cihelné

moučky. Podobný tmel anebo pečetní vosk slouží k upev

ňování násad kovových na stroje skleněné.

Slavný tmel lodnický Jeffery'ho (Marine glue) je roztok

kaučuku v silici z dehtu kamenouhelného neb naftě (1 č.

kaučuku, 12 č. silice), smíšený se dvojnásobným množstvím

asfaltu neb šellaku (také obou)., Vzdoruje vodě dokonale

a drží tak pevně, že dřevěná koule, složená ze dvou půlí

tímto tmelem slepených, z děla vystřelena byla, aniž tím se

rozpadla.

Kaučuk a geta-perča.

164. Obě tyto látky plují v podobě nesčíslných prama

linkých kuliček ve mléčné šťávě rostlin tropických z řádův

pryšcovitých, kopřivovitých, sapotovitých atd. Šťáva těchto

rostlin schnouc lípá silně a vysychajíc zůstavuje hmotyjme

nované, ač ovšem nečisté. Jsouť obě podobny složením a

- /
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povahou jak silicím, tak pryskyřicim, předce avšak ani

jedním ani druhým je nelze nazvati.

Kaučuk (Gummi elasticum, Federharz, Kautschuck) robí

se ze šťávy fikův (Ficus religiosa , elastica) a urceol (Ur

ceola elastica) v Indii, hlavně ale ze sifonky kaučukové

(Siphonia cahucu) v Brasilii. Z poraněné kůry těch stro

mův vytéká hustá mléčná šťáva, která lakmus červení a

stojíc nepohnuta na povrchu silnou vrstvou kaučukových ku

liček (co smetanou) se popíná; tato vrstva sňata a několik

kráte vodou proprána poskytuje sušením kaučuk velmi čistý,

téměř bezbarvý a co sklo průhledný. V Brasilii však na

tírají tou šťávou kadluby hrubé hliněné a pro rychlejší vy

sušení je do kouře věší, čímž prodajný kaučuk barvy své

hnědé a černé nabývá. Natírání a sušení opakuje se, po

kud nemá vrstva žádané tlouštky. Tim způsobem robí Bra

siliáné střevíce, láhvice a j. Mimo to pouštějí šťávu do ja

mek v jílu vydlabaných, ve kterých na tlusté nepravidelné

desky tuhne (Gummispeck). · ·

Kaučuk je dle chemické povahy své pouhý uhlovodík,

v němž na 8 rovnomocnin uhlíku jest 7 vodíku. Nejčistší je

bezbarvý, průhledný, prodajný je hnědý až i černý; čistí

se vyvářením ve vodě, rozpouštěním usušeného ve chlóro

formu a srážením jeho z roztoku přídavkem líhu dostateč

ným. Hutnost má 096, za chladu je tvrdý, nikoli pak

křehký ; za tepla letního měkký, přeohebný, nejpružnější;

při 200° taje a již ihned se rozkládá, neboť roztopen již

nikdy více neschne; teplem ještě větším se rozkládá v uhlo

vodíky těkavé a zbytek uhelnatý. Na vzduchu hoří pla

menem rusým, čadivým. Čerstvě připravený nad míru lep

kavý jest a plochy z rozříznutí (čistým nožem neb nůžkami)

pošlé, pokud se jiných předmětův nedotkly, tak dokonale

opět se spojují, že téměř nepoznati sledův řezu. Na tom

se zakládá způsob, kterým chemikové trubky kaučukové

připravují.

Ve vodě a líhu je nerozpustný, v étheru silně napuchuje

a měkne, ale jen skrovně se rozpouští. Dokonale se roz

pouští v sírouhlíku, chlóroformu, v benzolu (a těkavé silici

z dehtu uhelného), v těkavé silici suchou destilací kauču

35*



540

ku utvořené, v naftě, v terpentinové silici. Větší díl však

těchto rozpustidel schnouc zůstavuje kaučuk lepkavý, méně

pružný nežli původní látka; jen sírouhlík je v tom ohledu

bez vady. Všecky ale roztoky zmíněné slují pokosty kau

čukové (Kautschukfirnisse) a slouží v rozsáhlé míře k opa

třování tkanin a j. povlakou nepromokavou a neprodyšnou

(luft- und wasserdichtes Zeug). K roztokům však třeba

bráti jmenovaná rozpustidla dokonale bezvodá a čerstvě

rektifikovaná. K šatům (Macintosh) hotoví se látka nepro

dyšná, ano se sukno atd. na jedné straně hustým (téměř

těstovitým) roztokem kaučuku natře, druhé sukno na ni

přiloží, složené válci protáhne a pak suší; jeť pak tenká

vrstva kaučuku z obou stran tkaninou pokryta.

Alkalie, chlór, kyseliny na kaučuk nepůsobí, vyjma se

hnanou kyselinu sirkovou a dusičnou.

Zvláštní změna děje se s kaučukem, když se mu síra

přivtělí, což se buď mechanicky děje (když se kaučuk v

zahřátých asi na +100° prostorech mocnou silou mechani

ckou spolu se sirkovým květem tluče a hněte) aneb che

micky, čehož dosahuje se různými cestami: namáčením

do roztopené síry, do roztoku síry v sírouhlíku, zahříváním

v roztoku jater sirkových atd. Takto změněný kaučuk sluje

vulkanisovaným (vulkanisirt) a je také v tuhé zimě elasti

cký, ani teplem v té míře neměkne jako nevulkanisovaný

Takéť se pak ve chlóroformu a silicích více nerozpouští.

Sirou samou vulkanisovaný je na pohled jasně šedý (bílý)

máčením do roztoku síry nabývá se černého. Obsahuje asi

10% síry.

Užitek kaučuku mnohonásobný v životě a průmyslu té

měř obšírno vyčítati (vymazávání tuhy z papíru, tkaniny

neprodyšné, obuv nepromokavá, roury a mn. j.)

165. Geta-perča (Gutta Percha) pochází ze stromu

v zadní Indii (Singapuru) domácího, Isonandra Gutta (řád

Sapotaceae); mléčná šťáva isonandry pouští se do koryt

mělkých, ve kterých vysychá, a to se opakuje, pokud vrstvy

schnutím šťávy utvořené dutinu nevyplní. Prodajná sklá

dá hrubé špalky, téměř co klády, pórovaté, hnědé, neela

stické, z vrstev kůži podobných složené; čistí se uvržením
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do vřelé vody, čímž dokonale měkne, a hnětením, jímž

mechanické nečistoty se vytlačují a pórovatosť mizí.

Geta-perča je nahnědlá, za obyčejného tepla tvrdá,

ohebná, ale málo pružná, protož se roztažená nestahuje (jako

kaučuk). Již teplem asi +50", ještě více však teplem +100°

měkne a pak do všech tvarův ji lze vtlačiti, jež ustydnuvši

zachovává. Touto vlastností, menší pružností, neméně pak

slohem vláknitým liší se podstatně od kaučuku.

Ke kyselinám i alkaliím chová se podobně co kaučuk;

v sirouhlíku, chlóroformu, silicích se rozpouští, aniž dříve

puchne. Také geta-perča se vulkanisuje.

Geta-perča je smíšenina; vřelý líh jí ubírá asi 15%

zvláštní pryskyřice (neb tuku), která v bílých lupenech se kry

staluje, a asi 5% žluté pryskyřice beztvárné: zbytek (75-80%)

je bílý a má vlastnosti látky původní. Geta-perča má nyní

užívání možnéli ještě rozsáhlejší nežli kaučuk: nádoby nej

rozličnější, roury, řemeny na kola velikých strojův, pode

švy, otisky rytin a jiných plastických děl atd.
•

HLAVA VI.

UIalohydráty.

166. Jsouť to látky organické, vesměs pevné, netěkavé,

obsahující C, neb C, a vodík s kyslíkem v tom poměru

co ve vodě (obého rovně mnoho équivalentův). Jsouť

z počtu nejdůležitějších látek organických, neboť v říši

rostlin nejobecnější a nejrozšířenější jsou, nýbrž podstatně

budovu těla rostlinného skládají; také ve zvířecím těle vždy

se nacházejí a potravou ve velikém množství do něho vchá

zejí. Mezi sebou přerozdílné jsou, an jedny docela neroz

pustny, beztvárny, netečny, jiné krystalovány, rozpustny,

se zásadami a kyselinami se spojují: předce však účinko

váním rozředěné a vřelé kyseliny sirkové všecky se mění

v cukr hroznový č. glykosu. Podlé empirického složení byly

by sloučeniny uhlíku s vodou, k čemuž také nepřiměřený

název uhlohydrátův (Kohlenhydrate) čelí, npř. dřevo C12H10O10

=12C+10HO; že ale takové složení jejich není, tomu
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A

ostatní poměry dostatečně nasvědčují." Nadto pak nejen

uhlohydráty, ale i jiné docela od nich rozdílné látky po

dobné složení mají, npř. kyselina octová C,H,O, mléčná

CcHgOg, furfurol C,oH,O, chinon C12H,O, atd. Konstitucí

uhlohydrátův jest nám po tu dobu téměř úplně neznáma; teprvé

nejnovější dobou objeveno, že některé druhy cukru s ky.

selinami, npř. stearovou, vinnou a j. po jedné, dvou i víceru

rovnomocnin se slučují, poskytujíce sloučeniny obojetné,

akaliemi opět v cukr a kyselinu rozštěpitelné, tedy pova

hou svou glyceridům poněkud podobné. Byly by tedy cukry

též alkoholy vícerosytné.

Máme 4 hlavní rody uhlohydrátův: cellulosu č. dřevo

vinu, škrob, klovatinu a cukr; každý pak z těch rodův

četné druhy v sobě chová.

Cukr třtinový (Rohrzucker)=C,2H11O, ,.

167. Cukry zoveme uhlohydráty sladké, ve vodě snadno

rozpustné, z většího dílu krystalované a kvašení lihového

schopné. Nejdůležitější všech cukrův je třtinový, poněvadž

do potravy téměř jen jeho výhradně se užívá (samotné An

glicko potřebuje nyní asi 400 milionův liber za rok). Na

chází se v soku mnohých rostlin, obzvláště ale v mízekme

nové, také v plodech a v kořenech. Nejvíce ho má v sobě

třtina cukrová v tropických krajinách domácí, pak cvikla

č. burák a javor; mimo to tykev, mrkev, kukuřice atd. Nic

méně však je cukr třtinový daleko méně rozšířen než hrozno

vý a ovocný. Dobývá pak se ze šťávy zmíněných rost

lin vytlačené, s vápenným mlékem zvařené a procezené, od

kouřením do houštky syrupu: tu se cukr zvolna v krysta

lech vylučuje, jež třeba několikráte překrystalovati.

Cukr třtinový čistý tvoří bezbarvé průzračné hranoly kli

norhombické, tvrdé a křehké, hutnoty 161; ve tmětřenatlučen

svítí. Rozpouští se v % vody chladné, ještě snadněji ve

vřelé, roztok za horka nasycený je hustý, má na sobě po

vahu syrupu. V líhu bezvodém třeba horkém málo se roz

pouští. Chuť má čistě a silně sladkou. Horkem +160°

taje a stydna tuhne ve hmotu sklovitou, beztvárnou (cukr
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ječný č. kroucený), která ale na chladném místě opět v krysta

lovaný cukr se mění; při +200° tratí 2HO a mění se

v karamel, hmotu hnědou, bezchutnou, ve vodě rozpustnou,

kterou již více nelze v cukr obrátiti. Dostatečně rozpálen

hoří, puchna a pouštěje zápach osoblivý; zbývá uhel lesklý,

houbovitý.

Cukr se slučuje se zásadami, npř. s vápnem, barytem,

kysličníkem olovnatým. Vápno žíravé rozpouští se hojně

v roztoku vodnatém cukru: roztok cukru s nadbytkem vá

peného mléka vařen osazuje prášek bílý, ve vodě neroz

pustný, mající složení C12H,,O, 1.3CaO; mimo to je slouče

nina C12H,1O11.CaO, ve vodě rozpustná, v líhu ale neroz

pustná. Sloučenina olovnatá je C12H,oO1o.2PbO, při +160°

pouští ještě vodu a mění se v C12H2O,2PbO, ale sírovodí

kem se z ní opět cukr C12H, 1O1, vylučuje. Také se solmi

některými se slučuje; ze smíšených roztokův soli kuchyňské

a cukru vyrůstá sloučenina 2C,„H,,O, 1.NaCl v osmistěnech

průhledných, snadno rozpustných, chuti sladké a slané ve

spolek. Podobně chovají se chlórid draselnatý a salmiak.

Důležitá vlastnost cukru třtinového je ta, že jak pevný,

tak ve vodě rozpuštěný na paprsky světla zvláštní účinek

má: propouštějíce paprsek světla polarisovaný skrze roztok

cukru shledáme, že se plocha polarisační pošinula v pravo,

tím více čím roztok cukernatější: na tomto otáčení plochy

polarisační zákládají se stroje k určení množství cukru

v tekutinách cukernatých (Saccharimeter).

168. Ohledem na skoumadla ráz hlavní cukru třtino

vého ten jest: že se alkaliemi málo neb nic nemění, kyseli

nami ale snadno a rychle přetvořuje. Již pouhým vařením

dlouhým tratí rozpuštěný cukr třtinový schopnost ke kry

stalisací a mění se v cukr syrupový, nekrystalující, jenž na

polarisované světlo nepůsobí; kyselinami ale třeba rozředě

nými mění se z prvu (pomalu za chladu rychle varem)

v beztvárný cukr ovocný C12H12O, a, jenž plochu polarisací

v levo otáčí, později v cukr hroznový, a již nikdy více v třti

nový zpět se neobrací. Sehnanými kyselinami (sirkovou již

za chladu, solnou za horka) mění se ve hmotu černou, prsti

(humus) neb uhlí rozdrolivému podobnou. Kyselina dusičná
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sehnaná mění jej teplem mírným v kyselinu cukrovou

C12HsO14,2HO, silnějším ve šťavelovou.

Cukr přimíšený k roztokům různých kovův způsobuje,

že žíravé draslo přidané ty kysličníky z roztoku nesráží;

tak npř. žíravé draslo cukernatý roztok skalice modré ne

sráží, toliko temněji modře barví; delším však vařením oky

sličuje se cukr na útraty kysličníku měďnatého a tento sráží

se co kysličník mědičnatý CuaO, pěkně červený. Roztoky

stříbrnaté a zlatnaté cukrem a žíravým draslem na kov se

redukují.

Cukr za sucha s vápnem žíravým destilován plodí me

taceton C12H10O2, tekutinu těkavou vroucí při +84"; tatéž

ale pochodem tím ze všech uhlohydrátův se tvoří.

169. Fabrikací cukru třtinového. Třtina cukrová (Saccha

rum officinarum) obsahuje v sobě asi 10% dřevnatiny, 18%

cukru a 72% vody a jiných látek. Zralá vytlačuje se na

strojích velmi nedokonalých, tak že mnoho šťávy v stéble

zůstává: stébla suchá (bagasse) slouží za palivo a popel

(bohatý na alkalie a křemen) na pole se vyváží. Šťáva ob

sahuje v sobě mimo vodu, cukr a malé množství různých

solí, jmenovitě látky hojnodusíkové (bílek rostlinný) na

vzduchu rychlé porušení beroucí a tím i cukr ve kvašení

uvádějící. Proto se ihned k + 70° zahřívá a s jistým

množstvím (1–4%) žíravého vápna mísí. Bílek dílem hor

kem se sráží, dílem s vápnem se slučuje a tudíž odstraňuje:

šťáva takto čištěná zavařuje se, až průba vyňatá mezi prsty

v dlouhé vlákno se táhne, a pouští se do kádí, ve kterých

tuhne v kaši složenou ze zrn, proniknutých hustým syru

pem (melassou). Melassa vypouští se otvory z kádí (užívá

se jí k fabrikací rumu) a zbytek (muskováda, t. j. nečistý

cukr třtinový) zaváží se do Evropy k rafinování.

Rafinaci č. čištění moskovády děje se rozpuštěním jí

v nejmenším množství vřelé vody (ještě líp vřelé páry)

přidáním asi 4% uhle živočišného a '/, % krve hovězí neb

bílku; zahříváním pak sráží se bílek, obaluje nečistoty a

podnáší se s nimi co pěna na vrch. Syrup se pak cedí

vlněnými neb bavlněnými pytli, na dně uhlem živočišným

vystlanými (cedidlo Taylorovo), a odkuřuje v kotlích vzdu:
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choprázdných (stroj Howardův), poněvadž v takových od

kouření velmi skrovným teplem se děje, a tudíž méně cukru

třtinového v nekrystalující cukr syrupový se mění. Syrup

dostatečně zahuštěný pouští se do hliněných kadlubův, ve

kterých na kaši ze zrnitých krystalův složenou tuhne; po

stuhnutí úplném vypouští se otvorem syrup, jenž vyplňuje

prostor mezi zrnky; ostatek jeho, který dobrovolně nevy

téká a cukr žlutý činí, odstraňuje se dle staršího způsobu

krytím (decken), totiž pokrývaním homolí cukrových (ostřím

dolů obrácených) na zpodině plástem mokré hlíny (aby

voda prosakující syrup vytlačila), dle novějšího způsobu stro

jem centrifugálním.

Syrup nalitý do kloboukův míchá se, aby se jen malé

krystaly (zrnka) tvořily; stydna pomalu osazuje- krystaly

veliké průzračné (obyčejně se krystaluje v nádobách mědě

ných, jimiž niti provlečeny jsou, na které se cukr krysta

luje), známé pod názvem kandisu (Kandiszucker), bílého neb

hnědého. Cukr bílý třtinový sluje raffináda; podlejší dru

hové slují melis, lump, farin (moučka cukrová).

170. Řepa cukrová čili cvikla, kvaka (Beta vulgaris,

odrodek bílý a žlutý) má v sobě asi 12% cukru, avšak je

nom na suché půdě zrostlá; na tučné půdě téměř jen soli

(dusičnany) místo cukru chová.

Dobývání cukru z cvikly v Europě začalo se teprvé

v nynějším století, ale již nyní náramně se rozmohlo. Cvikla

dobře umytá podle původního a nyní ještě nejobecnějšího

způsobu se strouhá a kaše buďto jen se lisuje anebo hor

kou vodou se spařuje a lisuje; druhá cesta má tu výhodu,

že pak šťáva mnohem méně bílkoviny obsahuje, tudíž méně

ku kvašení a kysání se má. Také k vytahování šťávy užívá

se nověji stroje centrifugalního. Šťáva takto nabytá ob

sahuje mimo cukr a vodu také soli a bílkovitou látku, která

se na vzduchu nad míru rychle mění a rozkládá, tak že

šťáva, v rostlině živé bezbarvá, hned po vytlačení již hnědá,

téměř černá jest. Hlavní věc je odstranění bílkoviny, a

může se díti: 1) kyselinami; 2) tříslovinou (Gerbstoff) –

tyto obě srážejí bílkovinu a zůstavují cukr v roztoku; 3)

vápnem, které se s cukrem chemicky spojuje a tudíž jej
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před vlivem bílkoviny a vzduchu, chrání. Vápno je nejvíce

v užívání. Štáva horkem 60–70° a vápnem bílku zbavení

cedí se Dumontským cedidlem, t. j. truhlíkem měděným

majícím dno dvojité, obé co síť provrtané, a mezi oběma

silnou vrstvu uhle živočišného; šťáva, takto z velké části

své temné barvy zbavena, zavařuje se pak v Howardově

stroji do syrupu a ten se do homolí tvoří, jako již pově

děno bylo.

· Dlé methody Schützenbach'ovy krájí se řepa na tenké

kotouče a tyto se (rozložené na sítích drátěných) horkým

vzduchem suší; zbytek obnáší jen asi 20% čerstvé řípy.

Tyto kotouče pak vyluhují se vřelou vodou, čímž ovšem

roztoku velmi čistého, téměř bezbarvého a na cukr velmi

bohatého se nabývá (asi 40%, kdežto šťáva cviklová lis0

vaná jen asi 7% ho má), jenž pak dále obyčejnou cestou

se zavařuje, čistí a krystaluje. Předce však neujala se tato

methoda pro náklad větší na palivo a pro obtíže spojené

se sušením velmi velikého množství řepy.

Melassa z cukru cviklového obsahuje mnoho solí drasel

natých : proto se nejdříve vodou rozředěná v kvašení lihové

uvádí; pak se líh zdestiluje, zbytek ale do sucha vypaří a

vypálí, čímž se v nečistou potaš mění.

, , , Cukr hroznový čili glykosa C,H,,0,, +2HO.

# (Traubenzucker, Glycose),

171. V přírodě v ovoci zralém, jmenovitě ve hroznech,

také v slivách, hruškách, třešních se nachází; mimo to V

medu (smíšený s cukrem slizkým), v houbách, v krvi lidské

a zvířecí (hlavně v játrách), v bílku; za nemoci také v moči

Uměle pak připravuje se působením vřelé a velmi rozře

děné kyseliny sirkové na dříví, škrob, klovatinu a cukr třti:

nový. Konečně nachází se v tak zvaných glykosidech, sdru

žený s jinými sloučeninami organickými, dílem obojetnými

(npř. Salicin=saligenin +cukr), dílem kyselými (npř. tři:

slovina=kyselina duběnková + cukr), a z těch rozštěpením

též může býti vyloučen. Čistý připravuje se nejlíp z medu

med hustý zrnatý třepá se s líhem silným studeným, v němž

jenom tekutá čásť medu (cukr slizký) se rozpustí, nero*
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puštěná zrnatá část (cukr hroznový) rozpouští se pak v lihu

vřelém, z něhož za chladu krystaluje. Podobně i z bílé moučky,

pokrývající sušené fíky a švestky, aneb ze hrozinek jej ro

biti možno.

Je bezbarvý (bílý), krystaluje se obyčejně nezřetelně

(v podobě zrnatých strupův), rozplývá se v 1'/, č. vody

chladné, sladí méně cukru třtinového; také v líhu se roz

pouští, málo za chladu, snadno za horka. Roztok jeho otáčí

plochu polarisací na pravo. Při +100° taje a pouští 2HO,

má pak složení C12H,,0,,; při +140° pak pouští ještě 3HO

a mění se v karamel C,„H,O,. -

Slučuje se s různými oxydy a solmi jako cukr třtinový:

tak je sloučenina barytová 2C, „H,2O12+3BaO; olovnatá

C12H2O12+3PbO; se solí kuchyňskou 2C,„H,2O,2+NaCl

+2HO. Poslední připravuje se co podobná sloučenina

cukru třtinového a krystaluje ve velikých průhledných py

ramidách 4–6bokých, chuti sladko-slané; ve vzduchoprázd

notě pouští 2HO a rozsýpá se.

172. Chemický ráz cukru hroznového na rozdíl ode

třtinového v tom záleží, že kyselinami málo neb nic, alka

liemi přerychle se mění a rozkládá. Kyseliny rozředěné

třebas vřelé dokonce jej nemění; sirková sehnaná jej ne

mění ve hmotu uhelnatou jako třtinový, ale slučuje se s ním

v kyselinu sdruženou cukro-sirkovou, bezbarvou, rozplý

vavou, nestálou. Žíravými alkaliemi na vzduchu okamžitě

žloutne, pak hnědne, až i černá; okysličuje se totiž ve hně

dou kyselinu, která ve spojení s draslem vchází. Jsouli

kysličníci těžkých kovův přítomni, ubírá se kyslík na to

potřebný jim: skalice modrá, smíšená s cukrem hroznovým

a žíravým draslem, již za chladu aneb mírného tepla osa

zuje všecku měď co červený kysličník mědičnatý Cu„O;

užíváť pak se této reakcí ku quantitativnému určení cukru,

neboť je vyskoumáno, že 1 rovnomocnina cukru 10 rovnomoc

nin kysličníku měďnatého redukuje. Podobně má se ke

rtuti, stříbru, zlatu.

Nemáli vzduch přístupu, tu se mění silnými alkaliemi

v kyselinu glykovou CsH,Os.HO (Glucinsäure), bezbarvou, silně

kyselou, na vzduchu hnědnoucí.
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'' Kvasidly, jmenovitě kvasnicemi (Hefe) a pak látkami

bílkovitými hnijícími (npř. sýrem), uvádí se v kvašení, ale

toto kvašení různé jest podle okolností: tekutina zakyslá a

přítomnost kvasnic č. droždí má vždy za následek kvašení

lihové (geistige Gährung), jímž se cukr naprosto v líh a ky

selinu uhličitou rozštěpuje: C,„H,„O12+2C,H2O,+400,;

tekutina naproti tomu alkalická a přítomnost bílkovitých těl

má za následek kvašení mléčné, jímž se kyselina mléčná

tvoří C12H,,0,, =2(C,H,O,HO); teplem vyšším (30–35')

tvoří se kyselina máselná; zdá se však, že tato přímo z cu

kru nepochází, leč teprvá z mléčné se tvoří 2(C,H,O,H0)

=CsHsO,+4CO,+4H. V okolnostech nedosti vyšetřených

vchází cukr hroznový v tak zvané slizké kvašení (schlei

mige Gährung): mění se totiž z větší části v klovatinu

(C,2HI0O,o); spolu tvoří se mannit C12HI4O12 a něc0 kJ

seliny mléčné.

Co tuto strany kvašení praveno, platí o všech cukrech

kvasitelných (třtinovém, hroznovém, ovocném, mléčném);

u tří posledních není tomu divu, neboť mají všickni složení

totéž C12H2O,2; první ale (hroznový) jsa C,„H,O, nemůže

přímo v líhové kvašení vejíti, leč mění se vlivem kvasnic

zprvu v cukr hroznový C,„H,O,+HO=C,,H,2012 (změna

tatéž, kterou kyseliny rozředěné způsobují) a pak teprvé

-kvasí. Že tomu tak jest, zkouškami dokázáno. Obrátili

však nazpět hroznový cukr v třtinový ještě nikomu se ne

podařilo. -

Cukru hroznového se nyní velmi mnoho (ve Francii 00

rok asi 10 mil. liber) ze škrobu kyselinou sirkovou připra

vuje a (v podobě syrupu, moskovády neb farinu) do obchodu

dává. Voda se 3% kyseliny sirkové smíšená zahřívá se

párou horkou na +100° a pouští se do ní škrob, jenž

ihned se rozplývá, netvoře mazu žádného. Směs vře hodinu,

pak se kyselina křidou nasytí, a tekutina volnému chladnutí

zůstaví, by se sádra utvořená ssadila. Tekutina zcezená se

pak dále odkuřuje. V obilí pučícím (sladu, Malz) mění se

rozkladem bílkoviny obilné škrob v dextrin, za vyššího pak

tepla v cukr; malé množství sladu obrací za tepla +70°

veliké množství škrobu v cukr. Majíce za to, že původem
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této změny zvláštní součástka sladu jest, nazvali ji diastas,

nebyla však posud čista pro sebe vyloučena. Též sladem

se nyní mnoho cukru hroznového připravuje. Slouží k fa

brikací líhu, octu, zlepšování vín, přidává se ho k mestu

na cukr chudému, an pak víno vykvašené líhovatější jest, atd.

Mimo to slouží hojně ku porušování cukru třtinového, pod

vodnému zajisté, poněvadž méně sladí. Žíravé draslo hned

prozrazuje podvod takový,

| Cukr ovocný (Fruchtzucker)C12H12012: *

173. Jináče cukr slizký (Schleimzucker) anebo bez

tvarný. V ovoci kyselém nachází se cukr, jenž nikterak se

nekrystaluje, zůstávaje vždy lepkavým, hustým; v medu

podobně, ale se předešlým smíšen jest. Z medu vytahuje

se líhem bezvodým studeným, v němž se snadno roz

pouští, cukr pak hroznový málo neb nic. Čistý je tělo

bezbarvé, beztvárné co klovatina, rozplývá velmi ve vodě

a v lihu; ostatně dokonce se srovnává co do vlastností

svých s cukrem, hroznovým, vyjmouc že plochu polarisací

otáčí na levo. Časem mění se samovolně v cukr hroznový.

Je velmi podobno, že se cukr třtinový kyselinami zpočátku

v cukr ovocný a pak teprvé v hroznový mění.

Cukr mléčný (Milchzucker) C12 H100,0 +2HO.

174. Tato znamenitá látka nalezena posud jen ve mléce

ssavcův, nic jinde, ani se nepodařilo vyvésti jej uměle

z jiných uhlohydrátův. V žaludech zralých je cukr kry

stalující, jejž měli za mléčný; později však shledáno, že

to druh zvláštní cukru, jemuž jmě dáno quercit. Ve mléce

pak stále se cukr mléčný nachází, ať již krmě zvířete jest

jakákolvěk. Cukr mléčný je zboží obchodní a přiváží se

ze Švýcar, kdež jej ze syrovátky mléčné (syřením tuku a

sýra zbavené) připravují, odkuřujíce ji zvolna nad mírným

ohněm. Prodajný tvoří hrubé žlutavé vrstvy a kavaly, slo

žené z dlouhých pramenitých krystalův; čistí se novým

krystalováním ze vřelé vody.
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Sněhobílé čtverboké hranoly, velmi tvrdý, tak že skřipe

mezi zuby; rozpouští se zdlouhavě v 6 č. studené, 3 č. vřelé

vody; roztok nasycený není hustý (syrupovitý); v lihu a

étheru nerozpustný. Chuť má slabou, ale příjemně sladkou

Při +130° taje a pouští 2HO, tak že pak má složení

C12H,oO,o; ještě výše zahřívám poskytuje látku karamelu

podobnou. Roztok jeho točí plochu polarisací na pravo

S alkaliemi se slučuje, také s kysličníky těžkých ko

vův; kyselinami rozředěnými mění se (zdlouhavě za chladu,

rychle za horka) v cukr hroznový. Kyselinou dusičnou

teplou mění se v kyselinu slizovou C,„HsO14.2HO, kdežto

cukr hroznový podobnou cestou poskytuje isomerickou kyse

linu cukrovou. Kysličník měďnatý mění se pomocí žíravin

v mědičnatý (tak rychle a snadno jako cukr hroznový); zroz

toku stříbrnatého vylučuje taktéž pomocí žíravin stříbro co

krásně lesklou vrstvu souvislou. Za tou příčinou užíváno

ho nověji k hotovení zrcadel stříbrných, t. j. skleněných

stříbrem (jako jindy amalgamem) potažených.

Kvasnicemi (ač nesnadno) kvasí a líh poskytuje; oby

čejně ale a přesnadno tvoří se z něho vlivem bílkovinky:

selina mléčná (v mléce npř. pouhým stáním na vzduchu,

poněvadž sýr v mléce jest). - / ;

# ' "

Škrob (Stärkmehl) C, H,,0,o.

175. Názvem řeckým amylon (amylum, t. j. mouka

nemletá). Látka v říši rostlinné přerozšířená, jsouc v po

době malých zrnek téměř ve všech buňkách uložena, ob

zvláště hojně v semenech rostlin travnatých a luštinatých

v stržni palem a cykasovitých, v cibulích a hlízách řádů"

různých, vždy ale v částech světla chráněných,

Jestiť prášek bílý, jemný, nechutný, nevonný, ve vodě

a líhu studených nerozpustný, i skládá se ze zrnek různé

velikosti a nejrůznější podoby. Škrob obilný a bramborový

má zrnka vejčitá, v jiných, ale rostlinách nacházejí *

zrnka sploštěná, válcovitá, miskovitá, nýbrž docela nepravi:

delná, mnohdy po 2–3–4–6 ... 30 pravidelně sdružení

a tlakem vzájemným zpleštilá. Průměr od %s do hru

#

TÍ

#
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čárky sahá ; škrob bramborový veliká (%"), prosový ma

linká ('/soo“) zrna má. Zrnka tato složena jsou z velikého

množství vrstev položených soustředně kolem jasnější tečky

č. ďubky; ve světle polarisovaném okazují vlastnosti těl

dvojlomných; tlakem pukají hvězdovitě od ďubky po

čmouce; horkem a vodou puchnou a rozlupují se na vrstvy

jednotlivé.

Horkou vodou (+72") puchne škrob a mění se rychle

v šedou mazavou hmotu, maz (Kleister), která však není

pravý roztok, poněvadž mrznutím škrob zase všecken se

odděluje a na dno padá. V zavřenýchli nádobách s vo

dou na +160° (dlé jiných na +180°) se zahřeje, tuť ovšem

čirý roztok podává, ale také chemicky se mění, přecházeje

v devtrin, zvláštní klovatinu (viz t.). Ta samá změna děje

se za sucha teplem +200°; škrob tak silně zahřátý je pak

ve vodě čistě rozpuštěn. Přidáli se k mazu škrobovému

něco málo kyseliny sirkové, mění se pak teplem mírným

prvé v dextrin, potom v cukr hroznový. Tentýž účinek co

kyselina sirková provádí také bílkovitá látka pučícího obilí

(sladu); mimo to slina a šťáva žalúdečná. Kyselinou sirko

vou a sladem fabrikuje se nyní přemnoho cukru hroznového

(škrobového). Kyselinou sirkovou sehnanou mění se škrob

jako cukr hroznový v kyselinu sdruženou; kyselinou dusič

nou sehnanou a studenou v tak zvaný xyloidin č. : nitro

amylon C,„H,(NO,)O,o, méně sehnanou ale horkou v kyse

linu šťavelovou. Nejpamátnější reakcí škrobu však je reakcí

s iódem. Škrob jak vařený tak surový navlhčený tinkturou

iódovou více méně temně modrá, za dostatečného iódu té

měř černá. Pod mikroskopem možná se přesvědčiti, že každé

zrnko se barví. Takto zmodřený škrob teplem bělá, chla

dnutím však se barva zase vrací. Nezdá se, žeby se iód

chemicky se škrobem slučoval, než že toliko v podobě nej

útleji rozptýlené na povrch zrnek se sráží. -- *: *

176. Dobývání škrobu je různé podlé různých rostlin,

hlavně pak děje se roztíráním částek rostlinných na škrob

bohatých (aby bunice jej zavírající roztrhány byly) a pak

vypíraním ve vodě, nejlíp na sítě hustém, které jen zrnka

škrobová propouští; tak se připravuje škrob z bramborův
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Z obilí (jmenovitě pšenice) připravuje se způsobem poněkud

jinačím; v zrně obilném totiž je škrob smíšen se zvláštní

látkou dusičnatou, lepem (Kleber), která ve vodě v husté

elastické a lepkavé těsto se mění, delším pak ve vodě le

žením hnije, se rozkládá a docela mizí. Dlé staršího způ

sobu pšenice hrubě rozemletá se polívala vodou ve velikých

kádích a zůstavovala sama sobě: lep během několika tý:

dnův docela shnil (při tom plyny velmi zapáchající a ne

zdravé vysílaje), a na dně vody (nyní silně kyselé) ležel

škrob. Tento způsob zdlouhavý a nezdravý, nýbrž nemoudrý

(an se tu hlavní, nýbrž jediné živící část obilného zrna,

lep, načisto ničila) nyní víc a více se opouští: dle fran:

couzského způsobu dělá se z mouky a vody husté těsto,

které se na sítech drátových ustavičně proudem vody po

lívá a hněte, pokud není škrob dokonale vyhněten a vymyt;

škrob se usazuje z vody vymývací a sbírá, lep ale trhá se

na malé kousky, tyto se obalují do mouky a suší. Lep

sušený pak dává se co výtečná potrava lodím námořským,

pevnostem atd. do zásoby; přidává se ho do těsta chleb0

vého, jež mnohem živnější činí.

177. Důležitost škrobu zakládá se hlavně v tom, že

velikou část naší potravy skládá (v mouce a jídlech mouč

natých, ve chlebu, v potravě rostlinné), a pak že snadno

v cukr se mění, jako již nahoře praveno bylo. Škrob do

těla přijatý mění se v žaludku v cukr, tento do krve vchází

(byloť nahoře praveno, že krev zvířecí cukr v sobě chová)

a kyslíkem vdychovaným se oxyduje č. zdlouhavě spaluje,

čímž se živočišné teplo zachovává. Neníli oxydací dosti

dokonalá, tu škrob pozbývá veliké části svého kyslíku a

mění se v tuk; důkaz toho jest, že zvířata krmená pící na

škrob bohatou (brambory, obilím) a zavřená tak, že se po

hybovati nemohou, náramně tyjí (husy, vepři a j.). Maso

však a krev, jež vlastně a podstatně budovu těla skládají,

jakožto látky dusičnaté, netvoří se v těle zvířecím, jestliže

již v potravě jich není; proto zvířata krmená pouhými uhlo

hydráty (škrobem a cukrem) rychle hynou, a cena potrat

rostlinných nezakládá se pouze na množství škrobu, než

hlavně na množství látky dusičnaté (lepu a bílku rostlin
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ného) v nich. Tak npř. mouka pšeničná (suchá) obsahuje

asi 66% škrobu a 16% lepu (i bílku), rýžová pak 86%

škrobu a 7% lepu, brambory konečně (sušené) jen 23%

škrobu a 2% bílku (čerstvé asi 70% vody, 7% škrobu, jen

%% bílku, ostatek je buničina a soli). Vidno tu patrně, že

pšenice je potrava nejlepší, brambor nejšpatnější. U zrna obil

ného tvoří lep a bílek hlavně hnědou průsvitavou koru,

která při mletí co otruby se odděluje, škrob ale bílý vnitřek

zrna; tím zase se vysvětluje, proč mouka černá (s otrubami

pomíšená) více živí nežli bílá (otrub a tudíž i živné hmoty

dusičnaté zbavená). Z toho, co tu řečeno, vyplývá také, co

souditi o živnosti mnohonásob vychvalovaných škrobův

z rostlin tropických : manihot, arrow-root, sago atd.

178. Mimo škrob obecný máme ještě několik druhův

od něho rozdílných, ač daleko méně obecných a méně zná

mých: škrob rostlin složnokvětých, škrob lichenový, škrob

euglenový.

Mnohé rostliny složnokvěté (Synanthereae: Inula, Leon

todon, Cichorium, Dahlia a j.) mají v kořenech svých škrob

zrnkovatý, vlastnostmi svými od obecného značně rozdílný,

od chemikův inulinem nazvaný. V studené vodě se nemění,

v horké ale skutečný a dokonalý (nemazavý) roztok po

skytuje, jenž stydna zase inulin nezměněný co bílý lehký

prášek osazuje. Má též složení C12HI0O1o, iódem nemodrá,

ale žlutne; dlouhým vařením ve vodě (rychle kyselinami)

mění se v cukr, kyselina dusičná převádí jej v šťavelovou.

Redukuje také kysličník měďnatý, a roztok jeho točí plochu

polarisací na levo (škrob obecný na pravo). .

Lišejníci (lichenes), mají v sobě škrob zvláštní, liche

nový (Moosstärke), jináče lichenin. Lišejnik islandský (ce

traria islandica) vyvařuje se vodou; odvar procezený chladna

rosolovatí; rosol od tekutiny oddělený schne na hmotu

tvrdou a beztvárnou, průhlednému rohu podobnou, která

má složení C,„HI0O10, ve vodě studené nic, snadno ale ve

vřelé se rozplývá; roztok se líhem sráží. Iódem modrá;

kyselinami se mění v cukr.

Škrob euglenový, jináče paramylon, nachází se co malá

zrnka zelená v těle nálevníka Euglena viridis; čistý je bílý,

V. Šafařík, Chemia. 36
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vodou vřelou puchne a nemazovati, iódem se nebarví; chló

rovodíkem za tepla v eukr se mění. Je též C12H100,0

Klovatina (Gummi) C,„H10O,o+ HO.

179. Klovatiny jsou látky vždycky beztvárné, jež ve

vodě se rozcházejí v roztok neb sliz husto-tekutou lepka

vou, ze které líh zase původní hmotu v klkách sráží. Někte

ré roztoky lze filtrovati, jiných nic, poněvadž se skutečně

nerozpouštějí, leč toliko puchnou a slizovatějí: prvé zoveme

kleje č. klovatiny (Gummiarten), druhé slizi rostlinné (Pian:

zemschleime). Všecky jsou nechutné, v líhu nerozpustné

iódem se nemění, se zásadami se spojují, kyselinou sirko

vou se mění v cukr, dusičnou v kyselinu slizovou; pomoci

drasla redukují kysličník měďnatý. Roní se z rostlin, často

spolu s pryskyřicí (klejopryskyřice); jest jich i v pokožce

mnohých semen rostlinných.

180. Gummač, Arabin, obyčejně gumma arabská (Gummi

arabicum), je rozpuštěna ve šťávě mnohých rostlin a vy

téká z nich (z kůry) v podobě kapek a slz; tak ze sliv,

třešní, jmenovitě ale z různých kapinic (Acacia gummifera,

Seyal, Verek, Ehrenbergi, Arabica); sbírá se hlavně v Egyptě

Nubii, Marokku, Senegambii a přiváží se k nám co gummi

arabicum neb gummi Senegal. Slívová a třešňová je méně

čistá, obsahujíc v sobě mimo gummu také sliz.

Nejčistší gumma arabská skládá se z kavalkův bez

tvárných, lomu a lesku sklovitého, barvy nižádné neb žlu:

tavé, chuti mdlé neb zasladlé. Ve vodě rozplývá dokonale:

roztok hustý vysychá ve hmotu sklovitou rozpukanou; lepí

silně. Obojetná; octanem trojolovnatým se sráží =C12H100,0

+PbO; soli měďnaté gummou a draslem poskytují sraže

minu modrou, která v čisté vodě dokonale se rozpouští, ale

ani vařena kysličník mědičnatý neosazuje (bezpochyby slou

čenina klovatiny s kysličníkem měďnatým). Roztok vodnatý

otáčí plochu polarisací na levo; líhem se nerozpouští, nýbrž

z roztokův vodnatých dokonale se sráží. Při +100° ještě

drží 1 rovnom. vody hydrátové, při +130° ji pouští. Roz

ředěnou kyselinou sirkovou mění se zpočátku v deatrin, pak
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v cukr hroznový. Kyselinou dusičnou poskytuje mnoho ky -

seliny slizové.

Gumma arabská zůstavuje spálená asi 3% popele, téměř

čisté vápno (CaO.CO2); zdá se pak, že toto vápno co ky

sličník vápenatý s gummou chemicky spojeno jest, neboť

z vodnatého roztoku gummového smíšeného s kyselinou

solnou sráží líh látku, která žádného vápna v sobě nemá.

Zato však ve vodě více se nerozplývá, toliko v ní puchne

a slizovatí, ve vodě vápené naproti tomu čistě se roztéká

a opět v gummovitou látku vysychá. Možné tedy, nýbrž

podobné, že klovatiny nejsou než sliz chemicky s alkaliemi

(hlavně vápnem) spojená.

181. Devtrin. Škrob ve vodě vřelé v maz nechutný

se mění, přidáním malička kyseliny sirkové maz ihned

řidne a v roztok čírý se obrací, jenž delším vařením v cukr

se mění, zpočátku ale bez chuti jest, tedy látku i od škrobu

i od cukru rozdílnou obsahuje, tato pak sluje devtrinem,

poněvadž roztok její plochu polarisací silně na pravo otáčí.

Také bez kyseliny mění se maz v dextrin delším zahřívá

ním na +160° neb +180° (v hrnci Papinově). I sám škrob

(suchý) mění se při +200° v dextrin, zachovávaje vzezření

své původní, vyjma že pak již i v studené vodě se roz

plývá,

Dextrin je hmota bezbarvá (zažloutlá), beztvárná, ne

chutná, ve vodě snadno rozpustná; roztok vysychá dokonale

jako roztok klovatiny; iódem se nebarví (tudíž snadno

v něm poznati sledy škrobu nezměněného), líhem se sráží

z roztoku co klovatina, a může tudíž přimíšeného cukru

zbaven býti. Kysličník měďnatý (pomocí drasla) redukuje

tak snadno, jako cukr hroznový; kyselinou dusičnou se

mění ve šťavelovou, nikoli v slizovou. Kyselinou sirkovou

rozředěnou a teplou, taktéž sladem, se mění v cukr hroz

nový. Dle celé této své povahy vlastně více cukrům nežli

klovatinám se podobá.

Fabrikací dextrinu ze škrobu děje se hlavně: 1) zahří

váním delším na +210°; produkt je prášek žlutý a sluje

leiokom (Leiocome). 2) Škrob se navlhčuje vodou, která

má v sobě 2% kyseliny dusičné, pak na vzduchu suší a

36*
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na +110° zahřívá. 3) Škrob se s vodou a mletým sladem

na +75° zahřívá, pokud průba tekutiny iódem ještě pří

tomnost škrobu prozrazuje, po dokončené změně se zvaří,

zcedí a odkuřuje. Cukr sladem utvořený lze odstraniti

kvašením. Taktéž místo sladu lze užívati kyseliny sirkové.

Poslední tyto dvě methody poskytují dextrin dílem co syrup,

dílem co kousky rozpukalé, beztvárné, klovatině podobné.

Pro skrovnější cenu svou nyní hojně místo klovatiny arab

ské slouží : v tiskařství (k zahušťování barev, jimiž se tka

niny potiskují), ke klížení papíru, v chirurgii (na obinadla

nepohybná) atd.

182. Tragant (Gummi Traganthae), bassorin, je sliz

rostlinná, vytékající z kozincův (Astragalus), trnatých kří

kův jihoevropských; stvrdlá skládá se z bílých kulovatých

lupenův, ve vodě studené a horké nerozpustných; voda

vytahuje jen skrovnou část, která ve všakém ohledu s klo

vatinou č. arabinem se srovnává; ostatek i v horké vodě

jenom napuchuje a slizovatí; byl nazván bassorinem. Složení

má totéž co arabin; v alkaliích se rozplývá dokonale, tak

též za tepla rozředěnými kyselinami, čímž ale ovšem v cukr

se mění.

Sliz rostlinná (Pflanzenschleim) v rostlinstvu přerozší

řená, ve vodě studené, snadněji v horké, puchne a mění se

v tekutinu hustou, průhlednou a bezbarvou, slovem v sliz.

Tuky a silice třepány s takovou slizí rozptylují se na množ

ství nejdrobnějších kapek, jimž sliz zabraňuje, by se opět

slily : taková smíšenina podobá se mléku a sluje emulsí

(Emulsion). Podobně i sraženiny v tekutinách sliznatých

aneb klovatých se neusazují, ale ustavičně splývají, proto

mpř. přidává se klí k inkoustu psacímu atd. Sliz povahy

dotčené poskytují semeno lněné, bleškové, kdoulové, hlízy

vstavačové (Orchis –z nich pochází známý Salep) atd. Všecky

tyto hmoty iódem nemodrají, kyselinou dusičnou mění se

v kyselinu slizovou a mají složení totéž co gumma. Tragant

a sliz slouží v lékařství, cukrářství, k udělování appretury

tkaninám atd.
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Cellulosa C12H1001o.

183. Celé tělo rostlinné skládá se z bunic čili cellulí,

t. j. mikroskopických míškův podoby a velikosti nejrozma

nitější, naplněných tekutinou (roztokem slizu, cukru, bílku

atd. ve vodě), ve které zrnka škrobu, kapky tuku a j.

splývají : stěny pak těchto bunic skládají se všudež a vždy

cky ze zvláštního uhlohydrátu, nazvaného proto buničina č.

cellulosa (Zellstoff, Cellulose). Tatáž látka byla však také

nalezena u měkkýšův pláštnatých (Tunicata), jmenovitě u

ascidií; průhledný plášť těchto živokův do "/, z pouhé cel

lusoly je složen. Jmenovitě pak vlákna všech rostlin

(Pflanzenfaser): lnu, konopě, bavlny, dřeva a j. jsou složena

z cellulosy. Plátno, jmenovitě déle již užívané a často*

čistěné, čistý bílý papír neklížený, bavlna vodou a líhem

vyvařená, jsou již dosti čistá cellulosa: docela čisté nabý

váme z hadrův plátěných, z papíru, ze stržně bezového a j.,

vyvařujíce tyto látky rozdrobené po sobě vodou, líhem,

alkaliemi a kyselinami.

Je hmota bezbarvá (bílá), průsvitavá, hutnoty 1:52,

nikdy nekrystalovaná, vždycky tvar ústrojný na sobě ne

soucí (organisovaná). Ve vodě, líhu, étheru studených a

horkých nerozpustna, ani v kyselinách a žíravinách (třebas

dosti sehnaných) za studena se nemění, teprvé horkými se

rozkládá a v nich se rozpouští. Z té příčiny ani chuti nemá

a docela nezáživna jest; jenom docela mladé (tenké) bunice

rostlinné žaludek stravuje. Taktéž v ohledu chemickém je

tělo docela netečné, nespojujíc se ani s kyselinami ani se

zásadami. Kyselinou sirkovou sehnanou puchne, pak roz

plývá, měníc se v kyselinu sdruženou; voda sráží z roz

toku čerstvě připraveného bílou, iódem modrající látku, která

pro tuto svou podobnost se škrobem amyloid nazvána byla.

Toť také příčina, proč cellulosa nejprvé iódovou tinkturou,

pak kyselinou sirkovou navlhčená modrá. Kyselina sirková

rozředěná vřelá mění ji, ač zdlouhavě, v cukr. Žíravé draslo

roztopené a kyselina dusičná mírně silná vroucí mění ji

v kyselinu štavelovou.

184. Sehnaná. (dýmavá) kyselina dusičná pak mění ji
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v znamenitou látku nazvanou nitrocellulosu C,„H,(NO),0,

t. j. cellulosu, ve které 3 rovnom. vodíku 3 rovnomocninami

kyseliny dusičelé jsou zastoupeny. Cellulosa, třebas nedo

cela čistá, npř. bavlna nepředená, pohroužena do dýmavé

kyseliny dusičné nemění se zdánlivě ani dost málo (ani

mikroskop neokazuje změny vidomé), leda že propláknuta

a usušena draslavější jest na omak; nabude však namočením

tím (mimo jiné chemické složení) té vlastnosti, že udeřením

tvrdých těl násilně třaská a dokonale v plyny, se mění;

taktéž hořlavými těly se zapaluje a okamžikem vybuchuje,

Pro tyto vlastnosti nazváno ji také pyroxylinem aneb střel.

nou bavlnou (Schiessbaumwolle), neboť obyčejně z bavlny

se připravuje. Pro tyto vlastnosti bylo mnohonásobně zku:

*šeno, užívati jí místo prachu střelného, do ručnic, děl,

k trhání skal atd. Máť ona dvě výhody, že totiž mnohem

silněji účinkuje, a že nižádného zbytku nezůstavuje; zat0

však nemalé nevýhody a obtíže s užíváním jejím jsou spo

jeny; účinek je velmi nestejný a nelze jej takrka bezpečně

napřed určiti, mimo to plodí shořením svým mnoho čer

vených dýmův dusivých (NO,), konečně je látka příliš ne

bezpečná, aby fabrikací její na veliko prováděti se směla

čemuž hrozné výbuchy několika skladův střelné bavlny, beze

známé příčiny se udavší, dostatečně nasvědčují. Ostatně se

rozumí samo sebou, že všaká cellulosa (drtiny, papír, hady

atd.), v nitrocellulosu obrácena býti může. Střelná bavlna

obyčejně se nyní připravuje namáčením bavlny do smíšeniny

z rovných částí dýmavé kyseliny dusičné a sirkové; po

několika minutách se vyjímá a vytlačená ihned co nejbe

dlivěji vypírá, konečně suší. Kyselina sirková přidává se

aby voda, která se při tomto pochodu tvoří (neboť C,,H,,0,

IH3(NO3HO)=C12H,(NO,)20,0+6HO), hned vazána byla a

kyselinu dusičnou nerozřeďovala; předce pak smíšenina

obou kyselin po několikokrátném namáčení bavlny účinek

ztrácí. * *

Nitrocellulosa rozpouští se v bezvodém étheru (rovně

v étheru octovém) dokonale a poskytuje roztok čírý, hustý

roztok tento sluje kollodion a tenké vrstvy jeho vysychají

na vzduchu přerychle v blánu tenkou, průhlednou, velmi
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něžnou. Tyto blány jsou docela neprodyšny; za tou příčinou

kollodia s velikým prospěchem místo obvazku na rány skrov

nější se užívá. Tlustší blány třením nad míru silně se elek

trisují a užívá se jich pod jménem elektrického papíru. Taktéž

hotoví se pomocí kollodia malé pralehké ballony povětrné.

185. Čistá cellulosa je tělo nanejvýš stálé a nezměni

telné, které na vzduchu suchém trvání takřka neobmezené

má, jakož to rakve z egyptských hrobek dokazují. Dříví

však není pouhá cellulosa, neboť obsahuje v sobě také všecky

ty látky, co původně v míze dřeva rozpuštěny byly: cukr,

klovatinu, organické kyseliny se zásadami spojené, bílkovinu

a j. Jmenovitě bílkovina (a vůbec látky dusičnaté) osobují

si veliký vliv na trvanlivost dřeva podrobeného útoku vláhy

vzdušné; neboť látky bílkovité nad míru snadno se rozklá

dají, hnijí, a tento rozklad jejich způsobuje pak také zne

náhla porušení vlákna dřevěného, jako o cukru víme, že

pouhý se nemění, kvasidly ale rychle se rozkládá. Pravíme

pak, že dříví práchniví a hnije, t. j. v látky rozdrolivé

hnědé a konečně ve hnědý prach se mění; zplodiny tyto

hnědé zoveme humus č. prsť, a poněvadž není pochyby, že

humus z rozličných dob hnití rozličný jest, vůbec látky

huminové (Humusstoffe, Modersubstanzen). Podobné jsou

změny, jimž podléhají zbytky rostlin v přírodě samé, a jimiž

se ornice (Ackererde), t. j. humus smíšený s látkami mine

ralnými, tvoří. Pod zemí, tedy za obmezeného přístupu

vzduchu, dějí se změny podobné, jimiž se tvoří rašelina,

hnědouhlí a černouhlí, látky, ve kterých jako v humusu kyslíku

značně, vodíku něco méně, uhlíku však značně více nežli

v původním dřevě (dříví má uhlíku asi 49%, rašelina 57%,

uhlí 60–95%).

Chránění dřeva před hnitím č. konservací jeho umělá

děje se hlavně dvěma cestama: 1) látky dusičnaté, hnití

podporující, se z dřeva odstraňují ; 2) dříví se napájí lát

kami, které se s látkami zmíněnými chemicky spojují a

takto schopnost ku hnití jim odjímají. Prvé děje ve vylu

hováním dřeva vřelou vodou aneb vřelou parou (často za vyš

šího tlaku), jimiž se rozpustné části dřevu ujímají. Druhé

se děje hmotami různými, síranem železnatým, zinečnatým
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neb měďnatým, chlóridem rtuťnatým, dehtem atd. Hmoty

tyto buď vyšším tlakem do pórův dřeva se vtlačují, anebo

naopak vzduch se z dřeva pokud možná vyssává a pak

roztok na ně pouští. Byloť také zkoušíno navrtati stromy

živé a dáti jim pohlcovati roztoky ku napojení dřeva usta

novené. Někdy napouští se dříví dvěma různýma solma po

sobě, npř. síranem železnatým a křemanem draselnatým, tak

že póry jeho nerozpustným a nezměnitelným tělem (v uve

deném příkladu křemanem železnatým) se vyplňují. Takové

dříví sluje mineralisované.

186. Zmínky tu zasluhuje ještě zvláštní látka, která se ze

všech uhlohydrátův působením horké a málo rozředěné kyseliny

sirkové aneb horkého a sehnaného roztoku chlóridu zineč

natého tvoří. Destilujíce cukr, klovatinu, škrob, mouku,

otruby neb drtiny s kyselinou sirkovou dvojnásobnou vá

hou vody rozředěnou, nalezneme, že se mimo páry vodní

také jiná hmota vyvinuje. V jímadle chlazeném sbírá se

pod vodou tekutina bezbarvá, která mnohé vlastnosti silic

na sobě má a furfurol sluje. Furfurol má složení C,„H,O,,

je tedy homologický s čistým kreosotem, a je tekutina bez

barvá, na vzduchu hnědnoucí a černající, zápachu skořico

vého a hořkomandlového, hutnoty asi 1:15 a vroucí teplem

+162". Ve vodě se dosti značně rozplývá, ale s ní se ne

mísí; v líhu přesnadno se rozpouští. Kyselinami solnou a

sirkovou chladnými se nemění, dusičnou teplou kyselinu

šťavelovou poskytuje. Alkaliemi žíravými mění se v pry

skyřici, ammoniakem ve furfuramid CaoH,„N2Og.

Lžecukry.

187. Tak zoveme látky cukru i vlastnostmi fysickými,

jmenovitě sladkou chutí, i složením chemickým nad míru

podobné, rozdílné však tím, že kyselina sirková je nemění

v cukr hroznový, a že nikterak nelze jich uvésti ve kva

šení, kdežto všecky pravé uhlohydráty buď přímo, buď

aspoň byvše kyselinami převedeny v cukr hroznový, kvašení

schopny jsou. Některé z těchto lžecukrův jsou též uhlo

hydráty, jiné pak nejsou. Tak npř. sorbit č. cukr řeřa
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binný a inosit č. cukr z masa (jmenovitě ze srdce hově

zího), avšak také ze šťávy nezralých bobův, jsou C,„H,„O,a,

quercit (cukr ze žaludův) a pinit (cukr sosnový) jsou

C12H,2O,o, mannit (cukr jasanový) a dulcit (cukr mada

gaskarský, z rostliny posud neznámé) jsou C, „H, 4O1a. Všecky

tyto sloučeniny ve hmotách jmenovaných již hotovy se na

cházejí, nikoli teprvé účinkem skoumadel z nich se tvoří.

Všecky se krystalují, všecky redukují kysličník měďnatý málo

neb nic ; s kyselinou dusičnou poskytují některé kyselinu

šťavelovou, jiné slizovou, jiné ani jednu ani druhou. Nás

jen mannit zajímá.

188. Mannit čili cukr mannový C12H,O, aneb CoH,Os

tvoří největší část manny, t. j. vyschlé šťávy, kterou jasan

mannový (Fraxinus ornus, jináče Ornus europaea), strom

v jižní Europě, jmenovitě ale v Kalabrii a Sicilii obecný,

roní. Mimo to jest ho v celeru, houbách, algách; také se

tvoří kvašením slizkým z cukru obecného, ze šťávy cviklové.

Manna se rozpustí v nejmenším množství vřelé vody, bílkem

se zčistí a zcedí, roztok chladnutím krystaluje.

Bezbarvé hedbávovitě lesklé jehly, v 5 č. studené, v

menším vřelé vody, také v líhu vřelém rozpustné (v stude

ném alkoholu a étheru málo neb nic). Chuť sladká, poně

kud mdlá; na polarisované světlo nepůsobí. Při +166"

taje, vyšším teplem uhelnatí. Kyselinou sirkovou rozředě

nou se nemění, sehnanou v kyselinu mannito-sirkovou

C12H,,Oo.6SOa.3HO se mění. Kyselina dusičná horká plodí

kyseliny cukrovou a šťavelovou, dýmavá ale nitromannit

C,„Hs(NO3)2012. Kysličník měďnatý neredukuje, ovšem

ale stříbro a zlato z roztokův co kovy vylučuje.

Třaskavý čili nitromannit připravuje se z mannitu smí

šeninou dýmavých kyselin dusičné a sirkové : tvoří bílé

jehličky, nerozpustné ve vodě, málo v líhu studeném, snad

něji ve vřelém. Zahříván smudí, udeřen ale kladivem na

tvrdé podložce nad míru násilně vybuchuje. Dlouho scho

vávám rozkládá se samovolně. |

Manna je lék; nitromanmitu navrženo užívati do střel

ných kloboučků na místě třaskavé rtuti.
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IILAVA VII.

Rosoly rostlinné č. látky pektinově.

189. Známátě věc, že mnohé šťávy rostlinné, jmeno

vitě npř. zvařené šťávy ovocné, po jistém času samy sebou

v rosol (Gallerte) t. j. v tělo polopevné, elastické a kluzké

se mění. Tato vlastnost však je mnohem rozšířenější, než

obyčejně za to se má, a zakládá se na přítomnosti zvláštní

látky, pektinem nazvané; jmenovitě pak všecko nezralé ovoce

šťavnaté a všecky řepy jsou bohaty na pektin.

Pektin nachází se v rostlinách co látka nerozpustná

ve vodě, neboť když rozstrouhané ty jmenované části rost

lin, vodou dokonale vyloužíme a zbytek s velmi rozředě

nou kyselinou sirkovou zahříváme, tu se rozpouští a do

vody vchází látka, která vodu lepkavou činí a z ní líhem

co rosol bezbarvý se vylučuje, t. j. pektin. Pektin v té ne

rozpustné podobě, ve které se v rostlinách nachází a ve které

ještě z nich připraven býti nemohl (poněvadž vždycky ještě

cellulosa přítomna), byl jmenován pektosa (Pektose). Pektin

sám je za čerstva z roztoku vodnatého líhem sražený rosol

bezbarvý, nechutný, dokonce obojetný; ve vodě se rozpouští,

v líhu nic; roztok sráží se octem olověným. Sušený pek

tin má složení Ce4H,sOga: Roztok jeho ve vodě delším

vřením pozbývá své slizkosti a pektin je změněn v para

pektin, který totéž složení co pektin má, ale nerosolovatí.

Alkaliemi za chladu, npř. chladným roztokem sodovým,

mění se pektin (a pektosa) v kyselinu pektosovou

CaaH2oO2s+3HO, která sama rosolovou povahu má a také

se zásadami rosolovaté soli, dává; alkaliemi za tepla pak

tvoří se kyselina pektová CaaH2oO,s.2HO, taktéž rosolovitá

a soli rosolovité mající.

Tentýž účinek, jejž na pektosu rozředěné kyseliny mají,

totiž že ji v rozpustný pektin obracejí, má také zvláštni

látka diastasu podobná, v ovoci a řepách obsažená (líh ji

sráží co klky z vytlačené a cezené šťávy mrkvové). Tato

látka byla nazváná pektas (Pektase).

Všecky látky pektinové silnýmí alkaliemi a silnými
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kyselinami se obracejí v kyselinu metapektovou CsH8O7.2HO,

snadno rozpustnou a rozpustné soli mající. Pomocí drasla

redukuje kysličník měďnatý a tím se blíží poněkud k uhlo

hydrátům. Ostatně formule uvedené vesměs ještě pochybny.

Důležitost látek pektinových pro život rostlin vysvítá

již odtud, že tak nad míru rozšířeny v rostlinstvu se nachá

zejí, ačkoli ani zábyv jejich pravý neznáme, ani jináče

užitku rozsáhlého z nich nemáme. Byloť zkušeno srážeti

vápno, ze syrupu cviklového kyselinou pektovou, neboť

pektan vápenatý je nerozpustný a kyselinu pektovou lze v

hojnosti největší robiti ze samotné cvikly již vytlačené.

190. Hmota, vlastnostmi pektinu složením uhlohydrá

tům podobná ač zase v nejednom ohledu od nich rozdílná,

je v nati petruželové (Apium petroselinum). Bylať nazvána

apiinem a vylučuje se z odvaru petružele chladnutím co zelený

rosol, jejž třeba zcediti, usušiti a vřelým líhem tuku, vosku

a zeleného barviva zbaviti Apiin je prášek bezbarvý, v

horké vodě rozpustný, a z ní chladnoucí co rosol se vy

lučuje. Složení má C24H1aO1a, a je vyznamenán tím, že

roztok jeho vodnatý roztokem skalice zelené barvu sytou

krvavou na se béře. -

HLAVA VIII.

Glykosidy.

191. Glykosidy t. j. látky, ve kterých cukr hroznový

(aneb vůbec cukr) s jinou látkou sdružen jest, jsou v rost

linstvu přerozšířeny a počet jich dalším pátráním ustavič

ně roste, tak že již nyní jeden z nejčetnějších řádův sklá

dají; jsouť pak ony vesměs netěkavé, dílem obojetné dílem

kyselé (nikdy alkalické), některé krystalované, jiné bez

tvárné, a hlavně tím jsou vyznačeny, že se již slabými che

mickými účinky (rozředěnými kyselinami, žíravinami, kva

Sídly) v cukr (glykosu) a jinou látku rozštěpují; vždy ale

vody k tomu rozštěpení potřebí. Látka s cukrem sdružená

(druženec cukru) je buď kyselá (kyselina), buď docela obo

jetná a netečná, buď konečně náleží k silicím čili těkavým

olejům. Nepodařilo se posud u žádného glykosidu bližší
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součásti jeho rozštěpené opět sloučiti a v původní slouče

ninu navrátiti. Mnohé pak z nich tak snadno účinkem kva

sidel, vedle nich v rostlině přítomných, v družence své se

rozštěpují, že dlouho jen tyto produkty, v něž se rozpadá

vají, nikoli pak ony samy známy byly.

a) Glykosidy kyselé.

192. Kyselina kainková nachází se v kořenu kainko

vém (Chiococca, keř domácí v Americe rovníkové, řádu

mořenovitých), jehož se užívá co léku počištivého. Výtah

kořene líhový sráží se octem olověným a sraženina roz

kládá sírovodíkem. Z tekutiny pak krystaluje se kyselina v

jehlách bílých, lesku hedbávného, téměř nerozpustných ve

vodě, snadno v líhu. Složením blíží se k formuli Ca2H2e014;

pálena zapáchá co kadidlo; kyselinami rozředěnými se roz

štěpuje v cukr a kyselinu chinovovou, prášek bílý, ve vodě

nerozpustný, chuti hořké, složení posud nedosti jistého, jenž

se nachází také v korách chinových, jmenovitě v odrůdě

řečené china nova (odtud název).

O kyselině ruberythrové, vlastně též sem náležité, bude

jednáno u barviv.

b) Glykosidy obojetné.

193. Salicin CagH,sO14. Kůra vrbová, jmenovitě vrb

červených (Salix purpurea, rubra, helix), také kůra někte

rých topolův, květ tavolový (Spiraea) jsou bohaty na tuto

znamenitou látku. Kůra vrbová od ní svou hořkost má.

Kůra vyvařuje se vodou, odvar se zahušťuje s přidaným

hydrátem kysličníku olovnatého (pro odstranění třísloviny),

nadbytek olova se ujímá sírovodíkem ; z tekutiny pak kry

staluje se salicin.

Čistý skládá lupeny a jehly sněhobílé; ve chladné

vodě málo, ve vřelé přesnadno se rozpouští, též v líhu,

nic v étheru. Lakmus nemění, chuť má silně hořkou, roztok

otáčí paprsek světla polarisovaného na levo. Teplem

+120° taje, vyšším se rozkládá. Jeť sloučenina sdružená
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saligeninu C14HsO, a cukru hroznového, v něž se rozště

puje, když se roztok jeho vodnatý, smíšený se synaptasem

č. emulsimem, látkou bílkovitou v mandlích obsaženou, ně

kolik hodin na 20–30"zahřívá. C,gH,sO,4+2HO=C,,H,O,

+ C12H12O12. Saligenin sám C14HsO, krystaluje se v

lesklých rhombických lupenech, taje asi při +80°, při +100°

pomalu se sublimuje, při +145° pouští 2HO a mění se v sa

liretin C14H2O2. Kyselinou chrómovou mění se v kyselinu

salicylnatou C14HsO, +2O=C14H2O,+2HO. Také salicin

kyselinou chrómovou poskytuje kyselinu salicylnatou, ale

cukr v něm co druženec obsažený se též okysličuje (na

kyselinu uhličitou a vodu). Žíravé draslo roztopené tvoří

kyselinu salicylovou C14H2Oo, a kyselina dusičná vřelá zpo

čátku nitrosalicylovou C14Hg(NO,)Os, bílou a soli pěkně

krystalované žluté poskytující, pak pikrovou C,„H,(NO,),O,..

Kyselina sirková sehnaná rozpouští salicin barvou krvavou.

194. Populin č. benzosalicin C40H22O16 +4Aq je slou

čenina sdružená ze saligeninu, kyseliny benzoové a cukru.

Nachází se v kůře a listech osyky (populus tremula), spolu

se salicinem. Krystaluje se v bílých jemných jehličkách,

chuti sladké a spolu škrablavé, rozpouští se málo ve vodě.

Vřelou vodou barytovou rozkládá se v salicin a kyselinu

benzoovou C40H22O16+2HO=C26H1sO14 +C14HgO,; kyse

linami rozředěnými vřelými v kyselinu benzoovou, salire

tin a cukr.

195. Fléorhizin. C12H2,Ogo+4Aq (Phlorrhizin) nachází

se v kůře kořenův hruškových a jablkových, a vyvařuje

se z nich líhem. Krystaluje se též jako předešlí v jehličkách

bílých chuti hořkosvraskavé; rozpouští se málo ve vodě

studené, hojněji ve vřelé, a rozkládá se vřelými kyselinami

rozředěnými v cukr hroznový a fléoretin (Phloretin) CaoH14O,o,

jenž bílé sladké lupénky tvoří, ammoniakem navlh

čen na vzduchu rychle se okysličuje a ve hmotu krásně

modrou, kyselinami červenající, ammoniakem zase modra

jící, se mění. Fléoretin sám pak vřelými alkaliemi opět se

rozštěpuje v kyselinu fléoretinovou (Phloretinsäure) CusHoOo,

dvojsytnou, homologickou s kyselinou salicylovou, a ve
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fléoglycin (Phloroglycin) C,„HgOg, hmotu sladkou, pěkně se

krystalující. -

196. Řskulin C,H,,O,g. Kůra maďalová (Aesculus),

jasanová (Fraxinus), dřevo quassiové, snad také kůra lýkovce

(Daphne) a j. obsahují v sobě látku, která způsobuje, že

odvar zmíněných kor, třebas dokonale procezen byl, jemně

zakaleným se vidí, an světlo nažloutlé propouští, modravé

ale odráží. Nejvíce té látky (éskulinu) je v kůře maďalové,

z jejíhož odvaru zahuštěného se krystaluje. Tvoří sněhobílé

hranoly, málo ve vodě rozpustné, chuti hořké. Roztok je

jich ve vodě zdá se vždycky mlékovitým, t j. roztrušuje

na všecky strany paprsky krásně modré, hledícím ale skrz

něj proti světlu zdá se žlutým. Již '/1oooooo éskulinu udě

luje vodě tuto vlastnost, kterou alkalie pomnožují, kyseliny

ničí. Kyselinami rozředěnými a emulsinem z mandlí za

tepla se rozštěpuje v éskuletin C,sH,Os a cukr. C,,H,Ose

+6HO=C,sHoOs +2C,„H12O12: Eskuletin C,sH,Og.2HO

je též bílý, ale alkaliemi v nejmenším množství přítomnými

citronově žlutne. -

197. Quercitrin CagH1sO20 +aq. Tato hmota nalézá

se v kůře dubu barvířského (Quercus tinctoria), která se

jménem quercitronu ze severní Ameriky dováží a ku bar

vení na žluto slouží; pak v listech routy (Ruta graveolens),

ve známých poupatech kapparových (Capparis spinosa) č.

kaprlích, v listech a květech maďalu, konečně v čínských bo

bulech (Wongsby, též poupatech sofory: Sophora japonica).

Tyto poslední mají v sobě až ku 25% čistého quercetinu. Vy

tahuje se z nich vřelým líhem, z něhož se krystaluje v ma

linkých jehličkách barvy bledě žluté (sirkové neb slaměné),

chuti slabě hořké, jež se v studené vodě téměř nic, za

to ve 400 č. vřelé vody a asi v 5 č. líhu rozpouštějí.

Kyselinami rozředěnými rozkládá se ve quercetin Ca,HsO,o

a cukr: CagH,sO20+2HO=C24HsO10 +C12H12O12. Alkalie

rozpouštějí snadno quercitrin, ale roztok pohlcuje kyslík a

hnědne. Roztok železitý barví se quercitrinem na zeleno,

a z roztokův těžkých kovův sráží se jím sedliny žluté:

chemické to sloučeniny kysličníkův s quercitrinem.

Quercetin je též ze žlutých krystalův složen, temněj
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ších než quercitrin, a rozpouští se rovně málo ve vodě co

quercitrin, snadno v žíravinách, z nichž kyselinami opět se

vylučuje. Také quercetin barví soli železité na zeleno.

Quercitronová kůra je důležité barvivo.

198. Arbutin CagH,O,o nachází se v listech medvě

dice (Arctostaphylos Uva ursi), stromu planého v Evropě

střední a severní, řádu erikovitých, a tvoří chomáče jehel

bezbarvých , hořkých, rozpustných ve vodě, líhu a étheru,

teplem vodu krystalovou pouštějících. Rozpuštěn jsa roz

štěpuje se přídavkem emulsinu za tepla v cukr a arktuvin

C,„HgO4, neboť CacHa+O20=2C12HgO,+C,2H12O12: Arktu

vin tvoří bezbarvé dlouhé hranoly hořké, rozpustné ve

vodě, líhu a étheru, jež pozorným zahříváním možná subli

movati; neníť pak arktuvin nic jiného nežli hydrochinon,

hmota, ve kterou se obrací chinon (viz 70) skoumadly od

kysličujícími, npř. kyselinou siřičitou, a která se také su

chým destilováním kyseliny chinové tvoří. Hlavní příznak

její ten, že se malým množstvím kysličidel obrací v krásně

zelené kovolesklé krystaly chinhydronu C,H10Os=C,gHgO,

+C,„H,O, (Grünes Hydrochinon).

Saponin č. Senegin je hmota zvláštní v rostlinách růz

ných přítomná, npř. v mydlici (Saponaria) a gypsofile

(Gypsophila) z řádu silenkovitých (Sileneae), ve vítodu

(Polygala), v kůře kilajové (Quillaya, strom jihoamerický,

řádu růžovitých), v plodech maďalových atd. Všecky způ

sobují do vody dány, že voda se pění jako od mýdla, pro

čež jich ku prádlu na místě mýdla berou. Líhem 80sto

tinovým vřelým vytahuje se z nich saponin, původ té vlast

nosti; skládá bílé klky chuti zasladlé a škrablavé, snadno

rozpustné ve vodě a líhu. Vodnatý roztok třepán jsa silně

se pění. Složení nedokonale známo; víme jen, že se kyseli

nami rozkládá v uhlohydrát povahy gummovité a ve hmotu

podobnou kyselině chinovové.

Crocin (v šafránu), thujin, datiscin, ononin, fillyrin,

konvolvulin a j. jsou též glykosidy obojetné.
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c) Glykosidy siličnaté.

199. Amygdalin CoH„NO,+6Aq nachází se v man

dlích hořkých (nikoli sladkých) a vůbec v jádrech č. pecko

vicích ovoce peckatého (meruněk, broskví, třešní, slív atd.),

též v poupatech stromův jabloňovitých (Sorbus, Amelan

chier), a v listech bobkotřešně a střemchy (Prunus Lauro

cerasus, P. Padus). Ve všech jmenovaných částech spolu

s ním je přítomna zvláštní látka povahy bílkovité, která

jej za přítomnosti vody a jistého tepla rozkládá a emulsin

č. synaptas pojmenována byla; proto se nemůže amygdalin

vodou vytahovati, leč jen líhem. Obyčejně připravuje se

z mandlí hořkých, jež třeba jest dříve rozemleté tlačením

oleje zbaviti, pak líhem vyvařiti. Odvar se zdestiluje, až

ho jen čásť zbude, zbytek pak smísí se s étherem, jímž se

amygdalin sráží.

Tvoří malé bílé, slabé, lesklé lupínky, chuti slabě hořké,

snadno rozpustné ve vodě a líhu, nic v étheru. Teplem

mírným pouští vodu krystalovou. Roztok amygdalinu vod

natý emulsinem za tepla mírného (20–40°) rychle a doko

nale se rozkládá v silici hořkomandlovou, cukr a kyano

vodík C40H27NO22+4HO=C14HgO, + 2C,„H,2O, HC,NH,

pročež jej za sloučeninu sdruženou látek jmenovaných míti

dlužno. Z toho vysvítá, proč silice hořkomandlová z hoř

kých mandlí vodou politých teprvé za čas (takřka kvaše

ním) se vyvinuje, a proč hořké mandle vřelou vodou spa

řené žádné silice více neposkytují (emulsin totiž, mající

povahu bílku, se tím sráží a účinnosti pozbývá). Mléko

mandlové (ze sladkých mandlí připravené) má v sobě mimo

vodu cukr a drobně rozptýlený olej také něco emulsinu :

přidáli se k němu amygdalinu, ihned je cítiti zápachem a

chutí kyanovodík i silici hořkomandlovou.

200. I v jiných rostlinách nacházejí se látky obojetné,

ve vodě rozpustné, jež účinkem kyselin a kvasidel v

cukr a silici se rozkládají; nýbrž možná, že všecky silice

tou cestou se tvoří, jen že posud o těch látkách málo víme.

Tak npř. v kůře a v jehlách smrku a chvojky (Pinus syl

vestris, Thuja occidentalis) nachází se látka beztvárná, hnědá,
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hořká, ve vodě a líhu snadno rozpustná, pinipikrin C,H,O,a.

Tato se kyselinami rozředěnými za tepla rozkládá v

cukr a silici kyslíkatou ericinol CooH10O,; neboť C,,HagO,

+2HO=C20H10O, +2C,2H12O12 -

HLAVA IX.

Třísloviny (Gerbstoffe).

201. Názvem tříslovin rozumíme sloučeniny potrojné

(bezdusičné), pevné, z většího dílu beztvárné, účinkův slabě

kyselých, chuti čistě svraskavé (trpké), jež s kysličníky

těžkých kovův nerozpustné barevné sloučeniny poskytují,

jmenovitě ale soli železité v nejmenším množství modročer

ně neb zelenočerně zabarvují; také klih a bílek srážejí,

s nimi ve spojení vcházejí a je nerozpustné činí. Kůže zví

řecí čerstvá je dychtivě pohlcuje a jimi v kůži vydělanou

čili usni (Leder) se mění, t. j. vice nehnije a ve vodě více

nepuchne. Název svůj mají od třísla (kůry dubové), které,

jsouc bohato na tuto látku, hlavně k vydělávání koží slouží.

