
  

„On zajisté dal mi známost pravou věci těch,

kteréž jsou v bytu. abyc-h věděl, jaká jest podstata

světa i moc Živl ů v." l

Kniha moudrosti. 7, 17.
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Chemické vzdělávání surovin (IV. díl Kroniky práce.) V Praze 1868. S čet

' iíými krásnými obrazy. V sešitech po 45 kr.

xe'rlymh' dr; Fil. Stan., Lučba rolnická podlé J. A. Stöckhardta. Dva díly.

› V Praze 1852 a 1854. Po 42 kr. . v'
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Kubert, Ferd. A., Chemické tabulky I. Rovnomocniny prvkův a slou
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- Praktické zápisky pro řemeslníka a hospodáře, vůbec živnostníka. Pořá
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Pred, Jan Svat., Lučba čili chemie zkušná. Díl I. V Praze 1828. Cena 1 zl.

Díl II. V Praze 1838. Cena 1 zl.

- Technologie podlé S. M. Poppe. Tři dfly. V Praze 1836 a 1837.

Staněk, Jan B., Chemie všeobecná. I. 0 nekovech. S 50 obr- V Praze 1863.

Cena 80 kr. II. O kovech. S 44 obr. V Praze 1863. Cena 84 kr.

Šafařík, Vojt., základové chemie čili lučby. Svazek I. Chemie neorganická.

V Praze 1859. Cena 1 zl. 50 kr. Svazek II. Chemie organická,

a úvahy theoretické. V Praze 1860. Cena 1 zl. 50 kr.

Tonner, Frant., Chemie organická. V Praze 1863. Cena l zl.

Úvod.

Úkolem chemie jest zpytování úkazů, jimiž děje se pod

s ta t n á p r o m ě n a předmětů , na nichž pozorujeme úkazy, nebo,

jež slouží k způsobení jich.

Shoří-li uhel nebo kus dřeva, rezaví-li prut železný, mění ^

se tyto předměty v pravdě průběhem oněch dějů tak podstatně,

že pozbývají naskrze původných vlastností svých. Tot známka dů

ležitá, kterouž lze postíhnouti ve všech dějích chemických. Rez,

v kterouž mění se železo, různí se podstatně od železa čistého.

Proměny, kteréž podniká tělo nějaké, poznáme však tím

snadněji a správněji, čím zevrubněji seznali jsme jeho vlastnosti.

Chemie pozoruje teda předně hmoty o sobě, jakož i chemické

proměny, dějící se na nich, a těla, kteráž vznikají takto a jsou

opatřena vlastnostmi novými. Konečně hledí vypátrati zákony, na

nichž se zakládají tito úkazové zvláštní.

Chemické pozorování hmot různí se velice od přírodo

pisného nebo fysikalného pozorování jich. Pozoruje-li pří

rodopisec nerosty, rostliny a zvířata, všímá sobě u oněch po výtce

tvaru hrání, tvrdosti, hutnosti; u těchto postavy, ústroje těla, způ

sobu, jak vyvinují se a jak žijí.

Chemie proti tomu přihlíží k hmotě. Jakého druhu jesti

tato _ jakými vlastnostmi jest nadána - kterak působí ve hmoty

jiné, a jakých účinků doznává od těchto? Tak znějí otázky

chemikovy.

Částečně srovnává se on v tom s fysikem. Vždyt pozoruje

i tento hmotu a snaží se ustanoviti vlastnosti její, jakož nás

zpravil již odst. 7. fysiky o obecných vlastnostech hmoty. Avšak

pozorování fysikalné různí se přec od chemického zvláštní povahou

svou. Fysik pozoruje hmotu některou pouze o sobě, podlé známek

vnějších; přestávát na ustanovení skupenství, hutnosti, chování

hmoty k teplu, světlu a elektřině - ostatně nedotýká se jí.

Vizmež nyní u hmoty známé, na př. síry, kterak rozeznává

se stručný popis fysikalný od chemického.

Fysikalné vlastnosti síry: Síra jest pevná, krystalo

vítá, žlutá, nevonná; hutnost 2; taje teplem 115°C a při 420°C

mění se v páry, třením zelektruje se, nevodí elektřiny.



Úvod. 269

Chemické vlastnosti síry: Jest nerozpustna ve vodě,

líhu, étheru, olejích mastných a silicích; rozplývá se v sirouhlíku;

na vzduchu rozehřáta hoří plamenem modrým, vydávajíc ze sebe

dusivou páru; svodíkem sloučena dává plyn smrdutý; s alkaliemi

játra sírková.; s těžkými kovy sirníky nerozpustně, barevné a t. d.

Všude poznáváme v líčení druhém, kterak má se síra, nikoli

sama o sobě, nýbrž vzhledem ke hmotě druhé. Ve všech přípa

dech těchto působí uvedené hmoty takovou měrou v ni, že síra co

síra zmizí naskrze smyslům našim, že objevuje se celá řada hmot

s novými vlastnostmi a jmeny, jimiž aby stíhal síru jest právě

úkolem a koncem chemikovým.

Příkladem jiným znázorní se ještě lépe zvláštnost úkazu che

mického. Obéřeme sobě k němu hmoty co možná nejznámější.

V tak zvané skoumavce (franc. éprouvette, obr. 1.) roztopí se

teplem kahanu líhového kousek

síry a přičiní se po té kapka

rtuti; nastanet pak prudké účin

kování obou hmot na sebe, jímž

dostane se hmota černá. Rozpálí-li

se tato do žáru červeného, jme

se těkati v parách a usadí Sc

o něco výše pevná co kroužek.

Trubka skleněná rozlomí se, aby

vyňala se zplodina děje, kteráž

jest pak barvy černorudé a vze

zření lesknavě krystalovitého, a ro

zetřena poskytuje barvu krásně

a ohnivě červenou, známou jIne

nem rumělka (zinuober). Vyrábí-li se tato ve větší míře, dlužno

bráti na 16 částek (podlé váhy) síry 100 částek rtuti. že?!

Co dělo se tu vlastně? - Zmizela síra í rtut; objevila se

hmota nová, rumělka, vlastnostmi svými naskrze rozdílná od hmot

oněch, z nichž vznikla; zajisté to teda úkaz chemický.

Ptejmež se dále: Kam však poděla se vlastně síra a rtut?

Skoumejme rumělku s největší pečlivostí, pozírejme na útlý prášek

její sklem zvětšovacím, drobnohledem nejmocnějším -- neshledáme

víc ani stopy síry nebo rtuti; zdá se, že přestaly tyto hmoty by

tovati, ješto proměnily se ve hmotu zcela novou.

Věc však nemá se na cele takto, jakž objeví se, pokračuje-li

se ve zkoušce chemické. Smíchá-li se trochu rumělky s rovným

množstvím drobných pilin železných a zahřeje-li se smíšenina
ve skoumavce, utvoří se hned nad ní kruh lesknavý, skládající seY

ze samých kuliček rtuti. Rtut teda nepřestala býti rtutí v ru

mělce, jevilat pouze na čas ve spojení se sirou vlastnosti jiné.

Ani síra nepozbyla tuto bytu svého, nebot bychom se přesvědčili

pokračováním ve své zkoušce, že možno síru opět vyvésti z černě

hmoty, kteráž zbývá na dně skoumavky po zahřívání oné smíšeniny.

  

'03



270 Chemie. Úvod.

5

0

Sloučenina chemická, Ve případech, kde vzniká způsobem

podobným , jako v uvedeném příkladě, hmota- nová vespolným

dotýkáním se a působením v sebe vhmot rozdílných, pravíváme, že

sloučily setyto hmoty chemicky v jedno, že utvořily slou

čeninu chemickou. Pravíme tudíž: Rumělka jest sloučeninou

chemickou; součástky její jsou síra a rtut.

Zde jest nám však výslovně vytknouti rozdíl mezi slou

čeninami chemickými a smíšeninami. Ve smíšeninách

poznáme různé částečky buď již prostým zrakem nebo sklem zvět

šovacím. Rozetřeme-li křídu a uhel na nejútlejší prášek a smí

cháme-li je spolu co možná nejdokonaleji, rozeznává přece zrak

ozbrojený snadno částečky křídy vedlé částeček uhlu; nebo, ho

díme-li smíšeninu tu do vody, vypluje lehčí uhel na povrch, prášek

křídový pak potápí se. Nebot hmoty zachovávají ve smíšeninách

vlastnosti své. smícháme-li tudíž rozdílné kapaliny nebo vzdušiny,

jichž zrakem nelze rozeznati od sebe, poznáváme přece smíšeninu

po zápachu nebo po chuti nebo po jiných známkách.

Analysa chemická (rozbor chemický). Chemikové usilovali

ode dávna o to, aby vyšetřili, jakého druhu součástky nalézají se

v rozdílných hmotách, s nimiž setkáváme se v oboru přírody.

Práce jich směřovaly ku konci tomu, aby rozložily se hmoty v sou

částky své, aby odloučily se tyto od sebe, pročež chemie nazývána

na mnoze lučba (Scheidekunst); slovem tímto, u nás v obyčej

vešlým, neznačí se však úplný obor chemie, jakž vyložíme ještě

níže. Způsob, kterýmž odlučujeme od sebe hmoty slončenéy na

značuje se nyní jmenem analysa chemická. Rozeznávát se

pak analysa kvalitativná (jakostná), kteráž pátrá pouze po

tom, z jakých hmot skládá se tělo některé, a analysa kvan

titativná (kolikostná), kteráž vynáší najevo, mnoho-li jest

každé součástky obsaženo ve sloučenině. ' ' t '

Prvky. ,'Chemickou analysou dovodilo se, že hmoty, s'nimiž

setkáváme se obyčejně, jsou u valné většině sloučeniny chemické.

Jest však věc paměti hod i“ že chemikové nalezli též 'hmoty ně

které, z nichž nědovedli ni dným způsobem vyloučitirůzných 55599,-.
částek' Taková hmota: jest na př. síra. ' ' x 'flipiľľj '

Tato jest již podrobena nesčíslným zkouškám, ale 'nevýsvítá

ze žádné, 'že by bylo v síře pouze s tisícinu jiné hmoty podstatné.

A podobně mají se věci u valného množství jiných hmot, kteréž

jsou nazvány tudíž hmoty jednoduché, hmoty prvotné,

a nejčastěji'prvk y chemické (lat. elementa). Nejlépe však na

zývají se hmoty nerozložené, nebot nelze tvrditi, že nerozloží

se nikdy a nesmí se tudíž činiti rozdíl Základný mezi nimi a hmo

tami složenými. _ _ _ ' _ , a _ v,

A“ Činnost chemikova nezáleží však výhradně v -rozlučování

hmot sloučených. nenít on jediné lučebníkem. ,Činnost jeho smě

řuje rovněž i k tomu, abyslučoval hmoty vespolek chemicky, aby
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vyvozoval z nich sloučeniny, azplodiny takto strqjené slevou pre

paráty chemické, lučebniny.

Můžeme teda se bráti dvojí cestou, abychom poznali povahu

hmoty nějaké, jednou zkouŠíme totiž, zdaž lze ji rozložiti ve více

hmot, a podruhé, zdaž lze ji složiti z hmot různých. Způsob po

sledně- jmenovaný slove synthesa (slučba).

Protož pravíme: Hmoty jednoduché čili prvky che

mické jsou té povahy, že nelze rozložiti je ve hmoty

různé, aniž složiti je ze hmot různých.

Dosud poznáno as šedesát a sedm prvků. Mnohé prvky ne

mají však do sebe důležitosti, nebot jsou v přírodě nad míru,

vzácný. Protož uvedeme je pouze ze jména, hmoty obecnější pak

sestavíme v následující tabulce,- a seřadílne je zároveň dle ji

stých vlastností. '

Prvky jeví s největší části lesk zvláštní a slovou kovy

(řecky metallon), Prvky, u nichž neshledáno vlastnosti této, na

zývají S8 nekovy, také metalloidy. Kovy zas různí se ve dvé

velikých shluků, pokud totiž mají hutnost bud skrovnou anebo

znamenitou.

Každému prvku jest dán znak chemický, záležející v za

čátečném písmenu vědeckého jména prvku (kteráž jsou ponejvíce

původu latinského nebo řeckého), ku kterémuž připojeno začasté

jiné písmeno téhož slova, aby rozeznaly se prvky o těchže písme

nech začátečných. Rovněž jest vyšetřeno u každého prvku číslo,

naznačující poměr váhy, v němž slučuje se s ostatními hmotami

jednoduchými. Tyto znaky a čísla jsou v následujícím přehledu'

připojeny k jmenům důležitějších prvků.

Přehled hmot nerozložených.

  

l. Nekovy. , II. Kovy.

ll

*l I. Lehké. 2. Těžké.

1. Kyslík . . . O 8, 14. Draslík . . K 39 21. Zelezo Fe 28

2. Vodík . , . H 1, 15. Sodík . . . Na 23 22. Mangan . . Mn 27

3. Dusík . . . N 14: 16. Vápník . . Ca 20 23. Chróm . . Cr 26

4. Sira. . . . . S 16' 17. Baryum . . Ba 68 24. Kobalt . . . Co 29

5. Chlór . . . Cl 35 18. Strontium . Sr 43 25. Nikl . . Ni 29

6. Bróm . ._ . Br Sol 19. Hořćík I. Mg 12 26. Cink Zn 32

7. Jód . . . . J 127, 20. Hliník Al 13 27. Cín . . . . . Sn 59
8. Fluor . . . Fl 19', i ' 28. Olovo Pb 104

9. Fosfor . . . P 31 29. Vismut Bi 210

10. Arsén . . As 75 30. Antimón . . Sb 122

11,' Uhlík . . . C By 31. Měď Cu 31,

12. Křemík . . Si 21 32. Rtuť . Hg 100

13. Bor . . . . B 11 33. Stříbro Ag 108

34. Zlato Au 197

35. Platina lit '99

í .
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vzácnější prvky jsou: Beryllium, CaeSi'um, Cermm, Círke

nium, Dianium, Didym, Erbium, Indium, Iridium, Kadmlum, Lan

than, Lithium, Molybděn, Niob, Osmium, Palladium, Rhodlum, _Ru

bidium, Ruthenium, Selěn, Šél (Volfram), Tantal, Tellur, Terbrum,

Thallium, Thorium, Titan, Uran, Vanadium, Yttrlum. S prvu jsou

sice všem prvkům dána jména českého původu a znění, avšak nyní

upustilo se od přílišné přesnosti ve věci té a užívá se s nečetnyml

vynímkami jmen vůbec přijatých, evropských, jichž znát] jest che

mikovi nevyhnutelně třeba. ł _

Chemické znaky, připojené v seznamu vyše podaném, jsou

velice prospěšny tím, že připouštějí znamenitou stručnost v nazna

čování chemických sloučenin. Tak na př. znamená S síru a Hg

rtut. Postavíme-li oboje znamení k sobě, teda H98, rozumíme

tím chemickou sloučeninu obou, teda rumělku.

8 Slučivost. Síla, kteráž pobádá různé hmoty k_tomu, aby

slučovaly se vespolek, nazývá se slučivost (lat. aflimtas). _S1lo_u

touto, kteráž jest vlastní všem hmotám co zvláštní způsob přitažli

vosti vzájemné, skládají se prvky ve sloučeniny chemické. Slovo

příbuznost má v chemii význam jiný než _v botanice a zoo

logii; rostliny a zvířata máme za tím příbuznější sobě ,_ čím v1ce

srovnávají se v příznacích svých. V chemii však jeví právě

hmoty sobě nejpodobnější nejméně přitažlivosti vzájemné; nejmoc

nější lučivost pak jeví se u hmot nejvíce rozdílných od sebe.

Proto jest starší název slučivosti, příbuznost chemická, zcela ne

přiměřený a vychází z užívání.

Rozličně hmot-y jeví slučivost velmi nerovného stupně ve

spolek. A věru, kdyby všecky hmoty, jichž jest na zeml, vyko

návaly na sebe přitažlivost rovné síly, sloučily by se nutně vesměs

ve hmotu jedinou, stejnorodnou, neznali bychom pak am hmot roz

dílných. Tyto nerovná stupně slučivosti lze často pozorovati. Roz

paluje-li se ku př. cín na vzduchu, slučuje se s kyslíkem vzduchu;

podobně má se olovo a měd. Avšak stříbro a zlato můžeme

rozpalovati sebe déle, aniž podstoupí proměnu; majít s kyslíkem

skrovnější slučivost. _

Přidáme-li k rumělce, v níž jest sí ra sloučena chemicky

se rtutí, pilin železných a zahříváme-li obě, odloučí se, jak

dovozeno jest v odst. 3., síra ode rtuti a sloučí se s železem.

Věci mají se tu as v ten způsob, jako by síře bylo železomllejší

než rtut, pročež takové projevení slučivosti se naznačllo jmenem

slučivost vyběravá. Dokladů toho poznáme velmi mnoho. „

Dosud neznáme příčiny, proč jistá hmota S některou hmotou

jinou má větší slučivost než s hmotou třetí; některé z prvků výš

uvedených, jako na př. kyslík, Chlór, jeví nad míru sllnou při

tažlivost chemickou ke všem ostatním prvkům, jiné pak, na PŠ

dusík, platina, zdají se býti méně nakloněny k slučování chemi

ckému. Veškeré vědomosti naše v této příčině jsou výhradně vy
sledkem zkušeností. \ i
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Dlnžnot 'však míti stále na zřeteli, že nesmí se pokládati

v dějích chemických za to, jako by slučivost byla jediné a vý

hradně činnou, nebot působí Současně i jiné síly přírodně, jako

tíže, spojivost, přilnavost, teplo, světlo, elektřina a magnetičnost.

Dle toho, pokud převládá ta neb ona z těchto sil spolu působících,

může výsledek dčjů chemických býti velmi rozdílný, pročež pra

vidla základna o způsobu, jak účinkuje slučivost, jsou velmi ob

mezená. Vytkueme zde tudíž pouze následující tři pravidla.:

1.'Slučivost dosahuje účinkem svým pouze do

nejmenší vzdálenosti; hmoty působí teda v sebe jen

tenkrát chemicky, dotýkajíli se přímo vespolek.

Nad míru tenká vrstva mastnoty nebo pokostu stačí již,

aby chránila železo před účinkem kyslíku vzduchového, před

rezavěním.

2. Jsou~li hmoty chemicky sloučeny, trvají ve

spojení tom, pokud nezruší je příčina vnější a pokud

neodloučí součástek spojených od sebe.

Jest pochopitelno, že pak zmizí hmota složená is vlast

nostmi svými a objevují se opět součástky její s vlastními znám

kami svými. Děj ten naznačuje se slovy: Sloučenina rozlu

čuje nebo rozkládá se. '

3. Poněvadž chemické slučování hmot 'záleží na

všechen způsob v tom, že pronikají se vzájemně nad

míru dokonale a že kladou se vedlé sebenejmenší

částice jich, usnadňuje se vůbec chemické slučování

pohyblivosti různých částeček, ěinících na sebe,

dá-li se teda v sebe působiti hmotám skupenství ka-›

palného nebo “plynného.

Dvě hmoty, jímž jest v sebe chemicky působiti,' uvedou'se

tudíž vpřímé dotknutí, zt'ekutí aneb zplynovatí se'obě nebo aspoň

jedna Z nich rozpuštěním nebo zahříváním. V tomto smyslu užívá

se vody a tepla co nejrozsáhleji v dějích chemických, Avšak u ně

kterých hmot vzdušných zdá se prospěšná pohyblivost'částeček

potud již zvýšena'přes míru, pokud částice jich jsou tak vzdáleny

sebe, že 'nelze více působiti chemické přitažlivosti. Zde naopak

usnadňuje'se slučování zhustěním, na př. stlačením plynu, nebot

sbližují Se jím částice k sobě. - .

Pozorujeme-li účinek ostatních sil na slučivost, shledáme, že

jest naskrze Záhadný v některých dějích' chemických. V jistých

poměrech dostačují příčiny dočista mechanické, na př.'nepatrné

zatřesení, aby se usnadnilo chemické sloučení, nebo aby se roz

loŽila Sloučenina. Ano někdy způsobují se úkazy chemické pouhou

přítomností jisté hmoty, Což slove účinek dotknutím č.~'kon

taktem (účinek dotečný č. katalytický). Tak rozkládá se např.

stříbro třaskavé okamžitě lehkým udeřením; 'líh mění se černí

platinovou 'v kyselinu octovou."

Schoeďlerova Kn-hd płłroăy I. Druhé wddnł. 18
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Zvláště nesnadno lze sobě vysvětliti účinek světla na děje

chemické. Nemálo sloučenin, kteréž jsou ve tmě úplně stálé, roz

kládá se jeho mocí okamžitě. Účinek ten vidí se tím zvláštnější,

poněvadž shledaly se největší rozdíly v působnosti světla sluneč

ného a svíčkového, ano i rozličných paprsků barevných, z kterých

skládá se světlo bílé (fysika, odst. 181). Tot základ známých vý

robků fotografie. Světlem vznikají však též sloučeniny chemické.

Účinek elektřiny na sloučeniny chemické jest velmi zna

menitý a mocný, vztahující se na veškeré hmoty. Budet sotva

sloučeniny chemické, kteráž by se nerozložila delším účinkováním

proudu elektrického. Zdá se, jakoby oba způsoby elektřiny, kteréž

jeví se na pólech přístrojův elektrických, trhaly sloučené hmoty

od sebe neodolatelnou mocí. Avšak elektřina jest rovněž i po

můckou k způsobení sloučenin chemických, nebot stačí již začasté,

sdělí-li se některé hmotě jistý způsob elektřiny, aby sloučila se

s hmotou jinou, což by jinak nebylo se stalo.

Nejlépe lze pomysliti sobě účinek tepla v dějích chemi

ckých. Nebot jednou zmenšuje teplo vnitřnou souvislost hmot,

kteráž Staví se vždy na odpor činnosti chemické, a usnadňuje tím

v nesčíslných případech uskutečnění sloučenin chemických; za

druhéroztahuje teplo hmoty vždy více, přibývá-li ho stále, pročež

konečně hmoty, spojené slučivostí, odtrhují se od sebe achemická

Sloučenina rozpadá se. Pálení vápna jest příkladem druhu po

slednějsího. Hmota vzdušné, kyselina uhličitá, kteráž byla obsa

žena ve vápenci, jde v silném žáru za zvýšeným pudem rozpinavosti

a uchází z vápence.

Rovnomocniny chemické. Sleduje-li se větší počet pochodů

chemických bedlivě vahami, objeví se hned některé zákony nejvýš

důležité, kteréž jsou základem chemie veškeré.

Rozložím-li ku př. 116 lotů rumělky v součástky její, nabudu

z nich 100 lotů rtuti a 16 lotů síry; rozložím-li 37 lotů rumělky,

' shledám, že jest v nich obsaženo 31'8 lotu rtuti a 5-2 lotu síry.

Ale tato poslednější čísla mají se k sobě v témž poměru, co

100216. Mohlo by se přihoditi sice, že by shledán byl poměr

jiný. Ale pak bychom zajisté neměli vrukou čisté rumělky: bylat

snad porušena jinou barvou červenou, třebas suříkem; tato cizí

hmota najde se, odstraní se a pak shledá se zajisté, že rumělka

má Složení výše dotčené.

Nemůžeme tomu se diviti, nebot praveno v odst. 3., že spo

třebuje se při dobývání rumělky rtuti a síry v poměru 100: 16,

tudíž jest též pochopitelno, že shledává se vždy týž poměr.

Než proč berou se ku přípravě rumělky obě hmoty právě

v onom množství? Proč nebéře se trochu více síry, kteráž jest

mnohem lacinější rtuti? Kdyby se to zkusilo skutečně a vzalo se

na př. na 100 lotů rtuti as 24 lotů síry, sloučilo by se přece jen

16 lotů síry se rtutí; ostatních 8 lotů síry obrátí se v páry nebo
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shoří. Podobně měly by se věci, kdyby se zvýšilo množství rtuti

nad onen poměr.

Máme tudíž plné právo, abychom vyslovili tento určitý

děj co zákon způsobem následujícím: „Rtut a síra slučují se

vespolek chemicky dle nezměnitelného poměru 100 částek rtuti na

16 částek síry.“

Zákon ten však zní hned mnohem obecněji, připojí-li se, že

slučují se i všecky Ostatní hmoty nerozložené podlé určitých po

měrův váhy; voda, tato hmota veleznámá, jest sloučeninasčástek

kyslíku s 1 částkou vodíku; neshledát se nikdy, že by čistá

voda byla složení jiného. Rovněž stále skládá se sůl kuchyň

ská z 23 částek sodíku a 35 částek chlóru. Nesčíslnými pří

klady jest na jisto postaven následující základný zákon chemický:

„Prvky slučují se vespolek po poměrech určitých,

s t á l ý c h.“

V odst. 3. uvedeno, že rozkládá se rumělka, zabřívá-li se 12

s pilinami železnými. Sleduje~li se pochod týž vahami bedlivěji,

shledá se toto: Abychom rozložili 116 lotů rumělky, potřebujeme

28 lotů železa, kteréž slučuje se s 16 loty síry z rumělky ve 44

loty sirníku železnatého, ješto vylučuje se 100 lotů rtuti.

Divno nám tu, že v rozkladu zpomenutém nepřichází na

místo 100 částek rtuti rovněž 100 částek železa., nýbrž jest pouze

28 částek železa třeba, aby nahradily téměř čtyrnásobnou váhou

rtuti, aby sloučily se s 16 loty síry v sirník železnatý. Vzhledem

k chemické přitažlivosti 16 částek síry má 28 částek železa rovnou

moc do sebe jako 100 částek rtuti, nebot víží totéž množství síry;

dotčená množství obou kovů jsou teda vzhledem k tomu sobě rovno

mocná. Vyšetří-li se dále množství jiného kovu, kteréž slučuje

se chemicky s 16 částkami síry, shledá se, že na př. u olova

obnáší množství k tomu náležité čili rovnomocné 103 částky.

Poměry veskrz podobné objevují se i při prvku jiném, totiž

kyslíku, a sice v jeho sloučeninách s olovem, rtuti a vodíkem:

 

částek dle váhy částek

olova . . - . . . 103 rtuti . . . . . . . 100

kyslíku . . . . . 8 kyslíku . . . . . . 8

a) kysličníku olovnatého 111 b) kysličníku rtutnatého . 108

částek

vodíku . . . . 1

kyslíku . . . 8

c) vody . . . . 9

Přiměřenými pochody chemickými mohou se však dotčené

tři hmoty, olovo, rtut a též vodík, odděliti od kyslíku a sloučiti

na místě jeho se sirou. Pak nabude se sloučenin, kteréž mají

toto složení:

18*
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částek částekł:

olova . . . . . . 103 rtuti . . . . v. . . . 100

síry. . . . . . . 16 V síry . . . . . . . . 16

d) sirníku olovnatého . 119 e) sirníku rtutnatého č. rumělky 116

částek'

vodíku . . . . . . . . . 1

síry . . . . . . . . . . 16

f) sirovodíku . . . . . . . 17

Znamenáme tu hned podivuhodnou shodu, že olovo, rtut

a vodík vidí se dokona v týchž poměrech vzájemných 103, 100,

1 sloučeny se Sírou, v jakýchž byly předtím sloučeny s kyslí

kem. Porovnáme-li totiž řadu sloučenin kyslíkových (a, b, c) s řa

dou sloučenin sirnatých (d, e, f), shledáme mezi oběmapouze

rozdíl ten, že zaujalo v poslední řadě po každé 16 částek síry místo

8 částek kyslíku a nahradilo jej. 16 částek síry má teda v pří

čině chemického slučování rovnou mocťa hodnotu co 8 částek

kyslíku.

Čísla, kteráž vyznačují poměry váhy, dle nichž slučují se

prvky vespolek, jsou tudíž nazvána čísla rovnomocná aneb krátce

rovnomocniny, ekvivalenty (z lat. aequus :'rovný, valor

: hodnota).

Přibeřmež nyní hmotu novou, nejmenovanou v předešlém od

stavci, totiž chlór; rovnomocnina jeho necht jest nám zcela ne

známa. Rozborem některé chemické sloučeniny chlóru, na př.

sloučeniny se rtutí, shledá se Složení toto:

 

částek

rtuti - . . . . . . . 100

chlóru . . . . . . 35

g) chlóridu rtutnatého . . 135

_Porovná-li se složení toto se složením rumělky (e, odst.12.),

jest patrno, že 35 částek chlóru má rovnou-moc jako 16 částek

síry. Tudíž ví se již také, v jakém poměru slučuje'se' chlór

s ostatními hmotami výše vytčenými, a aniž by učiněn bylrozbor,

lze tvrditi se vší určitostí, že 35 částek chlór'u' slučuje se vždy

se 103 částkami olova, 1 částkou vodíku, 8 částkami kyslíku,

16 částkami síry. Zkušenosti potvrzuje se to dokonale.

Rozšířením podobného skoumání na všecky hmoty nerozlo

žené jsou vynešeny na jevo chemické rovnomocniny, kteréž jsme

sdělili již v odst. 7.; jsout výsledkem rozborů nesčíslných, jež

provedlo přemnoho chemiků s největší opatrnosti a jež srovnávaly

se š vespolek.

Aby však čísla tato, jichž nabylo :se zkouškou, mohla se

vespolek porovnávati, vidělo se nutné, položiti rovnomocninu ně

kterého prvku za základ či jednici a ukázati, mnoho-li částek
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každého prvkuFslúčuje !se sfjednicí tou. Stalo se usnesení, aby

vodík'řbyl' touto jednicí; jeho rovnomocnina jest tudíž 1.

:íZilúvah výše položených vysvítá, že zachovává se váha hmoty

při všem slučování a rozlučování bez proměny. Váha sloučeniny

rovná se tudíž součtu vah prvků, z nichž sestává, a poněvadž vy

značují se čísly rovnomocnými též váhy, lze další zákon nauky

01 rovn'omocninách pronésti v tento smysl: _

lBovnomocnina sloučeniny rovná se součtu rovno

mocnín součástek jejích.

Za příklady toho postačují nám příklady, uvedené již v odst. 12.

Rovnomocninal kysličníku olovnatého jest 111, poněvadž se<

Stává z 1 rovnomocn. olova :'103 a z 1 rovnom. kyslíku : 8.

Rovnom. vody jest 9.

'Hmota složená může se sloučiti chemicky s jinou hmotou

složenou a i to děje se pak podlé chemických rovnomocnin jich.

Kysličníkvolovnatý na př. slučuje se s vodou ve hmotu, kteráž

slove hydrát olovnatý a má složení následující:

 

cástek

1 rovnom. kysličmku olovnatého . . . . . 111

„ vody . . . . . . . . . . . 9

1 rovnom. hydrátu olovnatého . . . . . . 120

'Ve spojení s rovnomocninami chemickými nabývají i che

mické zna-ky širšího významu důležitého, nebot přenesla se na.

ně přímo hodnota rovnomocnin. Znak S neznamená teda pouze

jednoduchou hmotusíru, nýbrž šestnácte částek síry; všude,

kdekoli' spatřím znak* O v chemické knize, myslím si ne toliko

prvek kyslík, nýbrž hned osm částek této hmoty.

Užívání rovnomocnin. známost poměrů váhy, po kterýchž

slučují se prvky vespolek, má velkou důležitost v chemii vě

decké a nad to i zvláštní cenu v chemii praktické. Spravuje-li se

jíyví chemik, vkterých poměrech jest mu svésti prvky, aby nabyl

sloučenin chemických; ví dále, jakého množství každé součástky

může se' nadíti, rozloží-li sloučeninu chemickou - můžet s předu

vypočísti 'výsledek prací svých. Počet ten děje se velmi snadno

trojčlenkou, jakž vysvítá z příkladů tuto položených:

Úloha: Mnohošli síry jest třeba, aby se 73 librami rtutí

dala'rumělku a mnoho-li dostane se pak této?

Odpověď: Víme, že 1 rovnom. rtuti : 100 slučuje se

s lrovnom. síry z 16 v 1 rovnom. rumělky : 116 částek; o koli

kráte tudíž počet 73 menší jest než 100, o tolikráte jest zajisté

potřebné množství síry menší'než 16 arumělky méně než116;

teda:

73 a .

„1:00 × 16

'v 116 -=' 84,68 libry rumělky dostane se.

11,68 liber síry jest třeba a

14
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17

18

Podobně počítáme, zní-li otázka, mnoho-li každé součástky

drží sloučenina ve stu. Kde jde o částky dle objemu, palce krych

lovéat. d., vypočítá se prvé váha příslušná, načež lze pokračovati

po způsobu obyčejném (1 krychl. stopa vzduchu váží 2,334 lotu,

1 krychl. stopa vody 56,385 libry).

Úplné ceny náuky o rovnomocninách nedovedeme však po

stíhnouti, pokud jsme nepoznali hmot nerozložených a sloučenin

jejich; též sluší připomenouti, že výsledek větších prací chemi

ckých nikdy nebude se úplně srovnávati s výsledkem vypočítaným,

což přičísti dlužno nedokonalostem v provádění pochodu a ztrátám,

sbíhajícím se tím při práci. Chemik však pracoval tím dokonaleji,

čím více přibližuje se k výsledku vypočítaněmu.

Zákon množných poměrů. V odst. 11. pronešen zákon, že

hmoty nerozložené slučují se vespolek vždy po stálých nezměni

telných poměrech váhy. Pokračujeme-li ve skoumání úkazů che

mických, shledáme však, že slučují se ve mnohých případech dva

prvky spolu ve více poměrech. U dvou hmot veleznámých, u síry

a kyslíku, poznána jest celá řada sloučenin, v nichž různí se

značně poměr obou součástek, což příčí se na pohled zákonu výš

uvedenému. Avšak tomuto dostává se tím v pravdě potvrzení

a rozšíření.

Chemickým rozborem poznáno složení následujících sloučenin

síry s kyslíkem. Položilo se tu za základ totéž množství síry a skou

malo se, mnoho-li kyslíku může se sloučiti s ním; zvolila se pak

za východiště sloučenina, kteráž slove kyselina sirnatá a vníž

jest sloučena l rovnom. síry s 1 rovnom. kyslíku:

Složení dle váhy z částek:

Název sloučeniny chemické: síry kyslík;

1. kyselina sirnatá . . , . . . . . . 16 8

2. kyselina siřičitá . . . . . . í . . 16 16

3. kyselina sirková . . . . . . . . . 16 24

Každý povšímne si tu zajisté velikého rozdílu v množství

kyslíku sloučeniny prvé a druhé, jakož i druhé a třetí. Přistoupí-li

ku kyselině sirnaté ještě více kyslíku, nevznikne snad sloučenina

16 částek síry S 9, 10 nebo 11 a t. d. částkami kyslíku, nýbrž

množství jeho zdvojnásobí se hned, totiž z 8 na 16, a_u kyseliny

Sirkové zvýší se na trojnásobnou rovnomocninu, totiž 24. Tato

množství kyslíku mají se k sobě jako čísla 1:2:3, vycházejí ná

sobením ze základného čísla 8, jsou násobeniny č. multipla

rovnomocniny kyslíku.

Ze zkušeností těchto a mnohých podobných jest odvozen

obecný zákon množných poměrů, kterýž zní takto:

Hmoty nerozložené slučují se vespolek bud po

rovnomocninách anebo po násobeninách jich s čísly

jednoduchými.

Rozdělení sloučenin. Může-li se každý z 63 prvků sloučiti

skterýmkoli z prvkův ostatních, vzniká tím nesmírné množství che
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mických sloučenin. Avšak počet a rozmanitost jich zvyšuje se ještě

tím, že netoliko dva prvky, nýbrž i tři, čtyry a více mohou se

slučovati vespolek a Sestupovati v chemické sloučeniny. Rozezná

vají se tudíž sloučeniny:

dvou hmot nerozložených čili podvojné,

tří „ „ „ potrojné,

čtyr „ „ „ počtverné,

pěti popětné
n U „

sloučeniny a t. d. Sloučeniny však, kteréž skládají se z více než

5 hmot nerozložených, jsou poměrně velmi vzácné.

sloučeniny, kteréž vznikají přímým sestoupením se dvou

nebo více prvkův, slovou sloučeniny stupně prvého; sloučením

dvou sloučenin takových nabýváme sloučenin stupně druhého;

méně často skládají se sloučeniny druhého stupně ve sloučeniny

stupně třetího.

vzorce č. formule chemické. Znaků chemických užíváme velmi

výhodně k lepšímu znázornění rozličných poměrů při sloučeninách

chemických, které jsme vyložili právě. sloučeniny prvéh 0 stupně

naznačují Se vten Způsob, že sestaví se dva nebo více znaků sou

částek, pokud jsou sloučeniny podvojné, potrojné a t. d.

Tak značí HgS rumělku (Srovnej odst. 15.); HO : voda.;

PbO : kysličník olovnatý; HgO : kysličník rtutnatý; HS : Síro~

vodík; HgCl : chlórid rtutnatý; KO : kysličník draselnatý;

CaO : kysličník vápenatý a t. d.

Jest-li ve sloučenině obsaženo více rovnomocnin součástek

jejich, připojí se k znakům součástek v pravo pod řádkem malá

číslice, kteráž ukazuje pak, mnoho-li rovnomocnin této hmoty jest

ve sloučenině, na př.:

SO : kyselina sirnatá : 1 rovnom. síry + 1 rovnom. kyslíku,

SO2 : „ siřičitá : l „ „ + 2 „ „

SO3 : „ sirková : 1 „ „ + 3 „ „

Chemické složení cukru vyznačuje se vzorcem C„H„o„,

' jímž dovídáme se, že cukr jest potrojná sloučenina prvého stupně,

kteráž skládá se z 12 rovnomocnin uhlíku a z vodíku i kyslíku

po 11 rovnomocninách.

Číslem, kteréž postaví se před Vzorec chemický, násobí se vše,

co po něm následuje; 3SO3 : 3 rovnom. kyseliny Sírkové čili

3 rovnom. síry a 9 rovnom. kyslíku.

Sloučeniny stupně druhého naznačujeme, Sestavíme-li vzorce

sloučenin prvého stupně, z nichž skládají se, a oddělíme-li je od

sebe tečkou.

PbO.HO : sloučenina kysličníku olovnatého s vodou;

CaO.CO2 : sloučenina „ vápenatéhoskyselinou uhličitou;

KO.SO3 = sloučenina „ draselnatého „ sirkovou;

hlinitého s 3 rovnomocninami

kyseliny sirkové.

Al,O3.3S0a : sloučenina „
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Spojí~li se dvě sloučeniny stupně- druhého, postaví se mezi

vzoł'ol'łe obou součástek stojatý křížek (+.),~ čímž naznačují se Slou

čemny stupně třetího, ku př.:

KO.SO3 + Al,O3.3SO3 : kamenec.

Pohlédneme-li pozorlivěji na vzorec tuto položený, Znamenáme,

že jestv této známé soli obsaženo čtvero prvků, že jest teda slouče

ninou čtvernou; že nejbližší součástky její jsou síran drasel

natý a síran hliniíý; že vzdálenější součástky její jsou kyselina

sirková, kysličník draselnatý a kysličník hlinitý; konečně, že nej

vzdálenější neboli základně součástky její jsou draslík, hliník, Síra

a kyslík. Vzorcem dovídáme se'dále zevrubně, jaké váhy těchto

hmot jsou obsaženy v sloučenině. Čítáme v něm:

 

l rovnom. draslíkn .-_- K : 39

2 „ hliníku : 2'Al : 121× 13,7:: .R27

4 „ síry z: 4 S : 4 x 16 : 64

'16 „ kyslíku :16 O : 16 >< 8 :428

1 rovnom. kamence . = 258

Ve 258 částkách kamenoe jest teda 39 draslíku, "27 hliníku,

64 síry, 128 kyslíku.

20 Všeobecné vlastnosti sloučenin chemických. [Z .úvah předesla

ných vysvítá, kterak může vzniknouti převeliké množství sloučenin

chemických slučováním se dvou a více prvků dle poměrů stálých

a množných, jakož i vznikáním sloučenin Stupně vyŠŠího.- Při slou

čeninách těchto Znamenáme nesčíslné rozdíly ve vlastnostech jich

a. z tisíců nenajdeme dvou, aby srovnávaly se úplně barvou, tva

rem, hutností a rozpustností a t. d. Přece však lze veškeré slou

čeniny chemické rozvrhnoutí ve tři skupiny veliké podlé jistých

známek souhlasných. Známky tyto jsou: chut, jakož i účinkování

na některá barviva rostlinná, modrá., červená a zelená. Rozdělo

jeme tudíž veškeré sloučeniny chemické na kyseliny, zásady a- hmoty

obojetné a netečné.

Kyseliny slovou takové sloučeniny, které mají chut ky

selou a mění modré barvy rostlinné na červeno.

Zásadou slove proti tomu sloučenina, jež má chut louho

vitou a mění modré barvy rostlinné na zeleno.

Kyseliny a zásady jeví vespolekivelikou slučivost. Sestupujít se

snadno ve sloučeniny stupně druhého, nazvané soli, jež nemají více

vlastností kyselin, ani zásad, pročež slovou hmoty obojetn é.

Než tyto určité známky nevyskytují se rovnou měrou při

všech kyselinách a zásadách. Některé kyseliny mají chut kyselou

až i Žiravou, pročež účinkují zevnitři vnitř těla co jedy zhoubné,

jako na př. kyselina sirková, dusičná a Solná. Jiné kyseliny zas

mají chut příjemně kyselou, nejsou žíravé, jako na př. kyselina

octová a citronová, pročež užíváme jich často ku přípravě pokrmů

Svých. Některé kyseliny mají chut sotva znatelnou, jako kyselina

uhličitá, a kyselina křemičitá postrádá chuti na prosto.
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Podobné rozdíly jeví na sobě i zásady. Ješto kysličník dra

selnatý a sodnatý účinkují žíravě a palčivá chut jich vyniká ještě

Silně i v roztocích velmi vodnatých, jsou mnohé jiné zásady úplně'

bez chuti, jako kysličník hořečnatý, hlinitý, železitý a j. v. Kyse

liny a zásady však postrádají chuti jen tehdáž, nerozpouštějí-li se

ve vodě.

Mluvíváme o kyselinách a zásadách. mocných a slabých, pokud

totiž jeví vlastnosti vytčené »více méně zřejmě na sobě. Kyseliny

a zásady jsou hmoty povahy protivné, jež ruší vlastnosti své vzá

jemně sloučením Svým, as jako ruší se při sčítání veličiny kladné

zápornými. Tudíž mění se modř, kteráž zčervenala kyselinou,

zásadou opět na modro. Podobně ruší obojí hmoty vzájemně

i chut svou.

K vypátrání kyselého, zásaditého a obojetnćho působení sřou

čenin užívá se tudíž modré šťávy fijalek, kosatce nebo zelí čer

veného. Dlužno však připomenouti, Žc vynímají se některé barvy

rostlinné, poněvadž na př. modř indychová, a zeleň listová nemění

se kyselinami, ani zásadami.

Chemik zkouší modrými a červenými proužky papíru, tak

zvanými papíry skoumacími, jest-li některá hmota kyselá, zá

saditá' nebo obojetná.

Soli jsou hmoty obojetné, nebot kyseliny a. zásady, z nichž

jsou připraveny, ruší vzájemně vlastnosti své; také shledáváme

při nich jen skrovnou náklonnost k dalšímu slučování chemickému.

Jest však ještě drahně množství sloučenin chemických, kteréž mají

tytéž vlastnost-i, aniž jsou soli, a kteréž slovou na rozdíl netečné

sloučeniny chemické. Do skupiny této náleží na př. voda,

cukr a líh..

Pojmenování jednotlivých sloučenin děje se způsobem pravi

delným, aby jméno sloučeniny dalo hned určité ponětí o chemické

povaze její, jména taková tvoří se totiž pravidelným Skládáním

»jmen součástek. Pravidla českého názvosloví chemického,

jež vypracoval původně J. SV. P re sl pomocí J. J u n g mann a a zdo

konalil po té V. Šafa řík, jsou v krátkosti tato:

Jméno sloučeniny stupně prvého tvoří se tak, že vy

sloví se jméno jednoho prvku co jméno statué, jež má při jmenech

českých koncovku --ník a při j'mencch latinských koncovku -id,

k němu pak připojí se jmeno druhého prvku co jméno přídavné,

jehož koncovkou naznačuje se spolu poměr, v němž jsou prvky

spojeny. Sloučenina síry s prvkem jiným slove tudíž sirník čili

sulíid, sloučenina kyslíku kysličník č. oxyd a pod., ješto vysvítá

z koncovky jména přídavného, jaký to Sirník, kysličník a t. d.

Koncovky, jimiž naznačují se rozličné poměry, v nichž bývají prvky

sloučeny vespolek, podáváme tuto v sestavení, v němž znamenají

A a B po rovnomocnině dvou různých prvků.
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Zl

Poměr A, + B značí se koncovkou - ičnatý.

n A + B n n n _ [la-,tý

n A2 + B3 v n n _" '

a A + B2 n n n * lčlľ'y'

n A '1' B3 n n n _" °Vy° ,

„ A + B, „ „ „ - ičel'y.

u A + B5 n n n _ łčn'y'

n A + B1 n n n "' lsty

Od těchto pravidel uchylují se názvy sloučenin vodíku s ji

nými prvky, jichž nabývá se pouhým složením jmen obou prvků

(HCl : chlórovodík, HS :: sirovodík).

Jména sloučenin stupně druhého, jsou-li soli, tvoří se

v ten způsob, že učiní se jméno kyseliny s význačnou koncovkou

svou jmenem statným o další koucovce -ana, jméno zásady při

pojuje se jednoduše k tomu, poněvadž pak tyto jsou vesměs ky

sličníky, lze vynechati slova kysličník. Tak slove sloučenina ky

sličníku železnatého (FeO) s kyselinou sirkovou (S03) síran

železnaty (vlastně síran kysličníku železnatého), sloučenina ky

sličníku železitého (Fe,O3) s kyselinou dusičnou (N05) slove

dusicnan železitý, sloučenina kysličníku draselnatého (K0)

s kyselinou chlóristou (010,) chlóristan draselnatý at. d.

Sestoupí-li se dvě soli S touž kyselinou na sloučeninu

třetího stupně, vysloví se jméno kyseliny jen jednou a přidají

se spojená jména zásad. ' Tak jest kamenec (str. 280) síran

hlinito-draselnatý.

Jména sloučenin druhého stupně, jež neskládají se z kyslič

níků, tvoří se podobným způsobem. Tak jest NaCl : chlórid

sodnatý, AuCl3 : chlórid zlatový, sloučenina pak obou

NaCl + AuCl3 : chlórid zlatovo-sodnatý.

Posud vysvětlovali jsme nejdůležitější pojmy přípravné, jichž

jest třeba, abychom porozuměli úkazům chemickým. Podrobnější

pojednávání o zákonech chemie a výklady theoretické o úkazech

chemických mohou nám teprv pak prospěti, až budeme míti po

drobnější vědomosti o hmotách chemických a sloučeninách jich.

Než přikročíme ku poznání těchto, zakončíme oddíl úvodný ně

kterými úvahami, kteréž mají veliký význam v povšechném názoru

přírody a zvláště země i oboru jejího.

Země s ovzduším svým jest celkem, kterýž záleží v určitém

počtu hmot nerozložených. Hmoty ty vyskytují se v množství

velmi nerovném a ponejvíce jen ve sloučeninách vespolných, čímž

vzniká neskonalá rozmanitost předmětů kolem nás. Nebot as

v ten způsob, jako můžeme z několika znamének abecedy rozdíl

ným sestavením jich složiti neskonale slov nejrozdílnějších jazyků,

poskytují tytéž hmoty, spojené v rozličné skupiny, bez vynímky

vše, cožkoli vůbec zjevuje se nám jakožto část hmoty.

-Země nepozbývá ani nejmenší částky hmoty, kteráž náleží

k ní. Spálíme-li tisíc centů dříví, proměníme tím toliko způsob,
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jakýmž byly spojeny součástky dřeva. Ješto byly jeho součástky

prvé pevným a viditelným dřevem, skládají se v hoření do slou

čenin nových, plynných a proto neviditelných, neztrácejí se však

zevvšehomíra, nýbrž ani z oboru země. Dovodímet v náuce o vý

živě rostlin, kterak tyto součástky spáleného dříví, jež prchly co

plyny do vzduchu, mohou se sloučiti opětné v ten způsob, aby

byly dřevem.

Nedovedemet jediné částky hmoty z n i č i t i, aniž jsme

s to, připraviti, utvořiti ji. Mluvívá-li se tudíž o dobývání

nebo připraveni některé hmoty, nelze v tom ovšem hledati

smyslu jiného, leč že vyloučí se hmota tato z chemické sloučeniny,

ve kteréž jest již před tím, nebo že složí se z hotových sou

částek svých.

Částečka síry zachovává věčně a nezrušitelně podstatu svou,

a jen tenkrát, když slučuje se chemicky s hmotami jinými, mizí

co síra smyslům naším. Avšak ihned objeví se opět v úplné zvlášt

nosti své, vybavíme-li ji ze sloučenin jejich.