Alkaliemi všecky na vzduchu přerychle se okysličují, hně

dnouce a černajíce; v ohni netěkají bez proměny, ale roz

kládajíce se poskytují sublimát krystalovaný, jenž při

větší jich části tatáž látka (Oxyfén) jest.

Dříve za to pokládáno, že jen jedna tříslovina jest;

nyní ale víme, že téměř každá rostlina svou zvláštní má

(dubová, chinová, kávová, morušová atd.), jenž ale posud

málo propátrámy jsou. Nejlíp známe duběnkovou. Co se

týče vniterného složení tříslovin, vímeť o něm posud málo

co jistého ; tříslovina duběnková rozštěpuje se kyselinami i

alkaliemi v cukr a kyselinu duběnkovou, zdá se tedy, že

jest glykosid; při ostatních pak tříslovinách bylo by, pro

velikou podobnost jedněch ke druhým, totéž očekávati;

předce pak aspoň o jedné, katechové, dokázáno, že glyko

sidem není. Proto nic bezpečného na ten čas stanoviti ne

lze, proto také jsme třísloviny ke glykosidům nepřipojili, ale

ve zvláštní oddíl sebrali.

V. Šafařík, Chemia. 37
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Tříslovina duběnková.

202. Tříslovina duběnková (Gallusgerbstoff) čili ky

selina duběnko-tříslová (Gallusgerbsäure), jináče tannin, na

chází se hojně v duběnkách levantských z dubu hálkového

(Quercus infectoria), výrostcích kulatých, jež jak známo vosa

duběnková (Cynips gallae) způsobuje, také v duběnkách z

našich dubův domácích, pak v duběnkách čínských a ve

škumpě koželužské (Rhus coriaria). Kůra dubová obsahuje

v sobě tříslovinu jinou, rozdílnou. Duběnky levantské dobré

mají od 35 do 60%, čínské až k 70% třísloviny v sobě;

nečisté nabývá se vyvařením tlučených vodou a odkouřením

odvaru zcezeného teplem mírným, by vzduch neměl pří

stupu. Čisté ale takto se nabývá: duběnky tlučené dají se

do skleněné nálevky dlouhé a úzké, kterou lze nahoře ne

prodyšně zavříti; zoban je zlehka zacpán bavlnou, duběnky

se polejí étherem a nálevka se zacpe. Po několika hodi

nách, když éther celou hmotu pronikl, otevře se nálevka,

by éther pomalu protécí mohl. V podstavené lahvici dělí

se tekutina ve dvě vrstvy; hořejší je éther s málem tříslo

viny, dolejší je hustý roztok třísloviny v étheru, jenž tu

znamenitou vlastnost má, že se s větším množstvím étheru

nemísí. Ten třeba ve vzduchuprázdnotě vysušiti : zbytek

je čistá tříslovina.

Hmota téměř bezbarvá (nažlutlá), beztvárná, prášku

bílého; rozpustná ve vodě, líhu, étheru; chuti silně svra

skavé (nic však hořké ani kyselé). Lakmus silně červení.

Roztok její na vzduchu, obzvláště vařením, hnědne, ana se

okysličuje. Solmi přidanými (chlóridem sodnatým a drasel

natým a j.) z roztoku se vylučuje; taktéž větší množství ky

selin mineralných (sirkové, solné) ji sýrovitě sráží. Jindy

myslívali, že tato sraženina je chemická sloučenina třísloviny

s kyselinou. Znamenité jest chování její k solem železa

a pak k některým látkám živočišným dusičnatým. Soli

železnaté nemění (jen sehnané roztoky bíle sráží), ale že

lezité ihned temně modročerně barví a sráží; totéž se že

leznatými na vzduchu po jisté době (kyslíkem vzduchu) se

děje. Sedlina je sloučenina třísloviny s kysličníkem žele
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zitým (tříslan železitý, gerbsaures Eisenoxyd). Roztok klíhu

zvířecího tříslovinou ihned osazuje žluté klkaté kůže, ve

vodě nerozpustné, nehnijící; dostatkem třísloviny všecken klíh,

dostatkem klihu všecka tříslovina se sráží. Kus kůže čer

stvé neb měchýře dosti rychle tříslovinu pohlcuje a teku

tině ubírá. Taktéž bílek se chová, nýbrž i škrob se po
dobně má.

Soli její jsou nestálé, jmenovitě soli žíravin, na vzdu

chu přerychle se měníce, hnědnouce atd. Tříslan olovna

tý (Tannin-Blei) ukázal se býti výtečným lékem proti otla

ku t. j. ranám kůže z dlouhého ležení u nemocných.

203. Složení tanninu jest posud nejisté; nejčistší má v

sobě asi 52% C, 3'/,% H, ostatek kyslíku, formuli polo

žiti nelze. Dříve za to měli, že tannin s kyselinou duběn

kovou buď jest isomerický, buď aspoň pouhým přijetím vody

v ni se obrací (asi jako škrob v cukr), dáváno mu formuli

C14HgO,o neb CasHoO,s; později objeveno, že se tříslovina

rozštěpuje v cukr a kyselinu duběnkovou, proto dána for

mule C54H22Oa1, neb tato +8HO poskytuje 3C14HgO,o a

C12H,2O12. Ale čím čistší tannin, tím méně cukru posky

tuje; možné, že nejčistší žádného cukru nedává, ale zúplna

v kyselinu duběnkovou se obrací, tedy zase prvotní náhled

podobnosti nabývá.

Rozředěné kyseliny minerálné tříslovinu z roztokův

srážejí, ale delším vřením sedlina opět se rozpouští a tří

slovina spolu rozkládá, rozštěpujíc se v kyselinu duběnko

vou (Gallussäure), která z roztoku uchladlého krystaluje,

a v cukr hroznový, kvasitelný. To samé děje se vřelými

žíravinami (louhem draselnatým), jen že cukr jimi ihned

dále se rozkládá a mění, tak že tekutina tmavohnědá se

tvoří. Totéž děje se působením dusičnaté součásti duběnek,

když duběnky hrubě tlućené a navlhčené za letní doby na

několik neděl stranou postavíme : tříslovina řozštěpuje se

v kyselinu duběnkovou a cukr, tento ale hned kvasí a líh

plodí.

Silnější skoumadla (chlór, kyselina dusičná atd.) tří

slovinu docela zrušují.

204. Užitek třísloviny a neméně užívání její přeroz

37*
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sáhlé jsou: k vydělávání koží (o němž ve hlavě XIII. mlu

víno bude), v barvířství, lékařství, k dělání inkoustu atd.

Zde nás jen inkoust čili černidlo (Tinte) zajímá. Psací in

koust černý podle podstaty své jest tříslan železitý, rozptý

lený ve vodě slizí neb klovatinou zahuštěné, aby nerozpustný

tříslan hned na dno nessedl, ale v tekutině splýval. Při

pravuje se pak obyčejně smíšením odvaru duběnkového s

roztokem skalice zelené (síranu železnatého), taková pak

smíšenina, ač hned černá jest (protože skalice prodajná vždy

již hojně síranu železitého v sobě má), předce černi pravé

teprvé na vzduchu nabývá. Volná kyselina sirková (ve

skalici prodajné obecná) způsobuje žlutnutí písma a rychlé

sežírání per ocelových; tomu lze pomoci troškou ammonia

ku, také pražením skalice. Nad míru prospěšno bráti místo

skalice octan železitý (z octa dřevěného); takový inkoust

neplesniví. 10 č. duběnek, 6 klovatiny, 5 skalice, 50 vody

je dobré srovnání částic. Polovicí vody vyluž duběnky,

čtvrtinou rozpusť klovatinu, druhou čtvrtinou skalici, a

směs vše.

Kyselina duběnková.

205. Kyselina duběnková (Gallussäure) nachází se vol

ná v semenech mangy (Mangifera indica, stromu výcho

doindského) a v listech jadiny (Arbutus Unedo), v dividivě

(luskách poinciany koželužské), v kořenu reveni (Rheum)

atd., s cukrem sdružená tvoří tříslovinu. Duběnky, jež v

létě navlhčené několik neděl kvasily, obsahují jen již kyse

linu duběnkovou, která z odvaru se krystaluje a opětovaným

krystalováním aneb uhlem živočišným se čistí. Také tří

slovina v inkoustu obsažená časem se rozkládá a v kyseli

nu duběnkovou přetvořuje; třepajíce inkoust poněkud dá

vněji připravený s étherem a oddělíce opět éther, nabudeme

vypařením toho étheru kyseliny duběnkové.

Tvoří bezbarvé měkké jehličky lesku hedbávného; roz

pouští se ve 100 č. studené, ve 3 č. vřelé vody, silně čer

vení lakmus, chutná slabě kysele a svraskavě, se solmi že

lezitými plodí sraženinu černomodrou ve mnohé vodě roz
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pustnou, klih ale nesráží, leda jeli spolu sliz přítomna.

Soli poskytuje s 1, 2, 3 rovnomocninami zásady, ale nestálé,

rychle se okysličující (jako soli třísloviny). Roztok její

smíšený se žíravinou na vzduchu ihned kyslík pohlcuje a

řadu znamenitých barev na se béře : žlutne, zelená, modrá,

červená, konečně hnědne a humus osazuje. Roztoky dra

hých kovův stříbra, zlata dokonce redukuje : na tom užitek

její ve fotografii se zakládá.

206. Složení kyseliny duběnkové krystalované je C,,H2O,o

+2Aq; teplem +100° pouští vodu krystalovou a jest pak

C14H2O10: nejisto ale, zdali by ku dvojsytným kyselinám

klásti se měla neb ku trojsytným; prvé podobnější, pak ji

psáti třeba C,,H,Os.2HO. -

Kyselinami rozředěnými se nemění, sirkovou sehnanou

při +140° pouští 2HO a mění se ve hmotu temně červe

nou, krystalovanou, kyselinu rufigallovou C14H,Os (Roth

gallussäure). Teplem +210" (pozorně vedeným) beze zbyt

ku těká, měníc se v kyselinu uhličitou a kyselinu smahlo

duběnkovou čili pyrogollovou C12H6Os (Pyrogallussäure),

která v sněhobílých lupenech sublimuje: C14H2O,o=C,„HgO.

+2CO2. Tato nečervení lakmus, je hořká (nic kyselá),

rozpouští se málo ve vodě, víc v líhu a barví soli železnaté

na černomodro, železité na hnědočerveno. Alkaliemi oka

mžitě hnědne a tak rychle kyslík pohlcuje, že za málo minut

z uzavřeného vzduchu všecken kyslík vytáhne. Drahé kovy

ještě rychleji redukuje než předešlá; roztok její černí stále

a trvale vlasy. Užívá se jí hojně ve fotografii, též v eu

diometrii, a fabrikuje se pozorným sublimováním vysuše

ného odvaru duběnek (strojem vypsaným u kyseliny ben

zoové).

Při +240° mění se kyselina duběnková v černý lesklý

uhel, jenž má složení C12H,O, a povahu slabé kyseliny.

Při kvašení vlhkých duběnek tvoří se vedlé kyseliny

duběnkové také kyselina ellagová CasH2O16, prášek bledě

žlutý, krystalovitý, ve vodě téměř nerozpustný. Památna

je proto, že se z ní často skládají tak zvané bezoary t. j.

oblé kamenité srostliny, které se nacházívají v žaludku a
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střevách různých divokých koz. Přicházejí k nám z orientu

a měly před časy vyhlášené jméno co lék.

- Tříslovina katechová. .

1: 207. Strom luštinatý východoindický, Mimosa Catechu,

obsahuje ve všech částech svých hojnost třísloviny; šťáva

jeho aneb odvar z jeho kůry a větvic zahuštěný přiváží se

k nám odedávna pod jménem katechu (Cachou) co kavaly oby

čejně krychlové buď černohnědé, lesklé, lomu a vzezření

pryskyřicového, buď barvy skořicové, pórovaté, lomu nelesk

lého. Tato látka je (nehledíc k nečistotám přimíšeným)

smíšenina hnědé beztvárné třísloviny katechové (Katechu

gerbsäure) a krystalované kyseliny katechové (Katechu

säure), které posud nebylo lze dokonale od sebe odděliti.

Studená voda přijímá z rozetřeného katechu hlavně jen

tříslovinu, avšak vždy také něco kyseliny katechové; po

dobně mají se alkohol a éther. Tříslovina katechová, po

kud ji nyní známe, je tělo beztvárné, ve vodě, líhu, étheru

rozpustné, sráží roztok klíhový, barví roztoky železité na

zeleno a žíravinami na vzduchu rychle se oxyduje.

Kyselina katechová Ca,H,sO14+6Aq skládá největší

čásť zbytku, jejž katechu prodajné vyluhované vodou stu

denou zůstavuje: zbytek rozpustí se ve vodě vřelé, roztok

zcedí a postaví do chladu. Jemné bílé jehličky, bez chuti.

Slabě kyselá, rozpouští se teprv asi v 1000 č. studené, ve

3 č. vřelé vody. Při +100° pouští 6Aq, při +217° taje, pak

se rozkládá. Klíh nesráží, soli železité barví na zeleno.

Suchým destilováním sublimuje se z ní mnoho pyrokatechinu

C12H2O,=C12H,O2.2HO, hmoty, která, jak se zdá, ze všech

tříslovin povstává, také v dřevěném octu se nachází, a od

některých chemikův jmeno oayfén (Oxyphaensäure) obdržela.

Lesklé bílé lupeny, taje při +112°, těká bez proměny. Al

kaliemi na vzduchu přerychle se okysličuje, drahé kovy

z roztoků v kovové podobě sráží, roztoky železité barví

temně a čistě na zeleno. - -

Katechu slouží nyní hojně v koželužství (místo třísla

dubového) a barvířství (na barvy hnědé a šedé).
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208. Kino (Gummi Kino) je látka podobná ke katechu ;

skládá se z kavalkův čili zrn lesklých hnědočervených,

povahy amorfické. Přichází z východní Indie, také z Afriky,

z různých stromův luštinatých (Pterocarpus, Butea, Cocco

loba). Obsahuje v sobě též zvláštní tříslovinu, která však

posud v čisté způsobě z něho nebyla vybavena; užívá se

ho v barvířství atd. co katechu. Suchou destilací poskytuje

mnoho pyrokatechinu.

Tříslovina morušová.

209. Moruše barvířská (Morus tinctoria) má dříví pěkně

žluté, jež jmenem žlutého dřeva (Gelbholz) v barvířství

rozsáhlého užívání má. Příčina této žluté barvy je zvláštní

tříslovina žlutá, která je celé proniká, nýbrž někdy v jádře

kmenův čistá se nasazuje. Ze silného odvaru žlutého dřeva

chladnutím co prášek krystalový se usazuje,

Tříslovina morušová č. kyselina morušo-tříslová (Morin

gerbsäure) je prášek jasně žlutý, krystalovitý (tím se ode všech

jiných tříslovin dělí), chuti sladko-svraskavé, ve vodě, líhu,

étheru rozpustná, z roztoku se kyselinami nesráží, ovšem

ale a dokonale klihem neb čerstvou blanou zvířecí, solmi

železnato-železitými černozelenou sedlinu pouští. Při +200°

taje, při +270° se rozkládá a poskytuje mnoho pyrokate

chimu, také alkohol fénylový. Kyselina morušo-tříslová vy

hání uhličitou a má krystalovanou sůl olovnatou. Formuli

jí posud nelze bezpečně přiděliti,

Mimo kyselinu morušo-tříslovou je v žlutém dřevě také

kyselina morušová (Morinsäure), a sice co morušan vápe

natý, pěkně žlutý. Kyselina sama C14H2Os je bílá.

Žluté dřevo je důležité barvivo.

210. Mimo vypsané třísloviny jest ještě přemnoho jiných,

ač posud příliš nedokonale známých, neboť téměř každá

blížeji propátraná rostlina podává tříslovinu od jiných více

méně (ač ovšem jen málo) rozdílnou, tedy osoblivou. Ta

kové nalezeny v mařince (Asperula), ve svízeli (Galium), ve

vřesu (Calluna), rojovníku (Ledum), pěnišníku (Rhododen
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dron), v sosně a ve m. j. Zde jen ještě o chinové a kávové

budiž zmínka.
-

Kůra chinová, z různých druhův cinchony (řád moře

movitých) obsahuje tříslovinu chinovou (Chinagerbsäure),

spojenou dílem s kysličníky kovův, dílem se zásadami rost

linnými, chininem a cinchoninem. Čisté nabývá se dosti

nesnadno; je beztvárná, málo barvená, rozpustná, chuti

čistě trpké. Na vzduchu přerychle se okysličuje a hnědne;

soli železité barví na zeleno, klíh sráží. Kyselinami se roz

kládá a plodí červený, ve vodě a kyselinách nerozpustný

prášek, červeň chinovou (Chinaroth), jenž v alkaliích zele

nou barvou se rozplývá. Tato červeň v některých kůrách

chinových již hotova se nachází a je barví.

Zrna kávová obsahují tříslovinu kávovou (Kaffeegerbsäure);

tatáž nachází se v čaji paraguayském (lupenech cesminy, Ilex

paraguayensis); čaj čínský obsahuje místo ní kyselinu boheo

vou, velmi podobnou. Tříslovina kávová je hmota žlutavá, bez

tvárná, snadno rozpustná, chuti svraskavé; klíh nesráží, ale

soli železité na zeleno barví. Horkem se v uhel obrací a

těkavé oleje příjemného zápachu kávového (též pyrokate

chin) poskytuje. Destilována s burelem a kyselinou sirko

vou poskytuje chinon. Lakmus červení, soli její na vzduchu

zelenají, neboť se okysličuje a v kyselinu viridovou mění,

tak jmenovanou, protože soli její pěkně zelené jsou; proto

npř. odvar surové kávy s ammoniakem smíšený pěkně ze

lená, že ním lze malovati. Viridan vápenatý (viridin

saurer Kalk) je příčinou zelenavé barvy surových zrn

kávových,

HLAVA X.

· · · Netečné látky rostlinné,

211. Sem klademe jistý počet látek organických, dílem

krystalovaných, dílem beztvárných, jež jednak pro neurči

tost povahyjich chemické,jednak pro nedostatečnou jich zná

most k žádné jiné třídě látek organických bezpečně přiděliti

nemůžeme, ač o tom pochyby není, že čím důkladněji bu
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dou propátrány, tím více jich bude moci přiděleno býti ke tří

dám jiným povahy určitější. Velká část těchto netečných

látek rostlinných má chuť nesnesitelně hořkou, pročež mnohdy

jich nazýváno hořčinami (Bitterstoffe), jiné naopak sladké

jsou a ty byly sladinami (Süssstoffe) jmenovány; k těmto

bylo by lze klásti také lžecukry, o kterých jsme již na

konci uhlohydrátův jednali. Počet látek této třídy je pře

veliký, ana téměř každá rostlina, kterou posud událo se

blíže zpytovati, zvláštní takovou látku v sobě chová ; · větší

však díl jich tak nedůkladně známe, že ani sloučenství ne

víme; mimo to jest užitek jich skrovný, tak že zde jen

o některých na ukázku pojednáno budiž.

212. Aloin Ca,H,sO,4+aq. Pod názvem (nepřiměřeným)

pryskyřice aloové (Aloeharz) nachází se v obchodu zahu

štěná šťáva z tučného listí různých aloesův (Aloe socotrina,

spicata, vulgaris); tvoří lesklé, tmavohnědé, průsvitavé ka

valy, povahy docela beztvárné, rozplývá snadno ve vodě

a chuť má nad míru hořkou. Slouží v lékařství co prostře

dek počistivý. Nejlepší přichází z Arabie (sokotorská) a

z Antil (barbadská), méně účinná z mysu Dobré Naděje.

Ve všech těchto hmotách je obsažen aloin; čistý dobývá

se nejsnáze z aloesu barbadského, jež třeba studenou vo

dou dokonale vyloužiti, a výtahy zcezené ve vzduchuprázd

notě teplem vzdušným odkůřovati. Vylučují se krystaly,

jež třeba od matečního louhu pijavým papírem odděliti a

překrystalovati.

Tvořít aloin hvězdovitě skupené jehličky barvy bledě

žluté, ve vodě a líhu studených skrovně, v teplých i hojně

rozpustné, chuti zasladlé, pak ale hořké. Při + 100° poušti

vodu krystalovou, vyšším teplem mění se ve hnědou pry

skyřici. Roztok již při + 100° hnědne a se rozkládá, ještě

rychleji, jeli alkali v něm. Brómem se mění v tribrom

aloin Ca,H18BraO14. Kyselinou dusičnou vřelou mění se v

kyselinu chrysammovou C14H(NO,)„OaHO, prášek žlutoze

lený, předrobně krystalový, ve vodě téměř nerozpustný,

hořký; její soli (chrysammany) jsou všecky krásně a temně

červené s leskem kovovým zlatozeleným, ve vodě se málo

rozpouštějí barvou purpurovou, v ohni třaskají. Aloe su

rové poskytuje mimo kyselinu chrysammovou také pikro
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vou, zpočátku pak tvoří se kyselina aloetová C14H2(NO,)„O2,

prášek drobně krystalovaný, barvy oranžové, solí temně ru

bínových. Kyselinou chrysammovou barví nyní hedbáví

na růžovo. -

213. Pikrotovin CooH,aOs nachází se v chebulích (Kok

kelskörner, semenech kře tropického Menispermum cocculus),

jak známo jedovatých, tak že rozmělněná a do vody sto

jaté vržená rychle ryby omamují. Vytahuje se z nich líhem

a krystaluje v bílých drobných lupencích chuti nesnesi

telně hořké. Voda je málo rozpouští, hojněji líh. Jsou

krutý jed; malá dávka působí závrať a křeče, větší smrt.

Antiarin CasH2oO,o nachází se v pověstném jedu upa

sovém, jejž Javané z mléčné šťávy stromu upasového č.

ančárového (Antiaris toxicaria, řádu kopřivovitých) při

pravují. Mocnější však je tak zvaný Upas Radža, jed va

řený z kořene kulčiby lezavé (Strychnos Tieuté, řád Apo

cyneae), jenž obsahuje v sobě strychnin. Antiarin krysta

luje se v perlově lesklých lupínkách, ve vodě studené málo,

snadněji ve vřelé rozpustných, velmi hořkých. Jeden milli

gram jeho vpraven do rány nějaké již neodvratně smrtí.

Quassiin v dřevě quassiovém, známém pro svou hořkost

(Quassia amara, Picraena excelsa, stromy z řádu simarubo

vitých, domácí v Surinamu a Brasilii), krystaluje se v zrnkách

bílých, málo rozpustných, hořkosti neslýchané. Taje co

pryskyřice nějaká. Má složení CaoH12O6:

Absynthin je původ hořkosti pelyňku (Artemisia absyn

thium). Je hmota hnědožlutá, nedokonale krystalovaná,

prášku žlutého, ve vodě málo, v alkoholu a žíravinách sna

dněji rozpustná, chuti nesnesitelně hořké. V kyselině sirko

vé se rozplývá barvou červenožlutou, na povětří krásně a

temně modrající. Složení Ca2H22O1o.

· 214 ·Znamenité látky jsou obsaženy v kořenech dvou

rostlin okolíkatých : Athamanta oreoselinum a Peucedanum

officinale. Kořen prvé z nich étherem vyluhován poskytuje

po vypaření étheru veliké bezbarvé a lesklé 4stěnné hra

noly athamantinu C4sHaoO14, jenž teplem +79° taje, ve

vodě se nerozplývá, ovšem ale v líhu a étheru, alkaliemi

pak a kyselinami se rozštěpuje v kyselinu valerovou a oro

v : : : >:] ... … : : | : * *-
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*elon CasHoOo; C,sH300,4=2C10H100, H CasHoOo Oroselon

podobá se velmi athamantinu a mění se vřelou kyselinou

solnou v oroselin C,,H2O, ; CasHoOo +2HO=2C,,H,O,.

Oroselon má složení bezvodé, oroselin hydrátované kyseliny

benzoové. - - - - -

Peucedanin CasH24O,a vytahuje se z kořene peuceda

nového líhem; krystaluje se v hranolech 6bokých, taje teplem

+75°, má chuť hořkou a rozštěpuje se žíravým draslem v

oroselin a kyselinu angelikovou : CasH,H,2+4HO=2C,„H,O,

+2C14HgO,. **

Santonin CaoHsO,(?) je obsažen v květech nerozvitých pe

lyňku tatarského a Sieberova (Artemisia Santonica, A. Sieberi),

z nichž první v Persii a Tatarsku, druhý v Paléstině domo

vem. Květnaté hlávky těchto rostlin sušené jsou známý

lék proti hlístám pod jménem semena škrkavičného (semen

Cynae); účinek však jejich pochází spíše ze silice nežli ze

santoninu. Santonin se z nich vytahuje vřelým mlékem

vápeným, z něhož pak kyselinou solnou se sráží. * * *

Z líhu krystaluje se v bílých 6hranných deskách, chuti

slabě hořké. Taje při +136" a tuhne slohem krystalovým;

těká dílem bez proměny. Je slabá kyselina, neboť má s

draslem, nátronem, vápnem a barytem sloučeniny krysta

lované, ty však již dostatkem horké vody se rozkládají. -

215. Glykyrrhizin je látka sladká, obsažená v sladkém

dřevě (kořenu lékořice, Glycyrrhiza glabra). Odvar slad

kého dřeva sráží se s octem olověným (Ac3PbO), sraže

nina, sloučenina glykyrrhizinu s kysličníkem olovnatým,

dobře promytá, rozkládá se sírovodíkem, a roztok glykyrr

hizinu zcezený ze sirníku olovnatého zvolna se odkuřuje.…

Látka beztvárná, žlutá, lesklá a průzračná, teplem

+200° černající a se rozkládající. Ve vodě přesnadno

rozplývá, chuť má silně sladkou, pak škrablavou. Nekvasí,

nemá účinku na světlo polarisované. Kyselinami se z roz

toku co klkatá sedlina vylučuje (jako tříslovina duběnková),

taktéž solmi kovův npř. chlóridem barnatým, ovšem ve

spojení se zásadou soli. Složení CagH24O14. Tvoří hlavní

čásť známého cukru lékořicového (Lakritzensaft), totiž do
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sucha vypařeného odvaru z kořene, jenž ovšem přimíšením

jiných látek a následkem připálení černý jest,

* * * *

HLAVA XI.

Barviva ústrojná

216. Tak zoveme sloučeniny organické, barev živých a

spolu stálých č. trvanlivých, které tím samým ku barvení

tkanin a j. se hodí. Chemická povaha jejich tak málo jest ur

čita, že je v tom ohledu nesnadno jest blíže vylíčiti, což

hlavně v tom svůj původ má, že do řádu barviv (Farbstoffe,

Pigmente) vskutku látky v chemickém ohledu docela různé

se kladou, z té ovšem příčiny, že větší díl jich posud tak

nedokonale propátrám, že jim jiného vhodnějšího místa dáti

nelze.

Barviva nacházejí se v říši rostlinné, málo ve zvířecí,

a sice v částech nejrůznějších: květech, plodech, listech,

kořenech atd. Mnohá nejsou hotova v rostlině, leč teprvé

se tvoří (účinkováním slunce a kyslíku aneb jiných skou

madel) z látek bezbarvých, jež v tom pádu chromogeny zo

veme. Barviva ústrojná jsou vesměs těla pevná, dílem bez

tvárná, mnohá však krystalovaná, ve vodě málo neb nic

nerozpustná, snadněji v líhu, étheru neb žíravinách. Větší

díl jich má povahu slabých kyselin, an se zásadami se spo

jují, poskytujíce sloučeniny též barvené, a sice mnohdy barvy

dle různých zásad různé, pročež možno jedním barvivem

vícero barev způsobiti. Sloučeniny s alkaliemi jsou oby

čejně rozpustny, se zeminami (nade vše s kysličníkem hli

nitým) a kysličníky těžkých kovů (jmenovitě cíničitým a

olovnatým) nerozpustny: tyto slují laky barevné (Lackfarben).

Jiná barviva jsou povahy dokonce netečné (indych), jiná zása

ditá (berberin), jiná mají vlastnosti pryskyřic (barvivo alkanny,

kurkumy). Uhel živočišný z roztokův vodnatých neb lího

vých je sráži a dychtivě pohlcuje; také vlákno rostlinné

(cellulosa) a zvířecí (vlna) k některým velikou příbuznost

chová. .

217. Učinkováním silnějších skoumadel větší díl barviv



581

se rozkládá a mění, barvu tratí. Jmenovitě se tak děje

okysličením; mnohá již kyslíkem vzdušným na slunci se

okysličují a bělají (pravíme, že slunce barvu vytahuje), u

jiných teprvé chlór tak působí, obzvláště jeli vlhko pří

tomno, neboť Cl+HO=ClH+O, kyslík tak uvolněný oxy

duje barvivo a tudíž je bílí. Kyselina siřičitá se mnohými

barvivy se spojuje ve sloučeninu bezbarevnou, silnějšími

však kyselinami se opět vyhání, čímž barva původní se

vrací. Někdy však děje se kyselinou siřičitou desorydací

barviva, neboť SO,+O=SO, kyslík k tomu potřebný ubírá

se barvivu, a v tom pádu barvu již nelze navrátiti. Mnohé

barvy také jináče lze vybíliti, npř. zinkem a kyselinou sir

kovou (tu se vodík vyvinuje) aneb sírovodíkem; není však

jisto, zdali v těchto případech vodík s barvivem se slučuje,

aneb jemu kyslík ujímá. Mnohá barviva (npř. karmin)

také kyselina dusíková (NO3) rychle bílí.

218. Barvířství (Färberei), důležitá větev průmyslu, za

bývá se upevňováním organických barviv na tkaniny a

vlákno rostlinné (len, bavlnu) neb zvířecí (vlnu, hedbáví).

Některá barviva, velmi stálá a nerozpustná, bez další po

moci tak pevně na vlákně se usazují, že vodě, mýdlu (al

kali) a slabým kyselinám vzdorují t. j. nepouštějí ani se ne

mění, takové barvy zoveme samostatné (subjektive Farbstoffe);

jiná pro rozpustlivost svou nevzdorovala by ani vodě ani

mýdlu, a musí proto v nerozpustnou formu převedena býti,

aby byla stálá (ächtfärbig); k tomu konci způsobuje se na

tkanině útlá a ji dokonale pronikající sraženina nějakého

kysličníku (jmenovitě hlinitého neb cíničitého), ten pak na

močením tkaniny do barviva rozpuštěného s ním se slučuje

a nerozpustný lak činí. Barviva druhého způsobu slují pří

mětná (adjektive Farben). Látka, která barvivo přímětné

ke tkanině váže, sluje v barvířství mořidlem (Beize).

Barvářství zabývá se hotovením barev sloužících k malbě

ve vodě a oleji, k natírání atd. Mnohé z těch barev jsou

neorganické, jiné organické; tyto pak jsou šťávné (Saftfar

ben), t. j. ve vodě rozpustné, aneb lakové č. krycí (Lack

farben, Deckfarben). Laky barevné, t. j. nerozpustné slou

čeniny barviva se zásadami, mají obyčejně kysličník hlinitý
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aneb cíničitý za základ, a připravují se smíšením odvaru

barviva s roztokem kamence aneb soli cínové neb pin

kové (SnCl, NH,Cl), kdežto pak lak buď hned, buď pří

davkem sody se vyloučí. Laky nepravé jsou mechanické

smíšeniny barviva se škrobem, křidou atd.

Z nedostatku lepšího dělidla řadíme barviva dlé barev

a činíme počátek s těmi, která důkladněji známa jsou.

Červec.

219. Červec č. kočenila (Cochenille) je sušený hmyz

(Coccus cacti), žijící na nopálu a tuně (Cactus Opuntia, C.

Tuna.) Tento hmyz dílem volně žije, dílem a hlavně

z úmyslu ve velikých sadech nopálových (nopalerias) se pě

stuje. Jen samice obsahuje v sobě drahocenné barvivo, jež

zajisté z rostliny béře, na které žije, neboť květ nopálu ob

sahuje v sobě totéž barvivo. Hmyz smítá se s rostliny a

suší buď horkem slunečným, buď v peci. Dobrá kočenila

tvoří lehká, svraštělá zrnka, povlečená bílým práškem (tu

kem), rozemnutá je prášku purpurového a obsahuje v sobě

téměř 50% kyseliny karmínové CasH,aO,s.HO (Karmin

säure), která pravé barvivo její jest. Čisté pro přítomnost

tuku a dusičnatých látek zvířecích nesnadno se nabývá :

třebať kočenilu rozemletou vařiti ve vodě mnohé, odvar pro

cezený sraziti octanem olovnatým, sraženinu dokonale pro

mytou rozložiti sírovodíkem, znova vyvařiti vodou a znova

sraziti octanem olovnatým. */, sraženiny druhé (též promyté)

rozloží se sírovodíkem a vyvaří vodou, pak se odložená

stranou '/, sraženiny druhé delší čas v odvaru sraženiny

rozložené zavlažuje, tento procedí a do sucha vypaří. Zby

tek ještě étherem tuku zbaviti potřebí.

Hmota beztvárná, temně purpurová, ve vodě a líhu

snadno, v étheru méně rozpustná, již při +136° začíná se

rozkládati. Roztok karmínový kyselinami jasně červeno

žluté barvy nabývá, alkaliemi krásně a temně purpurovatí,

zemnitými alkaliemi a solmi těžkých kovův temně červeně

se sráží. Sloučeniny ty jsou karmínany vzatých k tomu ky

sličnikův. Karmínan hlinitý (karminsaure Thonerde) sluje
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vůbec lak karmínový (Karminlack) a je známá ohnivá barva

malířská.

Vřelou kyselinou dusičnou mění se kyselina karmínová

v kyselinu nitrokokkovou CIeHg(NO,),Og+2aq, která se v žlu

tých deskách krystaluje a žluté, v ohni třaskající soli po

skytuje.

220. Odvar kočenily pro přítomnost jiných látek mimo

kyselinu karmínovou poněkud rozdílně se chová. Kamen

covým roztokem hned se sráží, alkaliemi violovatí, kyseliny

pak z něho vylučují prášek přejemný a ohnivě červený:

karmín. Totéž činí soli kyselé (vinný kámen, sůl šťavelová).

Tato sedlina není čisté barvivo (kyselina karmínová), neb

to je ve vodě, kyselinách i žíravinách rozpustno, leč slou

čenina aneb směs jeho s proměněnou (sraženou) látkou ži

vočišnou (dusičnatou), mající povahu klihu neb bílku. Pří

davek bílku neb rybího klihu k odvaru kočenily činí snad

nější ssednutí sraženého karmínu; ten pak zcezen a sklo

vatinou smíšen tlačí se do kadlubův a suší. Barva či oheň

karmínu řídí se dle čistoty jeho; pro drahocennost svou

porušuje se škrobem, rumělkou, bělobou, lakem karmínovým:

všecky tyto přídavky poznáš, zavlažujíc karmín rozmělněný

v ammoniaku, který jen barvivo rozpustí, vše jiné neroz

puštěné zůstavě. Lak karmínový připravuje se smíšením od

varu kočenilového a roztoku kamence, aneb zvařením ko

čenily v roztoku kamencovém a sražením té smíšeniny so

dou: lak ten je karmínan hlinitý, a oheň i sytost barvy zá

visí od většího neb menšího množství čistého barviva. Slouži

jako předešlý. Ammoniak vytahuje z něho barvivo a zůsta

vuje kysličník hlinitý. Čínský karmín, nad jiné ohnivý,

sráží se troškou chlóridu cíničitého, a má svůj oheň z při

míšeného karmínanu cíničitého.

Nejlepší inkoust červený připravuje se z kočenily. Buď

se rozpustí karmin v slabém ammoniaku, zcedí a s klovati

nou smísí, aneb takto: 1 č. kočenily rozetřené se 2 č. čistého

uhličitanu draselnatého a 20 č. vody zavlažuje se 2 dni, pak

se přidá 6 č. vinného kamene čistěného a % č. kamence,

zahřívá se, pokud uchází kyselina uhličitá, tekutina se zcedí a

sedlina ještě 3 č. vody proplákne; v moku se rozpustí 1 č.
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klovatiny a 1'/, č. silného líhu. Druhý předpis je výtečný,

Kermes (Alkermes) je hmyz podobný (Coccus ilicis), ži

jící na cesmíně (Ilex aquifolium) a obsahuje totéž barvivo

co kočenila, méně se ho však užívá. Podobně červec lakový

(Coccus lacca), jenž vytékaní laky způsobuje.

Mořena,

221. Mořena (Krapp)je kořen rostliny též tak nazvané(Rubia

tinctorum, Färberröthe), která po celé střední Evropě roste, ale

v Levantu, jižní Francii a Hollandsku se sází. Kořen po

třebuje k vyspění svému 2–3, nýbrž 4–5 let, a je za

čerstva čistě žlutý. Dospělý vybírá se, očišťuje se ze země,

suší prvé na vzduchu, pak v sušírnách teplem asi +40°,

konečně se mlácením kůry zbavuje, která podlejší druh

toho barviva tvoří. Nyní je kořen červenavý a přiváží se

zlevantu ve svazcích pod jmenem lizzari neb alizari. Mele se

pak na mouku a ta jest v užívání u barvířův. Je prášek

více méně jemný, hnědočervený, zápachu zvláštního zaslad

lého, nepříjemného; některý je docela suchý, jiný vlhký

a měkký.

Čerstvý kořen mořenový obsahuje mimo látky vedlejší

(cukr, pektin, kyselinu citronovou a j.) zvláštní žlutou, kry

stalovanou látku, kyselinu ruberythrovou, která se účinkem

kvasidel a kyselin v cukr a barvivo rozštěpuje, tedy gly

kosid jest, Kořen však sušený podstupuje časem změnu

(kvašení), následkem které se barvivo vybavuje, tak že za

2–3 léta nejvíce volného barviva obsahuje; pak jde kva

šení dále a i barvivo se rozkládá, tak že konečně mořena

se dokonce zkazí.

222. Kyselina ruberythrová CaaH,sO,s je i v čerstvém ko

řenu jen po skrovnu obsažena, mořena prodajná má jí v sobě

jen asi '/15ooo. Mořena se vodou vyvaří; odvar scezený srazí

se octanem olovnatým (jenž sráží kyselinu citronovou a bar

viva), pak scedí a srazí octanem trojolovnatým. Sraženina rů

žová – ruberythran olovnatý–rozloží se sírovodíkem a rozlo

žená líhem vyvaří, z něhož sekrystaluje kyselina ruberythrová

v jehlách citronově žlutých, málo ve vodě, více v líhu rozpust
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ných. Kyselinami vřelými rozředěnými rozštěpuje se v cukr

i alizarin, barvivo mořeny: C32H,sO,s=C12H2O,a+C,„HgOg.

V alkalích rozpouští se barvou krvavou, kyseliny pak z roz

toku srážejí alizarin.

Kořen mořeny mletý a nečerstvý má jen málo kyseliny

ruberythrové, víc alizarínu a purpurinu, dvou barviv, podob

ných k sobě nad míru a v ohledu nejednom.

223. Alizarin CooHgOg+4aq čistý dobývá se z kořene

jen obtížně. Mletá mořena vodou na těsto se rozdělá, '/,o

sehnané kyseliny sirkové přičiní a vše několik hodin teplem

+100° zahřívá; pak se mořena vodou důkladně promyje a

rozředěným roztokem sody vyvaří, jenž barvivo rozpouští,

avšak kyselinou solnou přidanou zase pouští. Toto (ještě

nečisté) třeba sebrati a z líhu několikráte krystalovati.

Tvoří šestiboké desky aneb lupeny a hranoly hnědožluté,

jež teplem +100° vodu krystalovou pouštějí a krásně čer

venají. Vyšším teplem v jehlách krásně zářových sublimuje,

vždy pak veliká část se ho rozkládá; v studené vodě téměř

nic, také u vřelé pramálo se rozpouští, snadno v étheru a líhu

barvou žlutočervenou. V alkaliích rozplývá a působí roz

tok purpurový (violový), jenž jeli sehnaný, modré světlo z

povrchu svého odráží. V roztoku kamencovém se nerozpou

ští, ani ve vřelém. Kyselina sirková jej rozpouští, vodou zase

bez proměny se sráží. Roztok kamencový v roztoku aliza

rinovém působí sraženinu krásně červenou, tak zvaný lak

mořenový (Krapplack), známou barvu malířskou, stálejší

v oleji a vodě nežli karmín, ač méně ohnivou. Sloučenina

tato z alizarinu a kysličníku hlinitého je základ slavné čer

veni turecké (Türkischroth).

224. Purpurin C,sHgOg+aq nachází se v mořeně pro

dajné mimo alizarin. Mořena, která byvši s vodou a kvas

nicemi smíšená, několik týdnův teplem letním kvasila, ob

sahuje jen purpurin, jenž pak podobným způsobem co pře

dešlý z ní se vytahuje.

Čistý krystaluje se co měkké oranžové jehličky, jež při

+100° vodu krystalovou pouštějí, vyšším teplem sublimují,

ve vodě a líhu se rozplývají, a také v teplém roztoku ka

mencovém, červenou barvou rozpustny jsou, tak že tím obě

V. Šafařík, Chemia.
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barviva od sebe odděliti možno. Roztok v alkaliích má

barvu třešňovou (rozdíl od alizarinu). Se zásadami posky

tuje rovně barvené sloučeniny (laky) co alizarin, a tkaniny

slušně připravené barví neméně ohnivě.

Kyselinou dusičnou mění se jak alizarin tak purpurin

v kyselinu fthalovou C16H2Os.

225. Byloť nahořepraveno, že alizarin v mořeně původně

s cukrem sdružen, a že kvašením kořene zpočátku jen cukr,

pak ale i samo barvivo se rozkládá. Taktéž víme, že ali

zarin kyselinou sirkovou sehnanou se nemění. Na tom za

kládá se fabrikací garancinu. Mletá mořena míchá se s ky

selinou sirkovou, která byla s rovnou částí vody smíšena,

a zahřívá se delší čas na +100°. Tím se zajedno odstraní

zásady, se kterými barvivo v mořeně spojeno, zadruhé pak

(a to hlavní) rozštěpuje se kyselina ruberythrová v cukr a

volné barvivo. Vymýváním pak odstraní se z mořeny vše,

co je rozpustného (cukr, kyselina citronová, pektin, soli

minerálné) a zbývá téměř jen cellulosa i alizarin. Po vy

mytí a sušení máme prášek temnohnědý, bez vůně a bez

chuti, jenž 5–7kráte více barví, nežli mořena pouhá, a

jejž dle libosti dlouho lze schovávati. Z garancinu dělá se

výtah lihový, jenž odkouřen zůstavuje hmotu temně žluto

hnědou, tak zvaný kolorin ; tato nad míru silně barví (100

kráte i víckráte silněji kořene mletého), a je nečistý alizarin,

smíšený ještě s tukem a pryskyřicí. Garancé (Garanceux)

je mořena, kterou již barveno bylo, která ale předce ještě

barvivo v sobě má a týmž způsobem co garancin byla

truzena. Barví ovšem mnohem slaběji nežli garancin. Lak

mořenový (Krapplack) připravuje se jak z mořeny, tak z ga

rancinu: obojí vyluhuje se za horka roztokem kamencovým,

a tak se sráží po troškách roztokem sody. Barvy má roz

ličné od růžové do purpurové, nýbrž pilnou prací a čistými

skoumadly nabývá se laku, jenž karmínu co do ohně se

rovná.

Mořena je po indychu nejdůležitější barvivo; nade vše

slouží k barvení na turecko (Türkischroth); pomocí různých

mořidel ale barví také na růžovo, violovo, černo atd.
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Kampeška i fernambuk.

226. Kampeška (Blauholz, Campecheholz) pochází z bra

silského stromu luštinatého, Haematoxylon campechianum,

a přiváží se k nám v celých kmenech č. kládách, barvy

žlutočervené, chuti zasladlé, zápachu zvláštního (fialkovému

nenepodobného). Vodnatý odvar jeho zahušťuje se do sucha

a prodává jménem extraktu kampeškového (Blauholzextrakt),

hmoty černé, beztvárné, nedocela ve vodě rozpustné. Ether

z ní vytahuje barvivo, jenž pak z étheru se krystaluje. Čisté

barvivo, hématorylin, Ca2H,,O,2+6aq, krystaluje se v červeno

žlutých průhledných a lesklých hranolech, orthorhombických,

rozpouští se málo ve vodě chladné, snadno ve vřelé a

v líhu; roztok žlutočervený ma chuť sladkou. Alkaliemi

roztok červená a rychle kyslík vzdušný pohlcuje; totéž

ovšem děje se ammoniakem; kyselina octová pak sráží

z roztoku ammonatého dlouho na vzduchu zůstavšího héma

tein Ca2H,1O1a, hmotu červenohnědou, na povrchu kovo

leskle zelenou, ve vodě purpurově rozpustnou; roztok solmi

kovovými laky modré a violové osazuje, kyselinou sirkovou

a zinkem barvu tratí, na vzduchu ale opět jí nabývá.

Odvar kampeškový solmi kovovými též laky osazuje

(kamencem a solí cínovou purpurový, cukrem olověným

violový, solmi železitými černý); chrómanem draselnatým

ihned černá a dobrý inkoust poskytuje. Totéž způsobuje

skalice modrá: kyselina chrómová i kyslíčník měďnatý pou

štějí polovici svého kyslíku, hématoxylin mění se v héma

tein, a ten s kysličníkem chrómitým i mědičnatým ve slou

čeniny černé se spojuje.

Kampeška barví (dle mořidla užitého) na violovo, modro,

hnědo i černo.

227. Dřevo fernambukové (po sprostu pryzil, Brasilien

holz) a sapanové, pochází (jako i některé jiné odrůdy, spo

lečným názvem červeného dřeva, Rothholz, vyznačené) ze

stromu (též luštinatého) Caesalpinia crista. Barvivo v něm

je buď totéž, co v kampešce neb aspoň velmi podobné.

Odvar dřeva je ohnivě červený, alkaliemi violovatí, kyseli

nou siřičitou a sírovodíkem bělá, na vzduchu pak zase čer

38*
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vená. Kamencem poskytuje lak kermesinový, cínovou solí

růžový, cukrem olověným nachový. Užívá se ho v barvíř

ství co předešlého, pak ku hotovení červeného inkoustu a

laky kuličkové (Kugellack). Poslední hotoví se z odvaru

dřeva smíšeného s kamencem a sraženého sodou; je tím

světlejší, čím více vzato kamence.

Světlice.

228, Světlice barvířská (Carthamus tinctorius, Safflor)

rostlina složnokvětá, má korunu ohnivě žlutou; tato sušená

sluje světlice a chová dvě barviva: žluté, ale velmi nestálé,

jež se ve vodě snadno rozpouští, a krásně červené, ve vodě

nerozpustné. Jen druhého se užívá. Světlice do pytle

plátěného zavázaná hněte se ve vodě tekoucí, anebo s ma

ličkem ('/,ooo) kyseliny smíšené, pokud tato žlutne; pak se

moči v slabém roztoku sody: ten přijímá červené barvivo,

jež z cezeného roztoku kyselinami rozředěnými třeba sra

ziti. Sraženina sušená je barvivo čisté. Toto sluje kartha

min CasH,gO, a je hmota z měkkých jemných lupénkův

složená, záře na povrchu kovové zlatozelené, prášku a roz

tokův přetemně růžových; ve vodě a kyselinách se neroz

pouští, málo ve vřelém líhu; snadno v alkaliích barvou

žlutou; roztok ale na vzduchu kyslík pohlcuje a barvivo

se rozkládá. Bavlna, hedbáví a vlna ponořené do roztoku

karthaminu v sodě přijímají nasycením toho roztoku slabou

kyselinou (nejlíp citronovou) barvu krásně růžovou, ale ne

stálou, na slunci pomíjející, poněvadž se barvivo vyloučené

a předrobně rozdělené pevně na vlákno sází. Prášek kar

thaminový slouží za líčidlo vyhlášené (rouge en feuille).

229. Méně úhledná i důležitá barviva jsou obsažena

v alkaně a v dřevě santalovém.

Dřevo santalové (Sandelholz, z luštinatého stromu výcho

doindského Pterocarpus santalinus) přiváží se k nám v po

lenech hnědočervených anebo mleté, co prášek barvy cihlové

temné. Barvivo v něm obsažené, santalin CaoH14O10, čisté

se skládá z mikroskopických červených krystalův, ve vodě

nerozpustných, ovšem ale v líhu, étheru, sehnané kyselině
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sirkové, také v žíravinách; poslední roztok je violový, sráží

se chlóridem barnatým a octanem olovnatým violově, solí

cínovou červeně. Slouží k barvení pokostův a lihovin, také

tkanin bavlněných a hedbávných, neméně kůže.

Alkana je kořen anchusy barvířské (Anchusa tinctoria

řádu piplovitých, Borragineae), a má v sobě barvivo červené,

anchusin, povahy pryskyřičnaté. Čisté má podobu lesklé,

temně červené pryskyřice, nerozpouští se ve vodě, barvou

temně červenou v líhu, étheru a silicích. Delším vřením

roztoku líhového barvivo zelená. Roztok čerstvý alkaliemi

modrá, sráží se kamencem nachově, cínovou solí violově,

solí pinkovou kermesinově, cukrem olověným modře. Hed

báví a vlna protaženy roztokem líhovým a usušeny mají

pěknou barvu violočervenou, která vodou a mýdlem málo

se mění. #

Indych.

230. Indych č. indigo (Indigo, pigmentum indicum) je

znamenité modré barvivo, přítomné v různých indigoferách

(Indigofera argentea, Anil atd., řád luštinatých), v borytu

(Waid, Isatis tinctoria, řád krucifer), také (ač v malém množ

ství) v několika jiných rostlinách : Nerium tinctorium (pryš

covité), Polygonum tinctorium (rdesnovité) a j. Všecky ty

rostliny neobsahují v sobě hotové barvivo, ale látku zvláštní,

ve vodě rozpustnou, bezbarvou, indikán, která účinkem kva

sidel v cukr a barvivo se rozštěpuje, to pak, nerozpoustné

jsouc, usazuje se co prášek z tekutiny a sbírá se. Příprava

k tomu jednoduchá jest: rostliny (sázené zúmysla ve vel

kých sazenicích) sbírají se v jistou dobu vývinu svého

(řeží se téměř nad samým kořenem) a kladou se – buď

čerstvé, buď suché – do velikých zděných nádržek; v těch

pak obtěžkávají se kamením a do nádržky tolik vody se pou

ští, že bylinu docela pokrývá. Rychle nastupuje kvašení,

jímž se indych (indomodř) z indikánu vylučuje; indomodř

pak za přítomnosti hnijících (kvasících) těl rostlinných

vodě vodík ujímá a v indoběl se mění, jenž se ve vodě

účinkováním alkalických solí v rostlině obsažených rozpou
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ští. Tekutina vykvašená hnědá spouští se do kádí jiných

a v těch 2–3 hodiny silně se zmítá a míchá, by všecky její

části vzduchu se dotkly: indoběl se kyslíkem vzdušným

zase v indomodř mění a co prášek nerozpustný osazuje. Ten

se zcezuje a suší, někdy pak naschvále s vápnem misí.

Indigofera má v sobě nanejvýš */,oo, boryt '/,oo indiga.

Sušený indych je hmota pevná, pórovatá a beztvárná,

tudíž lehká a na lomu nelesklá, barvy více méně temné,

z violova modré. Třen nehtem nabývá pěkného lesku mě

děného, tím silnějšího, čím lepší jest. Indych prodajný je

směs, která obsahuje nanejvýš 50% čistého barviva modrého

(indomodři); kyselina octová vytahuje z něho tak zvaný klíh

indigový (Indigleim), žíravý louh hmotu hnědou (Indigbraun),

vřelý líh hmotu pěkně červenou (červeň indigovou, Indig

roth); konečně jest v indigu 5–10% popele (nespálitelných

částí mínerálných). Pro drahocennost svou porušuje se často:

lakovými barvami modrýmí, škrobem iódováným, křidou,

hlinou atd.

231. Indomodř CIeHgNO, (Indigblau). Prášek prodaj

ného indiga zahříván v tenké vrstvě do asi +300° vysílá

dým nachový zápachu docela zvláštního a pokrývá se ten

kými kovolesklými jehlami čistého barviva, které teplem

jmenovaným sublimuje, any ostatní součásti indiga jím se

zuhlují. Jest však těžko krystaly od uhle odděliti. Proto

obyčejně čistá indomodř takto se připravuje: 1 č. indychu

a 4 č. páleného vápna se co nejdrobněji rozetrou, prášek

vsype se do láhve, ve které jsou 3 č. skalice zelené ve 100

neb 150 č. vody rozpuštěny. Láhev musí býti docela na

plněna směsí tou, zacpe se a zůstaví na několik dní teplem

letním. Vápno vylučuje ze skalice kysličník železnatý, ten

ale rozkládaje vodu mění se v kysličník železitý; vodík

pak vyloučený přistupuje k indomodři, mění ji v indoběl,

a ta ve vápené vodě se rozpouští:

2FeO+HO=Fe„Oa+H

C,gH,NO,+H=C1cHgNO3.

Čirá tekutina žlutá obsahuje tedy indoběl s vápnem;

násoskou převádí se do nádoby široké, přesytí kyselinou

solnou a silně se mísí: indoběl na vzduchu zase se okysli:
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čuje v indomodř a ta se usazuje: C, H,NO,+O=C,H,NO,

+ HO.

Také vřelým roztokem žíravého drasla v líhu, smíše

ným s cukrem hroznovým, obrací se indomodř (rozumí se

když vzduch odloučen) v indoběl a může se tudíž z pro

dajného indiga vypraviti.

232. Čistá indomodř je jemný prášek temněmodrý; ska

licí a vápnem připravená je beztvárna, cukrem a draslem

drobně krystalovaná; skládáť se v druhém případku z lu

pínkův předrobných lesku purpurového. Všecka ale indo

modř nabývá třením lesku měděného, kovového. Teplem

+290" mění se v páry překrásně purpurové, zápachu zvlášt

ního, a sublimuje v pěkných krystalech purpurové neb

měděné barvy, prášku modrého ; na otevřeném místě těká

beze zbytku, v zavřených nádobách ale vždy z části se

zuhluje. Voda, líh, éther, rozředěné kyseliny a žíraviny ni

dost málo se indomodři netýkají : sehnaná kyselina sirková

ji rozpouští a dvě důležité kyseliny sdružené (cérulosirko

vou a fénikosirkovou) tvoří; kyselina dusičná mění

ji nejdříve v kyselinu nitrosalicylovou, pak v pikro

vou; alkalie ztěžka na ni účinkují ; látky snadno okysli

čitelné (SH,KS,AsSa,FeO,SnO), obzvláštně jeli alkali pří

tomno, mění ji v indoběl; totéž činí látky kvasící.

233. Indoběl CIeHgNO, (Indigweiss, reducirter Indigo)

tvoří se cestami již jmenovanými, ale nad míru nesnadno v

čisté podobě se vybavuje a udržuje. Jestiť třeba alkalický

roztok indoběli (vápnem a skalicí připravený) převésti do

nádob dokonale naplněných kyselinou uhličitou a sraziti

rozředěnou kyselinou, která dlouhým vařením všeho vzdu

chu pohlceného zbavena byla. Za několik dní teprvé usadí

se sedlina dokonale, a změní se (byvši z počátku beztvár

ná) v klky krystalové. Tekutina se stáhne, sedlina vo

dou vyvařenou několikkráte promyje a rychle ve vzducho

prázdnotě vysuší.

Prášek bílý (obyčejně šedý neb modrošedý pro slabé

okysličení, jemuž docela zabrániti téměř nemožno), drobně

krystalovaný, bez chuti, nerozpustný ve vodě a kyselinách,

rozpustný. barvou žlutou v líhu a žíravinách. Na vzduchu
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rychle se mění v indomodř, taktéž kyselinou dusičnou, vo

dou chlórovou atd.: C1gHgNO,+O=C1gHgNO2+HO.

234. Roztok indoběli v tekutinách alkalických sluje

barvířům kypa (Küpe t. j. Kufe=káď) a je pro ně hmotou

nad míru důležitou. Připravuje pak se vždycky tou mě

rou, že indych, voda a nějaké alkali ještě s látkou se smě

šují, která vodě kyslík ubírá, aby vodík vyproštěný indo

modř proměnil v indoběl, jenž pak v alkalické tekutině roz

plývá. Tkanina do kypy hotové namočená a na vzduch

zavěšená temně a čistě modrá, poněvadž indoběl z kypy

vzduchem v indomodř se mění, jenž celou tkaninu nave

skrze proniká a pro velikou svou netečnost a nerozpustli

vost nejstálejší modrou barvu představuje. Indych je hlavní

příklad barviva samostatného. Kypy mohou býti rozličné:

buď se přičiňuje látka organická kvašení schopná, jež vodě

kyslík potřebný ujímá a tudíž indych redukuje t. j. v indo

běl mění; bud se k tomu béře minerálných sloučenin. Prv

ního způsobu jsou kypa borytová (Waidküpe), složená z

vody, indychu, vápna a borytu, spolu s mořenou a otrubami,

pak kypa z potaše (indych, mořena, otruby, potaš). Dru

hého způsobu jsou skalicová (Vitriolküpe) z indychu, ska

lice zelené a vápna, cínová (Zinnoxydulküpe) ze soli cínové,

drasla žíravého (protože SnCl+KO+HO=SnO,+KCl+H),

opermentová ze sirníku arsénového a draslažíravého (neboťASS,

+4KO+4HO=AsO,KO+KO,S,O,+KO+KS+4H) a m. j.

235. Kyselina sirková sehnaná rozpouští indych drobně

třený za studena ač zvolna předc dokonale, ani se při tom

nevyvinuje kyselina siřičitá. Roztok temně modrý a hustý

obsahuje dvě důležité kyseliny, jež nejsou leč indych změ

něný a sdružený s kyselinou sirkovou. Nebylli nadbytek

kyseliny veliký a netrvaloli působení dlouho, tu se hlavně

utvořila kyselina fénikosirková, v opáčném případu cérulo

sirková. -

Kyselina cérulosirkováC,gH,NO,.2SO,=C,gEI,NO.2SO, H0

(Coerulinschwefelsäure, Sulfindylsäure, Indigblauschwefel

säure). Indych aneb čistá indomodř, co nejdrobněji třené,

zavlažují se asi s 15 č. anglické kyseliny sirkové teplem

50–60° několik dní, směs pak se rozředí 50krátným obje
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mem čisté vody, zcedí (zbytek nerozpuštěný je kyselina

fénikosirková) a zavlažuje s vlnou čistě vypranou, která

všecku kyselinu cérulosirkovou pohlcuje, sirkovou nic. Z

vlny pak se vytáhne ammoniakem, tekutina srazí octanem

olovnatým, sraženina sebraná rozloží sírovodíkem a tekutina

zcezená na vzduchu odkouří. Čistá kyselina je hmota temně

modrá, beztvárná, ve vodě a líhu snadno rozpustná; roztok

zinkem, sírovodíkem atd. bělá, vzduchem zase modrá. Soli

modré ve vodě jsou rozpustny, v líhu a slané vodě neroz

pustny. Cérulosíran draselnatý C,gH,NO.2SO,KO je z nich

hlavní, neboť jmenem karmínu z indiga na veliko se strojí

a užívá. Indych totiž rozpouští se v kyselině, roztok pak

míchá s roztokem potaše, čímž nejen kyselina cérulosirková

se nasycuje, ale i sůl utvořená (nerozpustná v roztoku jiných

solí) sráží. Sedlina opláknutá vodou co vlhké těsto aneb

sušená se do obchodu dává. Vlhký karmín indigový je

těsto temně černomodré, sušený má krásný lesk měděný

Ve vodě se rozplývá barvou temně modrou (která ale při

světle svíčky červenou se býti zdá). Kyselina cérulosirková

a sůl její draselnatá barví hedbáví a vlnu bez mořidla pří

jemně, ač nevelmi stále na modro: jest to tak zvaná saská

modř (Sächsischblau). Škrob barvený indigovým karmínem

je známé modřidlo na prádlo (Waschblau).

Kyselina fénikosirková 2(CIeHgNO,)2SO,=C2aH,N,Oa.

2SO.a.HO (Phoenicin-Schwefelsäure) tvoří se kratším účin

kováním kyseliny sirkové na indomodř; jestiť prášek temně

modrý, v čisté vodě málo rozpustný, v kyselé nerozpustný.

Soli její mají barvu purpurovou a rozpouštějí se nesnadno

ve vodě (draselnaté npř. ve 100. č.), barvou modrou; soli

jiné k roztoku přidané je úplně vylučují.

236. Indomodř je látka nad míru památná pro téměř

nepřehledné množství znamenitých a ve vědeckém ohledu

předůležitých proměn, které skoumadla v ní způsobují a

jimiž větším dílem krásně barvené a krystalované látky

se tvoří.

Rozředěná kyselina dusičná teplá mění indomodř v isa

tin CIeHgNO, t. j. indomodř +2O, látku krystalovanou

v průhledných a lesklých hranolech barvy zářové, prášku
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oranžového, málo rozpustnou ve vodě, snadno v líhu, Chlór

ji mění ve chlórisatin C,gH,CINO, a bichlórisatinC,gH,Cl,NO,

oba velmi podobné isatinu samotnému. Jak isatin tak i chlóri

satin a bichlórisatin rozpouštějí se v žíravém louhu barvou violo

vou, která ale teplem ve žlutou přechází, an2HO k látkám jme

novaným přistupují a je v kyseliny – isatovou(C1qHgNO,H0),

chlórisatovou a bichlorisatovou – mění. Kyseliny řečené

jsou žluté a samy pro sebe velmi nestálé (rozlučujíce se

přesnadno v isatin a vodu); soli však jejich krystalují se a

mají různé krásné barvy. Na rozpustlivosti isatinu ve vodě

zakládá se leptání bílých výkresův na modré (indychované)

tkaniny: potiskujíť se na těch místech okysličovadly, npř.

směsí červené soli krevní a žíravého drasla (viz 21).

Žíravé draslo horkem roztopené mění isatin v těkavou

zásadu organickou anilin C,„H,N a v kyselinu uhličitou,

neboť C,gH,NO,+4(KOHO)=C12H,N + 4(KO.CO,)+2H.

Ammoniakem naproti tomu tvoří se celá řada sloučenin

žlutých neb krásně červených, krystalovaných a tak slo

žených, že je lze považovati za 1, 2 neb 3 rovnomocniny

isatinu + 1 neb 2 rovnom. ammoniaku, méně několika

rovnom. vody, npř. imesatin CIeHgN,O, kyselina isamová

Ca„HaN,Os, isamid Ca2H14N,Os, imasatin Ca2H,,N,Og, isat

imid CasH17N,Os a j. -

Sirník ammonatý mění isatin v prášek špinavé bílý,

nerozpustný, isatyd C1cHgNO,, t. j. isatin +H aneb indo

běl +2O; vřelý roztok isatinu v líhu sírovodíkem osazuje

sulfesatyd CrcHeNO,S2, též prášek žlutošedý, málo rozpustný;

ten ale žíravým draslem se mění v indin Ca,H10N,O, tělo

přetemně a čistě růžové, tím znamenité, že s indomodří iso

merické jest.

Žíravý louh vřelý rozpouští indomodř jen velmi zvolna

a bez barvy; kyselina octová vylučuje z roztoku bezbarvé

lesklé lupeny silně kyselé, ve vodě chladné málo rozpustné:

kyselinu anthranilovou C, „HaNOaHO; ta pak horkem se

rozpadává v kyselinu uhličitou a anilin C,,H,NO,=C12H,N

+C,O4. •
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Barviva z lišejníkův.

237. Jmény orseil, persio, kudbér, lakmus, vyrozumí

vají barvíři a kupci hmoty těstovité (neb také suché) barvy

violové, červené a modré, kterých se v barvířství mnoho

násobně užívá a jež všecky z lišejníkův (Lichenes, Flechten)

skalních, dílem domácích, dílem tropických tím způsobem

se připravují, že se lišeje rozemleté a s tekutinami živočišnými

dusičnatými smíšené na vzduch kladou. Z lišejníkův pří

mořských slouží k tomu hlavně různé roccelly, ze vnitro

zemských variolarie a lekanory. Žádný z těch lišejův ne

má v sobě barvivo hotové, všecky obsahují v sobě slabé

kyseliny složení velmi spleteného (lekanorovou, erythrovou,

evernovou), jež ale povahu chemickou velmi nestálou ma

jíce již dosti slabými účinky, nýbrž samým pouhým vřením

vodnatého roztoku svého se rozkládají. Všecky pak tím ja

kož i suchou destilací na konec obracejí se ve zvláštní

hmotu krystalovanou, orcin, která ale ammoniakem na vzdu

chu červená a v orcein, základ oněch svrchu jmenovaných

barviv, se mění.

Ony lišejové kyseliny (Flechtensäuren) vytahují se z

rostlin sušených a rozkrájených buď slabým lihem s pří

sadou ammoniaku, bud mlékem vápeným; tekutina zcezená

a kyselinou solnou přesycená pouští sedlinu nečisté kyse

liny, jenž sebrána v mírně teplém (nikoli vřelém) líhu se

rozpouští a znovu krystaluje. Jsouť pak lišejové kyseliny

vesměs bezbarvé, ve vodě nerozpustné, snadněji v líhu,

chuť mají hořkou a snadno se rozkládají. Složení všech

těch látek je posud nejisté, což dílem v obtížném jich čistění

a od sebe oddělování (neb často jeden lišej vícero kyselin

poskytuje) původ svůj má, dílem v tom, že chemikové pod

týmiž jmény nejednou rozličné lišeje v rukou měli. Té

měř ke všem vzorcům dole položeným, vyjma orcin, lze

klásti znaménko otázky. -

238. Roccella barvířská (R. tinctoria, z Kapu a jižní

Ameriky) má v sobě kyselinu lekanorovou CaaH,,O,4, která

ammoniakem na vzduchu brzy červená, s vodou pak va

řena přijímá 2HO a rozštěpuje se ve dvě rovnomocniny
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kyseliny orsellové C,gH,Os. Tato pak (jakož i sama kyselina

lekanorová) rozkládá se delším vařením neb suchou destilací v

orcin a kyselinu uhličitou: C1cHsOs=C14HsO,+2C02. Del

ším vřením líhového roztoku kyseliny lekanorové tvoří se

pseudoerythrin č. éther orsellový C20H12Os, neboť kyselina or

sellová rozštěpením lekanorové povstalá s kysličníkem éthyl

natým se pojí: CaoH, „Os=C16H,O,C,H,O. V dobropřed

horské roccelle jest mimo předešlé ještě roccellin CagH16014,

ammoniakem nečervenající.

Roccella Montagne-ova (vůbec většina lišejův orseilodár

ných) má v sobě kyselinu erythrovou Ca2H16O,e, též ammonia

kem na vzduchu červenající, která vřením vodnatého roztoku

4HO přibírá a ve 2CO,i pikroerythrin C24H2oO16 se rozštěpuje.

Při tom i kyselina orsellová se tvoří. Pikroerythrin vodnatý

již sám na vzduchu červená; vařen se žíravým barytem při

jímá zase 4HO a mění se ve 2CO2, orcin a erythromannii

C14H,gO12 (dle jiných CsHoOs), hmotu sladkou, pěkně se kry

stalující a znamenitou pro homologii s mannitem (viz . . ).

Pálena cukrem páchne a poskytuje také nitroerythromannii

C,4H,o(NO,)„O,q, třaskající co nitromannit (viz tamže). V

chaluhách některých nachází se erythromamnit již hotov.

Lišaj trnkový (Evernia prunastri) má v sobě kyselinu

evernovou Ca,H10O. (homologickou tedy s lekanorovou). Ta

též ammoniakem na vzduchu červená; varem se rozštěpuje

v kyselinu orsellovou (aneb ve 2CO, a orcin) i everninovou

C1sHoOs, ammoniakem nečervenající.

239. Větší díl kyselin jmenovaných chlórovým vápnem

neb ammoniakem na vzduchu krásně červená; všecky se

mění delším vařením a suchou destilací po části aneb cele

v orcin C1,HsO,. Orcin krystaluje se 2 rovnom. vody kry

stalové v bezbarvých velkých hranolech soustavy monokli

nické, snadno rozpustných ve vodě, chuti nad míru sladké,

odporné, teplem níže +100° položeným taje, mezi 280" a

290"vře : destiluje se beze zbytku. Ammoniakem na vzduchu

krásně purpurovatí a mění se v orcein C,,H,NOg, jenž se

z roztoku ammonatého kyselinou octovou co prášek hnědý

sráží. C14HsO,+NHa+6O=C14H,NO6+4HO. Orcein se

nerozpouští ve vodě, ovšem ale v alkaliích barvou violo
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purpurovou, tvoře s nimi soli skutečné; soli zemin a těž

kých kovův srážejí z roztokův laky barevné; sírovodík je

bílí, kyseliny sírovodík vyhánějíce barvu navracují. Totéž

vzduch činí. Zinek podobně se chová.

240. Orcein, vlastně sloučenina orceinu s ammoniakem

je tedy základ svrchu jmenovaných látek barvířských. Orseil

(Archil) připravuje se hlavně z roccelly barvířské, rostoucí

hojně na Korsice, Sardinii, ostrovech Kanárských, Mysu

Zeleném, Dobronadějném, v jižní Americe. Roccella sušená

a mletá mísí se dokonale se žíravým vápnem a močí na

těsto, to pak na vzduch se staví. Brzy vzniká kvašení, jež

třeba podporovati častým mícháním, aby vzduch přístupu

měl; též na místě moči (která hnijíc, rozkladem močoviny,

mnoho ammoniaku poskytuje) brávají ammoniak neb uhli

čitan ammonatý. Za 5–6 týdnů utvoří se těsto purpuro

violové, husté, jež vodu temně na kermesinovo zabarvuje.

Soli zemin a kovův srážejí laky červené a violové. Orseil

dává pěkné a ohnivé, ale na slunci nestálé barvy violové a

lilákové na vlně a hedbáví, nikoli na bavlně; často béře se

za přísadu k jiným barvám. Persio č. kudbér (Cudbear)

připravuje se z variolarie bílé (v. dealbata) a j. původně

ve Skotsku, nyní také jinde, v Anglii, Francii a Němcích ;

jestiť prášek červený neb violový povahy a užitku týchž

co persio.

Lakmus (tournesol) robí se hlavně z roccelly barvířské, z

lekanory tatarské aj. p. způsobem týmž co předešlí, ale s přísa

dou drasla a kamence; hlavně v Nizozemí. Fabrikací je tajem

stvím. Když náležitou barvu má, tvoří se s křidou neb pískem

na těsto, krájí na kostky a suší. Lakmus, jak známo, modrý

jest a vodu čistě na modro barví (tinktura lakmusová),

avšak to jen za příčinou přítomného alkali; barvivo pouhé, ky

selinami vyloučené, je červené. Rozdíl jeho od orseilu ten

jest, že alkaliemi neviolovatí, než modrá; jistě z orcinu se

tvoří, možná že má složení podobné co orcein, ale více ky

slíku. Slouží k modření prádla, co skoumadlo atd.

241. V rozličných lišejnících domácích, terčovce, duto

hlávce (sobí, Cladonia rangiferina), hlavně pak v růz

ných usnéach, nachází se kyselina usneová CasH16O14,
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jež tvoří hranoly bledě žluté, soli dává bezbarvé, ale ži

ravinami na vzduchu červená. Suchou destilací poskytuje

hmotu nazvanou beta-orcin C,gH10O,, hmotu k orcinu přepo

dobnou a s ním homologickou. Tvoří veliké krystaly čtve

rečné, snadno rozpustné, sladké, beze zbytku těkavé, a čer

vená ammoniakem na vzduchu ještě rychleji než orcín.

Ryt.

242. Ryt č. divoká rezeda (Reseda luteola, Wau), rost

lina v celé jižní a střední Europě divoká, obsahuje ve květo

vých chomáčích svých žluté krystalované barvivo, luteolin

C40H,4O16. Odvar luteoly vodnatý sráží se roztokem octanu

olovnatého žlutozeleně, tekutina pak zcezená poskytuje octa

nem trojolovnatým sraženinu pěkně čistě žlutou; ta rozlo

žena sírovodíkem poskytuje své barvivo vřelému lihu, z ně

hož pak krystaluje ve čtverstěnných jehličkách lesklých a

průhledných, barvy pěkně a čistě žluté. Při +320° taje a

se rozkládá; pozorně vedeným teplem sublimuje. Rozpouští

se v 5000 č. vřelé vody, v 37 č. líhu, roztok bledě žlutý

červení lakmus a přijímá alkaliemi barvu temně zlatožlu

tou; klíh nesráží se luteolinem, chlórid železitý jím zelená.

Kamenec, sůl cínová, cukr olověný poskytují laky pěkně

žluté. Lak z rytu a kamence křidou pomíšený sluje žlu

tidlo mízové (Schüttgelb) a je barva natírací.

Rytem barví se hedbáví a vlna (pomocí kamence) stále

a pěkně na žluto.

Rešetláčky.

243. Jsouť to bobule různých řešetlákův (Rhamnus tin

ctorius, saxatilis, infectorius); v obchodu také perské bobule

č. zrna Aviňonská (grains d'Avignon) slují. Jsou dvojí,

veliké kulaté, bledě žlutozelené, a malé, scvrklé, černé. První

jsou zralé, druhé nezralé. Z prvních vytahuje čistý éther

barvivo, které v zlatožlutých, lesklých jehličkách se krystaluje,

v lihu ovšem, ve vodě pak nic se nerozpouští, a z roztoku

cukrem olověným a solí cínovou žlutě se sráží. Solmi že
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lezitými zelenou barvu přijímá. Barvivo to obdrželo název

chrysorhamninu, možné ale, že není než quercitrin (viz . . )

Bobule hnědé obsahují látku hnědou beztvárnou, nikoli bar

vivo žluté. Rešetláčky (Gelbbeeren) slouží hlavně k poti

skování kartonův žlutou barvou, méně k barvení půdovému,

také k hotovení žluti mízové.

Orelán.

244. Orelán (Orlean) připravuje se z plodův stromu

severoamerického Bixa Orellana, obklíčených vůkol dužni

nou červenavou; sbírají se, roztírají s vodou na těsto, a těsto

několikanedělnímu kvašení samovolnému se ponechává.

Hnětením těsta kvašeného pod vodou nabývá se tekutiny

kalné, ze které se barvivo nečisté co prášek usazuje. Ten

se sbírá a za vlhka na placky neb bochníky tvoří. Pro

dajný je těsto oranžové zápachu nepříjemného, z něhož voda

vytahuje barvivo žluté; ostatek pak má v sobě barvivo čer

vené, jen v líhu a alkaliích rozpustné. Roztok černožlutý

poskytuje se solmi kovovými sraženiny z většího dílu čer

vené neb hnědé.

Orelánem barví se hlavně hedbáví a vlna, řidčeji bavlna,

také dříví a j. Bledne na slunci a vzduchu.

Kurkuma.

245. Tak sluje kořen rostliny východoindické z řádu

zázvorovitých (Amomeae: Curcuma longa). Kořen je žlutý

a má v sobě barvivo ve vodě nerozpustné, v líhu rozpustné

žluté. Máť povahu pryskyřice; líhový výtah z kurkumy

(tinktura kurkumová) a papír do něho namočený slouží za

skoumadlo, poněvadž žluť kurkumová nejmenším množstvím

žíraviny pěknou barvu červenohnědou přijímá. Barvy kur

kumou na tkaninách (hlavně hedbávných) způsobené jsou

velmi nestálé.

246. Některá jiná barviva žlutá, neméně památná uve

dených, málo jsou v užívání dílem pro vzácnost svou, dílem z

jiných příčin, npř. gentianin C,sHoOo z kořene hořce
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(Gentiana), eucanthin C,H,O, v tak zvané žluti indiánské

(Purree, Jaune indien), kyselina chrysofanová CaoH,0, z

terčovky zední (Parmelia parietina) aj. v. Jmenované sekry

stalují. O jiných, npř. quercitronu, žlutém dřevě, již nahoře

povědíno bylo.

Chlórofyll čili zeleň z listův.

247. Zelené části rostlin, jmenovitě listy, obsahují v

sobě tuto památnou hmotu, která v míze buničné v podobě

malinkých, ve vodě nerozpustných zelených zrnek splývá,

Známost naše o chemických a jiných vlastnostech této hmoty,

pro celý život ústrojenstva předůležité, je velmi nedosta

tečná, hlavně za příčinou pramalého jejího množství v rostli

nách, což vypravení jí na čisto velmi obtížným, ba snad ne

možným činí. Všecky listy z celého velikého stromu do

hromady sotva tolik čistého chlórofyllu poskytují, aby se s ním

rozbor chemický podniknouti mohl. Předpis k vytažení jeho z

listův zní takto: vezmi listy temně zelené (npř. řeřabinné neb

břečtanové), vytáhni je (rozmačkané) étherem, roztok zelený

odkuř do sucha, zbytek rozpusť ve vřelém líhu, jenž chladna

tuk a vosk osazuje, barvivo ale podržuje; zcezený roztok

odkuř do sucha, rozpusť v dýmavé kyselině solné, sraž zase

vodou, rozpusť v žíravém drasle a sraž kyselinou octovou.

Není však ani pochyby, že látka takto čištěná již není v

původním stavu svém, než podstatně změněna. Jestiť prá

šek temně zelený, beztvárný, povahy zemovité; při +200°

ani se nerozkládá ani nemění, ve vodě nerozplývá, málo

ve vřelém líhu, snadno v silné kyselině solné a v louhu ží

ravém. Také v silicích a tučných olejích se rozpouští. Má

v sobě uhlík, vodík, kyslík a dusík, dle jiných dokonce i

železo. Roztoky mají vesměs barvu smaragdovou; lihový

na slunci žlutne; podobná změna děje se v listech na pod

zim, an je žlutnouti vidíme. Roztok chlórofyllu ve chló

rovodíku vstrčeným zinkem se redukuje a žlutne, vzdu

chem pak zase (částečně) zelená.