Rozdělení chemie. Chemie dělí se v chemii neústrojnou

č. nerostnou a v chemii ústrojnou (organickou). Chemie

nerostná Zabývá se prvky a sloučeninami jich, kteréž nalezají se

buďto v říši nerostů nebo vyvozují se z těchto.

Obor chemie ústrojné zahrnuje v sobě veškeré sloučeniny

chemické, kteréž nalezají se v těle zvířat nebo rostlin již hotové,

nebo odvozují se ze hmot takovýchto.

Toto rozvržení oboru chemie nedá se sice provésti s úplnou

důsledností, poněvadž náležejí některé sloučeniny rovným právem

do oddílu prvého idruhého, však přece napomáhá značně k tomu,

aby byla pochopitelnější a přehlednější věda, jejíž obsah vyložíme

v postupu následujícím:

II. Chemie ústrojná.

1. Kyseliny ústrojné.

2. Alkoholy.

3. Zásady ústrojné.

4. sloučeniny netečné.

Dodatek.

Rozklad samovolný.

Překapování za sucha.

I. Chemie neústrojná.

l. Nekovy.

2. Kovy.

a) Kovy lehké.

b) Kovy těžké.

, Dodatek.

Ukazy elektrochemické.

Chemické účinky světla.

22
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I. Chemie neústrojná.

V této poznáváme -hmoty nerozložené, jak objevují se v pří

rody, jak připravují se, jaké vlastnosti mají'o sobě a jak mají se

k hmotám jiným, jakož i důležité sloučeniny, vznikající v ten způsob.

Ze sloučenin vytkneme zvláště takové, jež zasluhují naší pozor

nosti užíváním, jehož docházejí v živnostech, uměních a lékařství.

Při některých jest poznamenána i cena, ačkoli jsou v příčině té

ustavičně změny. 'Za základ béřeme tu libru celnou po 500

grammů-a cent celný po 100 liber; ceny jsou podány ve zlatých

rakouské měny. *

Z vnějších známek hmot jest zvláště důležit tvar krysta

l'ový, ve kterýž skládají se částice většiny hmot pevných. Tvary

hmot hraněných jsou sice přerozmanité, ale lze je odvoditi z ji

stých tvarů základných. Pokládá se za zákon, že tatáž hmota ob

jevuje se pouze v takových tvarech, kteréž náležejí k témuž

tvaru základnému. Vyvinula se tudíž zvláštní náuka o tvarech

krystalových, krystalopis, kteráž provádí se obšírněji v nerosto

pise. Zde připomínáme pouze, že hmota slove hraněná č. kry

stalo vaná, objevuje-li se v zřetelných hráních, jejichž tvar 'lze

měřením ustanoviti, jako na př. sůl obecná, cukr kandisový; kry

stalovitá jest hmota, záležející v hráních nedokonale vyvinutých,

jakož bývá při mramoru a cukru melisovém. Konečně děje se

často, že tělo některé nejeví ve hmotě své ani stopu pravidelného

útvaru, pročež slove pak beztvárné, jako sklo. *O tom, jeví-li

se hmota některá v tom nebo onom z vidů těchto, rozhodují po

měry zevnější; tak můžeme síru dle líbosti uvésti ve vid krysta

lovaný, krystalovitý a beztvárný.

Průběhem rozpravy o chemii pojednáme o velikém množství

ChtłlIlÍL'kých rozkladů. Kdykoli běží o to, aby připravil se prvek

nebo sloučenina chemická, užívá se k tomu hmot jistých a vzni

kají z nich dějem chemickým zplodiny'nové. V odst. 9. podo

tknuto již, že nemůžeme po zákonech obecně platných s předu

ustanoviti výsledek, kterýž jest způsoben chemickým účinkem hmot

rozdílných, nýbrž že nabýváme vědomí o tom zkušeností. Učení

se chemii záleží teda hlavně v tom, aby sledovaly se a poznávaly

se důležitější děje chemické v průběhu svém zevrubně. K tomu

napomáhá popis jich, zkouška (experiment), kterouž uvádějí se

nám hmoty a úkazy jasně v názor, jakož i vyobrazení přístrojů

či apparátů, jichž užívá se k tomu. Vše to přibírá se, aby děj

chemický utkvěl pevně v paměti. '
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Zvláště jasného ponětí o chemických rozkladech nabýváme

však sestavením obrazců, jimiž vyličují se co nejzevrubněji. Dá.

se to provésti způsobem kolikerým a téměř každý chemik sesta

vuje si vzorec svůj podlé náhledu svého. Véc tato vysvětlí se nám

příkladem nejlépe.

Abychom nabyli plynného chlórovodí ku : HCl, polijeme

1 rovnom. soli obecné : NaCl 1 rovnom. hydrátu kyse

liny sírkové : SO3.HO a překapujeme smíšeninu tu. Zplo-.

dinou vedlejší jest pak síran sodnatý : Na'O.SO3'.

Nejjednodušší jest vzorec, naznačí li Se rozklad rovnici z hmot

spotřebovaných a zplodin, jež vznikly z nich.

 

 

Obrazec l:: '

Hmoty: zplodiny:

Sůl obecná' Kyselina Sirková' Chiórovodík Sír'an sodnatý

Nec! i +1- SO',\.HOD = HCl -ł- Naoso,.

Anebo spojí se hmoty,'kteréž slučují se vespolek, závorkami

nebo čárkami, jako ve vzorci 2. a 3.:

Obrazec 2.:

1 rovnom. soli obecné . _ NaOSSO3 :-síran sodnatý.

SO_

lrovnom. kyseliny sírkové; li " HCl :chlórovodík

O

obrazecrsíł: ~

těkavý'

netěkavý.

  

Obrazec 4.:

Ty součástky hmot, kteréž slučují se vespolek, postaví sepod

sebe, načež udělá se kolmá čára, naznačující rozklad, a čára vodo

rovná, pod níž sčítají se zplodiny v tento způsob:

Na y Cl . . . : I rovnom. chlóridu sodnatého

(soli obecné).

S03. O i H . . . : 1 rovnom. kyseliny sírkové.
 

'ni SO3.›NaO' l HCl

:nsíran sodnatý : chlórovodík. -
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1. Nekovy.

1. Kyslik.

Oxygenium; O : 8; hutnost z 1,1056; 1 litr : 1000 centimetrů krych

lových) váží 1,43028 grammů; objevili.1774 Priestley a Scheele.

Kyslík nalezá se v přírodě velmi hojně a obecně rozšířen,

avšak nikdy není čistý aneb nesloučený. Tak na př. burel, nerost

často se vyskytující, sestává z manganu a kyslíku : MnO2; roz

pálíme-li jej v železné trubicí do červeného žáru, rozkládá se,

pouštěje třetinu svého kyslíku. Jiné sloučeniny kyslíku vydávají

však prvek tento ze sebe ve způsobě čistší a pohodlněji. Zahřívá-li

se v malé křivuli a (obr. 2.) kysličník rtutnaty' (IHgO),

rozloží se na své součástky. Rtut sbírá se v kolbičce b, kyslík

plynný pak uchází skleněnou trubicí c do sklenice, naplněné vodou

a ponořené otvorem dolů do vody. Za každou vnikající bublinku

plynu vytéká přiměřené množství vody, až jest konečně sklenice

Obr. 2.

  

docela naplněna kyslíkem. Podobných přístrojův užívá se vůbec

k jímání plynů a slovou přístroje pl ynopudné (pneumatické).

Obyčejné připravuje se nyní kyslík v malé míře z chló

rečnanu draselnatého : KO.ClO5, kterýž má v sobě 6 ro

vnomocnin kyslíku a rozkládá se horkem snadno. (KO.ClO5 :

KCl+ 60).

Veškeré zelené částky rostlin vydychují ze sebe kyslík ve

světle slunečném. Dá-li se větev listnatá, souvisící ještě s rost

linou, nebo dostatečné množství čerstvých lupenův, jako na obr. 3.,

pod nálevku, vodou naplněnou a na hoře zavřenou, sbírají se ve

vrcholí jejím ponenáhlu malé bublinky, čistý to kyslík. I u rost

linek, kteréž lze postíbnouti pouze drobnohledem a kteréž byly

pokládány dříve za nálevníky, shledáno toto vydychování kyslíku.
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Kyslík jest plyn nevonný a bezbarvý, jako vzduch, kterýž

obklopuje nás. Rozeznává se Však snadno od něho tím, že hoří

v něm hmoty zapálené nad míru snadno. Vstrčí-li se na př. do

sklenice, naplněné kyslíkem, tříska, kteráž doutná sotva, vzplápolá

okamžitě a hoří klopotně. Fosfor zejme se a hoří světlem bílým,

oslňujícím jako slunce, síra pak plamenem překrásně modrým.

Třísky uhelné a stočené zpruby ocelové, kteréž rozpálí se na konci

a strčí se po té do onoho plynu, shoří dočista, při čemž vystři

kují ze sebe na všecky strany přeskvělé jiskry. Viz obr. 4. a 5.

Úkazy tyto zakládají se ve velké slučivosti kyslíku s hmo

tami oněmi. Hoření samo jest toliko dějcm slučování jich s ky

slíkem, jímž tvoří se ve zkouškách výše vzpomenutýoh kyselina

uhličitá, C02, kyselina siřičitá, S02, kyselina fosforečná, P05, a ky

sličník železitý, Fe2O3.

Obr. 4. Obr. 5.

  

Poněvadž jest kyslík obsažen ve valné většině nerostů, činí

30 až 50 ze sta ve hmotě těl rostlinných a zvířecích, a nad to

jest v každých 9 librách vody 8 liber kyslíku, teda 3/9 váhy její,

náleží on k hmotám netoliko nejrozšířenějším, nýbrž i v množství

nejhojnějším. Můžet se pokládati za pravdu, že činí třetinu známé

nám hmoty zemské.

. Slušít k tomu ještě připomenouti, že vzduch náš jest smí

šemna kyslíku s plynem jiným, S dusíkem. V každých pěti měrách

vzduchu jest 1 míra kyslíku, tudíž činí 1/5 veškerého ovzduší.

Veškeré hmoty, ve vzduchu se nacházející, jsou tudíž vydány

účinkování kyslíku vzduchového, kterýž usiluje svou slučivostí usta

vičně o to, aby se sloučil chemicky s hmotami, kteréž bud' ještě

nejsou sloučeny s kyslíkem anebo jen s menším množstvím jeho.

Tato hmota jest teda příčinou drahně úkazův chemických, kteréž

dějí se ustavičně kolem nás a v nás.

' Jsou-li poměry tomu zvláště příznivý, děje se chemické slu

čovaní tak klopotně, že zplozuje se jím mnoho tepla a konečně

1 světla, čili že nastoupí onen úkaz, kterýž slove hoření. Nej
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27

častěji však děje se-slučování s kyslíkem nenáhle a bez plamene.

I pak zplozuje se sice teplo, avšak rozděluje se na delší dobu

a tudíž jest méně citelno. Rezavění železa a mědi, kvašení, hnití,

tlení, práchnivění, zvětrávání, dýchání lidí a zvířat - tot jsou

vesměs úkazy, jichž nejbližší příčinou jest kyslík. Ve všech'pří

padech těchto vznikají nové sloučeniny kyslíkové, a žádná z nich

nemůže se utvořiti, nedá- li se přistoupiti kyslíku, právě jako hmoty

“nehoří v nepřítomnosti vzduchu a tudíž kyslíku.

slučování s kyslíkem slove okysličení. Hmoty, jež shi

čují se s kyslíkem, okysličují se tudíž a slovo kysličník

č. oxyd značí sloučeninu prvku některého s kyslíkem. Kyslík

slučuje se s větší částí hmot ostatních v několika poměrech, pročež

rozeznávají se rozličné stupně okyslíčení, kteréž vyznačují se

zvláštními jmeny, jakž vysvítá z příkladů následujících.

Nekovy dávají s kyslíkem hlavně sloučeniny kyselé, kovy

pak po výtce kysličníky zásadité. Slovem radikál sloučeniny

kyslíkové rozumíme vůbec některou hmotu, sloučenou'és kyslíkem.

Tak jest síra radikálem kyseliny sirkové, S03.

Obecné vlastnosti sloučenin kyslíkových vylíčíme'nejv'hodněji

ve způsobě tabulky připojené.

Přehled sloučenin'kyslíkbvýchš"

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kyeeliny.

Stupen Příklad. Vzorec. Obecné vlastnosti.

l .
a) Stupeň ' - -
nejnižší_ | kyselina sirnatá S20z1. Stupeň dolný. kyselina siřičitá r S02 Kyseliny slabé; vylučují se

kyselina dusíková NO, většinou kyselin následujícího

kyselina chlórová ClO, stupně ze sloučenin svých;

kyselina fosforová PO, přibírají ze vzduchu kyslík a

proměňují se v kyseliny stupně

následujícího;

b)Mezistupeň kyselina podsiřičná S20,

2.' Stupeň kyselina sirková S0a Kyseliny mocné; často ží

středný. kyselina dusičná NO, ravé; na vzduchu nejvíce ne

kyselina chlóřečná CIO5 změnitelně; horkém rozklá

kyselina fosforečná PO, dají se některé jako kyseliny

kyselina mangánová MnÓ,ł následující.

3. Stupeň kyselina chlóristá CIO, Kyseliny slabší předešlých;

š nejvyšší. kyselina nadman Mn,OT rozkládají se horkem snadno

ganová v kyslík a kysličník stupně

[ nižšího.
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2. Zásady.

Stupeň. Příklad. Vzorec. í Obecné vlastnosti.

c) Stupeň

nejnižší (pod- kysličník olovičnatý Pb2O

kysličník)

1. Stupeň dolný kysličník železnatý FeO Zásady slabé; větší díl zásad

kysličník manganatý MnO stupně středného vypuzuje je

kysličník rtutičnatý Hg,0 ze sloučenin jich; přibírají ze

vzduchu dychtivě kyslík a mění

se v zásady stupně středného.

Mezistupeň .. ,
(kysličník kyshcnžžležgłäznm' Fe,o,

složený) y

2. Stupeň kysličník železitý Fe,0a Zásady mocné; začasté ží

středný kysličník manganitý Mn,0„ ravé; neokysličnjí se samy výše

kysličník měďnatý CuO na vzduchu. Kysličníky těžkých

'kysličník olovnatý PbO kovů jsou nerozpustny ve vodě.

kysličník rtutnatý HgO

kysličník draselnatý IX'O

kysličník sodnatý NaO

3. í Stupeň řkyslič. manganičitý MnO2 Jsou netečné, ani kyselé,

š nej vyšší kysličník olovićitý i PbO, ani zásadité; výhřevem rozklá

; (nadkšslič dají se na kysličník stupně

1 ní l 1 j nižšího a kyslík.

Mimo tyto hlavní stupně okysličení nacházíme u hmot ně

kterých i stupně mezitímné, jako jsou na př. v a) a b) uvedené:

kyselina sirnatá, S202 a kyselina podsiřičná, S205; jsout to oby

čejně kyseliny mnohem slabší, snadno se rozkládající. Podobně

shledáváme u kysličníků Zásaditých v c) a d) podkysličník a ky

sličník složený, kteréž nemají určitého rázu chemického.

Ačkoli nekovy dávají s kyslíkem hlavně kyseliny, známe

i některé nižší kysličníky jich, kteréž nejsou kyselé, ani zásadité,

jako na př. voda, HO, kysličník dusičitý, N02, kysličník uhelnatý,

CO, a j. v. Ješto s druhé strany jsou kysličníky kovů nejvíce

zásady, shledáváme přece, že chovají se některé vyšší kysličníky

jich zcela jako kyseliny, tak kyselina manganová, MnO3, kyselina

chromová, CrO3, kyselina antimóničná, SbO5, a t. d.

Znamenáme, že název a postaveni kysličníků neřídí se množ

stvím kyslíku, sloučeného s radikálem, nýbrž chemickou povahou,

nebot na př. kyselina sirková má v sobě jenom tři rovnomocniny

kyslíku a jest přece kyselinou mocnější nad kyselinu dusičnou

o pěti rovnomocninách kyslíku.

Mělo se dlouho za to, že kyslík jest takořka prvkem kyselino

tvorny'm a dalo se mu jmeno jeho v tom mínění. Název ten po

zbyl však dokonce významu od té doby, co seznány jsou velmi

mocné kyseliny, v nichž neníkyslíku, a co ví se, že skládá se

Sehosdlcrova Knihu přírody 1. Druha' vydání.

28

20
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Skovy v zásady nejmocnější, kyselinám právě protivné. Ostatně roze

znávají se nyní kyseliny, jichž součástkou jest onen prvek, jme

nem kyseliny kyslíkové.

Právem vším staví se kyslík v čelo hmot nerozložených,

nebot jest Z nich nejdůležitější a nejpůsobivější svým množstvím,

Svou mocnou slučivosti, jakož i svým mnohonásobným objevováním

se. Zejména zakládá Se na spolupůsobení kyslíku dvé dějů nej

ohecnějších, avšak i nejdůležitějších, totiž dýchání a hoření.

Obr. 6. Obr. 7.

  

Dýchání člověka a zvířat záleží podstatou svou v tom, že

přijímá se ze vzduchu jisté množství kyslíku; tento jeví velmi

znamenitý' účinek na podstatu krve a zplozuje se takto teplo ži~

votné. Ve vzduchu, kyslíku prostém, umírají lidé i zvířata za

málo okamžiků. '

Rovněž přihírají hmoty hořící kyslík ze vzduchu a proto

podporujeme hoření, usnadníme-li přístup vzduchu; zvyšujeme prud

kost tohoto pochodu úsilným přiváděním vzduchu, necht děje se to

v malé míře dmuchavkou (obr. 6), nebo ve veliké míře měchy a.

dmychadly jiného způsobu. Horkost plamene však zvyšuje se nad

míru, dmycháme-li do něho čistý kyslík, kterýž nachází se buď

v. měchýři, obr. 7., nebo v plynníku (plynojemu, gazometru), obr, 8.,

a vychází uzounkým otvorem do středu plamene líhového. V plan.

meně takto způsobeněm groztápějí se snadno kovy nejméně

81 '
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roztopit'elné, jako na drát platinový; drát" ocelový shoří 'vněm

rychle, vydávaje ze sebe přeskvělé jiskry.

Kyslík činný; ozón. Pouštějí-li se láhví, naplněnouv ky

slíkem ,„ po delší dobu silné jiskry elektrické, jeví pak plyn zcela

zápach onen zvláštní, kterýž jest čitelný kolem silné elektriky,

když otáčí se. Též nabyl onen plyn i jiných vlastností paměti

hodných; zejména jest slučivost jeho s hmotami jinými sesílena.

nad míru, nebot na př. okysličuje stříbro, mění černý sirník Olov

natý, PbS, na bílý síran olovnatý, PbO.SO3 a bílí indych a jiné

barvy. Nejzřejmější jest účinek jeho na smíšeninu z jódidu dra

selnatého a mazu škrobove'ho; papíry, smíšeninou tou potřené,

zmodrají v onom plynu okamžitě. Za příčinu úkazů těchto po

kládá se hmota zvláštní, zvaná ozón. Tvoří se též, vedeme-li

vzduch ponenáhlu k vlhkému fosforu. Ale Způsoby těmi nabývá

se ho tak málo, že byla dosti dlouho vlastní jeho podstata ne

známa, a. teprv nedávno poštěstilo se jej hojně vyvinouti ze smí

šeniny 2 č. suchého nadmangananu draselnatého (odst. 103) a 3

č. čistého hydrátu kyseliny sírkové. Má se za to, že ozón není

leč kyslík, jehož slučivost jest zvýšena Zvláštním způsobem a

kterýž slove tudíž kyslík činný (aktívný) čili rozdrážděný. Jest

shledán ijiný Způsob kyslíku, ve vlastnostech naskrze protivný

ozónu, jenž má se k němu jako kladný pól elektrický nebo ma

gnetický k Zápornému, pročež slove antozón. V kyslíku obec_-_

ném jsou nepochybně oba tyto způsoby sloučeny v jedno právě

jako různé magnetičnosti v oceli, než zmagnetuje se tato. Zdá. se,

že jest ozón původem veškerého okysličování.

k 2. Vodík.

Hydrogenium; H : 1; hutnos't 0,0692.

1 litr váží 0,08%16 grammů; objeven od Cavendishe 1766.

30

Vodíku jest v přírodě hojnost, ale nenalezá se nikdy volný. 31

Bývá nejčastěji sloučen s kyslíkem v hmotu, kterouž jmenujeme

vodou, jež, jak známo, není pranic vzácna a jejíž složení vy

značuje se vzorcem HO. Užíváme vždy této sloučeniny, abychom

nabyli vodíku. Ku konci tomu zahříváme vodu vkřivulia (obr. 9.),

a pouštíme páry její železnou hlavní z ručnice nebo trubicí porcu

lánovou, kteréž naplnily se malými hřebíčky železnými a rozpálily se

v pícce do červena. Ve případě tomto sloučí se kyslík s železem

v kysličník železnato -železitý (Fe3O,) a vychází z trubice

plynopudné vodík, jenž může se zachytiti způsobem, vypsaným
u kyslíku v odst. 26. -“ i ›

Způsob pohodlnější, kterýž slouží tudíž obyčejně k dobývání

vodíku, záleží v tom, že polijí se v láhvi dvouhrdlité aneb opa

třenć korkem dvakráte provrt'aným (obr. 10. all.) malé kousky cinku

vodou a přilévá se po troskách kyselina sirková. Z cinku, vody

19*
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akyseliny sirkové vzniká: vodík, kterýž uchází co plyn, a síran ci

nečnatý, kterýž zbývá v láhvi rozpuštěný.

Voda Kyselina sirková cink vodík síran cinečnatý.

HO + SO3 + Zn : H + ZnO.SO3.

Obr. 9.

lllllllllillhüL

\ lllllllllllllt ,

 

  

Vodík jest plyn bezbarvý, nevonný, nejlehčí ze všech po tu

dobu známých hmot, nebot máz vodíku jest čtrnáctkráte lehčí

mázu obecného vzduchu, a hedvábná koule, naplněná vodíkem,

Obr. 10. Obr. 11.

  

stoupá ve vzduchu rychle do výšky as jak Zátka korková ve vodě;

naplňovaly se jím tudíž balóny povětrné, nyní však zastává týž

úkol lacinější svítiplyn.

Vodík zapaluje se hmotou žhavou aneb hořící, a hoří

plamenem velmi bledým (Obr. 12.), ale náramně horkým; slučujet

se tu s kyslíkem vzduchu opět ve vodu. Klopí-li se nad plamen



Vodík. "
.Í

vodíkový trubice skleněná (obr. 13.), vzniká zvláštní pronikavý' žvů'lł

pročež slove tato zkouška harmonika chemická. ' '.

V živnostech neposkytuje *"“

Obr. 12.vodík zvláštního užitku. Sloužít

však k sesílení ohně u kovářů.

Skropí-li se totiž žhavé uhlí vo

dou, rozloží se tato a její kyslík

sloučí se s uhlíkem. Vodík takto

uvolněný shoří a zvyšuje horkost

plamene.

Pouští-li se vodík na žhavé

kysličníky kovové, na př.

kysličník měďnatý, CuO, sloučí se

s kyslíkem jich ve vodu, kteráž

uchází co pára, ješto zbytek jest

čistý kov v podobě prášku; kta

kovémuto odnímání kyslíku (k od

kysličení č. desoxydaci) užívají

chemikové vodíku často.

sloučeniny vodíku: Vodík „

slučuje se hlavně s nekovy a "

známe jen málokteré sloučeniny “ V

jeho s kovy. Nalezá se ve všcch '

hmotách rostlinných (5 až 6 č.

ve stu) a ve hmotách zvířecích. __ ' _

S Chlórem, brómem, jódem, fluorem aněkterými jinym] hmo~

tami skládá se vodík v sloučeniny kyselé, tak zvané kyseliny

vodíkov é. Jeho nejdůležitější sloučenina jest však

___0br'. 13. v

  

. L. *3 ' 'l

čhnusíq,

nf“

  

V o d a,

vzorec: H0 z 9; hutnost : 1.

smícháme-li 1 částku (váhy) vodíku s 8 částkami kyslíku,

čili - což totéž - dvě míry vodíku s měrou kyslíku, nesloučí

se plyny tyto. Rázem sloučí se však, jakmile dotkneme se smí

šeniny hmotou žhavou. Děje so tu prudký výbuch, t. j. vyšlehne

plamen a zazní silná rána, nebot pára vodná téže chvíle, kde

vznikla, roztahuje se horkem nad míru. Taková smíšenina plynův

nazvána tudíž plyn třáskavý, a zkoušky s ní jsou velmi ne

bezpečný, pročež konají se vždy jen s malým množstvím plynů.

I když jest přimíšen obecný vzduch k vodíku, způsobí se výbuch

při zapalování; třebat teda při zkouškách bedlivý zřetel k tomu

míti, aby byl déle trvajícím proudem vodíku všechen vzduch vy

puzen z láhve plynopudné, než zapálí se vodík. zvláštními pří

stroji možno však spáliti větší množství plynu třáskavého a, se

brati tolik vody, z něho utvořené, abychom přesvědčili se, že'má
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do sebe veškeré vlastnosti nejčistší vody. Horko, kteréž vyvozuje

se shořením plynu třáskavého, jest tak převeliké, že má účinky

neslýchané. Aby se předešlý nebezpečné výbuchy, vedou se z dvou

nádržek, v nichž jest v jedné kyslík, v druhé pak vodík, plyny

tyto každý o sobě do společné trubice takové úpravy, že smíchají'

se teprv u jejího otvoru, a když zapálí se před ním, shoří hned,

aniž by plamen mohl vniknouti zpět do nádržek. V tomto pla

meně plynu třáskavého roztápí se drát platinový, hlína dýmková,

křemen, vápno a- vůbec

hmoty, kteréž vzdorují nej

prudšímu horku pecnému.

Vede-li se plamen na ostrý

roubík křídový, rozpálí se

tento do běla a vydává ze

sebe světlo nesnesitelného

lesku bílého, podobné světlu

slunečnému, kteréž slove

světlo Drummondovo

č. vápenné a jehož užívá

se k strojenému osvětlování

drobnohledu slunečného,

obrazů mlhových a kzasí

lání znamení (signálů) do

dálky.

„ Na. obr. 14. vidíme velmi jednoduchý přístroj ke zkouškám

s plamenem plynu třáskavého;' do plamene vodíkového dmychá se

kyslík z měchýře.

Obr. 14.
  

Obr. 15.

  

Přístrojem, na obr. 15. vypodobněným, provádí se důkaz, že

vzniká skutečně voda shořením vodíku. Z láhve plynopudné pro

chází vodík nejprvé trubicí, naplněnou chlóridem vápena

tým (odst., 89.), kterýmž odnímá se mu všecka vlhkost, načež

zapálí se a plamen poklopí se suchou bání skleněnou. Na, chlad

ných stěnách této zhuštují se utvořené páry vodné ve viditelné kapky.



Voäľkľh \Vlastnosti vody. O těchto jsme již mnohonásobně zpraveni

zkušeností každodennon i fysikou. Zde však jest nám 'přihlížeti

k jistým chemickým vlastnostem vody, kteréž udělují jí'v'e

likou důležitost. Ačkoli voda není kyselá ani zásadi'tá, nýbrž obě'

jetná, jest přece nadána velikou slučivostí s mnohými sloučení'

nami chemickými, zejména s kyselinami a zásadami; sloučeniny

vody s těmito hmotami slovou hydráty. Obyčejné znamenáme

zvýšení teploty, když tvoří se hydráty, nebot voda přechází ve

skupenství hustší, propouští tudíž část utajeného tepla svého (Fy

sika vodst. 155.), Příkladem budiž nám horko, způsobené hašením

vápna, jakož i smíchánim bezvodné kyseliny sirkové s vodou.Kyseliny docházejí obyčejně užívání vodnaté, na př. hydrát

kyseliny sirkové, SO3.HO, a málokdy jen bezvodné.' Neä

připomene~li se toto výslovně, míní se vždy hydráty, 'kdekoli

mluví se o kyselinách. Vody hydrá'tové nelze kyselinám od'ej'mouti

horkem, než jediné v ten způsob, že odloučí se od kyseliny moc'

nější slučivostí kysličníku kovového. - “'

Zásady čili kysličníky kovové nabývají sloučením s vodou

někdy zvláštních barev. Tak jest na př. kysličník železitý

Fe,0„ červený, avšak hydrát-železitý, vFe,O3.HO, hnědý;

k ysličník měďnatý, CuO, černý, hydrát jeho, CuO.HO, modrý.

Horkem propouští většina kysličníků svou vodu hydrátovou, ně

které již teplotou nižší, jiné teprv silným výhřevem. Hydrát

draselnatý, KOHO, a hydrát sodnatý, NaO.HO, netratí

však vody své ani nejprudším žárem. * ' V“

Voda slučuje se i se solemi, sestupujíc se s částečkami jich

v pevné hráně, pročež slove pak voda krystalová. Věc tata

i hydráty jsou nám dokladem toho, že voda může se převésti

v pevné skupenství nejen zimou, nýbrž i přitažlivosti chemickou.

Rezeznáváme teda soli bezvodné a soli s vodou krystalovou.

Tak jest NaQSO3 bezvodný síran sodnatý, NaO.SO3 + 10 HO

pak táž sůl hraněná, sloučená s 10 rovnomocninami vody. Soli

však většinou pozbývají své vody krystalové na vzduchu teplém

a suchém, nebo zahříváním po 100° C. Pak ucházejí částečky

vody, uložené mezi částečkami soli, čímž rozsypávají se tyto na“

prášek, což slove zvětrávání brání. i”

Voda jest nadána podivuhodnou mocí, že převádí přemnoho

hmot pevných ve skupenství kapalné, že rozpouští je. 'Roz-'

pouštění č. rozplývání nezdá se býti následkem slnčivosti, jako

spíše veliké přilnavosti částic vodných k částečkám hmot rozpust

ných. Tím způsobem vtisknou se ony takřka mezi částečky pevné a'

ruší souvislost jich. Skutečně nemění se rozpuštěním chemické

vlastnosti hmot, a vypudí-li se teplem částečky vody, nabudou

částečky hmoty rozpuštěné opět a bez proměny prvější sou-'

vislosti své. _ '-i. Přičiním-li k' roztokux některé hmoty nový 'podíl' jí'a nepřiL'

jímá-li jeho více, jest roztok nasycen. Obyčejné však kapalina*

33
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přijímá za horka novou částku hmoty rozpuštěné. Sníží-li se pak

teplota, vyloučí se ovšem přiměřený podíl hmoty rozpuštěné a to nej

častěji v pravidelných tvarech, hráních č. krystalech. Pro

středku toho užívá se tudíž často, aby nabylo se hmot krystalovaných.

Jest-li však hmotě rozpuštěné náhle přejíti ze skupenství kapal

ného v pevné, ochlazuje-li se na př. rychle horký roztok nasy

oený, nevylučuje se hmota pevná v krystalech zřetelných, nýbrž

co práškovitá sraženina, a to jest hranění přerušené.

Podobně děje se, přičiním-li k roztoku hmotu, kteráž dává s hmotou

rozpuštěnou sloučeninu nerozpustnou. Přidá-li se na př.

k roztoku barytu, BaO, ve vodě kyselina sirková, sloučí se obé

v nerozpustný síran barnatý, BaO.SO3, kterýž usazuje se Oka

mžitě co bílá sraženina č. sedlina.

Rozpustností jedné hmoty a nerozpustností druhé anebo

rozdílnou rozpustností jich oddělení hmot mnohých od sebe lze

provésti, pročež chování se jich k vodě jest chemikovi známkou

veledůležitou.

I plyny rozpouštějí se čili pohlcují se vodou a to měrou

velmi nerovnou. V obecné vodě bývá tudíž vždy jisté množství

vzduchu a kyseliny uhličité. Zahřívá-li se voda, vypuzuje se

vzduch obsažený v ní docela; voda vařená a opět vychladlá jest

tudíž chuti mdlé a ryby umírají v ní.

35 Avšak onou mocí rozpouštějící stává se právě, že voda,

kterouž čerpáme přímo z rozmanitých zřídel přirozených, není

nikdy čistá. Všude, kdekoli dotýká se půdy, vybírá z ní sou~

částky rozpustné; pramení-li se tudíž Zřídlo z hornin málo roz

pustných, jako z pískovce a žuly, dává vodu velmi čistou, měk

kou, prýŠtí-li se však z hor vápenatých, jest vápenatá a slove

voda tvrdá, kteráž usazuje varem v nádobách kůru hmot roz

puštěných. Podobně má se věc s vodou cisternovou (deštovou).

Nezřídka bývají ve vodě rozpuštěny i hmoty ústrojné, nýbrž na

lezají se v ní, často neviditelné, malé živoky, rostliny i zvířata.

Přichází-li pramen Z veliké hloubky, má vodu teplou, nýbrži

vřelou. Teplé prameny slovou teplice (thermy) a vřídla

(sprudel). Setká-li se voda na cestě své v zemi s kyselinou uhličitou,

sírovodíkem, solemi a t. d., přijímá jisté množství jich a nabývá

tím zvláštních vlastností, jakéž ukazují tak zvané vody mine

rálné. V mořské vodě jest rozpuštěno tolik solí, zejména soli

kuchyňské a hořké, že nelze jí píti.

Aby se nabylo vody zúplna čisté, dlužno ji překapovati

v přiměřeném přístroji (srovn.fysiku, odst. 139.). Voda destil

lovaná jest proste všelikých hmot netěkavých a odpařuje se

teda z lesklébo plechu platinového nebo z čisté tabule skleněné

zúplna, aniž by co zbylo. Čistotou blíží se k ní nejvíce voda de

Štová, kteráž překapovala se takřka v dílně přírody. Užívát se jí

teda po výtce v jistých živnostech, k nimž třebav čisté vody, jako

k barvení, praní a j. v. ,1.,
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8. Dusik.

Nitrogenium; N : 14; hutnost : 0,976.

1 litr váží 1,25 grammu; objeven 1772 od Rutherforda.

V pěti měrách obecného vzduchu jsou čtyry míry du

síku smíšeny s jednou měrou kyslíku. Tudíž obnáší dusík

čtyry pětiny veškerého vzduchu. V pevných hmotách země jest

ho však poměrně velmi po skrovnu. Nalezát se v nerostech

dosti často, ale v množství nepatrném, bývá po skrovnu v hmo

tách rostlinných, avšak hojnější v tělích zvířecích. Aby nabylo se

dusíku, položí se na vodu kus korku apostaví se naň míska por

culánová s kouskem fosforu, kterýž zapálí se, načež přiklopí se

plující přístroj ten ihned bání skleněnou (obr. 16.), kteráž

vnoří se as na palec do vody, čímž uzavřeno jisté množství

vzduchu. Hořící fosfor slučuje se s kyslíkem vzduchu pod bání

v kyselinu fosforečnou, kteráž rozplyne ve vodě, dusík pak

zbývá, zabíraje jen 4/5 objemu vzduchu, jenž sloužil ke zkoušce.

Plyn tento jest bezbarvý a nevonný i neškodný, nebot

vchází dýcháním a polýkáním ustavičně veliké množství jeho do

plic a do žaludku. V pouhém

dusíku h a s n o u však hořící hmoty

okamžitě a zvířata udušují se

v něm přebrzo, nebot postrádají

kyslíku, bez něhož nelze dýchati.

Po této vlastnosti sve' jest plyn

ten nazván.

Vzduch obecný (atmo

sférický) jest teda smíšenina 4/5

dusíku s 1/5 kyslíku. shledalo - 1 , l ,l

se, že jest poměr tento všude; i“ ll'

a vždycky týž a proto jest hut- fl›ílr_lrllnlil__f_wllil__dď

nost vzduchu zvolena za Základ

a jednici při stanovení hutnosti plynů ostatních. Hutnost obec

ného vzduchu jest teda l; a l litr vzduchu váží 1,29 grammu.

Nejdůležitější fysikalné vlastnosti vzduchu jsou vypsány vodst. 95.

fysiky. Jsout k němu však přimíšeny některé hmoty těkavé, to

Zejména kyselina uhličitá, kteréž bývá s 4 míry v 10.000 mě

rách vzduchu, a pára vodná, jejíž množství mění se teplotou

vzduchu (fysika, odst. 230.). Proti tomu ztrácejí se v ohromném

prostoru jiné hmoty, znečištující vzduch, na př. výpary lidí, zvířat,

hmot hnijících a j. v., a proto lze přítomnost jich zřetelně a che›

micky postihnouti právě jen tam, kde vznikají.

sloučeniny dusíku: Vedle pamětihoduých vlastností, jimiž

vyznačuje se kyslík a vodík, jeví dusík pramálo zvláštností.

Příčinou toho jest neobyčejná netečnost jeho k prvkům ostat

ním, pro kterouž Známe málo kterou Sloučeninu jeho s velikou

řadou kovů. v

Obr. 16.
  

  

h
:I

  

'-16a
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Nicméně zajímá dusík chemika velice svými sloučeninami,

nebot dává s kyslíkem kyselinu dusičnou, N05; s vodíkem

ammoniak č. čpavek, H3N, zásadu to mocnou, a s uhlíkem

skládá se v kyan, hmotu to, kteráž podobá se chemickým cho

váním svým úplně některým hmotám nerozloženým.

39 sloučeniny dusíku 's kyslíkem: Nejdůležitější jsou tyto:

NOĎHO . z hydrát kyseliny dusičné,

NO,ł . . . : kyselina dusičelá,

NO3 . . . :: kyselina dusíková,

NO2 . . . : kysličník dusičitý.

1. Kyselina dusičná nalezá se sloučena s kysličníkem

sodnatým v Chili co nerost, kterýž slove salnytr chilský čili du

sičnan sodnatý, NaO.NO5. Z něho připravujeme 'kyselinu dusič

nou, překapujeme-li 1 rovnomocninu této soli s 1, rovnomocninou

kyseliny sirkové; děj chemický jest tentoz' 1

 

NaO . N05 . . . . . : Dusičnan sodnaty'

(salnytr chilský).

S03 . HO . . . . . : Hydrát sirkový.

NaO.SO3 : NO5.HO =

Síran Sodnatý Hydrát dušičny'

(co zbytek) (překapuje).

 

Obr. 17. 
 

_ Překapování děje se v křivuli skleněné a jímadlo, v němž

srážejí se páry kyseliny dusičné, chladí se ustavičně proudem

vody, jakž patrno z obr. 17. nm, „l

Kyselina dusičná, N05.HO, jest kapalina bezbarvá hut

nosti 1,65, kteráž vydává na vzduchu ze sebe bílé dýmy, pročež slove
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dýmavá, kyselina dusičná; má zápach zvláštní čili osoblivý a jest

žíravě kyselé. Kyselina dusičná rozkládá se velmi snadno. Světlem

slunečným žloutne, nebot rozkládá se z části v kyslík a hnědo

červenou kyselinu dusičelou, N04. Prudkým horkem roz

kládá se podobně. Hmoty rostlinné a zvířecí žloutnou s prvu ky

selinou dusičnou, ale ničí se konečně. Kovy rozpouštějí se jí,

mimo zlato, platinu a některé jiné. Ve všech případech těchto

pouští kyselina dusičná část svého kyslíku hmotám oněm a oky

sličuje je; jest tudíž okysličovadlo mocné, chemikem často

potřebované, spolu i kapalina nejvýš nebezpečná. Poznává se

snadno po toin, že žlutí indych v horku a barví Skalici zelenou

tmavohnědě.

V obchodě jest kyselina dusičná žlutá, vodou rozředěná,

jmenem lučavka, hutnosti as 1,2. Cent prodává se za 18 Zla

tých. Kyseliny dusičné užívá se v lékařství, k leptání, v barvíř

ství, k odlučování kovů od sebe.

Sluší zde ještě připomenouti, že tvoří se kyselina dusičná,

pouštíme-li drahně silných jisker elektrických vlhkým vzduchem,

pročež jest po bouřkách Ve vodě deštivé skrovný podíl kyseliny

dusičné. Rovněž vzniká tato kyselina, zůstaví-li se dusičnaté

hmoty zvířecí, smíšené s vápnem a popelem, rozkladu nenáhlému.

2. Kyselina dusíková, N03, jest pára žlutočervená Zá

pachu dusivého, kteráž připravuje se z kyseliny dusičné, odejme-li

se této kyslík, na př. zahřívá-li se kyselina ta se škrobem.

3. Kysličník dusičitý, N02, tvoří se působením kyse

liny dusičné v kovy, na př. v piliny měděné

[4NO5 + 3Cu : NOz + 3 (CuO.NO5)];

jest bezbarvý, a fosfor rozpálený hoří v něm téměř tak skvěle

jako v kyslíku. Zvláště památen jest plyn ten tím, že tvoří na

vzduchu okamžitě dým tmavě hnědočervený, přibíraje sobě dvě

rovnomocniny kyslíku a měně se v

4. kyselinu dusičelou, N04. Tato rozkládá se pře

snadno; smíšena s vodou dělí se v hydrát kyseliny dusičné a

v kysličník dusičitý, 3NO4 + 2HO : 2 (NO5.HO) + N02; do

týkajíc se hmot okysličitelných, postupuje jim kyslík a vypouští

kysličník dusičitý. Ten pak přibírá si ze vzduchu opět kyslík,

tvoří zase kyselinu dusičelou a tímto střídavým přibíráním a po

stupováním kyslíku jest výdatné okysličovadlo, jehož užívá se

velmi výhodně ve fabrikací kyseliny sirkove'.

4. S i r a..

Sulphur; S : 16; hutnost : 2,0.

V Sicílii a u Neapole nalezá se čistá, samorodná 40

síra ve Velikém množství vrostlá do vápence, sádrovce a slínu.

Podobně nachází se u Radłonbo je v Charvatsku a. u Swoszo

wioe v Haliči. Síra amorodná jest však v té míře prorostlá



300 I. Chemie nerostné.

přimíšeninami zemitými, že nutno ji raffinovati č. vyčistiti.

Ncčistá síra rozehřívá se v kotli G, obr. 18., čímž přemění se

v páry, kteréž podnášejí se kanálem D do veliké komory A,

v níž ochladí se a srážejí se na dně i na stěnách co jemný žlutý

prášek, tak řečený květ sirkov ý. Přívalem horkých par roze

hřeje se však prostor záhy tou měrou, že roztápí se síra a pak

vypouští se otvorem u 0 čas po čase a lije se do válcovitých

kadlubů, v nichž chladne, načež slove síra roubíková. Cent

této prodává se za 8 zlatých, cent květu sirkového za 12 zl.

Obr, 18.
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Mnohem častěji a hojněji nachází se síra sloučena s kovy,

na př. co sirník železičitý (kyz železný), FeS„ sirník olovnatý

(leštěnec olověný), PbS, sirník cinečnatý (blejno cinkové), ZnS

a t. d. Některé sirníky kovové pouštějí horkem přiměřeným část

síry, pročež užívá se zvláště kyzu Železného velmi výhodně k do

bývání jí; poskytujet takto téměř polovici své síry (FeS2 :FeS+S).

Dobývání síry z kyzu, o němž viz též odst. 101, vzalo počátek

Svůj v Čechách. V Rakousku dobylo se r. 1865 33.355 centů

síry (as */3 samorodné, 1./3 z kyzu, hlavně v Čechách).

Hojně jest též síra sloučena s kyslíkem co kyselina sirková

v rozličných síranech, na př. v síranu vápenatém čili sádře,

CaO.S0„, kteráž skládá celá mohútná ložiska. Též nalezá se síra

\



Sira. 301

v některých hmotách rostlinných a zvířecích, zejména ve všech

hmotách bílkovitých a vůbec takových, které hnijíce zapáchají po

hnilých vejcích.

Obyčejné vlastnosti síry jsou vůbec známy, jakož i užívání

jí k hotovení otisků penízů, k Sirkám, k prachu střelnému, pak

užívání květu sirkového v lékařství; též přičiňuje se drahně síry

do kaučuku a guttaperčy. Sira taje horkem 115° C., vře při

420° C. a obrací se v rudou páru; nerozplývá ve vodě; v lihu,

étheru, olejich mastných a silicích rozpouští se jen pramálo síry;

rozpouští se však v horkém oleji lněném a silici terpentinové a

hojně v sírouhlíku, a z kapaliny této poslední hraní v krásných

průhledných přímotvarech jako síra samorodná (obr. 19.). Třena

látkou vlněnou zelektruje se síra.

sloučeniny síry: S kyslíkem dává síra více sloučenin, z nichž

nejdůležitější popíšeme zde, totiž :_

kyselinu sirnatou . : S202; Obr. 19.

kyselinu siřičitou . : 2;

hydrát kyseliny sirkové. : SO3HO.

1. Hydrát sirkový, SO3.HO, zvaný též an

glická kyselina sirková, jest předmětem fa

brikace velmi rozsáhlé. Ku konci tomu pálí se síra

(nebo kyz) a mění se tím v plynnou kyselinu si

řičitou, S02, kteráž pouští se, smíšena s parou

vodnou a vzduchem, do celé soustavy velkých

prostorů, jichž stěny jsou sestrojeny z olověných

desk, pročež slovou komory olověné. V prvé komoře

dotýká se kyselina siřičitá silné kyseliny dusičné,

kteráž přitéká tenkým pramenem, rozlévajíc se v komoře po ta

rasu porculánovém. Kyselina dusičná rozkládá se, pouští kyslík ky

selině siřičité, čímž tvoří se kyselina sirková a kyselina

dusičelá NO.,.(SO2 + NO5.HO : SO3.HO + N04). '

Jakž dovozeno již v odst. 39., rozkládá se kyselina dusičelá

parami vodnými hned na kyselinu dusičnou a ky sličník du

sičitý, kterýžto však pohlcuje okamžitě kyslík ze vzduchu,

měně se opět v kyselinu dusičelou. Kysličník dusičitý jest zde

teda prostřcdnikem, kterýž pohlcuje bez ustání kyslík ze vzduchu,

načež postoupí jej kyselině siřičité, kteráž mění se takto v kyse

linu sirkovou. Tudíž mohlo by jisté množství kyseliny dusičné

sloužiti do nekonečna k převádění kyseliny siřičité v kyselinu sir

kovou; pro nevyhnutelně ztráty však nutno přidávati od času

k času kyseliny dusičné, kteréž potřebuje se 4-10 liber, aby

cent síry okysličil se v kyselinu sirkovou. Kyselina sirkové, zplo«

zená v olověných komorách, sbírá se na dně jich a poněvadž jest

v ní příliš mnoho vody, zahřívá se v křivulích skleněných nebo

ve veliké křivuli platinové. Páry vodné vyhánějí se tu a zbývá

kyselina sehnaná, kteráž má v obyčejné teplotě hutnost 1,848 a

vře teprv horkem 326° C. Ačkoli platinové nádoby překapovacíjsou

  

4!
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velmi drahocenné (za 10000 až i 20000 Zl.), dává sejim pro trvalost přece

přednost před křivulemi skleněnými, jež pukají a rozbíjejí se často.

Hydrát sirkový jest kapalina bezbarvá, nevonná, nad míru

žíravě kyselá a vynikající velikou slučivosti, ba chtivostí svou

k vodě, kterouž odbírá vodu z vlhkého vzduchu, ze hmot rost

linných a zvířecích, čímž vyniká uhlík v těchto ostavený, pročež

zčernají hmoty ty kyselinou sirkovou takřka okamžitě a obrátí se

po té zcela v uhel a zruší se. Jestit tudíž v rukou člověka ne

zkušeného a neprozřetelného kapalinou v pravdě nebezpečnou.

Míchá-li se kyselina sirková S vodou, zahřívá se silně; lije se

teda do vody velmi zvolna. Nikdy nesmí se líti voda do kyseliny

sirkové, nebot by nastalo pak náhle klopotné rozehřátí a vystříkla

by kyselina z nádoby, as v ten způsob, jako když se lije voda do

rozpuštěného másla.

SilnýIn žárem rozkládá se vkyselinu siřičitou, kyslík avodu,

tudíž vyrábí se z ní kyslík ve veliké míře a velmi lacině; pouští

se do křivule nebo trubice platinové, rozpálené do červena a na

plněné černí platinovou nebo cihlami na drobno rozbitými. Plyn

žene se vodou, kteráž odnímá mu kyselinu siřičítou, a z této lze

opět připraviti kyselinu sirkovou.

Kyselina sirková rozpouští kovy z většího dílu a jeví tak

mocnou slučivost s kysličníky kovů, že vypuzuje téměř všecky

Ostatní kyseliny, kteréž byly sloučeny s kysličníky. Protož užívá

se jí k vyrábění přemuohých kyselin, tak kyseliny dusičné, fosfo

rečné, octové, chlórovodíkové a j. v. Na ní zakládá se veliký

průmysl chemický a tím vysvětluje se, že, když ztížilo Neapolsko

roku 1840 vývoz síry, hrozila Anglie vypovězením války, nebot

viděla na tu chvíli veškerou svou průmyslovou činnost vydánu

v nebezpečí. Z 1,800.000 centů síry, kteréž se vyvážely 1852 ze

Sicílie, posíláno zajisté pouze do Anglie 700.000 centů. O ohrom

ném množství, jakýmž potřebuje se této kyseliny, nabudeme tím

jakéhosi ponětí, že spálí některé z továren největších do roka

100.000 centů síry a vyrobí 300.000 centů kyseliny sirkové. Cena

sody, kyseliny Solné, chlóru, sirek, svíček stearových, kartounů,

papíru a t. d. v obchodě souvisí co nejblíže s cenou síry a prav

(livý to výrok, že lze po velikosti spotřeby této hmoty v některé

zemi souditi bezpečně o pokročilosti průmyslu v ní. Cent kyse

liny sirkové stojí as 61/2 zlatých, u nás dobývá se jí do roka

60-80.000 centů (v Rakousku 250.000 centů) a skoro každá větší

továrna výrobků chemických má své komory olověné.

Kyselina sirková dýmavá, kteráž jest smíšenina zky

seliny sirkové bezvodné s hydrátem : SOS-HO + S03, překa

puje, pálí-li se tak řečená skalice zelená, t. j. síran železnatý,

FeO.SO3, s prvu na vzduchu a po té horkem prudkým v křivu

lích hlíněných, Jestit kapalina hnědá, nad míru hustá, olejovitá,

pročež slula dříve olium. Na vzduchu pouští dým bezvodné

kyseliny sirkové, lije-li se do vody, Syčí silně, a tím, jakož i
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vlastností svou, že rozpouští mnohem hojněji indych, různí se od

hydrátu sirkového. Dýmavá kyselina jest nález průmyslu českého

a slove tudíž právem česká kyselina sirková aneb též nord

hauská, poněvadž fabrikace její konala se dřív i v Nordhausech

na Harcu; nyní však provádí se v Čechách skoro výhradně a mě

rou velmi rozsáhlou (do roka 40-50.000 centů, zvláště v hutích

pánů Starků). Zahřívá-li se dýmavá kyselinasirková mírně v kři

vuli, vypuzují se z ní páry bezvodné kyseliny sírkové,

S03, kteréž srážejí se v ochlazeném jímadle na dlouhé krysta

lové jehlíce lesku hedvábovitého.

Roztoky, v nichž jest obsažena kyselina sirková, dávají se

solemi barnatými nebo olovnatými sraženiny bílé.

Kyselina siřičitá, S02, tvoří se, zahříváme-li síru nebo 42

sirníky kovové na vzduchu, nad míru hojně v mnohých hutích.

Sira hoří plamenem modrým, měníc se na bezbarvý plyn zápachu

pronikavého a dusivého. Spálí-li se síry dostatek v sudě, pozbývá

vzduch, obsažený v tomto, všeho kyslíku. a není pak více s to,

aby proměnil víno, do sudu dané, na ocet. Tak zvané sirko

vání čili vypalování sudů čelí teda hlavně ktomu konci, aby

nebylo kyslíku v nich, čímž zamezí se zároveň vznikání rostlin

plesnivinných, kteréž jsou vínu velice Škodné. Kyseliny siřičité

užívá se dále proti svrabu a k bílení ústrojnin dnsičnatých, slámy,

vlny a per. Chemik vyrábí si kyselinu siřičitou ku potřebě své

ponejvíce z kyseliny sírkové v ten způsob, že zahřívá ji s uhlím

anebo sirou v křivuli, čímž odnímá se jí rovnomocnina kyslíku

(2SO3 + C _-. 2SO2 + C02).

Kyselina sirnatá, S202, tvoří se, vaří-li se roztok siři

čitanu sodnatého se sirou; vznikát pak sirnatan sodnatý,

NaO.SO2 + S : NaO.S2O2; nelze však z této soli vyloučiti ky

selinu sirnatou, aniž by rozložila se.

Sírovodík, HS, jest plyn bezbarvý zápachu hnusného, 43

kterýž vyvíjí se, polijeme-li sirník kovový, na př. sirník Že

leznatý, FeS, rozředěnou kyselinou sirkovou. V přírodě tvoří

se hnitím sirnatých hmot rostlinných i zvířecích, tudíž hlavně

v záchodech, a poznává se snadno po zápachu svém, jejž zname

náme obzvláště u vajec hnijících. Plyn tento jest nad míru je

dovatý a vdychne-li se čistý, smrtí okamžitě. Často udává se ne

štěstí, počínají-li si dělníci neprozřetelně u vyklizení záchodů a

kanálů. Ve případech podobných užívá se s nejlepším prospě

chem opatrného vdychování chlóru se vzduchem smíšeného,

nebo vonění k chlórové vodě. Hořící hmot-y hasnou v něm, ale

sám hoří plamenem bledě modrým.

Sírovodík rozpouští se ve vodě a dává této vlastnosti svoje,

což mimo jiné pozorujeme i u pramenů sirnatých (slovou

též smradlavky č. smrďavky), v nichž jest obsažen onen

plyn smrdutý. Známé jsou prameny sirnaté v -Losině na Moravě,
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v Teplicích Trenčanských a Rakouských (Baden), ve Swoszowicích

a Šklu v Haliči, v Budíně a Mehadii.

Chování sírovodíku k těžkým kovům a kysličníkům jich jest

chemikovi zvláště důležito. setká-li se totiž Sírovodík s roztokem

některého kysličníku kovového (na př. kysličníku olovnatého, PbO),

pojí se Síra s kovem v sloučeninu nerozpustnou, kteráž usadí

se hned co sraženina barvy zvláštní. Říkáváme tudíž: síro

vodík poráží kovy z roztoků jich co sirníky. Za tou příčinou jest

veledůležitý prostředek k poznání přítomnosti některého kovu

v roztoku, jakož i k úplnému vyloučení kovu z roztoku.

Sírovodík sráží barvou hnědočervenou až i černou:

měď, vismut, rtut, stříbro, zlato, platinu, kysličník železnatý*, ko

balt* a nikl*;

barvou hnědou: kysličník cínatý;

barvou žlutou: kysličník cíničitý, arsén;

barvou bílou: cink*;

barvou pleťovou: mangan*;

barvou pomorančovou: antimón.

Kovy, hvězdičkou poznamenané, srážejí se sírovodíkem pouze

z roztoků zásaditých, kovy Ostatní z roztoků kyselýoh.

Vznikání sirníků kovových jest příčinou, že černají stříbrné

lžíce od pokrmů některých, zejména od ryb a vajec, jakoži

čerstvé nátěry bělobové při vyklizení záchodů. Zčernalé nádobí

stříbrné Čistíme, třeme-li je solí kuchyňskou.

5. C h l ó r.

Znak: Cl : 35,5; hutnost: : 2,45. Litr chlóru váží 3,17 grammů.

44 Chlór nalezá se téměř výhradně v říši nerostů a to hlavně

sloučen s kovem sodíkem ve sloučeniuu, kterouž zná každý jme

nem sůl kuchyňská, ješto slove chemikovi chlóríd sodnatý,

NaCl. Chlóru volného nabývá se, zahřívá-li se kyselina chl óro

vodíková s kysličníkem manganičitým (burelem), dle

vzorce následujícího:

Cl2 1 H2 A: 2 rovnom. kyseliny chlórovodíkové.

Mn | O2 : 1 „ kysličníku manganičitého.

MnCÍ, : l'łHO : '

lrovnom. chlórídu man- 2 rovnom. vody.

ganíčítého, kterýž rozloží

se teplem v chlóríd man

ganatý, MnCl, a Chlór'

v o l n ý.

 

.' I.'„nlfl'.

l .

Chlór různí se zřejmě od plynů dříve popsaných, Má barvu

slabě zelenavě žlutou a vůni pronikavě dus'ivou. Vdýchán účinkuje

na plíce velmi zhoubné, pročež dlužno jej nazvati jedovatým,



Chlór. 305

a práce s chlórem vymáhají vždy veliké opatrnosti. Plyn tento

rozpouští se ve vodě a sdílí jí vlastnosti svoje, pročež slove ona

pak vodav chlórová.

sloučeniny ehlóľu: Chlór jeví nad míru velikou slučivost 45

s ostatními hmotami a předčí nejednou v té příčině i kyslík.

Slučuje se dychtivě a mocně se zlatem 'a všemi ostatními kovy

a zejména vyznačuje se velikou slučivostí svou s vodíkem.

Kde shledává vodík sloučený s hmotami jinými, usiluje takořka

o to, aby přivedl jej na sebe a spojil se s ním v chlórovodík,

HCl. Ješto však hmoty rostlinné a zvířecí mají vesměs vodík ve

svém složení (odst. 32.), kazí a ruší se bez vynímky chlórem.

Jsou-li účinkování tohoto vydány na krátký toliko čas, porušují

a mění se pouze na povrchu svém. Tato nebezpečná vlastnost

chlóru učinila jej však Způsobilým k veledůležitým potřebám

praktickým. Jestit vodík obsažen v největší části barevných

hmot rostlinných, jakož i ve všech plynech, kteréž vznikají hni

tím těl rostlinných i zvířecích, zapáchajíce odporně a ubližujíce

lidem na zdraví, protož třeba jen svésti je s chlórem, aby byly zru

šeny odejmutím vodíku. Na tom zakládá se důležité užívání

chlóru k bílení a k podkuřování čili čištění vzduchu (desinfekci).

sloučeniny jeho dávají s roztokem dusičnanu stříbrnatého sraže

m'uu bílou, sýrovitou, černající světlem.

Chlór vchází s kyslíkem ve více sloučenin, z nichž jsou

důležitější kyselina chlórečná, C105 a kyselina chlór

natá, C10; užívá se jich však pouze sloučených se zásadami,

pročež pojednáme o nich později. s*

Smíchají-li se rovné objemy chlóru a vodíku, sloučí se ve

spolek s prudkým výbuchem téhož okamžení, kde jsou vydány na

přímé světlo slunečné. Tyto plyny mohou se teda smíchati ve stínu

aneb při světle svíčky v láhvi, aniž by bylo jakého nebezpečí. Jet

to z nejzajímavějších zkoušek chemických!

Polije-li se sůl kuchyňská kyselinou sirkovou a vede-li se

ucházející chlórovodík, HCl, do vody, až nasytí se jím tato, na

bude se v ten způsob vodnaté kyseliny chlórovodíkové;

jet kapalina bezbarvá, vůněachuti velmi kyselé, není však účinků

tak záhubných jako kyselina dusičná a sírková. Ješto připravuje

se ze soli kuchyňské, jest vůbec známa jmenem kyselina Solná.

U vyrábění sody dobývá se jí množství ohromné co vedlejší zplo~

diny, ale bývá pak znečištěna chlórem nebo železem a tudíž žluté

barvy. K tomuto konci zahřivá se sůl kuchyňská s kyselinou sir

kovou ve válci litinovém A (obr. 20), a ucházející chlórovodík

vede se několika nádobami z kameniny, kteréž jsou dopola na

plněny vodou. V teple 20° C. pohlcuje 1 míra vody 470 měr

chlórovodíku; kapalina takto uasycená slove kyselina Solná

d ýmavá, nebot vypouští plyn ze sebe a dýmá silně; má hutnost

1,21 a obsahuje ve stu 42 č. HCl. Kyselina Solná, vroucí a pře

kapující teplem 110° C., obsahuje v sobě 20 setin HCl a má

Schozdlerovu Kniha přírody. l, Druhé vydání.
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hutnost 1,10. Užívání kyseliny Solné jest velmiznamenitéarozmanitě,

nebot potřebuje se jí v lékařství a mnohých odvětvích průmyslu

chemického; jmenovitě k připravování chlóru. Cent kyseliny solné

prodává se za 4-5 zl. l

Voda č. lučavka královská jest smíšenma z 1 č. ky

seliny dusičné s 4 č. kyseliny Solné; jakmile zahřeje se, žloutné,

nebot okysličuje kyslík kyseliny dusičné vodík kyseliny solné,

Obr. 20.

 
  

čímž vyloučí se chlór a kyselina'ídusičelá (NO, + H01:: NO,

+ Cl + HO). Pro přítomnost volného chlóru v ní rozpouští tato

kapalina zlato (krále kovův) a platinu.

6. B r ó m.

Znak: Br : 80; hutnost : 2,97.

46 Jestit z prvků vzácnějších a znám teprv od roka 1826. Bróm

nalezá se ve skrovném množství sloučen se sodíkem a hořčíkem

ve vodě mořské (zvl. v moři mrtvém) a v některých pramenech

slaných (Kreuznach, Hall a j. v.).

Čistý bróm jest těžká kapalina barvy tmavě hnčdočervené a

zápachu silného, obzvláštního, chlóru podobného, kteráž zimou

-7° C. křehne na hmotu šedou, listnatou. Bróm jest jedovatý;

neužívá se ho v průmyslu, ovšem pak a značně ve fotografii, ja

kož i dává pramenům slaným, v nichž jest obsažen, zvláštní úči

nek léčivý. Libra brómu prodává se as za 8 zl.

7. J ó d.

Znak: J :: 127; hutnost z 4,94.

47 Jód jest sice rozšířenější hmoty předešlé, ale dlužno jej

přece počístisk hmotám vzácnějším ajest objeven teprv roku 1812.



Fluor. 307

Nalezá se spojen se sodíkem a hořčíkem ve vodě mořské atéměř

ve všech hmotách rostlinných a živočišných, vzatých z moře, též

ve vzduchu, rose, sněhu. Ve vodách pramenů bývá přečasto, avšak

v množství pramalinkém, nepochybně vždy sloučen se sodíkem;

poněkud značněji v Bathu, Heilbrunnu, Hallu, v Čechách v Kar

lových Varech, Marianských Lázních a Lukovně, v Haliči v Bole~

chově a Drohobyczi.

Jód jest tělo pevné, černošedé, krystalovité, silného lesku

kovového, dosti podobné tuze (z vysokých pecí) ałmá zvláštní,

nepříjemný zápach, poněkud jako cblór: kůži a hmotám rostlinným

uděluje barvu hnědou, dotýkal-li se jich po nějakou dobu. Teplem

mění se v páry překrásně fi jalové, kteréž chladnouce srážejí

se opět v šedé lupénky kovolesklé. Rovněž vyznačuje se jód tím,

že přičiněn ke škrobu barví jej tmavě a pěkně na modro.

Způsobem tím poznává se výtečně jód i škrob. Libra jódu stojí

7-10 zlatých.

Jód jest krutý jed, jak' sám, tak i ve sloučeninách svých

s kovy, přece však jest nejmocnější lék v nemocích žláz, proti

volatům a krticím (scrophulae). Tuk č. trán z jater treskových,

slanečky, pálené houby mořské obsahují v sobě jód a nabývají

jím dílemůčinku svého. V

Jódu nabývá se, překapuje-li se jódid sodnatý' s burelem. a

kyselinou sirkovou (NaJ + MnO2 + 280, : NaO.SO,=+ MnO.SO,

+ J). vlastnostmi svými a chemických sloučenin svých srovnává

se jak jód, taki bróm velice s chlórem; ze tří těchto velice

srovnalých prvků skládá se skupení zvláštní mezi neko-vy.

Ze sloučenin jódových má zvláštní důležitost do sebe jódid

St'ríbrnatý pro památnou citlivost svou k účinku světla (Srovnej

odst 127). Rozpustí-li se jód v lihu a smíehá-li se roztok tento

s vodnatým ammoniakem, nabývá se Sraženiny černé, kteráž skládá

se z jódu a dusíku. Sušený jódi d dusíko vý vybachuje oka

mžitě nejslabším dotknutím, rozkládaje se na součástky své. Vý

buch není příliš hřmotný, avšak ostrý a nad míru prudký, pročež

zkouška ta koná se toliko s malým množstvím a velmi opatrně.

8. Fluor.

Znak: F1 z Ié.

Kazivec, nerost to, kterýž se nachází na mnohých místech,

ač nikde ,u větším množství, jest sloučenina fluorn s vápníkem,

CaFl. Fluor jest plyn bezbarvý, jehož příprava a skoumáuí děje

se nad míru obtížně, nebot rozežírá po znamenité slučivostiu své

všeliké nádoby, ba i skleněné (naprosto suché ne) a platinové;

Kyselina fluorovodíková, HFl, vyvíjí se ve způsobě

par zápachu pronăkavě kyselého, zahřívá-li se rozmělněný kazivec

mírně s kyselinou si'rkovou (Ca-F1 + HO.SOa : CaO.SO, + H-Fl).

48
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Jakmile dotknou se páry tyto skla, rozkládají obsaženou v tomto

kyselinu křemičitou, Si0„ tvoříce plynný fluorid křemičitý, SiFl„ a

vodu. Za tou příčinou užívá se fluorovodíku zhusta k leptání

do skla. Ku konci tomu pokryje se deska skleněná vrstvou

vosku nebo pokosíu, jakéhož užívají mědiryjci, a učadí se v pla

meně svíčky, načež vryje se výkres jehlou po samé sklo. Deskou

takto připravenou přikryje se otvor dosti prostranného truhlíku

'olověného, v němž zahřívá se'ă'rozmělněný kazivec mírně s kyse

linou sirkovou. Vyvíjejí se tu páry fiuorovodíkové, jimiž vyžírá

se Sklo na. místech vyrytých. Za 10 až 20 minut sejme se deska,

zahřeje se a vosk setře se, načež objeví se výkres. Páry fluoro

vodíkové jsou však škodlivé a působí na kůži puchýře nesnadno

se hojící, pročež tu třeba opatrnosti.

9. Fosf o r.

_') i Znak: P : 31; hutnost z 1,826.

Fosfor jest v přírodě dosti rozšířen, nebot nachází se co ky

selina fosforečná, sloučena se zásadami, téměř všude v ornici,

avšak vždy jen ve skrovném množství. Ze země přijímají se fos

forečnany od mnohých rostlin, jež slouží živočichům za potravu,

a tou cestou přichází fosfor i do těla zvířecího. Toto jest sku

tečným skladištěm fosforn, nebot nacházíme jej v mozku, nervech,

vejcích a v mase. Nejvíce hromadí se však v kostech, pročež

jest po česku nazván kostí k; tyto skládají se hlavně zfosforeč

nanu trojvápenatého a všechen fosfor prodajný jest připraven

z kostí. Kostra dospělého člověka váží 9-12 liber, obsahuje

v sobě 5-7 liber fosforečnanu vápenatéhoav tomto l-llj'r, libry

fosforu.

Výroba fosforu děje se v ten způsob, že polije se popel

z kostí (kosti na bílo vypálené) kyselinou sirkovou. Tato

sloučí se s vápnem v nerozpustný síran vápenatý CaO.SO3, a

kyselina fosforečná zůstává ve vodě, sloučena s vápnem a vodou

na rozpustný kyselý fosforečnan vápenatý, CaO.2HO.PO5. Roztok

zaváří se, míchá se s nadbytkem prášku dřevěného uhlí a od

kuřuje se do sucha, načež pálí se v hlíněných křivulích. Za horka

odejme uhlík kyselinč fosforečné kyslík (ale jen 2/3 ješto zbývá

fosforečnan trojvápenatý), vy'proštěný fosfor zparnatí a ztuží se

opět v jímadlech vodou naplněných.

Fosfor v nejčistší způsobě jest hmota bezbarvá, průzračná,

měkká co vosk a krájitelná nožem. Účinkem světla však brzo

žloutne a červená, pozbývaje své průzračnosti; na vzduchu vy

dává ze sebe dým bílý, Zapáchající poněkud po česneku, kterýž

svítí ve tmě (odtud jméno jeho řecké, znamenající tolik co „světlo

noš<“). Příčina toho jest, že okysličuje se a dým onen jest kyse

lina fosforová, P03. Zahřívá-li se v křivuli, roztápí se teplem
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44° C, vře při 290° a překapuje; na vzduchu zapálí se již teplem

75° C a hoří plamenem velmi skvělým a horkým, pouštěje hustý

dým kyseliny fosforečné, P05. Pro tuto snadnou zápalčivost

svou jest fosfor hmota velmi nebezpečná. Zapalujet se již teplem

ruky, zvláště tenkrát, tře-li se zároveň. Chovává se tudíž vždy

v nádobách vodou naplněných, a zkoušky vymáhají největší opa

trnosti, nebot přihodily se nedostatkem této často již značné

nehody.

Zahřívá-li se fosfor delší čas k 240° C v nádobě, naplněné

vodíkem, béře nad míru památnou změnu; přemění se totiž v hmotu

hnědočervenou, tak zvaný fosfor beztvárný, kterýž nemění

se na vzduchu, zahříván zapálí so teprv teplem výše 200° C. a.

rozpálí-li se ve vzduchoprázdnu do bodu varu kostíku obecného, mění

se v páry tohoto. Podivuhodná rozdílnost obou tvarů fosforu ne

spočívá tudíž v různém chemickém složení jich, nýbrž vrozdílném

uložení nejmenších částeček fosforu.

Fosfor rozpouští se v étheru, mastnotách a olejích a užívá se

těchto roztoků zevnitř v lékařství. Vnitř těla působí fosfor co

krutý jed (červený není jedovatý); proto užívá se těsta, připra

veného z fosíoru s 8 částkami mouky a horkou vodou, velmi vý

hodně k otravování myší a krys. Přihodí se pro hnusnou chut

i vůni tohoto těsta sotva kdy, aby požil jeho člověk nevěda, pro

čež zapudilo právem arsenik z užívání takového. V případě otravy

jest protijedem smíšenina z vody chlórové a magnesie.

Pro snadnou Zápalčivost užívá se fosforn kdělání výtečných

sirek třecích, jichž spotřebou vzrostla rovným poměrem i vý

roba fosforu. Ze 4 č. gummy a 4 č. vody zdělá se sliz, zahřeje

se, hodí se do ní Pl, č. fosforu a míchanina rozetře se velmi dů

kladně s 2 č. salnytru a 2 č. suříku (minia). Do této kaše na

máčejí se dřívka, kteráž byla dříve již smočena do roztopené síry.

Pouze v Čechách vyrábí se do roka ve 12 továrnách nejméně

10000 millionů sirek, v ceně 1,500.000 zlatých, a spotřebuje se

k tomu konci 6000 sáhů dříví.

Dějiny fosforu mají do sebe zvláštní zajímavost, nebot ob

jevena jest hmota ta roku 1669 případně od muže, kterýž chtěl

z moči dobyti zlata. S prvu byl pro vzácnost svou drahý co zlato,

nyní pak prodává se libra fosforu asi za 2 zlaté a v některých

továrnách vyrábí se ho denně ke 100 liber (v Čechách vyrábí se

v Kázňově u Plzně a Vranovicícb). Spočívát v tom důkaz pa

mátný, jakého zdokonalení jest schopna fabrikace, a kterak na

lězá čilý průmysl touž měrou, jakou vzrůstá spotřeba nějaké hmoty,

prostředky azpůsoby, aby poskytoval ji vždy laciněji a dokonaleji.

sloučeniny fosforu: Bezvodná kyselina fosfo

rečná, P05, sbírá se co sněhovitý prášek, spálí-li se kus fosforu

pod bání skleněnou (obr. 21).

Hydrát fosforečný, P05.HO,

když okysličíme fosfor kyselinou dusično

zbývá co hmota sklovitá,'

u a vypudíme nadbytek

\
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vody silným zahříváním v nádobě platinové. Přidáním vody lze

tuto kyselinu převésti v hydrát druhý, P05 2HO, a v hydrát třetí,

PO„.3HO; prvý a druhý hydrát kyseliny fosforečné dávají s ky

sličníkem stříbrnatým soli neroz

pustné, bílé; sůl stříbrnatá třetího

hydrátu, ze všech nejobecnějšího,

má barvu pěkně žloutkovou.

Kyselina fosforové,

P03, tvoří se nenáhlým okysličo

váním fosforu na vlhkém vzduchu;

kyselina fosfornatá, PO,

tvoří se Současně s plynným fos

forovodíkem, PH3, zahřívá-li

se trocha fosforn s roztokem žíra

vého drasla v láhvičce a (obr. 22),

3KO + 4P + 3H0 : 3(KO.PO) + PH3. Prchající fosforovodík za

páchá hnnsně po hnilých rybách a jest tím památný, že zapaluje

se na vzduchu za obyčejného tepla hned a sám sebou, tvoře bílý

hustý dým v podobě pravidelných kroužků.

  

Obr. 22.
  

10. A r s é n.

Znak: As - 75; hutnost - 5,8.

Arsén má tolik vlastností kovů, že zaujímá rozhraní mezi

nekovy a kovy, a že čítají jej mnozí k těmto. Skutečně má barvu

šedou, kovový lesk a hutnost značnější. Uvedli jsme teda sirník

jeho v odstav. 43. směle mezi sirníky kovovými.

Arsén nachází se dílem samorodný, dílem sloučený se sirou

anebo s kovy, se železem, mědí, niklem a kobaltem. Poněvadž

jest těkavý, odlnčuje se od oněch snadno sublimováním (odst. 139

ve fysice). istého arsénu užívá se zřídka. Dým arsénu, jejž

pouští, pálí-li se na uhlí, zapáchá pronikavě po česneku.
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sloučeniny arsénu: Kyselina arsénová, A803, tvoří se

zahříváním arsénu na vzduchu. Vznikát pak dým bílý, z něhož

osazuje se útlý prášek, známý jmenem moučka jedová čili

arsenik bílý. Jmenem arsén rozumíme tudíž prvek, a

obecným názvem arsenik kyselinu arsénovou. Tato nemá

chuti aniž zápachu, rozpouští se poněkud ve vodě a jest nad míru

jedovaté. Vlastnosti této zneužívá se pohříchu často k zločinům

a otravy arsenikem jsou nejobecnější. Ohlašujít se obyčejně dá

vením a hryzením, kteréž končí strašlivým křečovitým trháním

údův a smrtí. Co protijedu užívá se hydrátu hořečnatého,

MgO.H0, nejlépe však hydrátu železitého, Fe,O3.HO, kterýž

dává s kyselinou arsénovou sloučeninu nerozpustnou, nemající

v těle jedovatých účinků.

Obr. 23.

   

V Soudném řízení záleží často přemnoho na důkazu, stalo-li

se jaké otrávením arsenikem. Důkaz ten podá se jen tehdáž platně,

najde-li se v těle otráveného jed, a dovodí-li se přítomnost jeho

zcela zřetelně. Bedlivým prohledáním vnitřností nebo pokrmů

vydávaných najdou se nezřídka malé částečky arseuiku, nebot usa

zuje se snadno pro těžkost svou. Práškem velikosti hlavy špen

dličí dokáže se jíž zřejmě, byla-li nalezená věc arsenikem čili

nic. Dát se do skleněné trubice, obr. 23, vedlé ní položí se kou

sek uhlu, klerýž rozpálí se do řeřavění, načež zahřívá se tenký

konec trubice. Byla-li věc skoumaná skutečně kyselinou arséno

vou, spojí se kyslík její se žhavým

uhlem aosazuje se ve skleněné trubicí Obr. 24.

černý lesklý kroužek arsénu čistého. ”

Kyseliny arsénové užívá se v ně

kterých živnostech, tak v hutích sklář

Ských ku přípravě barev (zvláště zele

ných), k hubení škodlivých zvířat (proto

slove myšák) a houby dřevokazné,

V Rakousku dobylo se jí r. 1865

3779 centů v ceně 30.578 zl.

Arsénovodík, ASH3, uchází

co plyn, dá-li se kyselina arsénová

s cinkem a kyselinou sirkovou do přístroje plynopudného; jest

bezbarvý, na nejvýš jedovatý a hoří plamenem modrobílým;

drží-li se do tohoto bílá miska porculánová, obr. 24., pokrývá se čer

navými lesklými blanami, kteréž nejsou než pouhý arsén, tak

řečené skvrny arsénové. Pouští-li se horkými trubicemi skle

  

»qçs
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něnými, osazuje v nich arsén văpodobě lesklého zrcadla arsé~

nového. Tímto způsobem poznává se i pramalinké množství

arseniku. Též antimónovodí k, SbH3, tvoří a rozkládá se

v poměrech podobných; avšak zrcadla, antimónem utvořená, jsou

tmavěji černá; roztokem chlórnatanu vápenatého (chlórového vápna),

kterýž rozpouští snadno zrcadla arsénová, nemění se zrcadlo an

timónové.

Sirníky arsénu. Arsén dává se sirou hlavně dvě slouče

niny. Žlutý sirník arsénový, A883, zvaný arsenik žlutý, kan

menka, auripigmentum, nachází se co nerost a slouží, ačkoli

nehrubě často, co krásně žlutá barva malířská (v Rakousku 8 centů

v ceně 160 zl.). Červený arsenik č. síra červená, A332,

zvaná též real gar, sandaraka připravuje se roztopením síry

s arsénem. Slouží dílem v barvířství, ale hlavně v ohněstrůjství,

ku přípravě bílého ohně bengalského č. indického. Tento Skládá

se ze 24 částek salnytru, 7 částí síry a 2 částí realgaru, kteréž

rozmělní se za sucha, smíchají a zapálí se.

11. U h l í k.

Carbo; znak: C z 6.

52 Hmota tato, yyskytující se obyčejně v podobě velice neúhledué,

zasluhuje zvláštního povšimnutí našeho v příčině nejedné. Nebot

jednak podivuhodná rozdílnost tvarů, v nichž objevuje se uhlík, a

vlastnosti jeho ztoho vyplývající, jednak poměr, jímž má sekrost

linstvu a zvířectvu sám i ve sloučeninách svých, vykazují mu po

kyslíku nejdůležitější úkol v hospodářství přírody.

Ještě zřejměji než fosfor beztvárný, stvrzuje nám uhlík zá

sadu, naznačenou v odst. 11. fysiky, že veškerá hmota těl rozma

nitých skládá se z částek hmotných, neskonale četných a malých,

z atómů, kteréž udržují se v souvislosti svou spojivosti, a že

vlastnosti těl jednotlivých spravují se netolíko podstatou těchto

částeček, nýbrž i seřaděním čili vzájemným uložením jich. Od

chylné tvary uhlíku vymáhají tudíž zvláštního popisu a všeobecně

podotýkáme pouze, že jakkoli jsou veliké rozdíly mezi krystalovaným

uhlíkem, uhlím rostlínným, uhlím zvířecím a uhlím kamenným,

srovnávají se přece všecky tak dalece, že uhlík můžeme popsat-i

vždy co hmotu pevnou, nevonnou a nechutnou, neroztopitelnou a

netěkavou, kteráž rozpouští se jediné v roztopená litině železné.

53 Uhlík hraněný, tak zvaný démant (diamant), docházel

už v nejdávnějších časích povšimnutí pro svou tvrdost, průzračnost,

znamenitý lesk, jakož i proto, že paprsky světla láme i rozpty

luje nad míru silně, a tyto výtečné vlastnosti, jakož i vzácnost

jeho, učinily jej nejskvostnějším drahokamem. Démant jest hut

nější všech ostatnich druhův uhlíku, nebot obnáší jeho hutnost

3,52. a. vyniká tvrdosti nade všecky hmoty známé, pročež nerýpá
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se žádnou z nich. Že jest ostatně zároveň i křehký, lze jej roz

biti na prášek, jakož i nejtvrdší pilník přelomí se Snadno.

Démant nalezá se v naplaveninách, kteréž vznikly zrušením

starších hor, jejichž trosky usadily a nahromadily se v údolích a

rovinách, a. to sice ve východně Indii (Golkonda), jižné Americe

(Peru, Brazilie) a posledně i na Urálu (v Sibiři). Trudné vybí

rání těchto lesknavých zrnek, kteréž děje se ponejvíce prací

otroků, zapravilo by u nás sotva útraty práce a kdyby ibylo

démantů v Rýně, Labi a Vltavě, zůstavily by se v těchto řekách

tak jako Zlatonosný písek jich.

Surové kameny, nalezené v rozsypech démantonosných, na

bývají vlastní ceny své teprv broušením, k čemuž béře se prášek

z roztlučených špatných démantů, nebot drahokam tento neporu

šuje se žádnou hmotou jinou. V ten způsob dostávají pravidelné

rovné plochy, fasetty, a jsou-li menší, slovou brillanty, veliké

pak jmenují se solitéry. Buď vsadí se do stříbra volně (a jour

z průzračně), nebo dá se jim podklad černý, tak zvaná folie.

!Sí Neznámo podmínek, jichž jest třeba, aby hranil uhel nebo

vznikl démant, a jest skrovná jenom naděje, že budeme kdy sto,

abychom dostáli jim a připravili démant strojený.

with Teprv roku 1694 proveden důkaz, že démant iuhel jsou

přese vší nápohlednou různost svou podstatou svou totožné, sklá

dajíce se z téže hmoty. Poznáno to nejprvé náhodou, nebot při

zkoušce, aby spojilo se roztopením více malých démantů, zmizely

tyto docela. Bližším skoumáním shledáno, že shořely, t. j. že

sloučily se s kyslíkem v kyselinu uhličitou (C02), hmotu to,

kteráž, majíc naskrze tytéž vlastnosti, vznikáispálenim uhlu obec

ného. Rozpálí-li se démant v nádobě vzduchu prázdné, neshoří,

než zčerná docela, napuchne a podobá se pak známým kokům.

Hmota ta neslouží však výhradně k planým šperkům, nýbrž

koná nám prospěšné služby, jsouc tvrdosti svou zvláště způsobilá

k řezání skla (jež jest vlastně pukání).

Nižádný jiný způsob uhlíku není v té míře prost různých

přimíšenin jako démant, a pokládáme jej tudíž právem za uhlík

nejčistší a nejdokonalejší.

Uhel rostlinný (vegetabilný) vydává již jmenem svým

svědectví o původu svém. V hmotách rostlinných jest vesměs a

ez vynímky obsažen uhlík, kterýž může z nich vyloučiti se způ

sobem rozmanitým. Poněvadž mimo uhlík jsou hlavními součást

kami jich vodík a kyslík, pročež obecně hmoty rostlinné sobě

mysliti můžeme vzorcem Cx l-Iy 0„ dostačuje vypálení jich v za

vřených prostorech, aby vypudily se hmoty posléz jmenované ve

způsobě vody, načež zbytek jest uhel. Strčím-li hořící třísku

dřevěnou'řponenáhlu do skoumavky, jak patrno z obr. 25, hoří

vně plamenem a uvnitř trubice obrací se v uhel. Ve velké míře

provozuje se týž děj u vyrábění uhlí dřevěného v milířích

(obr. 26., milíř slovanský), k němuž brává se dříví těžší,

54



314 I. Chemie nerostná.

zvláště bukové. Dříví, na stádle č. uhelništi okolo krále srovnané

v hranici, pokryje se vně drnem a mourem (drní se), uvnitř pak

zapálí se a poněvadž připouští krytba tato jen málo vzduchu, roz

pálí se sice ponenáhlu celý milíř, avšak s počátku odchází toliko

kyslík a vodík dříví ve zplodinách hoření, v kouří milířském (po

jehož barvě posuzují uhlíři jak zraje uhlí), uhlík pak zůstává

z největší části ve zbytku. Přece však shoří též značný podíl

uhlíku a to tím větší, čím úplněji vypalují a vypuzují se hmoty

Ostatní. Aby zmenšila se tato ztráta, nevede se v novější době

zuhlení tak daleko, a nabývá se v ten způsob tak zvaného uhlí

červeného.

Můžeme za to míti, žejest ve 100 částkách dřeva, na vzduchu

vysušeuého, obsaženo:

20 setin vody v pórách se nacházející,

Obr. 25. 40 „ vodíku a kyslíku,

L» 40 „ uhlíku.

Máme teda ve stu liber dříví, na

vzduchu vysušeuého, toliko 80 liber

dřeva vlastního a v tomto 40 liber

uhlíku. Avšak sebe pečlivějším zuhle

ním nabude se nejvýše 25 liber, oby

čejným zuhlením pak obyčejně jen 20

liber uhlí ze 100 liber dříví.

Dřevěné uhlí jest nad míra pó

rovaté a tudíž hntnosti jen skrovné;

uhlí bukové má hutnost 0,187 a kry

chlová stopa (počítaje v to i dutiny) váží 8-9 liber. Zevrubnějším po

zorováním shledá se však, že jest uhlí rostlinné hutnějším vody;

kus uhlí pluje sice na vodě, nebot nemůže tato vniknouti do jeho

  

Obr. 25.

  

malých dutin, vzduchem naplněných; uhlí, na drobný prášek roz

bité, potápí se však ve vodě. Mát uhlí to neobyčejnou schopnost,

polykati do dutin svých páry vodné a vzduch a zhuštovati je,

čímž zahřívá se a někdy i zapálí se samo (v prachovnách). Ve
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stu liber uhlí bývá průměrem: 12 částí vody hydroskopické (ze

vzduchu pohlcené), 85 částí uhlíku a 3 č. popele. Třepáoli se

hnilá voda, v níž jest sírovodík a čpavek, s práškem čerstvě vy

páleněho uhlí dřevěného, pohltí toto dokonale onyno plyny smr

duté a voda stává se v ten způsob pitelnou. O pohlcování plynův

uhlím Srovnej odst. 32 fysiky. Uhlí dřevěné pohlcuje i barviva,

však skrovnější měrou než uhel zvířecí (odst. 55); teplo vodí

velmi špatně; elektřinu rozvádí uhlí obyčejné nedokonale, uhlí silně

vypálené však výtečně. .

Uhlí dřevěného užívá se k mnohým potřebám praktickým,

nejobecněji k vyvození prudkého horka v malém prostoru. Též

jest velmi důležité odkysličovadlo, t. j. slouží k tomu, aby

odňalo kysličníkům kyslík, s nímž slučuje se v kysličník uhelnatý

nebo kyselinu uhličitou. Prudkým pálcním kysličníků, s uhlím

smíšených, nabývá se téměř všech kovů důležitých, a jmenovitě

železa. Mimo to má velikou důležitost užívání jeho k výrobě

střelného prachu.

Uhel mění se na vzduchu v teplotě obyčejné jen málo a ve

vodě a v zemi téměř nic. Vlastnosti této užívá se vhodně na ten

způsob, že koly k zaražení do země určené, napálí se a zuhlí

se tím na koncích svých; sudy, v nichž chová se zásoba vody při

plavbách na moři, vypalují se rovněž uvnitř.

Saze (kopt) a čerň lampová jsou uhlí rostlinné, velmi

útle rozptýlené; oněch užívá se k černým barvám hrubším, černi

lampové k barvám lepšího druhu (k tuším). Sazí nabývá se,

spálí-li se pryskyřice, dříví smolnaté a hmoty podobné za nepo

stačitelného přístupu vzduchu a vede li se zplozený kouř do

boudy, v níž usazují se saze. Čerň tiskařská (frankfurtská)

jest uhel velmi útlý, ale smíšený se solemi draselnatými, jehož

nabývá se zuhlením kvasnic vinných. Cent koptu jest za 14 zl.

Vše toto uhlí rostlinné nesmí se pokládati za čistý uhlík,

nebot ostavuje spálením popel. Toliko čerň lampová prudce vy

pálená jest uhlík skoro naprosto čistý.

Uhel zvířecí jmenuje se černá hmota, kteráž zbývá po

zuhlení hmot zvířecích. Různít se od uhlí právě vypsaného ve

lice, jak vlastnostmi zevnějšími, tak i chemickými. Pomíjejíce tuk

zvířat, kterýž chová se v každé příčině jako mastnoty rostlinné,

rozumíme zvířecími hmotami hlavně maso, kůži, vlasy, roh, chru

pavku, klíh z kostí a krev. Myslíme si tyto hmoty ve způsobě

suené, teda bez vody. Pak skládají se ve hlavní podstatě svě asi

z 55 částek uhlíku,

„ 22 „ kyslíku,

„ 7 „ vodíku,

„ 16 „ dusíku,
 

100 částek hmoty zvířecí,

a obsahují mimo to v sobě síru a soli. Zahříváním puchnou tyto

hmoty, roztápějí se a spekají, a dávají konečně uhel hutný, oby

55
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čejně kovolesklý, dílem bublinatý. Uhel týž dokonce není čistým

uhlíkem, nebot mimo Íosforečnany má v sobě zejména značný

podíl dusíku, a lze jej vším právem nazvati uhlem dusična

tým. Tím však nabývá výtečné způsobilosi k připravování slou

čeniny chemické, kteráž jest základem výroby berlínské modři a

kterouž seznáme jmenem kyan zevrubněji.

50 Uhel z kostí, čerň z kostí č. Spodíum, jest uhel zvířecí,

jehož nabývá se zuhlením kostí, t. j. nedokonalým spálením jich.

Dlužno totiž, abychom myslili si každou kost složenou z dvou

útvarů buničných, vespolek v jedno spletených; jedna ze hmot

těch jest měkká a slove chrupavka, druhá část pak záleží ve

tvrdé tkanině fosforečnanu trojvápenatého a jest tudíž

nespalitelna. Vypálíme-li teda kosti tak, že má vzduch ik nim

dokonalý přístup, shoří chrupavka úplně a zbývá pouze bílá,

pevná tkanina vápenná, nabudet se v ten způsob kostí na bílo

vypálených. Položíme-li však kost do kyseliny solnéj, ubéře

tato z ní sůl vápenatou, aniž poruší chrupavku, kteráž zůstává

oez proměny ve zbytku; když zuhlí se pak sama pro sebe, spe

kají její částečky uhelné a nabývá se dusičnatého uhlu hutného,

kterýž nerůzní se od uhlu výše v odst. 55 popsaného. Zuhlí-lí

se však kost bez dalších příprav, zamezí se spekání částeček

uhelných částečkami vápennýmí, uloženými ve tkanině chrupa

večné, a tudíž poskytují kosti na černo vypálené uhel zví

řecí nad míru rozptýlený, smíšený s fosforečnanem trojvápenatým.

Cent spodia jest za 6 zl.

Uhel z kostí vyznačuje se obzvláště svou schopností, že

slučuje se s barviv y rozpuštěnými a vybírá je z kapalin. Tře

pá-li se červené víno neb červený inkoust s uhlem z kostí a od

cedí-li se, nabudeme kapaliny čiré co voda. To jest k zna

menitému prospěchu v cukrovarství, přičiní se totiž k hustému,

téměř černému roztoku cukru' uhel z kostí, čímž zbaví se barvy

dokonce a poskytuje pak sněhobílý cukr. Avšak i mnohé jiné

lučebniny zbavují se uhlem z kostí přimíšených hmot barvivých.

Černí z kostí užívá se často co barvy černé, nejobecněji

k mazadlu na boty, smíchají se totiž obyčejně 2 č. uhlu

z kostí s 1/2 č. kyseliny sirkové a přidají se po té 2 Č. syrupu a

trocha vody.

57 Grafit č. tuha jest nerost, v prahorách se vyskytující,

kterýž sestává někdy z čistého uhlíku, ale má v sobě obyčejně

něco železa a tvoří se též ve vysokých pecích na železo a v ply

nárnách. Mát barvu tmavošedou, lesk kovový a jest tak měkký.

že pouští barvu a dělá na papíře čáry, pročež slouží k hoto

vení tužek. V Rakousku dobylo se roku 1865 126.475 centů

v ceně 133.689 zl., hlavně v Čechách (v Šumavě), na Moravě a

ve Slezku. Jiný, méně čistý způsob uhlí nerostného, anthracit,

podobá se víc uhlí kamennému a zanechává po spálení hlinitého

popele. O obou pojednáno obšírněji v oddílu nerostopisném.
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Uhlí kamenné č. černé, uhlí hnědé a rašelina jsou

hmoty uhelnaté, zplozené samovolným rozkladem rostlin; až po

jednáme o ději tom, promluvíme i o těchto zplodinách jeho.

Slouceniny uhlíku: S ky S líkem slučuje se uhlík ve více

poměrech: '

1. Kyselina uhličitá, 00„ jest plyn bezbarvý, nevonný,

kterýž bývá vždy přimíšen k obecnému vzduchu, v poměru tako

vém, že v 5000 měr vzduchu jsou obsaženy 2 míry kyseliny uhli

čité. Mimo to vyskytuje se v mnohých nerostech sloučena s ky

sličníky kovovými a jmenovitě s vápnem, kterážto sloučenina

skládá celá pásma horská.

Kyselina ta tvoří se ustavičně hořením a tlením hmot uhel

natých, kvašením, jakož i dýcháním zvířat. Přibývalo by jí tudíž

ve vzduchu ustavičně, avšak rostliny přijímají kyselinu uhličitou

ze vzduchu a vydychují ze sebe kyslík, čím zachovává se podivu

hodná rovnováha. Tento důležitý úkol uhlíku v životě rostlin a

zvířat poznáme ještě zevrubněji.

Kyselina uhličitá připravuje se nejvhodněji z uhličitanu vá

penatého, CaO.CO„ na př. z křídy, kteráž polije se některou

mocnější kyselinou, obyčejně kyselinou solnou. Kyselina uhličitá

vyhání se v ten způsob a prchá v bublinách, čímž vzniká klo

potné vření a šumění (09.0.002 + HCl : CaCl + HO + C02).

Poznávají se tudíž sloučeniny kyseliny uhličité snadno, pokropí-li

se kyselinou mocnější.

Strčí-li se do nádoby s kyselinou uhličitou hmota hořící,

hasne okamžitě. Rovněž náhle umírají lidé a zvířata, vdychnuly-li

čistou kyselinu uhličitou. Hutnost má 1,5 čili o polovici větší

hutnosti vzduchu; litr kyseliny uhličité váží 1,967 grammů; snáší

se teda a klesá ve vzduchu podobně, jako syrup,

jejž vlijeme do sklenice s vodou, a misí se teprv

ponenáhlu se vzduchem. Drží-li se na dno skle

nice, obr. 27., hořící světlo a lije-li se z nádoby,

naplněné kyselinou uhličitou, plyn ponenáhlu do

sklenice, uhasne světlo, jakmile dostoupí plyn

výšky plamene. Ve sklepích, kde kvasí se značné

množství mestu vinného nebo piva, záleží zpodná

vrstva vzduchu téměř v pouhé' kyselině uhličitá,

a nezřídka udušují se tam lidé, kteříž shýbají se

pro jakousi příčinu a vdychnou tak plyn onen.

V místech takových pečuje se tudíž o dostatečnou

proměnu vzduchu, aby odstranil se plyn ten, nebo

rozmíchá se pálené vápno s vodou a nalije se na

zem této kapaliny mlékovité, kteráž pohlcuje ky

selinu uhličitou nad míru rychle. Lidem, kteříž

udusili se kyselinou uhličitou, lze nejspíše pomoci ammonia

äem (líhem salmiakovým), kterýž vdychne se anebo přičiní se

nosu. ,

Obr. 27.
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Z hlubších vrstev země, kde hmoty uhelnaté rozkládají se

ustavičně na některých místech, vystupují na den proudy kyseliny

uhličitá, as jako prýští se prameny vody. Vyhrabou-li se, ze

jména v krajinách sopečných, díry poněkud hlubší, vyniká z nich

onen plyn hlučně. Proto hromadí se často na dně studnic

(povětří mrtvé), v dolech, a bývá i tam původem neštastných

příhod. U Neapole jest tak zvaná jeskyně psí, v níž kyselina

uhličitá, ze země se prýštící, skládá vrstvu s několik stop vy

sokou. Lidé stojí a jdou tam pohodlně, majíce tělo vzpřímené,

avšak psy udušují se hned v ni.

Kyselina uhličitá rozpouští se ve vodě, udělujíc jí chut pří

jemně občorstvující, slabě nakyslou. Veškerá voda, kteráž nalezá

se v přírodě, má v sobě trochu kyseliny uhličité. Setkají-li se

  

však v zemi proudy kyseliny uhličitá s vodou, pohltí tata značnou

částku oné a slove pak kyselka, jako na př. voda z Františko

vých lázní, Bilínská, Libverdská, Raděšovská a j. v. Rovněž jest

obsažena kyselina uhličitá v mnohých kvašených nápojích, jako

v mladém víně, v pivě a ve víně a pivě šampaňském. V teple

15° C. rozpouští voda sobě rovný objem kyseliny nhličité; při

větším tlaku však přijímá více toho plynu do sebe v rovném po

měru s tlakem. Na tom zakládá se zřízení rozličných přístrojů

k dělání strojených kyselek čili nápojů, majících v sobě kyselinu

uhličitou. Velmi rozšířen jest Liebigův džbán, obr. 28., jehož

vnitřně zařízení jeví obraz následující- Má dvé oddělení; do hor

ného C' (obr. 29.), do něhož vejde se l litr, vlije se kapalina,
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kteráž má se nasytiti kyselinou uhličitou; po té položí se džbán

vodorovně, otevře se oddělení dolné a dá se do něho 14 grammů

dvojuhličitanu sodnatého s trochou vody. Otvor zavře se rychle

a džbán postaví se přímo, načež prchající kyselina uhličitá vniká

do horného oddělení malými otvory a přehrádky A. Vyplnilat

by as čtyrnásobný prostor oddělení tohoto, pročež vzniká zname

nitý tlak, kterýž vyhání kapalina z trubice, otevře-li se tlačením

na hornou hlavičku zámyčka, nalezající se v trubicí. Když napl

ňuje se džbán, dlužno vždy nechati nad kapalinou něco vzduchu,

jak patrno z obr. 29., jinak by džbán roztrhl se snadno.

Stlačí-li se kyselina uhličitá silně v přiměřených přístrojích,

promění se v kapalina, kteráž vypařuje se pak na vzduchu nad

míru rychle, a utajuje tím v sobě takové množství tepla (fysika,

odst. 155.), že vzniká ochlazení na m 100" až 112° C., 'jímž

zmrzne část kyseliny kapalné, podobajíc se pak sněhu nebo ledu.