248. Zeleň šťávná (Saftgrün) má snad svou barvu od

chlórofyllu; připravujeť se z bobul zelených (nezralých) ře
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šetláku počištivého (Rhamnus catharticus); roztlukou se,

kvasí, pak se šťáva z nich vytlačí a s málem kamence i

potaše smíšená, do houštky těsta odkouří. Suchá je tělo

beztvárné, zelenočerné; ve vodě rozplývá dokonale a slouží

co pěkná barva šťávná, nikoli pak v barvířství.

Základové barvířství a barvářství řemeselného.

249. Před barvením musí se vláknu nebo přízi vzíti

barva šedohnědá, kterou původně má; vlna pak a hedbáví

musí se zbaviti tuku a klihu je obalujícího. Bílení vlákna

rostlinného ku barvení ustanoveného, je jmenovitě za tou pří

činou potřebné, že surové vlákno tenkou vrstvou korkoviny

potaženo jest, jež ani vodu ani barvy nepropouští, chlórem ale

atd. se odstraňuje.

Vlákno lněné č. plátno surové je hnědé, látkou ve vodě

a žíravinách nerozpustnou, jež ale vlhká kyslíkem vzduš

ným neb chlórem té rozpustlivosti v alkaliích nabývá.

Proto se dle staršího způsobu plátno na drn klade, kropí,

pak ve slabém louhu žíravém zahřívá, zase na drnu kla

dené sluní a polívá, a to opakuje (7–8kráte), pokud není

bělosti žádané. Z posledního louhu vzatá příze propírá se

lázní slabě kyselou (1% kyseliny sirkové), máchá a suší.

Dle způsobu novějšího klade se příze dřív na drmu močená

do studeného louhu z vápna chlórového (CaO.ClO) neb

louhu Javelle-ského (KO.ClO), 24 hodin v něm nechává,

pak ve vodě máchaná slabě kyselou lázní protahuje, a to se

opakuje; konečně se máchá a suší. Chlór plynný a chló

rová voda působí příliš prudce na vlákno a na plíce děl

níkův, louhy ale zmíněné – pozorněli se jich užívá – přízi

neškodí. Bavlna č. pamuk máčí se ve vřelé vodě, pak vaří

se v roztoku sody neb mléce vápeném, potom v louhu žíra

vém, konečně střídavým kladením do chlórového vápna a

do kyseliny se bílí (žlutavé barvivo bavlně osoblivé se zni

čuje). Důkladně pak vymáchána byvši bavlna se suší.

Ostatně jak lněné tak bavlněné tkaniny před bílením potřebí

zbaviti mazu moučného, jehož tkadlec k rovnání příze užívá:

* V. Šafařík, Chemia. 39
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tož pak buď pouhým máčením a praním se děje, buď jakýmsi

hnitím (pro odstranění lepu moučného).

Vlna a hedbáví, obě to látky: dusičnaté, složením a po

vahou rohu a vlasům podobné, nesnášejí účinek chlóru,

žlutnouce jím. Mimo to vlněné vlákno surové obklíčeno jest

vrstvou tak zvaného potu, t. j. mastných kyselin s draslem

spojených, obnášejících asi 20–30% vlny na váze. Vět

ším dílem stačí sníti tuto vrstvu, což se teplými tekutinami

ammonatými děje. Bílení vlny (jehož jen pro útlejší barvy

třeba) děje se kyselinou siřičitou, t. j. věšením vlhké do

komor, ve kterých síra hoří. Také vlákno hedbávné jest pota

ženo obalem klíhu a bílku (asi 25% dle váhy), který mizí

vřelým roztokem sody a mýdla. Bílení děje se jako u vlny,

Ovšem po sirkování třeba jest důkladně práti a sušiti.

a) Barvířství.

250. Jest to umění, jež barviva různá, hlavně však rost

linná, na tkaninách způsobem chemickým stále a trvale upev

ňuje, čímž od malby a natěračství se liší, jež pouze me

chanicky barvy uvádí. Rozdělení barev na samostatné a

přímětné již uvedeno; praktickým pak ohledem dělíme

barvy ve spravedlivé č. trvalé (ächt), totiž takové, co světlem,

vzduchem, vodou a prádlem (mýdlem) se nemění; a v ne

stálé (unächt), jež se týmiž účinky kazí (tratí). Stálých

barev jest málo, takéť jsou barvy na vlně a hedbáví stálejší

barev na bavlně a lnu. -

Upevňování č. stálení barev (Fixiren) děje se převede

ním barviva rozpuštěného v podobu nerozpustnou. Tož pak

může se státi :

1) vymizením č. ujmutím rozpustidla. Npř. barvíme na

violovo, močíce tkaninu do líhového roztoku alkany a sušice

ji, protože barvivo to jen v líhu, nikoli ve vodě jest rozpustné,

aneb na rezavo, máčíce do roztokův solí železitých a pak

do žíravin, jež kysličníku železitému kyselinu (jeho roz

pustidlo) ubírají. - -

2) Okysličením. Tak kypou na modro, věšíce tkaninu

v ní močenou na vzduch: indoběl v alkali rozpuštěná na
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vzduchu rychle v nerozpustnou indomodř se mění. Roztok

kysličníku manganatého ammonatý, bezbarvý, na vzduchu

rychle kyslík pohlcuje a nerozpustný hnědý kysličník man

ganitý osazuje. Taktéž odvary tříselnatými na hnědo se

barví; oxydací pak zrychluje se chrómanem draselnatým

neb směsí skalice modré se salmiakem.

3) Rozkladem podvojným. Dvě hmoty rozpustné (každá

pro sebe) slučují se v tělo nerozpustné, jež, poněvadž se

v samé tkanině tvoří, dokonaleji proniká a pevně k ní lne.

Tak se máčí tkaniny do solí železitých a pak do soli krevní,

čímž se modř Berlínská tvoří, anebo do octanu olovnatého a

pak do chrómanu draselnatého, čímž povstává žluť chró

mová.

4) Mořidla (Mordants, Beizen). Temito nejvíce a hlav

ně. Jsou to soli kovové, jmenovitě kysličníkův slabě zá

sadnatých neb neurčitých, v nichž rozpuštěných se tkanina

moří čili pácuje, pak ale suší a teprvé v břečce barevné

(Farbebad) dobarvuje (ausfärben). Vlákno zvláštní, jak se

zdá polomechanickou polochemickou, přitažlivostí způsobuje

rozklad těchto bez toho jen slabě vázaných sloučenin a oso

buje si zásadu, která – buď pouhá, buď co zásaditá sůl ve

formě ovšem nerozpustné na ně se ukládá a je na veskrz

nerozlučně proniká; při dobarvování pak rovně též s barvi

vem se chemicky spojuje (s ním lak barevný tvoří) a tudíž je

ustaluje (fixuje). Chemikové nejsou sjednoceni ohledem té

otázky, zdali attrakci vlákna jest chemická neb mechanická;

zdá se však patrně že druhé, neboť se mořením a barvením

ústrojné spořádání vlákna ani dost málo nemění; uhel živo

čišný také pohlcuje barviva, že ani vřelý líh je nevytahuje,

a předce tu sloučení chemickéhonení.

Mořidla jsou soli hliníku, železa, mědi, cinu, olova, také

(co přísada) vinný kámen ; ze hlinitých hlavně kamenec

(pro hedbáví a vlnu) a octan hlinitý (pro len a bavlnu), z

cínových hlavně chlórid cínatý (sůl cínová), pak chlórid cí

ničitý (jmenovitě co fysika – Physikbad, t. j. roztok cínu

v lučavce královské) a různé komposice, npř. chlórid cíni

čitý s kyselinou sirkovou, chlórid cíničito-ammonatý (Pink

salz), V novějších dobách mnoho cíničitanu sodnatého se

* 39*
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užívá. Ze solí železa hlavně síran železnatý a octan žele

zitý, ze solí olovnatých octan olovnatý slouží.. Vinný ká

men dává se za přísadu npř. kamenci, neboť se tu tvoří

vínan hlinitý, jenž mnohem snadněji vláknu svou zásadu

pouští. Rovně tak u mořidel železných (Eisenbeizen).

Moření se děje 1. před dobarvováním. Tkanina se moří,

suší a leží, pak mácháním zbytečného mořidla zbavuje a

teprvé dobarvuje. Tak se nabývá barev sytých a barviva

se dokonale užívá (nic neztrácí). 2. Po barvení. Dříve se

barví, pak teprvé moří: barvy jsou bledší, poněvadž moři

dlo vždy čásť barvy rozpouští a vybírá. 3. Oboje současně.

Barvivo s mořidlem smíšené se na tkaninu tiskne. Pochod

ten jest rychlý, barvy ale bledší, méně pevné; mimo to ztráta

barviva, neboť lak utvořený nevniká do tkaniny, a máchá

ním se ho spírá. Opětovným mořením a dobarvováním

nabývá se barev silných a pěkně jednostejných.

Dobarvení děje se ponořením tkaniny mořené do

břečky čili lázně barevné (Farbebrühe, -bad, Flotte), t j.

roztoku neb odvaru barviva; takéť se často příze s barvi

vem surovým do vody studené sype a pak znenáhla (na

kotli) do varu žene. Zahřívání parou lepší jest ohně přímého;

také nyní vždy víc a více eatraktův, na místě barviv suro

vých se užívá. Hlavní věc jest, aby tkanina důkladně a stejně

namočená do břečky vcházela, jináče barva pak skvrnatá

jest. Povaha tkaniny, čas trvání v břečce, teplota její a

mnohonácte jiných okolností má veliký vliv na krásu barvy.

Krášlení (Avivage, Schönen) děje se po dobarvení luhy

slabě kyselými neb žíravými, solmi, npř. chlóridem cíniči

tým, mýdlem, také lázní z otrub. Znamenitě sytějších 3

ohnivějších barev nabývá len a bavlna mercerisováním (od

(Mercera vynalezeným): příze močí se na 1–3 minuty do

nejsehnanějšího louhu žíravého, vybírá, vypírá a suší. Sráží

se, je pevnější a barví se temněji. Totéž kyselina sirková

hutnoty 1:50 asi 35° teplá způsobuje. Také střelné vlákno

živěji se barví čistého.

251. Barvení vlny. Vlna se barví na modro indychem,

Berlínskou modří, kampeškou. Indychem hlavně z kypy:

sukno kypou promočené věší a větrá se; zprvu zelená, po
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tom modrá. To se opakuje, až (nejen na povrchu, ale i

na průřezu) žádané barvy má. Otíráním bělá. Saská modř

způsobuje se na vlně, mořené kamencem, roztokem indigo

vého karmínu (viz 235); tvoří se na vlně nerozpustný céru

losíran hlinitý. Berlínská modř se provádí mořením v so

lích železných a dobarvením v roztoku soli krevní žluté

(s přísadou kyseliny sirkové). Na kampeškovou modř moří

se kamencem, skalicí modrou a vinným kamenem, dobarvuje

břečkou kampeškovou a krášlí cínovou solí. Tvoříť se tu

sloučenina hémateinu s kysličníkem měďnatým. Modř kam

pešková na sukně nebělá otíráním. Žluté barvy strojí se

mořidlem kamencovým (s vinným kamenem) hlavně z rytu;

quercitron a žluté dřevo více do míchanin s jinými barva

mi se berou. Žluté dřevo barví bez mořidla stále, poněvadž

jeho barvivo tříslovinou jest, jenž se chemický s vlnou spo

juje, ale barva není příjemna a vlákno tím velmi tuhne a

draslaví. Zeleň ze žluti a z modři se míchá ; barví se npř.

dříve žlutým dřevem, pak saskou modří. Cerveň na vlnu

strojí se hlavně jen z kočenily a z mořeny. Pro červeň

mořenovou moří se vlna kamencem a vinným kamenem,

dobarvuje se pak ve vodě, ku které přimíšeno mořeny mleté,

aspoň polovic tolik co vlna váží; lázeň zahřívá se na kotli

zvolna do varu a vaří delší čas. Voda musí býti přečistá,

jmenovitě vápna prosta, jež barvě nástin violový uděluje.

Ku barvení kočenilou připravuje se vlna várkou z kamen

ce a soli cínové s maličkem kočenily, dobarvuje se pak

kočenilou a solí cínovou. Hnědé barvy tvoří se míšením

npř. indychu a mořeny, aneb mořením v teplé břečce ka

techové a okysličením třísloviny v lázni chrománu drasel

natého a j. Barvení na černo konečně děje se způsobem

známým, pomocí solí železitých a třísloviny. Příze moří

se síranem neb octanem železnatým (železitým) a vybarvuje

odvary látek hojnotříslovinných: dubinek, borek, sumachu,

třísla, kůry olšové a t. d. Přísada skalice modré k lázni

vybarvovací způsobuje dokonalou čerň, kampeška pak se

solmi železitými čerň zamodralou. Suknům spravedlivě

černým, jež nemají otíráním šedivěti, dává se půda modrá,

t. j. barví se indychem z kypy a pak železem a tříslovi
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nou. Zvláštní je čerň chrómová : tkanina se moří odvarem

kampešky a pak probírá lázní z vinného kamene a chró

manu draselnatého : tvoříť se z hématinu a kyseliny chró

mové hématein a kysličník chrómitý.

252. Barvení hedbávu. Moření a barvení hedbávu děje

se za chladu nebo jen ve vlažných lázních, proto že ve

vřelosti barva lesku pozbývá. Barviva pak i užívání jich

totéž co u vlny. Na modro barví se indychem (z kypy nebo

na sasko), Berlínskou modří, kampeškou atd. Na žluto moří

se jako u vlny a barví rytem; kyselina pikrová a dusičná

žlutí stále, bez mořidla. Orelán barví na oranžovo. Na ze

leno barví se směsí rytu a saské modři, aneb se barví dřív

rytem, pak indychem. Na červeno béře se světlice a koče

nila, také fernambuk. Cerveň světlicová, překrásná, nepo

třebuje mořidla, ale je nestálá. Tkanina klade se toliko

(můžeť však také octanem hlinitým připravena býti) do

slabě kyselinou přesyceného roztoku karthaminu v sodě.

Na kočenilu moří se kamencem neb komposicí cínovou a

vybarvuje v břečce teplé. -

Čerň na hedbáv způsobuje se dubinkováním (Galliren),

t. j. mořením v tříselnaté lázni, a lázní železitou (síranem

neb octanem); obé se opakuje, pokud hedbáv žádané váhy

nenabude; vybarvený vážívá o 60–150% více nežli před

barvením. Také černi chrómové lze na hedbáv užívati.

253. Barvení bavlny. Bavlna přijímá mořidla i barvy

mnohem tížeji nežli vlna i hedbáv; potřebí tu mořidel sil

nějších, t. j. snadněji a hojněji se rozkládajících i se vlák

nem slučujících. Hlavně se užívá octanův, takéť se bavlna

před barvením kamencuje a dubinkuje. Místo kamence be

rou octan, šťovan a vínan hlinitý; pro jisté barvy soli že

za, mědi, chrómany a j. Francouz Brocquette nalezl způsob,

kterým lze bavlně vlastnosti vlny uděliti: rozpustí se to

tíž sýr č. kasein v rozředěném ammoniaku a smísí s kaší

vápennou. Tu se tvoří sloučenina tekutá kaseinu s vápnem,

do které se bavlna namáčí a pak paří, tj. parou na +100"

zahřívá, čímž ona sloučenina tvrdne a nerozpustnou se stá

vá. Pak lze bavlnu barviti, jakoby vlna byla. Tkanina

však velmi tvrdne a draslaví, také barvy méně čisté jsou,
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Nejdůležitější větev průmyslu bavlnického je barvení

bavlny na červeno mořenou, jmenovitě na červeň tureckou

(Türkischroth). Barvení na turecko poskytuje nejohnivější

červeň, které vůbec pomocí mořeny dosíci lze, ale je velmi

spletené. Bavlna máchá se nejprvé v břečce z žíraviny a

oleje; z té vyňata v zavřených truhlících se několik dní

potí. Pak se moří lázní mydelnatou (z oleje olivového, ží

raviny a mýdla), a sice vícekráte, pokaždé pak se suší.

Nadbytek tuku vybírá se potašem. Po té následuje dubin

kování a kamencování. Nyní se vybarvuje, t. j. dává se

do vody čisté, ve které mořena, sumach, dubinky a t. d., i

zahřívá se zvolna už do varu klokotného, v němž se něko

lik hodin udržuje. 4. Konečně se oživuje čili krášlí vře

lou lázní z mýdla i vody, na konec mýdlem a chlóridem

cíničitým. Pochod chemický, který se tu děje, není dosta

tečně vysvětlen; hlavní věc zdá se že jest olej; ten se tak

*vaným pocením okysličuje a v látku mění, jenž spolu s

kysličníkem hlinitým a tříslovinou barvivo upevňuje. Žluť

na bavlnu způsobuje se kamencem (solí cínovou) a rytem,

neb žlutým dřevem, také dřišťálkami; octanem olovnatým

a chrómanem draselnatým ; rezavá barva solmi železa a ží

ravinou; nankýnová barva tříslovinou (dubinky, sumach,

katechu) pouhou neb na přízi kamencované. Modř týmiž

prostředky a cestami co na vlně (kypou, karmínem a indi

chem, modří Berlínskou, kampeškou.) Zeleň spojenou žlutí

a modří, violová barva hlavně mořidlem fysikovým a kam

peškou neb orseilem. Hněd jako na vlně, anebo kysliční

kem manganitým (Manganbister), t. j. močením do roztokův

manganitých a pak do žíravin; vyloučený kysličník man

ganatý mění se na vzduchu rychle v manganitý. Čerň jako

na vlně a hedbávu železem a tříslovinou, také na čerň chró

movou se barví. Často se dává modrá půda indychem.

b) Tištění barevných tkanin.

254. Tiskařství je barvířství topické čili místné, totiž

ozdobování tkanin obrazci barevnými na půdě bílé neb ba

revné pomocí dřevěných neb kovových kadlubův čili mo
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del (Form, Modell). Lzeť pak způsobiti takové vzory čili

mustry barevné několika způsoby:

1. Mořidlo tiskne se kadlubem toliko na ta místa, jež

barvena býti mají ; tkanina pak se vybarvuje, ale ovšem je

nom na místech potištěných ustaluje, na ostatních mácháním

opět odstraňuje. Tiskneli se různými kadluby vícero mořidel

na tutéž látku, nabývá se jedním barvením vícera barev.

2. Tiskne se mořidlo i barva pospolu (smíšené) mo

dlami na půdu bílou. Tyto barvy (tak zvané tabulové, Tafel

farben) nejsou pevně se vláknem spojeny, práce však jde

rychle. Ostatně se sušené vřelou parou paří a tím pevnější

stávají (barvy pařené, Dampffarben). Paření děje se ve stroji

zvláštním a trvá 15–20 minut.

3. Tkanina celá se moří, místa však, jež barvu přijímati

nemají, pokrývají se hmotami, které účinek mořidla ničí, tak

že barva na těch místech nechytá, tedy bílé obrazy se tvoří.

Takové přípravy slují chránidla čili reserváže (Schutzpap

pen, Reservagen), npř. kartoun, jenž se z kypy barví a bílé

figury míti má, potiskuje se směsí z klovatiny, hlinky a

skalice modré: kysličník měďnatý pak okysličuje na těch

místech indoběl v kypě rozpuštěnou, než se tkaniny dotkne,

a mění ji v indomodř, jež za máchání příze i se chránit

dlem se smývá.

4. Místa, která mají bílá zůstati, potiskují se hmotami,

jež mořidlo odstraňují (před barvením) aneb barvivo ničí

(po barvení); v obojím pádu zoveme je leptadla (Aetzbeizen).

Co leptadel před barvením (Aetzreservagen) užívá se hlavně

kyselin : citronové, vinné, šťavelové, dvojsíranu draselnatého

atd. Co leptadel po barvení (Enlevage) užívá se buď látek

okysličujících (červeň turecká se potiskuje vápnem chlórovým

a protahuje kyselinou vinnou; indych se potiskuje chróma

nem draselnatým a kyselinou sirkovou, aneb se moči

do červené soli krevní a potiskuje zahuštěným žíravým

draslem), buď redukujících (kysličník železitý a manganitý

potiskují se cínovou soli; tvoříť se rychle kysličník cíničitý

a chlóridy manganatý i železnatý.)

Sluší pak ještě věděti, že všecky tekutiny, jenž se ti

sknou na tkaninu, musejí se zahušťovati, aby se na přízi ne
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rozbíhaly; béře pak se k zahušťování škrobu, dextrinu,

traganthu, salepu, klovatiny, hlinky (nyní hlavně praženého

škrobu čili leiokomu). Také z toho, co tu řečeno, vysvítá,

že pro tisk způsobem leptacím celá tkanina se moří, což

se tak zvaným půdováním (Grundiren, Aufklotzen) t. j. ta

žením tkaniny předběžně ovlhčené skrze tekuté mořidlo

a protahováním mezi válci soukennými (pro sražení zbyteč

ného mokra) děje; při tisku pak tabulovém (barvami tabulo

vými) a vybarvování ozdob na půdě bílé mořidlo jen místně

(kadlubem) na tkaninu se sází.

Při leptání často leptadlo samo zase mořidlem jest, jež

ale jinou barvu, dává než mořidlo první, tak že leptáním

nejen bílé, ale i vícerobarevné ozdoby se tvoří. Tisk sám

děje se rukou a strojem. Tkanina leží měkce (na sukně),

barva natírá se štětcem na mělký, voskovým plátnem po

tažený rámec (chassis), jenž ve zvláštní kádi splývá a z ně

hož se modla barví a na tkaninu přitiskuje (rukou neb

palicí). Stroj tiskne buď modlami velikými, co sama tkani

na širokými (tak zvaná perrotina), aneb válci měděnými ry

tými (stroj válcový.)

c) Barvářství.

255. Barvářství (Farbenbereitung) zabývá se zhotovo

váním barev malíři a natírači potřebných. Tyto jsou, jak

známo, krycí (Deckfarben) a šťávné (Saftfarben) t. j. neroz

pustné a rozpustné (průhledné). Prvé dle chemické povahy

jsou minerálné neb laky barevné (sloučeniny barviv ústroj

ných s kysličníky kovovými, hlavně s hlinitým). Kysličníci

cínatý a cínitý poskytují laky ohnivějši hlinitého (nejohni

vější kysličník antimonový), měďnatý, železnatý, železitý a

olovnatý naproti tomu temnější. Odvar barviva mísí se s

roztokem soli, a není-li sraženina hned tu, způsobuje se

přídavkem sody neb ammoniaku. (Laky hlinité jen sodou

se srážejí, poněvadž ammoniakem sražené schnouce povahu

rohu na se berou.) Ve vodě nerozpustná barviva rozpouštějí

se pomocí alkali. Různým poměrem barviva i kamence

způsobují se nejrůznější odstíny co do sytosti barvy. Štá:
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vné barvy (modrý karmín, zeleň šťávná) jsou ve vodě rozpust.

né, proto průhledné (nekryjí). Nabývá se jich volným od

kuřováním tekutiny barevné s gummou neb cukrem (a ka

mencem) smíšené až do hustoty těsta, formováním a sušením,

HLAVA XII.

Zásady ústrojné.

256. Zásady ústrojné (organische Basen, Alkaloide)

jsou vlastně všecky sloučeniny ústrojné, které na způsob

zásadnatých kysličníkův kovových s kyselinami se slučují,

tak že npř. i éther (kysličník éthylnatý) a všecky jemu po

dobné sloučeniny k tomuto oddílu připočteny býti by měly;

smyslem však užším a vůbec nyní přijatým jedná se v tomto

oddílu jen o látkách ústrojných, jež spojujíce se s kyseli

nami v tom případku na způsob ammoniaku se zachovávají,

požadujíce k utvoření soli ještě jednu rovnomocninu vody,

Tak npř. ammoniak jest NHa, anilin (zásada ústrojná)

C12H,N; jako pak síran ammonatý není NHg.SOa, ale

NH,HO. SO, čili NH,O.SO, tak jest i síran anilinný

C„H,N.HO.SO, čili C,„HsNO.SO, ; voda v tomto síranu

obsažená není krystalová, a nemůže mu býti odňata bez

rozkladu soli. Jelikož pak ale ammoniak s vodou spojený

(neb takový v solích obsažen jest) za kysličník ammonatý

považujeme, můžeme i o ústrojných zásadách tvrditi, že jsou

zásadití kysličníci složených (dusičnatých) radikálův, mají

cích největší podobnost s ammoniem NH,.. Soli těchto

ústrojných zásad ve všakém ohledu co pravé soli se cho

vají: silnější kyselina slabší kyselinu, silnější zásada slabší

zásadu z nich vyhání, také podvojné rozklady připouštějí

atd., čehož při zásaditých kysličnících organických není:

neb ti sice ve sloučeninách svých od kyselin alkaliemi se

oddělují, podvojné ale rozklady obyčejně nepřipouštívají,

důkaz to, že pevněji vázáni jsou, nežli zásady ústrojné (už

ším smyslem tak řečené) v solích svých.

Dle složení svého rozdělují se zásady ústrojné v něko

likero podstatných oddílův. Některé mimo uhlík a vodík jen
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ještě dusík, jiné dusík a kyslík obsahují. Obě tyto třídy za

hrnujeme názvem společným zásad dusičnatých (stickstoff

haltige Basen); jiné na místě dusíku fosfor, arsén, antimon,

vizmut, cín, olovo, rtuť aneb jiný kov obsahují; tyto pak

slují kovové zásady ústrojné (metallhaltige organische Basen).

V přírodě posud jen zásady dusičnaté nalezeny, ač jich také

veliký počet uměle robiti známe; zásady kovové posud jen

uměle připraveny byly.

A. Zásady dusičnaté.

257. Počátek činíme se zásadami dusičnatými, jakožto

dle počtu nejhojnějšími, nadto pak z té příčiny, že nejen

empirické ale i racionálné čili vniterné jich složení (kon

stitucí) nejlépe známe. Veliká část jich nachází se hoto

vých v přírodě (v rostlinstvu, proto zásady rostlinné, Pflan

zenbasen), jmenovitě kyslíkaté; mnohé pak jiné jen uměle

se robí (jmenovitě bezkysličné). Veliká čásť zásad rostlin

ných jsou dosti silné zásady, tak že červený lakmus modří;

pro tento účinek, jenž s alkaliemi společný mají, dáno jim

jmě alkaloidův; avšak název ten byl později přenešen na

všecky zásady rostlinné (i ty, jež lakmus červený nemodří).

Téměř všecky alkaloidy jsou jedovaté, aneb aspoň v malé

již dávce mocně na tělo účinkují a co výtečné léky pro

slulé jsou.

258. Konstitucí čili vniterné složení alkaloidův bylo po

prvé vypatráno u bezkysličných jakožto jednodušších. Již

dlouho byli chemikové pro velikou těchto hmot k ammonia

ku podobnost soudili, že mezi nimi a mezi ammoniakem

jakási bližší souvislost vládne ; neboť npř. methylamin a éthy

lamin, C2H5N a C,H,N, jsou plyny naprosto co, ammoniak

zapáchající, ve vodě náramně rozpustné, žlutým plamenem

hořlavé (jako ammoniak), se solnou kyselinou hustý bílý

oblak plodící atd. Domnívali se npř., že bezkysličné zá

sady dusičnaté jsou ammoniak sdružený s uhlovodíky;

C,H,N npř. = C,H, +NH, ; pravda však jest tato: bez

kysličné zásady dusičnaté jsou ammoniak, v němž 1, 2 neb

3 rovnomocniny vodíku tolikerými rovnomocninami organi
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- H

„ckých radikálův zastoupeny jsou. Ammoniak jest sh-#
C„H

methylamin C,H,NĚ H''N (ammoniak, v němž jedno H za

H

C,H

stoupeno jedním C,Ha), éthylamin C,H,N= #} (ammo

- H

niak, v němž jedno H zastoupeno jedním C,Hs). Důkaz

toho snadný; když do silné skleněné lahve ammoniak a ió

did methylnatý neb éthylnatný zavřeme a několik hodin

na +100° zahříváme, obě těla se spojí : NHa+C,H,I=

C„HgNI; NHa+C,HgI=C,HsNI; obě tyto látky žíravým

draslem se rozkládají, prvá v iódid draselnatý, methylamin a

vodu C,HgNI+KO=KI+C,HgN+HO, druhá v iódid dra

selnatý, éthylamin a vodu KO+C,HsNI=KI+C,H,N+H0.

Patrno tedy, že sloučenina C,H„NI jest buď C,H,N+HI tj.

CaHa .: C2H2

# N+HI aneb C,H„N+I t. j. # N+I (iódid methyl

H

ammonatý čili iódid ammonatý, v němž jedna rovnomocnina

vodíku zastoupena jednou rovnomocninou methylu).

Methylamin C,H,N siódidem methylnatým C,H,I zahří

ván opět se slučuje C,H3N+C,H,I=C,HsNI a draslo žíravé

C,H

z té sloučeniny vyhání zásadu novou C,H,N t. j. ###
H

čili dimethylamin, ammoniak, ve kterém dvě rovnom. vodíku

dvěma rovnom. methylu nahraženy jsou, dimethylamin pak

přijímá ještě jednou iódid methylnatý a mění se tím v tri

C„H.). |

methylamin CeHoN = ### ammoniak, v němž všecek

2*-*3

vodík zastoupen methylem. Nýbrž i trimethylamin ještě je

dnou se s iódidem methylnatým slučuje a mění v tělo nové

C2H2 ) ,

C,H,N+C,H,I=C,H,NI=&# NI, totiž iódid arame
2**3

· CaHa ! : -
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thylammonatý (iódid ammonatý, v němž všecky4rovnom. vo

díku methylem zastoupeny jsou). Tento se ale žíravým draslem

více nerozkládá, ačkoli by se tak mělo díti: CsH,„NI+KO

=CsH,„NO+KI; důkaz tedy že sloučenina CsH12NO je sil

nější zásada nežli draslo. Kysličník stříbrnatý ale s vodou pů

sobí ten rozklad: CsH12NI+AgO+HO=AgI+CsHI,NO.HO;

nově utvořená sloučenina je ve vodě rozpuštěna; suchá je

bílá, žíravá a netěkavá, kdežto předešlé (methylamin, dime

thylamin, trimethylamin) vesměs těkavé jsou. Dle analogie

C,Ha

nelze tuto sloučeninu míti za nic ii-C,H •

ného nežli za J č# NO+HO t. j. za

CaHa

hydrát kysličníku tetramethylammonatého. Máme tedy, jak

jsme zde jedním příkladem provedli, čtyry řady zásad or

ganických dusičnatých, z nichž tři rovnají se ammoniaku,

čtvrtá kysličníku ammonatému, (ovšem s tím rozdílem, že

kysličník ammonatý volný obstáti nemůže, hned se rozklá

daje v ammoniak a vodu):

I II III V

C,Ha] C,H, CaHa &#

H }N CH,[N C-H5 (N Č#) NO.
H H ) CaHa č#

Zásady první řady (ve kterých jen jedna rovnom. vodíku

v ammoniaku radikálem jiným zastoupena) slují zásady

amidové, druhé řady (kde dvě rovnom. vodíku zastoupeny)

imidové, třetí řady (kde všecek vodík ammoniaku zastou

pen) nitrylové, čtvrté řady konečně ammoniové (Amidbasem,

Imidbasen, Nitrilbasen, Ammoniumbasen). Mohouť pak

všecky jen možné radikály místo vodíku zastupovati, v zá

sadach imidových, nitrilových a ammonových mohou i různé

radikály přítomny byti, npř. *

CaHa C„Ha

č#} =methyl-éthylamin,#}N = methyléthylopropy

CAH CeH, lamin,

2**3

C4Hg

Č#.)NO, kysličník methyléthylamylofényl ammonatý. Roz
10**11

C, „H,
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umí se pak samo sebou, že i kyslíkaté radikály do ammoniaku

vstupovati mohou, čímž ovšem kyslíkaté zásady povstávají.

Zásady bezkysličné jsou téměř všecky těla tekutá, dokonale

těkavá, zápachu silného, účinkův na lakmus patrných; kyslí

katé jsou téměř všecky pevné, netěkavé, málo ve vodě roz

pustné a málo na lakmus účinkují. Zásady rostlin přirozené

jsou téměř všecky kyslíkaté; zásady dusičnaté bezkysličné

téměř všecky uměle se tvoří (jen tři posud v přírodě na

lezeny)

a) Zásady dusičnaté bezkysličné.

259. Tyto sloučeniny řidčeji v přírodě se nacházejí,

větší díl jich teprvé uměle se připravuje. Větší díl jich jsou

tekutiny bezbarvé, těkavé (některé v té míře, že již za obec

ného tepla letního vrou a prchají, jiné pak teprvé teplem

znamenitým), zápachu pronikavého, ammoniakovému mnohdy

až k nerozeznání podobného, chuti palčivé. Těkavější jsou

všecky lehčí než voda a ve vodě snadno se rozplývají, nýbrž

dle libosti s ní se mísí; méně těkavé jsou dílem lehčí dílem

hutnější než voda a mají povahu olejův, málo se ve vodě

rozpouštějíce a s ní se nemísíce.

Tvoříť pak se přerozličnými způsoby, z nichž tuto jen

hlavní lze uvésti. 1) Kyselina kyanatá C,NO u přítomnosti

vody (a jmenovitě) žíravin rychle se mění v kyselinu uhli

čitou i ammoniak C,NO+3HO=2CO,+NH, ; tatáž změna

děje se, jeli spojena s kysličníky radikálův alkoholových

npř. kysličníkem methylnatým, éthylnatým, amylnatým atd.,

jen že radikal do ammoniaku uvolněného vstupuje a jej

v zásadu organickou mění; kyanatan methylnatý C,H,O,C,NO

vodou a žíravým draslem se rozkládá v kyselinu uhličitou

a methylamin C,H2O.C„NO+2HO=C,H,N+2CO, 2) Ha

lové sloučeniny radikálův i alkoholových ammoniakem za

tepla se rozkládají způsobem již dostatečně vyloženým, tak

že npř. iódid amylnatý s ammoniakem se mění v iódid

amylammonatý, z něhož se žíravým draslem vylučuje amy

lamin C,„H,I+NH,=C10H,NE=C10H,aN+HI. 3) Slou

čeniny nitrované, jmenovitě ale uhlovodíci nitrovaní, npř.



615

nitrobenzol C,„H,NO, nitronafthalin CaoH,NO, atd., dotý

kajíce se vodíku, jenž buď volně v jiných sloučeninách vázán

jest aneb právě z nich se vyvinuje, podléhají redukcí t. j.

vodík ujímá jim všecken kyslík a na místo jeho vstupuje

vodík, čímž organická zásada se tvoří; tak npř. nitrobenzol

sírovodíkem se mění v anilin C,„H,NO,+6HS=C12H,N

+4HO+6S, nitrotoluol v toluidin C,,H,NO,+6HS=C,H„N

+4HO+6S atd. Zinek s kyselinou sirkovou vodnatou, a

octan železnatý mají tentýž účinek. 4) Suchá destilací

organických látek dusičnatých plodí vždycky značné množ

ství těkavých zásad organických. Tak npř. dehet kamenno

uhelný nejen ammoniak, ale i anilin C, „H„N, leukolin C,sH,N,

a mnoho jiných jim podobných v sobě obsahuje.

Pro nepřehlednou rozsáhlost předmětu a skrovné uží

vání většího dílu látek sem náležitých můžeme se jen o ně

kterých zběžně zmíniti.

260. Zásady odvozené z řady éthylové. Radikály methyl,

éthyl, propyl, butyl, amyl atd., nýbrž i cetyl, mohou jak

praveno zajmouti v ammoniaku místo jedné neb vícera rov

nomocnin vodíku a mění tím ammoniak v řadu organických

zásad těkavých, majících všeobecné složení CanH2n43N.

Známe posud methylamin C,HaN, éthylamin C,H,N, pro

pylamin CeH9N, butylamin CsH,,N, amylamin CroHaN, ka

prylamin C16H1„N. Tvoříť se hlavně prvním a druhým

z uvedených čtyř způsobův, avšak také ještě mnohými jinými,

neboť i v dehtu kamenouhelném a v oleji, jenž se suchou

destilací zvířecích kostí (pro fabrikací černi z kosti) tvoří,

byly nalezeny.

C,H,

Methylamin C,H,N= # N čístý je plyn bezbarvý a

průhledný hutnoty 108, zápachu pronikavého ammoniako

vého, jenž červený lakmus okamžitě modří a s kyselinou sol

nou silné bílé dýmy plodí. Snadno hoří plamenem žlutým

(na rozdíl od ammoniaku, který jen uměle k tomu přiveden

býti může, aby hořel), a ve vodě se rozpouští tak snadno, že

voda +12° teplá 1150 objemův jeho pohlcuje, tedy ještě

více nežli ammoniaku. Musí se tedy co plyn nade rtutí
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chytati. Několik stupňův pod +0" kapalní, bez tlaku vyš

šího. Vodnatý roztok methylaminu chová se ke skouma

dlům téměř dokonce co ammoniak : sráží všecky kysličníky

kovův, mnohé pak z nich (stříbrnatý, měďnatý, zinečnatý –

nikoli však kobaltnatý, nikelnatý a kademnatý) v nad

bytku přidaný opět rozpouští. Chlórovodan methylaminný

C„H,N.HCl (salzsaures Methylamin), lépe chlórid methylam

monatý C,HgN.Cl (Methylammoniumchlorür) t. j. salmiak,

v němž jedna rovnomocnina vodíku methylem nahražena,

krystaluje se, rozplývá na vzduchu, těká bez rozkladu a roz

pouští se také v líhu bezvodém. Se chlóridem platičitým

se spojuje v sůl podvojnou, salmiaku platinovému přepo

dobnou C,HgN.Cl+PtCl2.

C,H -

Ethylamin C,H,N= *#*!N je tekutina bezbarvá, řídká

H

i pohyblivá, hutnoty 070, vroucí teplem +18°. Plyn její

jest bezbarvý, hutnoty 158, pronikavě čpí ammoniakem a

pohlcuje se vodou lakotně, jakož i tekutý éthylamin s vodou

dle libosti se mísí. Ethylamin je silnější zásada nežli am

moniak, neboť jej pomocí tepla ze solí jeho vyhání. K solím

kovův se chová co methylamin, s tím však rozdílem, že ky

sličník hlinitý rozpouští, pročež výborně slouží k zevrub

nému oddělení kysličníku hlinitého od železitého, věci jinak

poněkud obtížné. * -

910H;1 | .. . •

Amylamin C,oHaN= # N je tekutina bezbarvá

lehká, hutnoty 075, nad míru čpavá a žíravá. Vře teplem

+93° a hoří jasným plamenem. S vodou dle libosti se mísí,

ke kysličníkům kovův chová se co éthylamin. Na vzduchu,

jako i předešlí dva, lakotně přitahuje kyselinu uhličitou,

261. Uvedené tři zásady patří do řady amidových

(Amidbasen), těch, ve kterých jen jedna rovnomocnina vo

díka ammoniaku radikálem organickým nahražena; přistou

pením ještě jedné rovnomocniny radikálu mění se ony

v zásady imidové, ve kterých již dvě místa zajata radikály

jinými, jen jedno prázdno. Tak npř. mění se methylamin



617

CaHa).. .. „ #ln „ ' ' ' ' '

- # N v dimethylamin @#$ aneb éthylomethylamin

C2H3 ) C,H

°;;;* aneb amylomethylamin č#, W podobně máme

• - $#*) C,H, |

diéthylamin C,H.; {N, éthylamylamin C,„H, {N,diamylamín

#) - "H"
C. „H.. ]

č#{* *
*

Tyto imidové zásady jmenované jsou vesměs tekuté,

méně těkavé amidových, ostatně ale s nimi ve vlastnostech

fysických a chemických nad míru se srovnávají.

262. Zásady imidové mění se přijmutím ještě jedné

rovnomocniny nějakého radikálu v nitrilové, ve kterých všecka

tři místa, v ammoniaku vodíkem zajatá, radikály jsou zase

C„H., )

dnuta, npř. trimethylamin# N, éthylodimethylamin

2**3

C,Ha C„Ha

C„Ha|N, methyléthylamylamin C,H, N atd.

C4 5 10H11

Z nich zasluhuje trimethylamin C,H,N naši pozornost,

poněvadž se z nasolených ryb ležením tvoří, a z láku sla

nečkův ve velikém množství připraven býti může. Čistý

trimethylamin je tekutina bezbarvá, lehká a pohyblivá,

vroucí teplem +4 neb 5", zápachu pronikavého ammoni

akem a nasolenými rybami; ve vodě se přesnadno roz

plývá a dává s kyselinami soli pěkně krystalované. Hoří.

Dlouhý čas měli tuto zásadu za propylamin CeH,

N, a také

PH

tak ji zvali, neboť obě mají složení stejné. Vůbec

sluší znamenati, že u organických zásad četnější isomerie

se shledávají, nežli ve kterém jiném oddílu organické

chemie, tak npř. dimethylamin a éthylamin jsou látky iso

murické; podobně dimethylopropylamin, éthylopropylamin,

V. Šafařík, Chemia. 40
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methylobutylamin, diéthylomethylamin i amylamin – všech

pět jmenovaných sloučenin má empirické složení C, „HaN.

263. Ammoniak jak známo s kyslíkovými kyselinami

se jen tehdáž spojuje, když jedna rovnomocnina vody pří

tomna, pročež za to máme, že v solech těch ne ammoniak

NH, ale kysličník ammonatý NH,O přítomen ; tento však

vyloučen ze solí svých okamžitě ve vodu a ammoniak se

rozpadává, tak že vlastnosti jeho po tu dobu neznámy jsou.

Jinak ale má se věc, když v kysličníku ammonatém vodík

z části neb cele organickými radikály se nahradí; tu nabývá

takové stálosti, že ze solí svých bez rozkladu na čisto vy

praven býti může. Ammoniak siódovodíkem ihned se slučuje

v iódid ammonatý: NH,+HI=NH,I; triéthylamin s iódidem

éthylnatým I za tepla taktéž v málu okamžikův se slučuje

ve hmotu bílou, pevnou, iódid tetraéthylammonatý, t. iódid

ammonatý, v němž všecek # éthylem zastoupen

4**5

N(C,Hs)a+C,HgI=N(C,Hs),L= &# N+I. Tato sůl je bílá,

C,H

pevná, ve vodě a líhu rozpustná, i krystaluje se v pěkných

velikých deskách. Žíravým draslem se nerozkládá, ovšem

ale (rozpuštěná) kysličníkem stříbrnatým; tvoří se iódid

stříbrnatý a roztok obsahuje kysličník tetraéthylammonatý,

jež z roztoku odkuřovaného ve vzduchoprázdnotě co hydrát

(C,Hs),NO+HO v tenkých jehlách se krystaluje, na vzduchu

pak ihned rozplývá i lakotně kyselinu uhličitou přitahuje.

Roztok sehnaný je tak ostrý a žíravý jako louh ze žiravého

drasla: rozjídá kůži, rozpouští tuky a mění je v mýdlo,

sráží kysličníky kovův a dílem je rozpouští (Al,O,,ZnO

nikoliv ale Cr2O3); slovem chová se co mocná žíravina.

Suchý kysličník rozkládá se teplem +100° ve vodu, triéthy

lamin a éthylén (C,H,),NO,HO=(C,H.)„N+C,H, +2HO.

Soli tetréthylammonaté krystalují pěkně; ze solí ammona

tých vyhání kysličník tetraéthylammonatý zásadu a spojuje

se s kyselinou.

Podobně se chová kysličník tetramethylammonatý

(C2H2),NO,HO; kysličník pak vinylammonatý °#|No
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je proto památný, že se teplem asi +220° rozkládá ve vodu

a vinylaThin "# No="#{N [-HO, tak že tento rozklad,

jemuž kysličník ammonatý již za nejnižšího tepla, jež vůbec

jen způsobiti lze, podléhá, zde teprvé značným horkem se

děje. Kysličník vinylammonatý, jakožto zásada čtvrté třídy,

je tělo pevné, netěkavé; vinylamin – zásada první třídy –

je olej bezbarvý, hutnoty 097, vroucí teplem +218°, zá

pachu ammoniakového; vodou mění se pomalu opět v ky

sličník vinylammonatý 9# N+HO="#{No.
- 2 3

264. Dusičnaté zásady řady fénylové a jim blízké. Dehet

utvořený suchou destilací látek organických obsahuje v sobě,

jako víme, rozmanité uhlovodíky, mezi nimiž obzvláště

znameniti jsou benzol C,„Hg a s ním homologičtí, toluol, xylol,

kumol, kymol. Všickni tito uhlovodíci mění se dýmavou

kyselinou dusičnou v sloučeniny nitrované: nitrobenzol, nitro

toluol atd , tyto pak sírovodíkem v zásady: nitrobenzol

C12H,NO, v anilin C,„H,N, nitrotuol C,H,NO, v toluidin

C,,H,N, nitroxylol C, H,NO, v xylidin C,H,,N, nitrokumol

C,sH,NO, v kumidin C,gH,aN, nitrokymol C,H,aNO,

v kymidin C,H,N. Všecky tyto zásady jsou též již pří

tomny v dehtu kamenouhelném a v těkavém oleji kameno

uhelném, což divu není, protože dusičnatá látka kamenného

uhlí destilováním ammoniak plodí, jenž hned na místě

radikály do sebe přijímá a jimi v zásady odvozené

se mění. Z těch obou látek zásady se vylučují tře

páním s dýmavou kyselinou solnou (která všecky zásady

vytahuje) a destilováním kyseliny se žíravým vápnem. Mimo

tyto jmenované zásady nachází se v dehtu kamenouhelném,

ještě hojněji ale v těkavém oleji, jehož se nabývá suchým

destilováním kostí (ve fabrikách na čerň kostní), řada ji

ných zásad, s předešlými isomerických, jim nad míru podob

ných, předce však rozdílných. Z této řady známe posud:

pyridin C,„H„N, pikolin C,„H,N, isomerický s anilinem,

lutidin C, „H„N, isomerický stoluidinem, kollidin C,gH,,N

isomerický se xylidinem, a parvolin C,sH, „N isomerický

s kumidinem. Původ těchto rozdílův memí posud dostatečně

40*
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znám; víme toliko, že amilin a ostatní zásady řady anilinové

amidovými zásadami jsou (anilin npř. je fénylamin C, „Hs N)

H2 )

zásady pak řady pikolinové že jsou nitrylovými zásadami;

jakové ale radikály by v těchto posledních obsaženy byly,

ani o jedné posud nevíme.

Vedlé zásad řady anilinové (a pikolinové) jsou v dehtu

ještě tři zásady, řady jiné, ale vlastnostmi svými předešlým

přepodobné, totiž leukolin C,sH,N, lepidin CaoH„N a kry

ptidin Ca2H11N, proto znamenité, že také značný počet při

rozených kyslíkatých zásad rostlinných (chinin, cinchonin,

strychnin) suchým destilováním je poskytuje. Všecky tyto

zásady posud jmenované mají povahu olejův bezbarvých

těžkých, silně zapáchajících, na vzduchu hnědnoucích a

teprvé značným teplem (120°–280" asi) vroucích. Naftha

kamenouhelná obsahuje v sobě dle váhy téměř 2% těchto

těkavých zásad.

Nafthalidin, Cano-orii: N, tedy zásada amidová,

92

tvoří se z nafthalinu C,oHs jako anilin z benzolu; v dehtu

posud nebyl nalezen; dělí se od předešlých tím, že je tělo

pevné, v lupenech lesklých bílých krystalované, jež asi při

+50° taje a při +300° destiluje. Jeť isomerický s lepi

dinem.

265. Ze všech zásad předešlejmenovaných nejznameni

tější jest anilin C,„H,N; neboť se tvoří způsoby a cestami

přerozličnými, a důkladné studium jeho vlastností a proměn

chemických chemicky vlastně vedlo ku poznání pravé

povahy zásad organických. O připravování jeho z dehtu

kamenouhelného a z benzolu již byla řeč, podobně že se

tvoří pouhým horkem z kyseliny anthranilové a žíravým

draslem horkým z isatinu. Takéť lze indych prodajný roz

pustiti v sehnaném a vřelém louhu žíravém (což ovšem po

někud zdlouhavá práce), roztok do sucha odkouřiti a v že

lezné křivuli destilovati. Konečně se i podařilo připravit

anilin týmž způsobem, co zásady řady éthylové; iódid fé

nylnatý totiž s ammoniakem zahříván mění se v iódid té
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N+I; ten pak žíra

vým draslem se rozkládá v anilin, vodu a iódid draselnatý

°°; *ko=cs# N+KI+HO. Tím také podán
3 92

důkaz nevývratný, že anilin je fénylamin t. j. ammoniak, v

němž jedna rovnomocnina vodíku jednou rovnomocninou fé

nylu zastoupena.

nylammonatý C,„H,I+NH,=0;
3

Anilin je tekutina bezbarvá, povahy olejovité, zápachu

zvláštního nenepříjemného, hutnoty 103, vroucí teplem 182",

mrznoucí teprvé asi při –90°. Ve vodě málo se rozpouští ;

v líhu a étheru neobmezeně. Lakmus červený nemodří,

violové však barvivo květův jiřinkových zelení (jako žíra

viny). Na vzduchu se okysličuje a ve hnědou pryskyřici

mění; s kyselinami pěkně krystalované soli poskytuje; větší

díl kysličníků kovových sráží z roztoku. Čistý roztok vápna

chlórového zabarvuje se nejmenším množstvím anilinu krásně

na violonachovo

Nepřehledné téměř je množství znamenitých proměn,

které anilin skoumadly béře. Tak npř. máme anilin, v němž

jedna, dvě i tři rovnomocniny vodíku prvky halovými a j.

zastoupeny jsou: chlóranilin C,„HgClN, bromanilin C,2HgBrN,

iódanilin C, „H„IN,ti tři krystalují se v bezbarvých osmistěnech;

pak dichloranilin C,„H,Cl„N; dibromanilin C,„H,BraN; tri

chloranilin C,„H,ClaN, tribromanilin C, „H,BraN (též všecky

krystalované); nitranilin C,„Hg(NO,)N (krásně žluté jehly),

dinitranilin C,„Hg(NO,)„N, trinitranilin C,„H,(NO.)„N. Pa

mátno jest, že z počtu jmenovaných sloučenin ty, ve kte

rých jen 1 rovnom. vodíku jiným prvkem jest zastoupena,

ještě zásady jsou, ač slabší anilinu; ty pak, ve kterých 2

rovnom. vodíku zastoupeny jsou, již jen těžko s kyselinami se

spojují; ty konečně, v nichž 3 rovnom. vodíku zastoupeny,

již do počtu látek netečných náležejí. Kyan spojuje se přímo

s anilinem a mění jej v kyananilin C,N.C12H,N=C14H,Na

též zásadu, krystalovanou, bílou; chlórid kyanatý pak obrací

anilin v melanilin CaaH1aN=C,„HgCyN+C12H,N, též zásadu

pevnou, v bílých lupene chse krystalující,
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266. Zásady dusičnaté bezkysličné v přírodě. Hlavně pa

mátny jsou nikotin a koniin, méně víme o sparteinu.

Nikotin C, „H,N (aneb dle jiných C20H,,N2) je obsažen

v listech rostliny, tabákové (Nicotiana), jak čerstvých tak

sušených. Ku vybavení jeho listy i rozdrobené mírným

teplem se zavlažují v rozředěné kyselině sirkové neb solné,

výtah se volně oddymuje, až větší díl vody vypařen, pak se

silným žíravým louhem přesytí a v zavřené láhvi s étherem

třepá. Ether od tekutiny vodnaté oddělený a zvolna od

kouřený zůstavuje nikotin co těžký olej, jenž se ammoniaku

a vody přimíšených delším stáním ve vzduchoprázdnotě

zbavuje a rektifikováním v křivuli vzduchoprázdné aneb

vodíkem naplněné čistí. Jestiť tekutina bezbarvá, hutnoty

1:05, vroucí teplem asi +250°; pro sebe destilována oky

sličuje se a hnědne, s vodou bez proměny prchá. Ve vodě

se značně rozpouští, přesnadno v lihu a étheru. Zapáchá

nepříjemně a pronikavě surovou natí tabákovou, tak že v

pokoji, v němž jediná kapka jeho se vypařila, sotvem dý

chati lze. Jestiť prudký jed; jediná kapka jeho usmrcuje

silného psa za málo minut. Tabák kuřlavý sprostý obsahuje

až do 7% nikotinu, z čehož účinek jeho dostatečně se vy

světluje; lepší druhy jen 1–2%, poněvadž se listí nesušené

jakémusi kvašení samovolnému podrobuje, jímž se dusičnaté

části (jež by doutnajíce nepříjemně zapáchaly) rozkládají;

při tom zahřívá se tabák dosti značně, a spolu s ammonia

kem (pocházejícím z rozkladu zmíněných látek dusičnatých)

prchá také větší čásť nikotinu.

Koniin C16H15N je přítomen, a sice volný, ve všech

částech bolehlavu blamatého (Conium maculatum, Schier

ling): jestiť on příčinou hnusného puchu, jejž list bolehlavu

třený šíří. Připravuje pak se obyčejně destilováním semen

tlučených se žíravým louhem nepříliš silným. Čistý koniin

je olej bezbarvý, hutnoty 089, a vře při 170–180°. Zapáchá

hnusně a pronikavě, sám pak jest i v dávce malé jed nej

krutéjší. Ve vodě se málo rozpouští, snadno v lihů a étheru;

roztok modří silně červený lakmus. Je však podobno, že

zásada olejovitá z bolehlavu je směs vícera zásad homolo

gických a sobě přepodobných: . . .í * ,

; ; ; ; : : : : : : : : :
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Spartein je těkavá zásada v listech a rozhách jetelice

(Spartium scoparium): olej bezbarvý, hutnější než voda, zá

pachu slabého, chuti hořké. Málo se rozpouští ve vodě, pů

sobí silně alkalicky, vře teplem při +287" a má složení

CIeH13N.

b) Zásady dusičnaté kyslíkaté. · 1

#

267. Sem náležejí téměř všecky zásady přirozené, umě

lých málo. Jsouť všecky těla pevná, větším dílem krysta

lovaná, bezbarvá (málo jich barvených), ve vodě málo

rozpustná. Všecky chutnají nad míru hořce a působí mocně

na tělo lidské a zvířecí; některé z nich jsou jedy nejkru

tější, jichž vůbec známe, npř. strychnin, předce však v pře

malých dávkách co výtečné léky slouží. Co se týče vniter

ného jeho složení, posud málo víme; všecky spojují se s

kyselinami na způsob ammoniaku, t. tak, že hydrátová voda

se nevyloučí, pročež i o nich za to se má, že (podobně

bezkysličným) ammoniak jsou, v němž vodík částečně neb

zcela zastoupen radikály organickými; ovšem pak dlužno v

tom pádu přijímati radikály kyslíkaté. Možné nýbrž po

dobné že i látky sdružené mezi nimi se nacházejí. Zásadám

rostlinným kyslíkatým nad jiné dává se jméno alkaloidův.

Téměř všecky alkaloidy přirozené otáčejí plochu polarisač

(jako cukr). -

268. Alkaloidy z máku. Mléčná šťáva nezralého máku

(Papaver), jmenovitě makovice, sbírá se v Indii východní,

v Egyptě a. j. ve velikém množství, a vysušená pod jménem

opium se rozváží i prodává. Opium je látka hnědá, beztvárná,

za čerstva těstovitá, zastárlá tvrdá, rozdrolivá. Ve vodě se

rozplývá a chutná hořce; jestiť jed silný a sice omamující

(narkotický), čímž ze starodávna známé snodárné vlastnosti

máku se vysvětlují, Opium obsahuje v sobě šestero různých

alkaloidův: morfin Ca,H1,NO6, narkotin C4gHasNO14, ko

dein CasH,NO, papaverin C4oHaNOs; thebain CasHaNO3,

narcein C, EI,,NO,s, jednu sloučeninu netečnou (bezdusič:

nou) mekonin CaoH10Os, a mnoho kyseliny mekonové. Z

uvedených alkaloidův nás jen morfin zajímá.
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Morfin C,,H,„NO. (Morphin, Morphium) dobývá se z

opia cestami přerozličnými, z nichž nejjednodušši asi tato

jest: Opium rozdrobené vylouží se třikráte po sobě 3 částmi

vlažné vody, výtahy spojené smísí se s vápenným mlékem

vřelým a chvíli vaří; pak se tekutina zcedí, zcezenina od

kouří, až jen dvakráte tolik váží co vzaté opium, a salmiá

kem přidaným morfin z roztoku se srazí. Lesklé průhledné

jehly bezbarvé, ve chladné vodě téměř nerozpustné, tudíž

téměř bezchutné; rozplývá se v 500 č. vřelé vody, sna

dněji v líhu, velmi málo vétheru. V kyselinách se rozpouští

a poskytuje soli morfinné, snadno rozpustné, krystalující. Z

nich rozpuštěných sráží se žíravinami co prášek bílý, nad

bytkem žíraviny netěkavé rozpustný, nadbytkem však am

moniaku nerozpustný. Obojetný roztok soli morfinné solmi

železitými čistě modrá, barva však teplem, kyselinami a

líhem rychle mijí.

Chlórovodan morfinný Ca,H,„NO„HCl+6Aq krystaluje

se v tenkých jehlách ve vodě rozpustných, se chlóridem pla

tičitým poskytuje žlutou, těžko rozpustnou sůl podvojnou

Ca,H,„NO, HCl+PtCl, Síran morfinný C,H,„NO, HO-SO,

+5Aq taktéž v jehlách se krystaluje, podobně octan. Mor

fin a soli jeho v poněkud větším množství (0,1–0,2 gram

mu) rychle omamují a smrtí, v menším (0,005–0,010 grm.)

chorobnou dráždlivost uchlácholují a spánek přivádějí. Z té

příčiny se nyní vůbec morfinu v lékařství místo opia užívá.

Kodein Ca6H2,NO. je památný pro svou homologii s mor

finem, neboť je kodein=morfin +C,H, Kodeinu je málo

v opium; krystaluje se v podobě velikých čtverstěnných hra

nolův, majících v sobě 2 rovnom. vody krystalové. Roz

pouští se ve vodě mnohem snáze než morfin (v 80 č. chladné).

Na tělo působí podobně, avšak mírněji a prospěšněji nežli

morfin.

269. Alkaloidy z cinchony. Obyvatelé vysočiny Quitské

a horstva okolního znali již ode dávna výtečné protizim

ničné vlastnosti kůry z různých druhův stromu Cinchono

vého (řád mařenovitých); v 16tém století pak přišla kůra ta

do Evropy, a nyní víme, že moc její pochodí z alkaloidův

v ní obsažených: chininu C,oH,N,O, cinchoninu C,oH,N,O,
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i aricinu C,gH,N,Os. Chinin i cinchonin, oba známe v ně

kolikeru odrůd isomerických. Pro větší pohodlí nemocného

a větší bezpečnost účinku užívá se nyní místo kůry tlučené

vesměs jen čistých alkaloidův aneb solí jejich.

Chinin C,oH,N,O, nachází se nejhojněji v Chině krá

lovské (China regia) t. v kůře cinchony hralolisté (Cinchona

lancifolia), a sice (jako cinchonin i aricin) ve spojení s ky

selinou chinovou a chino-tříslovou. Kůra rozdrobená vylu

huje se rozředěnou kyselinou sirkovou, z výtahu pak sráží

se chinin sodou neb magnesií, a sraženina se krystalováním

z líhu neb étheru čistí. Krystaluje se však nesnadno, a dlouho

se měl chinin za látku beztvárnou; nyní pak známe 3 různé

hydráty krystalované se 2, 4 a 6 rovnom. vody krystalové.

Krystaly jsou drobné bílé jehličky, obyčejně tvoří jen bílý

prášek, rozpustný v asi 350 č. studené a ve 400 č. vřelé

vody, velmi snadno v líhu, dosti snadno v étheru. Roztok

točí plochu polarisací na levo, chutná přehořce a modří čer

vený lakmus. Troškem silné chlórové vody a pak ammo

niaku pěkně zelená.

S kyselinami se slučuje v soli obojetné málo rozpustné,

a kyselé snadno rozpustné. Nejdůležitější je síran chininný

(obojetný), neboť se ho užívá k nevíře velké množství. Kry

staluje se v dlouhých jehlách lesklých, hvězdovitě srostlých,

majících složení C,oH,N,O,HO.SO,+6Aq. Na vzduchu

rychle větrají, ve vodě chladné málo, snadno ve vřelé, a v

líhu se rozplývají. Chuť je nesnesitelně hořká. Sůl kyselá

CaoHa,N,O,HO.SO,+HO.SO, teplem +100° sušená ve tmě

pak delší čas světélkuje.

Chinin v roztoku sehnaném a silně kyselém tratí del

ším zahříváním schopnost krystalování; alkalie pak z roz

toku srážejí hnědou pryskyřici, která totéž složení co chi

nin má a chinoidin sluje. Ve fabrikách na chinin nabývá

se jí (ač nečisté) mnoho co vedlejšího výrobku. Z toho ne

čistého chinoidinu lze vyloučiti (étherem, kyselinami atd).

značné množství alkaloidu krystalovaného, chinidinu, iso

merického s chininem. Krystaluje se v pěkných tlustých a

průhledných hranolech klinorhombických, majících 4 rovnom.

vody krystalové, a větrajících na vzduchu. Rozpouští se
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teprvé v 1500 č. studené a 750 č. vřelé vody, snadněji v

líhu; roztok točí plochu polarisací na pravo. S kyselinami

taktéž soli obojetné a kyselé poskytuje. - -

Konečně známe třetí modifikací chininu, tak zvaný

chinicin (taktéž s oběma předešlýma isomerickou); tvoří se ně

kolikahodinným hvozděním síranu chininného s maličkem nad

bytečné kyseliny za tepla 120"–130°. Chinicin je docela bez

tvárný, ve vodě nerozpustný, v líhu velmi snadno rozpustný,

a chutná hořce. Účinek lékařský chinidinu a chinicinu je

tentýž co chininu.
- -

Cinchonin C40H24N2O, nachází se hlavně v šedých ků

rách chinových (China loxa, fusca, z Cinchony Kondami

novy a ďubkované), spolu s chininem. Z odvaru kůry ky

selého sráží se alkaliemi směsice chininu a cinchoninu.

Ether z ní sušené vytahuje jen chinin, zůstavuje cinchonin.

Krystaluje se v drobných hranolcích bílých, chuti náramně

hořké, modří červený lakmus. Nerozpouští se téměř nic

v studené vodě, ve 2500 č. vřelé, v líhu méně snadno než

chinin, v étheru téměř nic. Paprsek polarisovaný na pravo

otáčí. Soli má taktéž obojetné a kyselé, chininným po

dobné, snadněji rozpustné. Účinek jeho protizimničný slabší

jest než chininu. Chlórem i ammoniakem nezelená.

V chině Bogotské nachází se místo cinchoninu alkaloid

isomerický cinchonidin, krystalující se ve velkých průhledných

a křehkých hranolech; rozpouští se v 1900 č. vřelé vody,

ve 12 č, studeného líhu; roztok otáčí plochu polarisací v

levo. Soli jsou snadno rozpustné,
-

Cinchonin i cinchonidin mění se oba způsobem v chi

micinu líčeným v cinchonicin, s cinchoninem a cinchonidinem

isomerický, ale beztvárný, - -

| Všecky tuto jmenované alkaloidy z kůry cinchonové

mají společnou vlastnost tu, že za sucha aneb se žíravým

draslem destilovány tekutou směs leukolinu (chinolinu), le

pidinu a kryptidinu poskytují (viz 264). . . -

270. Alkaloidy ze strychnosův. Řád rostlin strychnovitých

(Apocyneae) obsahuje samé rostliny přejedovaté, tak jsme

již seznali ančár, z něhož se robí jed upasový. Jmenovitě

rod Strychnos (Str. nux vomica, Str. colubrina a j.) ve
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všech svých částech obsahuje dva, alkaloidy přejedovaté,

strychnin a brucin, a slouží proto v obou vlastech svých

(Asii a Americe tropické) ku přípravě jedův různými jmény

zvaných (Wurali, Cůrare, Upas). · · · · · ·

Strychnin (C12H2,N,O, nejhojněji nachází se v bobech

sv. Ignatia (Ignatiusbohnen, plodech stromu východoindi

ckého Ignatia amara), též ve vraních okách (plodech ze

Strychnos nux vomica, stromu obecného v Kočinčíně a Ko

romandelu). Vraní oka v peci silně vysušená pak rozměl-,

něná vyvařují se líhem; odvar octanem olovnatým barviva

i třísloviny se zbavuje, zcezený pak s magnesií se zavla

žuje, která strychnin i brucin co prášek ve vodě těžko

rozpustný sráží. Silný líh studený přijímá z té sedliny jen

brucín, strychnin zůstavuje; tento pak z líhu vodnatého

vřelého ještě jednou se krystaluje. Bezbarvé hranoly

čtyrstěnné, ve vodě, také v líhu bezvodém, téměř neroz

pustné. Chuť jeho i v nejmenším množství nesnesitelně a

dlouho trvající hořká. Cervený lakmus modří. Sehnanou

kyselinou sirkovou a maličkem chrómanu draselnatého mění

se v látku pěkně a čistě violovou. . . ::

Strychnin jak pouhý tak v solech svých je překrutý jed,

jenž v pramalém množství křečovité zchromení (tetanus) a smrt

způsobuje; obzvláště rychle účinkuje, když nikoli skrze

žaludek, ale přímo do oběhu krve se vpraví, t. ranou; proto

divochové jím šípy napouštějí. Nicméně v dávkách velmi ma

lých mocným lékem jest. Soli strychninné jsou účinlivější,

pro snadnější svou rozpustlivost, nežli strychnin pouhý, , o

Brucin C4gH20N,Os podobá se ve všakém ohledu velmi

strychninu; krystaluje se ve hranolech čtyrstěnných bezbar

vých, majících při sobě 8aq. Málo se rozpouští, přehořký;

sehnanou kyselinou dusičnou temně červená, spolu vyvinuje

plyn hořlavý, jenž jest dusan methylnatý C,H,O.NOa, z čer,

hož soudíme, že v brucinu methyl co bližší součástka pří

tomen jest. Působí na tělo živočišné podobně co strychnin, ač

méně prudce. Jest homologický s předešlým. : :

271. Alkaloidy rostlin lilkovitých. Také lilkovité rostliny,

(Solaneae) jsou vůbec známy pro množství občanů svých

buď podezřelých, buď patrně a krutě jedovatých: potmě:
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chuť a lilek černý (Solanum dulcamara, nigrum), rulík (Atropa

belladonna), durman (Datura Stramonium), pokřín (Mandra

gora), tabák (Nicotiana), blín (Hyoscyamus). Hlavně pa

mátny jsou solanin a atropin. - *

Solanin nachází se ve všech lilcích, v bobulech lilku

černého, jmenovitě ale v bobulech a pupencích zemčatových

(Solanum tuberosum). Bílé dlouhé šlahouny, vyrůstající na

jaře z bramborův ve sklepě zimujících, rozkrájené zavla

žují se mírným teplem v rozředěné kyselině solné, výtah

pak zahuštěný sráží se vodou vápennou. Sedlina krystaluje

se z horkého lihu. Jestiť, prášek bílý z mikroskopických

krystalův složený, ve vodě málo rozpustný, chuti hořko

škrablavé. Jest jedovatý a způsobuje u zvířat ochromení

zadních končin; není pochyby, že škodné účinky přestárlých

bramborůvjemu dlužno přičísti. Sloučenstvíjeho (C42HasNO14)

posud nedosti jisto. -

Atropin č. daturin Ca,HaaNO, je obsažen v nati, květu

a plodech rulíku, pak v semenech durmanu. Krystaluje se v je

hličkách lesku hedbávného, málo rozpustných, nad míru hoř

kých a ostrých. Soli nerády se krystalují. Učinky má nadmíru

jedovaté ; nejmenší pak množství jeho pozřené aneb do oka

vpravené způsobuje znamenité několikahodinné rozšíření

zřetelnice.

Podobné účinky co atropin má hyoscyamin (v blínu).

272. Alkaloidy porůzné. Množství jich jest převeliké, větší

pak čásť posud jen nedokonale známe. Zde jen pro příklad

o některých budiž promluveno.

Kafein čili thein C,gH,oN,O, je látka znamenitá a dosti

rozšířená; nacházíť se v zrně kávovém (Coffea arabica), v

listí čajovém (Thea sinensis), v listí cesminy paragajské (Ilex

paraguayensis), jehož Paragajští jako Číňané čaje užívají, v

plodech guaranových (Paulinia sorbilis) Káva obsahuje

nanejvýš 0,4%, čaj 1–4% kaffeinu. Čáj neb káva vyvaří

se vodou, odvar se srazí octanem trojolovnatým, nadbytek

olova odstraní sirovodíkem a tekutina procezená zvolna od

dymuje. Kaffein vyrůstá v dlouhých tenkých jehlách, hvěz

dovitě srostlých, bílých, lesku atlasového, tajících teplem

+175°, vyšším bez rozkladu sublimujících. Rospouští se
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dosti snadno ve vodě a líhu a chutná hořce. Jestiť slabá

zásada, neboť soli kafeinné již nadbytkem vody se rozklá

dají. –

Silným žíravým louhem vyvinuje kaffein ze sebe me

thylamin; chlórem mění se z počátku v kyselinu amalovou

C12HgN,Os, která kůži červení a s ammoniakem na vzduchu

červené, murexidu (viz 323) podobné krystaly osazuje, po

zději v cholestrofan CoH,N,Og, široké stříbrolesklé lupeny, jenž

již při +100° se sublimují. :

Kaffein do života přijatý způsobuje rozčilení a tlukot

srdce. Avšak účinkové kávy pité na tělo lidské pochodí

z většího dílu od zvláštního těkavého oleje, jenž se praže

ním z třísloviny kávové tvoří a kávě známé aroma uděluje.

V bobech kakaových (Theobroma Cacao) je látka kaf

feinu přepodobná a s ním homologická theobromin C,,HsN,O,;

jestiť prášek krystalový, bezbarvý : teplem +290" sublimuje

v lesklých lupéncích a jehlách. K rozpustidlům, kyselinám,

chlóru a j. chová se podobně co kaffein,

Piperin CasHasN2O12 je přítomen v pepři. Vytahuje se

z pepře (lépe bílého než černého) vřelým líhem 80procen

tovým, a krystaluje v bezbarvých hranolech monoklinoe

drických. Ve vodě se nerozpouští, dosti snadno v líhu,

roztok má prudkou chuť pepřovou a nepůsobí na světlo po

larisované. Na lakmus nečiní, ke kyselinám příbuznost

skrovnou má. Za vyššího tepla alkaliemi vyvinuje zvláštní

těkavou zásadu bezkysličnou, piperidin C10H11N.

Berberin C4qH,„NO,o je slabá zásada v žlutém kořenu

dříšťálovém (Berberis vulgaris), také v kořenu kolumbovém

(Cocculus palmatus) a v dřevě kolumbovém (Menispermum

fenestratum). Krystaluje v žlutých jehlách, majících 12 rov

nomocnin vody krystalové. Rozpouští se ve vodě a posky

tuje soli taktéž žluté, krystalované. Kořen dříšťálový sloužívá

k barvení saffianu na žluto, také k barvení hedbávu.

B) Kovové zásady organické,

273. Seznali jsme, že veliký počet dusičnatých zásad

organických, pokud je nyní známe, s největší podobností
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lze míti za ammoniak, v němž vodík, všecek nebo z části,

zastoupen č. nahražen sloučeninami (radikály) organickými,

dílem bezkysličnými, dílem kyslíkatými. Dusík však, pod

stata ammoniaku, jest toliko první člen přirozeného řádu

prvkův, obsahujícího v sobě mimo dusík ještě fosfor, arsén,

antimon a vizmut. Prvkové tito, vyznamenaní obzvláště

tím, že se s jinými prvky hlavně po třech i po pěti rovno

mocninách slučují, slučují se vesměs také s vodíkem, máme

nejen ammoniak NH, ale i fosforovodík PH, arsénovodík

AsH, antimonovodík SbH, ; jen vizmutovodík BiH, posud

není znám. Tyto jmenované vodíkové sloučeniny nejsou sice

zásadami jako ammoniak (vyjma snad fosforovodík, jenž se

s iódovodíkem slučuje: PH,+HI=PH,I, sloučenina navlas

podobná iódidu ammonatému NH,I), ale stávají se jimi,

když se vodík v nich cele neb z části organickými radi

kály nahradí. Tak máme npř. triéthylofosfor (C,Hg),P,

jenž se s iódidem éthylnatým spojuje v iódid tetréthylo

fosfornatý P(C,H.),+ C,H,I=P(C,H.),I; ten pak kysliční

kem stříbrnatým a vodou mění se v kysličník tetréthylofos

formatý vodnatý P(C,H.),OHO, zásadu přesilnou, co žíravé

draslo. Podobně máme triéthylantimon Sb(C,H.)a, triéthyl

arsén As(C,Hs)a, triéthylovizmut Bi(C,Hg)a, pak podobné

sloučeniny methylové i amylové. Jest však jeden podstatný

rozdíl těchto kovových zásad organických od ammoniaku;

iony totiž přímo s kyslíkem, sirou, chlórem atd. se spojují,

což ammoniak nečiní, a sice vždy se 2 rovnom. jiného

prvku, tak že je důsledně dvojsytnými radikály zváti dlužno;

tak npř. trimethylantimon Sb(C,H,), dává kysličník trime

thylantimoničitý Sb(C„Ha),O2, jenž opět (dlé pravidla zná

mého: částka I. 121) dvě rovnomocniny kyseliny přijímá,

npř. Sb(C„Ha),O,2NO, atd., rovněž chlórid Sb(C,H,),Cl,

atd. Mimo uvedené radikály ústrojno-kovové (organometal

lische Radikale) se 4 a 3 rovnom. ústrojného podílu, jsou

ještě i takové se 2 jeho rovnom., npř. dimethylarsén

As(C2H3)2, diamylantimon Sb(C10H,1), atd.; tyto pak spo

jují se s kyslíkem a prvky zápornými po 1 rovnomocnině,

npř. As(C,Hs);Cl, Sb(C10H,1),O atd.

Ke kovům, jež se s organickými radikály na způsob
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fosforu, arsénu atd. ve víceru poměrův spojují, náležejí také

cín a olovo; mámeť npř. sloučeniny Sn,(C,H.), Sn,(C,H.),

a Sn, (C,Hs)a:

274. Všecky tyto naduvedené radikály kovo-organické

připravují se buď tou cestou, že se iódid éthylnatý (methyl

natý, amylnatý atd.) s kovem rozdrobeným v zalité skleněné

trubici delší čas na 150–2009 zahřívá, aneb že jmenované

iódidy na slitinu kovu s draslíkem neb sodíkem účinkují,

kdežto iód s draslíkem, organický radikál s druhým ko

vem se slučuje. Všecky uvedené sloučeniny organometal

lické (ony se 4 rovnom. organického radikálu posud neznáme

volné) npř. P(C,H.)a, Bi(C,H.)a, Sb(C„Ha)a, As(C,Ha), atd.

jsou tekutiny hutnější než voda, dílem řídké a pohyblivé,

dílem husté a mazavé, bezbarvé, silně světlo lámající; všecky

v tom se shodují, že kyslík a prvky pálivé s největší dych

tivostí přitahují, mnohé tak lakotně, že na vzduchu okamži

kem se zapalují a hoří. Zde pro příklad jen sloučeniny

methyloarsénové poněkud vylíčíme.

275. Zahřívajíce rozdrobený kov arsén s iódidem me

thylnatým v zavřené rouře na +200°, nabýváme pěkných

oranžových lupenův jsoucích sloučeninou As(C,H,),I+AsI3

t. j. iódid tetramethylarsénatý s iódidem arsénovým. Suchou

destilací rozkládá se tato sloučenina a poskytuje (mezi ji

nými) dvě tekutiny, z nichž jedna asi při +170° vře a

As(C,Ha), č. dimethylarsén jest, druhá pak, vroucí při +120°,

As(C„Ha), č. trimethylarsén. Obě tyto na vzduchu ihned se

zapalují a hoří; tetramethylarsén pak sám pro sebe posud

není znám, leč toliko spojený s kyslíkem, chlórem atd.

Všech tří pojednou nabývá se zahříváním iódidu methylna

tého se slitinou z arsénu a sodíku.

Dimethylarsén (C„Ha)„As : aneb Me,As je nejdávněji ze

všech těchto sloučenin znám a sluje také kakodyl. Kako

dyl jest radikál jednosytný a poskytuje hlavně sloučeniny

s 1 rovnom. jiného prvku: kysličník kakodylnatý Me,AsO,

chlórid Me,AsCl, sirník Me,AsS atd., avšak také se 3 rov

mom., npř. kyselinu kakodylovou Me,AsOa, chlórid kakody

lový Me,AsCla, sirník Me,AsSa. Kysličníku kakodylnatého

nabývá se také destilováním smíšeniny suché z octanu sod
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natého a kyseliny arsénové: 2(KO.C,H,Os) + As0,

=C,HaAsO+2(KO.CO,)+2CO, Kysličník mění se kyse

linou solnou ve chlórid Me,AsO+HCl=Me,AsCl+HO;

chlórid pak vody zbavený zinkovými pilinami v zavřených

a vodíkem naplněných nádobách za tepla se rozkládá ve

chlórid zinečnatý a kakodyl (Me,AsCl+Zn=MeaAs+ZnCl),

jenž destilací se odděluje. Kakodyl je tekutina bezbarvá,

vroucí při +170°, mrznoucí při –6"; kapka vyňatá na

vzduchu sama se zapaluje a hoří plamenem kalným, oky

sličujíc se v kyselinu arsénovou, uhličitou a vodu. Při

stoupíli vzduch jen velmi zvolna, tu se mění nejprvé v ky

sličník kakodylnatý, pak v kyselinu kakodylovou. Se chló

rem, iódem, brómem, sirou taktéž přímo se spojuje.

Kysličník kakodylnatý C,HsAsO=Me,AsO, dříve jme

nován alkarsin, tvoří se způsobem již uvedeným. Jestiť

tekutina čirá, bezbarvá, hutnoty 146, vroucí při +150°

mrznoucí při –25°. Ve vodě se nerozpouští, snadno v lihu

a étheru. Na vzduchu se ihned zapaluje a hoří, jako sám

kakodyl. Zdlouhavým okysličováním, npř. pod vrstvou

vody, mění se v kyselinu kakodylovou. Pára alkarsinová

má zápach pronikavý a odporný, a je velmi jedovata, jako

všecky těkavé sloučeniny kakodylu; skrovně vdechnuta již

způsobuje závrať a vrhnutí.

Kysličník kakodylnatý slučuje se s kyselinami kyslíko

vými přímo v soli kakodylnaté, jenž bezbarvé jsou a (po

někud nesnadno) se krystalují. Kyselinami vodíkovými tvoří se

halové soli kakodylnaté. Kyselina kakodylová Me,AsOa.HO,

tvoří veliké bezbarvé krystaly, nevonné, silně kyselé, snadno

rozpustné. Při +200° taje, vyšším teplem se rozkládá.

Paměti hodno, že není ani dost málo jedovata. Zinkem a

jinými odkysličovadly mění se v kysličník kakodylnatý, vřelou

kyselinou dusičnou se nemění. Soli všecky se krystalují.

Chlórid Me,AsCl, iódid Me,AsI, sirník kakodylnatý -

Me,AsS, taktéž chlórid kakodylový Me,AsCla, jsou teku

tiny těkavé, zápachu odporného, jedovatého; kyanid kako

dylnatý Me,AsCy a sirník kakodyličitý Me,AsS, pěkně

se krystalují.

Trimethylarsén As(C,Hg)a =MesAs je tekutina bezbarvá



633

:

:

;

#
* *

hutnější od vody, vroucí při +120°, jenž na vzduchu ihned

se zapaluje. Rozředěnou kyselinou dusičnou mění se ky

sličník trimethylárséničitý AsMe,O2, jenž ale ihned s kyse

linou se slučuje; podobně se okysličuje na vzduchu pod

vrstvou vody. Kysličník ten je hmota bezbarvá, hustá co

terpentin, a představuje zásadu dvojsytnou; soli její npř.

MeaAsO2.2NO5, MeaAsO, 2SOa se krystalují. Také sloučeniny

se chlórem, brómem, iódem, sirou mají po 2 rovnom. těchto

prvkův; chlórid MeaAsCl2 je tekutina, ostatní pevné, bez

barvé a krystalované.

Tetramethylarsén As(C„Ha),=Me,As tvoří se, jako již

řečeno, z iódidu methylnatého i arsénosodíku, pak smíšením

iódidu methylnatého se trimethylarsénem C,HaL+(C„Ha)aAs

=(C,Ha),AsI, konečně smíšením iódidu methylnatého s ka

kodylem (tu se tvoří spolu iódid kakodylnatý) 2C„HaI

+2(C2H2)2As=(C„Ha),AsI+(C,Ha)„AsI. Ve všech těch pá

dech tvoří se iódid tetramethylarsénatý, jenž v bílých de

skách i hranolech se krystaluje, ve vodě se rozpouští a žíra

vým draslem se nerozkládá. Vodou a kysličníkem stříbr

natým mění se v kysličník tetramethylarsénatý, Me,AsI+AgO

+HO=Me,AsO.HO+AgI,jenž těžko se krystaluje, na vzduchu

hned rozplývá a lakotně kyselinu uhličitou pohlcuje. Roz

tok jeho sehnaný je hustý co louh žíravý, vyhání ihned

ammoniak ze solí, tuky rozpouští, kůži rozežírá a prsty

kluzké činí, slovem tak se chová, že kdo blíže neskoumá,

mněl by, že žíravý louh před sebou má. Soli se krystalují,

sloučenina podvojná se chlóridem platičitým Me,AsCl--PtCl2

docela podobna salmiaku platinovému H,NCl--PtCla.

276. Kovy, o nichž tu posud mluveno, slučují se s radi

kály organickými ve víceru poměrův; jiní pak kovové v tom

ohledu jináče se chovají. Tellur (a selén), zinek, kadmium,

rtuť – tyto se slučují (pokud nyní víme) jen v jednom

poměru. O sloučeninách zinku (methylozinku, éthylozinku)

již byla řeč (§. 95); ty sice nechovají se co radikály, me

thylozinek C,H,Zn npř. kyslíkem se mění v kysličník me

thylnatý C,H2O a zinečnatý ZnO; ovšem ale selénaté, tellur

naté a rtuťnaté sloučeniny radikálův organických opět radi

V. Šafařík, Chemia. 41
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kály jsou, t. j. co celek nerozdílný s kyslíkem, chlórem

atd. se slučují.

Methyloselén, éthyloselén, methylotellur, éthylotellur,

amylotellur (C„HaSe, C„HaTe, C,HsSe, C,HsTe, C10H, Te)–

všecky tyto sloučeniny připravují se destilováním rozpuště

ného éthylnato- (methylnato-, amylnato-) síranu draselnatého

se selenidem neb telluridem draselnatým, npř. C„HaO.2SOaKO

+KTe=C„H,Te +2(KOSO2). Všecky ty sloučeniny jsou

tekutiny hutnější od vody, zápachu hnusného, jedovaté. Se

lénaté jsou žlutavé; tellurnaté temně červené, téměř černé,

páru mají červenou. Kyselina dusičná vodnatá je okysli

čuje, éthylotellur npř. se mění v dusičnan éthylotellurnatý

C,HsTeO.NO5, krystalující se v bezbarvých hranolech; kyse

lina solná přidaná k jeho roztoku vylučuje chlórid tellur

éthylnatý C,H,TeCl co bezbarvý olej.

277. Rtuť dotýkajíc se iódidu éthylnatého na silném

světle slunečním přisvojuje si iód a vylučuje éthyl, C,HsI

+Hg=C,Hs+HgI, jenž však z velké části hned v éthylén

a éthylovodík se rozkládá 2C,Hs=C,H, +C,Hg. Jináče

pak děje se v roztroušeném světle denním (z oblohy jasné

aneb oblakův): tu se po uplynutí jisté doby vylučují bílé

perlové lesklé lupeny, a v ty se konečně –jeli dostí iódidu

éthylnatého – všecka rtuť mění. Tyto lupeny jsou iódid

éthylortuťnatý č. hydrargyréthylnatý C,HgHg,I. Podobně

se tvoří iódid methylortuťnatý CaHaHg„I. Dusičnanem stří

brnatým mění prvý v dusičnan éthylortuťnatý C,H,Hg,O.NO.,

jenž krystaluje se v čirých hranolech; kysličník sám

C4HgHg2O.HO jest olej bezbarvý, velmi ostrý, silně alka

lický.

HLAVA XIII.

Látky zvířecí.

278. V těle zvířecím nacházíme počet látek zvláštních

organických, dílem pevných (maso), dílem tekutých (bílek,

krev, mléko, míza svalová), sobě vespolek přepodobných,

jež, ačkoliv také v rostlinstvu neméně hojně se nacházejí,

predce tím hlavně živočišstvu přináležejí, že hlavní podstata a
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největší část budovy zvířecí téměř jen z nich samotných se

skládá. Mimo to složením svým památným a všemi vlast

nostmi chemickými tak velice k sobě se přidružují, od jiných

pak sloučenin organických se oddělují, že slušně o nich po

spolu jednáme a také společným názvem látek bílkovitých

(eiweissartige Stoffe) je označujeme. Jsouť vesměs látky

hojnodusičné, netečné, netěkavé, pevné, beztvárné, teplem a

skoumadly všemi nad míru měnitelné a přesnadno rozloži

telné. Všecky mají v sobě mimo uhlík, vodík, kyslík a

dusík také ještě síru podstatně vázanou, a jisté množství

solí neorganických (hlavně fosforečnanův vápna i železa),

tak pevně s nimi spojených (ač bezpochyby jen přimíšených),

že je téměř není lze odděliti. Ohledem složení chemického

jsou si všecky bílkovité látky tak podobny, že je měli dlouhý

čas za isomerické, až teprvé mnohonásobnými rozbory sku

tečné stálé ač skrovné rozdíly byly dokázány.

279. Všecky látky bílkovité známe ve dvojí podobě,

v rozpustné totiž (lösliche Modifikation) a v nerozpustné

aneb sražené (unlösliche, geronmene Modifikation). První

podoby nacházejí se rozpuštěny ve šťávách těla rostlin

ného a zvířecího, npř. v krvi, bílku, mléce; druhé z prvních

se tvoří teplem (vařením), kyselinami, alkaliemi, silným

líhem atd. Rozpustných nabýváme v pevné formě odkuřu

jíce tekutiny, jež je obsahují, teplem nižším +50°; tvořít

pak hmotu průhlednou, žlutou, beztvárnou (rohu podobnou),

rozpustnou ve vodě, nikoli v alkoholu a étheru. Roztok se

sráží horkem (výše 60–70°), kyselinami, líhem, tříslovinou,

solmi kovovými atd., sraženina pak je větším dílem druhý

č. nerozpustný tvar tétéž látky. V této nerozpustné podobě

máme látky bílkovité v těle zvířecím (co vlákna svalová

t. j. maso) a rostlinném (co lep obilný npř.); jsouť pak též

beztvárné, schnutím tvrdé, rohovité, za mokra měkké, ela

stické, ve vodě, líhu, étheru nerozpustné, v alkaliích (také

někdy v slabých kyselinách a v roztocích solí různých) roz

pustné. Horkem všecky látky bílkovité tají, puchnou, čer

nají a nepříjemný zápach (co pálené peří) šíříce obšírný

uhel bohatý na dusík zůstavují.

280. Složení „těchto látek nelze – jako jiných organi

41*
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ckých – formulemi označiti. Jsouť totiž docela netečné,

tak že jich nelze uvésti do sloučenin, podle kterých by

možné bylo rovnomocninu jich určiti, mimo to pro beztvár

nost a pro přesnadnou změnitelnost svou jen obtížně mohou

býti dokonale na čisto vypraveny. Majít všecky 50–55%

uhlíku, asi 7% vodíku, 15–18% dusíku, 1–2% síry (snad

také něco fosforu), ostatek pak (20–25%) kyslíku; mimo to

vždy 05–15% popele, jenž velmi nesnadno jim se ujímá.

Všecky pak ty látky v alkaliích se rozpouštějí; kyselinami

srážejí; vřelou kyselinou dusičnou pěkně a stále žlutnou,

dusičnanem rtutičnatortuťnatým (jenž nadbytek kyseliny má)

pěkně a temně červenají; v kyselině chlórovodíkové sehnané

roztok violový později hnědnoucí poskytují, tinkturou iódo

vou ze hněda žlutnou. Rozpuštěné srážejí se vesměs roz

tokem soli krevní, jak žluté tak červené. Vidno tedy, že

znakův na poznání jich není nedostatek.

Té doby, když vědomosti naše o chemickém složení

látek bílkovitých ještě daleko nedokonalejší byly než nyní,

domnívali se nejedni chemikové, žeby v nich všech společný

byl složený základ č. radikál, složený z uhlíku, vodíku,

dusíku i kyslíku; tento nazvali proteinem (Protein); sloučeniny

pak proteinu se sirou a fosforem (v různých poměrech)

měly býti jednotlivé ty látky, jež proto nazvali proteino

vými (Proteinkörper). Nyní ovšem víme, že domněnka ta

nedůvodna, avšak tím se nám nezabraňuje, abychom názvu

toho (látek proteinových) jako před tím i dále užívali, šetříce

ovšem toho, bychom s ním onu mylnou domněnku nespojovali.

281. Máme tři hlavní tvary látek proteinových, pokud

totiž v ústrojí rozpuštěny jsou. První ode všech jiných se

tím dělí, že tekutiny jej v sobě obsahující z těla živého

vyňaty dříve později neodvratně se srážejí samovolně, aniž

máme prostředkův abychom jim v tom zabránili; mechani

ckým pak ovšem zmítáním (mrskáním) tekutiny sražení se

rychleji děje. Tuto látku zoveme fibrin č. vlákeninu živo

čišnou (Faserstoff). Jiné tekutiny ústrojné nesrážejí se sa

movolně, leč teprvé teplem 60–70° v hustých bílých klkách,

nýbrž jsouli sehnané, dokonale tuhnou: původem pak toho

albumin č. bílkovina (Eiweisstoff) jest. Třetí konečně tvar
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proteinových látek jest obsažen v těch ústrojných tekutinách,

jež ani samovolně, ani teplem, leč teprvé kyselinami (aneb

syřidlem, t. j. sliznatou blánou telecího žaludku, jako mléko)

se srážejí: tato látka sluje kasein č. sýrovina (Casein, Käse

stoff). Každá pak z uvedených látek v několikeru odrůd

se vyskytuje. Tekuté látky proteinové podlé znakův uve

dených není těžko rozeznati; ovšem ale pevné č. sražené;

nýbrž nezřídka to věcí nemožnou.

Albumin čili bílkovina.

282. Albumin č. rozpuštěný bílek je nejdůležitější, co

do obecnosti a hojnosti své nejpřednější, součástka všech

životních miz rostlinných a zvířecích. Nejobecnější a

nejznámější příklad tekutiny bílkovaté je bílek vejce

ptačího, avšak také ve žloutku, v krvi, v čočce kry

stalové z oka, v míze svalové a ve všech téměř mizách

rostlinných stále se nachází. Bílek vejce slepičího zůstavuje

po sobě asi 13% zbytku pevného, jehož hlavní čásť albumin.

Bílek vodou rozředěný a silně vrtěný i tlučený (pro roztr

hání blán jej obkličujících) cedí se a procezený ve vzducho

prázdnotě teplem obyčejným aneb při +50° na vzduchu se

odkuřuje; zbytek pak (hmota žlutá, beztvárná, průsvitavá,

hutnoty 131, ve vodě zpočátku jen puchnoucí, pak ale roz

plývající) étherem a líhem bezvodým tuku se zbavuje. Ta

kováto bílkovina má reakcí alkalickou a zůstavuje spálena

5% popele. Prostočisté nabývá se z bílku dvojnásob vodou

rozředěného a cezeného sražením pomocí octanu trojolov

natého; sraženina dobře promytá (sloučenina albuminu

s kysličníkem olovnatým) a s vodou na husté mléko roz

míchaná rozkládá se rychlým proudem kyseliny uhličité;

tvoříť se nerozpustný uhličitan olovnatý a roztok čisté bíl

koviny, jenž, posledních zbytkův olova sírovodíkem zbaven,

pozorně do sucha se oddymuje. Tato bílkovina od předešlé

se neliší leč tím, že bez popele shořuje a lakmus slabě čer

vení (pro malinké množství kyseliny octové). Ve vodě se

rozplývá na tekutinu čirou, hustou ; ta pak, jako i bílek při

rozený při +60° začíná se kaliti, při +65° vylučuje hojné
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bílé klky, při +70° (jeli dosti sehnaná) tuhne dokonce ve

hmotu bílou, průsvitavou, elastickou, jako ji na vařeném

vejci pozorovati jest. Čím pak tekutina bílkovatá rozředě

nější, tím více tepla potřebí ku sražení. Že již se sražením

č. koagulací (Coagulation, Coagulirung) rozklad chemický

je spojen, dokazuje slabé vyvinování sírovodíku, jenž pří

činou jest, že vejcem vařeným stříbro černá. Malý přídavek

žíraviny nedopouští tekutině bílkovaté sraziti se varem. Bílek

varem stvrdlý a s vodou do papinova hrnce zavřený teplem

2009 (asi) dokonale se rozplývá, ale pak již podstatnou che

mickou změnu béře.

Líh jak vodnatý tak bezvodý sráží roztok bílkoviny:

to samé se děje anilinem, chinolinem, kreosotem a j. teku

tinami organickými, hlavně však kyselinami minerálnými

všemi, vyjma kyselinu fosforečnou trojsytnou (c-fosforeč

nou=PO,3HO); sraženina obsahuje v sobě čásť kyseliny

vzaté, kterouž ale vodou myta jsouc pouští, a pak větším

dílem docela se rozplývá. Organické kyseliny, mpř. octová,

nesrážejí bílek; bílek ale s kyselinou octovou přídavkem

soli kuchyňské předce se sráží. Žíraviny teplé nesrá

žejí bílkovinu, ale převádějí ve tvar nerozpustný, neboť

kyseliny pak vylučují z roztoku hmotu, která více ne

rozplývá ve vodě. Také soli těžkých kovův (olov

naté, měďnaté, rtuťnaté, stříbrnaté) srážejí se bílkovinou;

sraženiny pak ty nerozpustné jsou sloučeniny z kysličníku

kovového i z albuminu. Proto slouží bílek za protijed proti

otravám kovovým (sublimátem, cukrem olověným).

283. Žloutek vejce ptačího je smíšenina rozpuštěné bíl

koviny s tukem a barvivem; vodou řidne, při +70° se

sráží; kalnost jeho kapinkami tuku je způsobena. Vařením

sražen a pak teplým étherem tuku i barviva svého zba

ven podobá se dokonce vařenému bílku, s nímž dle složení

a povahy vskutku docela se srovnává, ač jindy zvláštní

odrůdu albuminu v něm býti mněli, které proto vitellinem

přezděli. Viz doleji 295. Žloutek obsahuje v sobě kyse

linu glycero-fosforečnou (viz 108) s vápnem a j. zásadami

spojenou.

284. Skutečně však rozdílná od bílkoviny vejcí je bíl
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kovina krve zvířecí a lidské; tať pak sama zase dvojí jest.

Krev je tekutina pouhému oku stejnorodá, červená, pod

mikroskopem ale objevuje se býti tekutinou bezbarvou, ve

které splývá náramné množství červených kuliček, čili vlast

ně ploských kotoučkův, u člověka kulatých, u žáby a u

ptákův elliptických, velikosti různé (u člověka průměr asi

'/1ao millimetru, u žáby – největší – asi '/,0 mm.). Hut

nost krve 104–107. Tekutina slove serum a je roztok

albuminu, fibrinu a solí minerálných ve vodě. Ony pak bu

nice krevní (Blutkörperchen) jsou jemné míšky naplněné

hustou červenou tekutinou, roztokem látky bílkovité, která

pro znamenitou vlastnost svou – že se totiž krystaluje – hé

matokrystalinem sluje, a barviva červeného, hématinu.

Krev čerstvě puštěná je velmi tekutá; rychle však rosolo

vatí, za několik hodin pak sráží se všecken fibrin v ní

původně obsažený v pevný krušec, uzavírající v sobě téměř

všecky bunice krevní, tak že serum (voda krevní), tím od

dělené, jen žlutavé jest. Bílkovina, rozpuštěná ve vodě krevní,

srovnává se téměř dokonale s bílkovinou vaječnou ; takéť

obě plochu polarisací na levo otáčejí. Předce však bílko

vina krevní více alkali obsahuje; zdát se, že jest sloučenina

bílkoviny čisté s kysličníkem sodnatým (Natron - albuminat).

285. Jiná však a docela rozdílná je hématokrystalin č.

bílkovina z bunic krevních, ačkoli posud docela čistá není

známa, leč toliko s červeným barvivem krevním smíšená.

Krev čerstvá odstaví se až do úplného sražení, serum se

sleje, slitina krevní rozmačká a s vodou rozetřena plátnem

cedí; do zcezeniny pak žene se as půl hodiny rychlý proud

kyslíku, potom asi čtvrt hodiny proud kyseliny uhličité a

vše se postaví na výsluní. Tu se tekutina naplňuje množ

stvím drobných červených krystalův (přídatek líhu zry

chluje krystalisací). Krystaly zcezené třeba rychle (pod

vývěvou) sušiti: z morčete jsou tetraedrické, z člověka i

masožravých prismatické, ze skřečka rhomboedrické, z ve

verky lupeny 6boké. Majít v sobě 15–20% vody krysta

lové a na vzduchu vlhkém rychle hnijí, také již teplem

170° se rozkládají; mimo to jsou vždy ještě pomíšeny se

blánami (bunic krevních) a s hématinem (barvivem krevním).
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Ve vodě se rozplývají, roztok při +64° se sráží, taktéž lihem,

kyselinou dusičnou, nic ale solnou, sirkovou, neb octovou;

ze solí kovových jen dusičnanem rtutičnatým a dvojchróma

nem draselnatým. Dusičnan rtutičnatý je červení (jako

bílek vaječný). Složení málo rozdílné od složení bílku

ptačího, jen síry méně ('/,–'/,%).

286. Látka neméně znamenitá nežli hématokrystalin

je hématin (Haematin) t. j. červené barvivo z bunic krev

ních (Blutfarbstoff), pročež o ní tuto, pokud potřebí jest,

promluvíme, ač vlastně k bílkovitým nenáleží. Bunice krevní

ve vodě krevní dlouho neproměněné trvají, v čisté pak vodě

(tuto do sebe vssávajíce) rychle puchnou, pukají a obsah

svůj vypouštějí. Proto krev mrskáním fibrinu zbavená (viz

290) solí glauberovou se nasycuje, čímž bunice se scvrkují a

ssedají, že pak snadno je lze odcediti; zcezené se vodou

promývají, aby pukaly a obsah vypouštěly; tekutina pak

červená takto připravená se do varu zahřívá. Hématokry

stalin se sráží a s nim i hématin; sraženina sušená a ro

zetřená zavlažuje se s líhem a maličkem kyseliny sirkové,

roztok červený ammoniakem zobojetněný zvolna odkuřuje

a vodou síran ammonatý vytahuje. Zbytek je hématin,

ovšem již proměněný, ve vodě nerozpustný. Jestiť hmota

červenohnědá, beztvárná, ve vodě, líhu, étheru, kyselinách

nerozpustná; ovšem ale v khu s kyselinou smíšeném, také

v žíravinách; roztok tento druhý je dichromatický, t. j. v

jistém směru červený, v jiném ale zelený. Složení chemi

cké hématinu památné je množstvím železa (6%%), jenž se al

kaliemi nevylučuje, ovšem ale sirníkem draselnatým (co

FeS). Také sehnaná kyselina sirková je hématinu ubírá, aniž

barvu neničí; chlór je sice ubírá, ale barvu ničí.

287. Čočka v oku (Krystalllinse) skládá se též téměř

na cele z látky bílkovité, nazvané globulinem aneb krystali

nem, o které dříve mněli, že s bílkovinou bunic krevních

jedna a tatáž jest. Čočka rozetřená ve vodě filtruje se,

zcezenina kyselinou octovou pozorně nasycená zvolna od

kuřuje a zbytek líhem í étherem vyluhuje. Globulin je prů

hledný žlutavý, ve vodě puchne a se rozplývá, roztok za

číná se srážeti teprvé teplem 70°, a dokonale se sráží při
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+92". Nesráží se ani ammoniakem ani kyselinou octovou,

ovšem ale oběma po sobě vzatýma, také kyselinou uhliči

tou. Složení totéž co bílku ptačího.

288. Složení různých odrůd bílkoviny.

zbílku, z vody krevní (vola), zežloutku, z čočky oka, hématokrystalin, hématin

C 53-5 53-1 523 54'5 55-3 652

H 7.0 7:0 7-3 6:9 7.1 5:3

N 15.6 157 15:1 16:5 17.3 10.5

O(221) (228) (241) (209) (201) (123)

S 18 14 1-2 1-2 0:2 železa 6-7

1000 1000 1000 1000 1000 1000

Byloť nahoře praveno, že sraženiny, jež bílek v rozto

cích solí kovových způsobuje, jsou sloučeniny albuminu s

kysličníky kovův. Z rozborův těchto sloučenin pokusili se

vyvésti vzorec pro složení albuminu, a však ještě velmi

pochybný C144H/12N1sS2O14.

289. Důležitost různých bílkovin je převeliká a rozmanitá.

Bílkovina jest zajisté jedna z předních a nejdůležitějších

potrav; v lékařství co protijed (antidot) proti otravám (jme

novitě sublimátem) slouží ; v řemeslech neméně mnohoná

sobně, npř. k čistění kalných tekutin, neboť ty s bílkem

smíšeny a zvařeny všecek bílek co pěnu pouštějí a v té oba

leny jsou částky kalíci; pak co appretura (leštidlo a hladidlo

tkanin), co tmel (jmenovitě smíšena s vápnem, neboť smí

šenina ta chemickým sloučením rychle a dokonale tvrdne),

k upevňování barevných práškův nerozpustných, npř. ultra

marinu na tkaniny, ve fotografii atd. Krev jak známo též

dílem co potrava, co čistidlo (v cukrárnách), ku hnojení, ku

přípravě uhle krevního a soli krevní slouží.

Fibrin čili vlákenina.

290. Krev z těla vyňatá již za málo minut (2–5) s

hora dolův rosolovatí, za 15 minut již docela jest zrosolo

vatělá, za několik hodin docela jest rozdělena v žlutavou

řídkou vodu krevní, serum, a v temně červený slizký pevný

kaval na dně nádoby, slitinu krevní (cruor, Blutkuchen).

Původem té změny je fibrin, jenž původně ve vodě krevní
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dokonale jsa rozpuštěn rychle a neodvratně se z ní co ro

sol sráží, stahuje a bunice krevní co houba v sobě zavírá.

Slitina krevní rozsekaná a v šátku pod vodou ždímaná zů

stavuje fibrin, dosti prostý bunic červených; lépeť však krev

čerstvě puštěnou mrskati proutkem skleněným; tu všecek

fibrin co dlouhá i tlustá vlákna elastická na proutek se na

věsí, bunice pak červené při krevní vodě zůstávají. Předce

však rozsekaná vlákna dlouho dlužno vymývati vodou, která

je kyselinou uhličitou nasycena, konečně líhem a étherem

(pro odstranění tuku). -

Vlastnosti původní (rozpuštěného) fibrinu z krve téměř

ani neznáme, pro rychlé jeho srážení se, takéť nevíme ani,

kterými prostředky v oběhu krve rozpuštěn trvá, ani proč

z oběhu vyňatá krev neodvratně se sráží. Víme toliko, že

ani ammoniak ani kyselina octová fibrin nesrážejí, ovšem

ale éther. Sražený a čerstvý je hmota bezbarvá, vlá

knitá, elasticko-měkká, ve vodě nerozpustná. Ve vodě se

'/1ooo kyseliny solné silně puchne a průsvitavosti nabývá,

ale nerozpouští se, větším množstvím kyseliny se scvrkuje,

v čisté vodě zase puchne. V roztoku ledku neb chlóridu

draselnatého (vůbec solí kovův alkalických) za několik ho

din teplem 30–40° dokonale rozplývá. Roztok téměř co

bílek se chová, vařením se sráží, kyselinou octovou tak

též (ač touto nevždy). Na vzduchu se vlhký fibrin okysli

čuje a kyselinu uhličitou vydychuje; kysličník vodičitý

(HO,) klopotně rozkládá. Pod vodou (i v zavřených ná

dobách) letním teplem rychle hnije, vydávaje z sebe ammo

niak, a rozplývá se v tekutinu, kterou skoumadly nelze ro

zeznati od rozpuštěné bílkoviny z vody krevní. Sušením

(také ležením v alkoholu bezvodém) mění se fibrin v látku

rohovitou, která se na vzduchu více neokysličuje a ničímž

nedělí od bílku vařeného.

291. Rozdílná však od vlákniny krevní je vlákenina

svalová čili z masa (Muskelfibrin, Syntonin). Svaly těla

zvířecího skládají se ze množství přejemných vlákének (fi-

brillae), spojených ve svazky a obalených blánou společnou,

mezi jednotlivými svazky je svazovina (Bindegewebe), pro

bíhají cévy a nervy atd. Celý pak sval je proniknut mi



643

zou čirou bezbarvou (žlutavou), tak zvaným mokem čili

mizou svalovou (Muskelflüssigkeit), která obsahuje v sobě

albumin, kreatin, kreatinin, inosit, kyselinu mléčnou a ino

sovou, soli atd. Maso hovězí neb telecí a vepřové má v

sobě 15–18% vláken asi 5% částí rozpustných (ve vodě

a líhu) a 77–80% vody. Maso drobně rozsekané a vodou

dokonale pak vyloužené jest směs fibrinu, blán různých,

tuku atd. Kyselina solná 1000 částmi vody rozředěná roz

pouští fibrin ; tekutina (tukem kalná) se cedí a alkalím

pozorně nasycená pouští všecek fibrin co kaši bílou, kterou

třeba vodou, líhem a étherem promýti. Fibrin z masa dělí

se od krevního fibrinu tím, že se ve velmi rozředěné ky

selině solné rychle a dokonale rozplývá; roztok varem (co

bílek) se sráží, taktéž solmi i ammoniakem. Též v alka

liích a vodě vápené přesnadno se rozplývá. Složení jeho

blíží se více albuminu nežli složení předešlého.

z krve Z II]3S3

C 524–54:3 53-7–547

H 69– 7:2 72– 73

N 155–16:7 15°4–17.3

() - - - -

S 15– 1:6 1:1– 15

292. Důležitost fibrinu bylo by zbytečné vyvyšovati,

neboť on je podstatou jedné z hlavních potrav našich, masa.

Cena však masa co potravy nezakládá se jen na fibrinu v

něm obsaženém, ale také na částech rozpustných, t. j. na

látkách jmenovaných co součásti moku svalového. Ty tedy

sluší masu zachovati, aby potravou dobrou bylo, což ovšem

v našich kuchyních málokdy se děje. Hledíce k tomu,

abychom dobrou jíchu měli, dáváme maso do studené vody

a tu zponenáhla do varu uvádíme a několik hodin v něm

udržujeme; tím však všecky rozpustné částky (albumin, kreatin,

soli atd.) se vytáhnou, tak že maso hovězí, jak je obyčejně jí

dáme, není než houževnatá, nechutná i málo stravitelná směs

vařením stvrdlých vláken s málem nerozpustných solí minerál

ných. Dobrého masa nabýváme, vaříce surové maso tak, aby

nebylo spolu vylouženo, totiž vstrčíce je ihned do vody vřelé,

tak že na povrchu vrstvou sraženého bílku se potáhne, která
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vodu do vnitra nepouští, a pak je několik hodin na asi +70°

zahřívajíce: změkneť dokonale a podrží předc části rozpustné.

Jícha ovšem bude slabá, ale obého – jíchy dobré i masa

dobrého – nelze pojednou nabyti. Proto také maso pečené

daleko je přednější (co potrava) nežli dle obvyklého způsobu

vařené, neboť se nevyluhuje. Solené naproti tomu a uzené

jak známo při solení mnoho mízy pouští (protože hustší

roztok soli do vláskových prostorův vniká a mok svalový

vytiskuje), čímž co potrava daleko menší cenu má; toť pak

i nemoci na lodích dlouhým požíváním soleného masa po

vstávající patrně okazují.

293. Mok svalový, o němž tuto již několikkráte mlu

víno, vyluhuje se z masa drobně sekaného vodou a lisová

ním. Je tekutina bělavá, (tukem) kalná a silně kyselá. Ob

sahujeť v sobě albumin, kreatin a kreatinin, kyseliny (ino

sovou, mléčnou, octovou, mravenčí), inosit (viz 187), koneč

ně soli neorganické (hlavně fosforečnany, méně chlóridův,

žádné sírany) draslíku, vodíku, vápna, hořčíku. Varem krát

kým se odstraňuje albumin, nadbytkem barytové vody ky

selina fosforečná, vápno i magnesia ; tekutina pak na vodní

lázni do hustoty syrupu odkouřená osazuje krystaly krea

tinu, jež třeba znova krystalováním čistiti.

Kreatin CsH„NaO, +2Aq je tělo docela netečné, ne

spojující se ani s kysličníky ani s kyselinami. Tvoří čiré

lesklé hranoly klinorhombické, bělající při +100° ztrátou

vody krystalové, rozpustné v 74 č. studené vody, snadněji

ve vřelé, nic v líhu a étheru. Rozpuštěný a s kyselinami

zahřívaný pouští 2HO a mění se v kreatinin CsH,NaOa, silnou

zásadu organickou. Tentýž je také stálou součástkou moči

lidské. Krystaluje se v bezbarvých hranolech hlinorhombi

ckých, ve vodě snadno rozpustných, účinkův na lakmus al

kalických. Soli se vesměs krystalují a ve vodě rozpouštějí.

Podvojná sůl platičitá CsH,N,O, HCl+PtCl, tvoří průhled

né hranoly barvy zářové a rozpouští se také v líhu. Krea

tim poskytuje také těžko rozpustnou sloučeninu se chlóridem

zinečnatým CsH,N,O, +ZnCl.

Vřelou a sehnanou vodou barytovou rozkládá se kreatin

v kyselinu uhličitou, ammoniak a jinou zásadu sarkosin
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CgH,NO,CsH,N,O,+4HO=C,O,+2NH,+CgH,NO, Sar

kosin tvoří krystaly bílé, ve vodě přesnadno rozpustné,

chuti zasladlé, pak ostré, začíná již při +100° sublimovati,

a poskytuje samé soli snadno rozpustné.

Kyselina inosová CoHsN,O, je beztvárná, bezbarvá,

lakmus červení, má chuť příjemnou jíchovou. Sůl barnatá

krystaluje se v lupencích čtyrhranných, perlově lesklých.

294. Hmoty předešle jmenované jsou podstatnými sou

částkami jíchy čili polévky masité, a způsobují účinek její.

Neníť pak množství jich v každém mase rovně veliké; nej

bohatší na ně jsou maso ptačí (kuřecí) a zvěřina (zajíc,

srnec, jelen), nejchudší rybí, prostřední hovězí. Bijeť ovšem

v oči, že výtečnost různých druhův masa, jak ji staro

dávná zkušenost určila, v té míře roste, v které maso jme

novaných látek více obsahuje. Tytýž jsou podstatně ob

saženy v evtraktu masitém (Fleischextrakt) čili tak zvaných

tabulkách jíchových (Bouillontafeln , Suppentafeln), pro

cestovatele a vůbec do zásobáren přeužitečných. Připravujeť

ze z netučného masa čerstvého, rozsekaného a vodou vy

louženého; tekutina se zvaří, zcedí a tuku zbaví (jenž by

žluknutí za následek měl), a pak ve vodní lázni dle mož

nosti do sucha odkuřuje. Dobrých tabulek takových musí

líh silný */ dle váhy rozpustiti. Jedna libra jich obsahuje

v sobě rozpustné částky ze 16 liber masa.

Kasein čili sýrovina.

295. Jestiť charakteristickou a podstatnou částí mléka

ssavcův, mimo to se nachází v moku mezisvalovém, v žláze

brzlíkové, v buničině zvířecí, ve žloutku (spolu s albumi

nem; dříve tuto směs za zvláštní látku měli a vitellinem

zvali, viz 283). Také v krvi nalezen byl, není však vy

jednáno, zdali v ní stále přítomen.

Mléko je tekutina pouhému oku bílá, jen na krajích

průsvitavá, hutnoty 103–104, u býložravých alkalická,

zřídka kyselá, u masožravých vždy kyselá. Pod mikrosko

pem okazuje se býti tekutinou čirou, bezbarvou (roztok

kaseinu, mléčného cukru a solí ve vodě), ve které splývá



646

množství předrobných kuliček průhledných, světlo silně lá

majících t. j. kapky tuku. Zdravé kraví mléko mívá v

sobě kaseinu 3–4%, cukru 3–5%, tuku 4–5%, vody

85–87%. Soli jsou fosfáty alkalických zemin a chlórid

draselnatý i sodnatý. Dlouhým stáním vyplývají kuličky na

vrch (jsouce potažně lehčí) a tvoří vrstvu, která sluje smetanou

(Rahm); taktéž dlouhým třepáním a vrtěním kuličky se slepují,

a představují máslo. Tekutina ostatní (podmáslí) obsahuje

pak jen částky ve vodě rozpustné. Mléko rovnou měrou

vody rozředěné maličkem kyseliny solné ihned se sráží:

dělí se na hustou bílou slitinu (sýr) a na čirou tekutinu

žlutavou (syrovátka, Molke). Sraženina vytlačená rozplý

vá se v čisté vodě a může se cezením od tuku odděliti ;

když pak ve zcezenině kyselinu pozorně sodou nasytíme,

srazí se kasein, jemuž étherem poslední sledy tuku lze ode

jmouti, -

Kasein čerstvě sražený objevuje se v podobě klkův

bílých obšírných, sušený co látka tvrdá rohu podobná. Čistý

ve vodě se nerozpouští, ovšem ale ve vodě alkalické, aneb

v takové, co jen pramálo kyseliny obsahuje, nikoli v silněji

kyselé. Proto se z roztoku alkalického dokonalým nasyce

ním žíraviny kyselinou kasein sráží, malinkým nadbytkem

kyseliny opět rozpouští, větším ale zase sráží. Sraženina

kyselinou způsobená je sloučenina kaseinu s kyselinou;

vodou mytá puchne, pak ale docela rozplývá; z této teku

tiny alkalim pozorně nasycené kasein se sráží, nejmenším

ale nadbytkem žíraviny opět se rozpouští. Chlórid vápe

natý a síran hořečnatý vařeni s roztoky kaseinu alkali

ckými též způsobují sražení. Také voda vápenná i barytová

rozpouští snadno kasein; roztok horkem co bílek se sráží;

roztok naproti tomu sodnatý neb draselnatý (rovně jako

roztok s maličkem kyseliny) horkem se nesráží, ale máz

drou průhlednou pevnou potahuje, která stržená se obnovuje,

pokud kaseinu v tekutině jest. Tato mázdra je kasein již

změněný. Složením blíží se kasein velmi k albuminu, má

však méně síry.
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C 53-5–54-2

H 7.1 – 7.4

N 15-6– 16:0

O - -

S 10

296. Znamenité jsou změny, které mléko podstupuje

kysáním a pak účinkem syřidla (Lab), t. j. slizné blány ža

ludku telecího. Delším stáním za tepla letního děje se roz

klad kaseinu, jenž za následek má, že se cukr mléčný v

kyselinu mléčnou mění; ta pak alkalí s kaseinem spojené

(podobno že nátron) zprvu nasycuje, pak přesycuje a tím

sražení mléka (Gerinnen der Milch) způsobuje. Syřidlo má

účinek tentýž, aniž se při tom kyselina tvoří, tudíž také

alkali se nenasycuje. Sýr sražený syřidlem z mléka alka

lického má v sobě všecek tuk a všecky soli mléka (hlavně

fosfáty), jichž až k 6% jest; proto se v alkaliích neroz

pouští, leda po odejmutí solí zemitých kyselinou.

Na vylíčeném učinku syřidla zakládá se fabrikací sýra.

Syřidla dobrého jeden čtveřečný palec 40 mázův mléka

sráží; poněvadž však je nelze vždy za čerstva míti, solí a

udí se; takové i za rok ještě dobré bývá. Mléko se na

+35" zahřívá a syřidlo přidává; když jest se srazilo, roz

míchává se na kaši, syrovátka (žinčice) vycezuje a vy

tlačuje; sýr pak vytlačený se osoluje a (obyčejně v plátně

zabalený) ve sklepě chová; musíť se častěji obraceti a

mnohdy teprvé za rok dobroty žádané dosahuje. Mléko

nesebrané dává sýry tučné (švýcarské, čásť nizozemských i

anglických), sebírané sýry suché. Ležením však zdá se,

že i sám kasein z části v tuk se mění. Sýr tučný mísívá se

ledakdys s aromatickými bylinami; mimo to je v něm vždy

značně mnoho soli kuchyňské a fosforečnanu vápenatého.

Sušený nemívá výše 6–7% dusíku. Dlouhým ležením jaksi

zdlouhavě hnije: kasein poskytuje (mimo jiné) leucin, ty

rosim i ammoniak (viz dole 301, 310), tuk mastné kyseliny;

odtud ostrý zápach a chuť takových sýrův. -

Cena sýra co potravy veliká jest; mléko je první po

trava všech lidí a vyšších zvířat (ssavcův); mnoho pak milli

onův lidí, a mezi nimi národové vzdělaní, živili se za staro
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dávna a živí posud hlavně mlékem. Sýr s vápnem žíravým

poskytuje tmel velmi tvrdý; tatéž míchanina byla navržena

k upevňování barev na tkaniny plátěné a bavlněné.

Bílkovité látky rostlin.

297. Že látky bílkovité č. proteinové v organismu rostlin

ném neméně podstatny a důležity jsou nežli v živočišném, již

lze z toho souditi, že je v rostlinstvu rovně stále nacházíme

jako v živočišstvu; nýbrž bedlivější skoumání nevývratně na

jevo vyneslo, že všecky látky proteinové v těle živočišném

přítomné z říše rostlinné pocházejí, ano tělo zvířecí nikte

rak té schopnosti nemá, by (jako rostlinné) z látek neor

ganických sloučeniny organické sobě potřebné tvořilo. Nýbrž

veliká část vyšších zvířat (masožraví) ani té schopnosti ne

má, aby skrovné množství látek proteinových v rostlinné

potravě obsažených z ní sobě vybírali; ti tedy práci tu

býložravým zůstavují, jejichž maso ovšem z rostlinné po

travy nasebráno jest, nikoli produkt vlastní síly životní, a

ze zásob pilnými býložravci sebrané na hotovo tráví. Srov

návajít pak se bílkovité látky rostlinné často s rostlinnými

tak, že je téměř ani nelze rozeznati.

298. Albumin čili bílek je téměř ve všech šťávách rost

linných přítomen, pročež tyto vařeny bílé klky (sraženého

bílku) osazují. Surové brambory drobně rozkrájené vylu

hují se velmi rozředěnou kyselinou sirkovou, a tekutina

zobojetněná do varu zahřívá, čímž bílek se sráží. Husté

bílé klky, vlastností a složení téhož co bílek zvířecí, jen

síry něco méně.

Fibrin č. vlákenina rostlinná je látka nad míru důležitá,

proto že podstatnou a hlavní část semena obilného, tudíž

mouky a chlebu skládá, nýbrž fibrin jediný tyto látky po

travou činí. Zrno obilné, nehledíc na nejkrajnější (velmi

tenkou) vrstvu cellulosy, která je povléká, může býti pova

žováno za houbu složenou ze zvláštního těla dusičnatého,

fibrinu rostlinného, jejížto dutiny jsou vyplněny zrnky škro

bovými. Střední část zrna je nejbohatší na škrob, zevnější

vrstva nejbohatší na fibrin. Mouka obilná s vodou na těsto
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rozmíchaná a do šátku svázaná hněte se pod vodou, pokud

vodu kalí; tu všecek škrob se vypírá a zbytek v šátku

sluje lep (Kleber) a jest hmota šedá, málo průsvitavá,

elastická, lepkavá; vlhká rychle hnije, suchá má vze

zření rohu. Vřelý líh rozpouští částku lepu; tato část, v

líhu rozpustná, ve vodě nerozpustná, je tak zvaný klíh rost

linný (Gliadin, Pflanzenleim); ostatek je pouhá vlákenina

rostlinná (Pflanzenfibrin). Vzezřením neliší se od lepu pou

hého, rozpouští se snadno v slabém roztoku žíravin, nikoli

však v ammoniaku, byť třeba vřelém, kyselinami se zase

sráží. Také v kyselině solné velmi rozředěné se rozpouští;

roztok přidáním různých solí neb nasycen alkalim pouští

fibrin, nejmenší ale nadbytek žíraviny jej opět rozpouští

Také v sehnané kyselině octové rozpouští se lep obilný.

Složení lepu surového, fibrinu čištěného, gliadinu

C 51'3–53.6 53:1–542 52-8–549

H 62– 7.2 70– 7.5 70– 77

N 150–18:9 156–164 13'5–15:7

O - - •

S 1:1 1:0 0:6

Gliadin rozpouští se snadno v studeném ammoniaku,

jehož pomocí může býti z lepu vytažen : pšenice má ho

mnoho, žito, oves a ječmen málo neb nic. Mimo to zdá se,

že v ovoci (hroznech mpř.) se nachází.

299. V nejužší souvislosti se vlastnostmi lepu fysickými

a chemickými nachází se příprava chleba, o které tuto po

ložíme, kolik potřebí se stanoviska chemického, Na chléb

a podobná pečiva béře se těsto z mouky bohaté na lep

(bez něhož těsto vazkosti nemá a kynouti nemůže), z vody

a z kvasnic, s náležitou přísadou soli. Prohnětená směs

zůstavuje se v prostoře mírně teplé sama sobě; těsto pak

zkynulé tvoří se do bochníkův atd., zvenku omokřuje, by

přílišně pukajíc nevysychalo, a peče se v peci vytopené na

160°–250°. Vysvětlení celého toho pochodu je snadné. Hně

tení k tomu konci se děje, by lep a škrob, neméně i droždí

co možná stejně se rozdělily; lep pak co látka velmi snadno

se rozkládající podstupuje změnu chemickou, která za následek

má, že škrob ze značné části v dextrin a cukr se obrací;

V. Šafařík, Chemia. 42
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kvasnice pak přítomné ihned způsobují kvašení cukru utvo

řeného t. j. rozštěpení jeho v líh a kyselinu uhličitou; tato

pak ucházejíc činí těsto kypré a bublinaté, což kynutí slove.

Horkem peci se kvašení a kynutí přetrhuje, prcháním vody

a líhu pórovitost rozmnožuje, těsto pak tuhne. Škrob mění

se v maz, v kůře ale jest obrácen v dextrin. V Anglicku

pokusili se jednak o chytání líhu prchajícího při kynutí a

pečení chleba (což ale se nepodařilo neb alespoň nevypla

tilo pro příliš složité a nákladné stroje k tomu potřebné),

jednak o náhradu jakousi na místě kynutí, mísíce těsto hned

při hnětení místo soli kuchyňské se sodou a kyselinou sol

nou; kyselina uhličitá netvoří se v tom pádu ze škrobu,

jehož tedy neubývá, ale ze sody. -

Známá změna novopečeného chleba v staropečený ne

děje se schnutím, ale změnou molekulárnou (v položení nej

menších částic), neboť bochník nenačatý za dlouhý čas

pramálo vody výparem ztrácí ; staropečený chléb v nepro

dyšné půšce zavřený teplem 50–60° za hodinu nabývá zase

vlastností novopečeného. Dobrý chléb neměj více 40–50%

vody, jinak je mazavý a rád plesniví. Porušování kamen

cem a skalicí modrou (jež v malém množství vzatá bílý

chléb činí) snadno vypátrati po spálení v popeli skoumadly

známými. Porušení mouky pískem, sádrou, křídou atd. pro

zrazuje množství popele (ne více 1–2% u mouky čisté)

Co se týče surrogátův (náhrad) na místě obilí, nemáme

jednoho, jenž by se množstvím dusičnatých látek (bílku,

lepu atd.) mouce obilné rovnal; větší pak díl jich nadto

přílišným množstvím částek nestravitelných (cellulosy a j.)

žaludek obřemeňuje, npř. řípy, brambory, drtiny, otruby,

pokrutiny č. záboj. Velmi užitečné přísady v čas drahoty

(lzeť jich až do polovice přidávati) jsou: mouka z luština

tých semen a mláto č. sedlina z mladinek pivních (Malz

teig). Při fabrikací škrobu novějším způsobem nabývá se

mnoho lepu, jejž sušiti a pak do chleba co přísadu bráti

lze. Takový chléb ovšem nad míru živný jest. Pro přehled

a přibližitelné ocenění různých semen ohledem na živnost

klademe tuto malý přehled (všecky látky bezvodé):
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- škrobu lepu, bílků atd.“ -

mouka pšeničná 65–67%#14–19%

– žitná 55–61 12–19 : - - )

- - -

°v°° 38 18 | v těchto čer

Jecmen - 39 # 18 stvých vody

pohanka 44 #10 12–16%

kukuřice 66 | 15

rýže - 86 - 7%

iob - 3s ~ 28%
hrách 39 28 !

brambor 23 2% v těch čerstvých vody 68-76×

300. Kasein č. sýrovina rostlinná (Pflanzencasein) jinak

sluje legumin, poněvadž v semenech luštinatých (Legumi

nosae) nad míru hojně (jako lep v obilí) přítomen jest.

Také v semenech hojnoolejných (mandlích) jest ho. Boby

neb hrách močením v teplé vodě zbobtělé rozetrou se na

kaši, ta pak vodou rozředěna dá se na ustání, aby škrob,

vlákna etc. se usadila; tekutina (tukem) kalná se zcedí a

kyselinou octovou srazí. Podobně se připravuje z mandlí.

Vlastnosti kaseinu rostlinného rovnají se docela vlastnostem

zvířecího. Syřidlo jej sráží. Ostatně prý Číňané již ode

dávna z této jednostejnosti obou látek kořistí, hotovíce

zvláštními procedurami sýr z hrachu.

Složení leguminu luštinatých – mandlí dlé různých rozborův:

C 505–55:0 50.5–51*1

H 6:6– 7.9 5-6– 7:2 - -

N 14:0–18:2 17.3–18:8 - - - -

O - - ••• •

S ••• ••• • •

O rozkladech a vniterném složení látek bílkovitých.

301. Že a proč o vniterném složení těchto látek posud

vlastně nic nevíme, bylo již (viz 280) dotčeno. Zde jen o

rozkladu jich účinkem hlavních skoumadel a o domněnkách

na těchto rozkladech osnovaných zkrátka řečíno budiž.

Alkalie v roztoku slabém vzaty rozpouštějí látky bílko

vité bez rozkladu, kyseliny je z roztoku nezměněné srá

42*
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žejí. Silnější roztok žíravin a teplo 50–60° způsobují roz

klad, neboť pak tekutina obsahuje sirník draselnatý (srážít

cukr olověný černě); po několikahodinném zavlažování sráží

kyselina octová sýrovitou hmotu, která sušena rohu se po

dobá. Tuto látku jmenovali dříve protein, mníce že bez síry

jest a ze všech látek proteinových tétéž se nabývá; složení

jí přikládali CAoHa,N,O,g, látky pak bílkovité měly býti

sloučeniny toho proteinu se sirou a fosforem v různých po

měrech. Že tomu tak není, víme dávno: tato látka má v

sobě předc ještě síru a je z bílku jiná, než ze sýru neb

masa atd. Složení její 53–55%C, 7%H, 14–16%,N,07–

15%S. Z toho vysvítá, že část síry v tělech bílkovitých

draslem odejmuta býti může, druhá nic; prvá je vázána sla

běji, druhá silněji. Musíť tedy npř. bílek aspoň 2 rovno

mocniny síry, a jelikož v něm na 1 rovnom. síry 72 rov

nom. uhlíku jest, aspoň 144 rovnomocnin uhlíku v sobě

míti, možná ale že jich má ještě více,

Žíravé draslo roztopené mnohem násilněji účinkuje

(npř. na sušený bílek), než pouhý louh : prchá mnoho am

moniaku, zbytek obsahuje mastné kyseliny, leucin a tyrosin

C1sH11NOo. Tento krystaluje se v obšírných bílých jehličkách,

lesku hedbávného, rozpouští se málo ve vodě studené, sna

dněji v kyselinách a alkaliích, s nimiž v nestálé chemické

sloučení vchází. Tyrosin zahřívaný s kyselinou sirkovou

sehnanou poskytuje violovou tekutinu, přidáli se po nasycení

kyseliny barytem trochu chlóridu železitého. Také v moči

zvířecí je tyrosin stále přítomen.

Kyseliny dlouho vařeny s látkami bílkovitými též je

rozkládají, víme však málo o zplodinách rozkladu toho;

tvoříť se leucin, tyrosin, glycin, kyselina octová a hmoty

beztvárné hnědé. -

Okysličovadla mocně účinkují. Kyselina dusičná mění

všecky látky bílkovité ve hmotu pěkně žlutou, ve vodě ne

rozpustnou, v žíravinách rozpustnou; roztok ten solmi těžkých

kovův se sráží. Tato hmota – příčina pěkné a stálé barvy,

kterou kyselina dusičná kůži, nehtům, vlně atd. uděluje –

byla nazývána kyselinou canthoproteovou, jestale látka smíšená

Oxydací úsilná, npř. kyselinou chrómovou anebo bure:

#



653

lem a kyselinou sirkovou (obé za tepla), rozkládá látky bíl

kovité docela i poskytuje množství znamenitých zplodin;

známe jen těkavé. Burel s kyselinou sirkovou plodí kyse

liny mastné (mravenčí, octovou, propionovou, máselnou, vale

rovou, kapronovou), kyselinu benzovou, aldehydy (kyseliny

octové, propionové, máselné, benzoové), ammoniak; kyselina

chrómová plodí mimo řečené ještě kyanovodík a valeroni

tryl CroH„N.

Současné působení kyseliny dusičné a solné plodí látky

tekuté náramně ostré, dílem těkavé, dílem netěkavé, obsa

hující uhlík, vodík, dusík, kyslík, chlór – žádnou síru.

Hnití, jemuž látky bílkovité vlhké snadněji nežli které

jiné organické podléhají, děje se obzvláště v tekutinách al

kalických neb obojetných, méně v kyselých. Jestiť pak též

spojeno s úplným rozkladem ve množství látek málo zná

mých: tvoříť se mastné kyseliny, ammoniak, leucin a tyrosin,

mimo to látky beztvárné nepropátrané. Smrdutý plyn, pro

vázející celý ten děj, prozrazuje dostatečně přítomnost síry.

Látky bílkovitým podobné,

302. Sem klademe látky rostlinné bílkovitým jak do

složení, tak do vlastností velmi podobné, znamenité tím, že

výtečná kvasidla (Fermente) jsou, t. ve společnost jiných

organických sloučenin uvedeny tyto ihned v rozklad uvá

dějí. Jsouť ony: emulsin z mandlí, diastas v sladu obilném,

kvasnice. -

Emulsin čili synaptas je látka osoblivá, přítomná v se

menu mandlí sladkých a hořkých. Čistou (t. bez přimíšenin

cizorodých) ji ještě neznáme. Sladké mandle tlačením co

možná tuku zbavené rozmíchají se s vodou na mléko; po

několika hodinách se mok zcedí, kyselinou octovou legumin

srazí, znova zcedí a ze zcezeniny líhem emulsin vyloučí.

Padáť v podobě bílých klkův, myje se nejdříve vodnatým,

pak bezvodým lihem a suší ve vzduchoprázdnu. Jest pak

látka bílá, drobivá, která spálena 20 – 30% popele (hlavně

fosforečnanu vápenatého) zůstavuje, a ve vodě ne zcela se

rozpouští. Roztok její ve vysokém stupni má tu zvláštní



schopnost, že glykosidy rozpuštěné mírným teplem v cukr

a druženec rozkládá. Vařením se nesráží, ale schopnost tu

zmíněnou tratí. Totéž za sucha teplem +100° se děje.

Vodnatý roztok za málo dní docela se rozkládá (obsahuje

pak mnoho kyseliny mléčné), kyselinami se nesráží, úplně

však octanem olovnatým. Složení má asi toto: C43% H7%

N 115% O 373% S 12%, tedy velmi rozdílné od albuminu.

303. Diastas. Škrob v zrně obilném obsažený mění se

klíčením jeho v cukr, jako na sladu (Malz) vidíme. Spolu

však tvoří se z lepu a bílku obilného látka, která tu vlast

nost má, še škrob i kromě těla rostlinného v cukr mění;

neboť škrob ve vodě na řídký maz rozvařený a se sladem

smíšený je za mírného tepla po několika hodinách úplně v

cukr změněn. Látce, která toho původem, dáno jmě diastas

(Diastase): je však dosti patrno, že tento diastas není látka

osoblivá, než toliko lep neb bílek, nacházející se právě na

jistém stupni rozkladu; proto také se nepodařilo čistou tu

hmotu ze sladu vyloučiti, ani neznáme sloučení její.

Klíčící ječmen rozmačkaný rozetře se ve vodě na řídké

těsto a zavlažuje, pokud nezmizí škrob ; tekutina vytlačená

pak zahřeje se pro sražení bílku na 75° a zcedí; ze zceze

niny vylučuje se diastas lihem silným v podobě bezbarvých

průhledných klkův, jež nejlépe usušíš na desce skleněné

teplem mírným. Suchý diastas podobá se klovatině, roz

pouští se ve vodě a vodnatém lihu, nikoli v bezvodém;

roztok, obojetný, přerychle se rozkládá (kyše). Škrob se

jím za tepla mírného (ne výše 70–75") rychle v dextrin,

konečně v cukr mění. Vařením tratí moc svou. 1 část dia

stasu stačí prý, by se 2000 č. škrobu v cukr obrátilo. Dů

ležitost diastasu je veliká, neboť na jeho přítomnosti a vlask

nostech celé sladovnictví sa zakládá. , *: -

304. Kvasnice č. droždí (Hefe). Známá jest vlastnost při

rozených tekutin cukernatých (šťáv ovocných), že dříve neb

později neodvratně kvasít se zahřívají a mnoho kyseliny uhlí

čité vyvinují, zatím co cukr v líh se mění. Všecky takové

tekutiny vylučují z sebe, byť i třeba zpočátku číré, zvláštní

pevnou hmotu v podobě pěny, která do jiných nekvasících

tekutin cukernatých přenešena rychle (v okolnostech přízni:
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vých již za málo hodin) v úplné kvašení je uvádí t. j.

rozštěpení cukru v líh a kyselinu uhličitou způsobuje. Tato

pěnovitá hmota sluje nám kvasnice; lišímeť pak kvasnice

svrchní (Oberhefe) a zpodní (Unterhefe). První tvoří se za

kvašení rychlého, bouřlivého, t. j. v teple vyšším (18–25°),

a splývají na tekutině co kyprá obšírná pěna; druhé za

kvašení zdlouhavého a mírného, teplem nižším (0"–7"), a

ukládají se na dno tekutiny. Kvasnice svrchní přidány k

tekutinám kvašení schopným způsobují opět kvašení bouř

livé, tak že plyn kvasnice zdvihá a co pěnu na vrch vy

náší, zpodní pak kvašení mírné a zdlouhavé. Oba druhové

kvasnic mikroskopem zjevují se týmže tvarem, co rostliny

nejjednodušší t řasy: majít podobu bunic kulatých neb vej

čitých, nanejvýš '/1oo millimetru dlouhých, průhledných a

tekutinou naplněných. Bunice kvasnic svrchních jsou větším

dílem paprskovitě srostlé, a lze patrně sledovati, kterak

jedna z druhé vyrůstá; bunice zpodních kvasnic jsou ne

srostlé a splývají osamělé. Botanikové dali kvasnicím co

rostlině název Torvula cerevisiae aneb Cryptococcus fer

mentum, počítajíce je jedni k houbám prašným (Coniomy

cetes), jiní k řasám (Algae).

Chemicky není rozdílu mezi oběma způsoby kvasnic.

Blána bunic je cellulosa, tekutina v nich zavřená je roztok

albuminu (aneb látky jemu podobné) ve vodě. Rozředěný

louh žíravý trhá blány buničné, tak že obsah se vylévá;

cezením pak lze odděliti blány a ze zcezené tekutiny vylučuje

kyselina octová bílé klky, jenž sušeny vlastnosti a složení

bílku mají (C55,H7,N14, ostatek O a S). Popele jest v kvasni

cích sušených množství měnivé (3–8%); skládá se hlavně

z fosforečnanův.

Kvasnice způsobují kvašení, jen když tekutiny bezpro

středně se dotýkají; roztok cukru nalitý do roury skleněné obak

otevřené, dole však měchýřem zavázané nekvasí, byť třeba

do kvasnic se postavil. Mimo to tratí kvasnice svou moc

hnitím, vařením a různými skoumadly, npř. silným líhem,

hlavně ale solmi kovovými, npř. skalicí modrou, sublimátem,

nic ale kyselinou arsénovou, také kyanovodíkem jen na čas.

Ostatně působení kvasnic není neobmezené, neboť se kva
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šením (v tekutině, která žádné látky dusičnaté v sobě nemá)

kvasnic umaluje, dusíku jim ubývá, až konečně mizí. Můžet

tedy jistým množstvím kvasnic jen jisté množství cukru

rozloženo býti. Jeli ale v tekutině látky dusičnaté, tu kvas

nice bujně rostouce rozmnožují se.

Jaký vlastně účinek kvasnic na cukr, t. jak se kvašení

děje, není dostatečně vysvětleno. Nejpodobnější je však

domněnka ta, že v okolnostech ovšem blížeji neznámých

rozklad, jenž se látek dusičnatých zmocnil, i na jiné přítomné

látky takřka se vznáší a jich se zmocňuje. Jiní naproti tomu

za to mají, že kvasnice jakožto rostlina živá cukernatou teku

tinu dýchají a životním pochodem cukr rozkládají. Památná

zajisté věc, že kvasnice na třecím kameni důkladně rozetřené

(čímž chemicky se nemění, bunice ale se roztrhují) více

kvašení nezpůsobují.

Rozsáhlý užitek kvasnic ve vinopalství, sladovnictví,

pekařství atd. činí je důležitou látkou; jmenovitě jedná se

o bezpečné jich schovávání, any tak rychle hnijí. Nejlépe

tlačením vody zbavené (Presshefe) na chladném místě se

chovají; ve sklepě trvají 2–3 neděle, u ledu mnohem déle.

Takéť je suší mírným teplem (25"), aneb s tlučeným cukrem

na těsto rozmíchané neprodyšně zacpávají (prostředek

výtečný).

Látky klihovité (Leimgebende Stoffe).

305. Jsouť to látky, jež v té formě, ve které je v těle

zvířecím nacházíme, ve vodě jak studené tak vřelé neroz

pustny jsou, ale dlouhým vařením ve vodě se rozpouštějí

a v klíh mění, totiž ve hmotu, jejíž vodnatý roztok za tepla

řídký chladem rosolovatí a na velmi tvrdou, křehkou, prů

hlednou vrstvu vysychá. Vždycky pak nacházíme hmotu

klihodárnou organisovanou t. j. v podobě blán, vláken, bu

nic atd., nikdy beztvárnou, nad to pak bývá smíšena s ji

nými npř. bílkovitými, od nichž ne vždy jest snadno ji

odděliti. Klihu nabývá se z kůže, z chrupavek, z kostí, ze

svazoviny (Bindegewebe, nikoli však ze svazův č. šlach

vlastně zvaných – elastische Bänder), z vlákenité vrstvy blány
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žilové, z blan slizkých, také z rohu, ze šupin a měchýře

rybích.

Původní látky klihodárné ohledem chemickým takřka

ani neznáme, pro nerozpustnost jich a tudíž nemožnost vy

čistění takového, aby chemické skoumání s prospěchem býti

mohlo. Klíh z nich vařením vyvedený je chemicky mnoho

násobně skoumán; ten však jistě od původní hmoty již

se odděluje. Máme hlavně dvojí: klíh z kostí č. glutin

(Knochenleim) a klíh z chrupavek č. chondrin (Knorpelleim).

306. Glutin tvoří se vařením ve vodě kostí (t. j. chru

plavek, ztvrdlých hojně v nich uloženým fosforečnanem vápe

natým), kůže, měchýře rybího a svazoviny. Nejjemnější

prodajný pochází z pergamenu a z odstřižkův kůže zvířecí

(nevydělávané), špatnější ze šlach a kostí*). Tyto močí se

ve vápeném mléce, pak dokonale omývají a vaří v kotli

měděném se dnem dvojnásobným (pro uvarování připálení),

často ne nad ohněm než parou do kotle hnanou, pokud

v kostech chrupavky nerozpuštěné jest. Zvařená tekutina z

kalu usedlá chladnutím se v rosol mění, jenž rozkrájený

na sítích z motouzu pletených se suší. Tak zvaný klíh do

úsť (Mundleim) má přísadu klovatiny a cukru.

Klíh sušený je hmota průhledná, bezbarvá (žlutavá,

nýbrž i hnědá), velmi tvrdá i křehká, avšak také elastická,

bez chuti a zápachu, docela obojetná i netečná. Složením

liší se od látek bílkovitých maje daleko méně uhlíku, více

dusíku; vždy pak též něco síry v něm jest.

*) Kosti jsou směs chruplavky klihodárné a tuku se hmotou ze

mitou.

Složení kostí hutných, houbovitých

chrupavka

tuk 31 38

• PO3.3CaO 59 50

CO, CaO 10 ––

1 0 0 1 00

Tuku 1–2%. Nedostatek zemitých částí má za následek

změknutí kostí (Osteomalacia).
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C 49'3–50-1

H 6-6– 7.5

N 170–183

S 06–07

O – – – - • • •

Horkem taje, pak se rozkládá, dávaje dýmy smrduté a

uhel houbovitý lehký. Ve vodě chladné v rosol puchne, v

teplé dokonale se rozplývá na mok hustý a vždy kalný (nikdy

čírý), jenž chladna rosolovatí, třeba jen 1% klihu suchého

v sobě měl. Dlouho vařený nerosolovatí, taktéž přísadou

kyseliny octové (neb ta klíh hojně rozpouští) dusičné, neb

chlóridu zinečnatého. Rozředěné kyseliny mineralné i alka

lie nepřekážejí mu v rosolovatění. V líhu, étheru a olejích

se nerozpouští. - *

Roztok klihu nesráží se kamencem ani octanem olov

natým neb trojolovnatým, ani solí krevní (rozdíl od bílko

vitých těl); ovšem ale sublimátem a hlavně tříslovinou. Bílá

sýrovitá sraženina tříslovinou v klihu způsobená nehnije

více ve vodě, any klíh a kůže rychle hnijí. Také kůže a

chrupavky nezklihovatělé pohlcují dychtivě a hojně tříslovinu

rozpuštěnou; sloučenina pak nehnije. Kůže tříslovinou

nasycená jest kůží vydělanou (Leder), : : : : : :

.: Rozklady klihu (a látek klihodárných) silnými skon:

madly jsou neméně znamenity, než ony těl bílkovitých. Ky

selinami neb žíravinami sehnanými za varu se klíh doko

nale rozkládá, vypouštěje mnoho ammoniaku; ve zbytku

nachází se glycin a leucin, dvě látky, o kterých doleji je

dnáno bude, nýbrž i cukr kvasitelný se tu tvoří. Okysličo

vadly mocnými (kyselinou chrómovou, nebo sirkovou s bu

relem) poskytuje (jako sýr neb bílek) množství sloučenin

těkavých: kyseliny (mravenčí, octovou, propionovou, másel:

nou, valerovou, kapronovou, benzoovou), aldehydy (aldehyd

octový, máselný č. butyral a silici hořkomandlovou). Zplo

diny ze suché destilací klihu tvoří se a sbírají ve velikém

množství při fabrikací černi z kostí (Knochenschwarz, Spo

dium), jež se děje pálením kostí v zavřených válcích že

lezných. Těkavá tekutina která se tu sbírá, olej z kostí

(bone-oil) obsahuje v sobě mimo různé uhlovodíky množství



659

znamenitých zásad těkavých dusičnatých (methylamin, éthy

lamin, butylamin, amylamin, pyridin, pikolin, lutidin, kolli

din, parvolin) – viz 260 a 264.

Užívání klihu známé: klížení papírův a tkanin (appre

tura), slepování, s vápnem na tmel. Válce, jimiž se čerň

knihtiskařská na litery uvádí, skládají se z rosolovité sli

tiny klihu a syrupu. Odvar vyzího měchyře slouží k či

stění vína, an se klíh tříslovinou vína sráží a sraženina kal

splývající obaluje i na dno snáší. Rosol z čistých hovězích

kostí vyvařený často se za potravu béře (Knochen-Gallerte),

nýbrž i na tabulky připravuje a suší. Co přísada k jíchám

zajisté užitečný jest, samotný však nikterak neživí a potra

vou býti nemůže.

307. Vydělávání koží (Lederbereitung) je důležitá větev

průmyslu, zakládající se na právě vyložených vlastnostech

blány klihodárné, pročež tuto o něm, pokud toho potřebí,

pojednáno budiž.

Kůže zvířecí surová suchá jest křehká, neohebná, láme

se a snadno otírá, na vlhku pak ovšem jest ohebná i ela

stická, ale hnije tak rychle, že jí užívati nelze. Dodáváť

pak se jí obého, ohebnosti spojené s neproměnností, dílem

chemicky, látkami, které jí schopnost hnití odnímají, dílem

mechanicky, naplňováním jí co nejdokonaleji látkami vodě

nepřístupnými (tukem). Oběma cestama nabýváme blány

ohebné, nepromokavé, nehnijící, slovem kůže vydělané č.

usně (Leder). Chemická příprava koží děje se buď tříslo

vinou, buď solmi hlinitými: prvé je předmětem koželužství

(Rothgerberei, Lohgerberei), druhé jirchářství (Alaungerberei,

Weissgerberei). Kůže mechanicky připravená je dílo zá

mišníka (Sämischgerber). Příprava však koží k vydělávání,

čístění jich, děje se vesměs stejně: kůže močí č. máchají se

by změkly; změklé zbavují se zbytkův tuku a masa lpících

na rubu mizdřením skobsou (Schaben), chlupův ale a pokožky

posrážením pomocí kosy a želízka, byvše dříve močeny

mlékem vápeným aneb sirníkem vápenatým; takéť se kůže

močené nasolují a do zavřených nádob kladou; zahřívají

pak se dosti značně (potí se) a pouštějí mnohem snadněji

srst. Kůže mizdřená louží se (Schwellen), t. j. močí se
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v tekutinách, jež sehnané klihodárnou blánu rozpouštějí,

rozředěné ale toliko silné zpuchnutí za následek mají, takže

velmi změkne, a snadněji tekutiny, jimiž má býti vydělána,

vpouští. Loužení děje se nejraději tekutinou, která v sobě

kyselinu mléčnou obsahuje, taková npř. je tříselnice (Loh

brühe) již užívaná, anebo připravuje se zúmysla z tluči

ječné, otrub a kvasu; kůže tlusté louží se také ve vodě

vápené, aneb v kyselině sirkové nad míru rozředěné (aspoň

1000 částmi vody).

308. Koželuh namáčí (dle staršího způsobu) kůže při

pravené do slabého louhu z třísla (kůry dubové, Lohe); po

několika dnech pak kladou se vrstevnatě do velikých jam;

na dně je vrstva třísla, a za každou vrstvou koží též vrstva

třísla, nahoře pak vrstva třísla 1–2 střevíce vysoká. Celek

přikryje se víkem, přitíží, a jáma vodou zalije až přetéká.

Voda vyluhuje tříslovinu z třísla, kůže pak tříslovinu po

hlcuje a mění se v usni; úplné proniknutí kůže tříslovinou

č. proměna kůže v usni (dubení) trvá u tlustých podešvic

rok i dvě léta, u kravic a komic 6–8 měsícův, u teletic

3–4 měsíce. Mezi tím se obyčejně 1–2kráte (u podešvic

4–6kráte) kůže převrátí a čerstvého třísla přidá. Zdali

dubení u konce, poznává se na průřezu. Kůže hotové vy

bírají se, suší, kartáčují, klepou (telecí také mastí a val

chují); jsouť o '/, těžší nežli před dubením. Tříslo vylou

žené je palivem, ač špatným.

Dubení rychlé (Schnelllohgerberei) děje se pomocí se

hnaných tříselnic č. extraktův tříselných, jež se silným

tlakem do koží vhánějí a naveskrze prohánějí. Šívají npř.

z koží loužených pytle a do těch nalívají extrakt dubový

(často již za 10 dní kůže naveskrz proniknuta), aneb namá

čejí kůže vápnem loužené do syrupu, jenž vápno dokonale

vytahuje, tak že tříslo za 14 dní všecky póry proleze atd.

Kůže tyto jsou měkčí a ohebnější, nežli dubené dle způsobu

starého, zda trvanlivější, není nad pochybnost vynešeno.

Jirchář (Weissgerber) připravuje jirchu, namáčeje kůže

omykané a vápna, v němž louženy byly, lázní z otrub zba

vené, do roztoku kamence a soli kuchyňské, aneb octanu
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hlinitého a soli*), teplých asi +35°; po několika hodinách

se vybírají, suší a valchují. Jircha je měkká, přeohebná a

čistě bílá; jakož na rukavicích leštěných (Glacé) a nebar

vených viděti. Je však velmi hygroskopická a propouští

rychle vodu. Jircha se dělá jen z koží tenkých (kozích,

ovčích); ani není vyšetřeno, jakový chemický pochod se

děje; jisté toliko, že bílá barva jirchy kysličníkem hlinitým

se způsobuje.

Zámišnictví (Oelgerberei, Sämischgerberei) poskytuje

kůži nad míru měkkou a pevnou, která vodu ovšem přijímá

a propouští, ale tím se nescvrkuje a nekřehne, pročež i do

prádla se hodí. Kůže mizdřené, omykané louží se v luhu

z otrub, a ždímané natírají tránem; schnouce pohlcuji trám

a valchují se 1–3 hodiny, by tuk stejně v nich se rozdělil.

Pak se zbytečný trám slabým louhem draselnatým vybírá,

zámiš suší, kůže ale konečně rozpravují, by dokonale

změkly.

Jufty připravují se v Rusku: kůže slabě dubené (ko

rou březovou) barví se na líci dřevem santalovým, na

rubu pak natírají se nejřidším a nejčistším dehtem z kůry

březové.

Příprava pergamenu je pouze mechanická; neboť per

gamen není než kůže s obou stran čistě ostrouhaná a po

zorně sušená.

309. Chondrin čili klíh z chrupavek (Knorpelleim) při

pravuje se delším vařením pravých (nekostnatějících) chru

pavek, npř. žeber, a z kostí docela mladých, také z rohové

blány v oku aneb průdušnice. Srovnává se s klihem

v ohledu nejmnožším, rozdíly jsou nepodstatné, že se npř.

z roztokův svých maličkem kyseliny (sirkové, octové) sráží,

nadbytkem zase rozpouští; také se sráží kamencem a octa

nem olovnatým, což glutin nečiní. Složení: C 493 H 66

N 144 S 04, ostatek O. Vyjma dusík čísla téměř tatáž

co glutinu.

310. Glycin a leucin. Tyto dvě látky jsou sloučeniny

homologické, tvořící se hlavně z klihu a tkanin klihodár

*) (Takový roztok vedle jiných solí chlorid hlinitý AlaCla ob

sahuje.) -
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ných působením sehnaných kyselin a žíravin za horka,mimoto

však již uměle je z části robiti známe. K nim se druží

alanin, jenž patrně do jedné a tétéž s nimi řady náleží a

posud jen uměle (z aldehydu a kyanovodíku) připraven byl

* * * * glycin C,H,NO, - -

alanin CgH,NO,

leucin C12H1aNO,

Všecky ty tři sloučeniny mají povahu slabých zásad,

spojují se však nejen s kyselinami, ale také s kysličníky a

se solmi. Kyselina dusíková NO, je mění ve zvláštní ky

seliny, a sice v kyseliny řady mléčné (viz 56). Glycin

mění se v kyselinu glykolovou C,H,NO,+NO,=C,H,0;

+2N+2HO, alanin v kyselinu mléčnou CoH,NO,+N0,

=CgHgOg+HO+2N a leucin v kyselinu leukovou C12H,aNO,

+NOa=C12H,„Oa+2N+ HO.

Glycin, jináče glykokoll (Glycocoll, Leimzucker) nejen

z klihu se tvoří, ale také v kyselinách žlučných a kyselině

hippurové co druženec se nachází a z těch (jmenovitě druhé)

nejsnadněji čistý se vylučuje (delším jich vařením se sehna

nou kyselinou solnou neb žíravým barytem). Tvoří tvrdé

a křehké průhledné krystaly bezbarvé, přesnadno rozpustné

ve vodě, nic v líhu; chuti pronikavě sladké a chladivé.

Horkem se rozkládá. S kyselinami se slučuje přímo a dává

sloučeniny krystalované, npř. C,H,HO,+HCl (dlouhé bez

barvé hranoly). Roztok glycinu vodnatý rozpouští mnohé

kysličníky kovův, npř. měďnatý, vodnatý, zinečnatý, stříbr

natý; z roztoku pak vyrůstají sloučeniny krystalované, npř.

C,H,NO,+CuO v jehlách temněmodrých, C,H,NO,+Ag0

v krystalech bezbarvých. Všecky tyto sloučeniny tratí při

+100° jednu rovnom. vody, tak že vlastně C,H,NO,+H0

psáti třeba. Se solmi též se glycin spojuje : sloučeniny

C,H,NO,+BaCl+2aq, C,H,NO,+KONO3, C,H,NO,+

AgONO, a j. jsou pěkně krystalované.

Alanin tvoří se zahřívaje ammonatý aldehyd s kyano

vodíkem a kyselinou solnou: C,H,O,+NH, + HC,N+HCl

+2HO=CgH,NO, +NH,Cl. Podobá se nad míru glycinu:

krystaly sladké, sublimuje se teplem z části. Slučuje se s
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kyselinami i kysličníky, Kyselinou dusíkovou mění se v

umělou kyselinu mléčnou. - -

Leucin byl nejdříve nalezen v shnilém sýru, proto na

zván aposepedin; tvoříť se ale ze všech látek bílkovitých a

klihovitých, jak hnitím tak sehnanými kyselinami i alka

liemi. Nejsnadněji připravuje se ze šlachy na šíji hovězí:

ta se z tuku očištěná ve vřelé a rozředěné kysalině sirkové

rozpustí, roztok 48 hodin vaří (nahražujíc bedlivě vodu vy

pařenou), tekutina pak vápnem nasytí, odkouřením, ochla

zením sádry zbaví, a konečně do houštky syrupu odkouřená

silně zchladí: leucin hojně vyloučený se z líhu vřelého znova

krystaluje. Také uměle (z valeralu C10H10O, ammoniaku

a kyanovodíku) již byl leucin vyveden. Tvoří perlově lesklé

kypré lupínky, na omak mastné; rozpouští se málo ve vodě,

ještě skrovněji v líhu, nic v étheru. Při +100° taje, výše

zahříván sublimuje bez rozkladu. Sloučeniny dává krysta

lované s kyselinami: C, „H1aNO,+ HCl, C,„H,aNO,+NO,HO

s kysličníky: C12H1gNO3 +CuO, C, „H1gNO3 +HgO se solmi

(CaONO, AgONO,). - -

Suchou destilací rozkládá se v amylamin a kyselinu

uhličitou. Kyselinou dusíkovou mění se v kyselinu leuko

vou C,„H,„Os; hydrátem draselnatým za horka posky

tuje ammoniak a kyselinu valerovou; s kyselinou sirkovou

a kysličníkem olovičitým valeronitryl C10H,N. Leucin je

stále přítomen ve všech žlázách: v brzlíku (thymus), sle

zině, jatrách, v mikteru č. žláze pankreatické (Bauchspei

cheldrüse) – v této poslední nejhojněji, pak v plících,

mozku a j.