Kyselina uhličitá jest teda důležitým dokladem zásady, vyložené

ve fysíce, že skupenství hmot řídí se podstatně teplotou.

2. Kysličník uhelnatý, CO, jest nižší kysličník uhlíku,

kterýž vzniká spálením uhlíku při nedostatečném přístupu vzduchu.

Rovněž nabývá se ho, pálí-li se některé kysličníky kovové s uhlím,

nebo pouští-li se kyselina uhličitá na žhavé uhlí. Plyn ten hoří,

měně se v kyselinu uhličitou, plamenem pěkným, čistě modrým,

kterýž vidí se často v plameně svíček a v kamnech žhavým uhlím

naplněných. Kysličník uhelnatý jest otravný; ve vzduchu, v němž

jest jen několik setin kyslíčníku uhelnatého, zmoří se zvíře

v krátké době; lidem způsobuje bolení hlavy, mdloby a jest

hlavně původem udnšení, kteréž stává se předčasným zavíráním

kamen na noc a pálením uhlí v komnatách zavřených.

Sloučeniny uhlíku s vodíkem: Uhlík slučuje se s vo

díkem na množství sloučenin pevných, kapalných i plynných,

Z nichž však pevné a kapalné, jež náležejí do chemie ústrojné,

popíšeme teprv později. Sloučeniny plynné jsou tyto:

1. Uhlovodík lehký, C,H„.

2. Uhlovodík těžký, C„H,.

Obou plynů nenabývá se přímým činěním uhlíku a vodíku

na sebe, nýbrž rozkladem sloučenin ústrojných, zvláště hmot ro

stlinných, kteréž, jak vzpomenuto již v odst. 54, jsou složeny

dle obecného vzorce Cx Hy O,_

Uhlovodík lehký tvoří se rozkladem zbytků rostlinných

ve vodách Stojatých, v bahnech; slove teda též plyn bahnatý.

Na některých místech proudí se tak hojně ze země, že tyto pra

meny plynové, byvše jednou zapálený, hoří ustavičně, jako na př.

památné svaté ohně v Baku (u Kaspického moře). ilUhlovodík

lehký jest bezbarvý, nevonnýa- hoří plamenem bledým, nažloutlým.

Hutnost jeho obnáší jen 0,56, proto slove lehký uhlovodík. Smí

chá-li se plyn ten se vzduchem azapálí-li se, způsobuje náramně

třásknutí podobně jako plyn třáskavý (odst. 32). V některých
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dolech na uhlí kamenné (uhelnách) vyskytuje se náramně množství

tohoto plynu a tam slove plyn báňský č. dolový; mísít se

v dolech se vzduchem a zapálí-li se míchanina ta náhodou ka

hancem htrnickým, způsobuje strašné výbuchy, kterýmiž sesype

se někdy celý důl. Množství nebohých horníků usmrceno již tímto

plynem, jejž zovou větry bicí. Neštastné příhody ty byly pů

vodem nálezu lampy bezpečné (obr. 30 a 31). Tato záleží

v obyčejném kahanu olej' vém, kterýž jest kolkol obklíčen sítí

drátěnou. Přinese~li se kahan takový do třáskavého vzduchu,

vnikne tento otvory sítě do něho a zapálí se tam. Plamen však

ochlazuje se kovovou sítí v takové míře, že uhasne, aniž by pře

nesl se na venek. O tomto ochlazujícím účinku sítí drátěných

Obr. 32.

fix:) 1“
Čr. J ł

A 'KtD'É

  

  

přesvědčíme se snadno, držíme-li sit drátěnou na příč do plamene

svíčky, kterýž neprochází pak sítí, ač procházejí touto hořlavé

plyny a páry, jakž patrno z obr. 32.

Plyn báňský jest značným podílem obsažen v míchanině

plynů, kterýchž potřebujeme k osvětlování.

Uhlovodík těžký, O, H„ vyrábí se rozkladem líhu obec»

ného (z: C, H, 0.,), zahřívá-li se tento s 6 částěmi anglické ky

seliny sirkově: též nabývá so ho vypalováním ústrojnin v zavře

ných nádobách- Jest bezbarvý a hoří plamenem jasným, skvělým

a bělostným. Má hutnost 0,978, pročež slove těžký uhlovodík;

s chlórem slučuje se v kapalinu olejoviiou a jmenuje se tudíž
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plyn olejotvorný; červeným žárem rozkládá se, pouštěje část

uhlíku, v uhlovodík lehký a konečně vodík.

Vyráhění svítiplynu. Plyn, kterýž slouží k osvětlování a

slove obecně svitiplyn, záleží hlavně v míchanině výše po

psaných uhlovodíků. Tvořít se ony vždy, kdykoli zahříváme ústroj

niny po jistý stupeň. Zapálíme-li svíčku, uvádíme v činnost malou

plynárnu; avšak vyrobené plyny spalují se tu hned na místě a

ve chvíli svého vzniku, ješto sbírají a schovávají se při fabrikaci

plynu ve zvláštních nádržkách, plynnících, plynojemech č.

gasometrech. Z toho, co pronešeno výše, vysvítá, že hodí se

k vyrábění svítiplynu veškeré ústrojniny; skutečně však užívá se

nyní k tomu konci ve větší míře jenom uhlí kamenného,

dříví a rašelin y. Vyrábění plynu z pryskyřic, mastnotaoleje

  

kamenného koná se s prospěchem jen ve případech zvláštních,

kde na př. naskytnou se odpadky, jichž nelze zužitkovati jiným

způsobem.

Plyn kamenouhelný, v Anglii zavedený od roku 1798,

připravuje se vypalováním čilipřekapováním uhlí kamenného. Toto

skládá se hlavně ze 70 až 80 setin uhlíku, 5 až 8 setin kyslíku

a 6 setin vodíku. Bývát 'však v něm vždy něco dusíku a sirníku

železičitého, FeS2, kteréž mají rovněž účastenství vrozkladu, tvo

říce ammoniak, NH3, a sírovodík, HS.

Vyrábění plynu kamenouhelného lze rozvrhnouti ve tré od

dílů, totiž ve přípravu, čištění a ve sbírání i rozdělování plynu.

Příprava plynu děje se ve křivulích válcovitých z pálené hlíny,

jichž průřez vejčitý vidí se na obr. 33. Takových křivulí bývá

v peci pět zazděno; naplní se suchým uhl-ím kamenným a

pálí se mírnou řeřavostí červenou. Ucházít pak plyn, kterýž jest

však zuečištěn parami dehtovými, sírovodíkem, ammoniakem aky

selinou uhličitou, jež jsou na ujmu jeho dobrotě. Pouští se teda

ó'ehödlerova Kniha přírody. I. Druhé vydání.

60
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nejdříve do vodorovné válcovíté nádoby z'z', kde osazuje dehet,

kterýž vypouští se od času k času kohoutkem K a dochází roz

ličného užívání; také sráží se tam voda, v níž obsažen ammoniak

(voda ammoniaková). Plyn prochází pak I'ozličnými nádržkami,

ve kterýchž rozestřelo se na lískách nebo na mechu vlhké hašené

vápno (nebo smíšenina z tohoto a skalice zelené), jímž ujímá se

plynu sírovodík a kyselina uhličitá. Ammoniaku, kterýž by ještě

přimíšen byl k svítiplynu, zbavuje se docela, vede-li se kyselinou

Obr. 34.

 

sirkovou. Pak hodí se jíž k všeliké potřebě a sbírá se v plyn

níku č. plynoj emu (gazomotru obr. 34.), nádobě to veliké,

z Železného plechu neprodyšně spojené a vodou uzavřené, kteráž

jsouc opatřena protiváhou p, může se velmi snadno zdvihnouti.

Plyn vstupuje trubicí t',azvedá ponenáhlu plynojem, až jest zcela

naplněn, načež uzavře se kohoutek trubice přiváděcí. Má-li se

pak plyn rozváděti do trub, vedoucích k rozličným místům, kde

dochází užívání, otevře se kohoutek trubice odváděcí t, obr.“34;,

lh
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plynojem obtíží se závažím, jímž sestupuje ponenáhlu, potápěje

se hloub do vody touž měrou, jakouž uchází plyn. Takové plyno

jemy jsou začasté co dům veliké. V jediné plynárně londýnské

jest 14 plynojemů po 232.000 krychlových stop obsahu pod širým

nebem; v Karlínské plynárně jsou dva plynojemy po 60.000 a

90.000 krychl. stop a nalezají se ve zvláštních budovách.

Plyn kamenouhelný jest smíšenina z obou uhlovodíků s ky

sličníkem uhelnatým a vodíkem dle podílů velmi proměnlivých,

kteréž řídí se jakosti uhlí a postupem výroby. S počátku pře

kapování činí těžký uhlovodík, kterýž jest ovšem součástí nej

drahocennější, asi pětinu, avšak ku konci práce, nebo děje-li se

rozklad příliš silným žárem červeným, ubývá jeho množství značně,

vodíku pak přibývá. i

V křivulích zbývá uhel šedočerny' pórovitý, tak řečený ko

(anglicky coak), jehož užívá se co paliva.

Svítiplyn jest bezbarvý, zápachu zvláštního, jenž pochází

od par olejů těkavých, kteréž jsou přimíšeny k němu a zvyšují

jeho svítivost: nesmí se jím zakaliti voda vápenná, nesmí jím

zčernati roztok olovnatý, aniž zmodrati červený odvar lakmusový,

sice by byl zncčištěn kyselinou uhličitou, sirovodíkem a am

moniakem; jeho svítivost stanoví se fótometrem (světloměrem) a

žádá se nejčastěji, aby plamen plynový dával takové světlo jako

10 až 12 svíček voskových. Nemá-li plyn světelný v sobě kyse

liny uhličité, bude tím výbornější, čím větší jeho hutnost, čím

více tudíž v něm uhlovodíku těžkého. Průměrně obnáší hutnost

jeho polovici hutnosti vzduchu, pročež slouží nyní výhradně; k'lpl

nění ballónů povětrných, při čemž dává se mu přednost před' vodí

kem, kterýž jest sice mnohem lehčí, avšak též mnohem dražšíäř'

Výhodné jest, sbírají-li se pro sebe plyny, kteréž objevují

seku konci překapování a- jsou nadány sknovnou sice svítivostí,

avšak značnou topivostí, a užívá-li se jichk topení; tu pak slovou

-plyn varný, jehož užívání' vzmáhá se nyní i u nás. ł 'n

02

one» ?Plyn z dříví, zavedený vnejprvé 1851 v Mnichově a-Oď té 63

doby v' mnohých městech jiných, připravuje se vypalováním dříví,

při čemž jest k tomu. hleděti, ' aby tvořící se dehet byl pokud

možná rozložen a :obrácen v plyn. ' Ku konci tomu přichází se

překapováním z křivuląkteráž naplní se dřívím pouze s'třetinu.

U plynu z dříví netřeba, aby čistil se od sírovodíku a ammoniaku;

avšak on- má v sobě mnoho kyseliny uhličitá, kteráž ujímá se mu

těžko měrou dostatečnou. Co zplodin vedlejších nabývá se dehtu

dřevěného,- octu dřevěného 'a uhlu dřevěného. m: ší I!

›r- é :Obyčejný plamen plynový spotřebuje za-hodinu 4 až 5' kry

chlových stop plynu; 1000 krychl. stop plynu kamonouhelného

stojí v' Gáchách 2 zl. 25 kr., v Berlíně 2 zl. 50 kr., v Gdánsku

8 zl..-50 kr., v Praze 3 zl. 75 kr., v Hamburku-'13 zlfisankr., -ve

Vídni24- zl., v Liberci E5 zl, 25 kr., v~ Pešti-f 5 zl.'1?65'ą;k1r..nPlyn
z .dříäí v Mnichově a' Darmstadtě 6 zl.v nltibrawuhlí E'kamenn

21*
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64

ného vydává ze sebe 'tl/2 až 5 krychl. stop plynu; libra dříví 'tl/4

krychl. stopy; libra oleje 22 až 25 krychl. stop; libra pryskyřice

13 krychl. stop; libra surového oleje kamenného 16 krychl. stop.

V Německu a Rakousku bylo s počátku r. 1862 300 plyná

ren, které vyráběly do roka z 8,100.000 centův uhlí 3600 mill.

angl. krychl. stop plynu (kterýž váží 1,059.840 centů); při tom

dostalo se 5,265.000 centů koků, 405.000 centů dehtu, a 567.000

centů vody ammoníakové (z té as 20.000 centů síranu ammona

tého) a čištění plynu vymáhalo 180.000 centů vápna. V nejdelší

noci spotřebovalo se úhrnem 24 mill. krychl. stop plynu, což

činilo 11,5 spotřeby celoročně. Značnou zásluhu o rozšíření svíti

plynu má Moravan Vínzler, v Anglii známý jmenem Winsor.

V Čechách jsou plynárny v Praze (zřízená obcí Pražskou), na

Smíchově, v Karlíně, Liberci, Chebu, Plzni atd.

Plamen vzniká hořením plynů: i kapalné a pevné hmoty

hoří plamenem, když byly horkem, jehož užílo se kzapáleuí jich,

proměněny dříve v páru nebo rozloženy ve zplodiny plynné; pro

tož vidíme, kterak hoří plamenem většina hmot, jako

Obr. as. na př. vodík, svítiplyn, líh, olej, síra, fosfor, dřevo

a i kovy, jako dra'slík a hořčík. Nevidíme však pla

moíle mene, spaluje-li se uhlí a železo.

Háv?, Světlo silné vychází jediné z hmot pevných,

rozpálí-li se do žáru; proto plameny, v nichž není

žhavých hmot pevných, hoří světlem velmi slabým,

tak plameny vodíku, uhlovodíku lehkého a líhu. Uhlo

vodík těžký však svítí znamenitě, nebot rozkládá se

._ horkem plamene v uhlodusík lehký a uhlík, tento

' .t pak, vznášeje se v plamenu co jemný vrášek, rozpa

1,- " luje se na bělo a způsobuje tím silné světlo jeho.

. *_ ~. f' Shořením fosforu tvoří se pevná, bílá kyselina fos

_~ i forečná, kteráž rozpálena horkem vydává ze sebe

_' Í. “ svit oslňující, a podobně děje se spálením arsénu a

a* - a Švoiisciuku. Bledý plamen vodíku a plynu třáskavého

'ľ'řñb miflšiałávzplane svitem oslňujícím, jakmile strčí se do něho

závitek drátu platinového aneb kus vápna.

.Pozorujeme-li blíže obyčejný plamen svíčky, obr. 35., roze

známe v něm snadno tré částí, rozdílných od sebe. Středná vnitřná

část'aa' jest tmavá, nesvítivá; skládát se z plynův a par, zplo

zenych rozkladem paliva; vrstva po té následující svítí jasně,

nebot zde začíná se shořování jich a spolu i vylučování žhavého

uhlíku; nejkrajnější obal čili plášt bed svítí málo, nebot děje se

v této končmě přímým přístupem kyslíku vzduchového dokonalé

shořování, pročež to i nejpalčivější krajina plamene. Že věc- má

se tak, jak povědíno právě, dovodí se, strčí-lí se sít drátěná příčné

do plamene (obr. 32); vidít se pak pod ní plamen jako kalíšek

květu; uprostřediknot, obklíčený temným obalem par a svítivým

kruhem plamennym. Vzniká tudíž na síti drátěné uprostřed skvrna
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černá, způsobená vyloučeným uhlíkem (sazemi) a obklíčená žha

vým kruhem.

Nemá-li vzduch dostatečného přístupu, neshořuje veškeren

uhlík plamene, nýbrž část jeho vylučuje se vpodobě isažií; proto

dávají tak řečené lampy Argandské o plameně dutém, válcovi

tém světlo nejsilnější, nebot může tu vzduch přistupovati vně i

vnitř. I plyn kamenouhelný hoří plamenem čadivým; proto dává

se obyčejně plamenu tvar velmi rozložitý, tvar to křídla nedopý

řího. Má-li se užiti plynu k vaření, pouští se k němu zvláštním

přístrojem vzduch a míchá se s ním, načež spaluje se teprv plyn.

Kterak konečně plamen může se podstatně změniti č. zjinačiti

dmycháním vzduchu do něho, dovodíme popisem dmuchavky

v oddílu nerostopisném.

Uhlodusík čili kyan, C,N :

_- 'tu'

Uhlík slučuje se s dusíkem jediné za poměrů zvláštních,

zvláště tenkrát, pálí-li se uhlí dusičnaté (odst. 55) s některým

kovem. Obě hmoty sestupují se pak vhmotu novou, C,N, kteráž

slove kyan (cyan) a slučuje se s kovem.

Kyanu nabývá se, zahřívá-li se vmírně lry'aníd rtutnatý,

HgCy; jet plyn bezbarevný, vůně pronikavé ahořké, zapálen hoří _.

plamenem překrásné purpurovým (fijalově růžovým). Hmota ta

podobá se tak velice chlóru, brómu a jódu ve způsobu slučování

a ve vlastnostech sloučenin svých, že může se v této' příčině stavěti

po bok oněch hmot jednoduchých. Protož i slouží k naznačení

jeho jednodušší známka Cy z C,N. Jmeno kyan značí řecký tolik

co modř, dávát kyan totiž se železem sloučenina barvy krásně

charpové, tak řečenou modř berlípskou. ~ V

S vodíkem dává kyan kyselinu kyanovodíkovou, HOy,}.kteráž

slove obyčejně psotnina a stroji se překapováním kyanidułrtut

natého . s kyselinou chlórovodíkovou, HgCy-ł-HCl = HCy+HgCl.

Tato kyselina jest plyn bezbarvý, zápachu obzvláštního a pronika

věho po hořkých mandlích, rozpouští se ve vodě adává této vlast

nosti svoje. Psotnina, zvláště bezvodná, jest nejkrutější jed, jejž

známe vůbec. Kyanovodík vodnatý má však užívání důležité

co mocný lék. Rovněž užívá se v lékařství jader ovoce pecka

tého a zvláště mandlí hořkých, jakož i listů slívy bobko

třešňové, v nichž obsaženo skrovné množství kyanovodíku, a

hmoty tyto berou se i k cukrovinkám a pečivo; mimo to dělá

se pálenka ătřešůová a slívová (třešňovka a slívovioe), šťáva-řeče

ného ovoce kvasí se totiž s rozbitými peckami. , :.1
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n JŠ"- . I i . fsíroumik, csz. - ,ťý'iç ?3.1: _

Hutnost 1,294; bod varu 48°C.

, . . D' _ - I. _ _ f

06 - vUhlí dřevěné rozpálí se silně vtrubici železné nebo hlíněné,

a přičiní se síra otvorem oné, páry její pak procházejí uhlím,slu

čujíce se s ním v hmotu těkavou, kteráž, vedena dlouhými trubi

cemi dobře ohłazenými, sráží se v kapalinu čirou, bezbarevnou,

velmi pohyblivou. Tato kapalina, řečená sírouhlík (vlastně

sirník uhličitý), poskytuje příklad nad jiné zřejmý, kterakuruší se

vsloučenině chemické zvláštnost součástek jejich. Z pevné žluté

síry,',kteráž spojuje se s pevným černým uhlím, nabýváme kapa

liny čiré co voda, kteráž jest nad míru těkavá, vůně silné a ne

příjemné a láme světlo velmi silně, pročež spatřujeme nejkrá

snější obrazy barevné (fysika odst. 181), hledíme-li skleněnými

nádobamí se sírouhlíkem. Dá-li se na sklo hodinkové několik

kapek vody, polijí-li se trochou sírouhlíku azpůsobí-lí se dmychá

ním všemožně silné vypařování tohoto, zmrzne voda za málo sekund.

sírouhlík rozpouští výtečně auvelikém množství síru, kostík, jód,

kaučuk, pryskyřice, oleje a mastnoty, a slouží k vulkanizování

„r, kaučuku,_„k dělání výtečných laků pryskyříčných a k vytahování

Inastnot. [Cent prodává se za 55 zl. .f „ ..n

""íml . .'ł. . zł' n

. 12. Křemík. - \ -

'ční-r hBílicium', Inak: si = 14,2; hutnost = 2,49. "

07 Křemík nenalezá se nikde prostočistý, avšak jeho sloučenina

s kyslíkem, kyselina křemičitá, Si0„ jest hlavní součástkou

většiny nerostů a lze nám za to míti, že jest po kyslíku zajisté

prvkem ne_"rozšířenějším v pevné zemi naší.

Odděen od kyslíku jeví se křemík bud v podobě krychlí

nebo lupenů černošedých, kovolesklých, nebo co prášek hnědočerný,

lehký, špínící prsty, kterýž netěká horkem a pálen jsa v kyslíku

slučuje se ,s ním opět v bílou kyselinu křemíčitou.

ř 'slončeniny'křemíkuz Kyselina křemíčit'á, Si0.„

vyskytuje se v tvarech rozličných a ve způsobech čistoty nerovné.

Prohleden čili křištál, kterýž nalezá se zvláště často v jesky

ních=~hory sv. Gottharda, jest čistá hraněná kyselina křemičitá.

I, v bílém křemenu bývá po skrovnu přimíšenin cizích, jichž

' obsaženo více méně v pazourku, oblázku, achátu, chalcedonu, 'kar

neo'lu, jas'pisu, v písku a pískovci a j. v., o nichž poučí nás lépe

nerostopis. Způsoby tyto vynikají však vesměs tvrdosti, osoblívou

kyselině křemičitě, a vydávají ze sebe křesáním s ocelí silné

jiskryJfišPro sebe taje kyselina křemičitá ledva plamenem i: nej

prudšímzk's'kysličníky kovovými slévá se u velikém horku ve více

důležitých sloučenin, znichž skládá se sklo, porculán ř-a"ná_dobí

hlíněué. 'Míru-“nj ntžztíríe - [Fi: '31 \ - Míšu
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Žíhá-li se kyselina křemičitá s nadbytkem žíravin, na př. žíra

vého drasla nebo nátronu, dává s nimi sloučeniny ve vodě roz

pustné, z nichž vylučuje se slabá kyselina křemičitá přidáním sil

nější kyseliny snadno vpodobě průsvítavé huspeniny (rosolu), kte

ráž usušena rozsýpá se na jemňoučký prášek bílý. Kyselina kře

mičitá takto vyloučená rozpouští se v čisté vodě, pozbývá však

pálením této vlastnosti své.

V onom způsobu rozpustném nachází se kyselina křemičitá

ve většině vod a pramenů, a tou cestou dostává se do rostlin,

kterýmž zdá se býti potravou rovněž potřebnou, jako člověku sůl

kuchyňská. Mnohé z nich, zvláště traviny, mají v sobě velmi

mnoho kyseliny křemičité, kteráž nalezá se po spálení jich v po

peli. Ostrost některých travin, zvláště ostřice, pochodí od toho,

že jsou malé tvrdé bráně kyseliny křemičité uloženy v bunicích

kůry a listů. V peří ptačím jest dostatek kyseliny křemičité, též

skládají se z ní tvrdé pokrovy'lněkterých měkkýšův a polypů.

Kyselina křemičitá nemá chuti kyselé a jeví slučivost velmi

skrovnou, pokládána tudíž dříve za zeminu a zvána křemenka

(Kieselerde).

Všeliké způsoby její rozpouštějí se vkyselině fluorovodíkové.

S vodíkem dává křemík sloučeninu plynnou, kteráž zapa

luje se na vzduchu Sama a hoří bílým, skvělým plamenem.

. '1

13. B ó r.

Boron; znak: B z 11.

Bór (po česku někdy bledník zvaný) náleží k prvkům

vzácnějším a nalezá se hlavně v některých jezerech sopečných (v To

skáně) sloučen s kyslíkem co kyselina bórová, B03. Z této při

praven bór v hráních tvrdých, démantu velmi podobných, jakož

i v lupenech grafitu podobných a co prášek barvy čokoládové,

z čehož jest patrna znamenitá shoda, kterouž jeví uhlík, křemík

a bór v zevnějších vlastnostech svých.

Kyselina bórová osazuje se ze zavařené vody oněch končin

sopečných ve způsobě bílého prášku a čištěna skládá se z bez

barvých lupínků krystalových, kteréž rozplývají se v lihu; roztok

ten, byv zapálen, hoří plamenem krásně zeleným, čehož užívá

se často k dělání světla barevného (ohňostrojů). Jet za studena

sice kyselina slabá, avšak roztápí-li se se solemi, vyhání všecky

ostatní kyseliny těkavé, poněvadž jest vohni za sucha úplně stálá

(těká jediné vpřítomnosti par vodných atak přichází též do jezer

Toskánských); dávát způsobem tím s kysličníky kovovými slouče

niny sklovité, rozličné barvené.

 

u,

68
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2. Kovy.

Kovy jsou vesměs těla pevná, vyjma jediné kapalnou rtut,

horkem však mění skupenství svoje, roztápějí se, a proměňují

se žárem nejprudším i v páry. Jsout nejlepší vodiči elektřiny a

tepla, a čistý hladký povrch jich odráží světlo zvláštním silným

leskem, tak řečeným leskem kovovým. Větší část kovů jest

nadána hutností znamenitou a částečky jejich lnou silně k sobě,

pročež jsou tažné a kujné, mohou se vytahovati v drát a rozko

vati v plech.

S kyslíkem mají ponejvíce slučivost značnou, a v přírodě

nalezají se obyčejně Sloučeny s tímto prvkem. Kysličníky kovů

různí se v tom od kysličníků nekovů, že chovají se ponejvíce co

zásady, nebot nese jen několik kysličníků kovových na sobě

znaky pravých kyselin a ty slovou kyseliny kovové. Avšak

tyto kyseliny jeví vždy slučivost skrovnější než mocné kyseliny

síry, dusíku, fosforu a kyselina solná. Kysličníky kovů jsou větši

nou nerozpustny ve vodě.

Slučivost kovů s kyslíkem zračí se hlavně v chování jich

k vodě; nebot některé kovy ubírají vodě kyslík již v teple oby

čejném, jiné v teplotě varu, jiné teprv červeným žárem akovy po

slední skupiny neodnímají vodě kyslík nikdy anižádným způsobem.

O rozličných kysličnících kovů vzpomenuto již v odst. 27. Slučo

váním kysličníků kovových č. zásad s kyselinami vzniká nad míru

důležitá třída sloučenin chemických, jež slovou soli. Sloučenství

jich naznačuje se obecným vzorcem MO.RO., ve kterémž zna

mená M kov některý, R radikál čili prvek kyseliny, n počet rovno

mocnin kyslíku v této.

Rozeznáváme: soli obojetné (neutralné), v nichž vešla zá

sada s kyselinou jaksi v rovnováhu takovou, že obsahují na kaž

dou rovnomocninu kyslíku v zásadě i rovnomocninu kyseliny;

u solí k yselých převládá kyselina nad tento poměr a u zása

ditých zásada, jakž vysvítá z vzorců následujících:

KO.SO3 : Obojetný síra'n draselnatý.

KO.2SO3 : Kyselý síran draselnatý č. dvojsíran draselnatý.

HgO.NO5 : Obojetný dusičnan rtutnatý.

2HgO.NO, : Zásaditý dusičnan rtutnatý č. dusičnan dvojrtutnatý.

3HgO.NO5 : Dusičnan trojrtutnatý.

Nehledí se vpříčině té na chování solí kbarvám rostliuným.

nebot uhličitan draselnatý, K0.CO„ účinkuje na ně alka

hcky a síran hlinitý AI,O,.3SO„ účinkuje kysele , ačkoli náležejí
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oba dle pravidla výše vyloženého k solím obojetným. Za příči

nou tou užívá se o těchto správněji výrazu soli normálně

č. pravidelné.

Soli podvojné vznikají sloučením se dvou solí v jedno.

Nejčastěji však jest oběma společna táž kyselina, jakž vysvítá ze

vzorce kam ence, nejznámější to soli podvojné, kteráž sestává ze

síranu draselnatého a sírann hlinitého:

KO.SO3 + Al,O3.3SO,.

Poněvadž každá zásada může se sloučiti s kteroukoli kyse

linou, jest solí neskonale mnoho, a vlastnosti jich spravují se

v jednom směru kyselinou, v druhém pak směru zásadou. Tak

na př. dusičnany vůbec okysličují, ano třáskají; soli Sodnaté

chutnají slaně, soli draselnaté slaně a hořce, soli hořečnaté hořce,

soli hlinité zasládle.

S kyselinami vodíkovými rozkládají se kysličníky kovů

dle příkladu následujícího: Kyselina Solná a kysličník draselnatý

rozkládají se vespolek na vodu a chlórid draselnatý: HCl '+ KO

: HO -ł- KCl.

S chlórem slučují se kovy velmi dychtivě aposkytují s ním

sloučeniny, nejčastěji obojetné, kteréž slovou chlóridy a sro

vnávají se ve vlastnostech zevnějších se solemi. Jsout ponejvíce

rozpustny ve vodě, a vyskytují se v přírodě množstvím poměrně

skrovným. Podobně co chlór má se ke kovům jód, bróm, fluor

a kyan (odst. 65), a za příčinou tou, že mají sloučeniny jich

s kovy na sobě všecky znaky solí, dáno jim jméno zvláštní prvků

halových (solitvorny'ch) č. halovců (halogenů) a slovou slou

čeniny jich s kovy soli halové, na rozdíl od vlastních solí ky

slíkových č. solí kysličníků. Sloučeniny podobné nazývají se česky

v týž způsob jako kysličníky, tak na příklad:

Hg, Cl: chlórid rtutičnatý.

Fe Cl : chlórid železnatý.

Fe, (31,: chlórid železitý.

Kovy bývají v přírodě po kyslíku nejčastěji sloučeny se

sirou. Přirozené sloučeniny síry s kovy těžkými mají vzhled

kovový, barvu obyčejně mosaznou, strojeně pak vyskytují se co

prášky, jsouce barev na mnoze zvláštních (v odst. 43). Slouče

niny síry s kovy slovou sirníky č. sulfidy a mají z části na

sobě povahu silně zásaditou. Některé sirníky vyšší chovají se

co kyseliny a slučují se se sirníky zásaditými ve soli zvláštního

druhu, tak řečené soli sirné. Sirníky kovů mají velikou sluči

vost s kyslíkem, přijímajít jej mnohé již ze vzduchu nebo vody,

měníce se v sírany, jiné pak podstupují proměnu takovou teprv

pálením. Kyselinami vodnatými vylučuje se z nich sírovodík

a tvoří se sůl kyslíková.
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" 'sloučeniny 'a smíšeniny čistých kovů vespolek, způsobené

společným roztopením jich, slovou slitiny; majít asi středně

vlastnosti součástek svých. Rtut rozpouští v sobě kovy, vyjma

železo, platinu aněkteré jiné, adává s nimi tak řečené amalgamy.

Rozdělení kovů pozná se nejsnadněji z tabulíce násle

dující, v níž jsou kovy sestaveny dle zvláštních vlastností do více

skupin, zvaných zvláštními jmeny.

 

Kovy

Vlastnosti jejich

 

kysličníků l sirníků

A. L e h k é.

 

 

 

 

Hutnost pod Ď.

Nennlezfijl se .'nikdy čisté

samorodné; solí jejich jsou

se skrovným! vykimksmi

bezbarvé, nejedovlíé a pod

statné součástky potravy

rostlin a zvířat; zřídka užívá

se jich ve způsobě kovové.

Zásady mocné; mají velí~

kou slučivost s vodou a

dávají s ní hydráty; pou

štěji kyslík svůj uhlíku

jediné bílým žárem.

Zásady mocné; okysličují

se na, vzduchu, měníoe se

v siřičitany kysličníkův;

polijí-li se některou vod

natou kyselinou, vyvíjejí

sirovodík.

a) Kovy žíravin.

Rozkládují vodu v teplotě

obyčejné.

1. Draslík.

2. Sodik.

b) Kovy žíravin zemitých.

Rozkládají vodu jako 1 a 2,

3- Vápník.

4. Baryum.

Ď. Strontium.

6. Hořčík.

Velmi žiravé, pročež slovou

žiraviny (alka1ie); nej~

mocnější zásady, nebot vy

lučují veškeré Ostatní ky

sličmky ze sloučenin jich

s kyselinami; velmi roz

pustné ve vodě; nepro

pouštějí své vody hydrá

tové ani nejprudším žá

rem; pohlcují mocné kyse

linu uhličitou ze vzduchu.

Zíravé; - zásady mocné;

snadno rozpustné ve vodě;

rozpouštějí mnoho síry,

kterouž pouštějí přidáním

kyseliny co bfl prášek,

tak zvané ml ko sir

kové; zovou se téžjátra

s ir k o v á.

Žíravé a slovou zeminy

žíravé; zásady mocné;

ve vodě rozpustné; pro

pouštějí svou vodu hydrá

tovou horkem nevelíkým;

pohlcují mocně kyselinu

uhličitou. Kysličnik ho»

řečnatý jest slabě žíravy

a téměř nerozpustný ve

vodě.

Žíravé; zásady mocné; roz

ouštějí síru; ve vodě dí

em rozpustné, dílem ne~

rozpustné.

c) Kovy zemin.

Rozkládajl vodu nad 10000.

7. Hliník.

8. Beryllium.

9. Cirkonium.

Nejsou žíravé a slovou ze'

miny; zásady slabé, ve

vodě nerozpustné.

Nerozpustné ve vodě.

 



Kovy.

'Kovy

B. Těžké.

Hutnost nad 6.

Docházejl užívání hlavně ve

způsobě kovové; solí jejich

jsou ponejvíce barvené aje

dovaté.

a) Obecně.

Nalezajl se hlavně sloučeny

a kyslíkem a často se sirou

a anénem. zřídka samo

r.-dné; okysliěují se na

vzduchu; rozkládají vodu

žárem červeným.

Železo.

Mangan.

Chróm.

Kobalt.

Nikl.

Cink.

Cín.

Olovo.

Vismut.

Antimón.

Měď.

10.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

,š- kysličníků

Slabší zásady než předešlé;

svou vodu hydrátovou hor

kem skrovným.

i

łPřirozené, na pohled často

mosazi podobné, slovou

kyzy,leštěnee a blej

na. Strojené majíznačné barvy, uvedené v

odst.43.; pražením, t.j.

pálením na vzduchu mění

se dílem v kysličníky, di

lem v sírany.

Se skrovnými vynímkami

rozpouštějí se v silných;

kyselinách; s uhlím páleny1

pouštěji kyslík svůj žárem]

červeným až bílým; jsou'

ponejvíce neroztopitelné;

netěkavé.

,n ,r- . . ł

. „. Vlastnosti e ich
l - „XL-.h VE' J J

sirníkůl

i

í

sloučeniny obojetné ;„§ ve

z části kyseliny; ve vodě vodě nerozpustně; anti

nerozpustné; propouštějí món a některé z kovů

vzácnějších mají však sir

níky, kteréž chovají se co

i kyseliny.

 

b) Drahé č. blahorodné.

V přírodě nejčastěji samo

rodné: na vzduchu nemění

se; nerozklłídaji vody.

Rtut.

Stříbro.

Zlato.

Platina

21.

22.

23.

24.

Druží se vlastnostmi svými

více ku kyselinám než k

zásadám; rozkládají se

žárem v kyslík a kov.

 

a) Kovy lehké.

14. Draslík.

Pálí-li se silné, ostavují

čistý kov (vyjma sirník

rtutnatý).

, Kalium; znak: K : 39. Hutnost : 0.865; objeven 1807.

Smíchá-'li se uhličitan draselnatý, KO.C0„ s práškem uhel- 71

ným a ro'zpálí-li 'se obé v železné křivulí V (obr. 36) do bílého

žáru, odejme se uhlím kyslík draslíku (K0002 + 2G : 300 -ł- K),

a tento těká v zelených parách, kteréž srážejí se v měděném jí

madle A, naplněném dopola kamenným olejem, ve způsobě

kovových kuliček co hrách velikých. K usnadnění toho pokryje se
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košem drátěiíým', do' něhož dán led. Ačkoli' není “vmware

hmot, sloužících k připravování draslíku, byl přece dosud velmi

drahý pro obšírný a málo výdatný způsob přípravy. Teprv v čase

nejnovějším, kde stroji se kov tento i následující na veliko v to

várnách, snížila se cena draslíku značně.

Draslík jest stříbroskvělý a tak měkký, že může se stlačiti

a nožem krájeti. Nejpamátnější však jest jeho neobyčejné slu

 

 

ž:šš."BÍLÁ::

 

  

čivost s kyslíkem. Jakmile ostaví se na vzduchu, příbírá z něho

okamžitě kyslík a pokrývá se šedou vrstvou kysličníku draselna

tého. Hmotám, ve kterýchž jest obsažen kyslík, odnímá jej s nej

větší prudkostí a proto zachová se jen tenkráte při kovovém

bytu svém, chová-li se pod olejem kamenným,

Obr. 37. kterýž sestává z uhlíku a vodíku, CH, nemá

tudíž kyslíku v sobě.

Tato přemocná slučivost draslíku s kyslíkem

jest též základem zkoušky nad jiné krásné. Ho

díme-li kousek draslíku na vodu, HO, kteráž na

chází se v nádobě o vysokém kraji, jako na obr.

37., sloučí se rázem draslík s kyslíkem, zahřívaje

se tak mocně, že zapálí se vyloučený vodíkashoří

plamenem krásně bledě fijalovým od draslíku, zároveň těkajícího

a shořujícího. Rozpálený kov běhá syče po vodě, až shořel do
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kona, proměně se v kysličník draselnatý, kterýž rozpustí se ve vodě

co hydrát K -ł- 2HO = KOHO + H.

Draslík sám nedochází užívání v živnostech, ale chemik po

třebuje jeho mocné slučivosti, aby odňal kyslík některým jiným

kysličníkům, na př. kyselině křemičitá a bórové, kysličníku ho

řečnatému. Lot draslíku prodává se v Praze za 2 zl. 50 kr.

sloučeniny draslíku: Uhličitan draselnatý, KO.CO„

jest nejobecnější sloučeninou draslíku, z níž strojí se všecky

Ostatní. Soli této nabýváme, polijeme-li popel dřevěný horkou

vodou, odkouříme-li zcezený hnědý louh do sucha a vypálíme-li

pak zbytek v peci. Bělošedá hmota ta. slove draslo (pottaš)

a obsahuje v sobě do 40 setin přimíšených solí cizích. Zbaví-li

se nečistot těch, jest uhličitan draselnatý dokonale bílý a chuti

mírně žíravé, modří zčervenalý lakmus, poněvadž nemá kyselina

uhličitá do sebe dostatečné síly, aby zrušila nejvýŠ alkalické vlast

nosti kysličníkn draselnatého. Ze vzduchu pohlcuje vodu chtivě

a rozplývá se konečně docela.

V popeli rozličných rostlin bývá velmi nerovně množství

sloučenin draselnatých, nebot 1000 liber následujících rostlinných

hmot poskytuje drasla: dřeva smrkového 0-45 liber; dřeva buko

vého 1°45 lib.; kůry dubové 4 lib.; slámy 5 lib.; kůry bukové

6 lib.; nati bobové 20 lib.; kopřiv 25 lib.; bodláčí 35 lib.; pe

luně 73 lib. Strojení drasla děje se v lesnatých krajinách našich

již jen po řídku, častěji v Krajině, Uhřích, Sedmihradsku, Haliči,

Rusi a hlavně v ohromných lesích amerických.

Draslo slouží k strojení všech ostatních sloučenin draselna

tých, zejména salnytru, kamence, mýdla a skla. Cent drasla

krajinskiího prodává. se za 23 zl., Uherského za 18 zl., českého

za 10 z .

Kysličník draselnatý, KO, řečený též kali, připravuje

se sloučen s vodou co hydrát draselnatý, KO.HO, přidává~li

se k vodnatému roztoku uhličitanu draselnatého tak dlouho uhašeného

vápna, pokud neodňalo toto draslu Veškeré kyseliny uhličitá, což

poznáváme tím, že odcezená kapalina pak nešumí více s rozře

děnou kyselinou solnou. (KO.CO2 -l-CaO.HO:KO.HO+CaO.CO,.)

Kapalina usednutím čirá odkuřuje se po cté do sucha a pálí se,

čímž nabývá se pevného hydrátu draselnatého ve způsobě

hmoty bílé, co kámen tvrdé, kteráž slove též draslo žíravé č.

kamínek leptavý.

Roztok Žíravého drasla, řečený louh Žírav ý, jest nejvýše

alkalický, t. j. zásaditý (odst. 20.) a žíravý. Rozpouští a. rozežírá

veškeré hmoty rostlinné i zvířecí, zejména mastnoty, a s tou pří'

činou sluší jej pokládati za hmotu nebezpečnou: poněvadž pak

porušuje veškeré nádoby křemenaté, konejtež se všeliké práce

s ním, tudíž i příprava jeho, pouze v nádobách železných nebo

stříbrných.

73
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Hydrátu draselnatého užívá se v lékařství k leptání ran

(jmenem lapís causticus) a roztok jeho slouží,k dělání mýdla;

cent žíravého drasla prodává se za 115 zl., libra silného louhu ží

ravého za 10 kr. Na vzduchu rozplývá draslo žíravé, pohlcujíc

vodu i kyselinu uhličitou, a mění se ponenáhlu -v uhličitan dra

selnatý, čímž pozbývá žíravostí své.

74 Důležitá sloučenina jest dusičnan draselnatý, KO.NO5,

obecně nazvaný salnytr (Salpeter, latinsky sal petrae, sal nitri).

Z části poskytuje nám jej obchod co surový salnytr indi

cký, kterýž vyvětrává ze země ve východně Indii a Egyptě (též

vUhřích), z části připravujeme jej, rozkládajíce 'dusičnan sodnatý,

kterýž přiváží se z Ameriky jmenem salnytr chilský, draslem

(KO.CO2+NaN.NO5:KO.NO5+NaO.CO,) nebo chlóridem drasel

natým (KCH-NaO.NO5:KO.NO5+NaCl). V Evropě konečně do

bývalo se ho dosud hlavně v tak řečených sadech salnytru

vých (Salpeterplantagen) pochodem, kterýž čelí k zplození kyse

liny dusičné, potřebné k utvoření salnytru. Jakž položeno v odst.

39., sestnpuje se dusík s kyslíkem pouze za zvláštních poměrů

v kyselinu dusičnou. Děje se to zejména tenkráte, ostaví-li se

dusičnaté hmoty zvířecí rozkladu samovolnému a dotýkají-li Se

při tom s kysličníky kovovými. Vzniká tu kyselina dusičná, kteráž

slučuje se s oněmi kysličníky na dusičnany, a podobně děje se

tudíž v chlévích, po blízku huojišt, vůbec všude, kde tlejí hmoty

zvířecí, a vídáme nezřídka na zdech povlaku z drobných hrání

salnytru, chutnajícího hořce a chladivě. Způsobíme tudíž, - že

vznikne salnytr, svezeme-li zúmysla hmoty zvířecí,“ hnůj, v hro

mady s vlhkou hliuou, v níž jest obsažen kysličník draselnatý a

převahou vápno. Z takovýchto hmot, v nichž převládá dusičnan

vápenatý, Vybírá se sůl tato horkou vodou, promění se přidáním

drasla v dusičnan draselnatý

(CaONO5 + KO.C02 : KO.NO5 + 08000,) «

a tento čistí se hraněním několikrát opětovaným, jímž nabývá se

ho konečně v krásných šestibokých hranolech, stálých na ,vzduchu

Salnytr má chut chladivě slanou, slouží v lékařství, k dě

lání kyseliny dusičné, k nakládání masa a chlazení vody, tolikéž

má výtečnou způsobilost k hnojení. Horkem roztápí se a svedoulłi

se pak s ním hmoty hořlavé, odnímají mu kyslík, jehož má hoj

nost, a spalují se jím velmi klopotně. Tot základ užívání této

soli k dělání střelného prachu. Cent salnytru čistého č. raffino

vaného prodává se za 30 zl.

Prach střelný jest smíšeninou z 75 částí salnytru,# 12

části síry a 13 částí uhlí, kteréžto hmoty rozmelou se každá pro

sebe ušlechtile, a smíchají se za vlhka v jemné těsto, jež tlačí se

skrze Síta, čímž vznikají drobná zrnka, kteráž leští' se otáčením

a třením v sudč, do něhož dáno málo prachu uhelného. Účinek

prachu střelného vysvětluje se snadno. Jestit hmotou'řłpemóm
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ale rozkládá se v okamžiku svého zapálení na více sloučenin

plynných, kteréž roztahují se ještě nad míru horkem, zplozeným

v ději tom, čímž dovedou překonati překážky nejmocnější a způ

Sobiti účinky nejstrašlivější. Spálením prachu střelného tvoří se

hlavně kyselina uhličitá, dusík a sirník draselnatý, pročež lze děj

ten naznačiti rovnicí následující:

K0.No5 + s + 3C = N + 3002 + Ks.

Ghlórečnan draselnatý, KO.ClO5, tvoří se v podobě 75

krásných lesknavých lupénků, pouští-li se chlór do silného louhu

žíravého (6K0 + 601: KO.ClO5 + 5KCl) nebo do smíšeniny chló

ridu draselnatého a vápna (KCl + 6Ca0 -ł- 6Cl : KO.GlO5 -ł- 6CaCl).

Tato sůl má v sobě mnoho kyslíku a. shořuje s hořlavými hmo

tami mnohem prudčeji než Salnytr, pročež jest velmi nebezpečna.

Slouží přes to co přísada do smíšeniny, z níž skládají se hlavičky

třecíeh sirek, v ohněstrůjství a k vyrábění kyslíku. Cent soli té

prodává se za 95 zl.

Ve Spojení s kyselinou křemičitou nachází se

kysličník draselnatý ve mnohých nerostech, zejména v živci,

K0.3Si02 +Al2O3.3SiO2, v němž jest nadto ještě křemičitan hli

nitý. Zvětráním tohoto nerostu rozšířil se kysličník draselnatý

téměř po všech druzích půdy a jest v nich přítomen co pod

Statnákpotrava téměř všech rostlin, z jejichž popele dobýváme

Je] Pa -

Strojeného křemičitanu draselnatého nabýváme, pá

líme-li 3 částky písku s 2 částěma drasla. Slitina rozpustí se ve

vodě vřelé a slouží co sklo vodné k natírání hmot hořlavých,

aby chránily se proti ohni; křída ajiné pórovaté kameny ztvrduou

v jeho roztoku značně a jsou pak velmi trvanlivé, čehož užívá se

při stavbách. Též slouží co výtečné lepidlo a ustalují se jím

malby na omítce vápenné.

?Roztopením vdrasla s větším množstvím kyseliny křemičité

nabýváme skla, o němž však pojednáme obšírněji teprv při

sodíku.

Ze sirníků draslíkových zasluhuje zvláštního povšimnutí na

šeho sirník drasličný, KS5, kterýž tvoří se mírným pálením

smíšeniny z práskův uhličitanu draselnatého dokonale suchého a

síry. Nabývát se pak slitiny krásně hnědé, kteráž slove pro tuto

barvu též játra sirková, a jest alkalické. skoro co žíravé

draslo. Roztok její jest žlutý a vyvíjí přičiněním kyseliny některé

hojně Sírovodíku, pouštěje Zároveň část síry co sraženinu nejvýš

jemnou, bílou, tak zvané mléko sirkové. Ze vzduchu pohlcuje

Sirník drasličný kyslík a vodu a mění se v siřičitan draselnatý.

Jater sirkových užívá se v lékařství, zejména k dělání lázní sir

natých, a v chemii co prostředku okysličovacího. Roztok jater sir

kových "rozpouští v sobě ještě značné množství síry. "'
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Z halových solí draslíku připomínáme chlórid drasel natý,

KCl, jenž nachází se ve vodě mořské a na ložiskách soli kamenné

(Stassfurt, Kałusz), a slouží k dobývání jiných sloučenin draselnaty'ch

ik strojení ledu (centza8zl.); jódid draselnatý, KJ, jehož

užívá se hojně v lékařství a fotografii; konečně krutě jedovatý

kyaníd draselnatý, KCy, jehož užívá se v mnohých dě

jích chemicko-průmyslnických co hmoty odkysličovací, t. j. k ují

mání kyslíku kysličníkům, jakož i k dělání jistých roztoků ko

vových, sloužících ke galvanickým rozkladům (pozlacování, postři

břování a t. d.).

15. S o d i k.

Natrium; znak: Na z 23; hutnost: 0.972; objeven 1807.

77 Kov tento připravuje se z uhličitanu sodnatého,

NaO.CO2, úplně týmž způsobem jako draslík; překapování jeho

děje se však snadněji. Od času, co potřebuje se velikého množ

ství toho kovu ke strojení hliníku, staly se značné opravy u

vyrábění jeho a cena jeho snížila se znamenitě. Před 20 lety

stála libra sodíku as 1750 zlatých; před několika lety 250 zl.;

nyní vPaříži 10 zl., což činí asi dvojnásobné útraty výroby, u nás

lot za 1 zl. 20 kr. Celkem má sodík tytéž vlastnosti vnější co

draslík, s tím rozdílem, že hozený na vodu rozkládá ji sice prudce,

ale nezapaluje se tím. Položí-lí se však sodík na mokrý papír

prožíravý, zapálí se třením o papír a shoří plamenem pěkně

žlutým. I kysličník sodnatý, NaO, řečený nátron, a sirníky

sodíku srovnávají se takovou měrou s dotyčnými sloučeninami

draslíkovými co do výroby, vlastností a užívání, že není třeba vy

psání jich. Přikročíme tudíž hned k sloučeninám sodíkovým po

vahy zvláštní.