Roh, vlasy, hedbáv.

311. Roh, vlasy, vlna, pokožka (epidermis), peří, nehty,

hmota kopyt a paznehtův – všecky tyto látky jsou si vlast

nostmi fysickými a chemickými velmi podobny, předce však

málo o nich víme. Zpytujíce je pod mikroskopem shledá

váme, že jsou směsice seschlých bunic, z nichž každá jádro

má, s látkou mezibuničnou (Intercellularsubstanz); tyto pak

látky nelze chemicky od sebe odděliti, poněvadž všecky ne



664

rozpustnyjsou. Průměrně v té směsi 50–51%C, 65–7%H,

17–18%N, 255–27%O aS, tedy bezmála jako v klihu. Síry

ve vlasech 5%, v rohu 3%%; popel ptačího péří bohat na

kyselinu křemíkovou. Ether vytahuje ze všech látek jme

novaných tuk, voda vřelá málo co, ale za tlaku 8 atmosfér

(tepla +172") rozpouští je z velké části (vlasy docela); roz

tok zapáchá sírovodíkem, chladna nerosolovatí, octanem troj

olovnatým, tříslovinou, kyselinami se sráží. Alkali vřelé

rozpouští je též, ale rozkládá, neboť prchá ammoniak; ky

seliny pak z roztoku srážejí bílé klky a vyhánějí sírovodík.

Rozředěná kyselina sirková vřelá tvoří z rohu tyrosin.

Fibroin, podstata vlákna hedbávného (obnáší 53% hed

bávu surového, ostatek do poly klíh, do poly bílek), je též

podoben rohu a vlně; dusíku v něm 17%. Podstata moř

ských hub je látka fibroinu podobná.

Sliz zvířecí.

312. O slizi rostlinné (bassorinu) víme že jest uhlohydrát

isomerický se škrobem a dřevovinou, o zvířecí mnohem méně

důkladně zpraveni jsme. Vypocuje se ze zvláštních blan sliz

kých (Schleimhäute), rozšířených v celém těle; bývá průhledná,

lepkavá, vždy ale pomíšená s bunicemi. Varem se nesráží,

ovšem ale líhem, sraženina ve vodě také se rozpouští. Ky

selina octová též ji sráží, jako i kyseliny minerálné, jen že

těchto nadbytek ji opět rozpouští, octové pak nic. Složením

blíží se k látkám bílkovitým (C52H7 N12% O28'/,asi). Také

tříslovina a octan trojolovnatý ji silně srážejí.

313. Rohu se poněkud podobá chitin, látka znamenitá,

ze které se skládá kožní kostra zvířat vněkloubných čili

členovcův (articulata), jmenovitě arachnidův a hmyzův. U

těchto obzvláště pokrovky křídel tvoří. Památná je hlav

ně pro úplnou neporušitelnost žíravým louhem, třeba sehna

ným a vřelým. Vaříce npř. pavouka celého delší čas v ží:

ravém louhu, nabudeme průhledné a docela bílé kostry duté

složené jen z chitinu, neboť u členovcův jak známo svaly

jsou uvnitř, kostra zvenku. Nejsnadněji opatřiti si větší

množství chitinu z pokrovek na křídlech babky (Melolontha):
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ty vyvařují se líhem a étherem, pak kyselinou i alkalím,

konečně vodou. Látka bílá, průsvitavá. Nerozpouští se ani

ve vodě a líhu, ani v kyselinách a žíravinách rozředěných

třeba vřelých. V sehnaných kyselinách (solné, dusičné,

sirkové) bez barvy rozplývá; horkem se v uhel mění ani

při tom netaje (nepuchne). Složení nejisté: dle starších

rozborův má asi 6'/2% dusíku, dle novějších ale dusíku není

a sloučenství totéž co cellulosy.

314. Slušno ještě, bychom se zmínili o podstatě mozku

a nervův. Je to zvláštní hmota povahy netečné, málo však

známé, ano velmi nesnadno jest čistou ji vyrobiti. Sluje

cerebrin (Cerebrin) a má asi 68% uhlíku, 11% vodíku,

4'/„% dusíku (ostatek kyslíku), což se srovnává se vzorem

Ca,HaaNOg. Nabývá se jí z mozku líhem vyvařeného, vy

tahujíce jej rozetřený étherem, výtahy odkouřené málem

studeného étheru proplakujíce a zbytek ze vřelého líhu

s málem kyseliny sirkové krystalujíce. Zrnka bílá, nerozpustná

ve vodě, horkem mírným (níže +100°) se rozkládá, v ky

selině sirkové sehnané rozpouští se barvou purpurovou.

Žluč a hmoty žlučné (Gallenstofe)

315. Žluč je tekutina, která se u všech obratlovcův

ve zvláštním měchýři žlučném a v žlučovodech sebírá a

drží. Nejlíp známe hovězí; tato čerstvá jest žlutozelená,

pro množství slizi hustá, rosolovitá (táhne se na vlákna),

má reakcí značně alkalickou, a chuť nesnesitelně hořkou.

Množství pevného zbytku, jež vykouřena zůstavuje, obnáší

vá 10%. Skládáť pak se tento zbytek mimo sliz hlavně ze

sodnatých solí dvou znamenitých kyselin ústrojných, glyko

cholové a taurocholové, z tukův (oleinu, palmitinu, stearinu),

z cholesterinu a ze solí.

Jmenované dvě kyseliny dávají vlastně žluči ráz její

osoblivý; obsahujíť obě mimo uhlík, vodík a kyslík také

dusík, druhá nad to i síru, a jsou obě kyseliny sdružené

z částky bezdusičné a částky u prvé dusičnaté, u druhé

sirnaté. K vyloučení jich odkuřuje se žluč do sucha, ze

zbytku vřelým líhem soli žlučných kyselin se vytahují, a

výtah živočišným uhlem barvy zbavený s étherem se mísí;

43



666

tu se časem vylučují hvězdnatě srostlé bezbarvé jehly

glykocholanu i taurocholanu sodnatého. Ty rozpustí se ve

vodě: kyselina sirková vylučuje z roztoku jen těžko roz

pustnou kyselinu glykocholovou; taurocholová v roztoku

zůstává.

316. Kyselinaglykocholová (Glycocholsäure) CsaH42NO11.H0

krystaluje v tenkých lesklých jehlách, rozpouští se teprvé

v 300 č. chladné vody, snadno v lihu, málo v étheru.

Chutná sladce a zahořkle, červení slabě lakmus, horkem

taje a se rozkládá. V kyselině sirkové rozpouští se bez

barvy, roztok ale máličkem cukru přidaného temně se za

rdívá; známky té lze užívati ku vyskoumání žluči, jeli kde

přítomna, jako naopak kyseliny glykocholové k vyskoumá

ní cukru. Soli této kyseliny, glykocholany, z většího dílu

rozpustné, nekrystalují se z roztokův vodnatých, leda když

se přidá étheru.

Vřelým roztokem žíravin (nejlépe sehnanou a vřelou

vodou barytovou) rozkládá se kyselina glykocholová doko

nale ve glycin a kyselinu novou bezdusičnou, cholovou (Chol

säure) : C52H1aNO12+2HO=C,HgNO,+CasH40O1o. Kyse

lina cholová CasHagO,HO tvoří bílé jehlance čtverstěnné,

lesklé, křehké, na suchém vzduchu tratí 5 rovnom. vody

krystalové a zvětrává. Ve vodě je nerozpustna, v étheru

a líhu dosti snadno se rozplývá.

Tatáž proměna co alkaliemi děje se také kyselinami,

npř. vřelou kyselinou solnou neb sirkovou (rozředěnýma);

tvoříť se glycin a kyselina cholová; tato však hned pouští

vodu a mění se ve hmotu beztvárnou, pryskyřici podobnou,

ve vodě nerozpustnou, která též kyselina jest a kyselinou

choloidovou (Choloidinsäure) CasHssO, nazvána byla. Se

hnanější kyselinou neb teplem +200° tratí tato ještě 2

rovnom. vody a mění se v tělo netečné, dyslysin C4sH360,

317. Kyselina taurocholová čili choleová (Taurocholsäure,

Choleinsäure) CsaH,NO,aS,HO nachází se v žluči co sůl

sodnatá a jest obsažena v roztoku smíšeném solí žlučných,

z něhož kyselinou sirkovou kyselina glykocholová vylou

čena. Lépeť však jest sraziti žluč octanem olovnatým

(čímž sliz, barvivo a kyselina glykocholová se odstraní)
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zcediti a znova sraziti octanem olovnatým i ammoniakem;

sraženina vymytá – taurocholan olovnatý – rozkládá se

sírovodíkem. Tou cestou připravený roztok kyseliny tauro

cholové je bezbarvý, chuti sladkohořké a červení lakmus ;

odkuřováním ale se rozkládá, tak že čistou kyselinu nezná

me. Se zásadami spojená snáší var beze škody; soli její

žíravinné rozpuštěné pění se co mýdlo.

Kyselina taurocholová rozkládá se vřelými alkaliemi a

kyselinami v kyselinu cholovou a v taurin C,H,NOgS2: Jako

tedy kyselina glykocholová sdružena z bezdusičné kyseliny

cholové a dusičnatého glycinu, tak taurocholová jest sdru

žení cholové s dusičnatým a sirnatým taurinem. Taurin

tvoří se také hnitím žluči ; v tom pádu hnijící sliz žlučná

(Gallenschleim) co kvasidlo účinkuje a rozštěpení obou ky

selin sdružených způsobuje. Taurin tvoří veliké průhledné

a bezbarvé hranoly monoklinické, tvrdé a křehké co cukr,

bez chuti, bez účinkův na lakmus. Rozpouští se málo ve

vodě chladné, nic v líhu a je tělo velmi netečné a stálé,

neboť ani vřelou kyselinou dusičnou nebéře porušení. Ží

ravým draslem roztopeným rozkládá se; při drasle pak na

chází se kyselina octová i siřičitá. Pamětihodno, že iséthio

nan ammonatý (viz 92) teplem asi 200° dvě rovnom. vody

tratí a ve skutečný taurin se mění: C,H2O.2SO3.NH,O

=C,H,NS,Og+2HO. Bylby tedy taurin amid kyseliny

iséthionové. Jest ho také v plécích ssavcův.

Žluč většího dílu obratlovcův (volská, telecí, ovčí, vlčí,

psí, slepičí, hadí, rybí) obsahuje tytéž součásti co lidská;

sušená má v sobě 3–5% síry (čistý taurocholan sodnatý

6%). Žluč však prasete má jen 03–04% síry a jiné dvě

kyseliny, jež obě se rozštěpují v bezdusičnou kyselinu

hyocholovou CsoH40Os a glycin neb taurin. Take husí žluč

rozdílné a osoblivé látky obsahuje.

318. Po kyselinách žlučných nejdůležitější součást žluči

je cholesterin, Cs,H,,O, +2aq, jenž v ní v podobě drobných

perlově lesklých lupínkův splývá, někdy ale tak hojně se

vyměšuje, že se žlučné kameny (Gallensteine) tvoří, někdy

tak veliké, že jediný vyplňuje měchýř žlučný. Mimoto v

mozku, v krvi a jiných částkách těla zvířecího stále se na

43*
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chází. Připravuje se vyvařováním žlučných kamenův silným

líhem: z lihu chladnoucího krystaluje v bílých lesklých lu

penech rhombických, na omak mastných, ve vodě nerozpust

ných, ovšem ale v 9 č. vřelého líhu, ještě snadněji v étheru.

Pro tuto poslední vlastnost tukem žlučným nazván, ač s tuky

ničehož společného nemá. Při +100° tratí 2aq, při +145"

taje, při +360° destiluje bez rozkladu, alkaliemi se nemění,

sehnanou kyselinou sirkovou neb fosforečnou a horkem mění

se v různé pevné uhlovodíky dílem beztvárné, dílem kry

stalované, vesměs dle vzorce C52H, složené. Kyselinou du

sičnou sehnanou mění se v mastné kyseliny (octovou, má

selnou, kapronovou) a v zvláštní beztvárnou silně kyselou a

snadnou rozpustnou hmotu, kyselinu cholesterovou C,gH,00,0

Hoří jasným plamenem. Chemická povaha cholesterinu po

sud nejista; zdá se však že náleží k alkoholům.

Barva žluči (u ptákův a plazův krásně a čistě zelená,

u vola zelenohnědá, u prasete žlutohnědá) způsobuje se

zvláštním barvivem. Zdá se, že barvivo (jmenovitě u člo

věka i masožravcův) původně vždy hnědé jest a teprvé

vlivem kyslíku (třeba již i v těle) zelená. K nabytí barviva

kameny žlučné vodou a líhem dokonale se vyluhují, zbytek

v slabém žíravém louhu rozpouští, delším stáním na vzduchu

okysličuje a pak kyselinou solnou sráží. Prášek bez

tvárný, pěkně černozelený, ve vodě nerozpustný, v líhu a

žíravinách roztok krásně zelený poskytující. Kyselinou

dusičnou červenou (jež kyselinu dusíkovou obsahuje) krásné

změny barevné podstupuje; totéž i žluč surová činí: modrá,

violovatí, červená, konečně žlutne. Toť nejlepší reakcí na

žluč. Barvivo toto zelené (biliverdin) je látka dusičnatá a

skládá někdy na cele žlučné kameny.

Bezoary orientalské (bezpochyby žlučné kameny kam

zíkův) obsahují v sobě zvláštní kyselinu, lithofellovou

C10HacOs (Lithofellinsäure); krystalujeť v žlutavých hranol

cích a dává s cukrem i kyselinou sirkovou tutéž rudou barvu

co kyselina cholová.
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Moč.

319. Moč je důležitý výměšek *) těla zvířecího, na

cházející se pokud víme u všech zvířat od nejnižšího až

do nejvyššího. Život zvířat jest, jakož víme, děj č. pochod

okysličovací (Oxydationsprocess); potrava do žaludka při

jatá béře v něm pomocí slin a kyselé šťávy žaludkové roz

pustnou podobu na sebe, ve střevách pak tato zažitina

(Nahrungs-Saft, Chylus) se střebá a do krevních žil vstu

puje, t. j. v krev se mění; krev pak proudíc neustále skrze

plíce okysličuje t. spaluje se, čímž nevyhnutelně potřebné

teplo životné se plodí. Můžemeť pak tvrditi, že potrava naše,

budiž sebe rozmanitější, na dvě části rozvržena býti může:

bezdusičnou a dusičnatou. Bezdusičná je škrob (a cukr);

škrob ale v žaludku se v cukr mění a co takový v oběhu

krve dokonale se spaluje aneb pozbývaje kyslíku v tuk se

mění a co takový ukládá. Dusičnatou část potravy tvoří

těla bílkovitá (maso, bílek, sýr, lep obilný), jenž ale všecka

téměř to samé chemické složení mají. Tyto látky ovšem –

jako všecky dusičnaté – mnohem nesnadnějí jest dokonale

okyslićiti; i ony okysličují se v oběhu krve, ale způsobem

zvláštním, tak totiž jakoby byly se rozštěpily v čásť bez

dusičnou a čásť chudší na uhlík, ale velmi bohatou na du

sík; prvá se oxyduje, druhá se, jakožto neschopná k dalším

v organismu výkonům vylučuje, a sice v moči. Moč tedy

vyvádí z těla poslední, oběhem krevním neokysličitelné,

hojnodusičné zbytky bílkovitých látek potravy; trus naproti

tomu obsahuje hlavně jen nezpalitelné (minerální) přimíše

niny potrav.

Nejznamenitější dvě součásti moči všech obratlovcův

jsou tělo krystalované a zásadnaté, močovina (Harnstoff), a

jiné kyselé, kyselina močová (Harnsäure). U mnohých ssavcův

místo kyseliny močové jiná látka hojnodusičnatá, kyselina

*) Výměšky (Exkrete) zoveme šťávy čili vůbec látky organické,

jež v těle byvše změnou potravy připraveny co zbytečné se

vyvrhují; odměšky ale (Sekrete) jsou zplodiny života ústrojného

podstatné, jež tělo u sebe zadržuje. Mok svalový npř. je od

měšek, moč ale výměšek.
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hippurová (Hippursäure) se naskytuje. Člověk vylučuje za

24 hodin od 550 do 3500, v průměru 1200–1500 grammův

moči; hutnost její obnáší asi 103, obsahujeť pak v sobě

2–3% močoviny, asi 0.1% kyseliny močové, v podobě

soli sodnaté, pak něco málo kreatinu a kreatininu, sliz a

soli minerálné: hlavně chlórid sodnatý a draselnatý, méně

fosforečnanův (sodnatého, vápenatého, hořečnatého) a sul

fátův. Ammoniak, mastné kyseliny, bílek, cukr, žlučné látky

vstupují do moči jen následkem nemocí.

320. Močovina C,H,N,O, nachází se nejen v moči, ale

také v krvi, ve skelnatém moku oka a j. Moč do hustoty

syrupu odkouřená smísí se s polovicí čisté a sehnané ky

seliny dusičné a postaví na chladné místo: za 24 hodin

ztuhne tekutina vyloučenými krystaly dusičnanu močovin

ného. Tyto vyňaté a papírem vytlačené krystalují se ještě

jednou ze vřelé vody a pak znovu rozpuštěné rozloží

uhličitanem barnatým: tvoříť se dusičnan barnatý a močo

vina, obé pak dělí se líhem, jenž toliko druhou rozpouští

Pohodlněji a rychleji připravuje se, rozpustíc kyanatan dra

selnatý v studené vodě a smísíc tekutinu s roztokem síranu

ammonatého: tvoří se kyanatan ammonatý, ten ale zahřitím

tekutiny ihned v močovinu s ním isomerickou se mění:

C,NO.NH,O=C„H,N,O,. Tekutina se pak do sucha vypa

řená líhem vytahuje, z něhož močovina se krystaluje. Jest

však ještě mnoho cest, jimiž močovina se tvoří, na př. ze

třaskavých solí sírovodíkem, z kyseliny močové, zahříváním

oxamidu s kysličníkem rtuťnatým (C,O,N,H, + 2Hg0

=C,H,N,O,+2CO,+2Hg) atd. Avšak nejznamenitější způ

sob umělého tvoření močoviny jest z plynu fosgénového

COCl a z ammoniaku bezvodého. Tvoří se tu smíšená se sal

miakem: 2COCl + 4NH, = C,H,N,O,+2NH,Cl. Obyčejně

tvoří dlouhé bílé hranoly (soustavy čtverečné), pruhované

(přepodobné ledku), hutnoty 1:35, přesnadno rozpustné ve

vodě a líhu, nic v étheru. Chuť má chladivou, odporn0u;

na lakmus nikterak neúčinkuje. Při +120° taje, vyšším te

plem vře, pouští mnoho ammoniaku a mění se konečně

v kyselinu kyanurovou.

Močovina jest slabá zásada, slučuje se ale (co glycin
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a leucin) také s kysličníky a se solmi; dusičnan močovinný

C„H,N,O,NO,HO krystaluje se v lesklých bílých lupenech

a rozpouští se dost snadno ve vodě, velmi málo ale v roz

ředěné kyselině dusičné. Šťovan m. C,O,2HO.2C,H,N,O,

+4aq krystaluje se v 6bokých deskách. Sloučeniny se solmi

jsou na př. C2H,N,O,+AgO.NO3, C2H,N,O2+NaCl+2aq. .

Tato poslední usazuje se z moči zvolna vypařené v nečistých

ale velikých hranolech; malé množství močoviny přítomné

v roztoku soli kuchyňské způsobuje, že tato v osmistěnech

(nikoli v kostkách) se krystaluje. Roztok močoviny v žíravém

louhu sráží se dusičnanem rtuťnatým sněhobíle =C,H,N,O,

+4HgO, sublimátem žlutě =C„H,N,O,+3HgO. Také ky

sličník stříbrnatý poskytuje sloučeninu šedou krystalovitou

=C„H,N,O,+3AgO. -

Zrozkladův močoviny hlavně tři sluší pamatovati: 1) Mo

čovina teplem 150–160° taje, vře, pouští mnoho ammo

niaku a mění se ve hmotu suchou bílou, kyselinu kyanu

rovou: 3C,H,N,O2=CgNaH,Og+3NHa. 2) U přítomnosti

vody mění se močovina přesnadno v uhličitan ammonatý:

C„H,N,O,+4HO=2(CO,NH,O). Pouhá voda teprvé za

tepla 230–240" (tedy tlaku asi 30 atmosfér) tento účinek

má; pomocí kyselin a žíravin snadněji se děje, u přítom

nosti pak hnijících látek dusičnatých na př. slizi již za

obyčejného tepla. Jelikož pak uhličitan ammonatý těkavý

jest a co ammoniak zapáchá, vysvětluje se původ ammona

tého zápachu hnilé moči. 3) Kyselina dusíková (NO,) mění

močovinu na čisto v kyselinu uhličitou, dusík a vodu:

C,H,N,O,+2NO,=2CO,+4N+4HO. Tento poslední roz

klad je společný všem amidům, žeby následovně i močo

vina amidem byla; tož také lze uzavírati ze tvoření jejího

pomocí fosgenu a ammoniaku, docela podobnému tvoření

benzamidu ze chlóridu benzoylnatého s ammoniakem (viz

52 a 90). A v skutku, přijmemeli, že kyselina uhličitá je

dvojsytná (C,O,), není močovina nic jiného, než amid kyse

liny uhličité č. karbamid C,O, N,H,=C2O,2NH,O–4HO.

321. Kyselina kyanatá spojuje se s kysličníkem ammo

natým v kyanatan ammonatý C,NO.NH,O (Cyansaures

Ammoniumoxyd), jenž ale změnou metamerickou ihned
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v močovinu se obrací; vezmouce k té zkoušce ammoniak,

v němž vodík (z části neb cele) organickými radikály za

stoupen, nabudeme močovin, v kterých taktéž vodík (zčásti

neb cele) organickými radikály zastoupen, tak zvaných

močovin složených (zusammengesetzte Harnstoffe). Tak např.

C.H • *\ " " / H

C„NO+ #| N (methylamin) dává C,c#! N2O, = mo

čovinu methylovou (Methylharnstoff), cNo+°#N (éthy

lamin) =o(c# | N2O, = močovinu éthylovou (Aethylharm

C,H

stoff), podobně amylovou, fénylovou atd. C,NO+ &#!*

methylamin) =C, H2 | N,O, = močovina dimethy

*(C2H2)2 2 -2

lová, podobně diéthylová, diamylová, pak trimethylová

(C, # Ha) | N,O,), triéthylová atd., nýbrž i tetramethylová
2**3/3

(C,(C,H,),N,O,), tetraéthylová atd. Všecky tyto hmoty po

dobají se vzezřením a vlastnostmi zevnějšími močovině

obecné, krystalují se, s kyselinou dusičnou a štave

lovou poskytují sloučeniny málo rozpustné, se solmi snadno

rozpustné. Alkaliemi se rozkládají v kyselinu uhličitou

a v zásadu na př. močovina methylová dělí se v 2002

NHa a "# N, dimethylová v 2CO, a 2 °; N, tetra

-
C„Ha

methylová v CO2 a 2# N.

H

K těmto složeným močovinám patří také některé zá

sady organické, docela jinými cestami tvořené; tak na př.

mění se silice hořčicová (viz 146) ammoniakem ve zvláštní

pěkně krystalovanou zásadu sirnatou, thiosinamin CsHsN,S,

t. j. močovinu, ve které kyslík sirou, jedna pak rovnomoc

nina vodíku allylem CoHs zastoupeny: Calc # [N,S, kysli

6

čníkem pak olovnatým a vodou v zásadu jinou, bez síry

ale kyslíkatou, sinapolin C,,H,N,O,; nebot 2C,H,N°
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+2HO + 6PbO=C,,H,„N,O, +4PbS+2(PbO.CO,). Sina

polin ale jest močovina diallylová C,ČH) N2O,.

Kyselina močová (Harnsäure).

332. Kyselina močová jest dvojsytná a má složení

C10H,N,O,2HO; nacházíť pak se v moči co sůl sodnatá,

v největším množství u plazův, ptákův a hmyzův, v men

ším u ssavcův masožravých; u býložravých jí není, místo

ní pak kyselina hippurová. U člověka asi 0.1% obnáší;

vylučujeli se ve množství přílišném, tu pro nesnadnou roz

pustlivost svou v měchýři co písek aneb co kameny močové

(Harnsteine, Blasensteine) se ukládá; to pak hlavně z ne

dostatku pohybování při stravě hojnodusičné se děje. Tak

na př. se tvrdí, že ještě nikdy u anglických námořníkův

nepozorovali kameny v měchýři. Na několika malých

ostrůvcích přímoří peruánského a čilského nacházejí se

vrstvy trusu ptačího na mnoho sáhův tlusté, od nesčíslných

mořských ptákův tam z nepaměti nastřádaného.

Tento trus, guano zvaný, je hmota zemnitá žlutavá,

čpavá a skládá se hlavně z močanu ammonatého (harnsaures

Ammoniak), solí (fosforečnanu hořečnato-ammonatého, sádry

atd.), málička dusičnaté zásady guaninu C,oHSN,O, a zvlh

kosti. Dobrého guana rozpouští se 40–55% ve vodě: jest

v něm látek organických 9–59%, fosfátův 10–55%, vlh

kosti 10–30%. Jestiť výtečná mrva a vozí se nyní hojně

do Europy; z něho lze výhodně kyselinu močovou připra

vovati, vaříce jej (předtím chladnou vodou vyloužený) ně

kolik hodin s potaší a vápnem ve vodě; roztok zcezený

obsahuje močan draselnatý a pouští nadbytkem kyseliny

solné kyselinu močovou co bílou sedlinu z mikroskopických

krystalův složenou. Ještě výhodněji připravuje se z trusu

velikých hadův (Python, Boa); ten, jsa složen téměř jen

z močanu ammonatého, rozpouští se mírným teplem v sehnané

kyselině sirkové a roztok delším stáním kalu zbavený vlivá

se do velikého množství studené vody: kyselina močová

padá úplně na dno.
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Prášek bílý neb šedý, kyprý, předrobně krystalovaný,

bez chuti, reakcí slabě kyselé, rozpustný v asi 14000 č. vody

chladné a v 1800 č. vřelé, nic v líhu a étheru. Soli posky

tuje obojetné a kyselé; prvé jsou poněkud snadněji roz

pustné druhých, avšak již kyselinou uhličitou, tratíce polo- .

vinu zásady, mění se v soli kyselé, téměř nerozpustné.

Močan draselnatý C,oH,N,O,2KO krystaluje se v tenkých je

hličkách, rozpustných ve 44 č. vody, již však kyselinou

uhličitou mění se v sůl kyselou C, „H,N,O,.KO.HO, prášek

bílý, teprvé v 800 č. vody rozpustný. Močan ammonatý

C10H,N,O,NH,O.HO tvoří se, polejíc kyselinu močovou

žíravým ammoniakem: mikroskopické krystaly, rozpustné

v 1600 č. vody. V hadím a ptačím trusu, v sedlině močové,

Ohledem svých změn chemických různými skoumadly

jest zajisté kyselina močová tělo z počtu nejzajímavějších

v celém oboru lučby, dílem pro množství, dílem pro roz

manitost a zvláštnost zplodin z ní svůj původ beroucích.

Zde ovšem jen velmi zkrátka jich smíme se dotéci.

Horkem se mění v uhel dusičnatý, poskytujíc slouče

niny těkavé: uhličitan ammonatý, ammoniak a kyselinu ky

anatou a j. Žíravým draslem roztopeným poskytuje (mezi

jinými) ammoniak a kyselinu šťavelovou. Žíravým louhem

vřelým přijímá 6HO a mění se v kyselinu uroxanovou

CoHsN,O102HO.

Nejznamenitější však změny podstupuje pomocí kysli

čidel (kyseliny dusičné, chlóru). Hlavně se tvoří allowan

CsH4N2O10 a močovina, ta však se obyčejně následkem

současně tvořené kyseliny dusíkové ihned rozkládá.

323. Allowan CsN„H,O,o. Do sehnané čisté kyseliny

dusičné, která i s nádobou svou pro ustavičné chlazení

v studené vodě stojí, pouští se po troškách kyselina močová,

pokud se jí ještě rozpouští; tekutina se značně zahřívá,

z vychladlé krystaluje alloxan, jejž třeba novým krystalo

váním z pouhé vody čistiti. Čistý tvoří bílé lesklé hranoly

rhombické (8boké), snadno rozpustné ve vodě, lakmus silně

červenící, chuti hnusné. Roztok způsobuje na kůži skvrny

červené nesmazatelné. Krystaly mají 6 rovnom. vody kry
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stalové; jen z vřele nasyceného roztoku bez vody kry

staluje. "

Rozředěnými alkaliemi mění se ve dvojsytnou kyselinu

alloranovou CsN,H,Os.2HO, bílou, nesnadno krystalující; se

zásadami se slučuje v soli obojetné a kyselé; roztok pak

solí těch rozkládá se vařením, tvořít se dvojsytná kyselina

mesovalová CaOs.2HO (tedy v solech jen z uhlíku i kyslíku

složená, jako šťavelová) i močovina. CsN,H,O,o=CaOs

+C2H4N2O2.

Kyselinou dusičnou teplou mění se alloxan v kyselinu

parabanovou CeN,H2Oa; neboť CsN„H,O,o+2O=C2N,H,Og

+2CO, +2HO. Kyselina parabanová (lesklé bílé, silně ky

selé, hranoly 6boké) mění se vřelým ammoniakem v kyse

linu ovalurovou CoN,H,Os, tato konečně dlouho ve vodě

vařena rozštěpuje se v kyselinu šťavelovou a močovinu:

CeN2H,Os+2HO=C,Og.2HO+C,H,N,O,.

Pomocí látek odkysličujících (zinku a chlórovodíku,

chlóridu cínatého, nejprospěšněji pak sírovodíku) mění se

alloxan v allowantin CsN„H,O,o t. j. alloxan +H; npř.

CsN„H,O,o+Hg=CsN,H2O,o+S. Alloxantin krystaluje ve

hranolech klinorhombických, bezbarvých, na vzduchu růžo

vatějících, ve vodě málo rozpustných; roztok červení lak

mus a na vzduchu sám červená (ammoniakem vzdušným).

Baryt způsobuje v roztoku sraženinu temně modroviolovou,

sírovodík jím vřelým hnaný mění alloxantin v kyselinu

dialurovou CsN2H,Os.

324. Kyselina močová v teplé kyselině dusičné rozpu

štěná i do sucha odkouřená poskytuje zbytek barvy červe

nožluté (cibulové), jenž ammoniakem ihned překrásně a

temně nachoví. Děláli se zkouška ve větší míře, vylučují

se z tekutiny po chvíli krystaly leskle zlatozelené. Tato

látka překrásná byla nazvána murevidem a jest sloučeninou

zvláštní kyseliny dusičnaté, kyseliny purpurové (Purpursäure)

CIeHgN2O1a, která však pro sebe známa není, s ammo

niakem. Nejlépe jest rozpustiti alloxan i alloxantin v teplé

vodě, smísiti roztoky a přesytiti ammoniakem. Murexid č.

purpuran ammonatý (Purpursaures Ammoniumoxyd):

C1gH,N,O, 1.NH,O+2aq=C16H10N,O,4 skládá tenké 4stěnné
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hranoly barvy temné brunátno-červené, téměř neprozračné,

lesku na všech bocích krásně a silně kovového," zlatozele

ného, prášku červeného. Ve vodě studené málinko, ve vřelé

značně se rozpouští barvou purpurovou; v étheru a líhu nic.

V žíravem drasle rozpouští se barvou indychovou, teplem

miznoucí, an roztok bezbarvý se tvoří; spolu uchází am

moniak, a kyseliny pak vylučují tělo bezbarvé v dlouhých

bezbarvých jehlách krystalované, murea'an, CsH,N,O, (t. j.

amid kyseliny dialurové). V novějších dobách s prospě

chem užíváno murexidu ku barvení vlny a hedbávu.

Allantoin CsN,HgOg jest látka, tvořící se z kyseliny mo

čové, ve vřelé vodě rozptýlené, účinkem kysličníku oloviči

tého (PbO,); neboť C,oN,H,Og + 2O+2HO = CsN,H,0;

+2CO2. Mimoto nachází se dosti hojně v moči telecí.

Bezbarvé, průhledné a lesklé hranoly, málo rozpustné ve

vodě chladné, více ve vřelé. S kysličníkem stříbrnatým

slučuje se v sloučeninu krystalovanou. Vřelými alkaliemi

rozlučuje se v kyselinu šťavelovou i ammoniak: CsN,H,0;

+10HO=2(C,Og2HO)+ 4NH,.

Kyselina hippurová (Hippursäure).

325. Tato kyselina nachází se hojně v moči ssavcův

býložravých, na místě kyseliny močové, ale jen když málo

neb nic se nepohybují, npř. u krav a koní v stáji chova

ných; u dobytka tažného npř. volův a u koní jízdných mizí

kyselina hippurová a na místě jejím jen kyselina benzoová

se nachází. Také v těle člověka tvoří se kyselina hippu

rová, ale velmi skrovně. Nejsnadněji nabývá se kyseliny

hippurové z moči kraví smíšené s kyselinou solnou dýma

vou až do reakcí silně kyselé; na chladném místě usadí se

za 24 hodin téměř všecka kyselina hippurová v drobných

krystalech; byvši z vody krystalována (pomocí živočišného

uhlí) je docela čista.

Kyselina hippurová C1sHsNO3,HO skládá co mléko

bílé někdy také průhledné hranoly 4stěnné, rozpouští se

teprvé v 600 částech vody studené, snadněji ve vřelé a

v líhu, nic v étheru. Chuť má svraskavě kyselou a má
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téměř samé soli rozpustné (také stříbrnatá je rozpustna a

krystaluje pěkně). Teplem vyšším taje a rozkládá se; de

stiluje při tom tekutina aromatická, složená hlavně z benzo

nitrylu C,4H3N. Kyselinou dusíkovou a chlórem mění se

v kyselinu benzoglykolovou C,sH,O,.HO, silně kyselou, kry

stalovanou ve hranolech bezbarvých. Tato pak působením

rozředěných kyselin rozštěpuje se v kyselinu benzoovou a

glykolovou C,sHsOs+2HO=C14HgO, +C,H,Og, z nichž ale

smíšených zahřátím opět se tvoří.

Silnými alkaliemi (barytem), taktéž silnými kyselinami

(dýmavou solnou) aneb sehnaným roztokem chlóridu zineč

natého rozštěpuje se kyselina hippurová za horka v kyselinu

benzoovou a glycin: C1sH„NOo+2HO=C14HgO, +C,HgNO,.

Jelikož pak kyselinu hippurovou snadno ve značném množ

ství jest si zjednati, tato cesta nejpohodlnější jest k dobý

vání glycinu a kyseliny benzoové.

Lzeť pak z glycinu a kyseliny benzoové opět složiti

kyselinu hippurovou, působením chlóridu benzoylnatého na

sušenou sloučeninu kysličníku zinečnatého neb stříbrnatého

s glycinem, npř. C,,H2O,Cl + C,H,NOa.AgO = C,sH„NO«

+AgCl. Kyselina benzoová člověkem požitá nalézá se opět

v moči, ale proměněná v hippurovou; tvoříť se tedy v těle

lidském glycin, a ten s pohlcenou kyselinou benzoovou se

sdružuje. Kysličníkem olovičitým mění se kyselina hippu

rová v kyselinu uhličitou, vodu a benzamid.

DODATEK K HLAVĚ III.

O kvašených čili líhových nápojích.

326. Nejstarší a přední z nich jest víno, t. j. šťáva hro

znová č. vůbec ovocná, kvašením líhovým změněná i v ná

poj obrácená. Dělíme pak od sebe víno hroznové, ovocné

a medové č. medovinu.

Ku vínu hroznovému berou se hrozny zralé, jakožto

nejcukernatější; rozmačkáním pak a lisováním připravuje

se z nich šťáva nazvaná mestem (Most). Mest je roztok

cukru hroznového a ovocného, klovatiny a slizu, bílkoviny
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rostlinné a solí (hlavně dvojvinanův draselnatého i vápe

natého) ve vodě; cukru pak neobsahuje v sobě výše 30%.

Není-li dosti cukru v mestu samém, tu část jeho se zava

řuje, by se zahustila, anebo se přičiňuje dostatečné množ

ství cukru, škrobového, jenž kvašením jako cukr původně

přítomný v líh se mění. Posledním prostředkem, šaptalizo

váním (Chaptalisiren), nabývá se i za chladnějších let vína

silného.

Kvašení zavádí se rozkladem bílkoviny v mestu rozpu

štěné a děje se také ve vzduchoprázdnotě, neboť rozklad

bílkoviny počíná se již za lisování mestu. Zprvu jest kva

šení bouřlivé a klopotné; tekutina se značně zahřívá a pění;

takové kvašení trvává u nás 10–14 dní, v horkých krajích

2–4 dní. Dějeť pak se v kádích zakrytých anebo v sudech

nezatkaných. K nabytí vín červených dlužno dáti do sudu

jisté množství matolin (Weintrester) t. j. vytlačených bo

bulí, neboť i modrých hroznův šťáva bílá jest, an barvivo

v slupce sídlí a ve vodě nerozpustno; líhem pak, jejž kva

šení plodí, se rozpouští a přítomnou kyselinou vinnou čer

vená; že vína červená stahují a trpká bývají, děje se pří

tomností tohoto barviva.

Kvašením hlavním č. bouřlivým není všecek cukr roz

ložen; vyvinování kyseliny uhličité slábne, mok se (padá

ním kvasnic na dno) jasní, stažený však do jiných sudův

ještě dlouho dokvašuje, an se zbytek cukru zdlouhavě v líh

mění. Za dokvašování (Nachgährung) usazuje se mimo kvas

nic i vinný kámen, jenž rostoucím množstvím líhu své roz

pustnosti pozbývá; proto se víno za několik měsícův znova

do jiných sudův sirkovaných (t. j. pomocí hořící síry ply

nem kyseliny siřičité naplněných) stahuje. Sirkování děje

se, aby kyselina siřičitá kyslík v sudu pohltila a tudíž ky

sání vína zamezila (SO,+O=SOa). Během příštího jara

pak a léta děje se obyčejně ještě slabé dokvašování, které

když odbyto, víno za hotové se má. Nyní již stárnutím

jinou změnu nebeře, leda že líhovatí, an póry sudu jen

páru vodní, nikoli líhovou, propouštějí, a že se větší množ

ství voňavé látky (bezpochyby složených étherův, pelargo

nového a j.) tvoří.
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Víno šumivé č. šampaňské (Mousseux, Champagner) při

pravuje se asi ode 100 let v Šampani Franské. Dávát se

víno nezcela dokvašené a nadto s jistým množstvím cukru

čistého smíšené do silných lahví; kvasíť pak znova, všecka

však kyselina uhličitá kvašením utvořená v tekutině zůstává

(asi 6–7kráte objem tekutiny); proto víno z lahve vylité

pění a šumí. Příprava jeho pracná děje se hlavně mecha

nickými prostředky; berou pak na šampaňské jen vína

lehká nepřiliš líhovatá. Rozumíť se samo sebou, že i z ji

ných vín lze robiti šampaňské, jako se v skutku na

Rýně děje.

327. Hlavní součásť vína je líh, jehož množství ovšem

velmi nerovno; vína silná z jižních krajin 15–25% líhu

mají, našinská 5–12%. K jižním vínům do zásilky urče

ným nadto vždy líhu se přidává, by na cestě se nekazila.

Oportské a Madeirské mívají 20–23%, Muskatové 18%,

Malaga i Bordeauxské 15–16%, rýnské 10–12%, české

i rakouské 7–10%, Šampaňské jen 3–4% (účinek jeho

hlavně z kyseliny uhličité jde, proto rychle mijí).

Co zbývá po vyhnání líhu a vody, t. j. po odkouření

vína, sluje eatraktem (obnášíváť 2–12%), a obsahuje v sobě

cukr (v sladkých vínech 4–8%, v kyselých třebas jen

0.5%), klovatinu, barvivo, soli (jmenovitě vínany) atd.

Dvojvínanu draselnatého (ve všech vínech přítomného)

v některých druzích hroznův tolik, že mest jím nasycen;

ten však se z vína usazuje; ne tak volná kyselina vinná,

kterou (jeli jí příliš mnoho) odstraníš přídavkem vínanu

draselnatého obojetného (neb ten s ní v nerozpustný vinný

kámen se mění). Zápach vinný, všem vínům společný, po

chází z étheru énanthového, dlé jiných pelargonového (viz

43 a 90), zvláštní a osoblivé zápachy vín různých, bezpo

chyby z podobných étherův složených.

328. Zkažení vína může býti rozličné ; hlavně ale jest

dvojí: kysání a sliznatění (vláknovitost). Kysání děje se,

když sudu se náležitě nedolévá, kyslíkem vzdušným (změ

nou líhu v ocet, také v kyselinu mléčnou); není-li zkáza

veliká, lze pomoci přídavkem cukru a novým kvašením.

Zvláknatělé víno je co rosol, táhne se na vlákna a nemá
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chuti, nepění vylité do sklenice. Bezpochyby se tu nedo

konale z mestu vyloučeným bílkem cukr v sliz mění. Zde

pomáhá přídavek třísloviny, jmenovitě chválí se odvar čín

ského čaje ('/, lib. na 100 mázův vína). Tříslovina spojuje

se s bílkovinou a sráží ji na dno. Kalné víno čistí se zva

řeninou vyzího měchýře t. j. klihem, jenž se s tříslovinou

vína slučuje a na dno padá, bera s sebou všecek kal. Ne

ní-li dost třísloviny ve víně, potřebí přidati ji.

Porušení vín děje se zajedno nasycováním kyseliny

(křídou), pak barvením na červeno (borůvkami, bezinkami

atd.); druhé není vlastně škodlivé, prvé prozrazuje se

množstvím popele vápenatého. Porušování cukrem olověným

je takřka báječné a poznává se přesnadno skoumadly.

329. Víno ovocné (Cider) připravuje se kvašením ze

šťávy jablkové a hruškové. Povaha jeho tatáž co hrozno

vého, líhu však málo, a místo kyseliny vinné v něm jablečná

i citronová. Jablčák (Aepfelwein) mívá 5% lihu a je na

kyslý; hruščák více přisladlý, má líhu ještě míň.

Medovina (Meth), nápoj za starodávna oblíbený a obecný

v Europě střední a severní, připravuje se z medu vodou

rozředěného a kvasnicemi ve kvašení uvedeného. Mimoto

přidává se mu koření neb chmele. Bílý neb žlutavý, chuti

zahořklé; nyní vyšel z užívání.

Pivovářství (Bierbrauerei).

330. Pivo jest kvašením zlíhovatělý a chmelovaný od

var sladu, nasycený kyselinou uhličitou kvašením utvořenou

Příprava jeho na tři hlavní doby se dělí: přípravu sladu,

přípravu rmutu, kvašení.

Slad (Malz) připravuje se ze všakých zrn bohatých

spolu na škrob i na lep, npř. ječmene, pšenice, rýže atd.

hlavně ale z ječmene. Ječmen močí se při +12" asi 48

hodin v čisté vodě (pokud zrno uvnitř kašovité povahy ne

nabylo), pak se na hromady sype aby střelčil t. j. klíčil,

Zahříváť se samovolně na 15–30° a přemítáním se uchra

ňuje od spálení; když pak klíček asi o '/, delší zrna, kli

čení se přetrhuje rychlým usušením. Klíčením se lep mění

|
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a tu povahu na sebe beře, že pak škrob a dextrin v cukr

obrací; ze škrobu zrna se tvoří dextrin a cukr; delším pak ale

klíčením opět by ty hmoty vystřebány byly ; proto se zrno

klíčené suší, a sladem nyní sluje. Pouze vzduchem a slun

cem sušené sluje sladem vzdušným (Luftmalz) a poskytuje

pivo bledé; na pivo hnědé se hvozdí tj. horkým vzduchem

(kouřem) neb parou vodní delší čas na 40–100° zahřívá

aby zhnědlo; takový slad je hvozděný (Darrmalz). Hvoz

dění děje se na sýtech drátěných neb deskách kovových pro

vrtaných.

Slad hotový se na tluč upravuje a s vodou asi 45°

teplou na kádi vystírací na rmut (Maische) míchá, teplo pak

rmutu vede znenáhla až ke +72"; tu se účinkem diastasu

všecek neproměněný škrob sladu v dextrin a cukr obrací,

plevy pak spolu s lepem a sraženým bílkem co mláto na

dno se usazují. Roztok cukru (a dextrinu) sluje mladinka

(Würze) a je tekutina žlutohnědá, chuti sladké ač protivné,

hutnoty 102–108; zavádíť se rychle do varu, aby se vy

pařením vody shustila a všecek bílek vyloučen byl, pak

se chmel ('/so sladu dlé váhy) přidává, várka zastavuje, a

mladinka chmelovaná pro ochlazení na štoky (Kühlschiffe)

pouští. Chmel, vlastně samičí květ rostliny chmelové (Hu

mulus Lupulus, rostlina lezavá řádu kopřivovitých), má

v sobě hlavně látku zahořklou, hnědou, beztvárnou, účinkův

mámivých, pak tříslovinu a silici. Všecky ty jmenované

látky činí pivo trvanlivější a dodávají mu aroma i chuti

kořenné. Jelikož pak silice těkavá i kvašením mladinky

hojně prchá, navrženo před kvašením dávati do mladinky

jen extrakt chmele (částku hořkou), po něm pak teprvé

silici.

Mladinka chmelovaná i varem dostatečné shustlá (roz

tok cukru, dextrinu, hořkého extraktu a silice se solmi ve

vodě) mísí se na kádích s dostatečným množstvím kvasnic,

by všecek její cukr v líh se proměnil. Kvašení brzy po

číná a jest dvojí: svrchní (Obergährung) a spodní (Unter

gährung). Prvé děje se teplem 12–20", jest klopotné,

kvasnice vyplývají co pěna na vrch; druhé děje se teplem

menším (5–10°) a zdlouhavěji, kvasnice vylučují se hlavně

V. Šafařík, Chemia. 44
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na dně tekutiny. Druhým se látky dusičnaté z piva důklad

něji vylučují, nápoj proto trvanlivější.

Vykvašené pivo spílá se do sudův smolených a ve

sklepě mírně dokvašuje. Čím nižším teplem kvasilo, tím

pivo trvanlivější; odtud rozdíl piva zimního a letního; proto

za tepla přílišného led do mladinky kvasící dávají.

331. Pivo hotové skládá se z vody, líhu, kyseliny uhli

čité a extraktu t. j. zbytku pevného, jehož nabýváme od

kuřujíce pivo, smíšeniny to dextrinu, cukru, hořké chmelo

viny, barviva, látek dusičnatých (bílku a lepu), solí. Silná

piva anglická (porter, ale) mívají líhu 4–7%, obyčejné

dobré pivo 2–3%; množství kyseliny uhličité určuje chut

nosť (říznosť) piva, neníť pak pivo nikdy docela nasyceno

kyselinou uhličitou, a musí aby se tato z něho nevytratila –

ustavičně mírně dokvašovati. Množství extraktu proměn

livé, od 4 do 15%. Zkoušení piva na kolikost hlavních

součástí v něm obsažených je věcí zpletenou a choulostivou;

všeliké průby na pivo (Bierproben): optická, hallymetrická,

saccharometrická, ač dosti složitý, předc nejsou docela

zevrubny.

Porušování piva zúmyslně látkami škodlivými řidší jest,

než pouhé míšení vodou neb nedbalá příprava, také však

se děje, jmenovitě látkami hořkomámivými (pro ušetření

chmele a dodání jemu větší síly), na př. kyselinou pikrovou,

chebulí, (viz 213), rojovníkem (Ledum palustre) atd. Těžko

jest je dokázati.

Vinopalství (Branntweinbrennerei).

332. Pálenka č. hořalka, původně víno pálené (Brannt

wein) jest tekutina líhovatá, pálením čili žžením (destilo

váním) kvašených cukernatin nabytá. Můžeť pak se při

pravovati a připravuje se : 1) z tekutin původně cukerna

tých, tedy z vína hroznového neb ovocného (koňak), ze

třtiny cukrové (rum), z ovoce (slivovice, třešňovice, jalov

cová), z mléka (kumys) atd.; 2) z látek moučnatých, obrá

tivše škrob jejich diastasem či jináče v cukr; tedy z bram

borův a obilí (hořalka obecná), z rýže (arrak) atd.
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Větší díl pálenky a líhu připravuje se způsobem dru

hým. Obilná hořalka připravuje se ze sladu, jen že stírka

čili zápara (Maische) sehnanější se připravuje (8 neb 9 č.

vody na 1 č. sladu). Bramborová se připravuje z bramborů

(obyčejně parou) vařených, a pak na kaši rozetřených; kaše

ta se zapařuje se sladem, jehož diastas škrob zemčatový

v cukr obrací. Zápara pak se droždím zakvašuje: kvašení

děje se rychle a nad míru mnoho kvasnic plodí. Kvašená

směsice (obsahuje asi 5% líhu bezvodého) zbavuje se

ho destilováním, destilujíce ji, pokud ještě páry líhové uchá

zejí. Jelikož pak ale ze směsi líhu a vody také teplem

nižším od +100° vždy nejen líhové, ale i vodní páry se

vyvinují, nelze tou cestou nikdy líh a vodu dokonale

odděliti. Nabýváme zpočátku líhu silného (80–85%), pak

ale vždy slabšího; tento ovšem novou destilací lze sesíliti,

avšak jen s novým nákladem. Proto všecky novější stroje

tak zařízeny jsou, že jednou destilací hned jenom líhu sil

ného (80%) se nabývá. Zakládá pak se toto zařízení na

důvtipné myšlénce Francouza Bérarda, jenž navrhl vésti

smíšenou páru líhovou i vodní skrze nádoby zahřáté

výše bodu, jímž líh vře (+78"), ale níže toho, jímž voda

vře (+100°): tu patrně páry vodní se srážeti budou, líhové

ale nic, až teprvé dále povedeny byvše do chladiče, Stroje

k tomu konci jsou dvojí: buď se vede pára z vařící zápary

nádobami na +80° zahřatýmí (kondensátory) – takový stroj

sluje deflegmátor; anebo 2) pára vřelá pudí se kvašenou

záparou studenou, ve které se hlavně voda sráží, líh ale

méně: rektifikátor. Zbytek líhu zbavený v křivuli, č. výpalky

(Schlämpe), slouží za píci, neboť v něm mimo vody a slu

pek (cellulosy) také obsažena všecka dusičnatá hmota obilí

neb bramborův.

Mimo líh obecný č. éthylový tvoří se vždy ještě, ač

ve mnohem skrovnější míře, alkoholy jiné, na př. amylový,

jenž pálence a líhu zápach a chuť méně příjemnou udělují.

Tyto příměsky vůbec slují přiboudlinou (Fusel), a odstra

nění jich je s nemalými obtížemi spojeno. Kyseliny, alkalie,

chlór a jiné prostředky, destilovány jsouce s líhem, mění

ony přiboudliny v sloučeniny jiné, ale neodstraňují je. To

44*
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též platí o mastnotách a látkách tučných, na př. mandlových

otrubách. Nejlépe k tomu cíli napomahá uhlí dřevěné, čer

stvě vypálené a hrubě tlučené, na něž se líh nalívá a po

několikadenním stání zcezuje. Nesmí však býti příliš silný,

Takéť se páry líhové dlouhou vrstvou uhlu prohánějí.

333. Podlé původu lze asi tyto hlavní druhy pálenek

líšiti :

1) obilnou (whisky), ječnou, žitnou, pšeničnou; 2) bram

borovou. Tato i předešlá obsahují v sobě mnoho líhu amy

lového; 3) rýžovou (Arrak); přiváží se z východní Indie a

je velmi mocná (55% líhu); 4) vinnou (Cognac, Franzbrannt

wein). Destiluje se z vína, vinného droždí atd., mívá v sobě

40–45% líhu a je velmi aromatická (étherem octovým a

énanthovým); 5) třtinovou č. rum. Destiluje se z kvašené

melassy třtinové v západní Indii, bývá tmavohnědý, pal

čivý, líhu asi 50%. Aroma v něm pochodí étherem másel

ným a pelargonovým. Nápodobuje se líhem a páleným

cukrem (karamelem) s troškou étheru máselného; 6) jalov

covou (Genièvre, Gin); z kvašených zralých bobulí jalovc0

vých. Aroma své má ze silice jalovcové; 7) slívovou a tře

šňovou (slivovice, Kirschwasser). Řečené ovoce tlučené i

s peckami destiluje se; amygdalin v jádrech obsažený po

skytuje jim trochu kyanovodíku a silice hořkomandlové,

Také řeřabiny zralé k podobnému konci sloužívají; 8) řepo

vou č. cviklovou, z kvašené melasy cukru řepového. Má ob

zvláštně mnoho a nepříjemné přiboudliny.

Likéry č. rosolky jsou směsi vodnatého líhu s cukrem

a látkami kořennými i voňavými. Připravují se buď 1) de

stilováním líhu nalitého na koření všeliké; buď 2) pouhým

zavlažováním; buď 3) míšením líhu se silicemi (tak zvanou

studenou destilací). Mimo to se barvívají.



ČÁSTKA TŘETÍ.

Ú v a hy t h e o r e t i c k é.





HLAVA I.

O příbuznosti vůbec.

O sloučeninách neurčitých.

1. Příbuznost (affinitas, Verwandschaft) zoveme sílu,

jež látky různorodé ve hmotu jedinou slučuje, která byť

třeba nejostřeji okem skoumána, byť třeba nejdrobněji me

chanicky rozptýlena dokonale stejnorodou se býti ukazuje.

Tak npř. se spojuje síra s olovem na leštěnec, tak sůl

s vodou na roztok soli. Zoveme takové spojení sloučeninu

chemickou, a hmoty ji složivší její součásti chemické. Z

toho také vysvítá, kterak se dělí příbuznost od spojivosti

(kohésí), jež toliko částečky stejnorodé v jedno víže, a

od přilnulosti (adhésí), jež částečky různorodé dohromady

drží. Ovšem pak název příbuznosti něco nepřiměřeného v

sobě má, pocházeje z té doby, kde se domnívali, že látky,

jež se chemicky spojují, něco společného na sobě míti

musejí, kdežto nyní víme, že právě látky k sobě nepodobné

nejpevněji se slučují.

2. Mnohé látky přirozené, nýbrž větší jích díl, uznali

chemikové za sloučeniny, dílem že umělým složením hmot

oněm přirozeným docela rovných nabývají, dílem pak, že

samy látky přirozené na ony součásti lze rozložiti. Jen

skrovný počet látek v přírodě jest, o kterých nevíme, zdali

též sloučeniny a jakých součástí jsou, aneb jsouli nesložené,

podstaty jednoduché. Tyto zoveme prvky, hmoty jednoduché,

lépe látky nerozložené, t. j. jež pokud nyní um a věda

naše sahají, není lze rozložiti; neboť nemáme důvodův,

abychom tvrdili, že nikdy nebude lze je rozložiti, a nesmíme

mezi nimi a mezi složenými činiti rozdílu základního, mezí
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nepřekročitelných jakoby mezi dvěma světoma. Ještě na

začátku nynějšího století platily mnohé látky složené (alkalie,

zeminy) za jednoduché, a naopak jednoduché (prvkové

haloví) za složené. Meze, jež dělí obor látek nerozložených

od oboru sloučenin, přenášejí se postupem času z místa

na místo, neboť i stav vědy se mění. Počítámeť nyní ovšem

59 těch látek nerozložených, a bude ještě důkladněji o nich

promluvíno. *)

3. Byloť již v samém vstupu vyloženo, kterak slu

čováním prvkův povstávají sloučeniny prvního stupně, slu

čováním těchto sloučeniny druhého, třetího, čtvrtého atd.

stupně. Jelikož jak sloučenin prvního stupně mnohem více

než prvkův, a ty opět mnohonásob vespolek se mohou kom

binovati, bylo by očekávati, že sloučenin třetího stupně

ještě mnohem více bude, a tak na každém následujícím stupni

více než na předešlém. Tomu ale není tak: aby hmoty

se slučovaly, k tomu třeba nejen hmot, ale i příbuznosti

mezi nimi dostatečné. Jest pak ale znamenito, že síly pří

buznosti, t. j. schopnosti k slučování s jinými hmotami, v

té míře ubývá, ve které sloučenina složitější. Prvkové

(celkem) pevněji vespolek se slučují, než sloučeniny prvního

stupně vespolek, sloučeniny druhého stupně vespolek pak

slaběji se přitahují, než sloučeniny prvního stupně atd. To

tedy příčinou, že z náramného počtu možných sloučenin

třetího stupně veliká čásť již v skutku ani se netvoří, a

sloučenin čtvrtého stupně již tak nad míru málo. Čím více

různých částic v jedné sloučenině nahromadě, tím více jest

abychom tak řekli síla příbuznosti doma zaneprázdněna,

tím slaběji může pak mimo vlastní obor svůj účinkovati.

4. Aby pak příbuznost skutečné sloučení za následek

měla, k tomu třeba vyplnění jistých výminek, o nichž vůbec

*) Dokládáme se výslovně, že uvádějíce v této části prvky a slou

čeniny různé za příklad a vysvětlení pravidel obecných, nebu

deme vždy uváděti hlavu a postávky předešlých dvou částí, ve

kterých podrobně o nich jednáno, majíce za to, že kdo tuto

část čte, již obě předeš'é zná; nadto pak rejstřík v čas potřeby

pomůže k rychlému jich vyhledání.
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již povědíno bylo. Viděli jsme, že především třeba úzkého

sblížení nejmenších částeček, jehož jen ztekutěním (buď

mokrým buď ohnivým) aspoň jedné z obou součástí lze do

cíliti. Toť hlavní rozdíl mezi přitažlivostí chemickou a

fysickou č. attrakcí (gravitací), že onano jenom v samém

dotknutí tato do nezměřené dálky účinek svůj provádí. Často

pak nestačí ztekutění, potřebať pak pomáhati ještě jinými

prostředky: teplem (síra i měď, uhlík a kyslík), jemným

rozptýlením (železo a kyslík), u plynův stlačením (třaskavý

plyn rychle stlačený vybuchuje), někdy zase rozředěním

(fosfor ve vzduchu velmi rozředěném se zapaluje, poněvadž

pod skrovným tlakem rychleji se vypařuje a pára jeho

s kyslíkem slučuje), električností (jiskra puštěná do třaska

vého plynu tolik co horko působí, rozpalujíc částky, jež

na cestě své proráží), světlem (chlór a vodík), někdy také

zímou (hydrát chlóru tvoří se jen blíže +0", hydrát soli

kuchyňské výše – 10° se rozkládá). Někdy třetí látka

pouhou svou přítomností sloučení dvou jiných jinak neslu

čitelných způsobuje (houba platinová sloučení vodíku s ky

slíkem), sama zdánlivě se neměníc; tak zvaný účinek ka

talytický č. kontaktem, o němž ale v hlavě III. důkladněji

promluvíno bude. Jmenovitě pak snadno slučují se mnohé

látky, setkávajíce se v tom okamžení, když právě z jiné

sloučeniny, ve které před tím byly uzavřeny, vystupují, čili

jak se praví in statu nascente. Voda nepřijímá kyslík volný,

ale smísíce ji s kysličníkem baričitým BaO, a přidávajíce

kyseliny, zpozorujeme, že se tvoří sůl barnatá a kyslík

uvolněný na vodu se vrhá měně ji v kysličník vodičitý HO2.

Dusík a vodík přímo nikterak nelze spojiti, ovšem ale roz

pouštěje zinek v mírně sehnané kyselině dusičné. Velmi

vodnatá kyselina dusičná rozkládá se zinkem jako jiné

kyseliny vodnaté: rozlučuje se jen voda, vodík prchá a

kyslík slučuje se se zinkem v kysličník, jenž s kyselinou

přítomnou plodí dusičnan zinečnatý. Sehnaná kyselina ale

sama se rozkládá pouštějíc svůj kyslík a měníc se v ky

sličníky dusíku i pouhý dusík; mírně rozředěná kyselina

obojí cestou se rozkládá, vodík a dusík pak, setkávajíce se

in statu nascente, tvoří ammoniak, tak že v takové tekutině
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vedle dusičnanu zinečnatého mnoho dusičnanu ammonatého

se tvoří. Podobně dusík s kyslíkem přímo jen nesnadno

se slučuje, snadno ale za okysličování ammoniaku na vzduchu.

V tomto případku a jiných podobných také líčí se věc tak, že

chemický účinek okysličením vodíku začínaje dusíku se

sděluje, jejž takřka nakažuje. -

5. Kde sloučení stává, tam také musí stávati rozložení

čili rozkladu. Rozumíme tím povstání dvou neb vícera látek

různorodých z jedné stejnorodé. Zplodiny z rozkladu (Zer

setzungsprodukte) jsou buď vývodiny (Edukte), bylyli již

dříve rozkladu přítomny, npř. když voda elektrickým prou

dem ve vodík a kyslík se dělí, anebo zplodiny užším smy

slem (Produkte), bylyli teprvé utvořeny v samém rozkladu

npř. kyselina fosforečná i voda, za hoření fosforovodíku.

Celkem a vůbec vzato rozklad se zavádí prostředky opáč

nými co sloučení: málo kdy bez příčiny známé, tak zvané

rozklady samovolné (kysličník vodičitý, bezvodá kyselina

dusičná), častěji silou mechanickou (iódodusík, třaskavé

zlato, nitromamnit). V druhém případku třeba za to míti,

buď že příbuznost součástí nad míru slabá, a pouhé zatře

sení již může součásti tak od sebe oddáliti, že ona docela

mijí (iódodusík), aneb že vícero příbuzností činných jest, tak

sobě blízkých, že nejmenší účinek zevnější té, co po tu dobu

slabší byla, převahu uděluje (v třaskavém zlatě AuOa2NH2

příbuznost vodíku ke kyslíku a kyslíku k zlatu tak zblízka

si rovny, že nejmenší násilí vněšné prvou mocnější činí

a klopotný rozklad v zlato, vodu i dusík způsobuje).

Ještě častěji rozklad horkem se děje, a není nepodobné, že

dostatečným horkem všecky sloučeniny bylo by lze rozlo

žiti. Tak npř. se rozkládají kysličníci drahých kovův, mnohé

chlóridy (zlata, platiny), mnohé vodíkové sloučeniny (arséno

vodík), mnohé soli (uhličitany zemin a těžkých kovův);

nýbrž i sama voda ač skrovně se rozkládá v kyslík a vodík,

vstrčímeli do ní platinový prut až bezmala do roztopení roz

pálený. Electričnost mocně působí na všecky vodiče a roz

kládá je tak, že vždy jedna součást (obyčejně kyselá) na

kladném (positivném) pólu se vylučuje, druhá (zásaditá)
"

za záporném č. negativném, což velmi dobře je pozorovati,
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rozkládaje proudem elektrickým, dráty platinovými do moku

puštěným, roztok nějaké soli rozpustné, npř. síranu drasel

natého, smíšený s lakmusem. Brzyť okolo drátu kladného

mok červená, okolo záporného modrá. Než o tom více po

věděno bude ve hlavě třetí. Světlo podobně rozklady způ

sobuje: chlóridu stříbrnatého ve střibřičnatý a chlór, kyslič

níku zlatového v zlato a kyslík, iódidu éthylnatého (tudíž

na světle hnědoucího) v iód a éthyl.

Jako při slučování, tak i při rozkladu někdy pouhá

přítomnost druhé o sobě netečné látky kontaktem č. kata

lyticky změnu působí. Npř. houba stříbrná a mn. j. klo

potně rozkládají kysličník vodičitý ve vodu a kyslík; pří

měšek burele nad míru zrychluje rozklad chlórečnanu dra

selnatého teplem, ani sám se rozkládá. Nejzřejmější případ

toho druhu je kvašení cukru líhové, ač tu podobněji tvrdí

me, že rozklad kvasnic samovolný cukru se sděluje.

6. Předce však nejobecněji rozklad se způsobuje příbuzností,

t. j. dávajíce ku hmotě rozložitelné přístup látkám jiným,

jež jednu ze součástí jejich nad jiné přitahují, v skutku

se s ní slučují, a tím druhou součást vylučují. Pravíme že

tato jest příbuznost vybíravá (Wahlverwandtschaft). Tato buď

jest jednoduchá, když n. př. železo z leštěnce vylučuje olovo

měníc se samo v sirník, když kyselina dusičná z vápence

vyhání uhlíčitou, tvoříc dusičnan vápenatý; aneb ona jest

podvojná (doppelte W.), kdežto dvou sloučenin součástky

na vzájem se vystřídají, n. př. když se chlórovodík se

sirníkem železnatým mění v sírovodík a chlórid železnatý,

dusičnan barnatý se síranem sodnatým v dusičnan sodnatý

a síran barnatý aj. Někdy ze čtyř různých součástí příto

mných v takovém případku jen dvě se slučují, ostatní dvě

majíce příliš skrovnou k sobě příbuznost volně vystupují,

n. př. síran hlinitý a uhličitan ammonatý poskytují síran

ammonatý, kysličník hlinitý a kyselinu uhličitou. Jelikož

pak každá sloučenina jistou silou příbuznosti svázána jest,

musí tato přemožena býti, aby se rozklad stal. Zoveme

onu sílu, která součástky již sloučené pohromadě drží, pří

buzností vázanou č. spojivou, tu pak, jež o rozklad se usi

luje, dělivou : musíť pak, aby rozklad se podařil, příbuznost
*
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dělivá (aneb jeli činitelův více, summa všech příbu ností

dělivých) větší býti, nežli příbuznost spojivá. N. př. za roz

kladu síranu sodnatého dusičnanem barnatým summa příbu

zností dělivých (kyseliny dusičné k nátronu, kyseliny sír

kové k barytu) je větší než síla příbuzností spojivých (ky

seliny sirkové i nátronu, kyseliny dusičné i barytu). Záležít

pak často jediné na umělém sesílení dělivé příbuznosti, zdali

se rozklad podaří čili nic, tak npř. ani chlór ani uhlík

nejsou s to, aby žhavý kysličník hlinitý rozložili ; spojeným

ale účinkem obou, jak známo, rozklad se děje: summa dě

livých příbuzností (chlór a hliník, uhlík a kyslík) přemahá

příbuznost spojivou (hliníku ke kyslíku).

Někdy se také mluví o příbuznosti přípravné (praedis

ponirende Verwandtschaft), analátka jakákolivěk příbuzností

svou k látce druhé ještě nepřítomné, teprv utvořenu býti mající

neb mohoucí, způsobuje, že tato látka vskutku se tvoří. Tak

npř. smíšením kyseliny sirkové, vody a zinku tvoří se vo

dík a síran zinečnatý, i pravívají, že kyselina sirková dych

tíc po spojení se zásadou, způsobuje, že se kyslík od vo

díku vody odděluje a zinek okysličuje, by se kysličník tu

díž utvořený s kyselinou spojil. Jest ale jasno, že příbuz

nosti k látce nepřítomné stávati nemůže, a správněji toliko

pravíme, že summa příbuzností mezi kyselinou, kyslíkem

a zinkem větší jest, nežli příbuznost vodíku ke kyslíku.

7. Jiná jest věc, co se týče převrácené příbuznosti (re

ciproke Affinität). Kdykoli tytéž látky v těch samých okol

nostech v jedno svedeme, bude výsledek tentýž ; v okolno

stech ale jiných může býti výsledek jiný, nýbrž opáčný.

Jmenovitě různý stupeň tepla, pak větší menší množství

jednoho z činitelův, a konečně přítomnost látek třetích

byť třeba netečných mívá za následek obrácení příbuznosti,

Mezi +300° a +400° slučují se rtuť a kyslík v kysličník

rtuťnatý; výše +400° kysličník opět ve rtuť a kyslík se

dělí. Vodík za horka redukuje kysličník železitý na kov

tvoře vodu; pára vodní naproti tomu mění žhavé železo

v kysličník železnato-železitý a pouští vodík, v prvním pádu

mnoho vodíku, málo kyslíku přítomno, v druhém opak. Po

dobně draslík rozkládá mírným teplem kysličník uhelnatý.
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plynný, tvoře kysličník draselnatý a černý práškovitý uhel;

řeřavostí pak bílou a velikým nadbytkem uhlíku tvoří se

z drasla draslík a kysličník uhelnatý a mn. j. p. Kyselina

octová vyhání z uhličitanu draselnatého kyselinu uhličitou;

líhový pak roztok octanu draselnatého proudem kyseliny

uhličité se rozkládaje osazuje uhličitan draselnatý a má v

sobě kyselinu octovou. Zde nerozpustnost uhličitanu dra

selnatého v líhu příčinou rozkladu převráceného. Podobně

sehnaný žíravý louh ubírá uhličitanu vápenatému čásť ky

seliny; rozředěný pak roztok sody tratí žíravým vá

pnem kyselinu uhličitou. Jmenovitě voda jsouc slabou zá

sadou, osobuje si velikého vlivu při rozkladech, dle roz

ličného množství, ve kterém přítomna. Větší díl solí těž

kých kovův sražen roztokem uhličitanův žíravinných po

skytuje sedlinu, zásaditý uhličitan těžkého kovu; nuže tedy,

sedliny tyto jsou tím zásaditější, čím rozředenější roztok

byl, čím více vody přítomno, protože voda co zásada díl

kyseliny sobě osobuje. Nýbrž soli slabých kyselin docela

se vodou rozkládají; roztok boraxu v mále vody sráží roz

toky stříbrnaté bíle (boran stříbrnatý), velmi rozředěné ale

hnědě (kysličník stříbrnatý), tak že poslední roztok v skutku

se chová, jakoby byl směs kyseliny borové a žíraviny volné.

8. Za první známku skutečné sloučeniny postavili jsme

stejnorodství hmoty sloučením nabyté, předce však látky tu

známku na sobě nesoucí dělí se ve dva veliké oddíly,

sloučeniny neurčité (t. j. neurčitého, v jistých mezech

měnitelného, množství svých součástí) a sloučeniny určité,

t. j. poměrného množství součástek stálého. Rozdíl obou

ten, že prvé snášejí skrovnou změnu sloučenství svého, ani

se tím podstatně mění, druhé pak nic, měníce se již nejmen

ším přídavkem jedné neb druhé součásti v látky nestejno

rodé. Líh a voda mísí se dlé libosti, po stupních skrov

nosti také, jakou sobě jen mysliti lze; bod varu a hutnost

těch směsí zajímají všecky možné stupně mezi hutnotou a

bodem varu látek obou krajných, líhu a vody. Podobně měď

a zlato lze slíti ve všech jen možných proporcích, bez me

zery všaké, a ve vlastnostech všech těch směsí všecky

možné stupně přechodu z mědi ve zlato bez mezery je po
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zorovati. Spolu pak všecky ony sloučeniny (líhu s vodou,

mědi se zlatem) jsou látky stejnorodé. Naproti tomu npř.

200 rtuti se spojuje s 8 částmi kyslíku na černý kysličník

rtutičnatý a se 16 č. kyslíku na žlutý kysličník rtuťnatý,

i mýlil by se, kdoby myslil, že přidávaje ke 200 č. rtuti

po stupních 9, 10, 11 . . . . č. kyslíku podobnou nepřetr

žitou řadu přechodův z jednoho kysličníku k druhému by

obdržel, co při líhu a vodě: nejmenší přídavek kyslíku

mění čásť poměrnou kysličníku rtutičnatého ve rtuťnatý, a

ti jen mechanicky jsou pak smíšeni.

Sloučeniny určité jen v několika málu nezměnitelných

poměrův se dějí, neurčité v počtu jich nekonečném, byt

třeba v jistých mezích uzavřeném; voda na př. rozpouští

nanejvýš 39 stotin chlóridu sodnatého, ale mezi 0 a 39

všaké možné množství, a vlastnosti toho roztoku mění se

tak pravidelně a nepřetržitě, jako měníme množství soli

v roztoku. Takéť složení neurčitých sloučenin závisí od

okolností zevnějších: sírouhlík teplý rozpouští více síry než

chladný, voda chladná více kyslíku pohlcuje než teplá atd.,

chlórid stříbrnatý naproti tomu vždy, budiž jak-, kdy- a kde

kolivěk utvořen, skládá se z 108 částí stříbra a 35,5 chlóru.

Mimoto vlastnosti neurčitých sloučenin leží jaksi uprostřed,

tvoří přechod z vlastností jedné součásti ku vlastnostem

druhé, blížíce se té, které více jest; vlastnosti pak určitých

sloučenin téměř vždy úplně rozdílny od vlastností obou

součástí. Tak npř. již 1 částka bezbarvého plynného vo

díku mění 127 šedivého pevného těžkého iódu v 128 č.

plynného, náramně kyselého iódovodíku a j. p.

Rozklad neurčitých sloučenin děje se zvolna po stup

ních nečitelných, menších všeho pozorování, rozklad slou

čenin určitých rázem a úplně. Směs líhu s vodou vřením

znenáhla pozbývá jak líhu tak vody, ale prvého pro větší

těkavost rychleji, takže zbytek znenáhla vždy vodnatější a

vodnatější se stává; kysličník pak rtuťnatý zahřát výše

+400° nepouští kyslík po částech, na př. ze 16 č. 1, pak

2, pak 3 atd. ale rázem, nerozloží se všecek pojednou, ale

co se ho rozloží, rozloží se úplně.

Nicméně není mezi oběma třídama sloučenin rozdílu
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naprosto, ani není podobno, žeby obě ty třídy rozdílným

silám za původ svůj byly povinny; než, jaký vlastně roz

díl mezi nimi a jaký toho rozdílu původ, o tom teprvé ve

hlavě III. (o příčinách chemické příbuznosti a chemických

proporcí) bude moci důkladněji býti jednáno. Zde zatím

jen o dvou hlavních způsobách neurčitých sloučenin, o roz

tocích solí ve vodě a roztocích plynův ve vodě, něco ře

číno buď, ostatních docela pomíjeje.

9. Slučování na sloučeniny neurčité buď neobmezeně se

děje (líh a voda, měď a zlato, dusík a kyslík) aneb v ji

stých mezech (voda i sůl). Plynové s plyny a tekutiny

s tekutinami mísí bez mezí určitých (vyjma málo případ

kův npř. éther a voda): zato však látky plynné s tekutý

mi bez výminky jen do jistých mezí se spojují (pohlcují,

absorbují), a rovně pevné v tekutinách jen do jistých mezí

se rozpouštějí. Roztok, jenž tolik pevné látky v sobě má,

kolik vůbec přijmouti může, sluje nasycený; množství roz

puštěné hmoty obyčejně na 100 dílův čisté vody se počítá.

Obyčejně pak a daleko nejčastěji teplý roztok nasycený

více pevné hmoty v sobě má nežli za chladu nasycený,

avšak míra, ve které teplem rozpustlivosti přibývá, velmi

nerovna. Některých solí rozpustlivost ve vodě roste doko

nale poměrně s teplotou, u jiných mnohem rychleji roz

pustnosti přibývá než tepla.

Tak npř. voda rozpouští

rozdíl rozdíl

[při 0° 292 55 p°° °° s.,
chló- +20° 34,7) " +20° 31,7 \ "

ridu# 5,5 ledku } 32,3

selnatého! +40° 40,2 l * +400 64,0 ! °°°

| | 60 45,7 °° lido 1103}463

Tedy chlóridu draselnatého voda za každých 20"o 5,5

t. j. za každý stupeň teploměru o 0,275 stotin více rozpou

ští a lze tudíž snadno vypočísti, že při +100° voda 56,7 stotin

té soli rozpouští, což lze vyjádřiti vzorcem r =29,2 | 0,275t,

ve kterém r = rozpustlivost, 29,2 = množství soli, jež 100

č. vody při 0° rozpouští, t=stupeň tepla vody (počítaje od

0°). Podobně rozpustnost síranu draselnatého jest 8,4 H0,174t,
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chlóridu barnatého bezvodého 32,6 +0,271t a j. Ledku roz

pouští voda 20° teplá, o 18,4 více než voda 0° teplá,

voda 40° teplá nikoli o 18,4, ale již o 32,3 více než

voda 20° teplá, a konečně v teple 60° o 46,4 více než

v teple 40". Podobných solí mnoho, a i jejich rozpust

nost lze na formule uvésti, ale složitější než předešlé, an

v nich i vyšší mocnosti teploty se počítají. Velmi poučné

jest grafické vyznačení rozpustnosti. V pravidelné síti drobno

čtvercové vezmouce vodorovnou zpodinu za základ počítejme

na ní stupně teploty od 0°– 100° (od čárky první do sté), na

straně pak kolmépočítejme stotiny hmoty rozpuštěné ve vodě

Určivše rozpustnost tétéž hmoty při různých teplotách a nazna

čivše čísla nabytá tečkami v síti shledáme, že spojení teček

jednou nepřetrženou čarou křivku tvoří, zvanou křivka rozpust

livosti (Löslichkeitskurve), tím silněji zakřivenou, čím více

rozpustnosti teplem přibývá, tím přímější, čím více přírů

stek rozpustlivosti přírůstku teploty se rovná. Málo látek

známe, při kterých se za jistého tepla marimum rozpustli

vosti okazuje, t. j. jejichž rozpustlivosti až do jistého tepla

přirůstá, vyšším teplem pak zas ubývá. Tak npř. síran

thornatý, síran lanthanatý za studena v málu vody rozpustní

zahříváním roztoku do 60–70° bezmála z větší částky opět

se vylučují, podobně hydrát kysličníku vápenatého a síran

vápenatý v horké vodě méně rozpustni jsou nežli v stu

dené. Nejpamátnější však příklad poskytuje síran sodnatý

vodnatý č. sůl Glauberova.