78 Chlórid sodnatý, NaCl, jest lépe známý obyčejným jme

nem sůl kuchyňská, jehož Šetříme tudíž i my. Důležitost této

hmoty, kteráž jest lidem i zvířatům potravou nevyhnutelně po

třebnou, jest uznána vůbec. Mimo to má sůl kuchyňská veliký

význam v dějinách vzdělanosti, nebot jest jediným pramenem,

z něhož čerpáme chlór, předůležitý v živnostech, a zároveň hmo

tou, v níž nachází se hlavní součást sody (odst. 79.).

Sůl kuchyňská není v přírodě příliš hojně rozdělena, pročež

vznikly často již spory národů pro tuto hmotu důležitou aněkteré

státy pojistily sobě dodávání jí smlouvami státnými. Nacházít se

dílem co pevná hornina, Sůl kamenná č. skalná, dílem pak

rozpuštěna ve vodě, v pramenech slaných (solankách č.

surovicích) a konečně ve vodě mořské. Dobývání jí jest

tudíž rozdílné. Soli kamenné dobývá se prací hornickou hlavně

v Karpatech u Věličky, Bochně a Kaczyky, vMarmaroši a sedmi'

hradsku, v Stassfurtu v Prusku, u Kardony ve Španělsku. Kde
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jest přílišné proniknuta hlinou, pouští se do dolů přímo voda a

když byla se nasytila solí, zaváří se v solivarech; tím způsobem

dobývá se soli hlavně v Solné komoře rakouské v Halleinu, Hallstadtu,

Išlu, Hallu a t. d. Prameny slané čili solanky jsou buďto při

rozené, aneb ustrojené vrtáním artézských studnic k hlubokým

ložiskům solným.; odnimát se jim zbytečná voda odkuřováním jich

do takové sehnanosti, že hraní z nich sůl. Jsou-li solanky pů

vodně již hodný kvaření, t. j. vmají-li ve stu liber 15 až 22 libry

soli, dají .se hned -do mělkých pánví č. cirenů. Slabé solanky

však, v nichž jest málo setin soli, dlužno pro ušetření paliva prvé

sesíliti vypařovánim na vzduchu č. gradovati (stupňovati). Ku

konci tomupouští se solanka v kapkách přes vysoké stěny, zdě

lané z roští, tak řečené gradovny, ve kterýchž odnímá pro

vívající vzduch kapalině, na velký povrch rozdělené, vodu snadno

a co možná hojně. Pokračuje se v Stupňování tak dlouho, až jest

solanka hodná k vaření soli.

V cirenecll vylučuje se sůl konečně ve způsobě brání malých,

stupňov'itě složených ze samých krychlí, jichž užíváme co den

v domácnosti své. Zveme ji sůl vařenou č. vařenku.

V solankách nacházejí se mimo sůl kuchyňskou vždy ještě

jiné soli rozpuštěny, znichž vylučují se méně rozpustné co kámen

trnový na proutí a co zápeka (přívara) v cirené, ješto zůstá

vají soli rozpustnější v 'louhu matečném.

Ze 100 liber vody mořské nabývá se asi 2U, lib. soli, voda

slaná pouští se totiž vhorkýdh končinách pobřežných do mělkých

jezírek, tak řečených sadľů s-oln'ých, kde vypařuje se voda

teplými větry a ostavuje sůl, kteráž čistí se ještě, ale 'nedostihuje

nikdy čistoty solí vařené. Na rozdil slove sůl mořská x(v lstriči,

Dalmacii, hlavně ve Francii, Italii a Španělích). Ze slaných jezer

dostává se podobně sůl łsamosádečná č. sa'mosádka (v Ru

sku z jezera Jeltonskébo a mn. jiných). r.) dia,

'(lül: V Čechách jest úplný nedostatek soli kamenné a solanek,

pročež přivážela se sůl již za starodávna na severu ze Sas a na

jihu z Bavor (nyní z Gmundenu cent za 6 zl. 40 kr.). V Evropě

obnáší veškerá výroba soli ročně as 95 mill. centů v 'ceně

231 mill. zl.; v Rakousku 8,300.000 centů. Prodej soli jest na

mnoze ještě vyhrazen státu č. monopolem jeho; továrnám 'dávají'

jej za skrovnějšícenu,ale denaturalizuje se dříve, t. j. smíchá

se s trochou burele, soli Glauberovy nebo Skalice zelené; podobně

děje se se solí dobytčí (do níž dáváse i peluň, hořec a jiné tlučené

koření zdravé dobytku) a se solí k hnojení. V zemích, kde není

monopolu solného, prodává se libra soli za 3-4 kr., v Anglii

cent zaý6-9 kr.

„a Po blízku solivarův a moře rostou tak řečené byliny solné 79

(slanice a„slanorožec), kteréž, byvše Spálený, poskytují co popel

uhličitan sodnatý, NaO.C0„ jenž slove kratčeji soda. Téže

soli, ač měně čisté,"nabývá se spálením chalub, rostoucích vmoři.

Schoedłcroua Kniha přírody. Iv Druhé vydání.
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Největšího množství sody dobývá se však nyní z chlóridu sodna

tého ve velikých továrnách (na př. v Ústí nad Labem). Ku konci

tomu převádí se sůl překapováním s kyselinou sirkovou prvé

v síran sodnatý, NaO.SO3, a v dějí tom nabývá se co vedlejší

zplodiny kyseliny chlórovodíkové (HCl, odst. 45). Poté

pálí se síran sodnatý s uhlím a vápencem, čímž tvoří se ne roz

p u s tný sirník vápenatý a ro z p u st ný uhličitan sodnatý (NaQSO3

+ 2G + CaO.CO2 : NaO.CO2 -ł- CaS + 200,). Z pálené smíšeniny

rozpustí se soda vodou, a přichází do obchodu dílem v krásných,

vodnatých hráních co soda hraněná (krystalovaná), dílem co

soda bezvodná, pálená (kalcinovaná).

Tato sůl jeví v chemických vlastnostech svých největší po

dobu s uhličitanem draselnatým (odst. 72), a mohou se skutečně

obě soli bráti jedna za druhou ve všech téměř případech užívání.

Soda však nepohlcuje vody ze vzduchu, než hraněná pozbývá jí

do polovice zvětráním. Hlavně slouží k dělání mýdla tvrdého,

skla, v bělidlářstvi a v barvířství. Cent sody pálené prodává se

za 8-12 zl.; soda hraněná má v sobě 10 rovnomocnin čili 62 Setiny

vody krystalová a jest tudíž ovšem lacinější (cent za 5--61/2 zl.).

Dvojuhličítan sodnatý, NaO.2CO„ tvoří se, pouští-li

se kyselina uhličitá na rozetřený uhlíčitan sodnatý, rozestřený v tenké

vrstvě; potřebuje se ho častokdělání nápojů šumivých (odst. 58).

Prodává se cent za 18 zl.

80 Síranu sodnatého, NaO.SO3, nabývá se, jak výše podo

tknuto, při vyrábění sody. Sůl tato, kteréž užívá se často co pro

středku počištovacího, byla již známa v 17. století a nazvána jest

po nálezci svém podivnou solí Glauberovou (Sal mirabile

Glauberí); v továrnách slove též krátce sulfát. Mnoho potře

buje se jí ve sklářství. Roztluče-li se drobně 14 lotů hraněué

solí Glauberovy (v níž jest 10 rovnomocnin vody krystalová) a

přičiní-li se pak ke smíšenině 6 lotů kyseliny sirkové a 4 loty

vody, stane se ochlazení celé hmoty na 10 až 12° C. pod nulou,

pročež mrzne voda rychle, byvši v nádobě úzké smočena do směsi.

Příčinou toho jest, že utajuje voda krystalová teplo (fysika odst.

155), aby přešla ze skupenství pevného do kapalného, k čemuž

jest donucena kyselinou sirkovou. Cent za 4-41/2 zl.

Dusičnan sodnatý, NaO.NO5, přichází do obchodu jme

nem salnytr ehilský; vPeruánskua Chili tvoří mohútné vrstvy,

čistí se hraněním a slouží k vyrábění kyseliny dusičné, salnytru

draselnatého a co výtečné hnojivo. Na vzduchu vlhne. Cent pro

dává se za 101/2 zl., čištěného za 15 zl.

Sirnatan sodnatý, NaO.S,O2 + 5HO, rozpouští snadno

chlórid a jódid stříbrnatý, slouží tudíž ve fótografii a k dobývání

stříbra (odst. 116.); též užívá se ho jmenem antichlór k úpl

němu vypravení chlóru z látek tímto bílených. Příprava jeho víz

v odst. 42. Cent za 13 zl.
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Dvojbóran sodnatý, Na0.2B03, s 5 neb 10 rovnom.

vody, sluje obyčejně boraks č. bledna; jmenem tinkal na

chází se nečistý v Číně a stroji se nyní nejčastěji z kyseliny

bórové a sody (NaO.CO„+2BO3:NaO.2BO3+CO2). Boraks slouží

hlavně při Spájení (letování) a roztápění kovů, nebot rozpouští

v sobě kysličníky kovové, nedá vzduchu přistoupiti ku kovům a

usnadňuje slití jich; rovněž slouží při zkouškách s dmuchavkou.

Cent čistého boraksu jest za 44 zl.

S kyselinou křemičitou nalezá se nátron v nerostech

méně často sloučen než kysličník draselnatý; nicméně natrolit,

albit a jiné sodnaté křemičitany jsou dosti obecné. Křemičitan

sodnatý jest součástí onoho druhu skla, jehož užíváme nyní nej

častěji.

Sklo. Roztopí-li se kyselina křemičitá s jístými kysličníky

kovovými, nabývá se hmoty neprůzračné, rozpustné, tvrdosti značné

a lomu lasturnatého, kteráž slove sklo. K vyrábění skla slouží

po výtce: kysličník draselnatý a sodnatý, Vápno a ky

sličník olovnatý, kteréž poskytují skla bezbarvá, průzračná.

Ostatní kysličníky těžkých kovů tvoří sklovité slitiny barevné až

i neprůzračné; přičiňují se tudíž jen ve skrovném množství do

skel barevných. Ve sprostém skle bývá i kysličník hlinitý

a hořečnat ý.

Kyselina křemičitá jest hlavní součástkou každého skla;

množství její činí 50 až 76 setin v rozličných druzích Skla a má

podstatné působení ve vlastnosti jich. Sklo s velikým nadbytkem

křemene jest velmi tvrdé, nesnadno roztopitelné č. tvrdětočné a

odolává nejdokonaleji rozpouštějícím kapalinám kyselým a alkali

ckým; skla s menším množstvím křemene porušují se octem,

nýbrž i vínem.

Zárem znamenitým změkne sklo, ztěstnatí, zkapalní konečně;

můžet pak se foukati, táhnouti, přísti, líti, válcovati a tlačiti do

forem č. kadlubův. Chování rozdílných druhův skla jest však

v příčině této velmi nerovné.

Všeliké sklo jest smíšeninou nejméně ze dvou křemičitanův

a pokud převládá ten onen z ních, rozeznáváme následující druhy

skla: 1. Sklo draselnato-vápenaté, jest tvrdé, dokonale čiré,

bezbarevné a nad míru tvrdětočné, tudíž zvláště způsobilé k ně

kterému nádobí chemickému. Z této hmoty sestává staroslavné

křišťálové sklo české, kteréž požívá ode dávných dob po

celém světě pověsti nejlepší a osvědčilo se slavně i na posledních

výstavách světových. Průmysl ten zaměstnává u nás asi 50.000

dělníků v 115 hntích a 110 brusírnách a pod. dílnách, vývoz skel

ného zboží činí do roka nejméně 5--6 millionů zl. Předně místo

zaujímají sklárny v Novém světě (Harrachovské), Nových hradech

a stříbrných hntích (Bukvovské), Ostředku (Kavalírovy) a t. d.

Ač jest nyní dříví a draslo velmi drahé, dělá se v Čechách dosud

hlavně sklo draselnaté, pročež slove toto v obchodě sklo čes ké. -

Sl

22*
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2. iSklo sodnato-vápeua'té :jest tvrdé, snadněji roztopitelné a

téměř vždy modravě zelené; Slouží hlavně k hotovení tabulí do

oken, a slove 'též sklo francouzské. Oboje druhy skla berou

se ostatně k bílému dutému zboží skleněnémn a ke skłu tabulc

vému rozličných druhůvç sklo Zrcadlové jest ve složení svém

smišeniuou Z obou.- 3. Slklem vápenatým nazýváme spnostší

druhy skla, v nichž převládá vápno, mimo něž obsahují i kysli

čníky draselnatý, sodnatý, hlinitý s železitý nebo železnatý; na

zývá se též sklem láhvičn'ý'm (butelovým), nebot dělají se

Zněbo bledězelené láhviěky na léky, jakož i Zelené ąhnědé láhve

na víno. - 4. Sklo olovnaté, ve kterémž jest s 'kysličníkem

olovnatým i draselnatý, roztápí se nejsnadněji a vyniká, mimo

značnou hutnosť svou, leskem výteěným a láme silně světlo; sklenice

z něho Úhotoveué mají velmi pěkný zvuk. Slove (réž anglické

č. -těžkě sklo křišťálové a béře se hlavně k nástrojům opti

ckým. '~Voptice rozeznává se dvé skel o nerovné lámmvosti světla,

totiž sklo korunové č. královské (Crown-glass), kteréž jest

obyčejné draselnaté, a sklo flintové, kteréž jest olovnaté.

Oboje připravuje Se z hmot nejčistších se zvláštní bedlivostí.

Složení druhův skla ve stu:

  

 

 

.SW . ~ _ Š

Žă BĚ šš ,až 1 2% 'š

.ăs s; „q g si: 'ăš :1
gä “s s D *11:2 Ě š

Kyselina křemičitá 71 až 76 69 až 69 73 až 68 69 až 60 56 62.8 44.3

Kysliěník draselnatý 12 „ l5-- „ - 5 „ 6 8 „ 3 6 22.1 11.7

- sodnatý 2„ o15„1112„ 83„ 3 - - -

- vápenatý 10 „ 813 „ 12 5 „ 1113 „ 22 - 12.5 -

- hlinitý - -2„ 73„ 13„ 8 1 2.6 -

-ú olovnetý - --- --- -- „ - 34 - 43

- železnatý - -- -- - 2 „ 4 ~ - i -

82 Připravování skla děje se takto: Součástky jeho, ku kterýmž

přidává se vždy též staré rozbité sklo, rozemelou se drobné, vysuŠí se

polením v N, smíchají se v poměru žádoucí jakosti skla s. dávají

se v»po .té ponenáhlu do velikých hrnoů č. pánví I, jichž jest P0

stamo 6, 8 i 10 v klenuté peci sklářské (obr. 38), kteráž jest

stálo žhavé. ohněm prudkým, jenž trvá bez ustání po celý rek.

As po dvanácti hodinách nozpustilo se sklo a. v delších vdva

núcti hodinách vzdělává Se, což děje se přerozmanłiltým způsobem

dle předmětů, kteréž mi se uděleti z něho. Hlavním nástrojem

ăi



sodík. Sklář-ství. 34']

skláře jest tak řcěená píŠtala, železná trubice s 3 i 4 stopy

délky (obr. 3:9); kterouž smočí do kapalného skla, načež sklo, při

lnuvší ku konci píšta-ly, vydme foukáním (toče ustavičně píštalou)

as tak, jako dělávají se mydlinově bublinky. Přiměieným smýká

ním, tažením, ohýbáním, tlačením do formy přivádí dělník svou

Obr. 38.

  

Obr. 40. Obr. 41.

  

kouli skelnou do všemožných tvarüv a'rozstřlhne měkké' sltlo' nůž

kami, kdekoli vidí se mu dobré, právě jako stříháváme papír.

Obrazy 40až 44 jeví nám na příklad rozdílné tvary láhve

do dohotovoní jejího. Při. dělání obecného Skla tabulového

vyfoukne se veliký dutý válec, kterýž otevře se sprvu dole, pak
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rozšíří se, odtrhne se od píštaly a rozřízne se po délce právě

v půli, jakž patrno z obr. 45 až 48. Ve zvláštní peci tabulové

č. roztahovací narovná se pak válec vlastní tíží na horké

desce (obr. 49.). Veliké tabule zrcadlově lijí se a po'té'

brousí a hladí se, kterýmižto pracemi nesnadnými a namáhavymł

zdražují se tato skla velice.

Obr. 44. Obr. 46. Obr. 47- Obr. 48.Obr. 45.

  

Skla barevného nabývá se přičiněním jistých kysličníků do

směsi na sklo bezbarvé, kteréž vyjmenujeme vedlé barev, jež po

skytují: na černo barví smíšenina z kysličníku železnatého, manga

nitého, měďnatého akobaltnatého; modré sklo poskytuje kysličník

kobaltnatý; fijalové, kysličník manganitý; zelené, kysličník měď

natý, chrómitý; nečistě zelené, kysličník železnatý; purpu

Obr. 49.

  

r o v é, kysličník zlatový s cíničitým; o h n i v ě č e r v e n é, kysličník

mědičnatý ; p leto v é, kysličník železitý ; žl u t é, kysličník anti

mónový, stříbrnatý, železitý.

Čisté, silně lesklé, barvené, sklo olovnaté slove s tras a

slouží k tak řečcným nepravým 'drahokamům (jichž dělá se mnoho

a velmi krásných vokolí Turnova a Liberce) a k dutým č. fou

kaným perlám skleněným.
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Přičiněním kysličníku cíničitého stává se sklo bílé

nebo barevné neprůzračným, pak slove email a slouží k dělání

perel benátských (šmelcu) a. rozličného zboží ozdobného.

Poloprůzračné, tak řečené sklo mléčné č. kostěné,

z něhož dělají se Záslony klampám, dostane se, přičiní-li se kosti

na bílo vypálené do skla.

Malba na skle záleží buď v tom, že skládají se pomocí

olova rozličné kousky skla, v celé hmotě své barevné, nebo vpálí

se na sklo barvená slitina Skelná., vybrousí se pak opět na jedno

tlivých místech nebo vyleptá se fiuorovodíkem (odst. 48), a vpálí

se na místech těch jiné slitiny, čímž nabývá se libovolných ná

kresů. Barvy takové, které snášejí pouze oheň nejskrovnější, dá

vají se posléze na sklo. Překrásné umění toto vzkřísilo se v nej

novější době opět a rozkvétá slavné, podporováno jsouc jmeno

vitě chemii.

Ammoniak.

Jak dovodíme později šíře, nachází se ve všech kapalinách,

jichž nabývá se překapováním ústrojnin dusičnatých za sucha,

těkavá sloučenina dusíku s vodíkem, H3N, kteráž má zcela po

vahu silně zásaditého kysličníku kovového a slove ammoniak

č. čpavek. Čistého čpavku nabýváme, zahříváme-li salmiak, jejž

lze považovati co sloučeninu ammoniaku s chlórovodíkem, H3N.HCl.

suhašeným vápnem, a jímáme plyn prchající nade rtutí. Jet bez

barvý, čpí nad míru pronikavě a dohání k slzám. Po nelibém zá

pachu záchodů poznává se, že tvoří se v nich hojně ammoniaku,

zvláště za vlhkého počasí. I v stájich koňských a ovčínech tvoří

se ho velmi mnoho hnitím moči.

Vedeme-li plynný čpavek do vody, pohlcuje jej tato nad

míru dychtivě a nasycený roztok slove ammoniak žíravý,

vodnatý, názvem obecným líh salmiakový (vodka čpavá).

Jest bezbarvý, čirý a jeví u veliké míře zvláštní vůni i chut

plynu. Cent prodává se za 21 zl. Ammoniaku s kořalkou smíše

ného užívá se ku křísení lidí. kteříž udusilí se vdechnutím kyse›

liny uhličité (v. odst. 58).

Chlóridu ammonatého, H4NCl, nabývá se vten způsob,

že nasytí se-alkalická kapalina, zplozená překapováním hmot zví

řecích nebo kamenného uhlí za sucha (odst.61.), kyselinou chlóro

vodíkovou, načež odpaří se asublimuje. Jet sůl bílá, kteráž slove

obyčejně salmiak či Spíše Sal Ammoniacum, poněvadž jej

vozili z egyptské krajiny jmenem Ammonium, kde dobývali ho

sublimováním sušeného hnoje velbloudího. Slouží zvláště k spá

jení kovů. Cent prodává se za 34 zl.

Uhličitan ammonatý, jehož vzorec 2H4NO.3CO2, hraní

z výše dotčené kapaliny alkalické a čistí se opětovaným rozpuště

84
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ním. zápachem podobá se ammoniaku a slouží k vykynutí těsta

na perník, jakož i k dobývání ostatních sloučenin amłmonatých.

Veškeré sloučeniny ammoniaku mají chut zvláštní, ostrou a

Smíchají-li se s vápnem, vyvíjejí štiplavý zápach po ammoniaku.

Jsout vesměs léky velmi užitečnými a působí- jmenovitě v útvar

kožný, na pocení. V chemii nabývají zvláštní důležitosti tím, že

jsou těkavé a že tudíž mohou se horkem vypuditi, pročež jsou

způsobilé k oddělování mnohých hmot od sebe. Mimo to jeví

mnohé sloučeniny ammonaté převelikou shodu se srovnalými" slou

čeninami draselnatými a sodnatými, a tudíž dějí se začasté! úkazy

naskrze stejné, užije-li se v některých případech ammoniaku,

kysličníku- draselnatého nebo sodnatého, nebo na' místě uhličitanu

ammonatého a sirníku ammonatého, uhličitanu draselnatého nebo

sodnatého, nebo sirníkuł draselnatého.

Nad to jsou sloučeniny ammonaté důležité vpoměrech- svých

k rostlinstvu. Pokládát Se za to, že veškerý dusík, obsažený

v rostlinách, pochází od ammoniaku, jejž přijímají tyto do sebe.

S tou příčinou slouží soli ammonaté též za hnojiva.

Pro podobnost ammoniaku s kysličniky kovovými a uvede

ných sloučenin jeho se Sloučeninami draslíku a sodíku vznikla

domněnka, žejest v oněch' obsaženo složené tělo kovové, řečené

ammonium, H4N, jehož vyproštění ostatně nepoštěstilo se dosud

nikomu. Tohoto náhledu, téměř vůbec přijatého, Šetříme tuto i my

ve vzorcích a názvech sloučenin ammoniaku. ł

16. V á p n i k.

Calcium; znak: Ca -:-_ 20; hutnota z 1.55.

Kov tento obnáší značnou část hmoty Zemské, nebot sestá

vají celá pohoří z uhličitanu vápenatého, Tolikéž jest podstatnou

součástkou rostlin a zvířat. Sám vyznačuje se tím vedlé lehkých

kovů, že má barvu světle žlutou. Zvláštní důležitosti dodávají

mu však 'sloučeniny jeho, Předně:

Kysličník vápenatý, CaO, kterýž slove obecně vápno

a jehož nabýváme pálením uhličitanu vápenatého,- Ca0.C0„ při

čemž uchází kyselina uhličitá co plyn. Totopálení vápna koná

se ve veliké míře v pecích vápenických č. vváłpenic'ích.

Vlastnosti páleného vápna jsou každému známy. Když se

skropí vodou, zahřívá se velmi silně (fysika, odst. 155), slučujíc

se s ní na hydrát vápenatý, Ca0.HO, jenž slove obyčejně

vápno hašené. Sloučení s vodou značí se tím, že vápno puchne,

rozpadává se a konečně rozsýpá se na. suchý bílý' prášek č. mou

čku vápennou. Přidá-li se více vody, dostane se řídk-á bílá kapa

lina, řečená mléko vápenné, zníž osazuje se kaše vápenná,

ješto kapalina, takto se vyčištivší, jest čirý roztok vápna ve vodě,

tak řečená voda vápenná.
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Vápno jest silně žíravé, pročež i slove vápno žíravé,

a přitahuje kyselinu uhličitou ze vzduchu velmi dychtivě, čímž

mění se zas na uhličitan vápenatý, pozbývajíc úplně žíravosti své.

Ostaví-li se tudíž kaše vápenná na vzduchu, promění se za kratke

v uhličitan vápenat'ý, nehrubě pevný; smíchá-li se však Spískem,

vysýchá na hmotu pevnou, co kámen tvrdou. Na tom zakládá

se důležité užívání malty, smíšeniuy to z kaše vápenné spískem,

jakoži opatření Zedníkům obvyklé, že přechovávají kaši vápennou

v hlubuky'ch jamách pod hlinou.

ł'- Žíravé vápno slouží k bílení, v jirchářství k posráž'ení chlu

pův z koží a k mnohým pracím chemickým.

?alma Uh=ličitan vápenatý, 0210.002, nalezá se v přírodě 86

rovněž v kolikcré způsobě, jak uhlík. anebo kyselina křemičitá.

Tak jeste vápcnec bezbarvý, průzračný, hraní v klencích a

anrragonit hraní v hnanolech, mramor jest bílý, hrubozrný

atvmłý, kříd-a měkká a barvivá. Jiné vápence pak jsou barvené,

přimísenímá kysličníkăůx barvivých, pročež nalezáme vápence šedé,

žluté, černé, hnědé, červené, nýbrž i strakaté, což sbíháse zvláště

při mnohých krásných druzích mramoru. Vesměs však srovnávají

se v příčině té, že, skropeny kyselinou solnou, vyvíjejí prudce

kyselinu uhličitou a poskytují pálenímnvápno žíravé.

vidíme tudíž, že uhličitan vápenatý jest ve všech způsobách

svých hmotou důležitou, ne toliko řezbáři, nýbrž i co kámen sta

vebný a spojidlo v stavitelství, a pouze k stavbám silničným jest

méně způsobilý, maje poměrně skrovnou tvrdost.

Uhličitan vápenatý skládá z části kosti zvířecí, na cele pak

skořepiny měkkýšů, kmeny korálů a skořápky vajec, pročež dlužno

jej počísti k podstatné potravě většiny zvířat.

Ve vodě úplně čisté jest sůl tato nerozpustna, ale vyskytuje

se přece téměř vždy ve vodách, poněvadž tyto mívají v sobě vždy

trochu kyseliny uhličité, kteráž převádí uhličitan vápenatý do roz

toku, měníc jej v dvojuhličitan vápenatý - zahřejeme~li však tako

vou vodu trochu, prchne Z ní těkavá kyselina uhličitá a uhličitan

vápenatý osadí se ve způsobě bílé povlaky na dně nádob. Vkaždé

domácnosti lze viděti, zvláště' v samovarech čajových, celé kůry

takového sraženého uhličitanu vápenatého, kde pak voda jest velmi

vápenatá, nalezá se i v láhvích, a Sklenicích. Nejsnáze lze tuto

tak řečenou přívaru tím odstraniti, že nalije se do nádoby troška

rozředěné kyseliny Solné nebo silného octu, čímž rozpouští se se

dlina. V kotlích párných tvoří se na takovýto způsob tak řečený

kámen kotlový, který vadí práci, ano způsobuje i nebezpečí.

I kapaliny# č. stalaktity mají původ svůj v rozpustnosti dvojuhli

čitanu vápenatého.

Síran vápenátý, CaO.SO3+2HO, slove vůbec Sádra

(gyps) a nalezá-se v znamenitém množství co sádrovec. Nerost

ten bývá hraněný, nebo krásně bílý a zrnitý co' cukr, a v této

způsobě slove alabastr č; úběl a slouží k jemným, krásně pro
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svítavým řezbám uměleckým, nebot lze jej pro měkkost jeho nožem

téměř krájeti. Sádra má v sobě, jakž ukazuje vzorec, vodu kry

stalovou, kteréž pozbývá mírným pálením. Pálená a rozemletá

Sádra má však znamenitou vlastnost, že, zadělá-lí se s vodou na

husté těsto, slučuje se s vodou zas, a ztvrdne za krátký čas do

konale na vodnatou sádru, při čemž i zvětší objem svůj. Proto

hodí se sádra výborně umělcům, kteříž hotoví z ní známé sošky

sádrové a jiné Odlitky. Sádře dlužno přičísti, že nejkrásnější

řezbářské práce umění dávného i novověkého došly rozšíření

téměř všeobecného. Rovněž dochází užívání co malta v suchu a

k dělání strojeného mramoru č. štuku.

Sádra dochází též užívání prospčšného co hnojivo, o čemž

položena bližší zpráva vbotanice (str. 239); k témuž konci strojí

se též v hutích (v Lukavicích u Chrudimi a v Schwarzthalu

u Nezabudic). Cent sádry k hnojení prodává se za 1 zl. 50 kr.

Sádra rozpouští se poněkud ve vodě a dává jí chut nepříjemnou,

trochu nahořkle zemitou; jest příčinouítvrdosti vod přirozených.

Fosforečnan trojvápenatý, 3CaO.P05, činí as 4/5 zví

řecích kostí, do běla vypálených a slouží k dobývání fosforu, ve

způsobě moučky z kostí pak co hnojivo (botanika, str. 240).

Jménem superfosfát prodává se (cent za 41/421.) hnojivo vyhlá

šené, jehož nabývá se z moučky kostěné kyselinou sirkovou a

v němž jest kyselý fosforečnan vápenatý se sádrou. Náležít-sůl ta

k podstatným potravám nerostným a vyskytuje se skutečně ve všech

semeuech obilných, pročež jí dodáváme tělu zvláště chlebem.

Křemičitan vápenatý poznali jsme již co Součástku

Skla. V přemnohých nerostech a troskách jich vyskytuje se kyse

lina křemičítá a vápno. Některé druhy vápence jsou pomíšeny

s hlinou (křemičitanem hlinitým) a dávají opatrným vypálením

vápno vodné č. hydraulické, jež nezahřívá se sice s vodou,

ale ztvrdne při dostatku vody, teda i pod vodou, na pevnou,

kamenitou hmotu. Malta z vápna takového, rovněž zvaná hydrau

lickou maltou, slouží tudíž se znamenitým prospěchem k stavbám

vodným a k stavbě základů ve vlhku, aby se zamezilo vniknutí

vody do vnitř. Povahy takové jest i výtečné Pražské vápno

Staroměstské (z Ellenbergrových lomů v Bráníku), jež hodí

se tudíž rovněž k stavbám vodným. I žíravé vápno lze však pro

měniti vhydraulícké přidáním cementů, jejichž hlavní součástky

jsou kyselina křemičítá, vápno a kysličník hlinitý. Hmoty takové

nacházejí sevpřírodě (tras, puzzolanka, santorinka) nebo stroji se

pálením vápence hlinitého (cement římský), nebo smíšeniny zhlíny

s vápencem (c. portlandský), a mají rozsáhlé užívání vstavitelství.

88 C hl ó r n a tan v áp e n atý, CaO.Cl0. Pouští-li se Chlór na

rozestřený hydrát vápenatý (odst. 85), utvoří se smíšenina z vápna,

CaO, chlóridu vápenatého, CaCl, a ch l ó r n ata n u v áp en a t é ho,

kteráž prodává se jmenem vápno chlórov é č. běličské, majíc
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podobu prášku bílého, obyčejně vlhkého, kterýž zapáchá slabě po

chlóru. Cent stojí 13 Zl.

Polije-li se chlórové vápno kyselinou, byt i sebe slabší, pročež

rozkládá je i kyselina uhličitá, ve vzduchu obsažená, vyvíjí hojně

chlóru a jest tudíž nejpohodlnějším a nejběžnějším prostředkem

k dobývání tohoto. Chlórové vápno slouží za příčinou tou v ná

ramném množství v bělidlech, avšak jest ho i v našich příbytcích

začasté třeba k zrušení zápachův a výparův (vykuřování chlórem)

v pokojích, kde skonal někdo, v nemocnicích, na záchodech at. d.

Dá se tu s lžíci chlórového vápna na mělkou misku a přičini se

rovné množství kyseliny Solné, rozředěné troškou vody. Slušít

však obličej odvrátiti, aby nevdychlo se čistého chlóru. Otvory

pokoje dlužno dříve zavříti a otevrou se teprv po několika hodi

nách. V místnostech, kde baví lidé, smočí se nejvhodněji plátno

do silného roztoku chlórového vápna a pověsí se v pokoji. K bí

lení popsaného papíru, pošpiněných mědirytin a t. d. slouží pro

cezený roztok chlórového vápna, kněmuž přičiní se několik kapek

kyseliny Solné, načež ponoří se předmět takový do této kapaliny,

pokud toho třeba ku konci vytknutému. Po tom oplákne se pa

pír několikrát a položí se na několik hodin do veliké nádoby

s čistou vodou, konečně suší se mezi papírem prožíravým. Skvrny

inkoustové mizí na ten způsob dokona. Též Zapuznje chlórové

vápno myši a krysy z prostorů, kde chová se ho trochu.

Chlórid vápenatý dostane se, rozpustí-li se uhličitan

vápenatý v kyselině chlórovodíkové; poskytujet hráně velmi roz

plývavé,'Ť_CaCl+6HO, kteréž smíšeniny se sněhem tají, plodíce

zimu nad míru prudkou až do -- 45°C. Chlórid vápenatý přita

huje vlhko vzdušné nad míru dychtivě, zvláště pálený, a slouží

tudíž často k odnímání vody, obzvláště k sušení plynů, jež pudí

se trubkami, naplněnými chlóridem vápenatým.

Sirník vápenatý sírovodnatý, Cas-HS, tvoří se,

vede-li se Sírovodík do mléka vápenného; roztok jeho slouží

k snímání vlasův a kůže zvířecí zbavují se jím srsti.

17. B a. r y u m.

Znak:Ba:68.

Kov tento jest mnohem méně hojný předešlého; s kyslíkem

poskytuje kysličník barnatý, BaO, též zvaný baryt. Nejdůle

žitější sloučenina tohoto jest merotec, od nerostopisců též zvaný

baryt, totiž siran barnatý, BaO.SO3, nerost bílý, krystalovitý,

kterýž se různí velikou hutnosti svou z 4.44 ode všech nerostů

zemitých. Baryt na drobný prášek rozemletý slouží nyní jmenem.

blanc fix, běloba minerálná č. nová. co bílá barva, kteráž

kryje sice; méně než běloba olověná, ale vyniká nad tuto zna

menitou výhodou, že nežloutne aniž černá časem. Blanc per

89

90



348 I. Chemie neústrojná.

91

92

manent (běl trvalá) slove síran barnatý strojený, jehož nabylo se

co sraženiny; jest to nejlacinčjši a nejstálejší bílá barva krycí.

Ve vodě jest síran barnatý zúplna nerozpustný a lze tudíž chlórí

dem nebo dusičnanem barnatým pátrati po kyselłině sirkové.

Dusičnan barnatý, BaO.NO'5, dává v ohněstrůjství pla

meny zelené, k čemuž slouží smíšenina tato: 20 částek síry,

33 č. chlórečnanu drasclnatého a 80 č. dusičnanu barnatého.

Uhličitan barnatý, Ba0.C0-„ kterýž nacházíme jmenem

Witherit co nerost, jest bílý, jedovatý; rovněž všecky rozpustné

sloučeniny barnaté, z nichž docházejí některé častého užívání

v'chemii analytické.

18. Strontik.

Strontium; znak: Sr :43.

Tento dosti vzácný kov vyniká vlastností, Že barví jeho páry

plameny překrásné karmínově nebo Šarlatová. Na tom- zakládá se

jediné užívání, jehož dochází. Rozpustí-li sehtotiž v lihu chló

rid strontnatý, SrCl, hoří roztok plamenem krásně červeným.

Kysličník strontnatý, SrO, slove zkráceným názvem stronvtian.

Překrásného plamene červeného nabývá se, Zapálí-li se smíšenin'a

následující, za zucha připravená: 10 č. dusičnanu strontnatého;

l1/,ł č. ohlórečuanu draselnatéhog 31/4 č. síry; 1 č. sirníku anti

monového; l/2 č. uhlí.

19. H o i' č ik.

Magnesium; znak Mg : 12. Hutnost : 1,75.

Hořčík jest kov bílý, stříbrolesklý, dosti tvrdý,ă nemění se

na vzduchu, mírným žárem zspaluje se a hoří plamenem přeskvělým,

jehož světlo jest jen 525kráte' slabší světla slunečného, vzhledem

účinků chemických jen 36kráte slabší, pročež fotografům v noci

koná výborné služby. Lot drátu hořčíkového stojí as 6 zl.

Hořčík vyskytuje se často sto' někdy co podstatná součástka

celých zpoust horských. Rozpustné sloučeniny jeho vyznačují se

hořkou chutí apočištivým účinkem, aužívání jich děje se téměř

výhradně v lékařství. Kysličník hořečnatý slove obyčejně ma

gnesla.

Ze sloučenin připomínáme chlóríd hoře čuatý, MgCl,

kterýž nalezá se ve vodě mořské a jest obzvláště původem nepří

jemné chuti a' nepitelłnosti její. Mimo to jest obsažen v mnohých

pramenech slaných a v soli kamenné.

Síran hořečnatý, MgO.SO3, obyčejně zvaný sůl hořká,

jest obsažen ve: vodě mořské, zvláště hojně však ve vodách

hořkých (v Zmječickzé, Sedliokié a Bylanshé v Čechách.
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v Epsomské v Anglii), jakož i v matečném louhu některých

solivarů. Vody tyto slouží k léčení i k dobývání soli hořké.

Tato strojívá se též z magnesitu, dolomitłu nebo hadce kyselinou

sirkovou a má v hráních 7 rovnom. vody.

Uhličitan hořečnatý, MgO.CO„ nachází se velmi hojně

co magnesit a ve spojení s uhličitanem vápenatým co dolomit,

hornina to celé skály a hory skládající. V nejčistší způsobě

nabývá se ho, smíehají-li se horké roztoky síranu hořečnatého a

uhličitanu sodnatého (v Bilině míchá se zaječická a sedlická voda

s kyselkou bilinskou); slove magnesia bílá (m. alba). sušená

jest hmota nad míru kyprá a lehká, čistě bílá, kteráž jest neroz

pustná ve vodě a tudíž bezchutná. Pálením pouští tato slouče

nine. vodu a kyselinu uhličitou a mění se v čistý kysličník, MgO,

kterýž slove magnesia pálená a jehož užívá se zvláště k čá

stečnému zobojetnění kyseliny žaludečné, jest-li jí příliš mnoho,

když pálí žáha; též jest výtečný protilék při otrávení arsenikem,

nebot poskytuje s ním slouěeninu nerozpustnou, v tělo více ne

působící. Cent bílé magnesie prodává se za 76 zl.

Fosforečnan hořečnatý shledán jest co součástka se

men obilných, kostí, moči a kamenů močových.

Ve Spojení s kyselinou křemičitou poskytuje .kysličník

hořečnatý drahně nerostů, jakož jsou na př. talek, tuček, mořská

pěna, hadec, asbest a j. v.

20. H l i ni k.

Aluminium. Znak z Al : 13. Hutnost : 2,56; dobyt r. 1827.

Kov tento činí !velmi znamenitý podíl naší země, nebot ky

sličník hlinitý jest vedlé kyseliny křemičité a vápna podstatnou

součástkou nejrozšířenějších nerostl'b Hliuíku nabývá se v ten

způsob, že rozkládá se chlórid hlinitý sodíkem nebo cinkem;

týmže způsobem vylučuje se někdy též z nerostu kr yolitu, kte

rýž sestává z fiuoridů blinitého a sodnatého. Podobát se stříbru

velice v mnohých příčinách, dává jako toto nejtenší plíšky a

dráty, taje snáze stříbra a lije se dobře do kadlubův, neokysli

čuje se zahříváním na vzduchu ni ve vodě. Poněvadž spojuje

v sobě lehkost, pevnost a lesk stříbrný, dochází užívání k věde

ckým nástrojům, kteréž mají býti pevné i lehké: k vahám, chro

nometrům, penízům památným, trubicim kukátek a dalekohledů,

braěním, šperkům a t. d. S mědí slévá se na bronz hliní

kový, kterýž má barvu zlatou, velikou tvrdost, pevnost a stálost

na vzduchu a jest zvláště způsobilý k strojům hodinovým a čepo~

vým pánvím strojů. Libra hliníku prodává se nyní za 70 zl.

Kysličník hlinitý, A1203, slove též alumia a nalezá.

se ca nerost jako několik těl, o nichž nám již bylo podotknouti,

v ťtłlareeh velmiározdílny'cłn Hraněný vyskytuje se kysličník hli

03
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nitý v poměrech podobných co démant, a modrý safír i červený

rubín, kteréž vynikají tvrdosti, leskem a neroztopitelností a se

stávají z čistého kysličníku hlinitého, čítáme ku kamenům nej

dražším. Rovněž tvrdý jest i korund a smyrek, nerosty to

zrnité, tmavobarvé, kteréž sestávají též z kysličníku hlinitého a

docházejí prospěšného užívání k broušení a leštění zvláště drahých

kamenů.

Cestou chemickou připravuje se čistý kysličník hlinitý, když

se srazí roztok kamencový (viz níže) ammoniakem, co hydrát.

Rosolovitá sraženina tohoto promývá se, suší se a poskytuje hmotu

bílou, nerozpustnou, neroztopitelncu, lnoucí silně k jazyku.

Kysličník hlinitý vyniká znamenitou slučivostí svou s buni

činou a s barvivy. Vloží-li se tudíž příze nebo tkanina bavlněná

do roztoku, z něhož sráží se kysličník hlinitý (do mořidla hlini

tého), sloučí se tento pevně s vláknem. Když se vnoří po té

tkanina, kysličníkem hlinitým pokrytá (mořená č. kamenco

vaná), do roztoku některého barviva, upevní kysličník hlinitý

část barviva na vláknu, které jest pak trvanlivě barveno. Proto

náleží- kysličník hlinitý k nejdůležitějším hmotám v barvířství.

Nerozpustné sraženiny, kteréž tvoří kysličník hlinitý v roztocích

barviv rostlinných, slovou laky barevné (hlinité).

Kamenec č. ledek (Alaun) jest podvojná sůl, sestávající

ze síranu hlinitého a draselnatého:

Al,O,.3SO3 -ł-KQSO3 +24HO,

kteráž nalezá se v přírodě Samorodná, v největším však množ

ství stroji se v tak zvaných kamencárnách č. hutích

kamenečných. Bud' totiž praží se alunit (kamenečník), sestá

vající z kysličníku hlinitého a draselnatého a kyseliny sirkové,

polévá se vodou a zvětrává, načež vytahuje se z něho vřelou

vodou kamence, jenž hraní ze zavařeného roz

toku. V Čechách zas užívá se k témuž konci

břidlice kamenečné, kterážjestproniknuta

kyzem a uhlím. Pražít se, načež vytahuje se

vodou a dostane se roztok síranu hlinitého,

kněmuž přidá se silný roztok některé soli dra

selnaté. Kamenec vylučuje se tu hned v po

době moučky krystalovité, rozpouští se opět

vodou vřelou a hraní ve velikých bezbarvých

osmistěnech (obr. 50) chuti zasládle stabující

a rozpouští se ve vodě; sloužit v náramném

množství v barvířství a papírnictví, jakož i

ku připravování jiných sloučenin hlinitých, zvláště octanu hli

nitého. Cent kamence českého za 8 zl., uherského za 111/4 zl.

'Velikou zajímavost má do sebe řada sloučenin dílem samo

rodnych, dílem strojených, ve kterých jest kysličník draselnatý

kamence zastoupen zásadou jinou, aniž by se stala tím sebe menší

změna vpravidelném tvaru soli. S druhé strany známe řadu solí,

Obr. 50.
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jež srovnávají se v příčině složení a tvaru svého dokonale s ka

mencem, ač jest v nich kysličník hlinitý nahrazen kysličníkem že

lezitým, manganitým a chrómítým: takto tvoří se čeled' kamenců,

jejíž Složení vyznačuje se tímto vzorcem obecným:

RO.SO3 +R,O3.3SO3 + 24HO,

jak vysvítá z příkladův následujících:

Kamenec draselnat' ť: KO.SO_., Al,O,.3SO„ 24HKamenec sodnatý y Na0.S0a i Al,O.„,.3SO, i 24 H8 Klñlpçnge

Kamenec ammonatý NH,0.SO, + A120, 3SO, + 24 H0 “11° '

Kamenec Železity' KO.S0a + Fe,O,.3SO, + 24 HO

Kamenec manganitý KO.SO,I -|-Mn,O,.3SOd + 24 HO

Kamenec chrómitý KO.SO,ł + Cr,0„.3S03 -ł- 24 HO

Smíchají-li se roztoky více takových solí, nabývá se z ka

paliny hrání osmistěnných,kteréž jsou smíšenina rozličných kamenců,

což zasluhuje zvláštního povšímnutí. Pokládá se za to, že se srovná

vají ve všech kamencích nejmenší částečky prvkův jich v té míře

velikostí a vnitřným uspořádáním, že nepřekážejí sobě dost málo,

nýbrž zastupují se. Tato rovnost rozmanitých hmot a sloučenin

v příčině tvaru a uspořádání slove rovnotvárnost (isomorfis

mus) a kamence jsou vespolek rovnotvárné č. isomorfické.

Křemičitan hlinitý. sloučeniny a smíšeniny kysličníku 96

hlinitého s kyselinou křemičitou mají úkol důležitý v hospodářství

přírody a člověka. Drahně pevných nerostů skládá se z křemiči

tanu hlinitého a popis jich jest položen v oddílu nerostopisném.

Za příklad uvádíme tuto jeden z nejrozšířenějších, živec, po

dvojnou to sůl křemičitanu draselnatého a hlinitého:

KO.3SiO,+Al,O3.3SiO.,.

Zvětráním takových nerostů vzniká hmota tvořitebná č. plastická,

kteráž slove hlína. Táž jest křemičitan hlinitý, smíšený s větším

menším množstvím kyseliny křemičitá (písku) a kysličníků kovo

vých, čím nabývá rozmanitých barev a zvláštních jmen, jako na

př. bílá hlína dýmková, valchovka, porculánka č. kaolin, jíl šedý

a žlutý, hlína hnědá (okr, umbra) a červená (bolus, hrudka).

Hlíny ty srovnávají se vesměs v tom, že lnou více méně silně

k jazyku a mají zápach osoblivý, tak zvaný hlinitý, kterýž po'

chází nejspíš odtud, že přitahují pórovité hlíny do sebe trochu

ammoniaku ze vzduchu.

S vodou poskytuje hlína hmotu měkkou, hnětelnou, kteráž

drží vodu v sobě znamenitou silou. Touto vlastností nabývá ve

liké ceny v orbě, nebot jí jest ornici pojištěna vláha potřebná

k vývoji rostlin. smíšenina hlíny s pískem a uhličitanem vápe

natým slove slín, a jest nejúrodnější druh půdy.

Pro svou tvořitebnost sloužila vlhká hlína již za dob nej

dávnějších k hotovení nádob. Nebot když se vypálí měkká věc

hlíněná, ztvrdne v pevnou hmotu. Záležít pak zcela na čistotě

a jemnosti hlíny, jakého jména dostává se předmětům z ní

zhotoveny'm. , z.
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97 Porculán, kterýž byl Číňanům již od 2000let znám, obje

ven v Evropě teprv roku 1703 od chemika Böttchera, kterýž

měl k rozkazu saského kurfiršta Jáchyma mermomocí dělati zlato.

K tomu konci zkoušel, michal a stápčl všelicos, až objevila

se konečně krásná hmota, kterouž zoveme porculánem a kteráž

stala se MíŠni, kde 1710 zřízena prvá továrna na porculán, pra

vým zlatodolem výživy.

Hlína železa prostá, tak zvaná porculánka (v. nerostopis,

str. 44), kteráž nalezá se tu on-de, jest hlavní podmínkou fabri

kace porculánu. Rozemclet se předrobně a přimíchá se k ní čistá

kyselina křemičitá (křemen), živec a křída nebo sádra. Z této

smíšeniny, kteráž chovala se po delší čas ve vlhkém sklepě, dě

  

lají se předměty dílem pouhou rukou na kruhu hrnčířském, dílem

pomocí kadlubů, do kterých se tlačí tenké desky hlíněnć vlhkými

houbami. Zboží suší se ponenáhlu na vzduchu a vypaluje se

po prvé zlehka, přežahuje se. Aby se nepokálelo při tom kouřem

a sazemi, klade se do hlíněných pouzder (obr. 51-), a staví se do

méně horkého oddělení peci porculánové (obr. 52.). Zboží

přežahované jest pevné, čistě bílé, ale má zevnějšek mdlý, hlínovitý, a

lne silně na jazyk, poněvadž ssaje dychtivě vodu do sebe. Pak jest

porculánu ještě třeba glazury (polévání), pročež smočí se do ka

paliny, v níž jest na drobno rozemletá smíšenina porculánová,

kteráž jest přísadou dolomitu učiněna poněkud roztopitelnější.