Voda tepla 0" rozpouští ho 5 stotin

– 109 - 22 –

– 209 - 52 –

– 309 - 200 –

– 339 - 325 – (maximum)

nyní pak zase rozpustnosti tak rychle ubývá, že voda

tepla 40° rozpouští jen 88 stotin

– 50° – – 62 –

– 60° – – 43 –

– 80° – – 20 –

– 100° – – 10 –

Tato neobyčejná zvláštnost má ale důvod docela dobrý;
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až do 33° tepla přirůstá rozpustnosti soli docela pravidelně

ač velmi rychle, při 33° pak náhlý skok se děje, poněvadž

sůl Glauberova krystalovaná, mající 10 rovnomocnin vody

krystalové, tím teplem se rozkládá ve vodu a sůl bezvodou,

která, jsouc mnohem nesnadněji ve vodě rozpustna, z roz

toku se vylučuje. Rozklad ten jest pozorovati již, když ji

ve vodě její krystalové rozškvaříme, a děje se tím dokona

leji, čím teplota větší; tak že zde oboje vysvětleno, i proč

výše od 33° tepla rozpustnosti nepřibývá, i proč jí naopak

ubývá. Podobně bezpochyby má se věc též u jiných solí

výše jmenovaných. Rozumí se pak samo sebou, že zde ve

liký rozdíl, zdali počítáme sůl vodnatou aneb bezvodou;

obyčejně udávajíce rozpustlivost krystalovaných (vodnatých)

solí ve vodě, odrážejí chemikové vodu krystalovou (jest jí

v Glauberově soli 56 stotin), a udávají kolik soli bezvodé

ve 100 č. vody. To ale jest poněkud libovolno, neboť voda

krystalová je chemicky se solí spojena, a sloučenina má

jiné vlastnosti než její součásti; takéť obrat rozpustlivosti

Při +33" ukazuje patrně, jaký to rozdíl mezi solí vodna

tou a bezvodou; vlastně by zde množství solí do +33°

vodnaté počítati se mělo, nad +33° bezvodé.

10. Ještě zde sluší se zmíniti o přesycení roztokův.

Zahřívajíce hmotu za tepla snadněji nežli za chladu roz

pustnou s vodou jistým teplem, pokud není roztok nasycen,

a chladíce jej pak zvolna, pozorujeme, že roztok při každém

nižším stupni tepla částku rozpuštěné látky usazuje, jen

tolik drže rozpuštěné, kolik na ten stupeň tepla náleží.

Někdy však neusazuje se ten nadbytek rozpuštěný, až te

prvé jistými okolnostmi (třesením, vstrčením proutku, vho

zením krystalu soli tétéž) náhle všecek se sráží. Chladíce

teplem 33" nasycený roztok soli Glauberovy na vzduchu,

již při +32° pozorujeme vylučování krystalův; nalivše pak

jej do nádob ucpaných ani při +20° ještě krystalisací ne

spatříme, nýbrž i třesení nic nepomáhá. Tento roztok pře

sycený však náhle všecek nadbytek soli rozpuštěné usazuje

otevřením láhve, vylitím, vhozením krystalu soli Glauberovy

atd. Spolu roztok značně se zahřeje, neboť se vylučuje

teplo, jež všaké tělo při přechodu z pevného skupenství

V. Šafařík, Chemia. 45



698

v tekuté u sebe tají č. váže, Příčina pak, proč takový roz

tok přesycený se nekrystaluje, ta jest, že síran sodnatý neni

v něm ani bezvodý ani s 10 rovnom. vody, ale co sůl ještě

rozpustnější, jenž 7 rovnom. vody chová a jen za velmi sil

ného chladu z roztoku se krystaluje, ale dotknouc se vzduchu,

pevného těla, (nejrychleji ale dotknouc se) krystalu oby

čejné soli Glauberovy ihned v tuto méně rozpustnou sůl se

mění a proto z roztoku vylučuje.

Soda, sůl hořká, octan sodnatý, chlórid vápenatý a j.

tvoří také přesycené roztoky. Zběžně jen podotýkáme zde,

že přítomnost dvou různých látek ve vodě ovšem na roz

pustnost jak jedné tak druhé účinkuje; některých solí roz

pustnost se přídavkem jiné soli rozmnožuje (dusičnan olov

natý a sodnatý, snad že se sůl podvojná snadněji rozpustná

tvoří), jiných umaluje (ledek sodnatý a sůl kuchyňská)

11. Spojení plynův s tekutinami sluje vůbec absorpcí

č. pohlcení. Někdy se tvoří určité sloučeniny, na př. když

žíravý louh pohlcuje kyselinu uhličitou, jindy hlavně neur

čité: zde jen o druhých řeč bude. Množství plynu rozpu

štěného závisí předně od povahy plynu a tekutiny (voda

při 0° pohlcuje kyslíku %s objemu svého, ammoniaku 1050

objemův; sírovodíku pohlcuje voda při 0° 4,4 objemu, líh

bezvodý 17,9 objemův), pak od teploty a od tlaku. Ně

kterých plynův rozpustnost nemění se teplem, z větší části

ale rychle jím se zmenšuje, aniž lze jednoduchý zákon toho

úbytku podati. Znamenité však je pravidlo, kterým se

řídí pohlcování plynův pod různým tlakem; zákon od Dal

tona i Henryho vynešený, ale teprvé od Bunsena doká

zaný sluje: tentýž objem tekutiny pohlcuje za všakého tlaku

tentýž objem plynu. Jelikož pak jeden objem plynu nkráte

stlačeného nkráte tolik váží, co jeden objem plynu neztla

čeného, zní to pravidlo jináče: totéž množství tekutiny pohl

cuje pod tlakem n nkráte větší váhu plynu než pod tlakem

vzdušným. Není však posud dokázáno, jeli tomu taktéž při

velmi velikém tlaku. Koefficient pohlcení (Absorptionsc0ěfi

cient) je číslo, jež udává, kolik objemův plynu 0° teplého

a pod tlakem vzdušným (760 millimetrův rtuti) stojícího po
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hlcuje jeden objem vody čisté vzduchoprázdné a 0" teplé.

Pod uvedenými výminkami pohlcují

kyslíku|vodíku|dusíku | kysl. | kysl. | kysl. | éthy-| síro- | kysl. |chlóru

dusnt|uheln.Juhlič.l lénu |vodíku | siřič. | *

voda |0,041 | 0,019 | 0,020 | 1,305|0,033|1,797|0,256|4,371 | 79,79|2,585

líh | 0,284 | 0,069 | 0,126|4,178|0,204|4,329|3,595|17,891|327,80| –

Nadbytek plynu vyšším tlakem pohlceného pouští tekutina

pominutím tlaku; také třesení, vsypané hranaté prášky,

zmrznutí, vyšší teplo a j. vypuzují plyn pohlcený. Dotý

káli se tekutina vícera plynův pojednou, pohlcuje z kaž

dého částku přiměřenou tlaku, kterým na tekutinu tlačí;

tak na př. průměrný tlak vzdušný na tlakoměru jest 760

millimetrův (28 palcův), jelikož ale vzduch 21 objemův

kyslíku na 79 dusíku chová, obnáší částečný tlak kyslíku

760×0,21=159", dusíku 760×0,79=601". Voda pohl

cuje při +13° a 760" tlaku kyslíku 0,031, při 159" tlaku

159

tedy 0031×#= 0,0065 objemu, rovně dusíku při +1°

a760" 0,0153 při 601" tedy 0,0153×#= 0,0121, obou

plynův dohromady tedy 0,0186, ve kterých je kyslíku

0,0065 © • 0,0121

#^^^^ = 34 / } – 65,2
0,0186 ,8 stotin (dle objemu) a dusíku 0,0186 65, -

stotin, Vidno tedy, že a proč vzduch ve vodě pohlcený

bohatší je na kyslík vzduchu obecného, vidno také, proč

dýchání (respirací) ryb a plazův vodních tak zdlouhavé a

následovně teplota krevní tak skrovná; neboť vzduch, ma

jící v sobě 0,21 (zevrubněji 0,209) dlé objemu kyslíku,

0,209
je naň Ö,0055 t. j. 32kráte bohatší než voda 13° teplá. Proto

jest dýchání vyšších obratlovcův (člověka i ssavcův) rych

lejší, teplota krevní větší. Člověk vydychuje za 24 hodin asi

800 grammův kyseliny uhličité, v nichž jest 582 grammův

=407 litrův kyslíku, toť tedy nejmenší množství kyslíku,

bez něhož nemůže žíti.

- *) při +10°

45*
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HLAVA II.

Nauka o chemických proporcích a rovnomocninách,

O sloučeninách určitých.

12. Dlouho nevšímali sobě chemikové váhy a míry,

podlé kterých se hmoty lučebně spojují, a teprvé na konci

minulého století začali stopovati děje chemické také pomocí

váh a měr. Tím, že tato nová a zajisté nejdůležitější stránka

chemických úkazův skoumání podrobena byla, zajisté nej

větší pokrok učiněn, jehož chemie vůbec kdy učinila, a

veliké zvelebení její jen odtud sluší vysvětlovati. Od té

doby počnouc chemikové horlivě určovali zevrubné složení

všelikých sloučenin, methody chemického rozkladu byly

po stupních zdokonalovány, a brzy byli na jevo vynešeni

znamenití zákonové, jimiž se spravuje všaké chemické slu

čování. Uhrn všech těch zákonův zoveme naukou o rovno

mocninách, jinak také stéchiometrií (Stoechiometrie) t. j. do

slovně prvkoměřství č. částkoměřství, a základy této nauky

chceme nyní vyložiti, nepřičiňujíce přitom ničeho z domyslu

svého, než toliko opírajíce se o děje a udaje, položené námi

v prvních dvou částech.

13. Všaká chemická sloučenina obsahuje v sobě těla

nerozložená č. další součásti, ze kterých složena jest, vždy

v jednom a témž poměru. Srovnávajíce pak váhu sou

částí s váhou sloučeniny, kterou skládají, přesvědčíme se,

že vždycky sloučenina tolik váží, co součástky její dohro

mady. Jest tedy zkušeností dokázáno, že hmoty slučujíce

se váhy své nemění.

14. Kdykoliv sloučenina, utvořená spojením dvou neb vícera

součástí, tytéž chemické a fysické vlastnosti na sobě má, je také

v tom samém poměru z nich složena. Jeli jedné neb druhé

součásti více (nadbytek), tento nadbytek zůstane nesloučený;

jestliže na př. sloučenina utvořená v tekutině nějaké roz

puštěna a z ní se krystaluje, tu onen nadbytek v matečním

louhu zůstává. Totoť je zákon stálých poměrův.

15. Často dvé těl ve víceru poměrův se slučuje, nejen

v jediném: v tom případku každá z těch sloučenin je podro
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bena zákonu stálých poměrův. Z toho pak následuje, že po

měr oněch poměrů mezi sebou, an jeden každý z nich

stálý, také stálý býti musí. Potahujíce pak v tom pádu,

kde jeden a týž prvek s druhým prvkem ve víceru po

měrův se slučuje, množství druhého prvku vždy na jedno

a tože množství prvku prvního, shledáme, že různá množ

ství prvku B, slučující se s jedním a týmž množstvím prvku A

nejen stálý, ale velmi jednoduchý poměr k sobě chovají, jenž se

vyjadřuje čísly 1 : 1% : 2 : 2% : 3 : 3% : 4 : 5 : 7.

16. Abychom jasného náhledu v té věci nabyli, polo

žíme sobě několik příkladův.

Dusík s kyslíkem tvoří s kyslíkem patero určitých slou

čenin (I. 66) jmen a složení následujících:

kysličník dusnatý dusíku 63,63

kyslíku 36,37

100,00

kysličník dusičitý dusíku 46,67

kyslíku 53,33

TOOOOT

kyselina dusíková dusíku 36,84

kyslíku 63,16

TŮŮŮŮT

kyselina dusičelá dusíku 30,43

kyslíku _69,57

100,00

kyselina dusičná dusíku 25,93

kyslíku 74,07

*. 100,00

Porovnávajíce tato čísla mezi sebou (vypočítaná, jak

odedávna u chemikův obyčejem, na 100 částí) neshledáme

zdánlivě žádné pravidelnosti: přepočítajíce je ale takovým

způsobem, aby jednoho prvku, na př. dusíku, všudež jedno a

totéž množství bylo vzato za základ, přesvědčíme se ihned,

že různá množství kyslíku spojená s tím jedním množstvím

dusíku rovnají se k sobě co 1 : 2 : 3 : 4 : 5 Je tu vlastně

jedno, které množství dusíku za základ vezmeme, ale

z příčin, jež později samy sebou jasny budou, chceme

množství 14 částí dusíku za základ vzíti a pomocí jedno

*
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duché proporce 6363: 3637 = 14 : x atd. čísla nahoře

uvedená na ně převésti. Zajisté pak shledáme, že složení

těch pěti kysličníkův toto jest:

kysličník dusnatý dusíku 14

-

kyslíku 8

22

kysličník dusičitý dusíku 14

kyslíku 16

- - 30

kyselina dusíková dusíku 14

kyslíku 24

38

kyselina dusičelá dusíku 14

kyslíku 32

46

kyselina dusičná dusíku 14

kyslíku 40

-
54

Různá množství kyslíku, spojená se 14 váhami dusíku,

tvoří řadu 8:16:24:32 : 40, což ale tolik jako 1 : 2: 3:4:5.

Mangan tvoří s kyslíkem patero různých sloučenin

(I. 190), jež ve 100 částí mají toto složení:

kysličník manganatý , manganu 77,46

kyslíku 22,54

-

100,00

kysličník manganitý manganu 69,62

kyslíku 30,38

-

100,00

kysličník manganičitý manganu 63,22

-

kyslíku 36,78

TŮŮŮ

kyselina manganová manganu 53,40

- - - -
kyslíku 46,60

-

100,00

kyselina nadmanganová manganu 49,55

kyslíku 50,45

100,00

Převedouce zmíněná čísla na jedno a tože základní
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množství manganu, shledáme, že různé váhy kyslíku s ním

spojeného rovnají se k sobě co 1 : 1% : 2 : 3 : 3%. Zá

kladní množství manganu budiž 275,i bude pak složení všech

kysličník manganatý manganu 27,5

kyslíku 8

35,5

kysličník manganitý manganu 27,5

kyslíku 12

39,5

kysličník manganičitý manganu 27,5

kyslíku 16

- 43,5

kyselina manganová manganu 27,5

kyslíku 24

51,5

kyselina nadmanganová manganu 27,5

kyslíku 28

55,5

Zde patrně různá množství kyslíku 8:12 : 16 : 24 : 28

tvoří řadu 1 : 1'/, : 2 : 3 : 3%. Podobných poměrův stává

při všech sloučeninách látek nerozložených; zkušeností tedy

dokázáno, že kdykolivěk prvek A s prvkem B vícero sloučenin

tvoří, různá množství prvku B, slučujíce se tímtéž množ

stvím prvku A, mezi sebou jednoduchý stálý poměr zachová

vají. To je zákon množných proporcí.

17. Avšak různá množství látek nerozložených, jež

slučováním svým nepřehledné množství nám známých slou

čenin tvoří, rovnají se mezi sebou způsobem ještě jiným a

znamenitějším nežli jest právě uvedený. Než však obecné

pravidlo vyneseme, obeřmež sobě několik příkladův.

Vodík tvoří s kyslíkem (pokud bezpečných rozborův

stává) dvě sloučeniny, vodu a kysličník vodičitý: různá

množství kyslíku spojená zde s týmž množstvím vodíku

stojí v poměru 1 : 2; obsahujíť v sobě:

voda vodíku 11,11 na 1 č. vodíku: vodíku 1

kyslíku 88,89 kyslíku 8

100,00
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kysličník vodičitý vodíku 5,88 na 1 č. vodíku:

kyslíku 94,12 vodíku 1

100,00 kyslíku 16

17

Vodík pak také se sirou dvě sloučeniny tvoří: sírovo

dík a sirník vodičitý (I.101), které mají, bera taktéž 1 váhu

vodíku za základ, sloučenství toto:

sírovodík vodíku 1

síry 16

17

sirník vodičitý vodíku 1

síry 32

33

Selénu a vodíku známe jen jednu sloučeninu, seléno

vodík, jejížto sloučenství podobným způsobem vyjádřeno jest:

selénovodík vodíku 1

selému 40

41

Chlór, bróm a iód taktéž jen po jedné sloučenině svo

díkem dávají, a složení jejich, bera množství vodíku zajednici,

toto jest:

chlórovodík vodíku 1

chlóru 35,5

5E5

brómovodík vodíku 1

brómu 80

7 81T

iódovodík vodíku 1

iódu 127

128

Slučuje se tedy dle váhy 1 část vodíku se

8 neb 2 X 8 častmi kyslíku

16 neb 2 X 16 – síry

'40 – selénu

35,5 – chlóru

80 – brómu

127 – iódu.

18. Nuže tedy ohledejme nyní poměry, ve kterých se
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tatáž těla, jejichž vodíkové sloučeniny jsme právě uvažo

vali, slučují s kyslíkem.

Síra má čtyry hlavní kysličníky, složení pak jejich,

bera za jednici váhy 16 částí síry, t. j. totéž množství

síry, jež se s jednou částí vodíku slučuje, toto jest :

kyselina sirnatá síry 16

kyslíku 8

24

kyselina siřičitá síry 16

kyslíku 16

32

kyselina podsiřičná síry 16

kyslíku 20

36

kyselina sirková síry 16

kyslíku 24

40

Zde nám hned v oči bije následující památná pravidelnost:

Oněch 16 částí síry, sloučených v sírovodíku s 1 částí vodíku, slučuje

se v kyselině sirnaté s 8 částmi kyslíku, t. j. právě s tím množ

stvím, ježve vodě s jednou částí vodíku spolčené vidíme, v ostat

ních pak kysličnících síry totéž množství síry (16 částí) slou

čeno s množstvími kyslíku, jež jsou násobeny ze základního

množství 8, neb 16 = 2 × 8, 20 = 2% × 8, 24 = 3×8.

19. Selén slučuje se s kyslíkem ve dvojím poměru,

tvoře kyselinu seléničitou a selénovou: sloučenství pak těch,

bera za základ množství selénu spojené v selénovodíku s 1

částí vodíku, t. j. 40 částí, toto jest:

kyselina seleničitá selénu 40

kyslíku 16

56

kyselina selénová selénu 40

kyslíku 24

64

I zde totéž množství selénu (40 č.), co se s 1 částí vodíku

na selénovodík pojí, slučuje se s množstvím kyslíku dva- i třikráte

větším od toho, co ve vodě s 1 č. vodíku spojeno jest (8 č.).

20. Ještě pak sluší pamatovati, že sloučenství kyseliny
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seléničité na vlas se srovnává se sloučenstvím kyseliny si.

řičité, sloučenství selénové se sloučenstvím sirkové, jakož

skutečně obě dvojice jmenovaných kyselin také v chemi

ckém ohledu největší analogii ukazují. První to příklad

všeobecného a důležitého zákona, že chemické sloučeniny

vlastností srovnalých mívají také složení srovnalé.

21. Chlór slučuje se v pateru různých poměrů s ky

slíkem : položíce za základ množství chlóru, spojené ve

chlórovodíku v 1 části vodíku (35,5 částí), shledáme se

s přehledem tímto:

kyselina chlórnatá chlóru 35,5

kyslíku 8

- 43,5

kyselina chlórová chlóru 35,5

kyslíku 24

59,5

kyselina chlóričelá chlóru 35,5

kyslíku 32

675

kyselina chlóričná chlóru 35,5

kyslíku 40

- 75,5

kyselina chlóristá chlóru 35,5

kyslíku 56

91,5

Také zde pozorovati, co již při kysličnících síry a se

lénu vytčeno bylo, že totiž různá množství kyslíku slouče

ného s 85,5 částmi chlóru (chlórem spojeným to ve chlóro

vodíku s 1 částí vodíku) násobením ze základního čísla 8

vycházejí, násobeniny č. multipla čísla 8 jsou.

22. Brómu s kyslíkem bezpečně známe jen jednu slou

čeninu, jejíž sloučenství, klada jednici váhy brómu – 80

(množství to brómu spojené v brómovodíku s 1 částí vo

díku), následující jest:

kyselina brómičná brómu 80

kyslíku 40
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Totéž množství brómu tedy (80) slučuje se s 1

částí vodíku a se 40 = 5 X 8 částmi kyslíku, kdežto 1

část vodíku se s 8 neb 16 = 2 X 8 částmi kyslíku slučuje.

23. Iódu známe tři kysličníky, a položíce jednici iódu

= 127 (množství iódu spojené v iódovodíku s 1 částí vo

díku), shledáme je sloučeny takto:

kyselina iódičelá iódu 127

kyslíku 32

159

kyselina iódičná iódu 127

kyslíku 40

167

kyselina iódistá iódu 127

kyslíku 56

183

Množství tedy iódu spojené v iódovodíku s 1 částí vodíku

(127 částí) slučuje se s 32 =4× 8, 40= 5 × 8 a 56 = 7×8

částmi kyslíku, t. j. s multiply téhož množství kyslíku (8 č.),

jež sloučené s 1 č. vodíku vodu tvoří. Kyselina iódičelá,

iódičná i iódistá srovnávají se ohledem vlastností chemi

ckých s kyselinami chlóričelou, chlóričnou a chlóristou:

nuže hledímeli na sloučenství jejich, tatáž srovnalost i

v něm se nám objevuje.

24. Chlór se sirou dvě sloučeniny skládá, jež (bera

v základ množství chlóru spojené ve chlórovodíku se 1 č.

vodíku) takto složeny jsou:

chlóru 35,5 chlóru 35,5

síry 16 síry 32

57,5 67,5.

35,5 částí chlóru slučuje se s 1 částí vodíku ve chlórovodík

ase 16 neb 32=16×2 částmi síry ve chlóridsirnatý neb siřičnatý,

tedy s týmž množstvím síry, jež také (jak nahoře ukázáno bylo)

s 1 částí vodíku na sírovodik (jak plynný tak tekutý) se pojí.

25. Spokojme se tedy na ten čas s příkladem sedmi

nekovův, jež jsme nyní v uvažování brali, a shledáváme

se s tou pravdou znamenitou, přímo ze samých rozborův

čerpanou, že množství nekovu, spojené neb spojitelné s 1 částí

vodíku, také se slučuje neb sloučiti může buď s 8 částmi kyslíku
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(množstvím spojeným ve vodě s 1 částí vodíku) aneb se množstvím

několikanásobným (1%-, 2-, 2%-, 3-, 4-, 5-, 7násobným) a že ji

ných stupňův sloučenství není. Oba chlóridy síry řídí se dle

pravidla podobného.

Majíť tedy ona množství, která jsme naznačili čísly 1

při vodíku, 8 při kyslíku, 16 při síře, 40 při selénu, 35,5

při chlóru, 80 při brómu, 127 při iódu, tu památnou vlast

nost, že se v sloučeninách srovnalých na vzájem zastupují č.

nahražují, že takřka rovnou moc mají; z té příčiny také

je nazvali rovnomocninami neb čísly rovnomocnými (Aequi

valente, Aequivalentgewichte, Aequivalentzahlen).

26. Neníť pak jenom uvedených sedm nekovův, aby

vytčených pravidel se drželi, nýbrž všecka těla nerozložená

jednou měrou podrobena jim jsou, i nebudeť na škodu, aby

chom ještě několik příkladův na pomoc vzali, tím věc samu

ještě určitěji na jevo vynesli a pochybnosti nenechali, že

pravidlo to v skutku všeobecné jest.

Uznali jsme nahoře (III. 16), že 14 část dusíku se slučuje

v kysličníku dusnatém s 8 částmi kyslíku

v kysličníku dusičitém s 16 – -

v kyselině dusíkové s 24 – -

v kyselině dusičelé s 32 – -

v kyselině dusičné s 40 – -

Dusiku s vodíkem známe volnou jen jednu sloučeninu,

ammoniak, jehož složení, bera za základ 14 částí dusíku,

toto jest:

dusíku 14

vodíku 3 = 3 X 1

17

Slučujeť pak se dusík také se chlórem, a složení té

sloučeniny, taktéž klada jednici dusíku = 14, toto jest:

dusíku 14

chlóru 106,5 = 3 × 35,5

120,5

Tedy oněch 14 částí dusíku, co se s 8 částmi č. 1

rovnomocninou kyslíku na kysličník dusnatý slučují, slučuje

se v ostatních kysličnících dusíku se 2 × 8, 3 × 8, 4X8 a

5 × 8 částmi kyslíku; onyť taktéž slučují se s 3× 1 část
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mi (3 rovnomocninami) vodíku na ammoniak a se 3 rovno

mocninami chlóru na chlórodusík. Zovemeť tedy ono množ

ství, 14 váh dusíku, rovnomocninou dusíku.

27. Kyslíku s fosforem položili jsme tři hlavní slouče

niny (I. 85). Jest pak složení jich, bera za základ 31 čá

stí fosforu :

kyselina fosfornatá: fosforu 31

kyslíku 8

39

kyselina fosforová: fosforu 31

kyslíku 24 = 3 × 8

55

kyselina fosforičná: fosforu 31

kyslíku 40 = 5 × 8

71

Sloučeniny pak fosforu s vodíkem jsou (počítaje taktéž

fosforu 31 částí) takto složeny:

fosforovodík pevný : fosforu 62 = 2 × 31

vodíku 1

63

fosforovodík tekutý: fosforu 31

vodík 2 = 2 × 1

33

fosforovodík plynný: fosforu 31

vodíku 3 = 3 X 1

34

Sloučeniny pak fosforu se chlórem dvě máme, v nichž

31 částí fosforu s následujícím množstvím chlóru spojeno :

ve chlóridu fosforovém fosforu 31

chlóru 106,5 = 3 X 35,5

137,5

ve chlóridu fosforičném fosforu 31

chlóru 177,5 = 5 × 35,5

208,5

Podobně složeny jsou sloučeniny brómu a iódu s fos

forem.

Vidíme zde patrně, že 31 částí fosforu, slučujíce se s ji

nými metalloidy, buď s tím jich množstvím se spojuje, jež jsme



710

rovnomocninou nazvali, anebo s několikanásobným. Proto vším

právem ono množství fosforu sluší nazvati rovnomocninou

fosforu.

28. Posledním příkladem z počtu nekovův budiž nám

uhlík. Slučujeť se on s kyslíkem na dvě těla vzdušná

takto složená: -

kysličník uhelnatý uhlíku 6

kyslíku 8

14

kyselina uhličitá uhlíku 6

kyslíku 16 = 2 × 8

- 22

Se sirou taktéž máme dvě sloučeniny, jednu plynnou, dru

hou tekutou:

plynný sírouhlík uhlíku 6

síry 16

- 22

tekutý sírouhlík uhlíku 6

síry 32 = 2 × 16

38 -

S dusíkem tvoří dusík kyan sloučenství následujícího:

uhlodusík čili kyan uhlíku 12 = 2 × 6

dusíku 14

26

Sloučeniny uhlíku s vodíkem jsou přehojné počtem;

vezměm pak jen ony dvě, o kterých již v první části bylo

jednáno, plyn světelný a plyn bahenný:

plyn bahenný uhlíku 6

vodíku 2 = 2 × 1

8

plyn světelný uhlíku 6

vodíku 1

> 7

Chlóru konečně známe hlavní sloučeniny tři, jejichž

složení tímto obrazcem lze představiti:

uhlíku 6

chlóru 35,5

41,5
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uhlíku 6

chlóru 53,25 = 1 % × 35,5

59,25

uhlíku 6

chlóru 71 = 2×35,5

-TT- |

Máť tedy množství uhlíku, obsažené v 6 jeho (dle váhy)

částech, všecky ty vlastnosti, jež jsme přisoudili rovnomoc

ninám předešlých nekovův; slučujeť se s nimi buď po rovno

mocnině jich anebo po množství několikonásobném. Zoveme

proto 6 částí rovnomocninou uhlíku.

29. Probírajíce nesčetné sloučeniny kovův snekovy do

cela podobných se dobereme výsledkův.

Draslík npř. se slučuje s kyslíkem ve dvojím poměru:

kysličník draselnatý draslíku 39

kyslíku _8

TT

kysličník draslíkový draslíku 39

kyslíku 24 = 3×8

63

Se sirou pak se slučuje draslík v pateru poměrův, je

jichž složení v číslech takto zní:

sirník draselnatý draslíku 39

síry 16

"55"

sirník drasličitý draslíku 39

síry 32 = 2x16

71

sirník draslíkový draslíku 39

síry _48== 3X16

87

sirník drasličelý draslíku 39

síry 64=4X16

103

sirník drasličný draslíku 39

síry 80 – 5×16

119



712

S prvky halovými (chlórem, iódem, brómem) známe

draslíku jen po jedné sloučenině:

chlórid draselnatý draslíku 39

chlóru 35,5

745

brómid draselnatý draslíku 39

brómu 80

TT9T

iódid draselnatý draslíku 39

iódu 127

166

Jestiť tedy také při draslíku jisté jeho množství, jež se

buď s tím množstvím svrchu vyčtených nekovův spojuje, které

jsme jejich rovnomocninou býti uznali, anebo s několikanásob

ným (2-, 3-, 4-, 5násobným) jeho. Ono množství pak obnáší

39 částí a jest rovnomocnina draslíku.

30. Manganu jsme vyčtli patero kysličníkův (III, 16),

v nichž jedno a tože množství kovu (27,5 částí) s 8, 1'/,X8,

2×8, 3×8 a 3'/,X8 částmi kyslíku je sloučeno.

Manganu se sirou známe dvě, se chlórem, brómem a

iódem bezpečně jen po jedné sloučenině. Složení pak je

jich jest následující:

sirník manganatý manganu 27,5

síry 16

43,5

sirník manganičitý manganu 27,5,

síry 32

59,5

chlórid manganatý manganu 275

chlóru 35-5

63,0

brómid manganatý manganu 27.5

brómu 80

107-5

iódid manganatý manganu 275

iódid 127

1545

Musímeť tedy 275 částí manganu nazvati rovnomocninou

manganu.
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31. Mohli bychom tím způsobem co posud probrati

sloučeniny všech látek nerozložených, a tudíž bychom se

přesvědčili, že všecky tou měrou se chovají. Vyplý

váť tedy ze zkoušek posaváde učiněných zákon obecný:

všaký prvek má jisté základní množství, jež chemickou jeho

rovnomocninu zoveme, a všaké chemické slučování hmot růz

ných děje se buď po rovnomocninách anebo po násobeninách

jich se čísly jednoduchými: 1, 1*/2, 2, 2'/2, 3, 3"/3, 4, 5, 7.

Ovšem ale rozumí se, že rovnomocniny jsou jen veli

činy poměrné, že tedy jedna z nich musí býti za jednici vzata,

ostatní pak ní měřeny. Jest vlastně jedno, která z nich za

jednici se klade ; z počátku brali chemikové rovnomocninu

vodíku co nejmenší za základ, kladouce ji = 1, a měříce

tudíž rovnomocniny ostatních hmot nerozložených. Později

však vzavše kyslík za základ položili jej = 100, a počí

tali tím způsobem. Novější dobou konečně zase vrátili se

k začátečnímu zvyku, hlavně za tou příčinou, že čísla vo

díková menší jsou kyslíkových a tudíž snáze mohou býti

v paměti podržena. Klademe v tabulici rovnomocniny všech

nyní známých těl nerozložených, jak dle jednoho tak dle

druhého počítání:

Přehled rovnomocnin látek nerozložených.

Rovnomocnina

Prvek znak =+=

vodík–1 | kyslík=100

kyslík 0 8 100

síra S 16 200

selén So 40 500

tellur Te 64 800

fluor F 19 237,5

chlór Cl 35,5 443,7

bróm Br 80 1000

iód I 127 1586

dusík N 14 175

fosfor P 31 388

arsén As 75 938

antimon - Sb 120,3 1504

vizmut Bi 208 2600

uhlík C 6 75

křemík Si 21 263

titan o Ti 25 313

niob | | | 48,8 610

cín - -- 59 737

# 46
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-

-

##

Prvek znak > - =

vodík = 1 kyslík = 100

tantal Ta 68,8 #

vodík H 1 12,5

lithium Li 7 - 87

sodík Na 23 # 288

draslík K 39 # 488 %

vápník Ca 20 250 |

strontium Sr 43,7 |*547 |

barium Ba 68,5 856 ·

hořčík Mg 12 150

zinek Zn 32,7 409

kadmium Cd 56 700

beryllium Be,G 7 88

hliník Al 13,7 171

cirkonium Zr 33,5 419

yttrium Y

erbium E 35,0 437

terbium Tb

Cerer Ce 46 575

lanťhan La 46 575

didym Di 47,9 599

thorium Th 59,1 744

bor B 11 138

chrom Cr 26,3 329

mangan Mn 27,5 344

železo JFe 28 350

kobalt Co 29,5 369

nikl Ni 29,5 369

Ulfäll U 60 750

molybdén Mo 46 575

vanad V 68,5 857

šél W 92 1150

měď Cu 31.7 396

olovo Pb 103,5 1293

rtuť Hg 100 1250

stříbro Ag 108 1350

zlato Au 196,3 2454

ruthenium Ru 52(asi) 650

rhodium Rh 52 650

palladium Pd 53,1 664

osmium Os 99,8 1248

iridium Ir 99 1237

platina Pt 98,9 1236

Pozn. Rozdílové mezi tabulicí touto a umístěnou v části prvé (str.

12–14) hlavně v tom svůj původ mají, že od těch dob, co ona první se

stavena, mnohé rovnomocniny znovu a důkladněji ustanoveny byly.

32. Na základě rovnomocnin lze velmi jednoduchým

způsobem vyjádřiti složení sloučenin, tak že (znajíce rovno

mocniny prvkův) snadno můžeme stodílové (procentové) slo

žení všaké sloučeniny vypočísti. Kladouce znak O za jednu

rovnomocninu kyslíku (nikoli za kyslík vůbec, a takový v

skutku je vlastní smysl chemických znakův), H za 1 rovnom.
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vodíku, Se za 1 rovnom. selénu, S za 1 rovnom. síry, Cl

za 1 rovnom. chlóru, Br za 1 rovnom. brómu, I za 1 rovnom.

iódu, P za 1 rovnom. fosforu, C za 1 rovnom. uhlíku atd.,

můžeme nahoře za příklad vzaté sloučeniny vyjádřiti pomocí

vzorcův HO, HO, HS, HS, HSe, NH, HCl, HBr HI,P,H,

PH, PH, CH, CH, ; SO, SO, SO,, SO,; NO, NO, NO,

NO, NO; PCI, PCI, atd. Těchto vzorcův, chemických for

mulí, užívali jsme v běhu celé své knihy napořáde.

Vypočítání stodílného složení z formule je velmi snadné

a pochopitelné; pravidlo zní: rozděl rovnomocninu každé

součásti součtem rovnomocnin všech součástí a umnož kvo

cienty číslem 100. Jeli sloučenina složena z dvou prvkův

majících rovnomocniny a i b, bude prvního na 100 č.

100 a ,, 100 /)

––a druhého+ b 3 a T5 jeli prvního prvku m rovnomoc

nin, druhého pak n, bude prvního na 100 č. 100 ma _

100 mb *na + mb

%) V- p • " , V / •

druhého;#### Npř. chlórid stříbrnatý AgCl bude míti

• *- * 100×108 _ „z. 100 × 35,5 _
stotin stříbra -TI35– – 753 a chlóru TI55––

247; podobně v sirníku antimonovém Sb.S, bude antimo

„#" = 714 stotin, síry #'= 286 stotin.

Chcemeli pak ze stodílového složení nějaké sloučeniny

vyzvěděti, kolik rovnomocnin jedné každé součásti v ní jest,

tu musíme opáčný počet předsevzíti. Vezmeme za příklad

sloučeninu potrojnou, mající v sobě m rovnomocnin prvku

**, ** rovnom. prvku b, a p rovnom. prvku c; budeť sto

100 ma 100 m/)

ma+nb+pc ' na + nb + pc

Jelikož pak zde jmenovatel všude ten

dílové složení její

100 pc

ma-Emb+pc : -

týž, ve všech číslitelích pak číslo 100 společné, patrno, že

ti tři zlomkové k sobě se mají co ma : nb : pc ; dividujíce

tedy stodílové množství každé součásti (každého prvku)

rovnomocninou tétéž součásti, nabudeme čísel, jenž vy

jadřují množství rovnomocnin každého prvku přítomného.

Tak npř. rozbor temnorudku, rudy stříbrné (viz I. 303),

46*
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podal 57.9% stříbra, 230% antimonu, 190 % síry; dělíce

jmenovaná čísla prvé rovnomocninou stříbra (108), druhé

rovnom. antimonu (120), třetí rovnom. síry (16), nabudeme

podílův 0536 . . . 0192 . . . 1194, kteřížto ale k sobě se

mají co 28 : 1 : 62, což pro nedokonalosti rozborův nej

lepších lze změniti v 3:1 : 6. Tedy temnorudek má složení

AgaSbSe, což ovšem pak lze ještě rozložiti v SbSa+3AgS;

z té pak formule naopak lze vyčísliti složení stodílové, a

čísla nabytá (tak zvané složení theoretické) srovnati s vý

sledkem rozboru; čísla theoretická jsou zde Ag = 60.0% Sb

=222% a S = 178%; rozdílové pak mezi sloučenstvím

theoretickým a výsledkem rozboru mají původ svůj dílem

v chybách rozboru, dílem v nečistotě látky k rozboru vzaté,

neboť přimíšením jiných látek ovšem složení se mění.

33. Vykládajíce náuku o rovnomocninách užívali jsme

jen sloučenin prvního stupně k dokladům; snadno však do

kázati, že při sloučeninách druhého stupně věc rovně tak

se má, příkladem nám budiž několik solí, a dokážeme, že

součet rovnomocnin prvkův obsažených ve sloučenině je také

rovnomocnina sloučeniny, jestliže totiž tato opět s jinými

hmotami se slučuje.

Formule kyseliny sirkové je SOa, tedy součet rovno

mocnin v ní obsažených 16+24=40; kyseliny dusičné for

mule NO3, součet rovnom.=54; podobně při kysličníku dra

selnatém KO=47, kysl. sodnatém NaO=31, kysl. barnatém

BaO=76,5, kysl, vápenatém CaO=28, kysl. železnatém

FeO=36, kysl, manganatém MnO=35.5, kysl olovnatém

PbO=1115. Nuže rozborem dokázáno, že 40 částí kyse

liny sirkové se slučuje se 47 částmi kysl. draselnatého, 31

č. sodnatého, 765 č. barnatého, 38 č. vápenatého atd. na

obojetný síran draselnatý, sodnatý atd., zkrátka se množstvím

kysličníkův, jež se rovná úhrnu rovnomocnin jejich součástí.

Jsouť tedy svrchu jmenovaní úhrnové vskutku rovnomoc

niny týchž kysličníkův. Jelikož pak jmenovaná množství

kysličníkův vesměs po 8 částích kyslíku v sobě mají, ky

selina sirková ale 24 č., následuje, že ve všech obojetných

síranech kyselina třikráte tolik kyslíku v sobě chová co zásada,

a považujeme všecky sírany, v nichž ten poměr kyslíku
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vládne, za obojetné, budiž pak účinek jejich na lakmus

jakýkolvěk.

Podobně ve všech obojetných dusičnanech 54 částí ky

seliny se spojuje s různými naduvedenými čísly zásad, jest

tedy i při kyselině dusičné úhrn rovnomocnin součástí rov

nomocninou celku, a ve všech obojetných dusičnanech ky

selina pětkráte tolik kyslíku v sobě drží co zásada. Podob

ných výsledkův nabývá se při všech známých kyselinách

i zásadách, můžeme tedy pronésti pravidlo: Sečtením rovno

mocnin prvkův, skládajících kyseliny a zásady, nabýváme rov

nomocnin týchž kyselin a zásad, t. j. čísel, dle nichž ony se

v soli spojují. Z toho pravidla ale vyplývá druhé: Ve všech

obojetných solech jedné a téže kyseliny je poměr mezi kyslíkem

kyseliny a kyslíkem zásady jeden a týž.

Určuje se tedy rovnomocnina kyseliny určením množ

ství jejího, potřebného, aby spolu s jednou rovnomocninou

známé zásady obojetnou sůl utvořila. Z toho npř. vysvítá,

proč kyselina sirnatá a podsiřičná se píší S2O, a S„Os, ni

koli SO a SO,'/a, totiž proto, že množství jich, jež se spo

juje s 1 rovnom. drasla, barytu atd., vskutku jest S,Oa,

SaOs, nikoli SO, SO,'/a:

34. Jsouť ale případnosti, ve kterých rovnomocninu

kyseliny neb zásady nelze dle hořejších pravidel ustanoviti.

Tak npř. kyselina c-fosforečná má tu vlastnost, že množ

ství vzorcem vyjádřené (POs=71 částí) se slučuje se třemi

rovnomocninami vápna, barytu, olova atd., t. j. se množ

stvím těch zásad, které by k nasycení tří rovnom. kyseliny

sirkové neb dusičné potřebovalo; podobnou pak měrou 71

částí kyseliny b-fosforečné sytí tolik vápna neb barytu co

dvě rovnom. kyseliny sirkové. Jeli tedy 1 rovnom. kyseliny

sirkové =SO, bylaby vlastně 1 rovnom. kyseliny c-fosfo

rečné P'/,O% a 1 rovnom. kyseliny b-fosforečné P'/,O%;

my ale tak nepravíme, než díme, že kyselina c-fosforečná v

obojetných solech svých sytí 3kráte tolik zásady co kyse

lina dusičná neb sirková, že jest trojsytná, a podobně kyse

lina b-fosforečná že jest dvojsytná, a kyseliny podobné vůbec

zoveme vícerosytné. Z druhé strany pak zase zpravidla uve

deného: ve všech obojetných solech jedné a téže kyseliny
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poměr mezi kyslíkem zásady a kyseliny jeden i tentýž, plyne

druhé pravidlo: zásady, jež mají více rovnom. kyslíku, požadují

k nasycení svému (utvoření obojetných solí) tolik rovnom. ky

seliny, kolik rovnom. kyslíku v sobě mají. Obojetný síran cí

ničitý a vanadičitý budou tedy SnO,2SO2, VO2.2SO, a oboj,

síran hlinitý i chrómitý Al,0,3SO, Jest tedy kysličník

cíničitý a vanadičitý zásada dvojsytná, hlinitý a chrómitý

trojsytná. Rozumí se pak samo sebou, že jedna rovnom. ky

seliny trojsytné bude nasycena jedinou rovnom. zásady troj

sytné, npř. Fe,Oa.cPO, jest obojetný fosforečnan železitý,

35. Že rovnomocniny kyselin a zásad se rovnají úhrnu

rovnomocnin svých součástí, dokázali jsme. Podobnou cestou

dokazuje se, že u solí tomu též tak, že tedy formule nějaké

soli spolu také vyjadřuje její rovnomocninu. Síran hlinitý

Al2O33SOa tvoří se sírany draselnatým KO.SOa, sodnatým

NaO.SO, a ammonatým NH,O.SOa trojí kamenec. Rovnomoc

nina síranu hlinitého sečtením rovnomocnin součástí shle

dává se, že jest 171,4; a hledajíce zkouškami množství kaž

dého ze jmenovaných tří síranův, se kterým se jmenované

množství síranu hlinitého v kamenec spojuje, shledáváme

je při síranu draselnatém 87, sodnatém 71, ammonatém 66.

Toť ale vskutku jsou čísla, jichž nabýváme sečtouce rovno

mocniny prvkův v oněch třech síranech obsažených. Po

dobně lze se o tom přesvědčiti při síranech chrómitém,

manganitém a železitém.

Zákonové tuto námi po stupních vyložení byli jsou od

chemikův na základě nesčíslných zkoušek a rozborův po

malu rozšířeni a dokázáni ohledem na všecky posud známé

sloučeniny, a jest uznáno za obecný zákon: rovnomocnina

sloučeniny jest součet rovnomocnin prvkův ji skládajících, che

mické formule tedy vyjadřují také rovnomocninu sloučeniny.

36. Již nahoře jsme vytknuli (III. 20), že sloučeniny

srovnalého složení mívají srovnalé vlastnosti; toto pravidlo (ač

ovšem dokonce ne bezvýminečně) lze obrátiti a zavírati, že

při srovnalých vlastnostech lze očekávati srovnalé složení. Jedna

pak z nejdůležitějších mezi takovými těmi srovnalými vlast.

nostmi je tvar krystalový. Srovnalé sloučeniny krystalují se oby:

čejně aneb aspoň z většího dílu v těch samých tvarech kry:



719

stalových; aspoň bývají jen nepodstatné rozdíly v úhlech

hran krystalových; zovemeť pak tu vlastnost isomorfism

(rovnotvárnost) aneb (poněvadž vždy rozdíly v úhlech jsou)

lépe homéomorfism (podobnotvárnost). Tak npř. uhličitanové

CaO.CO,, SrO.CO,, BaO.CO, PbO.CO,, jsou rovnotvární

(hranoloví), taktéž kysličníci Be,O, , Al,Oa, Fe,Oa,Cr,O,

(šestereční), taktéž fosforečnané a arseničnané vápna i olova

3CaO,PO, 3PbO.PO3, 3PbO.AsO, (šestereční), taktéž při

rozený řád spinellův MgO,Al,Oa, FeO.Al,Oa, ZnO.Al,O,

FeO.Cr,O, FeO.Fe,O, (osmistěnní) a m. j. Často pak sku

pení hmot, npř. zásad, poskytujících ve sloučení s jednou a

touže kyselinou řadu sloučenin isomorfických, poskytuje s ji

nou kyselinou opět řadu isomorfickou; npř. uhličitané:

CaO.CO, SrO.CO,, BaO.CO, PbO.CO, jsou isomorfičtí a

hranoloví; dusičnané týchž zásad SrO.NO3, BaONO, a

PbO.NO, opět jsou isomorfičtí ale osmistěnní; zde případ

ně soudíme, že původ isomorfičnosti není v kyselinách, ale

v zásadách položen, i ačkoli neznáme krystalový tvar volných

zásad CaO, SrO, BaO, PbO, zoveme je též isomorfické.

Látky isomorfické mohou se ve srovnalých sloučeninách

svých dle libosti zastupovati, t. j. po nejskrovnějších stupních od

přimíšení nejmenšího až k výměně úplné, aniž se tím mění tvar

krystalový. Tak npř. uhličitané CaO.CO,,MgO.CO, FeO CO,

a MnO.CO, krystalují se v rhomboedrech uhlův malinko roz

dílných; nuže tedy nacházíme v přírodě rhomboedry tako

vé, jenž co do sloučenství představují všecky možné pře

chody ze soli CaO.CO, v MnO.CO, neb ze soli MgOCO,

ve FeO.CO, atd., nýbrž i rhomboedry, ve kterých všickni

čtyři uhličitané dle libosti jsou smíšení, a předce tělesné

vlastnosti všech těch rhomboedrův jen malé rozdíly na sobě

jeví. Mohlo by se zdáti, že to na odpor zákonu stálých

poměrův, není však, neboť i zde vždy rovnomocnina za

rovnomocninu, a za '/1ooo rovnomocniny jednoho kysličníku

zase '/ooo rovnom. druhého kysličníku přistupuje, takže po

měr mezi kyslíkem zásady a kyslíkem kyseliny vždy přísně se

zachovává a jako v nejčistších obojetných uhličitanech

jest 1 : 2. -

Isomorfism je neoceněná pomoc k stanovování chemi
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ckých formulí; zde jen jeden příklad. Chrómu dlouhý čas

jen dva kysličníci známi byli (chrómitý a chrómový), ve

kterých je poměr kyslíku co 52:24 a co 26:24 aneb 26:12

a 26:24; druhý má dvakráte tolik kyslíku co první, a bylo

by tedy přirozené psáti kysličník chrómitý CrO a kyse

linu chrómovou CrOa; rovnomocnina chrómu by pak byla

=174. Avšak kyselina chrómová ve svých obojetných so

lech má třikráte tolik kyslíku v sobě co zásada s ní spojená

(což rozbory dokazují) a musí se tedy psáti CrOa, z toho

ale nevyhnutelně vyplývá formule kysličníku Cr2Oa. Jest

ale kysličník chrómitý isomorfický se hlinitým a následovně

i hlinitý není monoxyd, ale sesquioxyd a musí se psáti Al,0a,

ješto by jinak při hliníku, majícím jediný kysličník, těžko

bylo rozhodnouti, zdali jest Al2O3(Al=137) neb Al0 (Al

=91). Mnohých sloučenin formule je posud nejista, protože

k nim neznáme isomorfických, tak npř. posud nejisto,

máli se kyselina křemíková psáti SiO2(Si=21) neb Si0,

(Si=14); druhý způsob dává všem sloučeninám křemíkovým

formule mnohem jednodušší než první, a seznáme později

důvody jiné, jenž druhou domněnku téměř na jisto vynášejí.

Zákony při slučování dle objemův.

37. Měření hmoty dvojí cestou díti se může: váhami

a objemem; prvý způsob je nejpřiměřenější a proto dávno

výhradně užívaný při látkách pevných, druhý při tekutinách

jmenovitě vzdušných.

Slučování plynův děje se jako všech hmot dle stálých

poměrův co do váhy; jelikož ale hutnota plynův též stálé

číslo má, musí se ono slučování též díti dle stálých objemův.

Památno ale, že poměr objemův, dle kterých se plynové slučují,

nejen stálý ale i velmi jednoduchý jest, a objem plynné slouče

niny tak utvořené stojí v jednoduchém poměru k objemu součástí

Totéž pravidlo platí o plynech nestálých č. párách dosta

tečně zahřátých; neboť páry blízko stupně tepla, kterým

kapalnějí, nepravidelně (mnohem rychleji než plynové stáli)

se stahují.

88. 2 objemy vodíku slučují se s 1 objemem kyslíku
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ve vodu, a jelikož jsme položili, že voda po jedné rovno

mocnině svých součástí obsahuje, patrno jest, že 1 rovnom.

kyslíku dává 1 objem kyslíku, 1 rovnom. vodíku ale 2 ob

jemy téhož plynu. Kyslík má hutnost 1,106, vodík 0,069;

kdyby teda ony 3 objemy plynu utvořily 3 objemy páry vodní

mělaby hutnost (jednoho objemu) této býti:

**1#x0° = 0,415, ona ale vskutku obnáší "/,kráte

tolik =0,622; z toho vysvítá, že 2 obj. vodíku a 1 obj.

kyslíku tvoří ne 3 objemy páry vodní, ale jen "/akráte tolik,

totiž 2 objemy.

39. Při kyslíku a dusíku máme tyto poměry:

2 obj. dusíku a 1 obj. kyslíku tvoří 2 obj. kysličn, dusnatého

2 – – – 2 – – – 4 – – dusičitého

2 – – – 3 – – – (kyselinu dusíkovou)

2 – – – 4 – – – 4 – kyseliny dusičelé

2 – – – 5 – – – (kyselinu dusičnou).

Vidíme zde patrně, an kysličník dusnatý součásti dle

váhy pro 1 rovnom. obsahuje, dle objemu ale 2kráte tolik

dusíku co kyslíku, že rovnom. dusíku (jako vodíku) 2 ob

jemy poskytuje (t. j. 2kráte tolik místa vyplňuje co 1 rov

nom. kyslíku); taktéž vysvítá, že 1 rovnom. kysličníku

dusnatého 2 obj., kysl dusičitého a kyseliny dusičelé 4 obj.

vyplňuje. 2 obj. dusíku se 6 obj. vodíku tvoří 4 obj. ammo

niaku, neboť 6X0.069 (hutnost vodíku) +2×0.971 (hutnost

dusíku) =2.356; toto pak číslo děleno 4mi rovná se= 0,589

t. j. bezmála hutnost plynného ammoniaku, jež byla zkouškou

určena = 0.597. Tedy 1 rovnom. ammoniaku plynného 4

objemy vyplňuje.

40. Chlór, bróm a iód s vodíkem skládají tré plyn

ných sloučenin dle těchto poměrův:

2 obj. vodíku a 2 obj. chlóru tvoří 4 obj. chlórovodíku;

neboť (2×0069)+(2×2:44)=bezmála 4×1247,

2 obj. vodíku a 2 obj. brómu tvoří 4 obj. brómovodíka;

neboť (2×0069)+(2×5.39) = zblízka 4×2731,

2 obj. vodíku a 2 iódu tvoří 4 obj. iódovodíku; neboť

(2×0069)+(2×872) = téměř 4×4443, poněvadž pak

1 rovnom. vodíku = 2 obj. a ve zmíněných plynech kaž
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dého prvku po 1 ro nom., vidíme, že i svrchu uvedených

tří prvkův halových (jako vodíku a dusíku) 1 rovnom. v

plynném skupenství vyplňuje 2 obj. t. j. 2kráte větší pro

stor než 1 rovnom. kyslíku.

Totéž shledáváme při plynných kysličnících chlóru;

tvoříť spolu:

2 obj. chlóru a 1 obj. kyslíku, 2 obj. kyseliny chlórnaté

2 – - 3 – – 3 – • chlórové;

2 – – 4 – – 4 – - chlóričelé,

Tedy 1 rovnom. kysel. chlórnaté vyplňuje 2 obj., chló

rové 3 obj. a chlóričelé 4 obj. Objem 1 rovnom. plynných

kyselin chlórečné a chlóristé posud neznáme.

41. Srovnávajíce mezi sebou čísla naduvedená, snadno

z nich vyvedeme následující pravidla:

1. Slučujíli se dva plynové po rovných objemech, ob

jem sloučeniny rovná se součtu objemův sloučených; pří

klad toho poskytují kysličník dusičitý, chlórovodík, brómo

vodík, iódovodík.

2. Slučujíli se plynové po 2 objemech jednoho s 1 ob

jemem druhého, objem sloučeniny vynáší jen °/s součtu

objemův sloučených, t. j. oni 3 objemové po sloučení svém

chemickém vyplňují jen 2 objemy. Pravíme, že se tu stala

kondensací (zhuštění) na %. Příklady: voda, kysličník

dusnatý, chlórnatý, kyselina chlóričelá, dusičelá. Ze dvou

předešlých pravidel lze ještě vyvésti třetí:

3. Jestliže rozborem se shledá, že 1 obj. plynu složeného

obsahuje '/, obj. jedné ze svých součástí, tu druhé součásti

musí býti % obj. neb 1 obj. To patrno, neboť jsme viděli, že

při slučování rovných objemův není zhuštění, tedy "2+'/, =1,

při slučování dle poměru objemového 1 : 2 neb což totéž

jest % : 1 nastane zhuštění na %, což vynáší 1%><%=l.

Třetím pravidlem určili chemikové objem a plynovou

hutnotu některých látek, jež v plynné podobě dodneška ne

známe, mpř. hutnotu plynného uhlíku.

Spálením uhlíku v zavřeném kyslíku nabýváme kyse

liny uhličité a objem plynu se nemění; z toho soudíme, že

1 obj. kyseliny uhličité v sobě obsahuje 1 obj. kyslíku; z

toho ale také následuje, že 1 obj. kyseliny uhličité v sobě
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obsahuje '/, obj. plynného uhlíku, neboť sloučením % obj.

+1 obj. tvoří se (dle hořejšího pravidla druhého) 1 obj.

Hutnota kyseliny uhličité zmenšena o hutnotu kyslíku bude

se tedy rovnati polovičné hutnotě plynného uhlíka;

1529–1106=0414, a 2×0418=0828 je domnělá č. hypo

thetická hutnota plynného uhlíku, jež se potvrzuje hutnotou

kysličníku uhličitého (0.967), neboť předpokládajíce, že tento

se skládá z % obj. kyslíku: % obj. uhlíku, máme hutnotu

jeho = 14° 10# =0.967, jako vskutku byla nalezena.

42. Sluší však pamatovati, že uvedená pravidla nejsou bez

výminečná, a že je nevelmi skrovný počet odchylek. Tak

npř. síra i s kyslíkem i s vodíkem plynné sloučeniny po

skytuje. Spálením síry v kyslíku tvoří se kyselina siřičitá

SO2, ale objem plynu se nemění; máť tedy 1 obj. kyseliny

siřičité v sobě 1 obj. kyslíku, a měl by míti % obj. plynné

síry. Hutnota kyseliny siřičité plynné je 2247, kyslíku

1:106; 2247–1106=1141 měla by tedy býti polovičná a

2×1141=2282 celá hutnota plynné síry; jelikož pak

skutečná hutnost plynné síry =6654 t. j. 3kráte větší, není

v kyselině siřičité % obj., ale jen % obj. plynné síry s 1

obj. kyslíku spojena, neboť 1141 bezmála 6.654. Podob

6

ně i 1 obj. sírovodíku má v sobě míti % obj. plynu sirko

vého a má jen "e. Jako tedy 1 rovnom. vodíku, dusíku,

chlóru, iódu, brómu (plynných) vyplňuje 2kráte větší objem

než 1 rovnom. kyslíku, 1 pak rovnom. kyseliny chlóričelé,

kys. dusičelé i ammoniaku 4kráte větší, 1 rovnom. síry

plynné vyplňuje jen '/, z toho objemu; a dělíme podle toho

plyny na jednoměrné, dvojměrné, čtveroměrné i třetinoměr

né, nýbrž pára salmiaku a něk. j. jest 8měrná, t. j. 1 rov

nom. salmiaku plynného zajímá 8kráte větší prostor než

1 rovnom. kyslíku.

. Podobné odchylky okazují páry chlóridův rtuti: 2 obj.

páry kalomelové (HgaCl) skládají se z 2 obj. páry rtuťové

a 1 obj. chlóru, zde tedy dle pravidla stalo se zhuštění na

% ; ale 1 obj. páry sublimátové tvoří se z 1 obj. páry rtuťové

a 1 obj. plynného chlóru, proti pravidlu 1), dle kterého
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rovné objemu slučujíce se vespolek se nezhušťují, zde pak

zhuštění ze 2 obj. za 1 obj. t. j. na '/, se stalo.

Ještě nepravidelnější je zhuštění fosforovodíku i arséno

vodíku: % obj. páry fosforové neb arsénové +1'/2 obj. vo

díku tvoří 1 obj. arsénovodíku i fosforovodíku; zde tedy

zhuštění ze 1%+'/4=1% na 1 obj. t. j. ze 7 na 4. Po

dobně u kyseliny chlórové plynné z 5 obj. na 3, tedy

zhuštění %.

Bez výminky tedy jen první z uvedených tří pravidel

platí, a sice nejen o sloučeninách plynův nerozložitelných

vespolek, ale také o sloučeninách plynův složených (npř.

chlórovodíku s ammoniakem); lzeť pak je takto pronésti:

Objemy dvou plynův slučujících se vespolek tvoří jednoduchý

(t. j. celými a skrovnými čísly obsažený) poměr, a objem

utvořené sloučeniny plynné s objemem obou plynných součástí

dohromady taktéž. Npř. 1 rovnom. chlóru vyplňuje 2 obje

my, 1 rovnom. vodíku 2 objemy, 1 rovnom. chlórovodíku

2 + 2 = 4 obj. 1 rovnom. ammoniaku vyplňuje 4 obj., 1

rovnom. chlórovodíku 4 obj., 1 rovnom. plynného salmiaku

(NH2+HCl)4+4=8 objemův.

43. Byloť povědíno, že plynové nestálí t. j. páry těka

vých látek těm samým pravidlům se podřizují co plynové

stálí. Takéť vskutku chemikové s největší pilností hutnotu

par skoro všech posud známých těkavých sloučenin, jak

organických tak neorganických určili, a tím pravidla hořejší

potvrdili. Jsouť i mezi hmotami, jež toliko nestálé plyny

poskytují, takové, že jedna jejich rovnomocnina v plynném

skupenství jeden objem vyplňuje (t. j. tolik co 1 rovnom.

kyslíku), jiných ale 2 objemy (jako vodík), jiných konečně

– a těch počet je daleko největší – 4 objemy (jako chlóro

vodík a ammoniak). Tak npř. všech těkavých chlóridův

se 3 rovnom. chlóru (BCla, PCla, AsCla, SbCla, BiCla, VCl,

a j.) a všech srovnalých brómidův, iódidův a fluóridův

plynných 1 rovnom. vyplňuje 4 obj., všech těkavých halových

sloučenin se 1, 2 neb 1'/, rovnom. prvku halového (HgCl,

CrO,Cl, S,Cl; TiCl2, SnCla; Al,Cla, Fe,Cla) 1 rovnom.

dává 2 obj. plynu. Rovně části daleko největší těkavých

organických sloučenin (kyselin, alkoholův, aldehydův, slo
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žených étherův, uhlovodíkův, těkavých zásad) 1 rovnom.

vyplňuje plynem svým 4 obj., daleko menší (bezvodé kyse

liny, éthery užším smyslem npř. éther vlastně tak zvaný,

pak volné radikály éthyl, amyl atd) jen 2 obj., nýbrž mnozí

chemikové za to mají, že všecka těla organická poskytují

plyny 4měrné, a že tam, kde naše nynější formule 2měrné

plyny dávají, formule zdvojují, aby byl plyn 4měrný, píšíce

npř. éther CsHoO, chlórid cíničitý Sn,Cl, (následovně též

Sn„O, místo Sn2O4), sirník uhličitý C,S, (následovně též

C,O,). Jisté jest, že hutnota páry jednu z nejdůležitějších

pomůcek při určování formulí tvoří; uvedeme zde jeden

příklad. Byloť již zběžně podotknuto, že mnozí chemikové

kyselinu křemíkovou SiO2 píší, kladouce Si=14, a že tato

domněnka formule silikátův a j. sloučenin křemíkových

mnohem jednodušší činí. Vizme, čemu nasvědčuje hutnost

páry chlóridu křemíkového (SiCla): jestiť ona zkouškou

určena = 594 ; kdyby 1 rovnom. SiCla (plynného) tolik

místa zajímala co 1 rovnom. O, mělaby hutnost býti 8 (rov

nom. kyslíku): 1,106 (hutnost kyslíku) = 127,5 (rovnom.

chlór. křem.) : x, a x = 1762, vskutku ale tříkráte menší

jest, neb 17°62 = 584 = bezmála 594. Vyplňuje tedy 1

rovnom. plynného SiCla tři objemy, číslo docela neobyčejné,

jehož podruhé neznáme. Kladouce ale Si = 14 a chlórid

křemíkový = SiCl, shledáme podobným počtem, že dává

plyn dvojměrný, jako všecky bichlóridy. Konečně objeveno,

že fluosilikáty (t. j. sloučeniny fluorokřemíku se fluoridy

kovův) a fluostannáty (slouč. fluoridu cíničitého se fluoridy

kovův) jsou isomorfičtí, a poněvadž fluorid cíničitý jest SnF,

(jako kysličník SnO2), nelze pochybovati, že také fluorokře

mík je SiFa, fluorokřemany SiF, MF (M = kov) a křemík

Si = 14. Toť také nyní téměř vůbec přijato. Zjednodu

šení, jehož se formulím silikatův tudíž dostává, velmi jest

patrné, npř. serpentin3MgO2SiO, olivin 2MgO.SiO, kaolin

Al,O,2SiO, orthoklas Al,Oa3SiO,+KO.3SiO, atd.

Podobně z hutnoty par chlóridu cirkonitého (815), jenž

píšíc formuli Zr,Cl, (Zr = 335) byla by trojměrná, vyplývá,

že složení jeho jest ZrCl2(Zr = 447), neboť potom je pára

*
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2měrná, a kysličníku cirkonitého ZrO,; tvořít pak uhlík,

křemík, titan, cirkonium, cín a tantal řadu homologickou,

s kysličníky svými CO2, SiO, TiO2 ZrO2, SnO2, Ta0,-

Jest ostatně velmi snadno poznati, jeli pára nějaké látky

1-, 2- neb 4měrná; rovnomocnina sloučeniny, dělena hut

notou páry její dává (podle nejzevrubnějších zkoušek jež

posud máme) stálý podíl při látkách jednoměrných 722,

dvouměrných 1444, čtveroměrných 2888; npř. kyslík

8 – 7. % . • * _ • Y• 129

1106 T 723, tedy 1měrný; chlórid cíničitý SnCl, T93

=142 tedy 2měrný, alkohol obecný C,H2O2 +#=**

tedy 4měrný. Naopak vímeli o látce, že dává plyn 1-, 2

neb 4měrný, snadno theoreticky napřed určiti hutnost její

páry, dělíce totiž její rovnomocninu číslem 722 neb 1444

neb 2888, npř. chlórid vanadový VCla; tu napřed poklá

dati lze, že pára 4měrná (jako při všech trichlóridech), budet

# = 606, a vskutku byla zkouškou

nalezena = 6:41, odchýlka to dosti nepodstatná.

tedy hutnost její

HLAVA III.

O původu příbuzností a proporcí chemických.

44. Vysvětlení rozmanitých úkazův chemické příbuzno

sti bavilo chemiky během posledních dvou století, a posud

je baví, a nelze říci, že bychom vysvětlení postačitelného

již měli. Všaká náuka zkušebná nemůže býti bez jakési

theorie, která porůznělé naše poznatky jaksi spojuje a vjedno

drží, a zajisté, jeli jich vícero možných, ta jest nejlepší, která

nejvíce různých úkazův z jediného původu vysvětluje; také!

v chemii různé theorie po sobě se střídaly a posud střídají,

neboť počet udajův vysvětlenu býti majících pořáde roste,

a theorie, která v jistou dobu všecky úkazy v sobě zahrno

vala, již po krátké době více nepostačuje; předce však

nelze zapříti, že od prvopočátku všecky jeden a ten hlavní

*
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základ společný měly a posud mají, že totiž od nejstarších

dob zpytatelé chemičtí pokládali většinu hmot přirozených

za složené ze hmotjiných nesložených (prvkův, živlův), tytýž

préexistujících, t. j. v samé sloučenině již skrytě přítomných

a z ní vylučitelných. Glauber v polovici 17ho století jasně

poznal a vyřknul, že slučováním těch samých součástí vždy

ta samá sloučenina se tvoří, on také měl již dobré ponětí

o rozkladu podvojném, předce však ještě výše jednoho sto

letí minulo, než se chemikové chopili váh, aby jen zákon

stálých poměrův dokázati mohli. Tímto povržením váh také

lze jediné vysvětliti, kterak se na konci 17ho století mohla

vyvinouti theorie chemických pochodův, jmenovitě hlavního

mezi nimi, hoření, která jakkoli jinak důvtipna předce pravý

opak pravdy tvoří. Záhy byli si chemikové té důležité okol

nosti všimli, že všecky spalitelniny, počítaje sem i kovy,

spálením jiných vlastností nabývají, č. jak tehdáž pravíno,

se ztrupelují, v trupele obracejí, a že z těch trupelův mnohdy

zase lze kov neb vůbec původní látku vyvésti. Stahl vy

myslil sobě theorii tuto: poněvadž se ztrupelení ohněm děje,

nelze jinak, nežli že z těla ztrupeleného uchází hmota, jež

oheň způsobuje, a kterou nazval flogiston (řecky tolik co

spalitelnina, palivina); trupel (t. j. kysličník) je kov flogi

stonu zbavený, deflogistovaný; že se při redukcí uhlím atd. zase

v kov zpět mění, vysvětloval tím, že tu opět flogiston k němu

přistupuje. Kyselina sirková byla tedy deflogistovaná síra,

síra ale byla flogistovaná kyselina sirková, a praví prvkové

byli od nynějška (místo oněch pradávných 4 živlův) kyslič

níci kovův a flogiston.

45. Toto učení muselo ovšem býti vývinu pravé náuky

docela na odpor a nemohlo trvati, než pokud chemikové

nezačali váhami zpytovati, co se vlastně při slučování a roz

kladu děje; nicméně však udrželo se až do druhé polovice,

nýbrž částečně až do konce minulého století, a teprvé zna

menitý zpytatel Lavoisier (zemř. 1794) je podvrátil. Do

kázav, že kovův při ztrupelení na váze neubývá, ale při

bývá, dokázal též, že ten přírůstek ze vzduchu jmenovitě

z kyslíku pochází, a že váhy kovu o tolik přibývá, oč ky

slíku ve vzduchu ubývá. On dokázal rovněž složení vody
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z vodíku i kyslíku rozkladem (žhavým železem), dokázal

složení kyseliny uhličité z uhlí a kyslíku, dokázal úbytek

na váze při redukcí těl okysličených a mn. j., a vystavěl

na základě tom theorii antiflogistickou, dle které hoření jest

slučování hořlavin s kyslíkem, při kterém se fysicky horko

a světlo vyvinuje, redukcí pak se děje ztrátou kyslíku. On

již tušil, že také zeminy a žíraviny nejsou než kysličníči

kovův jemu neznámých, ale odkrytí to zůstavil našemu

století.

46. Byloť tou dobou vždy více a více uznáváno, že

chemické slučování se děje vedlé sebe kladením (jurtaposicí)

nejmenších částic, jež tedy ve sloučenině již přítomny jsou,

nikoli teprv rozkladem se tvoří; byloť vyjednáváno, jaký

asi by byl rozdíl mezi přítažlivostí chemickou těch nejmen

ších částic a přítažlivostí všeobecnou č. gravitací; byloť také

vůbec uznáváno, že příbuznost různých ač sobě podobných

látek k jiné jedné a téže látce různé stupně mohútnosti si

osobuje, že npř. draslo magnesii sráží, že hydrát olovnatý

svou vodu již teplem +150°, vápenatý teprv červeným

žárem, draselnatý konečně nižádným horkem nepouští, že

tedy draslo má větší příbuznost ke kyselině než magnesia,

vápno větší příbuznost k vodě než olovo, a draslo větší než

vápno. Jelikož pak sílu příbuznosti přímo měřiti nelze,

zkoušeli ji aspoň poměrně určovati, sestavujíce kyseliny a

zásady do řad (tak zvaných tabulic příbuznosti), ve kterých

vždy následující předešlou ze sloučenin vyhání, npř. příbuz

nost kyselin k vápnu tvoří řadu: kyselina uhličitá, solná,

sirková, šťavelová, kyseliny sirkové k zásadám: kysličník

hlinitý, ammoniak, vápno, draslo, baryt atd. Jest ale patrno,

že pořádek příbuznosti týchž kyselin pro dvě rozdílné

zásady může býti rozdílný, pak že teplo, povaha zkoušky

(zda na mokré neb na suché cestě) atd. veliký vliv si oso

bují. Švéd Bergman (ok. 1780) a Francouz Berthollet

(1803) zabývali se zpytováním těchto úkazův, ač s vý

sledky dosti rozdílnými. Bergmanova náuka, v celku podnes

panující, dí, že síla příbuznosti týchž dvou látek v týchž

okolnostech (npř. na mokré cestě) vždy ta sama, jmenovitě

npř. že množství jedné neb druhé látky rozdílu nečiní, že
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npř. smísíce síran draselnatý obojetný rozpuštěný s kyse

linou octovou v jakémkoli množství, tím příbuznost kyseliny

octové k draslu nezvětšujeme atd. Berthollet naproti tomu,

připouštěje ovšem příbuznost co základ chemických úkazův,

zastával, že síla její znamenitě závisí od okolností fysických,

teploty, kohésí, těkavosti atd., jmenovitě ale od množství

hmoty č. massy její, tvrdě, že veliké množství hmoty se

slabou příbuzností může míti tentýž nýbrž i větší účinek,

nežli malé množství hmoty se silnou příbuzností. Podle něho

i silná kyselina šlabší ze solí úplně nevyhání, ano vždy i té

slabší jisté množství (srovnalé se silou její příbuznosti a se

množstvím jejím) při zásadě zůstává. Npř. smísíce octan dra

selnatý s nadbytkem kyseliny sirkové nenabýváme pouze

síranu draselnatého a volné kyseliny octové, ale máme obě

soli, síran i octan, a obě kyseliny, sirkovou i octovou, volné

v roztoku, ač ovšem tím méně slabší kyseliny (octové) při

zásadě zůstává, čím více silnější kyseliny (sirkové) přičiňu

jeme. Taktéž při rozkladu podvojném (solí npř.) vždy zpo

čátku čtvero možných sloučenin se tvoří (npř. z uhličitanu

ammonatého a dusičnanu vápenatého : dusičnan ammonatý,

uhličitan vápenatý, uhličitan ammonatý, dusičnan vápenatý),

z nichž ale obyčejně jedna pro nerozpustlivost se vylučuje

načež ostatní tři opět se rozkládají atd., až konečně jen dvě

zbudou, že tedy rozklad podvojný ne hned zúplna ale po

stupních se děje. Dlužno vyznati, že novější zpytování více

na stranu Bertholleta než Bergmana se kloní.

47. O základě celé náuky, o kvantitativních poměrech, dle

kterých se hmoty slučují, o proporcích bylo však za věku

Lavoisierova málo pracováno, nýbrž Berthollet, tvrdě že pří

buznost chemická se všeobecnou přitažlivostí totožna, učil

též, že se prvkové uvnitř jistých mezí (maximum a minimum)

ve všech možných poměrech spojují, asi jako voda a sůl, že

tedy stálých poměrův není; vyjímal jen ta těla, která slučují

ce se nadmíru silně se shušťují, npř. voda, jež 1740kráte

menší místo zaujímá, než třaskavý plyn, z něhož povstala.

Naproti tomu povstal jeho krajan Proust a dokazoval, že kovy

s kyslíkem a sirou jen v málu poměrův se spojují a mezi

těmi stupňův přechodních není, Zkoušky rozhodly ve pro

V. Šafařík, Chemia. 47
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spěch Proustův a potvrdily zákon stálých poměrův. Tou sa

mou dobou Němec Richter četnými a zevrubnými rozbory při

spěl k rozšíření náuky o stálých poměrech a stéchiometrie

vůbec, vysvětliv jmenovitě pěkně, kterak se děje, že dvě

soli obojetné, rozloživše se rozkladem podvojným, poskytují

dvě solijiné, ale opět obojetné; pravilton docela dobře: že po

měr mezi různými množstvími kyseliny, jenžjedno a tože množ

ství různých zásad sytí, tentýž jest, buďsi kyselina jakákolvěk:

Sytili 54č. kyseliny dusičné 20.č. magnesie a 112 kysličníku

stříbrnatého, pak 40 č. kyseliny sirkové 20 magnesie a 112

kysl, stříbrnatého, je patrno, že "20:*'112="24:"his;

jestliže tedy jen pro jednu látku vyzpytovali jsme poměr, ve

kterém se slučuje se všemi ostatními (jejich rovnomocniny)

a najde se látka nová, netřeba zase tuto sloučiti se všemi

ostatními pro vyzpytování její rovnomocniny, než toliko s

jedinou.

48. Avšak rozhodný krok stal se vybudováním alo

mické theorie Angličanem Dalton-em r. 1808–10. Již dávno

přírodozpytatelé vždy víc a více lnuli k té domněnce, že se

hmoty tělesné skládají z nekonečně malých nedělitelných

částic, atomův, jež kladouce se jedna vedle druhé s meze

rami ovšem nesmírně malými viditelnou hmotu způsobují,

Zdali atomy jsou v skutku nedělitelny č. nic, jest otázka

rozumová, která zkušeností rozhodnuta býti nemůže; musímet

se spokojiti tou bezpečnou pravdou, že dělením hmoty usta

vičným docházíme do jisté meze, kde částky nabyté od těla

celého se různí. Že pak tomu skutečně tak jest, o tom nás

přesvědčuje jednoduché rozvážení: dělíce rumělku mecha

nicky nabýváme vždy jen částek rumělkových, užívajíce ale

sil mocnějších (chemických) k dělení, shledáme na

jednou, že částečky posud stejnorodé se dělí v různorodé,

částice rtuti a částice síry; tyto pak nižádným způsobem

více v různorodé rozvésti nelze. Jelikož pak síru a rtuť

uměle spojiti lze, a spojení obou vždy ve stálém poměru

se děje, musíme za to míti, že v nejmenší myslitelné, ač nám

stejnorodé částici rumělky vždy ještě aspoň dvě různé čá

stice se skrývaji, jedna rtuti, druhá síry, jejichž hmotnost

stálý poměr 100 : 16 tvoří. Ještě dalším dělením rozpadla

by se taková, s původní hmotou stejnorodá, částice na dvě
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různorodé, a takovou částici zoveme atom. Dalton pak pra

vil: Hmoty skládají se z atomův nezměnných, z toho ale

zajisté dvojí věc vyplývá; předně, že kdykoli dva atomy

dvou různých těl se sloučí, poměr ve kterém hmotnosti těch

dvou atomův k sobě stojí musí býti nezměnný (zákon stá

lých poměrův); zadruhé netřeba aby vždy atomy po jednom

se skládaly, můžeť 1 atom hmoty jedné spojen býti s 1, 2,

3 . . . atomy hmoty druhé; tuť ona různá množství druhé

hmoty, spojená se stálým množstvím hmoty prvé, též nezměnný

poměr zachovávají (zákon množných proporcí, zde prvnikráte

pronešený). Oba tedy hlavní zákonové, jenž tvoří základ

stéchiometrie a tím i celé chemie, jsou pouhý následek č.

konsekvencí atomické theorie. Daltonova náuka byla 1809

zkouškami Gay-Lussacai Humboldta o objemech, dle kterých

se plyny spojují, v nově potvrzena a stala se od té doby zá

kladem celé vědy. Znamenitý Švéd Berzelius v letech

1807–1818 nesčíslným množstvím zevrubných rozborův ur

čil rovnomocniny všech tehdáž známých prvkův, odkryl ně

kolik nových, vypátral rozborem dokonalosti před ním ne

známé složení mnoha set sloučenin, dílem dávněji známých,

dilem teprvé ním objevených, určil formule kysličníkův, ky

selin, solí atd., jakých podnes užíváme, vypracoval názvosloví

podnes panující, a dal tím celé vědě ráz, jejž co do pod

staty posud na sobě nese.

49. Posud jsme kladli příčinou chemických zjevení

býti příbuznost, nedbajíce dále o bližší a snad i nemožné

vysvětlení této příbuznosti; musíme se však tuto zmíniti o

náuce, vztahující se k této záhadě, jež dlouho panovavši již

nyní sice za nedostatečnou se uznává a dílem opuštěnajest, předc

ale znána býti musí, poněvadž názvosloví její posud se udr

želo. Víme, že při všakém dotknutí – a toť jest první

výminka činnosti chemické– električnost se budí, jedno tělo

positivně, druhé negativně elektrickým se stává. Na tom

základě zbudoval Berzelius theorii elektrochemickou, klada, že

původ chemické příbuznosti je přitažlivost způsobená električi

nou s atomy nerozlučně spojenou. Volné atomy jsou na jednom

konci (pólu) positivně elektrické, na druhém negativně; u

jedněch převládá električnost positivná, u druhých negativná,

47°
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a sice jak jedna tak druhá v různých stupních, tak že dě.

líme těla ve (více méně) elektropositivná a (více méně) elek

tronegativná. Chemické spojení při dotknutí děje se přita

žením odporných električností, které spojujíce se teplo

(a světlo) způsobují; že pak částečky již svázány zůstanou

(nerozpadávají se, jako když dvěma odporně elektrickým ku

ličkám se přitáhnouti dáme), toho příčina jest, že električnosti

obě k atomu svému neodlučně vázány jsou. Atomy sklá

dají se odpornými póly svými, tak že na ostatních volných

dvou pólech ještě električnost volná se nachází; toť příčina,

že sloučeniny prvního stupně opět vespolek slučovati se mo

hou. Rozklad sloučenin elektrickým proudem (a ten hlavně

dal původ celé náuce) děje se tudíž, že električnost přivo

diče mocněji na atomy působí než ony samy vespolek, a že

každý atom k tomu přívodiči jde, jenž má električnost od

pornou té, která v něm převládá; proto kovy a kysličníci

(vylučujíť se oni na přívodiči negativném) nazváni těla elek

ropositivná, kyslík, síra, haloví prvkové, kyseliny atd. těla

elektronegativná, nýbrž ve všaké sloučenině lišeno součást

negativnou a positivnou. Těch názvův i nyní ještě obyčejně

se užívá, ačkoliv učení samo, ze kterých vzaty, již bezmála

poodloženo, hlavně za příčinou důvodův vzatých z náuky 0

substitucí (viz dole hlavu V.).

50. Váhu jednotlivého atomu ovšem nelze určiti, neboť

ho nelze ani odděliti ani vážiti. Víme ale, v jakovém po

měru prvkové se slučují, a kdybychom věděli, kolik atomův

jednoho s kolika atomy druhého setu spojuje, mohli bychom

aspoň určiti poměrnou váhu atomův. Majíce kpř. za to, že

1 atom vodíku s 1 atomem kyslíku tvoří 1 atom vody, mů

žeme říci, že 1 atom kyslíku váží tolik co 8 atomů vodíku

a vskutku větší díl chemikův za pravdu má, že váhy atomův

různých prvkův stojí k sobě v témž poměru co rovnomocniny

týchž prvkův. Jiní pak jiný - závěrek činí, rozumujíce

takto: Nejpodobněji vidí se, že rovné objemy plynův neslože

ných (rozumí se téhož tepla a tlaku) rovně mnoho atomův v

sobě chovají. Poněvadž ale voda z 1 obj. kyslíku a z 2 obj.

vodíku se tvoří, patrno jest, že se skládá z 1 atomu kyslíku

a 2 atomů vodíku, a že formuli psáti třeba H2O (H=0,5

* **
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O=8 aneb H=1,O=16). Rovněž spojují se 2 obj. dusíku s

1, 2, 3, 4, 5 obj. kyslíku, a proto kysličníky dusíku třeba

psáti N,O, N,O,, N,O,, N2O3. Chlórovodík povstává z vody,

ana na místo 1 rovnom. kyslíku 1 rovnom. chlóru vstupuje;

jelikož pak voda H2O jest, a jedna rovnom. chlóru 2kráte

větší objem a tedy 2kráte více atomův má než 1 rovnom.

kyslíku, dlužno ji psáti Cl, a chlórovodík H2Cl, ; podobně

pak H„Bra, H2I2, H2F2; z podobných příčin pak třeba psáti

N„Hg, N2Hs, P2Hg, As,He atd., vůbec atomové číslo č. ato

mickou váhu (Atomgewicht) vodíku, chlóru, brómu, iódu, fluoru,

dusíku, fosforu, arsénu, antimonu a vizmutu položiti jen po

lovic tak velikou, co my jsme položili rovnomocninu jich.

Ve smyslu tom tedy některých prvkův atom tolik váží co

rovnomocnina, jiných ale (právě jmenovaných) jen polovici,

a rovnomocnina těch rovná se dvěma atomům.

Avšak toto psaní nelze důsledně provésti bez velikých

odporův. Jeli v rovných objemech plynův nesložených

rovně mnoho atomův, tuť musíme psáti sírovodík SHg a ky

selinu sířičitou SOo, neboť jsme viděli, že '/a obj. síry a

1 obj. kyslíku (plynných) tvoří kyselinu sířičitou, % obj.

plynné síry a jeden obj. vodíku tvoří jeden obj. sirovodíku

(III. 42); avšak ani jeden z těch chemikův, kteří píší H2O,

H,S, H,Cl, N,H,Cl, KCl, (místo HO, HS, HCl, NH,Cl,

KCl) nedrží se formulí SO2 a SHg, jenž se s isomorfismem

naskrze nesrovnávají.

Mnozí, aby formule atomické s formulemi dle rovnomoc

nin ve zdánlivé srovnání uvedli, píší H místo H2, 6l místo

Cl, HO místo H2O; to pak jsou tak zvané dvojnásobné

atomy (Doppelatome). V celku pak většina nynějších che

mikův slov atom a ékvivalent (rovnomocnina) co totožných neb

aspoň jedním významem užívá.

51. Zde také místo, abychom vytkli některé mathema

tické poměrnosti, kteréžto chemikové již dávněji pozorovali

v číslech rovnomocnin, jimž ale teprvé v novější době více

pozornosti věnováno.

Především poučuje nás pohled na tabulici rovnomocnin

nahoře položenou, že veliká část jich (kladouce H=1) poč

tem celým beze zlomkův se vyjadřuje, č, že rovnomocniny
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mnohých prvkův jsou pouhá multipla č. násobeniny rovnom.

vodíku. Jmenovitě tomu nade všecku pochybnost tak jest

při kyslíku, síře, selénu, telluru, dusíku, fosforu, arsénu,

vizmutu, fluoru, brómu, iódu, uhlíku, křemíku, cínu, lithiu,

sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, železe, kadmiu, molyb

dénu, šélu, rtuti a stříbře. Tato okolnost měla jmenovitě Angli

čana Prout-a k tomu, že tuto pravidelnost za obecný zá

kon prohlásil, tvrdě, že rovnomocniny všech prvkův jsou

multipla vodíkové. Jest ale nyní dokázáno, že nevšickni

prvkové se tomu podrobují; aspoň o rovnomocninách chlóru

(35.5), manganu (27.5), barya (68.5), niklu (29.5), kobaltu

(29.5) a olova (103.5) bezpečno jest, že základní veličina,

ze které násobeny jsou, jen polovic rovnomocniny vodíkové

obnáší; o ostatních z nedostatku zevrubnějších zkoušek na

ten čas souditi nelze.

Tím ale neruší se jiné znamenité pravidelnosti; kpř.

mnozí prvkové mají dokonce jednu a tutéž rovnomocninu

(N=Si=14; Co=Ni=29.5; Rh=Ru=Pd; Pt=Ir=0.); u

jiných jedna je dvojnásob druhé (S=2O, W=2Mo,Al=2Be);

jiných konečně tré tou měrou souvisí, že střední číslo je

polovičná summa (arithmetický průměr) obou krajných, kpř.

Br– ofI , As=## Sr=*#@k_HP: Avšak

i tyto poměrnosti jen zblízka se shodují, nikoli zevrub. Dů

ležitější ovšem jest okolnost, které znamenitý Francouz

Dumas nověji svou pozornost věnoval, že rovnomocniny

oněch prvkův, jenž patrně chemickým rázem svým (jmeno

vitě atomovým složením svých sloučenin) přirozený shluk

tvoří, jednoduché arithmetické řady se stálou differencí sklá

dají, podobné homologickým řadám složených radikálův; jako

kpř. methyl, éthyl, propyl, butyl, amyl ... tvoří přirozenou

řadu, vyznačenou největší shodou všech srovnalých slouče

nin, ve které rovnomocnina vyššího členu vždy o 14 (C,H,=14)

větší než rovnom. předchůdce, tak tvoří kpř. vodík, bór,

chróm, molybdén a šél řadu homologickou, ve které je dif

ferencí násobenina základního čísla 5, neboť B=H+(2×5),

Cr=B+(3×5), Mo=B+(4×5) a W=Mo+(9×5); podobně

rovnomocniny kyslíku, síry, selénu a telluru tvoří řadu
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8,8+8, 8+(4×8), 8+(7×8); rovnomocniny fosforu, arsénu

antimonu a vizmutu tvoří řadu 31, 31+44, 31+(2×44),

31+(4×44); rovnomocniny lithia, natria i kalia řadu 7, 7+ 16,

7+(2×16); rovnomocniny kalcia, strontia i baria řadu 20,

20+24, 20+(2×24) a j. Posud jen menší část prvkův lze

do takových řad sestaviti, dílem že mnohé rovnomocniny

posud ještě značných oprav potřebují, dílem snad že ještě

členové scházejí, jež teprv zbývá odkryti. Zajisté ale, po

daříli se většinu prvkův do takových homologických řad č.

přirozených řádův sestaviti, bude tím učiněn znamenitý po

krok v neorganické části; umělé rozdělení v kovy a neko

vy, jež ani důsledně provésti nelze, zmizí, chemie minerálná

nabude té samé tvářnosti co organická a rozdíl obou pře

stane. Konečně pak vznikne tudíž možnost, že snad někdy

bude lze všecky prvky jedné a tétéž řady vyváděti z jedno

ho základního prvku, aneb (třeba by skutečný jich rozklad

nikdy se nepodařil) aspoň dokázati, že z něho vznikají asi

tak, jako éthyl vzniká z methylu (přídavkem C,H,) atd. Že

si prvky naše nesmíme představovati co naprosto nesložené,

toho patrný důkaz allotropia; neb ta u látek nesložených

tolik co dimorfismus u sloučenin (viz doleji). Oboje nelze

jinak vysvětliti nežli jiným spořádáním atomův; patrno tedy,

že i atom uhlíku, ač nám nerozlučný, předc ještě sám v sobě

vniterných změn schopen jest, což nemožné při těle naprosto

jednoduchém. Dejme tomu, že atom uhlíku ze 6 částic se

skládá (ovšem žádnou nám známou silou nerozštěpných); za

jistéť můžeme je postaviti do 6 rohův osmistěnu aneb do

6 koutův hexagonu (diamant je osmistěnný, grafit tvoří

desky 6boké); dejme tomu, že v prvním případku částky

jsou blíž sebe než v druhém : zajistéť bude i hutnost i tvr

dost i průzračnost a barva jiná.
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HLAVA IV.

© souvislosti vlastností fysických s chemickými,

52. Jako již v době prastaré setkáváme se s tou my

šlénkou, že ve viditelném světě všecko je dle váhy a míry

spořádáno, v novější době tím více upevňuje se přesvědčení,

že všaká věda přírodní jen potud přesná č. evaktní jest, po

kud všecky výsledky v podobě číselné č. mathematické po

dati může. Budeť tedy pochopitelno, proč právě ona část

chemie, která se zabývá zpytováním vztahův mezi zjevy

chemickými a zákony fysiko-mathematickými (tepla, světla,

električnosti atd.), tak zvaná fysikální chemie, v novější době

vždy větší a větší důležitosti nabývá: vyhledáváť a podávát

ona zákony obecné, jimiž celé shluky pozorování jinak po

různělých a proto jediné nezajímavých pod jeden vzhled

se zahrnují a tím nové důležitosti a zajímavosti nabývají:

I ačkoli jednak obšírnost toho pole, jednak rozsáhlé vědo

mosti pomocné, jichž ono požaduje, a konečně také povážení,

že naše kniha jest jen počáteční (elementárná), nedovolují

nám, abychom hloub do pole fysikochemického zabíhali,

předce za nutnou potřebu uznáváme, bychom tolik z té

náuky zde podali, aby každý důležitost její a výsledkův, ke

kterýmž ona vede, oceniti mohl.

fa. Sloučenství a tvar.

53. Beztvárnost č. amorfismus. Zákon stálých poměrův

určuje, že tatáž sloučenina vždy tytéž vlastnosti má, a však

toto pravidlo podléhá některým výminkám, jež hlavně se

vztahují na tvar krystalový a vlastnosti s ním souvislé

(barvu, tvrdost, hutnost). Vímeť již nyní, že látky téhož

složení a vlastností chemických zblízka podobných mohou

fysikálně velmi se různiti, hlavně tím, že buď krystalový

tvar na sobě nesou aneb beztvárny (amorfické) jsou. Po

slední stav hlavně tím vyznačen, že v něm i nejmenší čá

stice hmoty pravidelného tvaru nemají; nesmíme tedy másti

látky beztvárné (sklo, opál, pryskyřice) a předrobno kry

stalované (celistvý vápenec, síra roubíková). Mnohé látky
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známe jen beztvárné, jiné jen krystalované, mnohé v obo

jím vidu, nýbrž můžeme je uměle z jednoho na druhý pře

váděti, hlavně pomocí tepla (síra, selén, fosfor, kyselina ar

sénová, sirník antimonový, cukr atd.), ač ne vždycky, npř.

žlutý kysličník rtuťnatý nikterak nelze změniti v červený

ani opak. Rozdíly obou vidův vztahují se z většího dílu

již nazevnějšek: hutnost a tvrdost beztvárných látek jest oby

čejně menší než týchž krystalovaných (hutnost surmy =4,7,

kermesu =4,3) roztoplivost snadnější (cukr beztvárný níže

+100°, krystalovaný při +160°), také barva, lesk atd. jsou

jiné (rumělka červená, aethiops černý). Ještě podstatnější však

jsou rozdíly hloub skryté, optické, thermické (ohledem na

teplo) a chemické. Těla beztvárná průzračná jsou isofanická,

t. j. ve všakém směru jednostejně na světlo účinkují; kry

stalovaná v jistých směrech jinak na ně účinkují než v jiných.

Sem náleží počítati dvojlom a polarisací světla ve krystalech

a hlavně vícerobarevnost č. pleochroismus, t. j. propouštění

různobarevného světla v různých směrech : platinokyanid

barnatý je podél osy krásně zelený, kolmo na osu žlutý;

minerál dichroit v prvním směru žlutý, v druhém modrý atd.

Těla beztvárná mají téměř vždy jiné potažné teplo než kry

stalovaná, tj. potřebují jiného množství tepla, aby se o tentýž

počet stupňův ohřála. Rozdíl chemický jeví se hlavně snad

nější rozpustlivostí hmot beztvárných a snadnějším účinkem

skoumadel na ně, než na hmoty krystalované. Opál (bez

tvárný křemen) snadno se v žíravinách rozplývá, křišťál

(krystalovaný křemen) nic; silikáty krystalované kyselinami

se z většího dílu těžko neb nic neporušují; mnohé však mění se

roztopením ve skla (beztvárné hmoty) a pak snadno kyse

linami se rozkládají (granát, idokras, axinit). Naproti tomu

mnohé hmoty beztvárné (kysličník chrómitý a železitý na

mokré cestě připravení, sklovitý minerál gadolinita j.), jsouce

snadno rozpustny v kyselinách, vypálením krystalovou for

mu přijímají a pak kyselinám vzdorují. Kyselina šťavelová

rychle se slučuje se žlutým (beztvárným) kysličníkem rtuť

natým, červeného (krystalovaného) se netýká. Avšak i zde

výminky jsou: síra krystalovaná rozpouští se v sírouhlíku,

beztvárná nic.
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Přechod z vidu beztvárného v krystalovaný děje se

hlavně trvalým vyhříváním (sklo a Reaumurův porculán,

síra elastická a síra žlutá), někdy délkou času samovolně

(cukr roztopený, sklovitý utrých), někdy také přítomností

látek cizích (sirník rtuťnatý mokře sražený, černý, mění se

přítomností sirníkův žíravinných v červenou rumělku). Jest

pak zmíněný přechod obyčejně provázen značným, někdy

klopotným vývinem tepla a světla: selén beztvárný mění se

teplem +100° rychle v krystalový a teploměr do něho vstr

čený vystupuje do +210" i +215°; cukr roztopený a na

+40° vychladlý dá se na vlákna přisti, ta však rychle

tvrdnou, kalnou (krystalují) a teplo zdvihá se až na +80°.

Beztvárný kysličník chrómitý, ve tmě asi na 400 – 500"

rozpálen (kdež ještě nesvítí), náhle se jasně rozpálí a změní

v kysličník krystalovaný. Sklovitá kyselina arsénová, roz

puštěná ve vřelé kyselině solné, chladem krystaluje, a ve

tmě každý krystal žlutou jasnou jiskru představuje. Por

culánovitá kyselina (viz I. 241) nejeví ten úkaz; vidno

tedy, že jiskření pochází od přechodu z vidu beztvárného v

krystalový, nikoli z krystalování. Síran draselnatý neznáme

beztvárný; ale se síranem sodnatým za horka slitý tvoří

hmotu sklovitou, a ta rozpuštěna v horké vodě krystaluje

též jiskříc.

54. Vícerotvárnost č. Pleomorfismus. Avšak nejen bez

tvárnost a tvarování pravidelné způsobují rozdíly fysických

vlastností; takéť ve krystalovém vidu jedna a taže hmota

různé vlastnosti míti může, můžeť krystalovati v různých

krystalových soustavách, a pak v každém jiné vlastnosti jeví:

toť jest, co nazýváme pleomorfism č. vícerotvárnost. Ara

gonit npř. má jako vápenec složení CaO. CO,, ale prvý jest

hranolový, druhý rhomboedrický, prvý má dvě osy optické,

druhý jen jednu, prvý je hutnější a tvrdší druhého atd.,

slovem uhličitan vápenatý je tělo dimorfické (dvoutvárné).

Podobně jsme shledali selén, síru, fosfor, uhlík, kyselinu

titaničitou, síran nikelnatý, iódid rtuťnatý pleomorfické, a

sice kyselinu titaničitou trimorfickou č. trojtvárnou (rutila

anatas čtverečné, brookit hranolový), ostatní dílem dimor

fické, dílem dimorfické i amorfické. Příčiny, které mají za
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následek krystalování v jednom neb druhém vidu, jsou roz

manité, dílem neznámé, jedna z hlavních je teplo: síra roz

topená krystaluje klinorhombicky, z roztokův odkuřováním

orthorhombicky, roztoky vápenaté za horka sražené uhli

čitanem ammonatým osazují mikroskopické krystaly arago

nitu, za chladu beztvárnou sedlinu, jež ale za čas v drob

ninké rhomboedry se mění. Aragonit ale sám pálen na

prášek ze samých rhomboedrův vápencových složený se roz

sypává. Iódid rtuťnatý, z horkého roztoku salmiakového

krystalovaný, je krásně červený a čtverečný; horkem subli

muje se v žluté hranoly rhombické. Někdy též přítomnost

jiných látek vliv si osobuje: kyselina arsénová krystaluje

z roztoku v kyselině solné oktaedricky, v louhu žíravém pris

maticky. Předc ale zdá se, že každý vid pleomor

fických těl svým vlastním stupněm tepla se tvoří, což se

podporuje pozorováním, že změnou tepla jeden vid v druhý

se mění: kyselina titaničitá, ammoniakem ze chlóridu sraže

ná a mírně žíhaná, má hutnost anatasu (3.90), silněji pálená

hutnost brookitu (4.15), mocným žárem peci porculánové ko

nečně mění se v patrný prášek rutilový (hutnosti 4.25).

Skoumadla podobně působí: síra klinorhombická sírouhlíkem

politá přerychle v orthorhombickou se mění. Některé látky

z jednoho vidu tak rychle v druhý se mění, že posud jen

jeden z nich blíže známe. Ledek obecný je dvojtvárný;

obecný tvar jeho je rhombický, isomorfický s aragonitem:

kapka však roztoku ledkového pod mikroskopem oddymujíc

osazuje vedle hranolův též rhomboedry (vápencovým po

dobné), jež ale tak rychle opět ve hranoly se mění, že

bližší jich zpytování nemožné. Také žlutý iódid rtuťnatý

jen za horka trvá, chladna hned v červený se mění. Oby

čejně při takové změně teplo se vybavuje: síra klinorhom

bická (hnědá) zahřátá na +100° mění se rychle v ortho

rhombickou (žlutou) a teploměr do ní vstrčený vystupuje

na +1129.

55. Polarisací. Nejzvláštnější jsou zjevy optické při

látkách krystalovaných. Jak známo, jen krystaly z osmi

stěnné soustavy jsou isofanické (viz nahoře III. 53), ostatní

všecky v jistých směrech světlo dvojnásob lámou, v jiných
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jednoduše; tyto poslední směry zoveme osy optické č. osy

dvojlomu, a jest v soustavě čtverečné a šesterečné jen

jedna; ve hranolových jsou dvě. S tou vlastností je spoje

na polarisací světla, t j. světlo proběhší takový krystal již

více na všecky strany se od černého zrcadla neodráží, v

jistých směrech jsouc od zrcadla naprosto pohlcováno;

nadto pak mnohé látky otáčejí plochu polarisací, t. j. když

paprsek polarisovaný pustíme na černé zrcadlo tak, aby

pohlcen byl, a vložíme do něho vrstvu hmoty takové, paprsek

je zase viděn, i aby zmizel, musíme zrcadlo otočiti o jistý

oblouk na levo neb na pravo, a podlé směru, jímž třeba

zrcadlo točiti, pravíme, že látka otáčí na pravo neb nalevo.

Krystaly takovýchto látek jsou obyčejně hemiedrické, t. j.

okazují na sobě jisté plochy nesymmetricky položené, na

jednom krystalu na pravo, na jiném podobném na levo, tak

že není možné vymysliti položení těch dvou krystalů, by

plochy jejich připadaly na sebe; jsouť ony co pravá a levá

ruka. Kpř. na přirozených krystalech průhledného křemene

bývá mezi hranolem a jehlancem pozorovati 3 malé šikmo

nasazené plošky; krystaly, při nichž ony plochy na levo

směřují, otáčejí plochu polarisací na levo, kde na pravou

stranu jdou, i plocha polarisací jimi na pravo se točí. Jest

pak možno připraviti některé z těch látek do takového stavu,

že krystalují symmetricky t. j. bez hemiedrických ploch:

nuže v tom stavu také nemají účinku na polarisované světlo.

Tak kpř. obyčejná kyselina jablečná (z řeřabin a j.) dává

krystaly hemiedrické, a také otáčí plochu polarisační na

levo, totéž činí soli její ; uměle ale lze z kyseliny fumarové

připraviti jablečnou, a ta neotáčí plochu polarisací. Máme

tedy kyselinu jablečnou opticky činnou (aktivnou) a nečin

nou (inaktivnou); první dává opět sloučeniny činné, druhá

nečinné. Kpř. jablečnan ammonatý horkem pouští vodu a

mění se v malamid (CsHsN2Og), hmotu krystalovanou, jež

také přirozeně se nachází a pak asparagin sluje. Nuže ma

lamid z činné kyseliny jablečné je sám činný, a z nečinné

zas nečinný. Alkohol amylový silně otáčí plochu polari

sační; kyanid amylnatý č. kapronitryl (C10H11 C,N= C,

H, N) žíravým louhem za horka mění se v ammoniak a
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kyselinu kapronovou (srv. II. 95); kyselina tak připravená

též silně otáčí plochu polarisací, přirozená z tuku kokoso

vého nic. Kyselina hroznová neúčinkuje na světlo polari

sované; nasytíce ji z polovice nátronem, z polovice ammo

niakem nabýváme krystalův hroznanu sodnato-ammonatého,

avšak hemiedrických, a sice z polovice na levo, z polovice

na pravo hemiedrických. Kyselina z prvních též točí papr

sek polarisovaný na levo, druhá na pravo, a tak též všecky

soli jejich. Složení obou a i samé kyseliny hroznové, všech

tří totožné = CsH,O102HO. Ta kyselina, co točí plochu po

larisací na pravo, je kyselina vinná, druhá točí ji zrovna

tolik na levo, co vinná na pravo, a sluje protivinná (Anti

weinsäure). Jiných rozdílův mezi oběma nežli krystalových

a optických není: rovné množství obou smíšených hned

zase se slučuje v (opticky) nečinnou kyselinu hroznovou.

Podobných optických rozdílův nověji mnoho nalezeno; ný

brž i v samé kostkové soustavě nalezena hemiedrie a pola

risací: chlorečnan sodnatý NaO.CIO, krystaluje v kost

kách hemiedrických, jedny mají na sobě levý tetraedr,

druhé pravý; jedny točí plochu polarisací na pravo, druhé

a levo. Zde máme rozdíly ještě jemnější nežli při pleo

morfismu vlastně tak zvaném, neboť nejen ostatní vlast

nosti, ale krystalová soustava kyseliny vinné a protivinné jsou

ty samy, toliko směr hemièdrie a polarisace jest rozdílný,

aniž lze jednu hmotu ve druhou proměniti. I zde nelze

jinak nežli rozdílné spořádání atomův za jednu z příčin té

různosti míti, ovšem ne za jedinou.

56. Isomorfismus. Jestiť on opak pleomorfismu, t. j.

krystalování různých látek v jednom a témž tvaru, s ma

lými toliko rozdíly v úhlech základních tvarův (homéomor

fism). Obyčejně různá těla různě krystalují; třeba hned

obě v jednom roztoku byla, krystaluje každé zvlášť, a na

tom zakládá se čištění soli krystalováním; nýbrž i tehdáž,

když obě různé soli smíšené jeden tvar mají (kpř. NaCl a

NaO.ClOg), krystaluje předce každá zvlášť. Mnohdy ale

hmoty složení ovšem dle prvkův různého, atomicky však

srovnalého, krystalujíce z jednoho roztoku neoddělují se,

nýbrž všaký krystal jest z obou solí v poměru neurčitém
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šen ; ba, co nad to, krystal jedné té soli, vložen do roztoku

druhé soli, roste dál beze všeho rozdílu; osmistěn kamence

chrómitého violový obkličuje se v roztoku kamence hlinité

ho soustředními vrstvami bílými; podobně děje se se síra

nem a selénanem měďnatým a j. Vytkli jsme co podobná

skupení již některé dusičnany (SrO. NO,,BaO.N0s,PbO.N0)

osmistěnné, kamence, taktéž osmistěnné (hlinitý, železitý,

chrómitý a manganitý, mezi hlinitými zase hl. ammonatý,

hl. sodnatý a hl. draselnatý). Soli NiO.S03+6aq, NiOSe0,

+6aq aZnO.SeOa+6aq krystalují všecky čtverečně s roz

dílem uhlův nepatrným a štípatelností kolmo na osu, Po

dobně tvoří isomorfickou řadu soli. ZnO.SOa+7aq, NiOSO,

+7aq, MgO.SOa+7aq, MgO.SeO,+7aq, MgO.CrOa+7aq

(orthorhombické), jinou řadu soli NH,O.SO, KOSO,

KO.Se0a, KO.MnOa, KO.CrOa (orthorhombické nejen s uhly

základního tvaru velmi zblízkarovnými, ale také sjedním a tímže

složením krystalův dvojčatných). Byloť již vyloženo, že hmoty

isomorfické ve všakém poměru jedna druhou zastupují, zo

veme to náměstkování (Vicariiren) a součásti různé v takové

směsi náměstkové. Můžemeť si v krystalu smíšeném ze

soli hořké a skalice bílé mysliti směs obou solí vodnatých

dle poměru rovnomocnin, aneb obou solí bezvodných +7aq,

aneb obou zásad +SOa (tak aby kyselina měla 3kráte více

kyslíku než obě zásady dohromady) +7aq, aneb konečně

obou kovův dle rovnomocnin : +O+SO3+7aq. Tož pak

lze vyjádřiti způsobem psaní takto MgO,SO8+7aq, ZnO.S0,

+7aq aneb (MgO,SOa, ZnO.SO,)+7aq aneb (MgO, ZnO)S03

+7aq aneb (Mg, Zn)O.SO,+7aq; značíce tedy směs isomor

fickou klademe mezi součásti komma místo puntíku. Uhly

hran krystalův isomorficky smíšených leží mezi uhly látek

obou nemíšených, blížíce se k uhlům hmoty té, která ve směsi

převládá.

57. Slova isomorfism užívá se (jako již dotčeno bylo

III. 36) velmi hojně ve smyslu ještě jiném nežli právě vy

loženém, soudíce z isomorfismu celé řady solí se společnou

kyselinou na isomorfism zásad, aneb při společné zásadě na

isomorfism kyselin atd. Takkpř. zovemezásadySrO, BaO,Pb0

aneb kyseliny SO3, ScOa, CrO, aneb kovy Al, Cr, Fe
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isomorfické, ač tvary jejich z většího dílu neznáme, poně

vadž jejich sloučeniny: SrO.NO3, BaO.NO3, PbO.NO, pak

MgO,SO, MgO,SeOa, MgO.CrOa a Al2O3, Cr2O3, Fe,O,

isomorfické jsou. Zkušenost tuto závěrku mnohdy potvrzuje,

jindy alene.Jasnorudek atemnorudek,AsSa3AgS a SbSg3AgS

jsou ismorfičtí, sirníci AsSa a SbSa též, kovové konečně

As a Sb též; naproti tomu sírané MgO,SOa+7aq, NiO.SO,

+7aq a ZnO.SOa+7aq jsou isomorfičtí, kysličníci pak

MgO, NiO, ZnO nic, neboť první dva jsou osmistěnní, třetí

je šesterečný (rhomboedrický). Podobně zoveme fosfor a

arsén isomorfické pro isomorfism apatitu (3 CaO.PO3), pyro

morfitu (3PbO.POS) a kampylitu (8PbO.AsOs), ač arsén

rhomboedricky, fosfor oktaedricky krystaluje; zoveme tedy

často prvky neb kysličníky jen proto isomorfické, že sro

vnalé součásti isomorfických sloučenin tvoří; v tom smyslu

posud známí prvkové tvoří dvanáctero isomorfických hro

mad, jež pro užitek a důležitost věci sem klademe:

1) Síra, selén, (tellur), mangan, chróm. Tak kpř.

PbS, PbSe, PbTe, AgS, AgSe mají všecky tvar kostkový;

zvláště pak srovnalé soli kyselin S0a, Se0a, MnOa, Croa

bývají isomorfické.

2) Hořčík, vápník, mangan, železo, kobalt, nikl, zinek,

kadmium, měď tvoří obecně tak zvaný shluk hořčíkový (Ma

gnesiagruppe). Větší díl jich dává uhličitany rhomboedrické

uhlův a štípatelnosti zblízka rovných. Všickni poskytují co

sírané se síranem draselnatým (neb ammonatým) a vodou

soli isomorfické (monoklinoedrické) MO.SO,+KO.SO,+6aq

(M=kov toho shluku), a v těchto solích (tak zvaných po

dvojných síranech shluku hořčíkového) náměstkuji všecky

kovy téhož shluku bez rozdílu, třeba všickni najednou. Též

MgO a NiO, MnS, a FeS, mají jeden tvar.

3) Mangan, železo, chróm a hliník. Kysličníci Fe,O,

Cr2Oa, Al2O3, sloučeniny jejich s kysličníky shluku přede

šlého (spinelly) a pak kamenci dokazují dostatečně isomor

fism toho shluku.

4) Vápník, strontium, baryum, olovo. Dusičnany osmi

stěnné, uhličitany prismatické (aragonit, strontianit, witherit,

běloba), sírany taktéž rhombické (merotec, célestin, anglesit
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=PbO,SO,), konečně minerály CaO.WO, a PbO.W0, (čtve

rečné) jsou zde důkazem.

5) Šél a molybdén. Minerály PbO.MO, a PbO.W0,

oba jsou čtverečné.

6) Cín a titan. Cínovec a rutil oba čtvereční, uhlův

totožných.

7) Palladium, platina, iridium, osmium. Bichloridy jejich

se chlóridy žíravin (kpř. PtCl, KCl) všickni mají za tvar

osmistěn.

8) Ammonium a kalium poskytují soli tvaru totožného

kpř. KOSO, a NH,O.SOa: Natrium z většího dílu se odchy

luje, ač ovšem ve složitějších látkách (kamencích, živcích)

za sebe náměstkují.

9) Natrium a stříbro. NaCl=AgCl (osmist.), AgO.S0,

=NaO.S0a = AgO.SeO, = NaO.SeO, (rhomb.) se shodují;

NaO.NO3 (rhomboedr) a AgO.NO3 (prismat.) se sice ne

shodují, ale sůl podvojná z obou je rhomboedrická.

10) Stříbro a zlato. Přirozené krystaly zlata mají vše

cky možné proporce stříbra v sobě. Ve sloučeninách se

isomorfism nemůže ukázati, pro sloučenství téměř vždy ne

srovnalé (AgO, AgCl a AuOa, AuCla)

11) Fosfor, arsén, antimón, vizmut, (tellur). Posledních

čtvero krystaluje v rhomboedru, jehož osové hrany leží mezi

85°4' a 87°40'. Fosfor sice tvoří osmistěny, ale soli sho

dují se s arséničnany. Taktéž tvary oxydův, sulfidův a solí

velmi znamenitě se shodují.

12) Chlór, bróm, iód (a dílem fluor), jakož dokazují

NaI, NaBr, NaCl, CaF (kostky) a NaCl+4aq, NaBr+4aq

a NaI+4aq (monoklin.)

Tento přehled jest užitečný, abychom věděli, kterých

prvků sloučeniny nejhojněji bývají isomorfické, nesmíme aleis0

morfism všech členů takového shluku považovati za věc vyjedna

nou, ani nesmíme naopak souditi, že srovnalé složení vždy má

za následek isomorfism ; kpř. PbO.CrO, a PbO.MO, (prvé

monoklin, druhé čtverečn.), neb KO.ClO. (monokl.) a KO.Br0,

(kostk.), aneb PbO. CrOa (monokl.) a PbO.SO, (orthorh)

58. Kyselina cíničitá a titaničitá (rutil, cínovec) jsou

isomorfické, druhá ale spolu trimorfická (rutil, anatas, bro0
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kit). Nuže kysličník cíničitý (žena páry chlóridu cíniči

tého a vody skrze řeřavé trouby) krystaluje také rhombicky,

je tedy také dimorfický; ale památno, že druhý tvar opět je

isomorfický s brookitem; oba dimorfičtí vidové těch dvou

kysličníkův jsou navzájem isomorfičtí – a toť jest, co sluje

isodimorfism. Kysličník antimonový (prismatický, bělotec)

je isomorfický s arsénovým prismatickým (viz I. 241 a na

hoře III. 54), avšak utrých krystaluje hlavně oktaědricky.

Nuže v Algiru nalezeno celé ložisko kysličníku antimonové

ho oktaedrického (Sénarmontit nazvaného); jsouť tedy i ti

dva isodimorfičtí.

Vzácnější jsou případkové, ve kterých isomorfism není

spojen se srovnalým složením, kpř. isomorfism nadmanga

nanu a chlóristanu draselnatého (KO.Mn,O, a KO.CIO,

oba rhombičtí). Podobně sirník mědičnatý (Cu„S) ve slo

žených sirnících krystalovaných náměstkuje za sirník stří

brnatý (AgS) beze změny tvaru, ač volný prvý je prisma

tický, druhý kostkový; podobně síran železnatý (FeO.SOa

+7aq, monoklin.) a měďnatý (CuO.SOa +5aq, triklin.) kry

stalují ve všakém poměru dohromady. V tomto případě

památno, že isomorfická směs má tvar soli té, jenž pře

vládá, a pak má i druhá sůl tolik vody co sůl hlavní; buď

tedy směs tvoří krystaly monoklinické složené dle vzorce

(FeO,CuO). SOa+7aq, aneb triklinické se složením (CuO,

FeO). SOa+5aq. Konečně isomorfism sloučenin docela

různých NaO.NO3 a CaO.CO, (arragonit) = hranolové

BaO.Mn,O, a NaO.SO, (Thenardit) = hranolové, vápenec a

stříbrorudek (šesterečné) a j. více (takové hmoty nazvali che

mikové heteromerické) nutí nás, abychom soudíce z isomorfismu

sloučenin na isomorfism součástí byli opatrní, neboť mnohdy

velmi se podobá, že isomorfism dvou solí, kpř.

Al,O,3SOa+NaO.SOa+24HO

Al,0,3SOa+KO.SO,+24HO,

spíše tomu co v nich společného (neb toho více jest) náleží,

než tomu co v nich různého (Na, K). Předce však jest isomor

fism jedna z nejdůležitějších pomůcek chemie a (nade vše

cko jiné) mineralogie; o sloučenství mnohých minerálův

48
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neměli bychom ponětí neznajíce náměstkování, a to budiž

nám omluvou, že jsme zde obšírněji o tom předmětu pojednali

59. Způsob, kterým fysikové a chemikové tyto zvlášt

nosti vysvětlují, asi takto zní: Vímeť, že všaký atom těla

složeného se skládá z několika atomův jednoduchých, oby

čejně pak zovou se tyto složené atomy, na rozdíl od posled

ních základních částic tělesenstva, molekuly (latinsky mole

cula = břeménko). Tak kpř. jeden atom, lépe řečeno

jedna molekula vody skládá se z dvou atomův, jednoho vo

díkového, druhého kyslíkového. Při různých videch jedné

a tétéž látky má se za to, že složení atomů je v molekule

všude jednostejné, že ale způsob, kterým se molekule sklá

dají, u nich různý jest; kpř. v krystalovaném vidu že podle

přísného pořádku složeny jsou, v beztvárném ale docela

nepravidelně, a že z té příčiny v druhém případku větší ob

jem (menší hutnost) mají a snadněji skoumadly se nažirají

Při isomerických látkách ale, jejichž molekuly z týchž a

tolikýchž atomův jsou složeny, kpř. síran rtutičnatý a siřičitan

dvojrtuťnatý, Hg,OSO2 a 2HgO,SO, aneb kyselina kapro

nová i máslan éthylnatý, C12H,2O, a C,H,O.CsH2Oa, tu prý

(jakž ovšem očividno) nejen molekuly různým způsobem

dohromady srůstají, ale i samy docela jiným způsobem

každá z atomův svých jsou zbudovány. Podlé té domněnky

ale měli by rozdílové různých vidův téže hmoty rozpuště

ním mizeti (neboť v roztoku přestává pravidelné složení

molekul), a předce beztvárná kyselina arsénová v roztoku

světelkuje, krystalovaná nic, rozpuštěná kyselina vinná točí

plochu polarisací na pravo, hroznová netočí atd. Různé vidy

plynův pak dokonce nelze vysvětliti různým spořádáním

atomův, neboť v plynech nemůžeme sobě mysliti části než

dokonale pohyblivé; a předce kyslík elektrisováním se mění

v látku docela rozdílnou (ozón I. 65), chlór ve tmě připra

vený s vodíkem se neslučuje, na slunci postavený pak i ve

tmě se s ním spojuje a j. Mnozí vysvětlovali různé vidy

přítomnosti různých allotropických odrůd hlavního prvku v

sloučenině, myslíce kpř., že v opálu je beztvárný křemík, v

křemenu krystalovaný, v osmistěnném kyzu železném síra

žlutá, v hranolovém hnědá atd. Ale tím není nic vysvětleno,
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pokud není vysvětlena allotropie sama. Vidno, že i zde ještě

mnoho záhad, nýbrž hlavní záhada nevysvětlena. -

b) Potažné objemy.

60. Porovnávajíce objemy, dle kterých se tekutiny a pe

vniny slučují, nenabýváme těch jednoduchých výsledkův co

při plynech. Jelikož se hmoty (na váhu) dle stálých pomě

rův slučují, a poměr objemu k váze (potažná váha, lépe hutnost)

při jedné a téže látce stálý jest, slučují se ovšem i dle stálých

objemův; avšak viděli jsme, že při vzájemném slučování

plynův a par, měříce je přirozeným jich měřídkem (obje

mem), rovně památných nýbrž jednodušších zákonův jsme

se dopídili, než vážíce je; neboť s malými výjimkami jen

tré rozdílův máme, t. hmoty, jichž rovnom. jednou, dva

kráte a čtyřikráte tolik místa vyplňuje co 1 rovnom. ky

slíku. Hutnost látek (h) určuje se dělením váhy (v) obje

mem (o): h = -:- budeť tedy na vzájem objem kvocient

z hutnosti do váhy O =→ a poněvadž chceme objem

rovnomocniny, musíme děliti hutnotou do váhy jedné rovno

mocniny. Čísla tak nabytá zoveme potažné objemy (speci

fische Volume), poněvadž jsou jen poměrná; neb rovnomoc

niny jen takovéže jsou; máli býti objem určitý, musíme si

mysliti váhu určitou, kpř. myslímeli si rovnomocniny vážené

na grammy, budou objemy měřeny na kostkové centimetry.

Kpř. u síry máme v (t. j. rovnomocninu) = 16, h (hutnotu)

16

= 2,07, tedy o – '207

má objem 7,7 kubických centimetrův. Mnozí chemikové

zovou tato čísla objemy rovnomocné (Aequivalentvolume) aneb

atomové (Atomvolume).

61. Přítomná tabulice okazuje potažné objemy hlavních

prvkův. Kdežto potažné objemy všech plynův buď jsou si

rovné, aneb 2kráte i 4kráte větší jedny druhých, pohled na

tabulici přesvědčuje nás, že při hmotách pevných poměrů je

mnohem více, a daleko ne tak jednoduchých. Předce však

= 7,7, t. j. 16 grammův síry

48*
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pravidelnost ta se zjevuje, že prvkové srovnalí, jmenovitě

isomorfičtí, rovné neb zblízka rovné potažné objemy mají, tj.

atomy jejich, jakkoli váhy rozdílné, téměř stejně velké místo

vyplňují, kpř. síra, selén, tellur; chlór, bróm a iód; železo,

mangan, chróm, nikl, kobalt atd.; šél a molybdén; platina

palladium, iridium a rhodium. Jiných srovnalých prvkův

mají se k sobě co 1 : 2 (Li a Na, Na a K) neb 1; 1%

(Ca a Sr neb Ba).

Hmota

|

rovnomoc.=v hutnota=h potažný objem 0 = v |

h

síra hranolová

– polohranolavá

Selén zrnitý

– beztvárný

tellur

\"; (tlakem zte

V kutělý)

l!"iód

fosfor (bílý)

arsén

antimon

vizmut

chróm

mangan

železo

kobalt

nikl

UII'3l11

měď

lithium

};kalium

kalcium

strontium

baryum

rhodium

\#m

#platina
šél

molybdém

rtuť

olovo

Stříbro

zlato

103.5

108

196

2.07

1.98

4.80

4.28

6,24

1.33

2.99–3,19

4.95

1.

#

118.-6

|

,284

1 5

175–183

1380

11,33

10.57

19.34

8 6

|

10 2

10.2

· 62. Že pak čísla daleko tak dobře se nesrovnávají jako

u plynův (příklad řada fosforu i arsénu, kde odchylky ve

liké jsou, ačkoliv srovnalost těch prvkův ve všakém ohledu
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znamenitá), toho příčina dílem i ta, že plyny všecky váženy

při 0° a tlaku 760 millimetrů, kdežto hutnoty pevných těl

všecky vzaty při obecném teple (asi+20"), při fosforu tedy

jen asi 30° pod stupněm tepla, kterým taje, při · zlatě ale

aspoň 1200" pod tímže tepla stupněm. Mimo to různé hmoty

různě se teplem roztahují, měla by tedy hutnota všech hmot

v stejné dálce od tepla, kterým tají, při tekutinách stejně

od tepla daleko, kterým vrou, neb lépe při samém varu

určena býti.

Avšak nejen srovnalí prvkové, také srovnalé slouče

niny mívají jednostejné potažné objemy, kpř. SiO2, TiO2,

SnO, TaO,, = 10,6–11.5; AsS, SbSg, BiSa=35–37; NaCl,

SrCl, BaCl=26.9–27.8; všickni spinelové t. j. vše

cky osmistěnné sloučeniny monoxydův se seskvioxydy

(MgO.Al,O, ZnO.Al,Oa, MgO.Cr,O, ZnO.Cr,Oa, ZnO.Fe,O2,

FeO.Fe„O,) mají pot. obj. = 20,7 – 22,8, hořká sůl i skalice

bílá = 70, witherit a běloba 20,5 atd. Hmoty jen homéomor

fické mají pot. obj. rozdílné, ale tím bližší k sobě, čím menší

rozdíl uhlův krystalových, kpř. hranolové karbonáty(Ba, Sr,

Pb, Ca) pot. obj. = 22,9 – 17,1, rhomboědrickě karbonáty

(Zn, Mg, Fe, Mn, Ca) pot. obj. =14,2–18,4. Nýbrž i hete

romerické hmoty (viz nahoře III. 58) okazují pravidelnosti

svých objemův potažných, kpř. KO.NO,+47a, BaO.CO,=22,9

47,3 37,6

# , NaO.NO, = 37,6 = CaO.CO,=18,4= 2

Naproti tomu má při hmotách pleomorfických každý vid jiný

obj. pot. Sa=7,7 Sß=8,1, arragonit = 17,1, vápenec = 18,4

63. Poměry, ve kterých při slučování pevnin a tekutin

objem součástí s objemem celku stává, daleko tak důkladně

neznáme, ani v nich není té jednoduchosti co při plynech,

ač některá pravidla lze vystaviti. Tak kpř. olovo má pot.

obj. 9,2 a stříbro 10,2, dusičnané obou kovův PbO.NO,=37,7

a AgO.NO,=389, ale 37.7–9.2=28,5 a 38.9.–10.2=28.7,

zblízka rovné (v průměru 28.6). Myslímeli si tedy dusič

nany složeny M+NOe (M-kov), má skupení NOg pot. obj.

28,6. Podobně máme pot. objemy:

= téměř



PbO– 11,9 Pb=9,2 tedy PbO – Pb =2,7

CdO= 9,1 Cd=6,5 „ CdO–Cd =2,6

CuO= 6,2 Cu=3,6 „ CuO – Cu =2,6

ZnO= 7,2 Zn=4,6 „ ZnO – Zn =2,6

Fe„Oa= 15,3 Fe=3,6 „ toopr. =2,7

Je tedy pot. obj. kyslíku ve všech těch kysličnících a

2.6, a mohlo by se zdáti, že vůbec pot. obj. sloučeniny je

roven účtu pot. objemův součástí; tomu však veliké množství

případův odporuje. Kpř. pot. obj. Cu,O=12,4, tedy kyslík

v něm 12,4–(2×3,6)=5,2 dvakráte tolik co v předešlých,

v kysličníku cíničitém (SnO,=10,6 Sn=8,0) naproti tomu

jen polovic tolik = 1,3. Podobně v solích lehkých kovův

nelze kovu dáti tentýž obj. pot. co kovu volnému, neboť

npř. pot. obj. sírana draselnatého =33,7, draslíka =456,

tedy součást větší obj. má než celek. Z toho soudíme, že

draslík vcházeje do sloučenin objem svůj zmenšuje, kdežto

větší díl těžkých kovů v solech původní pot. obj. zachová

vá. Dusičnan draselnatý (KNO.) má pot. obj. 523(=#)
j

nahoře jsme uznali, že součást NO3 v dusičnanech má pot

obj. 28,6, bude tedy pot. obj. draslíku v ledku = 52,3–28,6

=23,7 t. j. polovice pot. obj. volného draslíku, tak že dra

slík na polovici původního objemu zhuštěm.

64. Potažné objemy tekutých sloučenin třeba jest srov

návati při teplotách, při kterých páry tekutin jednostejný

tlak způsobují, npř. při varu (kde všecky páry tlak 1 atmo

sféry způsobují). Důkaz toho tvrzení jest ten, že porovná

vajíce hutnoty a pot. obj. tou cestou nabyté, odkrýváme pra

videlnosti, jichž v číslech obyčejnou teplotou určených na

prosto není. Tak npř. pod tou výminkou pozorujeme, že

isomerické látky mají jednostejné pot. objemy: mravenčan

methylnatý (bod varu 36°) a kyselina octová (bod varu 118")

mají oba empirické složení C,H,O, a pot. obj. 365; kyse

lina máselná (bod varu 156") a octan éthylnatý (bod varu

74") empir. slož. = CsHsO, pot. obj. = 107,8 a mn. j.

Dále pozorováno jest, že stejné rozdíly v atomickém složení

dvou hmot také bývají spojeny se stejným rozdílem pot.
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objemův; npř. kyselina mravenčí C,H,O, pot. obj. =413, oc

tová C,H,O,=636,propionová CgHgO,=854, máselnáCsHsO,

1071 atd. Zde patrně za každý přírostek o C,H, pot. obj. se

zvětšuje o 22, tentýž přírůstek panuje v řadě složených éthe

rův atd. Srovnávajíce sloučeniny téhož radikálu se chlórem

a se brómem shledáme, že sloučenina, jež na místě Cl, obsa

huje Br, má pot. obj. o 5 n větší, npř. C,H,Cl2=86 B,H,Bra

=97, zato však sloučeniny, z nichž má jedna o C, více ale

Hn méně než druhá, mají pot. obj. jednostejné, npř. benzoan

éthylnatý C1sHoO, a valeran éthylnatý C14H,,O, = 1736;

přírůstek o O, spojený s úbytkem o H, nemění obj. pot., npř.

líh C,HgO2 a kyselina octová C,H,O, obé = asi 63. Také

při tekutých sloučeninách zdá se, že někteří prvkové ve slou

čení vždy jeden a tenže pot. obj. zachovávají (C=H=55

Cl=222, Br=278, Cy=28, NO,=33, I=375), přičemž je

památno, že pot. obj. brómu, kyanu a kyseliny dusičelé ve

spojení je týž co volných (tekutých); jiných prvkův naproti

tomu (O, S) není ve všech sloučeninách tentýž. Také jeden

a týž pot. obj. při docela rozdílném složení ještě hojněji

při tekutinách než při pevných tělech se ukazuje, npř. ky

selina propionová, octan methylnatý, mravenčan éthylnatý,

chlóroform, dvéchlórid éthylénatý, iódid éthylnatý a kyanatan

éthylnatý: ti všickni mají pot. obj. 85–86.

V celku je tolik jisto, že také objemové tekutých a pevných

hmot u přirovnání k objemu součástí znamenité pravidel

nosti objevují, ale úplné jich vyjasnění teprv budoucnosti

náleží. Nicméně již i nyní potažný objem ku znamenité

pomoci bývá chtějícím bezpečně určiti, kam sloučenina po

vahy pochybné náleží. Kpř. beryllium v jediném poměru

s kyslíkem, chlórem atd. se slučuje, i bylo pochybno, jeli

poměr atomový G,O, (G=7) aneb GO (G=47); druhé jest

jednodušší, a na tu stranu svědčila okolnost ta, že síran be

ryllitý se sírany žíravin nedává kamenec. Ale hutnota kyslič

níku beryllitého je 3 : 02; druhá formule dává pot. obj.

# = 4:2, což se s nižádným jiným kysličníkem nesrov

38

nává, prvá pak 503 = 126, což se velmi dobře hodí ke
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srovnalému kysličníku hlinitému (pot. obj. = 130). Poz

ději objeven isomorfism obou kysličníkův a tím první důvod

potvrzen.

c) Souvislost úkazův chemických s teplem.

65. Vztahové, tímto ohledem posud na jevo vynešení,

řadí se hlavně do trojí řady. V jedné stojí souvislost mezi

sloučenstvím a teplotou varu, v druhé potažné teplo různých

látek, ve třetí různé množství tepla při slučování různých

látek (hoření v širším smyslu) vybavené.

Co se první týče, pozorováno jest obzvláště v homo

logických řadách organických sloučenin, že stálému rozdílu

ve složení odpovídá stálý rozdíl v teplotě varu; npř. v řadě

mastných kyselin, příslušných alkoholův a složených étherův

za každé C,H, bod varu se mění o 19", v řadě uhlovodíkův

benzolových o 22°5, v řadě homologické s dvébromidem

éthylénu (C,H,Bra, CgHgBra, CsHsBr, atd.) o 15" atd. Na

hražení 2 rovnom. vodíku 2ma rovnom. kyslíku zvyšuje bod

varu o40" (npř. alkohol +78°, kyselina octová +118°, alkohol

amylový+135°, kyselina valerová +175°), nahražení 4 rovnom.

vodíku 4mi rovnom. uhlíku o +78° (npř. kyselina valerová

+175°, benzoová +253°). Sloučeniny isomerické mají oby

čejně různé teploty varu, jen metamerické složení srovna

lého, npř. octan methylnatý, mravenčan éthylnatý a. j. tentýž,

Porovnávajíce sloučeniny z blízka si podobné, npř. kyselinu

propionovou (CgHgO, bod varu +137°) a benzoovou

(C14H2O, bod varu +253") aneb angelikovou (C10H30,

bod varu +185°) a valerovou (C10H,oO, bod varu

+175°) vidíme, že přistoupením n rovnomocnin uhlíku

bod varu o n 14°5 a ubytím n rovnom. vodíku o n5" se

vyvyšuje. Avšak tyto pravidelnosti platí jen v úzkých me

zech a nikoli obecně.

66. Různé hmoty na jeden a tenže stupeň tepla zahřáté,

npř. na 100°, obsahují v sobě velmi různé množství tepla,

potřebují tedy různé množství tepla, aby na týž stupeň

teploměru se rozehřály. O tom se přesvědčujeme, ponořu

jíce různé látky na +100° zahřáté po 1 libře do 1 libry
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vody ledové; voda nad míru nerovně se jimi otepluje. Zo

veme chápavost tepla č. potažnou teplotu poměrné množství

tepla, jehož potřebí aby se 1 kilogramm látky z 0° na +1",

tedy o 1" rozehřál. Tak npř. je potažné teplo hliníku 0214,

síry 0203, železa 0.114, mědi 0095, platiny 0032 atd.

Umnožujíce tato čísla rovnomocninami týchže látek, doví

dáme se, kolik tepla pohlcuje jedna rovnomocnina jich, než

se o 1" zahřeje. Tak nabýváme čísel: hliník=294, síra

324, železo 3:19, měď 3:02, platina 3:20 atd., slovem vidíme,

že potažné teplo 1 rovnomocniny téměř všech prvkův jedno a

totéž. Při jiných však potažná teplota rovnomocniny jiná:

fosfor=585, arsén= 6:10, iód = 6:88, antimon=6'11, zlato

=638, vizmut=641 atd. Čísla jsou si opět zblízka rovna,

ale cožpamátnější jest, jsou v průměru dvojnásob předešlých.

Toť teda lze vyřknouti pravidlo: Jedna rovnomocnina růz

ných těl jednoduchých potřebuje, aby se o rovně mnoho stup

jiův zahřála, buď rovně mnoho tepla, aneb u jedněch 2kráte

tolik co u druhých. Jinými slovy zákon zní: Potažné teploty

prvkův jsou buď rovnomocninám obráceně poměrny, aneb

dvakráte menší než dle toho pravidla náleží. Do druhého od

dílu náleží bróm, iód, fosfor, arsén, antimon, vizmut, stříbro,

zlato, sodík, draslík; mezi plyny chlór, vodík, dusík. Kdyby

tedy potažné teplo jedné rovnomocniny všech prvkův totéž býti

mělo, musili bychom rovnomocninu vodíku, dusíku,brómu, iódu,

fosforu, arsénu, antimonu, vizmutu, draslíku, sodíku, stříbra,

zlata rozpůliti, píšíce H2O, K2O, K2Cl2 atd. Ale to pravi

dlo lze rovně málo provésti, jako ono hořejší, že rovné objemy

plynův rovně mnoho atomův mají, pročež od těchto thermic

kých rovnomocnin upuštíno.

Že ostatně potažné teploty rovnomocnin jen zblízka se

shodují, ne zcela, snadno jest pochopiti. Rovnomocnina je

nezměnitelna, potažné teplo změnitelné; npř. u bílého fos

foru=0*189, u červeného 0.170, u vypálené mědi 0095, u

kované 0.093; hlavně však zvětšuje se teplem, pročež nelze

vlastně pot. teploty tekutin a hmot pevných přímo srovná

vati. Bróm npř. mezi +13° a +58" má pot. teplo=0113,mezi –20° a –78° ale = 0.084. J. •

Také při sloučeninách srovnalých často pot. teplo jedné
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rovnomocniny je totožné, npř. MgO=49, MnO=56, Cu0

= 56, ZnO=51, HgO=56, PbO=57; aneb TiO,=70,

SnO,=69, aneb MOg=93, WO,=93, aneb AsOa=126,

SbOs=130, BiOa=140, VOa=149 atd. Paměti hodno,

že i zde Cu„S=96 a AgS=93 se srovnávají, jakkoli slo

žení nesrovnalé.

67. Thermochemia. Při každém chemickém pochodu

(skladu, rozkladu) změna teploty se jeví, teplo se vybavuje

aneb pohlcuje a tím zahřátí neb ochlazení děje. Jest však

zevrubné měření těch změn již o sobě těžká věc, a k tomu

přidává se obtíž druhá: při každém téměř ději chemickém

je změna skupenství, a ta sama již má za následek vázání

neb uvolnění teploty, a je těžko, z většího dílu nemožno,

říci, jaka část té změny rozkladu neb skladu a jaká změně

ve skupenství náleží. Proto, ačkoli mnoho zkoušek již

činěno, málo předc obecných pravidel vynešeno, a čísla

daná jen přibližitelnou platnost mají.

Měření tepla vybaveného děje se kalorimetrem t. j. ná

strojem kolkol vodou tepla známého obklíčeným, jenž tedy

všecko teplo beze ztráty pohlcuje, a udává se na jednice

tepla, t. j. množstvím liber neb kilogramův vody, jež by

teplem uvolněným z +0" na +1° se byly ohřály. Nej

líp známe množství tepla hořením různých hořlavin zploze-.

ného. Jedna rovnomocnina nasledujících hmot hoříc vyvi

nuje jednic tepla:

H=34460 CO=33640 C,H,=209000 C,H,=332000

1 č. dlé váhy 34460 2400 13060 11860.

Lepšího ponětí nabýváme potahujíce míru tepla vyba

veného na to množství látky, jež se hoříc spojuje s 1 č. dle

váhy kyslíku. Počet je snadný; 1 č. uhlíku dává 8060 jednic

tepla; 6 č. uhlíku slučuje se se 16 č. kyslíku, 1 č. uhlíku

se 16 č. kyslíku; vyvine se tedy při hoření uhlíku za 1 č.

6 , , · · · · · -

stráveného kyslíku 8060×6= 3030 jednic tepla. Francouz

16

Welter byl původně vystavil domněnku, že množství tepla

vybaveného v tom poměru je větší, ve kterém hmota více

kyslíku ku spálení potřebuje, t. j. že za jednici stráveného
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kyslíku vždy rovně mnoho tepla se vybavuje, že tedy úči

nek paliva lze měřiti množstvím stráveného kyslíku; ta

však se nepotvrdila, neboť množství tepla vyvinutého za 1

část kyslíku obnáší při všech známých organických hmotách

3100–3900 jednic, při uhlíku (uhlí dřevěném) 3030, ale

při kysličníku uhelnatém 4200, vodíku 4200, fosforu (bílém)

4600, zinku 5300 (největší ze všech čísel); nejmenší všech

čísel má měď (2400) a síra (2200), prostřední cín (4200) a

železo (4100). Ostatně těla vícerotvarná ve všakém vidu

svém různý účinek mají, npř. síra žlutá 2220, hnědá a bez

tvarná 2260, fosfor bílý 4610, červený 3940, uhlí dřevěné 3030,

tvrdé z křivul na plyn osvětlovací 2150, grafit (vysokopecní),

2070, diamant 2072. Teplo vyvinuté jedno jest, ať pak se

spálení děje najednou neb po stupních, npř. ať se uhlík

hned spálí na kyselinu uhličitou, aneb zprvu na kysličník

uhelnatý a ten pak na kyselinu uhličitou 1 rovnom. uhlíku

(uhlí) měníc se v CO dává tepla 14840 jednic, a 1 rovnom.

kysličníku uhelnatého hoříc dává tepla 33640 jednic; měnili

se ale uhel hned v kyselinu uhličitou, dává 1 rovnom. jeho

48480 jednic tepla; jest pak 14840-+33640=48480.

Velmi mnohé sloučeniny dávají spáleny zblízka tolik

tepla, co úhrn součástí, npř. C,=24 částí=193900 jednic a

H,=138800, C,H,=332000, ale 193900+138800 vskutku

332700, mnohé jiné pak toho pravidla se nedrží. Tak npř.

isomerické látky organické spáleny nerovně mnoho tepla

vyvinují, npř. 1 část kyseliny máselné 5600 jednic, 1 část

octanu éthylnatého (složení obou CsHgO,) 6300 jednic.

Při spojování látek se chlórem, brómem atd., pak při

slučování zásad s kyselinami ještě méně pravidelnosti ohle

dem na množství tepla vybaveného se jeví, tak npř. 1 rov

nomocnina různých kyselin slučujíc se s 1 rovnom. téže

zásady různě mnoho tepla zplozuje.

d) O souvislosti úkazův elektrických a chemických.

68. Elektrochemia Chemičtí účinkové električnosti prou

dící jsou nejen nad míru zajímaví a zřejmí, ale studium

jejich tvoří spolu jeden z nejdůležitějších oddílův jak náuk

o električnosti tak všeobecné chemie. * * * * *
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Budemeť pak zde mluviti jen o električnosti dotyčné,

poněvadž ona mnohem mocnější, a účinkové obecné č. třecí

snadno na omyno první uvésti se dají. Vímeť pak, že různí

vodičové električnosti dotýkajíce se jeden druhého stávají

se elektrickými, jeden kladně (positivně), druhý záporně

(negativně), a zůstanou jimi pokud se dotýkají; původ toho

výjevu zoveme sílu elektromotorickou a velikost napnutí elek

trickou diferencí č. rozdílem; rozdíl ten při stejných dvou

vodičích je stejný, ať se dotýkají přímo, neboť jsou mezi vlo

ženi jiní vodiči; při různých ale párech vodičův různý, mpř.

mezi zinkem a platinou mnohem větší než mezi zinkem a

mědí. Položímeli ale mezi kusy téhož vodiče řady různých

jiných vodičův, buďtež jací kolvěk, npř. mezi dvě desky mě

děné desku zinkovou, stříbrnou a j., není na oněch dvou

krajných pozorovati žádného elektrického napnuti; to ale ukáže

se hned, jakmile vložíme vrstvu tekutého vodiče, npř. vodu

kyseliny sirkové atd. Vodičové v té zkoušce kovům podobní

slují vodiči první třídy, tekutinám podobní vodiči druhé třídy.

Nuže, jak mile dva vodiče první třídy spojíme, a mezi konce

jejich vrstvu tekutého vodiče vměstnáme, npř. dva dráty ve

dené od koncův oněch dvou vodičův do vody ponoříme, na

stane elektrický proud, t. j. neustálé přecházení elektřiny

z jednoho kovu k druhému skrze tekutinu, podobné tomu,

jež při elektrice se děje, když nátěrku s konduktorem spo

jivše stroj otáčíme. Jedno složení takové sluje element čili

jednoduchý člen voltaiský; spojíce jich více střídavě, aby

vždy kov jednoho členu s různým kovem druhého členu (měď

se zinkem atd.) se stýkal, nabudeme elektrického č. Voltaiského

sloupu. Mezi různými účinky Voltaiské električnosti (jiskry,

otřesení, zahřívání č. rozpalování atd.) jsou nejznamenitější

magnetické (odchylování jehly magnetické proudu blízké od

směru severního, magnetování železa) a chemické, Vodiči první

třídy vedou proud beze změny patrné, toliko jistý odpor mu

kladouce, vodiči však druhé třídy jím na součásti své se roz

kládají. Látky nerozložitelné, jež nejsou kovy t. j. vodič

první třídy (bróm, síra, iód a j.) jsou nevodiči. Úkaz sám

sluje rozklad elektrický, kratčejí elektrolysis, tělo, jež se takto

rozkládá, elektrolyt, místa, na kterých se hmoty rozlučují a
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sbírají, póly. Nejznamenitější okolnost je zde ta, že vždy na

jednom pólu jen jedna součást se vylučuje, na druhém pólu

druhá, buďtež si póly jakkoli odděleny. Npř. vedouce dráty

platinové od sloupu do vody (pro lepší vodivost s kyselinou

sirkovou smíšené), pozorujeme, že na jednom drátu (a sice

kladném) jen vodík, na druhém (záporném) jen kyslík se

vyvinuje, a poklopíce na každý drát malý zvonek, snadno

můžeme oba plyny chytati; podobně z kyseliny solné na

jednom pólu chlór, na druhém vodík, v celku pak prvkové

srovnalých vlastností na jednom a tomže pólu se vylučují:

kyslík, chlór, kyseliny na kladném, vodík a kovy na záporném;

proto prvé zoveme hmoty záporné (negativné), druhé kladné

(positivné), neboť různoelektrické hmoty se přitahují. Roz

štěpení pak děje se ne vždy na samé prvky, ale na dvě po

lovice, třeba jedna z nich byla složena. Npř. salmiak se

rozkládá ve chlór a v ammonium; toto se béře k zápornému

pólu, ale hned se dělí ve vodík a ammoniak; jen jeli pól ten

ze rtuti složen, slučuje se ammonium se rtutí na amalgam.

Kyselina sirková vodnatá SO,HO aneb SO,H dělí se prou

dem v H a SO, ; druhé jde k pólu kladnému, ale hned se

rozkládá v SOa a O, jeli ale pól ten okysličitelný, npř. zin

kový, slučuje se s ním v SO,Zn t. j. ZnO.SOa. Proto také

nazvány součásti proudem vyloučené iony (chodiči) a póly

elektrody (takřka stezky), záporný anoda, kladný kathoda.

69. Rozklad elektrický děje se ovšem i v tekutině sloupu

samého a má zde účinky velmi znamenité. Ponoříce npř.

zinek a platinu do vodnaté kyseliny, shledáme proud zprvu

silný, vždy slábnoucí, až i konečně miznoucí. Voda ve členu

elektrickém se rozkládá ; část SO, jde k zinku a slučuje se

s ním, H jde k platině a pokrývá ji vrstvou neviditelnou.

Vodík ale je tělo silně kladné, nikoli jako platina záporné,

tím tedy elektrický rozdíl mezi zinkem a platinou a tudíž i

proud velmi seslábne. Mimo to tvoří se tu síran zinečnatý,

ai ten se rozkládá, zinek jde k platině, SO, k zinku; platina

se potahuje zinkem a když je ním zcela potažena, máme dvě

povrchnosti zinkové a proud bude = O, Pravíme, že se pla

tina kladně polarisuje, a seslabení proudu je tím větší, čím

větší polarisace, ač patrno, že polarisace nikdy nemůže býti
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větší než proud původní. Polarisace jeví se všude, kde se na

elektromotory (tj. vodiče člen neb sloup skládající) součásti

proudem vyloučené (ioni) srážejí, a nelze ji odstraniti, než

postavíce člen do tekutiny, jenž by sraženinu hned zas roz

pouštěla. K tomu konci staví se každý kov do jiné tekutiny,

obě pak tekutinyjsouce odděleny blánou zvířecí neb přehrádkou

zeslabě pálené a neglazurované hlíny nemíchají se sice (aspoň

jen velmi zdlouhavě), ale mají předce spojení skrze póry blány

neb hliny. Tak npř. staví se zinek do kyseliny sirkové, pla

tina do dusičné sehnané, jež vodík vyloučený ihned okysli

čuje; neb zinek do kyseliny, měď do skalice modré, ze které

vodík měď sráží, tak že měděná polovice členu vždy čerstvý

povrch zachovává; zde není polarisace, proud je stálý, a ta

kové sloupy slují stalé (konstante Batterie).

Zvláštní druh polarisace ukazují některé kovy (železo,

cím, hliník). Byvše pro sebe ponořeny do kyseliny dusičné

sehnané hned se klopotně rozpouštějí, byvše ale spojeny

s kouskem platiny kyselině vzdorují Totéž slabým okysli

čením pomocí horka se děje. Kov, jsa dříve silně positivním

proti platině, je nyní téměř tak elektronegativní co sama pla

tina, a mohou se z kovu takto změněného a původního, npř.

z železa vypáleného a čistého, sestaviti sloupy elektricky tak

účinné jako z platiny a zinku. Úkaz slove passivnost, kov sám

passivný, a původ je slabá vrstva kysličníku na povrchu; proto

se odrhnutím passivnost tratí.

70. Měření proudící električnosti děje se buď pomocí gal

vanometru, v němž proud magnetickou střelku odchyluje a ve

likostí odchylky vlastní sílu udává, aneb voltametrem (volto

měrem), strojem, v němž proud skrze platinové plíšky do

vodnaté kyseliny sirkové (hutnoty 11–12 t j. asi 12–22%

hydrátu) se pouští, a plynové vyloučení ve dvou na kostkovou

míru rozdělených trubicích sbírají. Kyselina budiž prosto

čista, neboť nejmenší množství kovu (prodajná má obyčejně

trochu olova) má za následek ztrátu vodíku. Dle pravidla

tvoří se vodíku dvakráte větší objem než kyslíku; často však

tvoří se něco kysličníku vodičitého HO,, a pak jest kyslíku

méně. Čím silnější proud, tím více plynův se vylučuje, a

porovnávání proudův se množstvím plynu okázalo některé
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znamenité výsledky. Vložíce více voltoměrův za sebou do

téhož proudu nabýváme sice v jednom každém z nich méně

plynu než dříve, protože zvětšeným odporem proud seslabl,

ale v jednom tolik co v druhém, buďsi důraz proudu, podoba

i velikost elektrod (široké plíšky neb tenké hroty), tloušťka te

kutiny mezi póly atd., jakékolvěk. Jestliže jen v jednom

z nich odpor zvětšíme (npř. zmenšením elektrod), síla roz

kladu ve všech rovnou měrou se zmenší. Jelikož pak při

vložení několika galvanometrův za sebou do proudu podobné

zjevy se ukazují, soudíme případně, že síla, která působí ma

gnetickou odchylku (magnetování železa) a chemický rozklad,

ve všaké části Voltaiského obvodu (Schliessungsbogen) jedno

stejna jest. Když pak odvážením jednotlivých částí sloupu

určíme, kolik zinku se proudem rozpustilo, shledáme, že za

každou rovnomocninu vodíku mezi póly vyloučeného jedna rovno

mocnina zinku ve sloupu samém se rozpustila. Ovšem před

pokládáno zde, že by bez účinkův proudu žádný zinek nebyl

se rozpustil, čehož se amalgamováním zinku dosahuje. Po

dobně rozkládajíce roztoky kovův, za každou rovnomocninu

zinku rozpuštěného máme rovnomocninu kovu sraženého, a

obecný zákon sluje: Různá množství elektrolytův, jedním a tímže

množstvím proudící električnosti vyloučená, mají se k sobě co

rovnomocniny jejich. Proud, jenž vylučuje 1 část vodíku,

vyloučí 317 mědi, 108 stříbra, 196 zlata atd. Znamenitý

tento zákon, zákon elektrolytický, byl objeven od slavného

anglického silozpytce Faraday-e, a platí pro všecky elektro

lyty a všecky proudy, i nejslabší. Slabé proudy, npř. proud

obecné elektriky, lze jen uměle přinutiti k rozkladu, t. j.

shuštěním proudu co možná největším, zalejíce (dle Wolla

stona) nejtenší drátky platinové do trubek skleněných a pak

konce čouhající opilujíce, aby proud jen pramalinkým prů

řezem těch drátkův vycházeti mohl. Tak npř. točením výtečné

elektriky s kotoučem skleněným 32palcovým za 3 hodiny

jen 425 kostk. millimetrův = '/ass milligrammů vodíku se

vyloučilo; aby tedy 1 milligramm = 11 kostk. centimetrův

vodíku vydobyl, musil by 787 hodin (více než měsíc) točiti.

Mírný proud voltaiský za '/, minuty tolikéž dokáže.

Jelikož pak zkouškami dokázáno, že chemická síla proudu
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v té míře roste co magnetická (účinek na voltametr v té míře

co účinek na galvanometr), potřebí jen při jediném proudu

jisté síly magnetické určiti jeho sílu chemickou (velikost

rozkladu), a můžeme pak při každém jiném proudu známé

síly magnetické také sílu rozkládavou vypočítati. Když

proud obíhá kolem střelky v kovovém oblouku do magne

tického poledníku postavené, mocnosti proudův mají se

k sobě co tangenty (styčné) obloukův odchylkových, bude

tedy proud, jenž při odchylce a rozkladem z vody vyvinuje

n částek vodíku, při odchylce b vyvinovati n tang b části

tanga

vodíku, a jiných prvků ovšem v poměru rovnomocnin. To

množství električnosti, jež proudíc 1 milligramm vodíku

z vody vyhání, sluje chemická rovnomocnina električnosti; kdy

koli to množství (budiž si čas k tomu potřebný jakýkoliv)

elektrolytem proteče, vyloučí se 1 milligramm vodíku, 8

milligr. kyslíku, 317 mědi, 99 platiny, 108 stříbra, 196 zlata

atd. Měříce pak sílu proudu galvanometrem povahy dotčené

(tak zvaným tangentovým), jehož kruhový oblouk má poloměr

1 decimetru (44'/, čárky Pařížské), takový jest poměr síly

magnetické a chemické jednoho a téhož proudu, že proud,

jenž jehlu o 45° odchyluje, za každých 323 sekund času

1 milligramm vodíku vylučuje, následovně 1 milligr. mědi

# stříbra za# , zlata za# sekund atd. Vidno,

že při rozkladech elektrochemických potřebí jen zavěsiti

galvanoměr do proudu, abychom všakou chvíli pouhým

oka mrsknutím po střelce věděli, zdali rozklad náležitě se

daří, kolik se již rozkladem hmoty vyloučilo atd.

71. Druhotní rozklady elektrochemické. Byloť již dotčeno,

že příčiny vedlejší často veliký vliv na rozklad si osobují,

že se pak zdá, jakoby se nedělo dle elektrolytického zákona,

npř. u přítomnosti kovův neb kyseliny dusičné v tekutině vol

tametru. ~ Jen soli žíravin s kyselinami nesnadno kyslík

pouštějícími (sirkovou, fosforečnou atd.) nemají vlivu na

rozklad vody, t. j. na množství vodíku proudem vyloučené.

Dámeli do dvouramenné trubky lakmusem omodřený roztok

síranu draselnatého a ponoříme do každého ramene jeden

Z3
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pólový drát, vylučují se vodík a kyslík, brzy však v jednom

rameně tekutina zčervená (volnou kyselinou), v druhém sil

něji zmodrá (volným alkalím); i oddělivše póly přehradou

pórovatou můžeme množství kyseliny i zásady vyloučené

určiti. Množství rozložené je měnivé, obnáší však nanejvýš

rovnomocninu vodíku stejnou dobou vyloučeného, a jestliže

jsme spolu s roztokem síranu draselnatého voltaměr do

proudu zavěsili, vyloučí se v tom tolik vodíku co v roztoku

soli. Zde pak máme zdánlivý odpor proti zákonu elektro

lytickému; neb ten praví, že proud ve všaké části obvodu

svého jednostejnou práci koná, tu ale proud, jenž ve volta

měru jisté množství vody rozložil, v roztoku soli rovně mnoho

vody a ještě nadto jisté množství soli rozkládá. Fysikové

věc tu vysvětlovali tím způsobem, že npř. síran draselnatý

není KO.SOa, ale KSO,, a že se proudem rozkládá v K a

SO, ; draslík jde k pólu zápornému, ale přítomnou vodou

tvoří se ihned H a KO; rovnou měrou součást SO, jdouc

ke kladnému pólu rozkládá se hned v SOa a O. Byl by

tedy vývin plynův H a O, jakož i vynoření volného drasla

úkaz druhotní, pouze chemický, nikoli původně elektroche

mický. Podobně chlórid draselnatý vodnatý proudem roz

kládán na jedné straně vyvinuje chlór, na druhé vodík, pro

tože se rozštěpuje v Cl a K, draslík ale hned vodu rozkládá.

Té domněnce, která jenom k vůli úkazům elektroly

tickým kyslíkové soli klade býti složeny z kovu a ky

slíkatého radikalu, npř. KOSO, = K+ SO, KO.NO,=K

+NO, atd., mimo jiné vážné pochybnosti chemické odpo

ruje také rozklad kyseliny sirkové proudem. Tať by měla

patrně býti SO,+H, a poněvadž SO, vyvolněné hned v SOs

+O se dělí, měla by za každou rovnomocninu vodíku, vy

loučenou na záporném pólu, jedna rovnomocnina kyseliny

sirkové na kladném pólu, se ukázati, což ale se nestává.

Ač tedy vysvětlení zmíněného úkazu posud nesnadné, ne

třeba předce proto novou theorii o složení soli na pomoc

bráti. Budeť nám o tom ještě mluviti v kapitole následující.

Podobně solím lehkých kovův chovají se také soli snadno

okysličitelných těžkých kovův (mangan, chróm a j.); neše

tříce bedlivě jistých výminek (viz dole 72) nabýváme při

V. Šafařík, Chemia. 49
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elektrolysování jejich solí místo kovu kysličníku neb směsi

kovu s kysličníkem. Ještě sluší znamenati, že tvar, ve kte

rém se kovy proudem srážejí, od síly jeho závisí; příliš

slabý proud sráží je co prášky, příliš mocný vyvinuje spolu

vodík a kov je houbovitý, jisté síly proud je sráží co pev

nou celistvou vrstvu; na tom pak se zakládá galvanoplastika

a galvanické povlékání stříbrem, zlatem, platinou, mědí atd.