Zboží takto. glazurované vypaluje se na čisto nejprudším ohněm,

jejž poskytuje bílý žár. _..~„.
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Nejlepší porculán jest zcela bílý, velmi tvrdý, křeše ocílkou,

má lom lesknavý, lasturný a jest prosvítavý. Tenké nádoby mají

zvuk jasný a čistý, skoro co kov. Porculán obsahuje v sobě ve

stu as 60-70 č. kyseliny křemičité, 20-30 č. kysličníku hlini

tého, 3-6 č. žíravin. V anglickém porculáně jest méně kyseliny

křemičité, as 40 setin, proti tomu však as 30 setin popele z kostí

a 20-25 setin kysličníku hlinitého; glazura jeho jest olovnatá.

Malování porculánu děje se barevným sklem (odst. 83.), na

drobno se silicí terpentýnovou rozetřeným, kteréž nanese Se štětcem

na glazuru porculánu a vpálí se pak horkem mírnějším ve zvláštní

peci muflové (obr. 53.).

Lepšího druhu fajans (Fayence) má lom zemitý, jest však

bílá a má glazura ze snadno roztopitelného skla olovnatého. Špat

nější zboží toho druhu jest na lomě šedé, žluté nebo červené a

polévá se bílou glazurou, skla olovnatého s přísadou kysličníku

cíničitého.

Obyčejné zboží hrnčířské dělá se z hlíny mastné, velmi pla

stické, ale hnědé, a buď nepolévá se, jako na př. hrnky na kvě

tiny, trubky k odvodňování luk a t. d., nebo dá se mu povlaka

skla olovnatého. Zde pak sbíhá se někdy, že nevypálí se zboží

dosti silně pro ušetření paliva, pročež neslije se kysličník olovnatý

dokonale se sklem a jedovatí pokrmy nádobím takovým. Proto

voltež se vždy nádoby prudce vypálené, jasně znějící o čiré gla

zuře. Glazuru úplně neškodnou a lacinou poskytuje 16 částek

pemzy a 1 č. burele. Kamenina, kteráž Slouží zvláště ke

džbánům na minerálné vody, ke džbánům, v nichž rozesílá se

olium a jiné kyseliny, vody mineralné a t. d., nabývá glazury na

ten způsob, že hodí se sůl kuchyňská (Chlórid sodnatý) do peci

na bílo rozpálené a nádobami naplněné. Sůl mění se v páry a

pokrývá nádoby vnitř i vně, tvoříc na nich povlaku snadno roz

topitelného skla sodnatého.

Nelze zde mlčením pominouti dýmky hlíněné, kteréž nastu

pují v Kolíně nad Rýnem křehké živobytí svoje a netřeba ko

nečně dlouhých výkladův o tom, že cihly jsou nejsprostším zbožím

hlíněným, jež mají obyčejně silně červenou barvu od kysličníku

železitého.

Z nerostu dosti vzácného, lazuritu, nabývalo se za

starších časův rozemletím na nejjemnější prášek drahocenné, pře

krásně modré barvy, ultramarinu. Chemickým skoumáním

vyšetřilo se, že sestává tento nerost z některého sirníku natria a

křemičitanu hlinitého, i poštěstilo se objeviti dobývání oné pře

krásné barvy, jež děje se společným vypálením řečených hmot, smí~

šených v přiměřených poměrech. Tím snížila se cena ultramarinu

tak znamenitě, že, ješto míval cenu Zlata, slouží nyní kšnatírání zdí,

k hotovení čalounů, k modření prádla a papíru, anoi vápna kbí

lení at. d. Vyrábění ultramarinu děje se as takto: 100 částí

hlíny porculánové, 100 č. pražené soli Glauberovy a 17 č. uhlí

Schoedlerova Kniha p'řłrody I. Druhá vydání. 23
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rozbijí. se na drobno, smícbají se a pálí se. Pálená smíšenina ro

zemele se a vypírá se důkladně, jest zelená a prodává se též co

ultramarin zelený. Zahřívá-lí se opětně s přísadou 4 setiu

síry na vzduchu, nabývá se modrého ultramarinu, jenž vypírá se

též řádně. Jest prášek nad míru jemný, překrásné modrý, .v těle

neškodný a nad míru stálý. Kyselinami však pozbývá svéíbarvy,

pouštěje sírovodík, i silným žárem ruší se. Libra pravého ultra

marinu stála roku 1820 600 zl.; libra strojeného ultramarinu 1828

140 zl.; 1832 7 zl.; nyní prodává se dle jakosti za zl. 0,13'-0, 90.

b) Těžké kovy.

21. Ž el e z o.

Ferrum', znak: Fe : 28; hutnost : 7,8.

90 Řada těžkých kovů Začniž se železem, tímto nejdůležitějším

a nejdrahocennějším všech kovů, z něhož knjeme pluh, kterýmž vzdě

láváme svou půdu, a meč, kterýmž hájímeji. Dějiny vypravují nám o

národech, kteříž zchudli i s nadbytkem zlata, jakož i o jiných,

kteříž i o železo dostoupili ku pravému zdroji bohatství, k čin

nosti průmyslné. ~

~ V oddílu nerostopisném popíšeme rozmanité rud , kteréž

slouží k dobývání železa; jestit jich veliká hojnost v echách a

Moravě, Stýrsku, Německu, Anglii, Švédsku a na Urále. Pod

statné součástky všech těchto rud jsou železo a kyslík, jsout

vesměs kysličníky, jimž dlužno odejmouti kyslík. K tomu konci

rozbijí se rudy z dolů vytěžené na malé kousky, míchajíse suhlím

dřevěným nebo kamenným a sypou se do peci veliké č. vy

soké (obr. 54.), jejíž dolná část naplnila se prvé dřívím a uhlím.

Toto zapálí se a trvá v nejprudším řeřavění ustavičným proudem

horkého vzduchu, hnaného do peci dmychadly. Shořením uhlí

v dolné části peci a působením zplodin hoření ve žhavéł uhlí

vzniká kysličník uhelnatý auhlovodík, kteréž plyny, dotýkajíce se

s rudamižhavými, odnímají jim kyslík; vyloučené železo taje a

stéká do zpodu peci c, odkud vypouští se časem. Ješto stápí sc

na ten způsob dolná vrstva rudy, nastoupí místo ní vyšší a poně

vadž se dosýpá horným otvorem ustavičně čerstvá smíšenina

rudná, koná se práce ve vysoké peci po 18 až i 30 měsíců bez

přítrže, až poruší konečně stálé horko zdi peci a jest třeba opra

vení nebo přestavení jí. ~

' Železo však není jediným výrobkem vysoké peci. V radách

byvají ponejvíce přimíšeniny kyseliny křemičité, kysličníku hlini

tého a vápna, kteréž horkem, jímž vytápí se železo, slévají se na

tmavé sklo, řečené škvára č. struska, a stćkají s železem

dolů. Poněvadž jest struska řidší, pluje svrchu a čas k času vy

bírá se 'zz peci, načež ztuhne ve sklovitou hmotu. Pokrývajíc na
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ten způsob žhavé železo, chrání je před přístupem vzduchu, kte

rýž by je okysličil opět. U vysoké peci nelze teda pracovati beze

strusek, a nemají-li rudy v sobě součástek, jichž jest třeba k utvo

ření jich, dává se k nim přísada způsobilých k tomu nerostů,

zvláště vápna, kteréž tvoří strusku snadno roztopitelnou. Vzduch,

ncházející z horného otvoru peci, z tak řečené kychty, má

v sobě mimo kyselinu uhličitou vždy ještě kysličník uhelnatý a

uhlovodík. Jest tudíž hořlavý a tvoří plamen kychtový, kte

rýž slouží k zahřívání vzduchu do dmychadla.

 

Druhy železa.

též v něm, podlé poměru pak, v němž sestupuje se s železem,

vznikají tři hlavní druhy tohoto, totiž: 1. železo velmi ubelnaté

č. litina. 2. Železo uhlíku prosté č. kujné. 3. Železo málo uhel

naté č. ocel.

1. Litina slove kov, jenž vytéká přímo z vysoké peci. Ve

stu liber mívá 4 i 5 liber uhlíku. Buď jest všechen uhlík s že

lezem sloučen, a tu jest železo bílé, lesknavé, tak řečená litina

lesknatá č. lupenatá, kteráž taje sice snadno, ale tuhne ne

pravidelně na hmotu nad míru křehkou a tvrdou, pročež nehodí

se ke zboží litému, aniž ku kování, nýbrž slouží k vyrábění ostat

Uhlik slučuje se s železem a rozpouští se 100

23*
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ních druhů železa; anebo jest část uhlíku do železa pouze vtroušena

ve způsobě malých šupinek grafitových, což mu dává barvu šedou

až černošedou, jakouž má litina obyčejná čili šedá. Tato roztápí

se teplem as l600° na hmotu řídkou, kteráž vyplňuje snadno

všecky částky kadlubu z písku zdělaného, chladnutím stahuje č.

smrštuje se pouze o 11h, setiny a poskytuje tudíž lité zboží všeho

druhu, Zvláště kamna, desky k ohniskům, avšak i předměty ozdobné.

Železo to jest lomu zrnitého, tvrdé a velmi křehké, pročež nemůže

Se kouti; lze však je pilovati, vrtati a vzdělávati na sonstruhu.

2. Železo holové č. kujné jest téměř čisté železo a

připravuje se z litiny, když se pálí tato v prudkém proudu vzduchu,

čímž shoří uhlík v ní obsažený téměř do poslední stopy. Nej

podstatnější vlastností jeho jest znamenitá pevnost, pročež lze

je snadno kouti, vytáhnouti na tenký drát a vyváleti na tenký

plech. Na lomu jest Šedé a klikaté, zpracováním vyleští se však

na povrchu adostane barvu bílou. Poněvadž má tvrdost skrovnou,

nehodí se k nástrojům ostrým. Kované železo roztápí se teprv

nejsilnějším bílým žárem as při 20000. Různé kusy jeho nelze

teda spojiti roztopením, ale rozpáleny na červeno změknou, a po

loží-li se na sebe, spojují se kovánim nebo tlačením Snadno v je

den, svaří se.

3. V oceli jest 1 až 2 setiny uhlíku. Vyrábít se buďto

z litiny jako železo kujné, odejme-li se oné uhlík pouze z části,

anebo též ze železa kujného, přidá-li se do něho uhlíku. Ocel

onou cestou dobytá slove ocel zkujněná č. surová. Žene-li

se roztopenou litinou proud horkého vzduchu, dostane se ocel

B e ssemerská, zvláště způsobilá ku předmětům těžkým a tvrdým.

Z kujného železa vyrábí se ocel tím způsobem, že obloží se tenké

pruty jeho v hlíněných truhlících prachem uhelným a pálí se po

delší čas, čímž vstupuje uhlík ponenáhlu do železa a mění je v tak

řečenou ocel cementovou. Děje-li se podobně s většími kusy

železa, zocelí se jen povrchuě, či cementu jí se. Oba tyto

druhy oceli nejsou nikdy dokonale stejnorodné ve všech částkách

hmoty své; proto svaří se více kusův jí, rozkují se a spojují se

kovánim zas, což slove vydělávání č. raffinování oceli,

nebo způsobí se stejnorodnost úplná roztopením oceli, čímž na

bývá se oceli lité. Tuto lze též připraviti, roztopí-li se litina

s železem kujným v přiměřeném poměru.

Ocel poskytuje příklad nad míru poučný, kterak tatáž hmota

může rozdílným uložením částeček svých nabytí přerozdílných

vlastností.

Původně srovnává se ocel ve svých vlastnostech na mnoze

se železem kujným. Jest měkká, velmi kujná, ale snadněji roz

topitelná onoho, nebot taje teplem l700--1900°. Barvy jest též

šedé až šedobílé, avšak nechá se nad míru krásně leštiti a nabývá

tím silného lesku. Ochladí-li se však ocel žhavá náhle smočením

do chladné vody, kalí-li se, dozná tím proměny v celé své pod
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statě, nebot jest pak na nejvýš křehká, tudíž nekujná, ale tvrdší

všech hmot mimo démant a hraněný kysličník hlinitý. Rýpát

sklo snadno a s tou příčinou praví se, že jest tvrdá co sklo.

Proto strojí se z kalené oceli všeliké nástroje, kteréž vymáhají

veliké tvrdosti, jakož jsou zvláště pilníky, vrtáky a jehly.

Zahřívá-li se ocel kalená a chladí-li se pak ponenáhlu,

pozbývá tím vlastností svých a jest opět měkká a kujná co ocel

surová. Proměna ta děje se tím dokonaleji, čím více se zahřívá

tvrdá ocel, a lze tudíž přiměřenou teplotou dosíci stupňů střed

ných, kde nabývá ocel při veliké tvrdosti též kujnosti, čehož jest

naskrze třeba ke všemu téměř užívání jí, zejména při nástrojích

krájivých.

Zahříváním či tak řečeným napouštěním mění vyleštěná

ocel i barvu svou, nejdříve totiž nabude barvy bledě žluté, pak

tmavěji žluté, oranžové, červené, tmavočervené, fijalové, modré a

konečně modročerné, barvy temnější pak objevují se v teplotě vždy

větší. Toto barevné nabíhání oceli jest tudíž výborným pro

středkem k naznačení teplot, jichž jest jí třeba podstoupiti, aby

byla nejzpůsobilejší k určitým účelům. Ona řada barev vidí se

velmi zřetelně, když drží se jehla na pokraj plamene svíčkového;

nejteplejší místo jest pak černé a odtud k místům méně horkým

vyskytují se všecky barvy dotčené.

Téměř všecky předměty ocelové kují se' předně Z měkké surové

oceli, po té kalí se akonečně napouštějí se do jistých odstínů, jakž

tuto naznačíme některými příklady: nejlepší nože napouštějí se

bledě žlutě; břitvy a perořízky zlatožlutě; nůžky, sekery,

dláta, nože obyčejné hnědě až purpurově; čepele, Zpruhy

hodinové, vrtáky jasně modře, a konečně plechy k pilám

tmavo mvodře.

Sloučeniny železa: Rozpustné sloučeniny železa mají chut

zvláštní, zasládle kovovou až trpce stahující; smíšeny s hmotami,

tříslovinu v sobě obsahujícími, na př. s odvarem duběnek nebo

kory dubové (třísla), poskytují sloučenina fijalovou až modročernou

(inkoust). Téměř ve všech sloučeninách svých má železo účinek

rozhodně léčivý, zvláště v krvi. Popíšeme je tuto vtom postupu,

jak odvozují se jedny z druhých při dobývání.

Sirník železičitý, FeS„ nerost nad míru obecný, slove

pyrit, kyz železný anebo kyz naprosto a má barvu mo

saznou, lesk kovový, složení krystalovité. Sloužít k vyrábění síry,

poněvadž pouští pálením až polovici své síry a mění se na sirník

železnatý; praží-li se na vzduchu nebo zvětrá-li, mění se na

síran železný, FeO.SO3. Sirník železnatý, FeS, jehož

užívá se často k dobývání sirovodíku (odst. 43), připravuje se

mírným žíháním smíšeniny ze síry a železa (viz též odst. 109. a 115.).

Síranu železnatého, FeO.SO3+7HO, obecně známého

jmenem Skalice zelená č. nickamínek zelený, nabývá

se v krásných zelených hráních okysličením přirozených sirníků

l0l
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železa a vyloužením; též vyvářeji se strusky zkujňovací nebo oce

lek kyselinou sirkovou. Hojně nabývá se jí u vyvinování sirovo

díku a dobývání kamence. Náležít k Solím nejlacinějším (cent

za 21/, až 3 zl.) a dochází důležitého užívání k dobývání téměř

všech ostatních sloučenin železa, zejména modří berlínské, inkou

stu, k způsobení fijalových a černých barev na suknech, jakož

i k dobývání české kyseliny sírkové. Roztok zelené Skalice vlévá

se začasté do záchodů, aby se zapudil nelibý zápach jich. V Ra

kousku dobylo se jí r. 1865 53.218 centů v ceně 61.130 zl.

Kysličník železnatý, FeO, čistý jest málo známý. Jeho

hydrátu, FeO.HO, nabývá se v ten způsob, že porazí se roztok

síranu železnatého žíravým draslem; jest bílý, barví se však oka

mžitě na zeleno, černo a konečně na hnědo, měně se na hydrát

železitý.

Kysličník železnato- železitý, FeO.Fe„O3 : Fe30,.

Tento složený kysličník železa nachází se co nerost magnetit,

památný pro magnetické vlastnosti své, v pravidelných černých

osmistěnech lesku polokovového nebo v kusech colistvých, a jest

výtečná ruda železná. Vzniká, spálí-li se železo v kyslíku, nebo

pouštějí-li se páry vodné na žhavý drát železný (tuto v drobno

hledných hráních; srov. odst 31.). Kovářská okuje jsou podo

bného složení, ale převládá v nich kysličník železnatý (mívají

vzorec 6FeO.Fe,O3).

Kysličník železitý, Fe,O„ jest co nerost velmi hojně

rozšířen a slove hématit (lesklá ruda železná, krevel, červená

ruda železná); jest zbytkem dobývání české kyseliny sirkové

(odst. 41). Prášek jeho jest barvy tmavě cihlové a slouží co barva

a k leštění skla ikovův jmenem červeň anglická, kolkotar

aneb caput mortuum (mrtvá hlava). Okr, hrudka červená,

pískovec červený a j. v. drží jej v sobě co součást barvivou.

Hydrát železitý, Fe,O3.HO, jest v přírodě velice roz

šířen co hnědel č. hnědá ruda železná. Jest žlutý až i hnědý

a uděluje mnohým nerostům podobnou barvu. Čistý připravuje

se z chlóridu železitého přidáním ammoníaku co beztvárná sraže

nina temně rudohnědá, a slouží v lékařství, zejména co protijed

arseníku (odst. 51); tolikéž tvoří se, když leží železo na vlhkém

vzduchu, co tak řečená rez železná; horkem pouští svou vodu

hydrátovou a červená, měně se na kysličník železitý, podobně

děje se též s nerosty, v nichž jest obsažen.

Uhličitan železnatý, FeO.C0„ náleží jmenem ocelek

č. siderit- k nejdůležitějším rudám želczným; vylučuje se z roz

toku zelené Skalice přidáním uhličitanu sodnatého co sraženina

bílá, jež však zelená rychle, černá a konečně hnědne, pohlcujíc

kyslík a měníc se konečně v hydrát železitý. Nerozpouští se ve

vodě čisté, ale v takových vodách, kteréž obsahují v sobě k yse

linu uhličitou, a roztoky toho druhu, v nichž jest co dvoj

uhličitan obsažen, slovou vody železnaté č. ocelky. 'ł
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Chlórid železnatý, FeCl, tvoří se, roZpustí-li se železo

v kyselině solné; ze sehnaného roztoku vyrůstá v bledě zelených,

vodnatých hráních.

Chlórid železitý, Fe,Cl3, vylučuje se v červenožlutých,

vodnatých hráních ze Sehnaného roztoku železa v lučavce králov

ské (odst. 45.). sloučeniny té užívá se v lékařství a barvířstvi.

Žlutá sůl krevná, FeCy+2KCy+3HO, čili ferro

kyanid draselnatý, jest zvláště památná sloučenina železa,

kteráž tvoří se pálením uhličitanu draselnatého s uhlím dusična~

tým a s pilinami železnými. Původně zuhlovala se k tomu konci

zaschlá krev; nyní berou se po výtce odstřížky kůže, chlupy, vlna,

paznehty, rohy a j. v. Pálená hmota vyváří se vodou a z roztoku,

jenž učistil se stáním, vyrůstají chladnutím překrásné žluté hráně

ferrokyanidu draselnatého. Nenít jedovatý, ale slouží k dobývání

kyanovodíku (viz odst. 65) i ostatních sloučenin kyanových. Roz

tok jeho poskytuje se solemi železnatými sraženinu bělavou, se

stávající z kyanidu železnatého, FeCy, která však nabývá

rychle barvy modré, vždy temnější; se solemi železitými posky

tuje hned tmavomodrou sraženinu, kteráž slove modř Berlí n

ská (druhy méně čisté) nebo Pařížská. (druhy nejčistší). Žlutá

sůl krevná vyrábí se v Jindřichově Hradci '(800 centů do roka)

a cent prodává se za 70 zl.

Červená sůl krevná., FezCy3 +3KCy-ł-HO, čili ferrikyanid

draselnatý, dostává se v temně červených hráních, odejme-li

se roztoku 2 rovnomocnin žluté soli krevné 1 rovnom. draslíku

chlórem, kterýž pouští se do onoho. Tato sůl dává se solemi

železnatými sedlinu temně modrou, řečenou modř Turnbullo va,

nesráží však solí železitých. Cent za 165 zl.

Modř Berlínská i Turnbullova, barvy to překrásné,

v barvířství mnohonásobně užitečné, nejedovaté, jsou sloučeniny

kyanidu železnatého, FeCy, s kyanidem železitým, Fe,Cy3:

Modř Berlínská z 2Fe,Cy3 + 3FeCy : Fe,Cy._„

Modř Turnbullova : 178,055, 't' 3FeCy : FeăCy,

22. Mangan.

Znak: Mn z 27,5; hutnost z 8.

Mangan jest po železe nejobecnějším kovem těžkým, ač na

leZá se zřídka kde v množství velikěm. Budet sotva jaké rudy

železné, v níž by nebylo manganu, a bývá tudíž i v železe oby

čejně něco manganu, někdy až 4 i 6 setin. Mangan jest šedobílý,

nad míru nesnadno roztopiteloý, měkký a křehký. Poněvadž oky

sličuje se na vzduchu a ve vodě, rozkládaje tuto, nedochází

užívání. .

Kysličník mangan-ičitý, MnO2, slove obecně burel

(pyrolusit) a dává na papíře čáru černošedou č. burou. Propou

'02
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štít snadno část kyslíku svého, pročež slouží zhusta co okysličo

vadlo, k dobývání kyslíku (odst. 26), k čištění skla (spaluje při

míšeniny uhelnaté a okyslíčuje kysličník železnatý na málo bar

vivý kysličník železitý) a při dobývání chlóru (odst. 44) a jódu,

jest tudíž tělo chemikovi nejvýš důležité. V Rakousku dobylo se

ho r. 1865 7102 centy v ceně 9708 zl. Cent nejlepšího burele

prodává se za 7 zl.

S burelem nalezá se často kysličník manganitý Mnzoz,

čili braunit, jakož i hydrát Inanganitý, řečený man gauit, kte~

réž mají vryp hnědý, čímž rozeznávají se od burele.

Kyslíčník manganatý, MnO, barví sklo na fijalovo; solí

manganaté jsou bílé nebo růžové.

Když se pálí kysličník manganičitý po delší čas se žíravým

drdslem, rozpouští se pak část slitiny ve vodě barvou krásně zele

nou a to jest manganan draselnatý, KO.Mn03. Jest-li roztok

tento poněkud rozředěný, mění svou barvu na vzduchu ponenáhlu

v krásně purpurovou, a pak drží vsobě kapalina nadmanganan

draselnatý, KO.Mn,O„ kterýž však rozkládá se tolikéž pone

náhlu, pročež jest roztok konečně bezbarvý, osadiv všechen man

gan co kysličník manganičitý. Za příčinou zvláštního chování

tohoto dostalo se oné zelené sloučenině názvu chamaeleon

minerale (barvoměnec nerostný). Červený roztok nadmangananu

draselnatého slouží nyní hojně k čištění vzduchu, vody hnilé

a masa nahnilébo, k rušení výparův a k barvení na hnědo.

23. C h r ó m.

Znak: Cr : 26,7; hutnost : 6,8.

104 Kov tento jest známý teprv od roku 1797 a méně rozšířený

předešlých, ale přes to nad míru zajímavý. Téměř všecky slou

čeniny jeho vynikají totiž překrásnými barvami, odkudž řecké

Jméno kovu (chróma : barva, po česku: barvík). Jet nad míru

nesnadno roztopitelný, železu podobný, velmi tvrdý a nedochází

dosud užívání. '

Chróm nachází se v přírodě co chrómit, kterýž sestává

Z kysličníku železnatého a chrómitého, FeO.Cr,O_.„ a bývá vrostlý

v hadci. V Rakousku dobylo se ho r. 1865 17.238 centů v ceně

17.592' zl. (hlavně u Kraubatu v Štýrsku). Chrómit na prášek

rozblty pálí se s draslem na vzduchu, čímž tvoří se kyselina

chromová, kteráž slučuje se s kyslíčníkem draselnatým\ na

chroman draselnatý, KO.CrO3; tento vylouží se vodou, kroz

toku přidá se kyselina dusičná pro vyloučení kyseliny křemičité a

hraní pak z něho dvojchróman draselnatý, KO.2CrO3, sůl

to krásně červená, ve vodě rozpustná, z níž strojí se veškeré

ostatní sloučeniny chrómu (cent prodává se za 35 zl.). Přidá-lí

se k roztoku jeho dostatečné množství drasla, mění se v chró

man draselnatý, jehož hráně mají barvu cítronovou. Roz
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pustné sloučeniny chrómu působí dávení a jsou jedovaté. Připo

mínáme dále:

Kysličník chrómitý, Cr,03, dostane se co prášek krásně

zelený, odejme-li se kyslík kyselině chromové, zahřívá-li se na

př. dvojchróman draselnatý se sirou, škrobem nebo salmiakem.

Podle způsobů přípravy, jichž známe hojnost, jest barva jeho více

méně skvělá. Užívání má hojné co barva velmi stálá a nejedo

vatá, zvláště k malbě na skle a porculáně.

Kyselina chromová, CrO3, vylučuje se ve způsobě čer

vených jehliček, když se smísí nasycený roztok dvojchrómanu dra

Selnatého s anglickou kyselinou sirkovou. Jest znamenité okysli

čovadlo a sloužívá v té příčině i volná, i ve sloučeninách svých.

Chlórid chrómitý, Cr,Cl3, jest sloučenina, hranící v lu

penech lesknavých, temně růžových až fijalových, kteráž slouží

k barvení papíru na čalouny.

Podvojná sůl ze síranu chrómitého a síranu drasel

natého, KO.SO3+CI'.,O3.3SO3+24HO, kteráž dostane se přidá

ním lihu a kyseliny sírkové do roztoku dvojchrómanu draselnatého,

tvoří překrásné hráně barvy granátové; slove kamenec chró

mit ý (viz odst. 95) a slouží k vydělávání koží i k barvení.

Chróman olovnatý, PbO.CrO3, jest nejkrásnější barva

žlutá, která dochází v rozličných odstínech mnohonásobného uží

vání. Připravujet se, slíje-li se roztok některé soli olovnaté s roz

tokem chrómanu draselnatého a slove žlut chromová. Louhem

žíravým zčervená temně a pak zove se červeň chromová č.

rumělka rakouská, kteráž jest chróman dvojolovnatý,

2PbO.CrO3. Mícháním žluti a červeni chrómové nabývá se barev

oranžových.

Chróman rtutičnatý má krásnou barvu rumělkovou a

dává pálením krásně zelený kysličník chrómitý.

24. N i k l.

Znak: Ní=29,5; hutnosť: 8,8.

Nikl nachází se ve.,všech radách svých sloučen s arsénem,

nebo s arsénem a sirou, zvláště hojně v Rudohoří. Dobývání

čistého kovu jest velmi obtížno, poněvadž bývají s ním v rudách

vždy kovy jiné, zvláště měď, vismut, stříbro, železo a kobalt a

poněvadž tento v celém svém chování chemickém srovnává se

s niklem. Z rud takových dobývá se prvé stříbra, vismutu nebo

šmolky, při čemž dostane se niklovina, slitina to z niklu s ko

baltem, mědi, železem a arsénem. Tato roztápí se v proudu vzduchu

k okysličení železa, jež mění se přísadou ve strusku, načež děje

se podobně i s kobaltem. Po té praží se niklovina k vypuzení

arsénu, pálí se se sodou a salnytrem a vyváří se vodou. Zbýva

105

jící kysličníky uiklu, kobaltu a mědi míchají se s moukou na :'l

těsto, z něhož krájí se kostky, jež odkysličí se pálením, načež
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íeští se ještě. VJáchymově dobylo se ho takto r. 1865 62,3 centů

v ceně 16.366 zl.; mimo to dobylo se téhož roku vRakousku 380

centů nikloviny a 10.169- centů rud niklových v Uhrách.

Nikl prodává se obyčejně v podobě malých kostek barvy

ocelové, do červena se klonící, čistý však jest témeř stříbrolesklý,

tvrdý, dokonale tažný a, kujný, pevnější železa, leštitelný a-stálý

na vzduchu, ve vodě i v ohni. Magnetem přitahuje se. Soli

nikelnaté jsou zelené. Hlavně slouží ku přípravě pakfongu č.

ar gentanu (odst. 113) a jiných slitin, tolikéž velmi podobných

stříbru, z nichž razí se v některých zemích drobné peníze.

'IL .

25. Kobalt. '

Znak: Co Z: 29,5; nutnost :ť 8,5.

Kobalt jest téměř nerozlučitelným druhem niklu :ve všech

rudách. K dobývání jeho slouží v Jáchymově modrá struska ko

baltová po dobývání niklu, kteráž zadělá se s kyselinou sirkovou

a pálí se mírně. Horkou vodou vytáhne se pak hlavně jen síran

kobaltnatý a nikelnatý, jenž mění se sodou v uhličitany; tyto

rozpouštějí se v kyselině Solné a vaří se s roztokem chlórového

vápna, čímž sráží se hydrát kobaltitý, načež poráží se vápnem

i hydrát niklitý; z těchto kysličníků stroji se soli obou kovů, nebo

dostanou se z nich uhlím kovy samy. Kobalt má barvu ocelovou,
leští se pěkně, jest velmi tažný, kujný a pevnějšív železa, přitahuje

se magnetem, roztápí se nad míru nesnadno (nesnadněj niklu) a

nemá dosud užívání. ' \ k'

; Kysličník kobaltnaty' dává sklu barvu velmi 'temně

modrou. Roztopí-li se pražené rudy kobaltové se smíšeninou na

sklo draselnaté, dostane se modré sklo kobaltnaté, jež pouští se

do studené vody, aby zkřehlo, načež rozemilá se na drobný

prášek. Tou cestou nabývá se krásné a stálé barvy modré, vůbec

známé jmeny šmolka č. modř česká (azur), kteráž jest po

prvé připravena 1540 v Neudeku v Čechách a sloužívala zvláště

hojně co modřidlo prádla a k nátěru (cent za 22-45 Zl.). V Če

chách nevyrábí se více a zaujal místo její ultramarin strojený.

, Soli kobaltnaté jsou růžové a modraji teplem, pročež slouží

zředěný roztok chlóridu kobaltnatého co inkoust sympath'e

tický, Píše-li se jím na papíře, nevidí se písma; toto teprv

objeví se, ,temně modré, zahřeje-li se list, a zmizí zas chla

dnutím. Přidá-li se k roztoku kobaltnatému kapka chlóridu žele

zitého, jeví se písmo krásně zelené.. « -

I

ł'

. 3,. 26.' cín k. .
_ Zin'cum; znak: 'Zn:32,6; hutnost: 6,8; bod tániz'rz 412K).

. , v _ a

,-- › Kov, tento nemá valného rozšíření, 'ale sloučeniny ?jeho jsou

v ,některých zemích velmi hojné, zvláště křemičitan cinečnatý,
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kterýž nazývá se kalam-ín a nachází' se spolu s uhličitanem

cinečnatým (Smithsonitem), hlavně v Krakovsku, Slezsku, Koruta

nech a Porýnsku. Cinku dobývá se z něho v ten způsob, že praží

se a pálí se s práškem uhelným. Poněvadž však cink v té teplotě,

kde odkysličnje se, těká již v parách, slouží k dobývání jeho pří

stroje překapovací rozličné úpravy. Jest kov modrobílý, silného
lesku a krásného zvuku (cinká jako zvonek, po čemž jest ona

zván). . V obecné teplotě jest křehký, v teple 100-150° jest

nadán značnou tažností a kujnosti, ale křehne zas teplem vyšším.

Rozpálí-li se na vzduchu do 500°, zapalnje se a hoří plamenem

velmi skvělým, dávaje kysličník cinečnatý. Kyselinami i pokrmy

našimi porušuje se snadno. Užívání má v podobě plechu ku po

krývání střech, na žlaby a trouby, dále ke zboží litému, k pocín

kování železa, co přísada do drobných penízů. Též jest součást

kou důležitých slitin, mosazi a pakfongu. Chcmíkové potřebují

ho hlavně k dobývání vodíku. V Rakousku dobylo se ho-r. 1865

34.611 centů v ceně 336.467 zl. ›

Sloučeniny cinku mají v těle účinek jedovatý, předně k dá

vení, některé však jsou váženy co blahodárné léky zevnitřné,

zvláště očí, jakož zejména kysličník cinečnatý, Zn0„kterýž

slove též bílé nic, a Síran cinečnatý, ZnO.SO3, jenž slovev

někdy též kamínkem na oči. Onen stroji se v továrnách spále

ním cinku a slouží co bílá barva k natírání jmenem běloba

cinková. Nad bělobujolověnou vyniká tím, že není jedovatý, ne

černá Sírovodíkem a jest lacinější (cent nejčistší b c korunové za 22 zl.).
Síran cinečnatý č. vSkalice bílá tvoří se při dobývání vodíku

(odst. 31), stroji se v hutích pražením blejna cinkového

(sfaleritu), ZnS, a vyloužením pražené rudy. Hraní v bezbarvých

hranolech chuti hnusné trpké a slouží též v tiskařství kartounů

a ku pocinkování "galvanickému (cent za 11 zl.). “v ?1
'x iUd A

'IZSHIL

27. C i n. „n .

Stannum; znak: Sn:59; hutnost:7,3; bod tání:235°C.

Cín jest po stříbře nejkrásnější z kovů bílých a brává se-pro

svůj lesk a nezměnitelnost na vzduchu Zhusta k nádobí a náčiní

kuchyňskému. Hlavně nalezá se sloučen s kyslíkem co ruda.

cí nová (kassiterit), kteráž jest kysličník cíničitý a poskytuje

pálena s uhlím čistý kov. Nejlepší cín přichází zvýchodné Indie

a Anglie, méně čistý jest saský a český (v Slavkově a Cinvaldě,

r. 1865 372 centy v ceně 22190 zl.; cent angl. cínu za 71 21;).

Ohýbajíli se pruty cínové, vydávají ze sebe zvláštní skřípavý zvuk,

jenž slove vrzání a má původ svůj v krystalovitémsložení cínu.

Někdymívá cín v sobě arsén, anebo jest úmyslně porušen'olovem,

ł

i a tudíž jest v obou případech nebezpečný. l» -
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Kov tento slouží k zboží litému, k nádobí a náčiní chemi

ckému, roztepává se na Šalbici čili folii cínovou (stanniol),

kteráž slouží k obalování rozličného zboží, pokládání zrcadel a

strojův elektrických, a zejména potřebuje se ho k tomu konci,

aby se chránilo železo před rušivým účinkem vzduchu; železný

plech cínuje se totiž, nebo lépe řečeno, slevá (leguje) se S cínem,

načež slove plech bílý č. pocínovaný a dochází užívání pře

rozmanitého adůležitćho. Cínování má místo též u nádobí mědě

ného, jež nabývá tím způsobilosti k připravování pokrmů, nebot

cín neporušuje se těmito. O některých slítinách cínu zmíníme se

u mědi, jiné pamětihodné jsou tyto:

Pájka plechařská (Schnellloth) ze 2 č. cínu a l č. olova.

Nepravé stříbro listěné č. pěna stříbrná jest slitina

cínu s cinkem, roztepaná na tenké lístky; slouží co barva stříbrná.

Slitina snadno roztopitelná, z 8 č. vismutu, 5 č.

olova, 3 č. cínu taje teplem asi 94:,50 C. (Newtonův kov); slitina

2 č. vismutu, l č. olova, 1 č. cínu teplem 94° C. (Rose-ův kov);

slitina 1-2 č. kadmia, 7~8 č. vismutu, 2 č. cínu, 4 č. olova te

plem as 70° (Woodův kov); slitina 3 č. kadmia, 8 č. olova, 15 č.

vismntu a 4 č. cínu roztápí se teplem 65° C. a slouží k spájení

kovů ve vřelé vodě.

Ze sloučenin cínu přípomínáme tyto:

Kysličník cíničitý, SnO2, jenž nalezá se v přírodě co

ruda cínová, tvoří se co bílý. nerozpustný prášek, když okysličí

se cín kyselinou dusičnou. Tak řečený popel cínový, kterýž

vzniká účinkem vzduchu z roztopeného kovu a slouží hlavně ku

připravování emailu a glazury zboží fajansového, jest smíšenina

z kysličníku cínatého a cíničitého. Kysličník cíničitý slučuje se

raději se zásadami, než s kyselinami a nazývá se tudíž zhusta

kyselinou cíničitou. Ze sloučenin jeho jest nejdůležitější

cíničitan sodnatý, NaO.Sn02, jenž dostane se co hmota bez

barvá, roztápí-li se čistá ruda cínová s hydrátem sodnatým nebo

cín se salnytrem chilským, aslouží hojně v barvířství a tiskařství.

Chló rid cínatý, SnCl, připravuje se vařením cínu se silnou

kyselinou solnou, při čemž jest stále nadbytek cínu, ahraní vbez

barvých hranolech. Odkysličuje velmi Výdatně a dochází v této

příčině, jakož i co mořidlo, jmenem sůl cínová rozsáhlého uží

vání v barvířství a tiskařství. Cent prodává se za 52 zl. Roz

pustí-li se cín v lučavce královské nebo žene-li se chlór do roz

toku soli cínové, dostane se chlóríd cíničitý, SnCl2, kterýž

jest kapalina bezbarvá, zápachu dusivého, dýmající na vzduchu,

jež zahřívá se s vodou-,a hraní pak. Slouží v barvířství co-mo

řidlo a k oživování barev. Barvíři jmenují roztok jeho komp o

zice nebo fyzika. Se salmiakem slučujese na chlóríd cíni

čito-ammonatý, H4NCLSnCl2, kterýž slove barvířům sůl pin~

ková a slouží co mořidlo k barvám růžovým (cent za 62 zl.).
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Sirník cí ničit ý, jehož nabývá se déle trvajícím mírným

žíháním pilin cínových s rovnou částkou síry a salmiaku, jest slou

čenina kovolesklá barvy zlaté, velmi stálá, kteráž sloužívala jme

nem zlato muzívné co zlato malířské a k nepravému po

zlacování a bronzování dřeva, sádry a kovů.

28. O l o v o.

Plumbum; znak: Pb z 103,5; hutnost::11,37; bod tání : 335°C.

Olovo nalezá se obyčejně sloučeno se sírou co nerost barvy

namodrale olověné, silného lesku kovového, kterýž slove leště

n ec olověný (galenit). V Příbrami dělá se z něho olovo

rudné v ten způsob, že praží se rudy na vzduchu, načež roztápějí

se S litinou a struskami železnými. Část síry leštěnce spaluje se

tu vzduchem, ostatek ubíIá mu železo a mění se v sirník želez

natý (PbS-ł-FeIFeS-ł-Pb). Klejt hutí stříbrných (kysličník olo

vnatý), jenž pálí se s uhlím, dává Olovo zkujněné č. měkké,

čistší olova rudného.

Kov tento těžký, měkký, nožem krájitelný jest od nejdávněj

ších dob vůbec známý a béře se u velikém množství v podobě desk

a plechu kolověným komorám, pánvím akotlům vhutích, k trou

bám na vodu a plyn, též roztahuje se na drát a lije se z něho

rozmanité zboží, zvláště koule a broky. Mimo to slouží k sliti

nám, o nichž připomenuto u cínu. V Rakousku dobylo se r. 1865

90.737 centů olova v ceně 1,017436 zl. (hlavně v Korutanech,

Uhrách a v Čechách v Příbrami). Cent prodává se za 14 Zl. 85 kr.

Olovo má pouze na čerstvém průřezu silný lesk kovový a

barvu modrošedou; na vzduchu pozbývá však rychle lesku, pota

hujíc se tmavošedou vrstvou kysličníku olovičnatého, Pb,0. Olovo

neporušuje se kyselinou solnou a rozředěnou kyselinou sirkovou;

kyselina dusičná rozpouští je rychle. Voda překapaná rozpouští

trochu olova, měníc je ve vodnatý kysličník, ješto obyčejná voda

studničná, nesoucí v sobě soli vápenaté, rozpouští ho méně; přece

však není rádno, užívati olova k troubám vodovodův, leč se zvláštní

opatrnosti (jsou-li vnitř důkladně pocínovány).

Sloučeniny olova jsou vesměs jedovaté apůsobí prudké hry

zení, tak řečenou koliku olověnou, proti níž užíváno pramenů

sírovodnatých. Často sbíhají se otravy toho druhu užíváním

nádobí cínového, v němž jest vždy obsaženo olovo, špatně vypá

leným zbožím hrnčířským (odst. 97) a zabalováním do šalbice olo

věné, na př. tabáku Šňupavého.

Kysličník olovnatý, PbO, připravuje se pražením olova

v peci pálací nebo mírným pálením uhličitanu olovnatého co

prášek žlutý, řečený massikot. Roztápí se žárem červeným

na temně žluté sklo olov ěné, jež mění se chladnutím v šupi
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natou hmotu červenavě žlutou, zvanou klejt. V této způsobě

jest uvelikém množství zplodinou vedlejší při dobývání stříbra ze

stříbronosného leštěnce olověného (v Příbrami dostalo se r. 1865

16.906 centů klejtu obecného a 12.660 centů klejtu červeného

v ceně 272.431 zl.). Massikot slouží co barva malířská, žlut

olověná; klejt k dobývání ostatních sloučenin olova, jmenovitě

skla, glazury (odst. 97.), k pokostům, tmelům a flastrům (cent

klejtu červeného za 13 zl. 35 kr.).

Minium č. suřík, Pb3O„ jest sloučenina kysličníku olov

natého s kysličníkem olovičitým, PbO2, kteráž jest pěkně

Žlutočervená až červená. Strojít se z olova, jež mění se poraže

ním v pálací peci prvé v massikot, načež učiní se z něho v méně

horkých místech peci při stálém míchání minium. Rozředěnými

kyselinami vytahuje se z něho kysličník olovnatý a zbývá tmavo

hnědý kysličník olovičitý. Slouží co barva malířská a k barvení

papíru, k dělání sireka k týmž účelům jako klejt, zvláště k dě

lání skla kříštálového, poněvadž jest čistší a pouští? v horku ky-

slík, jímž čistí; se sklo. (Cent za 23 zl.)

Uhličitan olovnatý, PbO.C0„ slove též běloba ajest

veledůležitá barva. Nejvyhlášenější druh jest korutanská, jíž na

bývá se působením horké kyseliny uhličité a par octových v tenké

desky olověné. Tvoří se tu nejdříve zásaditý octau olovnatý (odst.

148);_ten rozkládá se kyselinou uhličitou na bělobu a obojetný

'octan olovnatý, tento mění se kysličníkem olovnatým opět vzása

ditý octan, jenž rozkládá se zas kyselinou uhličitou at. d. Ostatní

způsoby přípravy, ádají se na témž pochodě chemickém. Čistá
běloba,qřečená ti 'iq remžská, jest skvěle bílá, rozpouští se

dokonale v rozře'děné čisté kyselině dusičné a rozeznává se

tím od sprostších druhů, běloby benátské, hamburské a

hollandské, v nichž jest '/„ 2/3 a 3,", rozemletého barytu

(odst. 90). Bělobav slouží k týmž účelům jako klejt a minium,

hlavně však s pokostem olejným co bílá barva malířská a natí

rací. Vyniká nad všecky jiné barvy tím, že kryje nejlépe, že

prosvítá totiž půda jí potřená nejméně, a brává se tudíž za zá

klad téměř všech ostatních barev. Jest však drahá (cent kremž

ské za 32 zl., benátské za 25 zl., hamburské za 22 zl. a holland

ské za 15 zl.), škodlivá zdraví a černá sírovodíkem, pročež Zmáhá

se nyní vždy víc užívání strojeného síranu barnatého a běloby

cinkové (odst. 107) k nátěrům.

Dusičnan olovnatý, PbO.NO5, připravuje se z olova,

klejtu nebo běloby teplou kyselinou dusičnou, hraní v krásných

osmistěnech co porculán bílých a kalných a rozpouští se ve vodě.

Slouží v barvířství a tiskařství (cent za 24 zl.). Kyselinou sir

kovou nebo solnou vznikají v roztoku jeho bílé sraženíny síranu

olovnatého, PbO.SO3, nebo chlóridu olovnatého, PbCl.

Z obou připravují se jiné sloučeniny olovnaté, zvláště žlut

chľómován íunoslnoee'mñm 'set ,seš v sa ein.,- často!

Pia-k
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Sirník olovnatý, PbS, tvoří se co černá sraženina, vede-li

se sírovodík do roztoku olovnatého. Všecky sloučeniny olova jsou

nad míru citlivy na sírovodík, černají jím. -

i"

29. Vismut. .. „

Bismuthum; znak: Bi:210; hutnost:9,8; bod tání:264°.' ' '

h

Vismut nachází' se hlavně samorodný v Rudohoří, zvláště

u. Jáchymova, spolu s rudami stříbrnými, kobaltovými a niklo

vými; Rudy tyto praží se, roztápějí se se sodou, železem a ,váp

n'em, .čímž dostane se. struska, »niklovina (odst. 105.) a Vismut,

a tento vytápí se ,v nakloněné troubě železné. Má barvu bílou,

narůž'ovělou, jest tvrdý, velmi křehký. ›lChladí-li se eroztopený

vismutnenáhle, dává krásné velikév hraně. Užívání dochází k sli-C

tinám; snadno roztopitelným (v. cín). V kyselině dusičné rozpouští

se snadno, vlije-li se však roztok ten do většího množství vody,

vylučuje se z něho nerozpustný zásaditý dusičnan Vismu

tový, BiO3.NO5, kterýž slouží v lékařství a co bílé léčidlo (běloba

španělská). R. 1865 dobylo se v Rakousku 46,48 centů vismutu

v ceně 29.149 zl.

'30. Antimón. a .. ,.

Stibium; znak: Sb z 122; hutnost : 6,8; bod tání : 430° C.

Antimón jest kov nad míru křehký a může se snadno roz

tepati na prášek; má barvu cínovou, maličko nažloutlou, 'složení

lupenaté, hraní snadno a nemění se v obecné teplotě vzduchem;

zahřívá-li se však na vzduchu, hoří skvělým plamenem, pouštěje

hustý dým kysličníku antimónového. Hlavní ruda jeho jest Sirník,

antimónit, z něhož vylučuje se kov, roztápí-li Se s železem,

síranem sodnatým a uhlím, co král antimónový (regulus An

tímonii); v Rakousku r. 1865“ 797 centů, cent za 27 zl. Slije-li

se 1 č. antimónu se 4 č. olova, dostane se liteřina, z níž lije

se písmo kněhtiskařské. Podobná slitina jest Příbramské olovo

110

tvrd é, připravené odkysličením klejtu černého (r. 1865 2809 centů, ' ' l

cent za 13 zl. 35 kr.). Kov britanský (Britannia-metal) jest

slitina z 9 č. cínu a l č. antimónu, kteráž má vzhled' stříbra

a slouží k dělání nádobí jídelného, svícnů, penízů at. d., ale jest

Škodliva zdraví. s :i

sloučeniny antimónu jsou památný pro léčivé působení své

a jsou tudíž z léků důležitějších. U větším množství způsobují

dávení, nýbrž i smrt, v menších dávkách slouží pro pocení. V této

příčině uvádíme: kysličník antimónový, Sb03, který slouží

též co bílá barva olejná a k odkysličování, zvláště však Sirník

antimónový, SbS3, kterýž nachází se co nerost barvy tuhové,
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H2

113

lesku kovového a složení paprskovitého vPříbrami, Milešově a na

Slovensku. Z hornin, do nichž jest vrostlý, vytápí se mírným

žárem a pak slove Antimonium crudum (r. 1865 v Rakousku

5711 centů, cent po 16 zl.). Slouží v ohněstrůjství, co přísada

do sirek a zápalek. Z roztoku kysličníku antimónového vylučuje se '

sírovodíkem sirník antimónový beztvárný co prášek temně pomo

rančový. Ve vřelých žíravinách rozpouští se, ale z chladnoucího

roztoku vylučuje se červenohnědá Sedlina, zvaná Kermes mine

rale, v níž jest se sirníkem i kysličník antimónový. Rumělka

antimónová, sloučenina to ze sirníku a kysličníku antimóno

vého, vylučuje se z teplého roztoku chlóridu antimónového sirna

tanem Sodnatým a poskytuje s olejem nejčistší červen. Sirník

antimóničný, ShS5, řečený síra zlatá, jest prášek ohnivě

oranžový a slouží jako kermes co barva. Silnou kyselinou dusič~

nou mění se prášek antimónový v bílou kyselinu antimónič

nou, SbO5, kteráž slouží k dělání barev na skle a porculáně.

Antimónovodík, SbH3, jest již uveden v odst. 51.

31.

Znak: U z 60; hutnost z 18,4.

Jest kov šedobílý, tvrdý, křehký a nachází se v přírodě

vzácně, hojněji jen co nasturan (v Jáchymově a Příbrami), kte

rýž jest kysličník uranato-uranitý, UO.U,O3. Z tohoto připravuje

se v Jáchymově krásná žluť uranová, kteráž jest dvojuranitan

draselnatý (KO.2U,O3), sodnatý (NaO.2U,O3) nebo ammonatý

(H„,NO.2U,03) o jistém množství vody, a slouží k barvení skla na

žlutozeleno, jakož i v malířství na skle a na porculáně; žlut am

moniaková dává na porculáně pod glazurou výtečnou čerň. B.. 1865

dobylo se 73 centů žluti uranové, libra prodává se za 12-14 zl.

Uran.

32. M ě d'

Cnprum: znak: Cu : 31,7; hutnost z 8,9.

Měď má zvláštní barvu červenou, jest velmi pevná, kujná a

tažná, dosti tvrdá aroztopuje se teprv velikým žárem (as 1200°).

Nacházít se nezřídka samorodná, pročež byla v dávnověkosti dříve

známá a užívaná než železo, méně snadno zkovitelné. Častěji

však nalezá se sloučena s kyslíkem co kysličník mědičnatý č.

kuprit, uhličitan měďnatý č. malachit, nejobecnější jest však

chalkopyrit (kyz měděný), sloučenina sirníku mědíčnatého se

sirníkem železitým, Fe2S3.Cu,S.

Z kysličníků a uhličitanů přirozených lze měď Snadno vylou

čiti uhlím pomocí strusky křemenité. Sirnaté rudy měděné praží

se, po té roztápějí se s uhlím a křemenitou přísadou, čímž se
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nabývá tak řečené mědi černé č. surové, kteráž převařuje se

v proudu vzduchu, načež roztápí se pod uhlím a mění se v měď

dodělanou č. zkujněnou. Mědi dobývá se nejvice v Anglii

a v Rusku; v Rakousku (hlavně v Uhrách) dobylo se r. 1865

51.620 centů v ceně 2,622.433 zl., cent prodává se za 70-72 zl.

Měď slouží k ražení peněz, pobíjení korábů, rytí, v podobě

desk ku pokrývání střech a k rozmanitému náčiní, zvláště _dělají

se z ní kotle a přístroje překapovací, nebot má před plechem

Železným tu výhodu, že jest méně roztopitelná a mnohem stálejši

na vzduchu; tolikéž dochází užívání v podobě drátu a v galva

noplastice. K litému zboží nehodí se však, nebot měď litá jest

vždy bublinatá. Proto zastupují ji v mnohých případech slitiny

její s jinými kovy, jež jsou roztopitelnějši, úhlednější a lacinější.

Nejdůležitější jsou tyto:

1. Mosaz, sestávající z 71 částí mědi a 29 č. cinku, má

barvu světle žlutou, jest za studena knjná i tažná a vzdělává se

nejvíce na drát (špendlíky) a zboží lité. 2. Tombak (mosaz

červená), skládá se z 85 č. mědi a 15 č. cinku a má barvu čer

venožlutou. Obě slouží, roztepány na nejtenší lístky, co nepravé

pozlátko. Odpadky tohoto poskytuji krásné barvy bronzové,

jež slouží k natírání věcí sádrových, dřevěných a kovových,

v tiskařství a lakýrnictví (lot za 30-60 kr.); odpadky totiž roz

tírají se a zahřívají se s voskem, při čemž objevují se na nich

barvy. 3. Bronz starožitný, kterýž sloužil v starověku k dě

lání náčiní domácího a válečného, sestává z 95 č. mědi a 5 č.

cínu; bronz novější, z něhož lijí se sochy a ozdoby, má vsobě

i cink a olovo a pokrývá se na vzduchu korou krásně zelenou.

4. Dělovina, skládající se z 91 č. mědi a 9 č. cínu, jest nad

míru pevná a stálá na vzduchu. 5. Zvonovina, ze 78 č. mědi

a 22 č. cínu, jest jasně žlutošedá a má krásný zvuk. 6. Pak

fong č. argentan může se považovati co mosaz o přísadě

[já-113 niklu, má barvu a lesk 12lot0vého stříbra a jest stálý na

vzduchu. 7. Stříbro a zlato na peníze a zboží jsou vždy sli

tiny těchto kovů s mědi, o čemž doložíme později více.

Sloučeniny mědi vyznačují se hnusnou chutí kovovou, zna

telnou již při dotknutí předmětu měděného nebo mosazného jazy

kem. Uvnitř těla jsou jedovaté, a proto cínuje se měděné ná

dobí kuchyňské. Proti otravám mědí, kteréž vyskytují se nezřídka,

užívá se předně prostředků dávivých a po té hojného množství

cukrové vody. Sloučeniny mědi bývají nejčastěji modré nebo ze

lené. Čisté železo, na př. želízko nože, kteréž vnoří se do kapa

liny, měď v sobě držící, pokrývá se v krátce červenou povlakou

čisté mědi. Nadbytkem ammoniaku barví se roztoky mědi temně

lazurově. EMI,“ ,

Kysličník mědičnatý, Cu2O, nachází se v přírodě co

kuprit a dostane se, vaří-li se roztok Skalice modré s'›cukrem

Schädlerova Kniha přírody. l. Druha' bydánł. łř'lľl
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hroznovým a hydrátem sodnatým. Jest prášek krásně červený,

kterýž slouží k dělání skla rubínového.

Kysličník měďnatý, CuO, tvoří se co černá hmota pá

lením uhličitanu měďnatého nebo mědi na vzduchu; docházít uží

vání v malířství na skle a porculáně a. při rozboru hmot ústroj

ných. Hydrát měďnatý, CuO.HO, jest sraženina krásně mo

drá, kteráž vzniká přidáním žíravého drasla k studenému roztoku

síranu měďnatého. Skrovným horkem pouští však vodu a mění

se na černý kysličník. Slouží co barva malířská jmenem modř

Brémská.

Síran mědnatý, CuO.SO3, s 5 rovnom. vody krystalové,

též řečený skalice modrá č. cyperská, tvoří se okysličením

kyzu měděného a nachází se tudíž rozpuštěn v některých vodách

báňských, t. zv. vodách cementových (spolu se skalicí ze

lenou). sírovodíkem poráží se z nich sirník měďnatý a mění se

opatrným pražením v síran. Též praží se sirnaté rudy měděné

a vyluhují se, nebo rozpouští se čistá měď v silné kyselině sir'

kové (Cu+2SO3:CuO.SO3+SO2). Velmi mnoho dostane se jí při

odlučování zlata od stříbra. Hraní v deskách krásně lazurových,

jež zvětrávají na bílý prášek. Ve vodě rozpouští se snadno, jest-li

v roztoku tom i síran železnatý, hraní obě soli pospolu v tvarech

Skalice zelené o 7 rovnom. vody a tot původ Skalice míšené

č. Solnohradské, jež jest zelenomodrá nebo modrozelená. Ska

lice modrá slouží k dobývání mnohých sloučenin měďnatých, k po

měďování kovů a v galvanoplastice, k máčení obilí před setím, k na

'pouštění dříví stavebného, vbarvířství a tiskařství (zvláště Skalice

míšená); cent oné za 20 zl., této za 9 zl._ 50 kr. V Rakousku

dobylo se jí r. 1865 3543 centů.

Uhlíčitan měďnatý známe jen zásaditý a to dvojí.

Uhličitan dvojměďnatý, 2CuO.CO2-ł-HO, nachází se

v přírodě hojně co malachit, kterýž slouží k dělání zboží

ozdobněho a šperků, rozemletý pak jmenem zeleň horská

co barva malířská (cent za 28 zl.). Tatáž sloučenina tvoří se na

mědi a slitináoh jejích působením vlhkého vzduchu a slove oby

čejně rez měděná č. měd ěnka (Grünspan). Rovněž do

stane se, přidá-li se uhličitan sodnatý do roztoku Skalice modré,

co sedlina světle zelenomodrá a slove zeleň Brunšvická

(cent za 70 zl.). Spolu s malachitem nalezá se nerost az urit,

barvy lazurové, kterýž jest dvojuhličitan trojměďnatý,

3CuO.2CO+HO, a rozemletý slouží co barva jmenem modř

horská (cent za 50 Zl.). '

Sirník mědična-tý, C1128, nachází se v přírodě co

chalkosin a jest obsažen v hlavních rudách měděných. Vzniká

též, hodíli se piliny měděné do vroucí síry, a mění se opatrným

pražením v kysličník a síran měďnatý. Sirník mědnatý,

CuS, dostane se roztopením mědi s játry sirkovými v modravých

hráních, jež poskytují rozetřeny překrásnou modř olejnou.
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Z roztoků měďnatých poráží se sírovodíkem co prášek černobnědý.

Arsénan měd'natý, CuO.AsO3, připravuje se smícháním roztoků

modré Skalice a arsénanu draselnatého „co prášek barvy trávové,

kterýž Slouží co barva jmenem zeleň Sélská. Jest též Součást

kou zeleni Svinibrodské (odst. 148), obě však mizí pro svou

jedovatost z užívání.

33.' R t u ť.

Hydrargyrum; znak: Hg : 100; hutnost : 13,6; bod varu 360°C.

Kovem tímto začínáme řadu kovů drahých č. blaho

rodných, kteréž trvají na vzduchu bez proměny.

Rtut, za starodávna zvaná Mercurius, jeví na sobě spo

jení památných vlastností, nebot ač náleží k hmotám nejhustšim,

mají přece částečky její Spojivost tak skrovnou, že jsou pošinu

telny, tvoříce tudíž kapalinu (proto slove i stříbro živé).

O důležitém užívání, jež má při hotovení tlakoměrů a teploměrů,

vzpomenuto již ve fysíce; zimou -- 40° C. mrzne.

Avšak i jiné vlastnosti činí ji vhodnou k důležitým způso

bům užívání. Tak jest nadána schopností, zrušiti Spojivost skoro

všech ostatních kovů, rozpustiti je a zploditi s nimi smíšeniny

kapalné, kteréž slovou amalgamy. V tom zakládá se užívání

jí k dobývání stříbra a zlata z rud a k pozlacování. Amalgama

cínová slouží k pokrývání skla, z něhož učiní se tím zrcadlo.

Amalgamy z 2 č. rtuti, 1 č. cínu a 1 č. cinku potřebuje se při

elektrice.

Rtut nalezá se bud samorodná anebo sloučená se sirou co

rumělka, a ze sirníku vylučuje se na ten způsob, že pálí se

prudce za přístupu vzduchu, čímž spaluje se jen síra, nebo že

překapuje se s pilinami železnými. Páry rtuti zhuštují se v jíma

dlech nebo v soustavě zděných komor. Dobývát se v Idrii vKra

jině, na Slovensku; v Čechách nachází se na ložišti železných rud

na Jedovaté Hoře u Hořovic, kde se vytěží za 4-5 let několik

centů rtuti (r. 1865 dobylo se jí vRakousku 4197,24 centů). Nej

bohatší doly jsou nyni španělské v Almadenu (ročně as 20.000

centů) a kalifornské. Náležít zajisté ku kovům vzácnějším, a cent

stojí 158 zl.

Sloučeniny rtuti jsou téměř vesměs kruté jedy, jakož i páry

samého kovu jsou zdraví nejvýše škodlivé a působí slinotok (proto

slula rtut alchemistům had jedovatý). Ve skrovných dávkách

jsou však některé z nich léky rozhodně působivými.

Kyselinou dusičnou rozpouští se rtut rychle a za studena

tvoří se při nadbytku kovu dusičnan rtutičnatý, Hg,O.NO5,

kterýž slouží v kloboučnictví k moření chlupův a při pozlacování;

za horka při nadbytku kyseliny dusičnan rtutnatý, HgO.NO5,

jenž slouží k dobývání barev anilinových. Silným pálením roz

kládají se tyto soli, ostavujíce kysličník rtutnatý, HgO, co

llă

llti
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ll7

prášek lesklý, pěkně cihlově červený, jehož nabývá se též déle

trvajícím zahříváním rtuti téměř až do varu. Horkem 400° roz

kládá se na své součástky (odst. 26). Sloužít k dobývání kyslíku

a sloučenin rtutnatých a v lékařství do masti na oči.

Kysličník rtutnatý rozpouští *se ve vodnaté kyselině kyano

vodíkové a z roztoku hraní kyanid rtutnatý, HgCy.

Chlórid rtutnatý, HgCl, má obecné jmeno sublimát

poněvadž připravuje se sublimováním důkladné smíšeniny ze soli

kuchyňské a síranu rtutnatého (HgO.SO3 -|-NaCl=HgCl-ł-NaO.SO,),

a jest hmota bílá, prosvítavá, paprskovitá, rozpustná ve vodě.

Tato sloučenina náleží k nejkrutějším jedům a moří život zví

řecí i rostlinný. Proto slouží roztok její k napouštění dříví sta

vebného, aby nedala vzniknouti houbě dřevokazné, kteráž působí

ve dříví často náramnou škodu. Tento způsob napouštění dřeva

slove po vynálezci kyano vání. Též užívá se sublimátu

k zapuzení škodlivého hmyzu, zvláště ze sbírek přírodnických.

V lékařství slouží zevnitř proti lišejům a jiným těžko zhoji

telným chorobám kožným, v kloboučnictví k moření chlupů (cent

za 158 zl.).

Chlóridu rtutičnatého, Hg.,Cl, známého jmenem ka

lomel, nabývá se, sublimuje-li se smíšenina z chlóridu rtutna

tého a rtuti, co hmoty bezbarvé, prosvítavé. Přičiní-li se do roz

toku dusičnanu rtutičnatého chlórovodík nebo chlórid sodnatý,

vyloučí se týž chlórid co prášek bílý, nerozpustný ve vodě

(Hg,O.NO5 -ł- NaCl : HgzCl + NaO.NO5). Světlem černá, rovněž

Žíravinami. Náležít k lékům nejvíc užívaným a působí předně

průjem.

Sirník rtutnatý, HgS, čili rumělka (Zinnober), uvedli

jsme hned s počátku co příklad sloučeniny chemické (odst. 3. a 11.).

V přírodě nachází se zřídka dosti čistý, pročež připravuje se subli

mováním smíšeniny 1 č. síry se 6 č. rtuti; v jímadle sbírá se co

hmota tmavočervená, paprskovitá, kteráž rozemílá se na nej

jemnější prášek, čímž nabývá barvy světlejší. Rovněž krásná

rumělka dostane se, zavěsí-li se smíšenina ze rtuti, síry a roz

toku jater sirkových v silné láhvi na hořeiší trám rámce pily,

kdež ostaví se po 24-36 hodin. Jest pak prášek krásně šarlátový,

nerozpustný ve vodě, rozpustný v sírovodnatém sirníku sodnatém.

Zvláště krásnou rumělku připravují Číňané.

34. S t ř í b r o.

Argentum; znak: Ag : 108; hutnost : 10,5; bod tání z 91600.

Stříbro jest, byt i ne kov nejdražší, zajisté kov na pohled

nejpříjemnější a každý miluje krásný jeho lesk při nádobách

a rozmanitých ozdobách, jichž hotoví se z něho drahně, nebot

jest velmi bílý a nad míru tažný, pročež mohou se z něho kovati
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krásné věci a táhnouti velmi tenké dráty. Též zachovává lesk

svůj na vzduchu zúplna; pouze sírovodíkem Zakaluje se a černá.

Jinou výhodu poskytuje tím, že nedotýkají se pokrmy nikterak

stříbrného nádobí. Ani kyselina sirková a Solná neporušují stříbra

za studena; kyselinou dusičnou však rozpouští se rychle.

Stříbro nachází se v přírodě ryzí (v Příbrami co drátky č.

kňoury stříbrné), nejčastěji však sloučeno se sirou v rudách

stříbrných nebo zvláště v stříbronosných rudách olověných. Z těchto

dobývá se nejdřív olova rudného (odst. 109), vněmž jest spolu

obsaženo všecko stříbro rud. Olovo pak rozpaluje se na nístěji

peci hnací v prudkém proudu horkého vzduchu, čímž převádí

se olovo a přimíšené kovy na kysličníky, jež odtékají po stružce

co klej t, až vynikne konečně zvláštní barva a lesk stříbra a toto

zbývá co stříbro lesknuté. Z roztopeného olova rudného

hraní nenáhlým ochlazením olovo téměř čisté, čehož užívá se

k tomu, aby se dostalo z olova chudého olovo stříbrem bohaté,

jež sežene se pak (Pattínsonování). Chudé rudy, v nichž jest

stříbro vtroušeno v částečkách nejvýš útlých, rozemelou se na

prášek, tento dá se se rtutí do sudů a točí se po delší čas; stří

bro slučuje se tu se rtutí a amalgama, plavením sebraná, pře

kapuje se z křivulí železných, v nichž zbývá stříbro co hmota

houbovitá. Rudy, v nichž jest vedlé ryzího stříbra i Sirník

stříbrnatý, praží se v Jáchymově se solí kuchyňskou a pálenou

skalicí zelenou, čímž mění se vše stříbro v chlórid stříbrnatý;

tento vytahuje se roztokem sirnatanu stříbrnatého, stříbro poráží

se sirníkem sodičným a sraženina roztápí se s pilinami železnými

(způsob Paterův).

Veškerá výroba stříbra páčí se ročně na 100 mill. zl.,

z čehož poskytuje 3/'„ Amerika středná a jižná. V Rakousku do

bylo se r. 1865 81.700 liber mincovných v ceně 3,678.354 zl.,

hlavně v Uhrách a Čechách. Naše vlast slynula ode dávna bohatstvím

rud stříbrných a doly Kutnohorské byly nejednou příčinou, že vtrhli

lakotní nepřátelé válečně do Čech. Z dolův těchto vytěžena od

r. 1240-1620 suma 8,440.000 hřiven stříbra, z dolův Jáchymov

ských 1516-1594 1,730.822 hřiven, též bývaly bohaté doly u Brodu

Německého, Itatibořic, Vožice, Tábora, Adamova. Nyní však jsou

nejbohatší doly Příbramské, které poskytly v posledním stu let

5,743.000 hřiven stříbra (r. 1865 28572 libry mincovné); Jáchy

movské poskytly r.1865 305,47 lib. minc. Pokusy o obnovení dolů

Kutnohorských neměly dosud valného výsledku.

Stříbro slouží vnejrozsáhlejší míře k ražení penízů. Čisté

Stříbro jest příliš měkké, otřelo by se oběhem příliš, proto slévá

se vždy s mědi, čímž tvrdne značně a červená málo. Poměr mědi

k stříbru vyznačuje se na ten způsob, že volí se za základ určitá

jednice váhy dokonale čistého stříbra. Taková jednice jest ode

dávna hřiv na, kteráž váží 16 lotů čili 233.85 gramův. Stříbro

slove 16lotové, když obsahuje v hřivně čili 16 lotech 16 lotů stří
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hra prostočistého, 15lotové, když obsahuje v 16 lotech 15 lotů

stříbra čistého a 1 lot mědi, 13lotové, když obsaženo v 16 lotech

pouze 13 lotů stříbra a 3 loty mědi a t. d- Jakost stříbra,

z kteréhož hotoví se stříbrné nádobí, jest zákonem předepsána;

u nás berou k tomu konci hlavně stříbro 13lotové, ve Francii

l4l/zlotové.

Cena a hodnota penízův naznačovala se dosud ustanovením,

kolik kusův určitého penízu razí se z hřivny čistého stříbra.

Rakousko razilo z čisté hřivny 20 zlatých; jihoněmecké státy

razily z ní 24'/2 zlatých a severoněmecké 14 tolarů. Tudíž bylo

v 20 zlatých rakouských a 24'/2 zlatých jihoněmeckých a 14 to

larech pruských po hřivně čistého stříbra a rovnalyr se sobě tyto

sumy hodnotou stříbra. Dle novějších úmluv, v té příčině učině

ných, vzata za jednici celná libra čistého stříbra po 500

gramů a nazvala se libra mincovná. Této dává se přísada

1/,L0 mědi, což činí na libru čistého stříbra 50 gramů. Na ten

způsob nabývá se 550 gramů stříbra minccvného a razí se z něho:

45 rakouských zlatníků, 52'/2 jihoněmeckých zlatníků, 30 pruských

tolarů, 1121/2 franků francouzských nebo švýcarských.

Tudíž váží: l rakouský zlatník 12,3 gramů; 1 jihoněmecký

zlatník 10,5 gramů; l nový pruský tolar 18,5 gramů.

Stříbro Svrchu dotčených penízů jest 14°4lotové; starší pru

ské tolary razily se z 12lotového stříbra atakový váží 21'9 gramů.

íslem mincovným některé země nazýváme poměr počtu

penízů ražených tam k jednici, teda dříve k hřivně, nyní k min

covné libře čistého stříbra. Pravím-li na př.: Rakousko má číslo

45 zlatové, zní to v ten smysl, že razí se z 1 libry čistého stří

hra 45 zlatníků rakouských. '

' Do drobné mince dává se však stříbru větší přísada mědi,

nebot porušuje se víc oběhem. Poněvadž jest hotovení této drobné

mince poměrně dražší než hotovení hrubých penízův, razí'se též

v hodnotě menší. Z čisté hřivny razí se na př. v Rakousku 45

celých zlatníků, ale za 513/4 zl. drobné mince; cena jmenovitá

jích jest tudíž větší skutečné. Proto přijímají se veliké platy

pouze v hrubých penízích, nikdy v drobné minci.

Skoumání čistoty stříbra děje se buď sblíženě, když učiní

se jím čára na tvrdém, černém kamenu (kamenu průbéřském)

a porovnává se barva čáry s barvou stříbra známé jakosti, ku

kterémuž konci slouží 16 tak řečených jehel průbéřských z lloto

vého až 16lotového stříbra. Nebo slije se odvážené množství stří

bra s ołovem a slitina zahřívá se v tyglíku pórovatém, do kterého

pak vtáhne se okysličené olovo i měď, ješto zbývá čisté zrno

stříbrné. Nejzevruhnější jest však tak řečené zkoušení za

mokra, kteréž záleží v tom, že rozpustí se část dotčeného stří

bra v kyselině dusičné a že srazí se stříbro chlóridem sodnatým

co nerozpustný chlórid stříbrnatý, ješto trvá měď v roztoku.

K porážení slouží titrovaný (určité množství v sobě obsahující)
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roztok chlóridu sodnatého, jehož jest třeba 100 krychlových centi

metrů, aby srazil se 1 gram Stříbra. K tomu konci' rozpustí se

5,416 gramů kuchyňské soli v 1000 krychlových centimetrech

vody. 1 grain slitiny stříbrné, kterouž jest skoumati, rozpustí se

v kyselině dusičné, do roztoku lije se opatrně ponenáhlu roztok

soli kuchyňské, odměřený v kapací sklencc (obr. 55),

pokud vzniká jím sraženina. Kolik krychlových centi

metrů roztoku bylo třeba, tolik setin stříbra jest v do

tčené slitině.

Ze sloučenin stříbra připomínáme dusičnan

stříbrnatý, AgO.NO5, jehož nabývá se v bílých hrá

ních, rozpusti-li se čisté stříbro v kyselině dusičné.

Tato sloučenina jest jedovatá, žíravá a ničí snadno

hmoty zvířecí, pročež dochází v lékařství zevnitř uží

vání jmenem kamínek pekelný (lapis infernalis).

Roztokem jeho černají ústrojniny po nějaké době, pročež

slouží co- inkoust nesmazatelný k znamenáni

prádla; písmo to neztrácí se praním aniž bílením, ale

mizí snadno kyanidem draselnatým. Libra ka

mínku pekelného prodává se za 47 zl.

Chlórid stříbrnatý tvoří se přičiněním chlóru

nebo některé sloučeniny jeho k roztoku stříbrnatému.

Jest sraženina bílá, sýrovitá, nerozpustná ve vodě a kyselinách,

rozpustná'v horkém roztoku chlóridu sodnatého, ještě hojněji

v ammoniaku a sirnatanu sodnatém. Světlem slunečným fijaloví

rychle a černá konečně. Ještě rychleji mění se světlem jódid

stříbrnatý, o čemž později více.

  

3r5. Zlato. _ u

Aurum; znak: Au : 197; hntnost ; 19.5; bod tání.: i040°C.

Skvělé zlato jest nejskvostnějšim všech kovů, a tudíž zváno

již vdávnověkosti sluncem čili králem kovů. Jest v přírodě velmi

ll8

ll9

rozšířeno, ale nikde ve velikém množství, a tudíž jest i dražší '

kovův ostatních. Nejhojněji nachází se v jižně Americe, Kali

fornii, Austrálii, východně Indii, Africe, v Uhrách, Sedmihradsku

a na Urále. Vyskytuje se obyčejně ryzí, dílem ve větších kusech,

dílem vtroušeno po malých zrnkách do hornin. Zvětráním těchto

vzniká písek zlatonosný, jejž nesou v sobě mnohé řeky, z prahor

tekoucí, na př. Rýn, u nás Vltava, Sázava, Otava (již Libušín ł

soud mluví o „Otavě křivé, zlatonosnéí'), Lužnice, Blanice,

Ohárka a j. Z písku takového dobývá se zlata pro velikou hut

nost jeho vypíráním č. ryžováním. V středověku dolovalo se

v Čechách na zlato u Kašperských hor a Jílového. Zlato jest

nyní průměrem lökrát dražší stříbra a dobývá se ho ročně as

6053 centů celných v ceně as 410 mill. zl. Jest-li zlato vrostlé
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v kamení, rozbijí se toto, plaví se a zmítá se se rtuti, kteráž roz

pouští v sobě zlato. Amalgama pak překapuje se k vypuzení

rtuti, ješto zbývá zlato.

Z výtečných vlastností zlata sluší zvláště Vytknouti jeho

znamenitou tažnost, nebot lze na př. vytáhnouti grán zlata na

drát 500 stop dlouhý a vytepati na lístky sotva l/200000 palce

(íosté. Proto pozlacují se mnohé předměty, buď pokládají se

totiž takovým pozlátkem, jako na př. rámce a lišty k obrazům,

anebo potírají se kovové věci roztokem zlata ve rtuti a vypalují

se pak, aby se vypudila rtut (pozlacování v ohni), nebo ko

nečně způsobem galvanickým (odst. 124).

V příčině chemické sluší připomenouti, že zlato neporušuje

se nižádnou kyselinou jednoduchou. Ani Sírovodík netýká se ho.

Ovšem pak rozpouští se volným chlórem, a proto slouží smíšenina

z kyseliny dusičné a solné (odst. 45) jmenem královské lučavky

k rozpouŠtění zlata. Roztok takto připravený má v sobě chlóríd

zlatový, AuCl3; jest žlutý a barví kůži a tkaniny ústrojné pur

purově. Z rud sirnatých' lze tudíž zlato vytáhnouti vodou chlóro

vou a přičiní-li se síran železnatý k roztoku tomuto, srazí se vše

zlato co kov ve způsobě hnědého prášku. Podobně poráží se

fosforem, kyselinou siřičitou, mnohými kovy, kyselinou štovíkovou.

Smícháním roztokův chlóridu zlatového a chlóridu cíničitého

nabývá se sraženiny, tak řečeného zlatého purpuru Kassiova,

kterýž vpálen na porculán a na sklo způsobuje nejkrásnější barvu

purpurovou a růžovou.

Poněvadž jest tento kov dosti měkký a velmi drahý, nepo

třebuje se ho nikdy čistého, nýbrž vždy spřísadou stříbra (v du

kátech hollandských) nebo mědi. Hřivna čistého zlata dělí se na

24 karáty, a 24 karátové zlato jest zlato prostočisté; 23 kará

tové má 23 karáty čistého zlata a 1 karat přísady atd. Dukáty

hollandské a rakouské hotoví se ze zlata 233/4 karátového, fran

couzské a pruské peníze zlaté ze zlata 212/3 karátového. Nádoby

a šperky zlaté dělávají se ze zlata mnohem skrovnější jakosti.

U nás máme číslo I. 7 karátové, číslo II. 13 karátové a číslo III.

18 karátové

36. P l ati n a.

Znak: Pt : 99; hutnosť : 21,15.

120 Tento kov poznán teprv po objevení Ameriky, z jejíž vjižně

části se dovážcl k nám výhradně, až v tomto století nalezen i na

Urálu. Nalezát se vždy ryzí, má barvu Šedobílou, jest dosti

měkká a velice kujná a tažná. Podobně co zlato porušuje se

pouze chlórem a rozpouští se jen ve vřele lučavce královské co

chlóríd platičitý. Nad zlato vyniká však v té příčině, že jest

v ohni obyčejných pecí docela neroztopitelná. Pro tyto vlastnosti
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jest platina zvláště způsobilá k'mnohému náčiní chemickému, jakož

jsou tyglíky, mísky, plech (jež však porušují se salnytrem, žíravi

nami a kovy), a v odst. 41 viděli jsme, že hotoví se z kovu

tohoto, kterýž jest as 6krát dražší stříbra (lot za 1.0 zl.), i pří

stroje překapovací. V Rusku razili z něho po nějaký čas peníze.

Pro neroztopitelnost svou nedocházelo. platina dřív užívání

a zpracování jí, kteréž jest obzvlášt obtížné, pokládalo se dlouho

za tajemství. Konát se následujícím způsobem: Surová platina

nebo staré nádobí platinové rozpustí se v královské lučavce a

přidá se do roztoku salmiaku; vznikát pak žlutá sraženina chló

ridu platičito-ammonatého, PtCl,+H,NCl, kterýž sluje obyčejně

salmiak platinový. Ten rozkládá se prudkým horkem a za

nechává platiny ve způsobě hmoty šedé, drobivé, houbovité, tudíž

houba platinová řečené. Tato nabývá silným stlačením apak

zahříváním do bílého žáru hustoty a souvislosti, svaří se, a může

se dále vzdělávati. Nyní však roztápí se Surová platina dle ná

vodu Devilleova s leštěncem olověným, čímž dostane se platina

olovnatá, kteráž sežene Se vpeci hnací, načež roztopí se v tyglíku

z páleného vápna plamenem plynu třáskavého a lije se do ka

dlubův uhelných nebo vápenných. Silným žárem a působením vápna

vyčisti se platina a není pórovatá jako kov, jehož nabylo se sva

řením houby. “

Houba platinová má památnou vlastnost, že pohlcuje plyny

nad míru dychtivě do pór svých; následkem toho zapalnje vodík,

kterýž proudí na ni smíšen se vzduchem, čehož užívalo se dříve

při rozžehadlech. V nejvyšší míře jeví vlastnost tuto na sobě

jemný prášek platiny, zvaný čerň platinová, jehož nabývá se

z roztoku chlóridu platičitého cinkem.

'Úkazy elektrochemické.

Vede-li se elektrický proud nějakou kapalnou sloučeninou

chemickou, způsobí rozklad této tehdáž, jest-li proud dostatečně

silný a nalezají-li se oba dráty, kterými proud vstupuje a Vystu

puje, v přiměřené vzdálenosti od sebe. Elektřina třením vzbuzená

jeví tento účinek rozkládavý jen ve skrovné míře; za to však

mají proudy, kteréž způsobují se dotknutím, jakož i cestou elek

tromagnetickou, mocné působení rozkládavé. Obyčejně užívá se

k rozkladu chemickému galvanického proudu a rozklad pak slove

elektrolysa. Málo která sloučenina odolá dokonale rozkláda

vému působení elektrického proudu; jsout to hmoty takové, které

nepřevádějí proudu, jako na př. líh a olej.

Nad míru zajímavý jest úkaz ten, že béře se při elektrolyse

vždy jedna součást sloučeniny chemické k pólu kladnému, druhá
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pak k pólu zápornému. Ona slove Součástka elektronega

tívná, tato pak součástka elektropositívná dotčené Slouče

niny. Děje se tu zřejmě přitahování prvkův dráty pólovými a

jsou-li tyto povahy takové, že mohou se sloučiti s vyloučenými

těly, stane se tak skutečně. Sestávají-li na př. dráty Z mědi a na

jednom z nich vylučoval by se kyslík, tož sloučí se tento s mědí

na kysličník mědnatý. Proud elektrický teda ne toliko rozkládá,

nýbrž dovede i způsobiti sloučeniny chemické. Obyčejné užívá se

tudíž vodivých drátů platinových,

neboť porušuje se kov tento ne

mnohými hmotami.
 

Co zákon elektrolytický dlužno

vytknouti, že rozkládá rovné množ

ství elektřiny vždy rovné a při

měřené množství sloučeniny che

mické; že koná. se rozklad v po

měru chemických rovnomocnin a

že za každou rovnomocninu cinku,

kteráž rozpouští se vzbuzením

proudu, rozloží se rovnomocnina

vody nebo jiné sloučeniny.

K elektrolytickým zkouškám

obírají se obyčejně galvanické

články Bunsenovy, sestrojené

z uhlí a cinku, jichž spojí se více

v jeden řetěz (fysika, odst. 208.).

Ty spojí se vodivými dráty spří

strojem rozkládacím. Obr. 56. jeví

nám takový přístroj, kterýž slouží

krozkladu vody. Proud vstupuje

v f a f' skrze dráty, kteréž vy

z bíhají do malých desk platino

* vých. Na kladném pólu vyvinuje

se kyslík, na záporném vodík

v přiměřeném poměru objemův

. l ke 2. Kyslík, jehož nabylo se

Způsobem elektrolytickým, jest ozónován. '

Soli Žíravin rozkládají se V ten způsob, že jdou kyseliny

k pólu kladnému, zásady pak k zápornému, Dá-li se tudíž do

dvouramenné trubky (obr. 57.) roztok síranu Sodnatého, NaO.SO3,

kterýž jest omodřen troškou štávy fijalové, a vede-li se po té

skrz oba dráty proud kapalinou, béře se kyselina sirková k pólu

kladnému a červení v tomto rameni kapalínu, kteráž sezelená

v druhém uvolněným nátronem. Jakmile přeruší se proud, sloučí

se kyselina zas se zásadou a kapalina tím zobojetněná vidí Se

zas modrá.
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Soli těžkých kovů rozkládají se galvanickým proudem

na ten způsob, že vylučuje se kov na pólu záporném, ješto kyslík

a kyselina nebo prvek solitvorný, na př. chlór nebo kyan, ubírají

se k pólu kladnému.

Ze známých nám hmot vylučuje se kyslík vždy pouze na

pólu kladném; caesium na pólu záporném; onen jest tudíž prvek

v příčině elektřiny nejzápornější, tento pak ze všech nejkladnější.

Ostatní prvky objevují se hned na tom pólu, hned na onom.

V následující řadě elektrické jsou spořádány na ten způsob,

že má se každá hmota elektricky záporně khmotám po ní násle

dujícím, kladně pak k hmotám ji předcházejícím. Tak na př. vy

lučuje se chlór ze své sloučeniny s kyslíkem na- pólu; ze svých

sloučenin s vodíkem nebo s kovy na -ł- pólu. Takové hmoty, které

jsou v elektrické řadě nejvíce vzdáleny od sebe, mají větší sluči

vost vespolek než hmoty blízko po sobě přicházející.

Elektrická řada hmot jednoduchých: -- Kyslík,

síra, dusík, chlór, bróm, jód, fluor, fosfor, arsén, uhlík, chróm,

bór, antimón, křemík, zlato, platina, rtut, Stříbro, měď, Vismut,

Obr. 57. Obr. 60.Obr. 58. Obr. 59.

  

olovo, kobalt, nikl, železo, cink, vodík, mangan, hliník, vápník,

strontium, baryum, sodík, draslík, rubidium, caesium +.

Na základech těchto pozorování jest pronešen náhled, že má

slučivost původ svůj v elektrickém stavu a chování hmot jedno

duchých. Poněvadž však mnohé úkazy chemické nelze vysvětliti

touto theorií elektrochemickou, pozbyla opět platnosti své.

Galvanoplastika (galvanotvarství) záleží v prakti

ckém užívání chemického rozkladu proudem elektrickým. Chceme-li

míti kovový snímek některé věci, na př. penízů, nebudeme ho na

tento způsob: Válcovitá Sklenice s ohnutým okrajem, jejíž dno

odtrhlo se a jejíž otvor zavázal se velkým měchýřem, opatří se,

jak patrno z obr. 58, obrubou drátěnou; dále spojí se- plech cin

kový, as palec široký a 5 palců dlouhý, s měděným plechem

10 palců dlouhým a tento ohne se, jakž viděti z obr. 59. Na

dolnou vodorovnou část položí se peníz, po té dá se cink do válce,

kterýž jest téměř docela naplněn rozředěno'u kyselinou sirkovou
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(1 č. kyseliny na 16 č. vody). Celý přístroj ten pověsí se do oby

čejné sklenice, obr. 60, v níž jest nasycený roztok Síranu měď

natého, do něhož přidáno nad to několik hrání téže soli. Slušít

připomenouti, že části ponořené mědi a penízů, od nichž ne

žádáme sobě snímku, pokryjí se před tím voskem pečetným neb

obyčejným. .

Měchýř nepřipouští smíšení'obou kapalin, ale propouští gal

vanický proud, způsobený dotknutím obou kovů a účinkováním

kyseliny sirkové. Ihned pokryje se peníz, tvořící záporný pól pří

stroje, lehounkou povlakou čisté mědi, kteréž přibývá stále, až

dospěla konečně v několika dnech k tlouštce karty a může se

sejmouti. V přiměřeném poměru rozpouští se cink ve válci,

a touž měrou, co rozkládá se sůl měďnatá, rozpouštějí se přidané

bráně, pročež jest roztok stále nasycen.

K větším pracím galvanoplastickým užívá se však sloupů

galvanických a proud vodí se dráty do zvláštní kádě rozkládací.

Předmět, na kterýž má se uložiti kovová sraženina, budiž vodičem

elektřiny; avšak lze též užití forem, kteréž Sestávají z nevodiče,

jakož na př. otiskův a odlitkův ve vosku, guttaperče, stearinu,

sádře a j. v., byl-li povrch jich učiněn vodivým povlakou útlého

prášku kovového (bronzu) nebo grafitu.Galvanoplastika došla rozsáhlého užívání v umění, k hoto-i

vení plastických děl uměleckých, k hotovení desk mědiryteckých

a k znásobování rytin v mědi i v dřevě. Veškeré obrazy příto~

mného spisu jsou tištěny z takových galvanoplastických snímkův

pův'odných dřevorytin; tyto nebrávají se ve větších závodech ani

k tisku, nýbrž slouží k zhotovení libovolného množství snímků

v mědi. Jeden takový měděný snímek dá prý 70-80.000 otiskův

zřetelných.

125 Při pozlacování galvanickém dá se věc, kteráž se

stává z jakéhokoli kovu, nejčastěji z mědi, mosazi, bronzu nebo

stříbra, a byla dokonale očištěna, do roztoku 1 části chlóridu zla

tového a 10 č. kyanidu draselnatého ve 100 č. vody a spojí se

pak se záporným pólem sloupu galvanického. Od kladněho pólu

sloupu jde rovněž drát do kapaliny a končí se kouskem zlatého

plechu; dráty vodivé, pokud jsou vnořeny do kapaliny, necht -jsou

zlaté nebo silně pozlacené. Kolik zlata sráží se, tolik rozpouští

se zas z plechu zlatého, pročež jest v roztoku stále rovné množ

ství zlata. '

Postříbřování galvanické děje se způsobem úplně

srovnalým, béře se totiž roztok 1 č. kyanidu stříbrnatého a 10 Č.

kyanidu draselnatého ve 100 č. vody a užívá se vodivých drátův

i plechů stříbrných; věci postříbřené přicházejí z roztoku ne

lesklé a leští se tudíž pak ještě. Podobným působením galvani

ckého proudu zřizuje se na deskách měděných k rytí po

vlaka železa (tak řečené zocelení), vezme-li se roztok 2 č. sí»

ranu železnatého, l č. salmiaku a 8 č. vody. Desky měděné na
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bývají tím tvrdosti a trvanlivosti desk ocelových. Zcela podobně

děje se též poniklování, pocínování, pocinkování, poměďovánía t. d.

kovových věcí.

Chemické účinky svetla.

Slunce není pouze velikou svítilnou naší soustavy oběžnic,

nýbrž světlo, z něho se vyzařujíci, má převelikou důležitost i che

mickými účinky svými. Drahně nejznamenitějšich dějů chemických

nekoná se leč pomocí světla slunečného. Způsob, jak působí toto,

jest velice rozdilný. V některých případech učiní pouze sloučení-se

hmot. Smíšenina z chlóru a vodíku slučuje se rázem na chlóro

vodík, jakmile dopadne na ni přímé světlo slunečné (odst. 45.).

V jiných případech děje se pouze rozklad: kyselina 'dusičné. roz

kládá se jeho působením na kyslík a kyselinu dusičelou; dusičnan

stříbrnatý rozkládá se na stříbro beztvárné a tudíž černé, ješto

prchají součástky kyseliny co plyny. V nejčetnějších případech

sbíhá se však působením světla současně rozklad isloučení. Chlór

s vodou rozkládá se na chlórovodík a kyslík: Cl-ł-HO:HCl+O.

. Ve veliké míře dochází působení světla platnosti při někte

rých úkazech v oboru života ústrojného. Listy vyvinují kyslík ze

sebe jediné na světle (odst. 26.); zelená barva listů tvoří se pouze

'o přístupu světla; vznikání barvivých hmot ústrojných řídí se

v takové míře světlem, že rostliny a zvířata krajin podrovni

kových, světlem bohatých, vynikají nádherou a rozmanitosti

barev svých nad živoky pásem ostatnich. Neméně však osvědčuje

se světlo být i nepřátelským k barvě; rušit, bílít ji jak známo

tak důkladně, že známe jen málo barev, kteréž by odolaly na

dlouho dokonale jeho účinkování. Ve mnohých případech takových

jest chemický děj jím způsobený zcela neznámý a lze jej pouze

nepřímou cestou vysvětliti.

Rozdílné druhy světla různí se velice od sebe Svým chemi

ckým působením; toto jest nejmocnějši v paprscích fijalových, nej

slabší v červených a žlutých; světlo svičkové jeví jen velmi

skrovné účinky chemické. Proto konávají se přípravy k zkouškám

tohoto druhu v komnatách, kteréž jsou osvětleny Svičkami anebo

světlem slunečným, jež dopadá žlutým sklem v okně.

Nejzřejměji jeví se působení světla slunečného na chló

ridu stříbrnatém, AgCl; bílá barva této sloučeniny mění se

rychle na fijalovo a černo, skrovný podíl jí rozloží se totiž na

chlór a stříbro drobně rozptýlené; podobně má se v té příčině

jódid stříbrnatý, AgJ.

Konečně sbíhá se při některých pryskyřicích, že účinkovánim

světla slunečného stávají se nerozpustnými V líhu, a rovněž po
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zbývají klíh a guma rozpustností své ve vodě , když roztoky jich

smíchají se sdvojchrómanem draselnatým a postaví se po vysušení

na světlo.

Marně pokoušíme se o vysvětlení toho, kterak lehounkě

chvění étheru, jež jeví se nám co světlo, dovede pohnouti hmot

nými částečkami, z nichž skládají se sloučeniny chemické. Půso

bení to vidí se býti tím podivuhodnějším, poněvadž děje se v ně

kterých případech rychlostí blesku. Jelikož jest člověk odkázán

k tomu, aby podrobil sobě veškeré síly přírody, zmocnil se i pa

prsku slunečného, aby ustálil pomocí jeho obrazy temnice (fy

sika odst. 173.), aby vyvodil tak řečené obrazy světelné. Po

mnohá léta domáhali se tohoto konce dva Francouzi, Niepce a

Daguerre, až konečně tento dodělal se výsledku žádoucího roku

1839 a jest vyznamenán odměnou národnou doživotného platu

6000 franků. '

Daguerrotypy hotoví se na způsob následující. Stříbrná

deska, co nejlépe vyleštěná, dá se na tak dlouho na páry jódové,

až povlekla se žlutou vrstvou jódidu stříbrnatého, načež nechá se

v temnici na ni padnouti obraz některého předmětu. Tento obraz,

způsobený čočkou sběrací z paprskův odražených, působí rozklá

davě v jódid stříbrnatý a sice jasnější části jeho mocněji, temnější

poměrně slaběji. Po tě dá se deska na páry rtutěné, čímž objeví

se obraz. Posléze položí se deska do roztoku sirnatanu sodnatého,

NaO.S,O.z , kterýž sejme s ní ostatek jódidu stříbrnatého, načež

nedoznává obraz více proměny světlem.

Na* místech, v něž bylo světlo působilo, proměnil se jódid

stříbrnatý, AgJ, pokrývající desku, na jódid stříbřičnatý, Ag,J,

z něhož vylučují páry rtutěné stříbro, slévajíce se s ním nepo

chybně v amalgamu. Drobnohledem poznává se zřetelně, že tmavé

čili stínové části daguerrotypu záležejí v lesklé půdě stříbrné, ješto

místa světlem tknutá vidí se jako poprášená drobnými kuličkami

kovovými. Skutečně může obraz snadno se setříti, pročež zlatí

se slabě cestou galvanickou, a chrání se pokrovem skleněným.

Hlavní vadou obrazův takto způsobených jest, že zakládají se na

nerovném odrazu světla, teda na zrcadlení plochy kovové; upustilo V

se tudíž téměř docela od hotovení jich.

Fotografie (tolik co obrazy světlopisné) jsou nález

Angličana Talbota. Hotovít se způsobem následujícím. Skleněná

deska, očištěná co nejdokonaleji, polije se kollodiem (viz odst.

181.), kteréž má v sobě na 200 částek váhy as 2 nebo 3 části

jódidu ammonatého nebo 06 jódidu draselnatého; utvoří se na

ní takto tenounká blánka průzračná, a než vyschla tato dokonale,

dá se deska do roztoku dusičnanu stříbrnatého, kdež povléká se

vrstvou jódidu stříbrnatého z rozkladu přítomných solí, nabývajíc

barvy žlutavě bílé, prosvítavé. Po té dá se do temnice a ponechá

se tam, dle silnosti osvětlení, 1 až 20 sekund. I tu nevznikne

obraz ihned, nýbrž objevuje se teprv dalším účinkováním. K tomu A
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konci slouží tak řečená kapalina vyvinovací, roztok to kyseliny

duběnkové ve vodě, s přísadou líhu a kyseliny octové, do

něhož položí se deska. Ihned ukáže se obraz, nebot zčernají

místa světlem ozářená. Na těchto místech jest totiž vyloučený

jód, kterýž rozkládá vodu, slučuje se s vodíkem jejím v jódo

vodík, ješto kyslík uvolněný okysličuje kyselinu duběnkovou na

černou hmotu uhelnatou. Kapalinou vyvinovací může býti též

síran železnatý, FeO.SO3, kterýž mění se v týchž poměrech

na zásaditý síran železitý.

Obraz ustaluje se po té, t. j. vloží se do roztoku sirnatanu

sodnatého, kterýmž snímá se jódid stříbrnatý s míst, kteráž ne

byla. světlem proměněna.

Však obraz takto zhotovený nedostačuje nám nikterak, nebot

jest obraz ne g atívný, t. j. takový, ve kterém vynikají nejsvět

lejší místa černě a neprozračně, ješto vidí se místa nejtmavější

bílá; protož slouží k zhotovení positívného obrazu, při němž

jest opáčný poměr světla k stínu, srovnávající se se skutečností.

Béře se k tomu papír fótografický, kterýž má povlaku jódidu stří

brnatého, byv smočen prvé do roztoku jódidu draselnatého a po

té do roztoku stříbrnatého; položí se, pokrytý negatívným obra

zem, na světlo slunečné, načež objeví se ihned obraz positívný.

I tomuto obrazu jest třeba ustálení posledním výkonem, pono

řením to do roztoku sirnatanu sodnatého'

Hotovení světelných obrazů jest nyní velice usnadněno, nebot

nacházejí se v obchodě nejen optické nástroje a Ostatní přístroje,

ale i jmenované zde lučebniny v potřebných poměrech.

II. Chemie ústrojná.

Z dosavadních úvah o hmotách a sloučeninách neústroj

ných zvěděli jsme, že nacházejí se co nerosty, nebo že se při

pravují z takových. Sloučeniny ústrojné jsou proti tomu

takové, které nacházejí se hotové v tělích rostlinných nebo zví

řecích nebo kteréž vyvozují se z nich.

Toto rozvržení chemie na dva oddíly není veskrz určité a

zevrubné; jsout mnohé sloučeniny, jako ammoniak, kyselina uhli

čitá, kyan a j. v., které hodí se do řad „obou a jsou v pravdě

přechodem od jedné ke druhé. Běžné rozdělení odůvodňuje se však

dostatečně zvláštním rázem sloučenin ústrojných.

Naukou o uhlíku dověděli jsme se v odst. 54. a 55., že tělo

rostliny nebo zvířete skládá se hlavně z uhlíku, vodíku, kyslíku

a dusíku, že jest teda hořlavé, a zanechává skrovného jen zbytku

popele. Dále jsme seznali, že skládá se tento popel hlavně z ky

l29
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'níků těkavých, totiž kyselina uhličitá a voda.

sličníküv draselnatého, sodnatého a vápenatého, ze hmot, kteréž

jsou vřazeny do chemie neústrojné. Tudíž náleží chemii ústrojné

právě ona spalitelná část těl ústrojných a shledáváme již hlavní

známku sloučenin ústrojných vtom, že jsou dokonale spalitelné.