Při galvanoplastice pak zajímavý jestúkaz ten : jeli síran měď

natý, z něhož se měď sráží, nečist, (jakož prodajný bez železa,

zinku i olova nebývá), byloby souditi, že proudem každého

kovy poměrně se vyloučí, že tedy sražená měď zas bude

nečista. Tomu však není tak: sráží se zpočátku a též dále,

pokud jen mědi více než ostatních kovův, jen chemicky čistá

měď, a vůbec vždy nejpositivnější kov dříve, potom teprv

ostatní. Poněvadž srážením kovu tekutina slabne a tím do

brota sražené vrstvy (jež od síly proudu a hutnoty teku

tiny závisí) trpí, potřebí jest čas od času soli přidávati,

aneb lépe jest vzíti anodu (kladný pól) z toho kovu, jehož

sůl se v roztoku nachází; tu se z anody tolik kovu roz

pouští, co se ho na kathodě sráží, a hutnost roztoku se

nemění.

72. Vysvětlení elektrolysí. Pozorujíce rozklad vody prou

dem, při němž všecek vodík na kathodě, všecek kyslík na

anodě se vylučuje, mohlibychom si věc tu mysliti tak, jakoby

kyslíkové části z celé tekutiny spěchaly k anodě, vodíkové pak

z celé tekutiny ke kathodě; majíce však na zřeteli, že budiž

si vzdálenost pólův od sebejakákolvěk, předce hned v prvním

okamžiku po uzavření elektrického obvodu plyny se okáží

seznáme nepřirozenost toho výkladu. Přirozené a nyní vše

obecně přijaté vysvětlení asi takto zní: Víme že všaké dotknutí

dvou těl různých má za následek elektrické napnutí, činíc

jedno tělo kladné, druhé záporné, a napnutí trvá, pokud trvá

dotknutí; musíme tedy za to míti, že i atomy vodíku

a kyslíku ve vodě sloučivše se stále elektrickými se

stávají, vodíkové kladně, kyslíkové záporně; voda pak

sama zdá se neelektrická, poněvadž se účinkové obou těch

električností na těla zevnější pro množství a blízkost čá:
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steček zrušují. Mysleme si řadu částic vodních mezi póly

činného sloupu; zajisté částice vody nejbližší k pólu zápor

nému obrátí se k němu koncem svým vodíkovým, druhý

konec její (kyslíkový) přitáhne a obrátí k sobě vodíkovou po

lovici nejbližší částky vodní, ta opět tak učiní se sousední

atd. Výsledek bude, že všecky částky vody obrátí se kon

cem vodíkovým k pólu zápornému, a poslední, dotýkající

se pólu kladného, obrátí k tomuto svou polovici kyslíkovou.

Jeli elektrický rozdíl mezi pólem záporným a nejbližším

atomem vodíku větší, nežli mezi tímto as ním spojeným ato

mem kyslíku, bude vodík od kyslíku odtržen, a jsa nyní

plyn vyloučí se volný; atom kyslíkový, zbavený svého atomu

vodíku, vezme vodík od druhé nejbližší částice vody, kyslík

tady vybavený nápodobně od třetí, až při poslední části

vody, nejbližší pólu kladného, kyslík nemaje již vodíku a

jsa nadto od pólu mocněji přitažen než od vodíku soused

ního, též se vybaví. Toť se bude opakovati napořáde, a je

tudíž patrno, že mezi póly voda ustavičně se rozkládá, ale

hned zase skládá; jen u samých pólův vidíme účinek roz

kladu. Také pochopitelno, že tekutost je nevyhnutelně po

třebna k rozkladu: pevní elektrolyti nerozkládají se, ovšem

ale horkem roztopení: npř. z chlóridův draselnatého, stří

brnatého a j. roztopených vyvinuje se proudem na jednom

pólu chlór, na druhem kov. Také sloučeniny, jež mají

vícero atomů kovu neb chlóru, npř. chlórid mědičnatý, chl.

železitý a j., rozkládají se proudem; proud, jež rozkládá

1 rovnom. chlóridu měďnatého CuCl, rozkládá také 1 rov

nom. chlóridu mědičnatého Cu,Cl, tedy z druhého vylučuje

dvakráte tolik mědi co z prvého. Chlórid železitý dělí se

proudem zprvu ve chlór a chlórid železnatý, ten pak dále

se rozkládá. -

73. Důležitost elektrochemických úkazův a vliv jejich

na vyvinutí chemie, jmenovitě základní č. vědecké části její,

byl od prvopočátku a jest posud znamenitý. Jak veliký

obrat npř. způsobilo ve vědě rozložení žíravin Davym (1808)

na kovy a kyslík, a jak znamenitých vysledkův dosáhl zas

nedávno Bunsen při rozkladu zemin a zemitých žíravin sil

ným proudem! Nýbrž kovy ty z veliké části ani jinou

49*
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cestou neumíme vydobývati, než jedině elektrickou. První

zkoušky o rozkladu žíravin činil Davy klada (pouhým de

chem) navlhčené kousky drasla neb natronu na plíšek pla

tinový s kladným pólem spojený a dotýkaje se drasla drá

tem platinovým kladným: kolem téhož žíravina rychle taje

a na drátu okazují se lesklé kuličky, jež třeba hned vrci

do nafty, by neshořely. Rozkladem roztopených chlóridův

(nejlíp směsi chl. sodnatého a draselnatého) nabývá se ku

liček mnohem větších. Snadněji děje se rozklad pomocí

rtuti, veda drát záporný do rtuti, kladný do sehnaného žíra

vého louhu, jímž rtuť polita; rtuť se rychle zahřívá a při

jímá tolik draslíku, že stydnouc tvrdne.

Při rozkladech těch je hlavní věc, aby proud byl sehnaný,

t. j. aby povrchnost, skrze kterou vchází do elektrolytův,

byla nejmenší. Nejlíp jest vzíti záporný pól (kdež kov se vy

lučuje), drát železný, kladný (kdež chlór vychází) roubík hut

ného uhlí, a vstrčiti drát jen na málo čárek do roztopeného

chlóridu; kov vyloučený se tu snadněji spojuje do kusu, na

větší kathodě vylučuje se co prášek a hned zase se okysličuje,

Obyčejně berou se chlóridy míchané, npř. barnatý a sodnatý,

pro snadnější roztopitelnost; kov se vždy jen jeden vylučuje,

nikoli směs (viz. nah. III. 70). Také na mokré cestě lze

z horkých sehnaných roztokův chlóridu chromnatého (CrCl)

a manganatého vyloučiti silným sehnaným proudem pěkné

docela kovolesklé plíšky chrómu a manganu, nýbrž amalga

movaným drátem platinovým i baryum, strontium a kalcium,

v podobě amalgamův, jež páleny na podložce z uhlí v proudu

čistého vodíku rtuť pouštějí a kov zůstavují.

Znamenitá okolnost je nad míru veliká činnost kyslíku

elektricky vyloučeného. Při rozkladu solí kovových kyslík

vyloučený vrhá se na část zásady a tvoří hyperovydy; při

rozkladu dusičnanu stříbrnatého vyrůstají na anodě šedé kry

staly kysličníku stříbřičitého AgO, při rozkladu solí manga

natých pokrývá se tatéž vrstvou burele, při rozkladu nasyce

ného roztoku glejtového v sehnaném žíravém louhu vrstvou

kysličníku olovičitého, jenž zpočátku, pokud tenká jest, krás

nými barvami hraje, a nyní velmi obecně k ozdobě bronzo

vého zboží sloužívá. Pouštějíce do sehnaného žíravého louhu
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silný proud na záporném pólu platinou, na kladném železem,

npř. proutkem z litiny, uvidíme za pár minut, kterak tekutina

okolo železa červená: tvoříť se železnan draselnatý KO.FeOa.

Roztok chlóridu draselnatého, rozkládán mezi póly, pórovitou

přehradou oddělenými, v přehradě kladné poskytuje žíravé

draslo, v záporné chlórečnan, nýbrž i chlóristan draselnatý

KO.ClO7. Roztok salmiakový, rozkládán proudem, na zápor

ném pólu, poskytuje ammoniak a vodík, na kladném ale nikoli

chlór, než chlórodusík, tvořený účinkem chlóru na salmiak

(viz. I. 107).

Při elektrickém rozkladu organických kyselin s alkali

emi sloučených vrhá se vyloučený kyslík na kyselinu, okys

ličuje ji a vyvádí nové látky, jejichž složení znamenité světlo

na konstitucí ústrojných kyselin uvrhlo. Npř. octan drasel

natý poskytuje na jedné straně vodík, na druhé methyl a

kyselinu uhličitou C,H2O,+O=C„Ha+C,O,; podobně kyse

lina valerová butyl C10H2O,+O= CsH9 + C2O4, énanthová

kaproyl C14H1aOa+O=C12H1a+C2O4 a j.

Jakkoli chudý a nepostačitelný je nástin zde námi polo

žený, zajisté vysvítá z něho, jaková je důležitost elektrochemie

jak pro vědeckou fysiku a chemii, tak pro život praktický.

V ohledu posledním třeba jen zpomenouti, jak rozsáhlého

pole si galvanoplastika v řemeslech a v umění dobyla.

HLAVA V.

• vniterném složení chemických sloučenin.

74. Přítomný stav rozboru chemického takový jest, že

dosti snadno a rychle vzdálenější součásti č. prvky všaké

sloučeniny a poměrné jich množství ustanoviti lze; na zá

kladě pak úvah položených v II. a III. hlavě přítomného

oddílu vyvádíme z toho formuli sloučeniny. Taková formule

jest spočátku jen empirická, neudávajíc ničeho o způsobu

spořádání atomů ve sloučenině. Není ale třeba široce doklá

dati, že na pouze empirických formulích přestati nelze; nej

lepší toho důkaz jsou látky isomerické, jež, majíce totéž slo
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žení, chemickým ohledem docela rozdílně se chovají. Obzvláště

od té doby, co náuka o atomech základem chemie se stala,

začalo se také a nepřestalo skoumání o vniterném složení č.

konstitucí (rationelle Constitution), ač ovšem sluší vyznati,

že hlavního vývinu svého se dočkalo a nejpamátnějších

výsledkův podalo na poli chemie ústrojné, jakož není divu,

že kontrast mezi velikou jednotvárností základních součástí

(jichž hlavně jen čtvero) a ohromnou rozmanitostí slouče

nin zde mocnější pohnútkou byl k stopování podobných

důmyslův nežli v minerálné, ve které různost samých prv

kův různost - sloučenin dostatečně vysvětluje. I netrvalo

dlouho, a chemikové poznali, že ve sloučeninách organi

ckých nevšecky součásti rovnou silou svázány jsou, že jistá

část jich pevněji dohromady drží a při různých změnách

účinkem skoumadel sice jinými a jinými prvky se obkličuje,

ale sama nezměněná trvá: a pátrání po těchto skupeninách,

pevněji nad ostatek svázaných, je spolu pátrání po vniter

ném složení. Jelikož pak atomy nelze viděti a hmoty, po

kud se nemění, pro nás takřka mrtvé jsou, nelze o vniter

ném složení souditi jinak, nežli ze změn skoumadly učině

ných, a máme hlavně dvě cesty k tomu cíli vedoucí: slo

žení a rozklad, obdoby se sloučeninami povahy již důkladně

známé jen tam se držíce, kde první dvě nestačí. Vidouce

npř., že kyselina sirková i baryt se slučují ve hmotu BaS0,

soudíme, že složení vlastně jest BaO+SOa, což tím se po

tvrzuje, že ji opět v ty součásti rozložiti lze; podobně vi

douce, že kyanid rtuťnatý C2NHg horkem v Hg a C2N se

dělí, soudíme, že složení jeho je Hg+C„N, nikoli C„Hg+N

aneb j. p.; i zde umělý sklad potvrzuje rozklad. Avšak

často sklad i rozklad odporné resultáty dávají : npř. kyse

lina šťavelová C,O, a kysličník stříbrnatý AgO dávají sůl

AgC,O, , která horkem v skutku v Ag a C,O, se dělí;

podobně kysličník baryčitý v kyselině siřičité na bělo se

rozpaluje a v BaSO4 (=BaO,+SO,) mění ; a předce nemá

me šťovan stříbrnatý za Ag-+C,O, ani síran barnatý za

BaO,+SO2. Podobných příkladův mnoho jest, a vidíme,

že vypátrání vniterného složení je přetěžké, že vlastně nám

nezbývá, než propátravším velké množství chemických změn
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jisté hmoty vyvoliti ten vzorec její, jímž se nejvíce změn

těch vysvětliti dá; vidíme též, že a proč často objevením

nového rozkladu při sloučenině již známé také nové domnění

o její konstitucí může nabyti více podobnosti než předešlé.

Tedy následkem nově nalezených obdob a stanovisek děje

se, že domnění o chemické konstitucí časem se měnívá

jakož nejlépe jest viděti z názvosloví většího dílu evrop

ských jazykův, jež jsouc zosnováno dílem podlé theoreti

ckých domněnek, již dávno zamítnutých, předce zvykem po

sud se udržuje.

75. Již odedávna (viz nah. III.44) bylo známo, že sloučením

kyseliny se zásadou sůl se tvoří, a naopak že rozložením soli

jednak kyseliny, jednak zásady se nabývá; což bylo tedy

přirozenějšího, nežli míti zásadu a kyselinu za přítomné č.

hotové v soli, a poněvadž silnější kyselina ze soli kuchyn

ské solnou kyselinu vyhání jako z ledku dusičnou, nátron

ale a solná kyselina zase sůl kuchynskou poskytují, jmeno

vala se sůl kuchynská solan sodnatý (salzsaures Natron),

tak jako ledek slul dusičnan draselnatý. Svržení theorie

flogistické a objevení kyslíku nezpůsobilo v té věci jinou

změnu, než tu, že kyseliny a zásady, plativše dříve za těla

jednoduchá, byly uznány složenými z radikálu a z kyslíku :

nýbrž objevení stálého poměru mezi kyslíkem zásady a ky

seliny upevnilo ještě náhled zmíněný, jenž zdál se tak ne

zvratným, že i na soli halové byl přenešen. Hydrát kyse

liny sirkové slučuje se s nátronem a pouští 1 rovnom. vody;

chlórovodík a nátron slučujíce se též pouštějí 1 rovnom.

vody; nebylo tedy divu, že pro tuto obdobu oběma podob

né sloučení přisouzeno; chlórovodík byl též jmín za hydrát

kyslíkaté kyseliny, jejíž radikál jmenován murium; chlóro

vodík byl MuO,HO, tvoře npř. s barytem MuO, BaO a HO;

chlórid barnatý tedy měl se za MuO,BaO, a chlór (to co

ve chlóridu barnatém spojeno s bariem) = MuOa, odtud ná

zev chlóru v tehdejších časích užívaný: okysličená kyšelina

solná (oxydirte Salzsäure). Podobně naložilo se se všemi

halovými solmi, a soli byly (podlé obdoby) vesměs uvedeny

na jeden základní vzorec : kysličník zásaditý + kysličník

kyselý. Předce však naskýtaly se proti nauce té pochyb
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nosti nejedny; jmenovitě, že sice z jedné strany podobným

sloučeninám (solem) podobné sloučenství dávala, ale také

různé v jedno vrhala, npř. chlórovodík (MuO2)= kyselina,

chlór (MuOs)= nekyselina, kysličníci chlornatý (MuO,),

chlorečný (MuOs) atd. zase kyseliny. Ve všech halových solech

měly býti dle té nauky 3 rovnom. kyslíku (CaCl=CaO.MuO2),

ale ve fluoridech to nebylo možno, poněvadž zde F=19 a

3O=24; konečně nikterak nebylo lze ani dokázati přítomnost

vody ve chlórovodíku ani vyprostiti murium, a když pak

kyanovodík nalezen byl, v němž patrně kyslíku nebylo a

jenž předc kyselinou byl, tu theorie muriová (antichloristická)

padla a na její místo vstoupilo (hlavně přičiněním Davyho)

učení chloristické, posud nejvíc panující, že totiž soli dvojí

jsou, jedny halové, v nichž bližší součásti jsou prvkové (zá

porný = prvek halový, kladný = kov), a soli kyslíkové, v nichž

bližší součásti jsou složeny (kyselina, kysličník). Teprv o čtvrt

století později (1840) znova bylo zkušeno uvésti všecky ky

seliny a soli na jeden základní vzorec, a sice na vzorec

kyselin vodíkových a solí halových ; hlavní pak pobídka k

tomu pošla ze studium úkazův a zákonův elektrolytických,

ač ovšem již Davy podobné náhledy byl pronesl. Byloť

již nahoře (III. 797) povědíno, že při elektrickém rozkla

du za jisté množství vynaložené električnosti (a ta se měří

rozkladem vody ve voltametru) vždy jisté množství elektro

lytův se vyloučí, jež elektrickou rovnomocninou se zove; jen při

kyslíkových solech lehkých kovův, ve vodě rozpuštěných, je

zdánlivá odchylka; tuť proud rozkládá nejen náležité množství

soli, ale nadto i vodu, což zastavatelé tohoto učení vysvětlují

tím, že se npř. síran draselnatý proudem rozkládá v KaSO4,

draslík ale vyhání z vody vodík, SO, pak se rozštěpuje v

SOa a O. Podlé tak zvané vodíkové theorie kyselin (Wasser

stoffsäuren-Theorie) jsou jen hydráty pravé kyseliny a sice

vesměs vodíkové, skládajíce se z radikálujednoduchého neb

složeného a vodíku; kyselina sirková (SO,HO)jest SO,+H,

dusičná NOa+H, chlórovodíková ClH, octová C,H2O,+H

atd.; rozpuštění kovů v nich jest vyhánění vodíku kovem

SO,H+Zn=SO,Zn+H atd.; voda, která se vylučuje při

slučování kyselin a zásad, není hotova (hydrátová), ale tvoří
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se teprvé z vodíku kyseliny a kyslíku zásady: SO,H+KO

=SO,K+HO atd. Bezvodé kyseliny (SO, NO3) atd. prý

ani kyseliny nejsou, jakož i v skutku bezvodá kyselina sir

ková s bezvodým vápnem se neslučuje – důvod ovšem ne

postačitelný, neboť kyselina bórová bezvodá se všemi zásadami

za horka se slučuje. Hlavní příčina, proč tato nauka, jakkoli

všecky soli a kyseliny pod jeden základní vzor staví a tím

ovšem veliké zjednodušení zavádí, nikdy se neujala, ta jest,

že ku vysvětlení a spořádání velkého počtu známých

sloučenin ještě mnohem větší počet neznámých předpokládá

a vymýšlí, neboť ani jeden z těch domnělých radikálův SO4,

NOa, CrO, atd. nebyl vydobyt; mimo to dělí tato theorie

právě nejbližší věci od sebe, npř. chróman draselnatý je

CrO4+K,dvojchróman ale buďCr,O,+Kaneb CrO4K+CrOa,

takže dokonalou shodu obou těch solí a tvoření jedné z

druhé takřka ani pochopiti nelze; hlavní chyba její konečně

ukazuje se při těch kyselinách, jež nemají hydrátův (CO,

CrOa) a předce se zásadami se slučují, neb tu pro vysvět

lení jedné známé hmoty hned dvé neznámých vymýšlí (npř.

CrO, a CrO,H).

- 76. Z počátku se pátrání po vniterném složení vztaho

valo jen na sloučeniny neorganické, jakožto daleko hojnější,

lépe známé a méně měnivé i choulostivé než sloučeniny

organické, hlavně ovšem proto, že až do druhé čtvrti pří

tomného století organický rozbor tak byl obtížem (první

zdařilé organické rozbory způsobili Gay-Lussac a Thénard

r. 1811), že největší část ústrojných látek jen kvalitativně

znána byla, nikoli ale zevrubně analysována. Již záhy

sice setkáváme se s pokusy činěnými u vysvětlení vlastno

stí sloučenin organických z jejich sloučenstva, ale teprvé

zdokonalení rozboru Liebigem avždy rostoucí množství nových a

znamenitých látek způsobilo, že během posledních 30 let

činnost chemikův jak praktická tak theoreticko-badavá tento

oddíl lučby za hlavní pole sobě vyhlídla. Nebyloť tu náhle

dův zvykem zasvěcených, jež teprva musel vyvraceti,

kdo chtěl nové důmyslnější podati, nýbrž sama složenost

ústrojných radikálův činí nám je takřka pochopitelnější,

průhlednější, dovolujíc nám stopovati odvislost chemické
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povahy takového radikálu od jeho složení, kdežto radikály

neorganické pro svou nerozložitelnost jsou nám nepochopi

telny a příčiny rozdílův, jež při nich spatřujeme, docela

temny: není tedy divu, že naproti Berzeliovi, jenž před 30

léty se prohlásil a do smrti hlásal, že zákonové a pravidla

lučby neústrojné musejí nám býti neodvratným ředidlem v

části ústrojné, veliká část učencův novějších dovozuje opak

toho, že chemie minerálná musí se přiučovati od organické,

a obecné myšlénky v této na jevo vynešené že třeba jest

znenáhla základem onéno učiniti.

77. Již na počátku 19. století naskytuje se myšlénka,

že kyseliny organické a minerálné společnou povahu odtud

mají, že v obou kyslík přítomen, jen že v těchto základ

prvek jest, v oněch ale složený (z uhlíku i vodíku); počátek

to theorie organických radikálův, která však jasně a určitě

pronešena byla teprvé po objevení dvou látek, z nichž jedna

do minerálné chemie náleží, druhá aspoň od mnohých do

ní se počítá. Roku 1815 byl objeven kyan od Gay-Lus

sac-a, sloučeniny jeho propátrány a sloučenství jeho určeno;

náramná analogie kyanu, kyanovodíku, kyanidův kovových

se chlórem, chlórovodíkem a chlóridy kovův podala důkaz

nevývratný, že složené tělo může se chovati podobně c0

tělo jednoduché. Druhý příklad byl ammoniak, jehož alka

lické vlastnosti a úplná shoda jeho solí se solmi pravých

žíravin již dávno známy byly; byloť ale též známo, že am

moniak je dusíkovodík, nemající kyslíku v sobě, podstatné

to součásti všech jiných zásad, a tudiž všecka analogie jeho

kyslíkových solí se solmi kyslíkovými žíravin zdánlivě mi

zela. Později teprvé bylo na jevo vynešeno, že ve všech

těch solech ještě voda jest přítomna, že hydráty kyselin

slučujíce se s ammoniakem vodu nevypouštějí. Berzelius

první pronesl se, že základ ammonatých solí není

NH2+HO, ale NH,O t. j. NH,+O, a že mezi solmi

NH,OSOa a NH,Cl je analogie tatáž, co mezi solmi K0S0,

a KCl; roku pak 1818 v skutku podařilo se mu galvani

ckým proudem spojiti onen (po tu dobu jen domnělý) základ

NH, se rtutí v amalgam, ovšem nestálý. Tak povstala

theorie ammoniouá (Ammonium-Theorie), dle které zásada
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solí ammonatých je složený radikál, ammonium NH, jež

ale vyproštěné hned v NH, a H se rozštěpuje. Nedlouho

potom bylo objeveno, že bezvodý ammoniak a bezvodá ky

selina sirková vskutku nedávají síran ammonatý, ale hmotu

zvláštní krystalovanou (Sulfatammon NHg.SOa), jenž ani ží

ravinami ammoniak nepouští ani solmi barytovými se ne

sráží; tím ale bylo Berzeliovo učení skvěle potvrzeno. Ta

kéť nedlouho bylo čekati na účinky kyanu i ammonia v

organické chemii. Berzelius přesvědčiv se, že zákon mož

ných proporcí také v organické chemii vládne, již roku 1817

prohlásil všecky organické kysličníky za kysličníky slože

ných radikálův. Nejlépe známy byly tehdáž (jako i posud)

sloučeniny odvozené od alkoholu; Dumas a Boullay byli

založili na známém tvoření étheru (C,H2O) a éthylénu

(C,H4) z líhu (C,HgO2) ujímáním vody učení, že éther jest

C,H,+HO a líh C,H,+2HO, a éthylnaté sloučeniny že

se tvoří z éthylénu jako ammonaté z ammoniaku, npř.

C,H,+HO (éther), C,H, +HCl (chlórid éthylnatý),

C,H,+HO+SO, (síran éth.) atd.; Liebig ale a Berzelius,

porovnávajíce sloučeniny éthylnaté (jako před tím ammo

naté) s kovovými npř. draselnatými, seznali ihned, že v

nich všech jest skupení čtyř atomův uhlíku se pěti atomy

vodíku, jež všude se chová asi tak jako v solech draselna

tých draslík sám, jež s kyslíkem se slučuje v kysličník ale

zásaditý, kdežto kyan dává kysličník kyselý. Oni nazvali

toto skupení éthyl, tvrdíce, že ve všech sloučeninách orga

nických, jež v alkohol obrátiti lze, éthyl co radikál je příto

men; jmenovitě že éther jest jeho kysličník, a alkohol hy

drát toho kysličníku. Složeným radikálům v organických

kyselinách přítomným bylo jakéhosi doplňku třeba, organi

ckých kysličníkův; to pak bylo novým učením docíleno,

protož i rychle se ujalo a utkvělo pevnějí, aniž marnost

všech zkoušek činěných pro vyproštění toho éthylu samot

ného mu na ujmu byla, když Dumas a Péligot (1835) líh

dřevěný a Cahours (1839) líh přiboudlý propátravše dokona

lou při nich obdobu s líhem obecným našli, jakož i radi

kály methyl a amyl jim určili. Předce však i zde rozdílná

mínění se vyskytla Liebig a Wöhler, vykonavše znameni
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tou práci o sloučeninách odvozených ze silice hořkoman

dlové shledali, že složení a povaha jejich nejlíp se vysvět

luje, majíce je za kysličník, chlórid, sulfid atd. složeného

radikálu benzoylu C14H,O2, čemuž ale Berzelius nechtěl,

tvrdě, že prvek nejzápornější ze všech, kyslík, nemůže býti

součástí radikálu kladného. Mimo to proti celému učení 0

radikálech namítáno, že je posud nikdo nevyloučil, že tedy

jsou to jen hmoty domnělé (hypothetické), že éther s vo

dou netvoří hned alkohol, že z chlóridu éthylnatého stříbrem

chlór se nesráží atd., – námitky to z většího dílu nepod

statné, neboť ani kyslíčníci kovův hned se s vodou neslu

čují, ani fluor není bezpečně pro sebe vyloučen, a třeba

chlórid éthylnatý nesrážel se solmi stříbra, iódid ovšem

hned tak činí.

78. Hlavně tou dobou začali sobě chemikové všímat

již dávněji známého účinku chlóru na látky organické, a pře

svědčili se, že jim vodíku ubírá a sám na jeho místo do nich

vchází; dějeť pak se tato náhrada č. substitucí rovnomocni

na za rovnomocninu, často až do úplného nahražení vo

díku chlórem, a látka chlórovaná zachovává z většího dílu

chemický ráz původní látky. Chlór na slunci mění kyse

linu octovou C,H,O, v trichlórooctovou C,HClaO, ; a jako

se prvá alkaliemi za horka rozštěpuje v kyselinu uhličitou

a methylovodík (CaO, a C,H,), druhá se dělí v kyselinu

uhličitou a chlóroform č. trichlóromethylovodík (C,0, a

C„HCla). Bróm a kyselina dusičelá (NO,) podobně se

chovají; isatin npř. C,gHgNO, mění se v bromisatin

C1cH,BrNO, a dibromisatin CIeHgBr„NO, ; jako pak se

obrací isatin žíravinami v zásadu anilin C,2H,N, tak se

jimi obrací bromisatin v bromanilin C,„H„BrN a dibromi

satin v dibromanilin C,„HgBraN, obě též zásady. Nýbrž

tak veliká jest analogie hmot původních se substituovanými,

že kyselina nitrobenzoová C14Hg(NO,)O, do těla přijatá se

mění v nitrohippurovou C,sHs(NO.)NOe, jako se mění ben:

zoová C14HgO, v hippurovou C,sH„NOe. Z toho je pa

trně vidno, že chlór abróm zde nestojí na podobném místě

co ve chlóridu neb brómidu éthylnatém, ale že úplně se

chovají jako onen vodík, na jehož místo vstoupili. Podlé
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elektrochemické theorie, panovavší tou dobou neobmezeně,

každý prvek má svou nezměnitelnou povahu, stupeň klad

nosti neb zápornosti, a tentýž ráz přikládal se složeným

radikálům, nejsoucím než skupení takových prvkův; ne

zdáloť se tedy možné, aby vstoupení chlóru na místo vodíku

do radikálu mohlo bez úplného rozkladu a změny v po

vaze sloučeniny se státi. Objevení, že substitucí ráz che

mický nemění, vyvracelo patrně onu domněnku, a násled

kem toho nejen elektrochemické theorii výhost dán, ale –

ovšem přenáhleně – i složeným radikálům, totiž pravdě

té, že v organických sloučeninách jisté hromady prvkův

jsou, jež útoku činidel pevněji vzdorují než ostatek, podo

bajíce se tudíž prvkům samým ; mělať povaha sloučenin

organických záviseti jen od počtu a spořádání atomův, - ni

koli od povahy jejich, jako povaha stavení jen od počtu a

tvaru cihel závisí, nikoli od látky jejich, Těla, majíce ten

týž počet atomů v jedné své rovnomocnině, kladla se k

témuž typu mechanickému, a byloli i spořádání atomův po

dobné, k témuž typu chemickému. Kyselina octová C,H,O,

a trichlórooctová C,HClaO, alkohol C,HgO, a merkaptan

C,H,S, tvořili jeden mechanický typus, dva chemické; po

dobně plyn bahenný C,H, a chlóroform C,HCl, ; éther

C,H,O a aldehyd C,H,O, atd. Nauka tato (jižto vybudo

val Dumas) slula substitučná č. nauka o typech (Typentheorie),

také metaleptická; přívrženci její zvali se též unitarové, ne

uznávajíce bližších součástí (kladné i záporné). Slabé strán

ky toho učení jsou nám nyní příliš patrny, a neudrželo se

dlouho. Zajedno není pravda, že substitucí povahu pů

vodní nemění; kyselina chlórooctová je silnější než octová,

a trichlórooctová silnější než chlórooctová ; chloranilin je

slabší zásada než anilin, dichloranilin ještě slabší, an jeho

soli již vodou se rozkládají, trichloranilin (C,„H,ClaN) je tělo

netečné. Tedy látkám elektronegativným substitucí chlórem

dodává větší negativnosti, elektropositivným ujímá positivno

sti. Zadruhé: mechanické počítání atomů v typech nestačí

k řádnému rozdělení; látky isomerické nemají vysvětlení

žádného, nýbrž ani to se tu nevysvětluje, proč npř. v ky

selině octové jen '/, vodíku kovem a jen "/, chlórem mo
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hou býti zastoupeny, což patrně okazuje, že ony 3H jiný

úkol mají, nežli čtvrtý atom vodíku.

Podobně krátkého stání mělo Laurent-ovo učení, dle

kterého sloučeniny organické z jistých uhlovodíkův, jader,

vznikají, jež substitucí podléhají. Různá jádra s týmiž

prvky v témž počtu se slučujíce poskytují sloučeniny po

dobné; npř. jádra +2O poskytují aldehydy, +2H uhlovo

díky podobné bahennému plynu, +2H+2O alkoholy, +40

kyseliny atd., jádra odvozená z téhož původního jádra též

dávají sloučeniny k sobě podobné.

Přese všecky tyto pokusy všakým novým badáním

potvrzuje se víc a více, že jsou složené radikály, jež v

organické chemii to jsou, co prvkové v neorganické, t. j.

shluk atomův různých obsažených ve sloučenině, jež účin

ku skoumadel mocněji vzdoruje než ostatek, z jedné slou

čeniny do druhé převeden býti může a ráz sloučeniny určuje.

Neníť ale ovšem tak neměnný co prvek; můžeť mu buď

něco ubráno býti, a pak se mění v radikál docela jiný

(mpř. acetyl C,HaO, v methyl C„Ha při elektrolysí kyseliny

octové) – aneb připouští substitucí, a pak se mění v radikál

odvozený, často od původního pramálo rozdílný (npř. fenyl

C12Hs v trinitrofenyl C,„H„(NO,)a, připravujíce kyselinu

pikrovou z karbolové). Předc ale v celku se tím tvořívají

radikály (a tudíž i sloučeniny) silněji negativné neb slaběji

positivné než původní. Stává i radikálův kyslíkatých, a ty

hlavně kyseliny tvoří (acetyl C,H,O, benzoyl C,,H,0,).

Obou druhův radikály četné již i volné známe.

79. Zbývá nám ještě poněkud podrobněji vytknouti

předměty, jež si chemické bádání v posledních dobách nad

jiné za cíl obralo, ukázati vliv toho na vědu, a konečně

seznámiti se s nejnovějším směrem jejím, jehož obraz jest

soustava důmyslného Francouze Gerhardta.

Viděli jsme, že první znamenitý pokrok organické che

mie stal se zpytováním alkoholův a jejich odvozenin (Deri

vate), jež v skutku i posud nejlépe ze všech sloučenin orga

nických známe; takéť jest jejich budova nejjednodušší,

nejsnadněji zkouškám i důmyslům přístupna. Později obrá

tili se chemikové k studium organických kyselin, a tu již
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poměrové poněkud spletenější byli na jevo vynešeni. Až

do r. 1828 nepochyboval nikdo, že všaké kyseliny 1 rovno

mocnina též 1 rovnom. zásady k nasycení svému požaduje,

i ačkoli již tehdáž dávno se vědělo, že zásady mající více

rovnom. kyslíku tolik rovnom. kyseliny sytí, co rovnom.

kyslíku mají (SnO2, Al2O3), nenapadlo předce nikomu, žeby

u kyselin podobní rozdílové býti mohli. Bližší zpytování

kyseliny fosforečné ukázalo, že jménem tím různé látky

byly označovány, že vypálená kyselina docela jiné soli dá

vá než nevypálená, vypálená bílek sráží, nevypálená nesráží

atd. Bylyť analysovány soli stříbrnaté (žlutá "PO3.3AgO a

bílé "PO52AgO, "PO,AgO), i seznalo se, že nevypálená ky

selina tři rovnom. zásady pojímá, vypálená jen 1 neb 2, a

že nemožno jest, přidáním zásady onu sůl se 1 neb 2 ro

vnom. zásady změniti v sůl se 3 rovnom. zásady. Jelikož

pak 3AgO k nasycení svému 3S0a, 3NO, atd. žádají, bylo

patrno, že 1 atom kyseliny fosforečné rovnou moc má se 3

atomy kyseliny sirkové, dusičné atd., že atom kyseliny fos

forečné obnáší 3 rovnomocniny. Bližší zpytování kyselin

organických vyneslo mnoho příkladův podobných ; vímeť,

že kyselina citronová, mekonová jsou trojsytné, vinná, ja

blečná, šťávelová a j. dvojsytné, a nauka o kyselinách více

rosytných má nyní tak stálou platnost, že netřeba zde více

o ní se šířiti, ano již v II. oddílu dostatečně o nich a o

znacích, kterými se poznávají, promluveno. Důležitější

ovšem namítala se otázka o konstitucí těch vícerosytných

kyselin; i jakkoli zpočátku spíše se podobalo, že příčinou

té vícerosytnosti sdružení vícera jednosytných kyselin jest,

vidělo se nakonec přirozeně hledati původ v samých radi

kálech a klásti v nich radikály vícerosytné. Vodík s jednou

rovnom. kyslíku tvoří vodu, s jednou rovnom. chlóru chló

rovodík ; dusík ale, fosfor, arsén a antimon po 3 rovno

mocninách vodíku sobě přibírají, jedna rovnom. těch prv

kův tolik vodíku pozaduje, co 3 rovnom. kyslíku neb chlóru,

radikály ty jsou trojsytné. Podobně věc u organických ky

selin se má. Kyselina benzoová je jednosytná; chlóridem fos

forečným mění se v těkavou ostrou tekutinu C14HgO,Cl;

tato s vodou opět kyselinu dává (C,4H8O2Cl +2HO=C14HgO,
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+ HCl), s kyanidem draselnatým poskytuje hmotu C,H,NO,

se sirníkem draselnatým C14H2O,S, s ammoniakem ben

zamid C,,H,NO, s mědovodíkem (Cu,H) C,,H,0, (t. j.

silici hořkomandlovou) a CuaCl. Všecky ty změny nejjedno

dušeji lze pochopiti, kladouce C14HsO,Cl za chlórid ra

dikálu benzoylu; kyselina jest pak kysličník toho radikálu

C14H2O,+O+HO, hmota CIeHgNO, jeho kyanid =

C,4H8O2.C,N, benzamid je. C14H2O2.NH2 t. j. °°#'s

silice hořkomandlová C14H2O,+H atd.; podobně kyselina

octová, máselná, valerová aj. se chovají. Nuže u dvojsyt

ných a trojsytných kyselin docela totéž se děje: kyse

liny jantarové dvojsytnost a tedy složení CsH,Og2H0 jsou

nad pochybu vynešeny; onať pak chlóridem fosforečným mění

se v tekutinu CsH,O,Cl2, jenž chemicky docela tak se cho

vá jako chlórid benzoylnatý; jestiť ona chlórid radikálu

kyseliny jantarové succinylu, jen že ten radikál CsH,0,

dvojsytný jest, slučuje se s 2 rovnom. chlóru, kyslíku atd.

nýbrž on v ammoniaku ne 1 ale 2 rovnom. vodíku zastu

puje, neboť CsH,O,Cl,+NH, mění se ve 2HCl a CsH,N0,

=on& N; tato poslední sloučenina jest pro kyselinu

jantarovou to, co benzamid pro benzoovou, a sluje succin

imid. Skutečnost radikálův vícerosytných již nyní vůbec se

uznává a značí se zvláštním znakem, succinyl npř. (CsH,O,)",

radikály pak trojsytné, npř. v glycerinu, takto (CeHs)“;

radikál (CeHg)“ platí tolik co 3 rovnom. vodíku, succinyl

(CsH,O,)“ za 2 rovnom. téhož. Již z toho v celku vidno,

a zkouškami téměř bezvýminečně se potvrzuje, že v kyseli

nách je tolik rovnom. kyslíku mimo radikál, kolik rovnom.

zásady kyselina sytí; jest tedy kyselina citronová (C12H,Os)“

Oa+3HO,vinná(CsH,Os)"O,+2HO,octová(C,H2O,)O+H0.

Veliké podpory došlo toto učení objevením vícerosytných

zásad organických: glykolu, glycerinu (v. t.), a v skutku gly:

kol C,H,O,2HO chlóridem fosforečným mění se ve hmotu

C,H,Cla, jako alkohol obecný týmž pochodem poskytuje

chlórid éthylnatý C,H,Cl, glycerin pak brómem a fosforem

sloučeninu CoH.Bra. Nejnovějsí doba konečně začala př*
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nášeti náhledy zde vyložené a přikládati je k neorganickým

kyselinám; nutno přijímati i v nich bližší součásť kyslíka

tou, radikál to kyseliny, jenž sám opět složen z kyslíku i

radikálu nerozloženého npř. kyselina sirková SOa=SO,+O,

aneb majíce – jakož sotva jináče možné – kyselinu sir

kovou, siřičitou, uhličitou, bórovou, chrómovou, a j. (o tom

v. doleji) za dvojsytné: S,Og=(S2O4)“.O,; a v skutku sí

rany destilovány se chlóridem fosforečným poskytují teku

tinu těkavou (S2O4)“Cla, kyselina dusičná látku NO,Cl atd.

80. Rovně důležitých výsledkův a nových náhledův pro

celou chemii podalo důkladné a neunavené pátrání v oboru

organických zásad, jmenovitě těkavých a bezkysličných.

Bylť tu dávný spor, jak si jejich složení představovati. Po

dobnost jejich k ammoniaku v ohledu chemickém, jmenovitě

hledě ke způsobu, ve kterém se s kyselinami spojují, byla

dávno pozornost chemikův zbudila, a Berzelius přímo se

prohlásil v ten smysl, že zásady organické nejsou nic jiné

ho, než ammoniak, sdružený s uhlovodíky, kdežto Liebig

zastával mínění, že jsou sloučeniny organických radikálův

s látkou hypothetickou amidem NH2. Vizmež, kterak roz

hodnutí se stalo. Vímeť, že ammonaté soli organických ky

selin horkem vzláštní změnu trpí, tratíce jisté množství

vody a měníce se ve hmoty nové. Obojetný octan ammo

natý C,H,O, NH,O horkem (destilován) pouští 2HO a mění

se v acetamid C,HgNO, současným účinkem horka a ba

rytu neb bezvodé kyseliny fosforečné pouští 4HO a mění

se v acetonitryl C,HaN. Podobně se chovají i ammonaté

soli dvoj- a trojsytných kyselin, jen že ovšem více vody

třeba ubrati, aby se amid neb nitryl utvořil; npř. šťovan am

monatý C,Og-2NH,O ztrátou 4 rovnom. vody mění se v

oaamid C4O4.2NH2, ztrátou 8 rovnom. vody v kyan (2C,N),

jejž tedy lze pokládati za nitryl kyseliny šťávelové. Majíť

ale dvojsytné kyseliny též kyselé soli ammonaté a ty podob

ným změnám podléhají; npř. šťovan ammonatý kyselý

C,OgNH,O.HO pouští horkem 2HO a mění se v kyselinu

oaaminovou C4H2NOs.HO; jantaran ammonatý kyselý horkem

4HO pouští, měně se v látku bílou krystalovanou, téměř

netečnou (slabě zásaditou), jenž silnými alkaliemi vodnatý

V. Šafařík, Chemia. 50
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mi vodu přibírá a v kyselinu jantarovou i ammoniak se

vrací; má složení C,H,NO, a sluje succinimid. Je tedy

čtvero zplodin z organických solí ammonatých: amidy, ni

tryly, aminové kyseliny a imidy; aminové kyseliny a imi.

dy jsou při kyselých solech to co při obojetných amidy a

nitryly. Nuže : nejsouli zásady ústrojné nic nežli sdruže

ný ammoniak, musíť z nich také býti amidův, nitrylův, ami:

dových kyselin a imidův. V skutku jest tak, ale předce s

malým rozdílem; benzoan anilinný C,„H,N.HO,C,,H,0,

tratě 2HO poskytuje benzanilid C12HgN.C14H8O2 (tj. pro

anilin to, co benzamid pro ammoniak); dvojjantaran ani

linný CsH,Og2HO.C12H,N horkem pouští 2HO a mění se

v kyselinu succinanilovou CsH,Os'C12HgN.HO t. j. při ani

linu to co při ammoniaku kyselina succinaminová, oxamino

vá a j.; horkem vyšším prchají 4HO a zbytek je succinanil

CsH,O, C12H5N t. j. imid z kyseliny jantarové a anilinu,

Hmoty ale, která by se nitrylu rovnala, nelze nikterak do

byti; a chtějíce násilně toho dovésti (npř. bezvodou kyse

linou fosforečnou) obrátíme všecko v uhel. Co toho mnedle

příčina? Patrně ta, že není v anilinu jako v ammoniaku

tré atomův vodíku volných, což by dlé náhledu Berzeliova

býti mělo (anilin =NHa+C12H,). A v skutku tou dobou

stalo se odkrytí methylaminu, éthylaminu atd., jež k celé

záhadě klíč podalo. Tvoření éthylaminu z iódidu éthylna

tého i ammoniaku, diéthylaminu z iódidu éthylnatého i éthy

laminu, triéthylaminu ziódidu éthylnatého i diéthylaminu, bylo

patrný důkaz, že zde vodík ammoniaku, rovnomocnina za

rovnomocninou organickými radikály se zastupuje; éthyla

min, methylamin, anilin (= fénylamin) mohou ještě poskýtati

amidy, aminové kyseliny (imidy, ve kterých ovšem všude po

1 rovnom. vodíku zastoupena methylem, éthylem, fénylem)

nemohou ale míti nitrylův, poněvadž k tomu konci zásada

3 rovnom. vodíku pustiti musí, v nich ale jen dvě jsou

volné, třetí je zastoupena éthylem, a jestli ze samého éthylu

se vyrve, vše se do dna samého rozloží. Podobně zásady,

v nichž 2 rovnom. vodíku radikály zastoupeny (imidové

v. II. 258.) nemohou míti než amidy a aminové kyseliny

nikoli imidy; zásady třetího řádu (triéthylamin, diéthylofě

- -* ;*
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nylamin) konečně nemohou míti ani amidy ani imidy neb

aminové kyseliny. Tím také se vysvětluje konstitucí ami

dův, imidův, anilův atd. Amidy jsou ammoniak, v němž

1 rovnom. vodíku nahražena radikálem kyseliny jednosytné

(acetamid CH; N,) tedy rozdíl od éthylamminu a j. jen

2

v radikálu; nitryly jsou kyanidy (viz II. 95), imidy jsou

ammoniak, v němž 2 rovnom. vodíku zastoupeny radikálem

dvojsytné kyseliny (succinimid= (CH3)" | N)aminové ky

seliny jsou kysličník ammonatý NH,O+HO, v němž vodík

zastoupen radikálem kyseliny npř. kyselina oxaminová

C,O,)**

@@#

niky, tak s kyselinami.

NO+HO, mohouť se proto spojovati jak s kyslič

81. Znamenitý Francouz Gerhardt sjednotil výsledky

všech těchto bádání v jedinou důvtipnou soustavu, která v

novější době tak všeobecného uznání došla a vliv svůj ne

ustále v té míře rozšiřuje, že nám povinnost ukládá, aby

chom základy její aspoň tak dalece zde sdělili, pokud toho

meze naše dovolují; neboť cíl náš hlavně byl a býti musel,

abychom to, co bezpečně známo, stručně sdělili; Gerhardtova

pak soustava jakkoli důvtipná předce hlavně jen na orga

nickou chemii se vztahuje a nemůže do minerálné zavedena

býti bez novot příliš odvážlivých, aby kniha počáteční do

nich se pouštěla. Pravíť Gerhardt (jako nahořejiž zlehka do

tknuto), že na omylu jsou, kdož myslí, žeby formulemi mo

hlo skutečné uložení atomů v jakékoli sloučenině označeno

býti; formulemi jen reakce možno jest vyjádřiti, a kolik

různých rozkladův látka podstupuje, tolik různých formulí

by se jí mohlo dáti; to spořádání vzorce nejlepší jest, které

k největšímu počtu rozkladův a změn se hodí. Pozorujíce

různé sklady a rozklady vídáme, že při nich jisté hromady

atomův přese všecky změny trvají, berouce se z jedné slou

čeniny do druhé, takřka co zbytek; tyto hromady zove

zbytky č. radikály. Poněvadž ale tatáž hmota při různých

rozkladech různé radikály ze sebe vydává (kyselina ben

zoová chlóridem fosforečným benzoyl C14H8O2, žíravým ba

- - 50*
•



780

rytem neb vápnem fényl C, „H, atd.), je z toho patrné, že

té samé hmotě lze dáti různé vzorce, t. j. že o vniterném

složení hmot nic nevíme; aby ale předce soustavný přehled

možný byl, nepořádá Gerhardt dle radikálův, než přiděluje je

k jakýmsi základním vzorům chemického sloučenství, typům;

k tomu konci volí vodu za základ, neb nahražujíce ve vodě

vodík kovy máme kysličníky, nahražujíce kyslík chlórem,

sirou atd. máme kyseliny, nahražujíce jej dusíkem (trojsyt.

ným, tedy 1N místo 3O) máme ammoniak atd. Rovnomoc

ninu vody ale zdvojnásobňuje z různých příčin; hlavně

ohledem na hydráty kysličníkův kovových a pak ohledem

na hutnost páry vodní. Porovnávají vodu 2HO, hydrát

drasla KO.HO a draslo bezvodé 2KO, jest přirozené my

sliti sobě, že hydrát drasla povstal nahradiv ve vodě H,0,

polovici vodíku draslíkem KHO, bezvodý kysličník ale

nahradiv obě rovnom. vodíku draslíkem KKO, ; druhá pří

čina ta jest, že 1 atom vody dává 2 objemy páry vodní,

větší díl ale těkavých hmot 4, zdvojuje tedy Gerhardt vše

cky vzorce takových látek, aby každé látky 1 atom 4 obje

my páry podával. Píšeť ale vodu H2O, nikoli H2O, a klade

O=16, tedy dvojnásob rovnomocniny námi přijaté; taktéž

zdvojuje rovnomocninu síry, selénu, telluru - a uhlíku; píše

tedy sírovodík H,S (S=32), alkohol C,H,O (C=12, 0=16)

atd. Zdvojení rovnomocniny uhlíku se děje, poněvadž ve

všech bezpečně známých sloučeninách organických počet

rovnomocnin uhlíkových sudý jest, dvěma dělitelný, což

nejjednodušeji právě tím se vysvětluje, že rovnom. uhlíku

=12 a nikoli =6. Způsob, kterým se tu představuje poměr

mezi kysličníky bezvodými a vodnatými, má několik nevy

hnutelných následkův. Zajedno patrno, že formule všech

kysličníkův bezvodých potřebí jest zdvojnásobniti; žíravé

draslo je #{o, bezvodé draslo Ř{o. t. j. K,O,; alkohol

jest °#|o, éther &#{o. t. j. CsH10O, ; to samé platí

o sulfidech a sulfhdyrátech; sulfhydrát barnatý je # S

H ( " "

sirník #|S, merkaptan je °#{s, sirník éthylnatý
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8# Sa=CsH10S, ; a vskutku má alkohol páru 4 měrnou,

éther ale píšíce C,H2O jen 2 měrnou, píšíce pak CsH10O,

též 4 měrnou. Druhý následek jest, že potřebí kovům, jež

vícero zásadnatých kysličníkův mají, vícero rovnomocnin

dáti. Jeli npř. v kysličníku železnatém FeO s 8 částmi

kyslíku 28 železa spojeno, tu patrně v kysličníku železitém

Fe„Oa za 3×8 kyslíku 2×28 železa t. j. za 8 kyslíku

*/,×28=18% železa se nachází. Zovouce 28 č. železa Fe

(Ferrosum) a 18% č. železa fe (Ferricum) máme formuli

kysličníku železnatého FeO neb Fe,O,, železitého feO neb

fe,O, ; podobně v kysličníku hlinitém za 3X8 č. kyslíku

2×13.7 hliníku t. j. za 8 č. kyslíku %X137=91 č. hli

níku se nachází, a značíce známkou al 9.1 hliníku bude ky

sličník hlinitý alO neb al„O, atd. Podobným způsobem lze

všecky sesquioxydy uvésti na podobu monoxydův a před

staviti sobě prvé jako druhé utvořeny vstoupením kovu na

místo vodíku do vody. Takéť nelze kysličník rtutičnatý

Hg,O neb platičitý PtO, jináče k monoxydům položiti, nežli

klada v prvním hg (mercurosum) = 200, v druhém pt

99

(platinicum) = –5– =49,5 atd. Máť tedy jeden a tenže

kov tolik různých rovnomocnin, kolik různých zásaditých

kysličníkův, ale v každé je takřkajiný kov, má jiné vlastnosti.

82. Rozvažujíce tímže způsobem co při kysličnících slo

žení kyselin, podobných docházíme výsledkův. Hydrát dra

selnatý a kysličník dr. bezvodý dle staršího náhledu jsou

KO a KO+HO, taktéž bezvodá kyselina dusičná NO,

a hydrát její NOs+HO. Gerhardt ale považuje prvé

Z3 Ř{o. a druhé za Ř{0,5 důsledně tedy v druhém pádu

třeba psáti hydrát kyseliny dusičné *#[o, a bezvodou

kyselinu §8:[o, t. j. N2O10, takže i zde bezvodý kyslič

4

ník má 2kráte větší rovnomocninu, než vodnatý. Podobně

máme ve všech kyselinách kyslíkových složené radikály ky

slíkaté, npř. v kyselině sirkové SO, radikál SO, (vodnatá

:
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# O2, bezvodá §8}0) v octové C,H,O, radikál C,H,0,
*DV2

(vodnatá °°°ilo, bezvodá &#8}0) atd. a tomto

základě hned se nám objasňuje několik důležitých výjevův,

Zaprvé patrno, že mezi kyselinami i zásadami není rozdílu

naprosto vzatého, neboť vniterné složení obou jedno a totéž,

t. voda, jejíž vodík nahražen radikálem jiným; celý rozdíl

v povaze radikálu více méně kladné neb záporné položen

jest, a lze sestaviti řadu kysličníkův od nejsilnější zásady

do nejsilnější kyseliny, ve které přechod tak po stupních se

děje, že mezi oběma nelze takřka hranic učiniti, npř.

K Ca Mg al SbO AsO SO

#}O, #}O, #}o, #}0,- §&}o, Ř&} 27 #0.

Zadruhé vysvětluje se tu tvoření a složení solí ky

slíkových: jsouť ony voda, ve které polovice vodíku

radikálem kladným, polovice záporným zastoupena :

npř. kyselina sirková °°ilo, hydrát draselnatý

#{o. síran draselnatý šo;0; octan sodnatý °°° 0,-

síran hlinitý (Al,0,3so) = §ojo,, kamene
2

3-Sojo, Esd: O,; atd. Že ale radikály NO, SO, a j.

tímtéž právem klademe co benzoyl C,,H2O, a acetyl C,H,0;

dokazují podobné reakce, kterým podléhají řečené

kyseliny v podobných poměrech. C, „HgO,+PCl. =

C14H,O,Cl+PO,Cla+HCl; SHO,+PCls v skutku též po

skytuje SO,Cl+HCl+PO,Cla, a mámeli C,,H,O,Cl za chló

rid benzoylnatý, sluší zajisté SO,Cl míti za chlórid sulfuryl

natý a kyselinu sirkovou za kysličník sulfurylnatý. Ovšem

pak již nahoře jsme viděli, že mnohé známky (náklonnost

k tvoření solí kyselých a podvojných, náklonnost ke tvoření

kyselých étherův a kyselých amidův č. aminových kyselin)

uvozují nás k té myšlénce, že kyselina uhličitá, siřičitá, sit:

ková, selénová a mn. j. dvojsytné jsou, jako kyselina šťave

lová, vinná, jantarová aj., se kterými se v uvedených znám

kách shoduji; je tedy kyselina siřičitá S„O,, sirková bezvo

|
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dá S,Og, vodnatá S,Og+2HO aneb S,H,Os; pak ale ne

mohou hydráty těch kyselin utvořeny býti z vody # O2

vstoupením do ní radikálu, neboť by pak nebyla než jedna

rovnomocnina vodíku volného t. j. kovem zastupitelného,

kdežto u dvojsytných kyselin dvě, u trojsytných tři rovnom.

vodíku za kov se vyměňují. Jako ale formule SOa+HO v

##{0, se obrací, tak se obrací vzorec S,Oc+2HO v
|

°°;o. a PO,+3Ho v ""}}o. tu jest S,O, ra

dikál dvojsytný t. j. 2 rovnom. vodíku zastupuje a slouče

nina °ßlo, povstala z #}o, podobně PO, je radikál

trojsytný a původní typus sloučeniny *#o. je #{o.
3 3

Zde příklad toho, co sluje typus množený; #o, jednoná

sobný, #o, zdvojený a #{o. ztrojený typus; z prvního
• • - 3

vstoupením jednosytného radikálu tvoří se kysličníci jedno

sytní (baryt, alkohol, kyselina dusičná, kyselina octová),

z druhého vstoupením dvojsytného radikálu kysličníci dvoj

symí (kysličník cíničitý (*{{o, §;o, kyselina šťave
* * ^ 2 -

lová 99} [o: z třetího vstoupením trojsytného radikálu
2

trojstní kysličníci (kysličník vizmutový {#0. glyce

rin °°;o. kyselina fosforečná "{o. citronová

(9e","(o. V prvotním typu #o, mohou ale ony dvě

rovnom. vodíku, nejen dvěma jednosytnýma radikáloma, ale

i jednou rovnomocninou dvojsytného radikálu nahraženy

býti; v druhém pádu vzniká bezvodý kysličník (kyselina)

dvojsytný npř.: bezvodá kyselina jantarová (CgH,O,)"}O,;

tedy bezvodé kyseliny dvojsytné nemají (jako jednosytné)

dvakráte větší rovnomocninu nežli hydrát jejich, a pocho

pujeme, proč se dvojsytné kyseliny npř. jantarová teplem
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rozštěpují ve vodu a kyselinu bezvodou, kdežto kyseliny

jednosytné bezvodé jen pochodem obdržeti lze, při němž

dvě rovnom. kyseliny v jedno se skládají, npř.

C#& 0,+c,H,O,Cl=&#&o,+NaCl

Vůbec pozorujíce rozklady chemické brzy seznáme, že

většina jich jsou rozklady podvojné č. vzájemné; nýbrž

analogie č. obdoba dává nám domýšleti se, že mnohdy tam,

kde na oko jen jednoduché spojení č. sloučení dvou hmot

viděti jest, v skutku rozklad podvojný se děje. Npř.

chlórid benzoylnatý a draslo C,H,0,Cl+#o, poskytuj

KCla°*°;0, chlór ale a draslo 2Cl+#o,=KCl *

#o, (t. j. KO.ClO). Podobní příkladové, potom ta okol

nost, že větší čásť par a plynův čtveroměrných jest, plynné

radikály ale (H, Cl, Cy, C,H.) jen dvouměrné, tak že po

třebí formuli dvojnásobiti, aby čtveroměrnými se staly, ko

nečně dokonalá shoda radikálův C„Ha, C,Hs, C,oH11 s ra

dikály tak zvanými míšenými, C,Hs+CsHg, C,Ha+C12H13:

vše to vede k domněnce, že radikály volné, vyproštěny

jsouce ze sloučení, po dvou atomech se skládají, tak že vo

dík, chlór, kyan, éthyl ve sloučeninách jsou H, Cl, Cy,

CH. voní ale H, C, CY, CH. &#, 8, &;
C,H Y © • •

č#atd. Pak ovšem i to, co obyčejně za pouhé spojení

platí, jest sloučení podvojné npř. tvoření chlórovodíku:

H}_1_Cl}_H ) 1 H

#+či;=#+#.

83. Již nyní na základě předešlých úvah lze přistou

piti k samým typům, a k soustavě látek organických na nich

založené. Gerhardt čtvero typův stanovuje: vodu #0,

chlórovodík# ammoniak NH3 a vodík # jest ale pa

trno, že druhý ze čtvrtého pochází, nastoupením chlóru na

místo vodíku, že tedy v podstatě jen tré jich jest; my pak

nicméně původního spořádání se tu přidržíme. Každý ty
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pus buď jest prvotní, buď zdvojený, buď ztrojený, tak že

ias Hlo Halo „ Halo . H),
npř. voda jest #O,# i#*#

#2 a #: ammoniak ## diamid #* trič# č#; H ii; 2 ( y) # a (

amidy). Vstoupením radikálův positivných do těchto typův

tvoří se zásady (kyslíkaté, chlórné, dusíkaté, radikály zásad)

a sice prvotné č. hydráty, když jen část vodíku, druhotné

a třetičné č. úplné (anhydridy), když všecek vodík typu

radikálem vytlačen. Radikály záporné tvoří podobné ky

seliny (kyslíkové, chlorné, dusíkaté, radikály kyselin) jak

prvotné tak úplné. Současným do radikálu vstoupením ra

dikálu kladného a záporného tvoří se soli a složené éthery.

Přehled asi následující tvarem lze vyobraziti, kdež sluší

ještě poznamenati, že všecky látky brómované, chlórované,

nitrované atd. k témuž typu se počítají co látka původní.
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84. Chtějíce ukázati, kterak hmoty námi v předešlých

oddílech vyčtené a vypsané podlé typův se píší a jakových

proměn schopny jsou, museli bychom znova knihu napsati;

proto budiž jen ještě promluveno o různosti náhledův, pa

nující mezi přívrženci této soustavy strany pravého význa

mu typův. Původcejejich trval při původním náhledu svém,

že nemají význam rationálných formulí a nikterak nám ne

představují vniterné složení hmot, o němž nám nic vědomo

není, leč toliko, že podávají obrazec rozkladův. Proto ve

svrchu položeném přehledu aldehydy jednou vidíme pod

typem vody co hydráty kysličníkův organických, čemuž

ovšem přisvědčuje tvoření kyseliny mlečné z aldehydu a ps0

tniny, aneb kyseliny skořicové z aldehydu benzoového

a kyseliny octové (C14HgO,+C4H4O4=C1sHsO4+2H0)

a j.; podruhé však setkáváme se s nimi pod typem vodíku,

co se sloučeninami radikálův kyselinných s vodíkem npř.

aldehyd octový °°3. , čemuž nasvědčuje tvoření benzo

ového aldehydu z chlóridu benzoylnatého (C,,H,O,Cl+Cu„H

=CuaCl+C14H2O2). Jiní více k té domněnce se kloní, že

typy vskutku podstatný a v samém složení atomův polože

ný rozdíl látek organických jedné ode druhé označují, že

nelze jednu a tuže hmotu hned k tomu, hned k onomu typu

přičítati. Podobně i s přikládáním různých rovnomocnin

jedné a téže hmotě jest, jež nejedněm příliš na pováženou

býti se zdá; a titéž radš sobě myslí, že někdy jeden neb

dva atomy jistého prvku rovnou moc mají co dva neb tři

atomy vodíku, píšíce npř. místo Feo,3Ho="#" O.

Jest ale patrno, že tím věc není vysvětlena, tolik o jinak

pověděna neb psána.

Co se týče důslednosti v Gerhardtově nauce, svědčít

o skvělém důmyslu původce svého; nelze však zapříti, že

mnohdy více na domyslu a obdobě, než na jasných důvo

dech spočívá, že často věci bezpečné vysvětluje nejistými

a z domyslu vzatými (jako npř. každý nepodjatý vida for

°#o, °°ßjn, a pod. bude sobě přáti, aby
2 6

mule

**

-*

*
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dříve skutečnost sloučenin H,O,, Na H, atd. potvrzena byla.

Konečně nelze zapříti, že obzvláštně zavedení typův do ne

organické části bez velikých nesnází a úplného převratu by -

se státi nemohlo.



Absorpcí . .

Absynthin . •

Aceton • ©

Acetony

Akroleín . •

Alabastr . •

Alanin •

Albumín . Q

Aldehyd . *

Aldehydy •

Alizarin .

Alkalie -

Alkaloidy

Alkana •

Alkarsín . .

Alkohol amylový

butylový

cerylový

cetylový

éthylnatý

fénylnatý .

kaproylový .

kaprylový .

kresylový .

melylový .

#- rO0V10

Alkoholy py *
Allantoin

Alloxan •

Alloxantin •

Allyl . .

Aloin . • •

Alumínit . •

Alumia • © •

Aluminium č. Alumium

Alunit • •

Amalgamy. •

Amidy - -

Ammoniak . - •

Amorfismus • •

Amygdalin . •

Amylamin . ©

Amylén . • •

Amyloid _ . . • •

Amylovodík © •

Anchusin . • •

Andalusit . • •

nny S8

### - •

Anilin . •

Anthracit .

Antiarin . •

Antimón . •

Antimónovodík .

Apatit. •

Apiin .

Arabin

Aragonit

Arbutin • •

Argentan . • •

Arktuvin . • •

Arsén . • • •

Arsén, zkouška na

Arsénan měďnatý

Arséničnan draselnatý

– kobaltnatý

Arsénovodík •

Asfalt . - • • •

Assa foetida • •

Athamantin

Atom - • •

Atropin •

513.



- * · Strán

Balsám kopaiva . ": *

– peruánský .*** . .

–, toluánský . • 530

Balsámy . . 01. 1526

Barium • . . 0****. 175

Barvářství . . . . . . 581.609

Barvastek . - - 253

Barvířství 581, 601

Barviva ústrojná • • 580

– z lišejníkův . .·:*595

# • - - • . titu176

Bavlna střelná 558

Běloba • - • 309

– perlová . . . . *292

– španělská ,nira292

– zinková . . .**270

Bělotec • - .foq-283

Benzoe • * * * . *1*533

Benzol . . . . . . . 442

Benzon . . . **.**441

Benzoyl. . . . . . . . 441

Berberin . . Jile 629

Beryllium • • 212

Beta-orcin . . . . '', '598

Bezoary . . . . #573

Beztvárnost . . . . . 736

Biliverdin , . . . . . 668

Bílkovina . . . . . . . ~ 637

Bór . . . - • ** • 65

Boracit • * • • • 200

Bóran hořečnatý . . 200

Bórany - - . . . 101

Borax . • * * - • 165

Bórid dusnatý . . . 124

Bornéen . . . 524

Braunit • . • • 228

Bróm . . . . . . . 60

Brömičnany . . . . . . . 100

Brómid draselnatý . • 153

– dusíkový . 124

– , stříbrnatý - . 351

Brómidy . - • - 61

Brómovodík • • * 119

Bronz • • • • • • • 331

Brucin • - • a 627

Brucit • • • • - . : 197

Burel . • • 229

Buřinec. . . . 263

TButylén . . . 508

Butyrin . . . . . . 490

Célestin . • • 181

Cellulosa .. - 557

Cement • - * •• 222

Cerebrin . . . - 665

Cererium č. Cerium . . . . 215

Stránka

Cerin .. 483

Cerit . 216

Cerium 215

Cerotén 508

Cetén . . . . • 508

Chamaeleon minerale . 23()

Chápavost tepla 753

Chinicin . • - - 626

Chinidin . . . , 625

Chinin • - . 625

Chinoidin . 625

Chinon • 455

Chitin • * • - • 664

Chleb, příprava . . . 649

Chloanthit •• • - 267

Chlór . 57

Chlóranil - 455

Chlóran vápenatý 193

Chlórany . . * 99

Chórečnan draselnatý 151

Chlórečnany. • 98

Chlórid ammonatý - . • 170

– antimóničný . . 286

– antimónový . . . 285

– arsénový , 279

– barnatý . 178

– beryllitý 213

– bórový . • • 128

– chrómitý . . . 254

– chrómnatý . . 255

– cínatý . • • • 302

– cíničitý . . 302

– draselnatý . 150

– dusíkový • 123

– éthylnatý • • 475

– fosforečný . . . 127

– fosforový . . . 127

– hlinitý . . . . 208

– hořečnatý, . - 200

– iridičitý 373

– iriditý 373

– iridnatý . 373

– kobaltnatý 263

– křemíkový 128

– kyanatý 419

– lithnatý 168

– manganatý 231

– , mědičnatý 329

– měďnatý 329

-- nikelnatý. . . 267

– olovnatý . . . 314

– osemnatý 375

– osmičitý 375

– osmiový •* 375

– palladičitý . . 370

**– palladnatý ... … ... - 370
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Chlórid platičitý •

– platinatý •

rhoditý . .

rhodnatý •

rtutičnatý

rtuťnatý .

ruthenatý

rutheničitý

ruthenitý

ruthenový

siřičnatý

sirnatý .

sodnatý .

strontnatý

stříbřičnatý

stříbrnatý

uranatý . ©

vápenatý •

vizmutový

zinečnatý

zlatnatý .

zlatový .

železitý .

železnatý

Chlóridy . . • •

– titanu . ©

Chlóristany © •

Chlórnatan draselnatý

- vápenatý .

Chlóroform ©

Chlórofyll .. .

Chlórovodík • -

Chmel • • •

Cholesterin •

Cholestrofan .

Chondrin . .

Chróm • ©

Chróman ammonatý

– draselnatý .

– olovnatý .

– , rtutičnatý

Chromány . .

&;
-

ChrySObe ©

&##" -

Chrysorhamnin .

Cihly . . .

Cín . - ©

Cinchonicin •

Cinchonidin • •

Cinchonin . .

Cinnamein . .

Cukr hroznový .

– mléčný

– olověný .
• ovocný •

Stránka

Cukr třtinový . .

Cyan (Kyan) . .

Cerň lampová . •

– platinová . •

Černomědek . -

GrVCC © - •

Čpavek (ammoniak) .

Damara . . .

Daturin

Dehet •

Destilace sestupná

Dextrin . ©

Dělovina .

Diamant •

Diaspor . . .

### © •

1 • • •

#ylaněn © •

Dolomit . - •

Draslík . . •

Draslo . • •

Draslo žiravě . ©

Dřevo santalové

Dusan éthylnatý

Dusany - • @

Dusičnan ammonatý .

barnatý •

draselnatý .

hořečnatý ,

kobaltnatý

měďnatý .

olovnatý

rtutičnatý

rtuťnatý

sodnatý

strontnatý .

stříbrnatý .

uranitý ©

V80@fl3 •

#
železnatý .

Dusičnany . . . .

Dusík • • •

Dvésirník železnatý .

Dvojboran sodnatý .

Dvojsíran draselnatý.

Dvojsiran #';
Dvojuhličitan so atý

Dyslysin . © •

Elaidin . .

Elektrolysis •

Elemi . . .

Eléopten . .

35
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Emulsin

Ericinol

Erythromannit

Eskuletin

lskulin

Ethal .

Ether . . .

Ether orsellový.

Ethery halové

Ethery složené .

Ethyl . . .

Ethylamin .

Ethylén .

Ethylovodík
Ethylozinek

Eudiométr .

Euxanthin .

Fajans

Fenakit

Fényl .

Fermentol

Fernambu

Ferrikyan . - -

Ferrikyanid draselnatý

Ferrikyanidy . .

Ferrokyan . - -

Ferrokyanid draselnatý

Ferrokyanidy . . .

Ferrokyanovodík -

ibrin • • •

Flas - • -

Fléoglucin | •

Fléoretin •

Fléorhizin

Flogiston

Fluor . - •

Fluorid bórový •

– křemíkový
– VápenatýFluoridy p *

Fluorovodík

Formule chemické

– empirické
– racionalné

Fosfid dusičnatý

– vápničnatý ,

Fosfor - •

Fosforany .

. 11

Fosforečnan dvojhořečnato

3.IIlIIlOI18 • •

Fosforečnan éthylnatý

– kobaltnatý

– měďnatý .

– olovnatý .

V. Safařík. Chemia.

Stránka

Fosforečnan sodnato-ammo

natý . . 174

- sodnatý , 161

- uranitý 259

-
vápenatý 191

- železitý 245

- - železnatý 245

Fosforečnany - 96

Fosfornatan - 96

Fosforovodik pevný . 116

- plynný . 115

- tekutý 116

Fotogén - - 512

Fotografie . . . 351

Furfurol . - 560

; - • 533

Galvanoplastika : 762

Garancin - 586

Gentianin . • 599

Getaperča . 540

Gliadin 649

Globulin 640

Glutin 657

Glyceridy 490

Glycerin 488

Glyceriny - 461

Glycin • - • 662

Glycium . 212

Glykokoll . - 662

Glykol • • • 488

Glykoly - - 461

Glykosa . • 546

Glykosidy . - - 563

Glykyrrhizin , , 579

Grafit . . . . 40

Guanin 673

Guano 673

Gumma • 554

Gummi ammoniacum 536

Gummigutta 536

Haloidy . 65

Halovodíky • 122

Harmonika chemická 33

Hebken - 352

Hedbáv - 663

Hématein . . . 587

Hématin . * - 640

Hématokrystalin • 639

Hématoxylin - 587

Hlína . - 210

Hlinik • • 201

Hlinitan kobaltnatý 263

Hlinitany . - . .. 204

Hmoty heteromerické , 745

\ 51



794

Stránka

Hnědel • • 237

Hniti . - 399

Homéomorfism - : 719

Hořalka . • • . 682

Hořčík • • • - 195

Hořčiny . . . . - 577

Hoření • - • . 29 110

Houba niklová • 265

– platinová 366

– stříbrná . 346

Hrnčina . • - 225

Hromady isomorfické 743

Humus • • - 558

Hydrargillit 203

Hydrát brómu - 61

– chlóru . • 58

Hydráty . • • 72

Mmidy - - • 446

Indigo • • . * . 589

Indikán . 589

Indin . 594

Indoběl - - • 591

Indomodř . - - • 590

Indych - - 589

Inkoust 572

Inulin 553

Iód . • 61

Iódičnany . 100

Iódid arsénový 279

– draselnatý . 153

– dusíkový 123

– olovnatý 315

– palladnatý . 371

– rtutičnatý . 342

– rtuťnatý . . . 343

– stříbrnatý . . . 351

Iódistany . • * 100

Iódovodík . • • 119

Iridium • • • 372

Isatin . • • • - 593

Isatyd • • • • 594

Isodimorfism . . . 745

Isomeria . - • • 396

Isomorfism . . . .719 741

Jádra • 391 .

Jantar • 534

Jantarany . • • 450

Játra sirková • 149

Játra vápenná . • 190

Jíl - • • • 211

Jirchářství . • 660

Jáadidlo . - • * 533

Kadmium . • • • 273

Kaffein

– bornejský .

– umělý . .

Kakodyl . -

Kalafuna . - •

Kalamín . • •

Kalcium . • -

Kali . • •

Kalium

Kalomel

Kámen lazurový

– vinný , . -

- – dávivý .

Kamenec • -

- chromitý
••• manganitý .

-

;
- elezitý

Kamenina . •

Kámeny zlučné .

Kamfény .

Kamfilém

Kamfin - -

Kaminek pekelný

Kampiška . -

Kandis

#; •

aproylén .

Karamel

Karmín -

Karmín z indiga

Karthamin .

Karvém

Karvol

Kasein

Katechu

Kaučuk • -

– vulkanisovaný
Kazivec . • -

Kelp .

Kermes

Ketony

Kino

Klejopryskyřice .

Klejt . • •

Ř#" :

– rostlinný

– z chrupavek

– z kostí

Klovatina

Kobalt - -

Kobaltoleštěn .

Kočenila -

Kodein

Kok .

206
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Kolkotar

Kollodion

Kolofén

Koniin

Kopal

Korund

– zemnin

– žiravin

Koželužství -

Královská lučavka

Krápníky

Kreatin

Kreatinin •

Křeman draselnatý

– hlinitý .

hořečnatý

měďnatý

olovnatý5
– zinečnatý

Křemany -

Křemík

Kreosot

Krev . •

– dračí .

Krevel

Křída .

Krystalin

Kudbér

Kumarin

Kuminol

Kumol

Kurkuma

Kvašení

– lihové

Kvasidlo

Kvasnice -

– svrchní

– zpodní .

Květ kobaltový

– sirkový

– zinkový

Kyamelid .

Kyan . • -

Kyanid draselnatý

– èthylnatý

– rtuťnatý .

– , střibrnatý

Kyanidy kovův .

Kyanovodík

Kymol

manganatý .

trojéthylnatý

Stránka

- 237

558

519

622

#532

• 202

14. 26 130

- 142

140

140

141

141

660

122

186

644

644

153

• 209

• 200

- 232

• 328

• 312

470

272

103

67

487

639

Stránka

Kyselina akomitová 457

– akrylová 489

– alloxanová 675

– amalová 629

– anisylnatá - 521

– anisylová - 521

– anthranilová 594

– antimóničelá 285

– antimóničná . 284

– arseničná 278

– arsénová - 276

– benzoglykolová 677

– benzoová 439

– bórová . 100

– brömičná 100

– brómovodíková 119

– cerotová 436

– cerulosirková – 592

– chelidonová . 458

– chinová – 454

– chlórečná 98

– chlóričelá 99

– chlóristá 98

– chlórnatá • 99

– chlóro-chrómová . 255

– chlórová 99

– choloidová 666

– cholová 666

– chrómová 253

– chrysammová 577

- chrysofanová 600
– ciničitá 30Í

– citrakonová . 458

– citronová 456

– cukrová 455

– dialurová . - 675

– duběnko-tříslová . 570

– duběnková - 572

– dusičelá 80

– dusičná 76

– dusiková 80

– ellagová 573

– énanthylová . 434

– eruková 438

– erythrová 596

– éthionová - 474

– éthylnato - sirková 472

– everminová 596

– evernová 596

– fénikosirková 593

– fléoretinová . 565

– fosforečná 94

– fosfornatá 96

– fosforová 96

– fthalová 514

– fumarová 451

51*
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# Stránka

Kyselina glycerofosforečná. *** 489 Ky

– glycerosir *** . 489

glykocholová 18. – 666

– glykolová (*.* . -662

– glyková ...* . -547

– hippurová.. tie . 676

– hřebičková *.* . 520

– hroznová (*.*** . 454

– #*: * . – 667

– iödičelá**.**. – 100

– iódičná i v.af . 100

– iódistá : 9:" . – 100
* – iódovodiková** . - 119

– isèthionová . - . - 474

– itakonová iu.“ . 458

– jablečná. . . . 450
– jantarová (1. . 449

- #; **.** . - 564

– kakodylová . * . -- 632

– kamfolová . . 524

– kamforová .* . 523

– karbolová (# . 484

– kapronová ř.“ . 434

– kaprylová . 434

– karmínová 582

– katechová 574

– kazivcová 121

– komenová 458

– kopaivová 529

– korková • • 450

– křemikofluorovodí

ková • 119

– křemíková 101

– krokonová 449

– kumarová 524

– kuminová 442

– kyanatá 419

– kyanurová 421

– lekanorová . 595

– leuková . . • 662

– lithofellová . • 668

– maleová • 451

– manganová , - 229

– margarová • 436

– máselná • 432

– mekonová 458

– mellitová 449 .

– mesakonová . • 458

– mesoxalová . 449 675

– - meta-fosforečná . 96

– mléčná . • 443

– mléčnobenzoová 459

– močová. 673

– molybdénová 297

– morušo-tříslová. . 575

– mravenčí " . • 427

*

| Stránka

selina nadchromová 254

- nadmanganová . 229

- nitrokokková 583

- octosirková. 459

- octová 428

- olejová 437

- orsellová 596

- osmičelá 374

- osmiová 374

- oxalurová . 675

- palmitová 434

- parabanová. 675

- pelargonová 434

– pikrová . 486

– pinová 529

– podsiřičná . 93

- propionová . , 432

- purpurová . . 675

– pyro-fosforečná . 96

- pyrogallová 573

- pyromekonová 458

– pyromellitová 449

– pyroterebová 519

– rhodizonová , 449

– ruberythrová 584

– rufigallová . 573

– rutylová . 434

– salicylnatá . 521

– salicylová 521

– seléničitá 93

– selénová . 94

– šélová 295

- siřičitá 86

– sirková 87

– sirnatá 93

– skořicová 442

– slizová . . . . . . . 45%

– smahloolejová · 438 450

– smahloslizová 456
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