Veškeré sloučeniny ústrojné mají v sobě uhlík a projevují

to snadno tím, že černají zahříváním, anebo vylučují saze, když

spalují se za nedostatečného přístupu vzduchu. V některých slou

čeninách ústrojných přistupuje k uhlíku jediný prvek, buďto kyslík,

nebo vodík, nebo dusík; největší část jich sestává však ze tří

prvkův, s uhlíkem slučuje se totiž vodík a kyslík, nebo, což sbíhá

se méně často, dusík a vodík, nebo dusík a kyslík. Konečně zna- ~

lnenáme řadu sloučenin ústrojných, kteréž obsahují v sobě Čtvero

prvků, totiž: uhlík, vodík, kyslík a dusík.

Památná věc jest, že neznáme sloučeniny ústrojné, v níž by

bylo méně dvou rovnomocnin uhlíku anebo lichého, dvěma nedě

litelného počtu rovnomocnin uhlíku.

Vidouce v chemii neústrojné znamenitou rozmanitost slou

čenin, kyselin, zásad, solí vlastností nejrozdílnějších, nepodivili

jsme se tomu hrubě, nebot naskytuje se tam tolik prvků, udělu

jících sloučeninám od nich odvozeným ráz obzvláštní. Rozumíme

tomu, že srovnalé- sloučeniny síry akostíku, jakož i železa amědi

různí se tak velice vlastnostmi svými, nebot mají v sobě zcela

rozdílné prvky.

V ústrojné chemii shledáváme nemenší rozmanitost sloučenin,

kteréž jsou nadány nejrůznějšími vlastnostmi. Máme tu veliké

množství kyselin, zásad, hmot netečných, jedů, hmot potravných,

vonivých abarvivých o vlastnostech nejdivnějších a nejopáčnějších.

Nicméně nalezáme, že skládají se vesměs nejvýše ze čtvera

jednoduchých hmot výše vzpomenutých, že jeví na sobě v příčině

svého složení z prvků památnou jednotvárnost. Rozdílnost che

mických vlastností sloučenin ústrojných nezakládá se tudíž v ja

kosti (kvalitě) součástek-jich, nýbrž v kolikosti (kvantitě) v počtu

rovnomocniu prvků v nich obsažených. V tomto oboru rozbřesklo

se tudíž teprvé pak, *když byl nalezen způsob, dle zněhož usta-.

novují se co nejzevrubněji poměrná množství součástek sloučenin

ústrojných. '

Rozbor ústrojnin. Sloučeniny ústrojné skládají se většinou

z uhlíku, vodíku a kyslíku. Mějmež na zřeteli, že hmota taková

jest spalitelná a že vzniká úplným Shořením jí pouze dvé kyslič

Jest teda jenom

o to pečovati, aby bylo předně tolik kyslíku, kolik třeba k úpl

nému spálení některé hmoty, a za druhé, aby zplodíny, shořením

se utvořivŠí, mohly se sbírati co možná nejúplněji.

Děje se to způsobem takovýmto: odváží se důkladně 100

částek sloučeniny, kterouž jest rozložiti na součásti, budiž to na

př. nejčistší cukr, a ta mícháse dokonale s hojným množstvím

kysličníku mědnatého, CuO. Smíšenina dá se do trubice ze skla
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nejvýš nesnadno roztopitelného (ze skla českého), kteráž slove

trubice spalovací (viz obr. 61.) a rozehřívá se zvenčí do ře

ravění. Kysličník mědnatý poskytuje tu kyslík, jehož jest třeba

k spálení, kterýž slučuje se s uhlíkem cukru na kyselinu uhliči

Obr. 61.

  

tou, s vodíkem na vodík, ješto zkoví se týmž časem přiměřené

tomu množství mědi. Obě zplodiny hoření jsou těkavé a vypuzují

se horkem ztrubice spalovací; procházejít předně trubicí (obr.62.),

kteráž jest naplněna kusy chlóridu vápenatého (viz odst. 89.),

Obr. 62.

  

jenž pohlcuje páry vodné a zadržuje je v sobě dokonale. Kyselina

uhličitá přenáší se dále a vniká do přístroje kulového se

žíravým louhem draselnatým (obr. 63.), jejž sestavil Liebig nad

míru důmyslně; skládát se ze skleněné trubice podoby trojhranné,

kteráž jest na několika místech vyduta

v koule a z části naplněna žíravým Obr. 63.

louhem (odst. 73.). Směřujet to za

řízení k tomu, aby kyselina uhličitá,

vstoupivší do prvé koule, puzena jistým

tlakem procházela ponenáhlu ostatními

kulemi, čímž pohlcuje se dokonale.

Na obr. 64. vidíme celý přístroj sesta

vený, ješto děje se právě ponenáhlu

spalování vtruhce, postupujíc od předu

do zadu. K tomu konci leží na ka

mínkách spalovacích, roštu podobných,

z plechu Železného. Hoření jest doko

náno, jakmile nevstupuje více plynu do

přístroje kulového; pak ulomí se tenký

konec trubice spalovací a ssaje se trochu na přístroji kulovém;

prochází tu vzduch otevřeným koncem a pudí páry vodné a ky

Selinu uhličitou, jichž bylo ještě v trubicí spalovací, do přístrojů

pohlcovacích.

Trubka s chlóridem vápenatým a přístroj kulový váží se

před spalováním zevrubně; zváží-li se napotom opět, stanoví se

Schoedlerova Kniha přírody. I. Druhé vydání.
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tím, co přibylo jim na váze, množství kyseliny uhličité a vody,

zplozené shořením cukru. Poněvadž víme, mnoho-li jest uhlíku a

vodíku v určitém množství kyseliny uhličité a vody, vypočteme

nyní snadno, kolik bylo obou těchto prvků ve 100 částkách cukru.

Jakmile víme to, víme již i množství třetího prvku, kyslíku, jímž

Obr. 64.

  

doplňuje se součet uhlíku a vodíku na sto. Takto shledáno, že

má cukr následující složení ve stu:

42.1 . . . . uhlíku,

6.4 . . . . vodíku,

61.5 . . . . kyslíku.

100.0 částek cukru.

133 Stanovení dusíku. Přítomnost dusíku v sloučenině ústrojné

poznává se po tom, že tato hoříc vydává ze sebe zvláštní zápach,

jakýž vzniká spálením rohu nebo peří; páry tvořící se nesou

 

  

v sobě ammoniak, H3N (odst.84.), a modří tudíž červený papír

lakmusový. Zahřívá-li se dusičnatá sloučenina ústrojná s žíra

vinou, s kysličníkem draselnatým, nátronem nebo vápnem, sloučí

se veškerý v ní obsažený dusík s vodíkem a prchá co ammoniak.

Na tom zakládá se způsob rozboru takovýchto hmot. sloučenina

dotčená zváží se zevrubně a smíchá se se smíšeninou z žíravého

nátronu a vápna. Když byly tyto hmoty gdány do trubice spalo
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vací a (obr. 65.), rozpáli se tato do řeřavěni a prchající ammo

niak zachytí se zúplna kyselinou chlórovodíkovou, nacházející se

v malém přístroji kulovém. Po dokončení děje obsahuje tato ka

palina v sobě všechen dusík, jehož bylo v hmotě skoumané, ve

způsobě salmiaku, H„NCl; přičinít se k ní roztok chlóridu plati

čitého, jimž tvoří se sraženina nerozpustného chlóridu platičito

ammonatého (PtC]2+H,NCl), ta Zváží se a poté vypočítá se,

kolik má v sobě dusíku.

Slušit podotknouti, že některé hmoty ústrojné mají v sobě

mimo prvky výše vzpomenuté isiru a kostík. Poštěstílo se

také, uvésti způsobem umělým více jiných prvků do sloučenin

ústrojných, zejména chlór, bróm a jód, a z kovů cín, cink, arsén,

antimón a j. v.

Z výsledků rozboru těl ústrojných jsou sestaveny vzorce

chemického sloučenstvi jich. I zde rovná se rovnomocnina slou

čeniny součtu rovnomocnin součástek. Sestavme tuto vzorce ně

kterých sloučenin neústrojných a ústrojných:

 

Sloučeniny neústrojné. łl Sloučeniny ústrojné.

   \ ___ 1

Jméno i Vzorec VESA!“ Jméno ,Vzorec VE'SIŠL

'lnľi 1 rll

i fllvríísm nj;

Voda .IHO 9 (Lib . . C, „O, 46

Rumělka . . HgS . 116 [lCukr . C„H„O„ 171

Sůl kuchyňská. NaCl . 58,5HŠkrob . . C„H,„O„,- 162

Kyselina sirková HO.SO„ 49 ixKyselina octová. C,H,O, 60

Kyselina dnsičná. HO.NO5 . . 63 „ citronová C„HSO„ 192

Hydrát drasel- jchinin. . C,„H„N,O,. 324

“ty ' ' KO'HO ' 56 1Stearin . G„,H„„O„ . 890

Kamenec . . KO.S03 + 1 j

A1„o„.3so, . 257

 

Porovnáváme-li obě řady, znamenáme patrný rozdíl, jímž

objevuje se jeden z hlavních znaků sloučenin ústrojných. Ve vzor

cích těchto bývá totiž obyčejně velký počet rovnomocnin prvkův,

kteréž sečteny dávají zhusta velikou rovnomocninu sloučeniny.

Proti tomu vidí se sloučeniny ,neústrojné býti složení mnohem

jednoduššího.

Mohlot by se sice namítnouti, proč nezjednoduší se vzorce

hmot ústrojných a proč nepíše se na př. kyselina octová

= CHO, na místě C.,H„O,; a chinin : C,oH12NO„ na místě

C,°H„N,O„ jakž uvedeno výše? Než takové psaní těchto vzorců

spolehá na důvodech vážných. Přičiní-li se kyselina octová k uhli

134
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čitanu sodnatému, NaO.CO„ rozloží se tento; kyselina uhličitá

prchá a na její místo přistoupí kyselina octová, tvoříc Octan

sodnatý. Z rozboru této soli vysvítá však, že místa 1 rovnom.

kyseliny uhličité, CO,:22 částek, nezaujalo 15 částek kyseliny

octové, podlé vzorce CHO:15, nýbrž 51 částek, což srovnává se

se vzorcem C„H303, kterýž naznačuje složení bezvodné kyseliny

octové; přičte-li se k tomu 1 rovnom. vody, HO:9, nabude se

1 rovnom. hydrátu octového, C,H,O„:60. Chinin jest

mocná zásada; 324 částky jí skládají se s 1 rovnom. kyseliny sir

kové v sůl obojetnou; rovnomocnina chininu vyznačuje se tudíž

vzorcem C,OH„N,O„ jejž nelze více zjednodušiti. Rovněž svědčí

sděleným vzorcům líhu a cukru důvody, kteréž spočívají ve způ

sobu, jak tyto hmoty vznikají nebo rozkládají se, a o nichž po

víme níže co třeba.

Hmoty isomerické (tolik co rovnodílné). Bylot s ve

likým podivením, když ukázalo se rozborem ústrojným, že jsou

sloučeniny ústrojné, kteréž mají totéž složení na 100 dílů, ale

různí se od sebe značně svými vlastnostmi chemickými a fysikál

nými. Takové hmoty, kteréž slovou sloučeniny isomerické

a jichž složení může se vyznačiti týmž vzorcem, jsou na př.:

Silice terpentýnová . : C,°H,6 Cukr bezvodný . . . : C„H,„O,„

Silice citronová . . . . : CME,G Skrob . . . . . . . . : C„H,0O,0

Mravenčan éthylnatý. _. C,Š H., O, Buničina . . . . . . : C„H„,O,„

Octan methylnatý. . . : C6 H6 O,

Již dříve jsme vytknuli rozdílnost, kteráž sbíhá se při ně

kterých hmotách jednoduchých v jistých poměrech. Připomínáme

tu beztvárný uhlík a kostík, beztvárnou síru, ocel kalenou a

měkkou. Tak patrné odchylky ve vlastnostech jedné a téže hmoty

lze vysvětliti pouze domněnkou, že jsou nejmenší částečky jich

v rozdílných způsobech rozdílně spořádány. Částečky uhlíku tvoří

démant, jsou-li pravidelně spořádány v bráně, jsou-li pak bez ladu

vedlé sebe uloženy, vidí se co saze. Jest tudíž na snadě, domý

šleti se, že záležíi, též rozdílnost hmot isomerických ve zvlášt

ním spořádání částeček prvků.

Atóm; molekula; rovnomocnina. Již ve fysice (odst. 11.)

pronesli jsme náhled, že sestává každé tělo z nejmenších částeček

č. atómů, kteréž nejsou více dělitelny. Domněnka tato podpo

ruje se značně mnohými ději chemickými, což vedlo k určitému

náhledu o hmotě, kterýž slove the orie atomistická čili nauka

atómová. Podstata její záleží as v následujících větách:

1. Každá hmota sestává z malých částeček, kteréž slovou

atóm y jejími; nejsout nižádným způsobem více dělitelny, jsou tak

malé, že nelze rozeznati jednotlivého atómu ni nejlepším drobno

hledem. Atómy všech hmot mají tvar kulový. Hmoty jsou pevné,

kapalné nebo vzdušné, vedlé působení tepla ve spojivost atómům

vlastní (fysika, odst. 22).
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2. Hmoty jednoduché mají v sobě pouze jednostejné atóm y.

Dle tohoto názoru můžeme je naznačiti následujícími obrazci:

Uhlík Kyslík Vápník

000 ®©® QGG

3. Atómy rozličných prvků jsou nerovně těžké asice srovná

vají se váhy jich s rovnomocnými čísly prvků, jež známe již. Atóm

vodíku má tudíž nejmenší váhu : 1; atóm kyslíku váží 8 a t. d.

U hmot jednoduchých mají tudíž výrazy váha atómová a rovno

mocnina týž význam.

4. Sloučeniny chemické čili hmoty složené vznikají na ten

způsob, že přitahují se atómy rozličných prvků vespolek a sklá

dají se k sobě, jakž naznačují následující obrazce:

Vápno.

O®

Kyselina uhličitá.

:ono)

Uhličitan vápenatý.

Kysličník uhelnatý.

0G)

  

Shluk atómův, chemicky v jedno sloučených, slove mole

kula (latinsky : břeménko). Molekula jest nejmenší částečka

hmoty složené a může se rozložiti na jednotlivé atómy. Kus křídy

nebo mramoru sestává teda předně ze samých atómův složených

čili molekul uhličitanu vápenatého, CaO.CO.„ a zobrazil by se tako

výmto způsobem:

 

Pokládá-li se tato nauka atómová za pravou, nabýváme jí o nej

důležitějších dosud sdělených dějích a zákonech vysvětlení dostateč

ného, předně o zákoně rovnomocnin chemických. V rumělce shledá

váme vždy 100 částek rtuti sloučených s 16 částkami síry; jest-li

tento poměr váhy shledán při každém větším kusu rumělky, bude
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zajisté i každá menší částka rumělky složena dle téhož poměru,

nýbrž i nejútlejší prášek. Dle nauky atómové nemůže ani býti

jinak, nebot nejmenší myslitelný prášek rumělkový jest molekula

:HgS, sestávající Z 1 at. rtuti, kterýž váží 100, a z 1 at. síry,

kterýž váží 16. V chemických vzorcích neznamenají pak znaky

pouze poměrná množství, po kterýchž slučují se prvky, nýbrž

jeví počet atómů, kteréž skládají molekulu hmoty složené. Vzor

cem uhličitanu vápenatého, CaO.CO„ dovídáme se, že obsahuje

v molekule 5 at.: totiž 3 atómy kyslíku, 1 at. vápníku, 1 atom

uhlíku; dále vysvítá z něho, jak myslíme sobě uložení těchto 5at.,

předně na vápno, CaO, a kyselinu uhličitou, C02, kteréž pak

tvoří skupení stupně druhého.

Dle tohoto náhledu mají názvy rovnomocnina a atóm, číslo

rovnomocné a váha atomová naprosto tentýž význam.

Přijetí nauky atómové schvaluje se zvláště zákonem množ

ných poměrů (odst. 17.). Síra slučuje se s kyslíkem v násle

dujících poměrech:

Síra Kyslík

1. kyselina sirnatá . . . 16 + 8

2. kyselina siřičitá . . . 16 + 16

3. kyselina sirková . . . 16 + 24

sloučí-li se atómy síry -_

tvoří se:

s atómy kyslíku : @,

Kyselina sirnatá S0 z @

S

Kyselina siřičitá SO2 -_: O

0 @

Kyselina sirková SO3 : @<%>

Rozumíme tomu nyní, proč rozmnožuje se váha kyslíku při

každém vyšším kysličníku síry pojednou o 8; vždyt tu přistoupil

nový atóm kyslíku k nižšímu kysličníku. Poněvadž jsou atómy

veličiny nedělitelné, nemůže síra se sloučiti s kyslíkem v jakém

koli poměru, např. 16 síry s 9 nebo 10, 11 a t. d. kyslíku; vždy

děje se to pouze v poměrech, kteréž srovnávají se s atómovými

vahami oněch prvků.

Uvažme nyní případy isomerie (odst. 154) s hlediště

nauky atómové. Cukr, škrob a buničina jsou hmoty zajisté

'velmi rozdílné; nicméně jest v každé z nich obsaženo totéž množ

ství uhlíku, vodíku a kyslíku dle zkráceného vzorce C6H5O5. Jaký

jest teda původ rozdílnosti jich? Nemáme v té příčině jiného vy

světlení, leč že jsou v molekulách těchto tří hmot atómy prvkův
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jich uloženy na rozdílný způsob, na př. tak, jak ukazují následu

jící obrazce:

Molekula cukru. Molekula škrobu. Molekula buničiny.

G®G0 -®00® Q

6@©@

®66®

®666

@66®

©©®©©

666666

666®®

@@

Tuto však nesmíme Zapomenoutí, že mají tyto obrazce zá

klad svůj pouze v naší představě, majíce sloužiti k vysvětlení jí.

Ve skutečnosti nemůžeme rozeznati atómů ni samotných, ni ve

vespolném uložení jich.

Konečně hodí se nám nauka atomová i k vysvětlení rovno

tvárnosti, o níž jsme byli podotknuli při kamenci (odst. 95.).

Tam jsme dovodili, že Zůstává pravidelný tvar více sloučenin týž,

ješto mění se sloučenství jich, když na př. kysličník hlinitý ka

mence nahradí se kysličníkem chrómitým nebo železitým, nebo

když kysličník sodnatý neb ammoniak zaujímá místo kysličníku

draselnatého. Mysleme sobě teda, že sestává některá hráň ze

Obr. 66. Obr. 67. Obr. 68. Obr. 69.

  

čtyr atómů, obr. 66., z nichž bychom vyňali jeden a nahradili

rovně velikým atómem prvku jiného, obr. 67., tož není příčiny,

proč by se byl proměnil tvar hráně. Kdyby však přistouplý atóm

byl větší, obr. 68., nebo menší, obr. 69., jest na snadě, že stane

se tím zajisté podstatná proměna bráně. '

Zkusilo se, vyšetřiti tak řečeno objemy poměrné čili

atómové hmot v ten způsob, že dělila se atomová váha jich

hutností. Výsledek toho byl, že poměrné objemy hmot plynných

buďto rovnají se sobě, anebo mají se k sobě v jednoduchých po

měrech. U hmot pevných a kapalných vyniká Zákonnitost tato

méně; ale jeví se při mnohých i v té příčině shoda památná.

Tak jest shledán týž objem poměrný u železa, manganu a chrómu,
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kteréž 'kovy 'podobají se sobě vůbec v nejedné příčině a zejména

dávají sloučeniny rovnotvárné. Týž poměr sbíhá se u síry a selénu,

u zlata a stříbra.

Učení o obj emech (theorie volumová). Dosud přihlíželi

jsme vždy pouze k poměrům váhy, po kterých se slučují prvky.

Porovnávají-li se však objemy, po kterých slučují se vespolek

plyny a takové hmoty, kteréž mění se na páry, shledá se i v tom

pravidelnost, nebot sestupují se v poměrech stálých a velmi jedno

duchých. Tak na př. slučuje se 1 obj. chlóru s 1 obj. vodíku..

tvoříce 2 obj. plynného chlórovodíku; 2 obj. vodíku tvoří s 1 obj.

kyslíku 2 obj. par vodných; 3 obj. vodíku slučují se s 1 obj. du

síku na 2 obj. ammoníaku. Vidíme, že objem sloučeniny tak

utvořené buď rovná se součtu objemů plynů, jež sloučily se, nebo

že stalo se zhuštění v jednoduchém poměru ksoučtu objemů sou

částek. Poměrně váhy rovných objemů hmot plynných slovou

hutností jich. Tak na př. váží 1 objem chlóru 2,458 gramů,

váží-li rovný objem vodíku 0,0693 gramů. Tudíž jest lhostejná

věc, svedu-li oba plyny v těchto poměrech váhy, anebo rovné

objemy jich. Poněvadž jsme však učili již v odst. 13., že 1 ro

vnom. chlóru = 35,5 částek slučuje 'se s 1 rovnom. vodíku :

1 částkou, mají se hutností těchto prvků zajisté k sobě v poměru

rovnomocnin. Skutečně vidíme, že 2.458: 0.0693 z 35.5: 1. Kdy

bychom dovedli všecky prvky proměniti vplyny, byly by poměrné

váhy rovných objemův jich zároveň chemickými rovnomocninami

jich. Pokud však bylo možno, objevilo se pozorováním, že tato

shoda hutností s chemickými rovnomocninami hmot jednoduchých

není úplna, a zákon z toho vyvozený zní takto: Rovné objemy

rozličných plynů nebo par chovají v sobě váhy, kteréž buďto mají

se k sobě přímo jako rovnomocniny, anebo uchylují se od toho

jednoduchým poměrem.

Teplota poměrná a chemické rovnomocniny jedno

duchých hmot jsou vespolek v památném poměru. Dle odst. 156

fysiky nazýváme poměrnou teplotou hmot ono poměrné množství

tepla, jehož jest třeba, abychom zahřáli je od 0° na 100° C., při

čemž teplo, jehož vymáhá k tomu konci voda, klade se za jednici.

Čím větší však jest poměrná teplota některé hmoty, tím menší

jest chemická rovnomocnina její, pročež čísla, vyznačující poměr-

nou teplotu hmot jednoduchých, mají se k sobě v obráceném po

měru čísel, jimiž jsou vyznačeny rovnomocniny jich, jak vysvítá

z některých příkladů tuto položených:

Rovnomocnina Teplota poměrná

vodíku : l . . . . . 3.2 °

síry : 16 . 0.202

železa : 27 .0.113

rtuti . : 100 . 0.033
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Dle tohoto zákonu dá nutně rovnomocnina některé hmoty,

násobena s poměrnou teplotou její, u všech hmot součin rovný,

totiž číslo 3.2. Skutečně jest 1 >< 3.2 : 3.2; 16 >< 0.202 : 3.2;

27 >< 0.113 z 3.05; 100 >< 0.033 : 3.3 atd. Kdybychom teda ne

znali rovnomocniny některého prvku, na př. olova, kdybychom však

byli vyšetřili, že jeho poměrná teplota jest 0.031, dá nám číslo 3.2

děleno 0.031 rovnomocninu olova. Skutečně dá 63%.- l03, číslo,

kteréž srovnává se s rovnomocninou olova, jak byla nalezena roz

borem. Tím způsobem naskytují se nám různé cesty k dotvrzení

základných zákonů chemických.

Rozložitelnost sloučenin ústrojných. Naukou

atomovou jest nám jaksi dopřáno, nahlédnouti do vnitřně budovy

každé hmoty; vidíme, kterak jest složena z nesčíslných atómův,

jež jsou stejnorodné u prvkův a jež jsou růzuorodné u sloučenin

chemických. Uvnitř těchto poznáváme shluky atómův, jež sestou

pily se do molekul, a tyto molekuly řadí se zas ksobě dle zákonů

hranění.

Srovnáváme-lí, postoupíce v té příčině 0 něco dále, slouče

niny neústrojné s ústrojnými, shledáváme u oněch menší shluky

atómův než u těchto; anebo V molekule sloučeniny neústrojné

bývá obyčejné méně jednotlivých atómův, než v molekule slouče

niny ústrojné. Molekula kyseliny uhličité, CO2 , má tré atómův,

molekula kyseliny citronové, CHHQOH, má jich V sobě 34.

Považujemedi toto co věc odbytou, vysvětluje se tím mnohá

zvlástnost chování se sloučenin ústrojných proti neústrojným.

Předně vidí se býti věcí snadnější, Sestaviti málo atomů do mole

kuly, než veliké množství jich. Skutečně lze sloučeniny neústrojné

složiti snadno a přímo ze součástek jich. Uhlik v hoření slučuje

se hned s kyslíkem na kysličník uhelnatý a kyselinu uhličitou.

Jinak má se věc se sloučeninami ústrojnými. Ačkoli víme, že na

př. ve 100 librách cukru nachází se 42 lib. uhlíku, 6 lib. vodíku,

51 lib. kyslíku, nedovedeme přece zploditi cukru, když tyto hmoty

Svedeme v řečených poměrech. Podobně má se to s nesčíslnými

sloučeninami jinými, jako na př. s kyselinou octovou a citronovou,

s líhem atd., kteréž skládají se vesměs z týchž tří prvků, jichž

poměr k sobě známe zcela zevrubně a jichž nedovedeme přece

tak zhola složiti. Skutečně byla by to nemalá výhoda, kdybychom

byli s to, abychom z tak laciných surovin, jakýmiž jsou uhlík,

vodík a kyslík, skládali přímo onu velikou řadu drahocenných

hmot ústrojných.

Příčinou, že nezdaří se to nám, vidí se nám zvláštní způsob

vnitřného složení těl ústrojných. K utvoření takého těla jest

třeba, aby se shlukly četné jednotlivé atómy do molekuly a to

vymáhá zvláštních podmínek, kteréž jsou zachovány vústroji rost

liny a zvířete, v němž tvoří se takové sloučeniny, kterýmž však

nedovedeme dostáti pomocí chemických přístrojů a výkonů.

[40
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Teprv za doby nejnovější poštěstilo se, složiti některé slou

čeniny ústrojné, jako na př. líh, C„H„O„ z prvkův, aniž by k tomu

bylo vzato zplodin ústrojných. Způsob však, jak děje se to, jest

obšírný a nesnadný a dovozuje se jím právě, jak nesnadnou věcí

jest, sestaviti tolik atómův ve sloučeninu chemickou.

Tímto zvláštním složením sloučenin ústrojných vysvětluje se

i snadná rozložitelnost jich. Když molekuly vody, HO, kysličníku

rtutnatého, HgO, křídy, CaO.CO2 a j. v., podstupují působení roz

kládavé, odloučí se prvky sloučené, děj ten jest jednoduchý a

srozumitelný. Myslíme-li si však molekulu cukru, C„H,o0,0,

podstupující rozklad, lze z atómův jeho prvků zajisté sestaviti

drahně shluků nových sloučenin ústrojných.

Tak jest skutečně. Jet takořka třeba jen skrovného popudu,

aby tolikeré atómy, v molekule nakupené, rozpadly se na shluky

menší. Nejznámějším příkladem toho druhu jest škrob, C„H,0Ow;

snadnot proměniti jej v isomerický cukr; tento rozpadá se kvaŠe

ním na líh a kyselinu uhličitou; z líhu lze vyvoditi kyselinu octo

vou, jakož i drahně jiných sloučenin ústrojných.

Hmoty rozkládavé, jimž dáváme hlavně činiti na sloučeniny

ústrojné, abychom způsobili proměnu chemickou (metamorfosu)

jich, jsou mocné zásady a kyseliny, okysličovadla, jako kyselina

dusičná, chrómová a vyšší kysličníky, jakož i chlór. Dále posky

tují hmoty ústrojné působením tepla celé řady zplodin rozkladu.

Neméně zvláštní jest hmotám ústrojným tak řečený rozklad

samovolný. Vídáme často, že hmoty ústrojné spolupůsobením ky

slíku, kterýž obklopuje je ve vzduchu, a vody, v nich samých

obsažené, podstupují hluboho sáhající proměnu chemickou, jejíž

průběh náleží co kvašení, hnití a tlení k úkazům nejohecnějším.

substituce (výměna). Působí-li chlór v sloučeninu ústroj

nou, sloučí se buďto přímo s ni, nebo ubírá sloučenině vodík,

skládaje se s ním na chlórovodík. V případě tomto, kterýž sbíhá

se nejčastěji, vchází za odejmutý vodík rovnomocné množ

ství chlór-u do sloučeniny, zaujímajíc místo jeho. Shledána v té

příčině zvláštnost, že chemické vlastnosti sloučeniny ústrojné, do

níž vstoupil chlór, nemění se tím hrubě. Tak na př. lze kyse

lině octové, C4H,O„ působením chlóru ubrati tři rovnomocniny

vodíku anahraditi je chlórem, ahmota takto utvořená, kyselina

trojchlórooctová, C,HCl3O„ podobá se velice kyselině octové.

Takové vyměňování vodíku za chlór naznačeno jest jménem sub

stituce a shledalo se, že taková díti se může i jinými prvky,

zejména brómem a jódem, nýbrž i hmotami složenými (kyselinou

dusičelou).

Složené radikály (základy) slovou takové sloučeniny

chemické, kteréž chovají se jako jednoduché hmoty. V chemii

nerostné poznali jsme již dvé takových hmot, kyan, C,N, a ammo

nium, H„N; onen má vlastnosti prvku halového (odst. 69), tento

pak vlastnosti kovu. Chemickým skoumáním rozličných sloučenin
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ústrojných ukázalo se, že z atómův, ze kterých skládají se, jest

jistý počet vespolek spojen na zvláštní způsob a tvoří skupení

atómův, kteréž sluší pokládati za základ, za radikál dotčené

sloučeniny. Tento Shluk atómův, v radikál se sestoupivších, vy

značuje se hlavně stálostí, kterouž zachovává se v celé řadě slou

čenin a přenáší se z jedné 'do druhé, dávaje jim ráz určitý. Ve

všech poznává se stálý základ, k němuž připojilo se tu více, tu

méně atómův těch neb oněch prvků.

Skoumání chemikův přihlíželo hlavně k líhu, G4H6O„

kterýž jest z nejznámějších a nejdůležitějších sloučenin ústrojných.

Působením rozličných hmot vyvedeno z něho drahně sloučenin.

Rozborem jeví se, že jest ve všech těchto sloučeninách i v líhu

samém zvláštní Shluk atómů, skládající se ze 11- atómův uhlíku a

5 atomů vodíku, C„H„, jakž vysvítá z následujících příkladů:

éther,

chlórid éthylnatý,

jódid éthylnatý,

sirník éthylnatý,

líh,

uhličitan éthylnatý,

octan éthylnatý.
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Skupení atómův C„H5 jest tudíž pokládáno za stálý základ

oněch sloučenin a dáno mu jméno éthyl (aethyl) a znak Ae.

Líh a sloučeniny z něho odvozené jeví pak v příčině způsobu

složení svého podivu hodnou srovnalost se sloučeninami neústroj

nými, pročež nazývají se též dle týchž pravidel, jakž vysvítá- z ná

sledujícího sestavení:

C,H_,„ z Ae : Ethyl. i K : Kalium : draslík.

AeO . . .::kysličník éthylnatý, K0 . . . .zkysličník draselnatý,

AeCl . . .zchlórid éthylnatý, KCl . . .zchlórid draselnatý,

AeJ . . .Ijódid éthylnatý, vKJ . . . .zjódid draselnatý,

AeS . . .::sirník éthylnatý, lKS . . . .:sirnik draselnatý,

AeO HO . .::s hydrát éthylnatý (líh), l KOHO . . : hydrát draselnatý,

AeO.CO, . . Z: uhličitan éthylnatý, l KO.CO, . .z uhličitan draselnatý,

AeO.C,H,O„ .: octun éthylnatý l KO.C,H„O„ .: octan draselnatý

a t. d. l a t. d.

I v jiných sloučeninách ústrojných jsou vypátrány radikály

ústrojné, na př. v líhu dřevěném methyl, C,H3; v oleji při

boudlém amyl, CNHII; v kyselině benzoové radikál, v němž jest

kyslík, totiž benzoyl, C„H5O,; rovněž v kyselině octové acetoyl,

C„H,O2 a j. v.

'l'ím vznikla naděje, že poštěstí se, uvésti veškeré sloučeniny

ústrojné v souvislost s několika radikály složenými a vůbec pozo

rovati je v příčině složení s téhož hlediště jako sloučeniny nc
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ústrojné. Výsledek nenasvědčuje dosud tomu dostatečně. Při

mnohých sloučeninách ústrojných neshledáno radikálů a domáhaly

se platnosti jiné náhledy nebo theorie o složení hmot ústrojných.

Rady homologické. Z množství nově objevených sloučenin

ústrojných, ustavičně se zmáhajícího, vyvinuly se ponenáhlu tak

zvané řady homologické (soujmenné, srovnalé), sloužící obzvláštně

k snadnému přehledu celých shluků hmot, jak v příčině vlastností

chemických i fysikálných, tak i zvláštních poměrův sloučenství.

Pohledem na takové řady jeví se okamžitě význam jich:

Řada kyselin: j Řada alkoholů: ~

kyselina mravenčí C,H2(), ' líh methylnatý č. dřevěný. C2H,O2

kyselina octová C,H„O, líh éthylnatý č. obecný (LEGO,

kyselina propionová CGHGO, líh propylnatý . . . . CGHGO

kyselina máselná o,H,o, líh butylnatý . . . C„H,„ó,

kyselina valerová C,„H,„O, líh amylnatý . . . . . C„,H„O2

kyselina palmitová . . 032K.“ 4 éthal . . C„H„O2

kyselina stearová 03611360,

Každý následující člen homologických řad má o 20H více

než předešlý, i jsou tu sloučeniny sestaveny, kteréž mají při po

dobném složení srovnalé vlastnosti. Zvláštní výhoda spočívá v tom,

že složení jich lze naznačiti tak zvaným všeobecným vzorcem,

kterýž drží v sobě všecky jednotlivé. Tak jest na př. C„H„O4

obecný vzorec řady kyselin výše připomenutých; a. C„I-l„+2O2

vzorec alkoholů. Vzorce takové napomáhají paměti, nýbrž slouží

nad to výborně k všeobecnému vylíčení jistých způsobů rozkladů

a skladů, kteréž jsou společny všem členům řady. Rovněž uka

zují mezery, sbíhající se v některých řadách homologických, že

nastává ještě nalezení scházejícího členu. Konečně sbíhá se pa

mátná souvislost postavení členu v řadě s jeho bodem varu. Za

každé dvé atómův uhlíku a vodíku, C,H„, o něž má sloučenina

více než jiná sloučenina téže řady homologické, přibývá teploty

varu o 19° C. Na př.:
Bod varu.

Kyselina mravenčí : C,H,O4; . . . . 100° C.

Kyselina octová : C„H,O„; 100 + 19 : 119° „

Kyselina propionová : 6H„O„; . . . . . 138° „

Kyselina máselná *s CSHSO,; 138 + 19 z 157° „

Soustava typová, navržená od důmyslného Francouze

Gerhardta, přiděluje veškeré sloučeniny, nerostné i ústrojné,

ke třem základným vzorům sloučenství chemického č. typům,

vysvětlujíc jimi všeliké rozklady a vespolné poměry sloučenin.

Typy ty jsou:

Typus I. Typus II.

řfllj dvojatóm čili molekula vodíku. Ě O2 dvě molekuly vody.
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Typus III.

H

H N molekula ammoniaku.

H

Ostatní chemické sloučeniny odvozují se na ten způsob

z těchto vzorců, že nastoupí na místo prvků v nich jiné hmoty

nerozložené anebo radikaly složené, pročež zavádí se tímto ná

hledem zcela nový způsob psaní vzorců. Další rozvoj nauky této

Sluší do oboru chemie vědecké.

Rozdělení chemie I'Islrojné. Marně bylo dosud úsilí o sou

stavné spořádání veškeré chemie ústrojné. Necht béře se za zá

klad nauka o složených radikálech, řady homologické nebo nauka

O typech, nevystačuje žádná z nich v té příčině. Vždy zbývá

značné množství hmot, jejichž povaha chemická jest dosud nevy

Skoumána, nebo tak neurčita, že nelze jich vřaditi do soustavy.

Proto zachovalo se tak řečené rozdělení přirozené, vedlé něhož

líčíme chemii ústrojnou v čtveru Oddílův: 1. Kyseliny ústrojné.

2. Alkoholy- a odvozeniny jich. 3. Zásady ústrojné. 4. Netečné

sloučeniny ústrojné. Též užívá se ponejvíce ještě vzorcův a vý

razův, kteréž jsou vzaty Z nauky o složených radikálech.

1. Kyseliny ústrojne.

Mnohé kyseliny ústrojné nacházejí se v Štavách rozličných

částí rostlin, zejména plodův, a dávají jim chut příjemně kyselou,

pročež přičiňují se tyto kyseliny nezřídka k našim pokrmům. Jiné

kyseliny ústrojné jsou součásti nebo zplodiny rozkladu mastnot,

pryskyřic a rozličných hmot rostlinných i zvířecích. Ačkoli mnohé

jsou mocnými kyselinamí a tvoří s nejsilnějšími zásadami soli do

konale obojetné, vylučují se přece vesměs kyselinou sirkovou ze

sloučenin Svých se zásadami. Buď jsou těkavé nebo nic, a oby

čejně připravují se na ten Způsob, že nasytí se kapalina, ve kteréž

,jest kyselina, vápnem, sůl vápenata utvořená takto odpaří se, po

lije se kyselinou sirkovou, a uvolněná kyselina ústrojná odloučí

se překapováním nebo cezením.

Jiný způsob dobývání, běžný při kyselinách netěkavých, zá

leží v tom, že sloučí se kyselina s kysličníkem olovnatým a sůl

olovnaté., kteráž vznikla, rozloží se, rozptýlena jsouc ve vodě,

Sírovodíkem. Nabývát se pak nerozpustné sraženiny černého Sir

níku olovnatého, ješto kyselina trvá. ve vodě rozpuštěna a čistí

se cezením.

Obecnějším kyselinám ústrojným udělují se pro kratkost na

místě vzorcův jich také zvláštní znaky, obyčejně prvé písmě la

tinského jména kyseliny, nad nímž naznačuje příčna čára nega

tívnou povahu (srovn. odst. 122.).

l

H5

146
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l. Kyselina štovíková (štavelová), C„,0„.2HO.

Acidum Oxalicum; znak: O.

Jest nejrozšířenější a nejmocnější kyselina v rostlinstvu a

neschází téměř žádné rostlině. Jmenovité jest ve štávě štavele a

štovíku obsažena co kyselý štovan draselnatý, KO.HO.C,O„,

jehož nabývá se ze zavařené štávy v hranolech bílých, silně ky

selých; slovet obecně sůl štovíková (cent za 80 zl.).

Kyselina sama prodává se obyčejně strojená. Buď totiž za

hřívá se cukr nebo škrob s kyselinou dusičnou (srovn. str. 299.),

nebo častěji zahřívají se piliny dřevěné se Žíravým louhem dra

selnato-sodnatým do 200°, vychladlá hmota vytahuje se vodou,

zbývající štovan sodnatý vaří se s mlékem vápenným, čímž mění

se v nerozpustný štovan vápenatý, a ten rozkládá se nadbytkem

kyseliny sirkové, Z roztoku hraní v bezbarvých hranolech s 3

rovnom. vody, jež rozpouštějí se ve vodě. Chut má velmi ky

selou a jest jedovata, jakož i rozpustné štovany. S kysličníky

železa dává soli velmi snadno rozpustné, pročež kyselina isůl

štovíková slouží často k vypírání skvrn rezových nebo inkousto

vých. I v barvířství užívá se jich k vyleptání bílých obrazců na

barvené půdě. Chemikovi jest důležitým skoumadlem, zvláště

k pátrání po vápně. Pro své jednodušší složení čítala se někdy

též k sloučeninám nerostným.

2. Kyselina mravenčí, C,HO3.HO.

Acidum Formicicum; znak: F.

V kousadlech mraveuců, v žíhadlech vos a včel nachází se

kyselina dosti žíravá, kteráž jest tomuto drobnému hmyzu snad

znamenitou zbraní. Tatáž kyselina jest obsažena v pichlavých

chloupcích kopřiv a v jehličí smrkovém. Lépe jest známa teprv

od té doby, co připravuje se strojená překapováním cukru s bu

relem a rozředěnou kyselinou sirkovou; nebo zahřívá se hraněná

kyselina štovíková s glycerinem na 90° a tu překapuje vodnatá

kyselina mravenčí (C„H,Os:C2H,O,-ł-2CO2). Nejsilnější kyselina

mravenčí jest kapalina bezbarvá, těkavá, zápachu pronikavého a

žíravá, nebot působí na kůži téměř okamžitě puchýř, jako Stává

se popálením. Odkysličuje mocně kysličníky a soli drahých kovů.

Roztok této kyseliny v lihu slouží jmenem líh mravenčí co

dráždidlo kůže.

3. Kyselina octová, C4H3O3.HO.

Acidum Aceticum; znak: X.

' Ve štávách rostlinných a kapalinách zvířecích nachází se ky

sehna octová pouze sloučena se zásadami a dosti po řídku. Tvořít
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se však snadno, když líh nebo líhovité, tak zvané kvašené Štávy

rostlinné vydají se v jistých poměrech působení vzduchu, nebo

když hmoty rostlinné, zvláště dříví, překapují se v nádobách za

vřených; o obojích těchto způsobech výroby dodáme později

obšírnější zprávy.

Nejčistší, nejsilnější kyselina octová tvoří při 0° krásné, bez

barvé hráně, kteréž rozplývají se teprv zas teplem + 16°C. Jest

těkavá a má vůni ichut velmi příjemně občerstvivou, pročež béře

se rozředěna hojným množstvím vody, jmenem ocet, často do po

krmů. Z octanů dlužno připomenouti:

Octan olovnatý, PbO.C„H3O3+3HO, připravuje se oby

čejně rozpuštěním klejtu v silném octě a hraní z roztoku v dlou

hých hranolech bezbarvých, jež zvětrávají na vzduchu, a rozklá

dají se částečně kyselinou uhličitou. Má chut sladkou, Spolu

svraskavou, a slove tudíž cukr olověný, jest však jedovatý.

Pro svou rozpustnost ve vodě'brává se ku přípravě jiných solí '

olovnatých, zejména žluti chrómové, jakož i mnohých octauů

(vzájemným rozkladem se sírany, na př. s kamencem) a slouží

tudíž hlavně v barvířství. Barvy olejné, do nichž jest přidán,

schnou mnohem rychleji. Cent prodává se za 20-31 zl. Vaří-li

se roztok cukru olověného s kysličníkem olovnatým, utvoří se

octan trojolovnatý, 3Pb0.C4H3O3; roztok jeho má vlastnosti

silně alkalické a slouží v lékařství jmenem ocet olověný k ho

jení zpruzenin a t. d. Rozředí-li se ocet olověný vodou, slove

Vodička Goulardova a má užívání podobné. Největší důle

žitost má však octan trojolovnatý v dobývání běloby (odst. 109.).

Octan měďnatý, CuO.C4H3O3+HO, prodává se jmenem

plísta destilovaná nebo lépe hraněná (cent za 165 zl.) ve

způsobě temných brání černozelených; tvoří se, rozpustí-li se ky

sličník měďnatý nebo plísta obecná ve vřelém octě, nebo rozloží-li

se roztok Skalice modré cukrem olověným. Plísta obecná jest

Smíšenina z několika solí zásaditých; tvoří se, dotýká-li se měď

zároveň s octem a vzduchem, strčí~li se totiž desky měděné do

kysajícího mláta vinného. Jest hmota houbovítá, modrá nebo

modravě Zelená (cent za 76 Zl.), jedovatá; užívání měděného ná

dobí kuchyňského jest tudíž velice na pováženou. Oba druhy

plísty slouží co barvy malířské, v barvířství a tiskařství. Zeleň

Svinibrodská, nad míru krásná a rovněž jedovatá, jest slou

čenina octanu a arsénanu měďnatého a připravuje se slitím vře

lých roztoku kyseliny arsénové a octanu měďnatého (cent nejčistší

za 110 zl.). Pro nebezpečnost svou mizí nyní z užívání.

Octan vápenatý (viz odst. 218.), hlinitý a železitý

slouží v barvířství co mořidla.

Octan draselnatý a octan ammonatý slouží v lékař

ství, zejména pro pocení.
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4. Kyselina máselná, C„H.,O_,.HO.

Acidum Butyricum; znak: ĚÍIÍ.

Volná kyselina máselná nachází se v plodech rohovníku, v tak

zvaném chlébě svatojanském, jakož i v potu lidském, Štávě žalu

dečné a některých vínech rýnských; v másle jest sloučena s gly

cerinem; vznikát některými druhy kvašení a rozkladů, zejména

cukru (ve vyšším teple) a nachází se tudíž často ve zplodinách

takových dějů, na př. vkyselém zelí, kyselých okurkách a hnilém

sýru. Postaví-li se roztok cukru s práškem křídovým a trochou

starého sýru na několik neděl do tepla nejméně 36°C., zplodí se

máselnan vápenatý, z něhož vyloučí se kyselina máselná kyselinou

sirkovou: jet kapalná, silně kyselá, zápachu pronikavě kyselého

(as jak ocet) a vře teplem 15790.; máselnan ammonatý za

páchá nad míru hnusné potem.

5. Kyselina valerová, C,0H9O3.HO.

Acidium Valerianicum; znak: Val.

Kyselina tato nachází se volná v kořenu odolenu č. kozlíku

lékařského (valeriana), v plodech kaliny, též jest obsažena

v tránu; tvoří se hnitím hmot zvířecích a jest tudíž součástí sýru“,

rovněž nabývá se jí z oněch hmot, zahřívají-li se s burelem a

kyselinou sirkovou; jest kapalná, bezbarvá, zapáchá silně Odole

nem, vře teplem 17600. Solí jejích,valeranů, užívá se v lékařství.

Kyseliny mastné.

6. Kyselina palmitová (margarová), C3,H3,O3.HO,

nachází se téměř ve všech mastnotách zvířecích a rostlinných a

připravuje se nejvhodněji z oleje dřevěného; hranít v lupenech

perlově lesklých, jež jsou lehčí vody, nerozpustné v ní a tají

teplem 62°C.

7. Kyselina stearová, C3„H35O3.HO, nachází se obyčejně

spolu s kyselinou předešlou, zvláště v loji a jiných tucích pe

vných, hraní v lupenech stříbrolesklých a taje teplem 70°C. Roz

tok její ve vřelém líhu červení modré barvy rostlinné. Překapo

váním poskytuje vedlé jiných zplodin kyselinu palmitovou.

8. Kyselina olejová, C36H33O3.HO, jest součástka téměř

všech tukův a zvláště olejů; jest kapalná., bezbarvá, nevonná,

chuti ostré a působení kyselého.

Tuky.

Tyto nacházejí se v tělích ústrojných a nepoštěstilo se po

dnes, připraviti je strojené. Jsou buď pevné nebo kapalné, a
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srovnávají se v mnohých příčinách chemickým chováním svým, necht

jsou z rostlin nebo ze zvířat. Každý tuk sestává ze součástky

kyselé, z kyseliny mastné, kteráž jest sloučena s hmotou

zvláštní, řečenou glycerin (tukosladina), o níž promluvíme

ještě později.

Kyselina mastná jest buď kapalná a slove ky selina

olejová, anebo jest pevná, krystalovitá a slove kyselina

lojová (stearová a palmitová). Skoro všecky tuky jsou smíše

niny ze sloučenin těchto kyselin s glycerinem (tak zvaných glyce

ridů), a jsou pevné nebo kapalné podlé toho, převládá-li v nich

kyselina lojová neb olejová.

V hospodářství člověkově mají tuky důležitost nad míru ve

likou. V pokrmech našich jsou hlavně součástkou zahřívající,

pročež požívají jich obyvatelé krajin nejsevernějších v náramném

ănnpžíství. Podlé užívání svého dělí se tuky na skupení násle

uj c :

Potravou jsou: olej olívový (dřevěný), makový, olej oře

chový, olej madiový, máslo, sádlo vepřové, lůj a j. v. Co pa

livo a svítivo slouží: olej řepkový, olej konopný, trán (tuk

ssavců v moři žijících), lůj a j. v. Mýdlo poskytují: olej dře

věný, řepkový, konopný, máslo palmové, máslo kokosové, trán,

lůj. Flastry dávají: olej dřevěný, sádlo vepřové. Pokosty a

barvy olejné: olej lněný, olej ořechový, makový a konopný.

Tuky vyznačují se svou nerozpustností ve vodě, líhu a kyse

linách; proti tomu rozpouštějí se vtěkavém oleji z dehtu kameno

uhelného, řečeném benzin, v silici terpentýnové, étheru a žíravi

nách; těla pórovatá ssají je dychtivě do sebe; rovněž kysličník

hlinitý a valchovka. Na papíru způsobují skvrnu mastnou, kteráž

nemizí zahřátím, nebot nejsou tuky pranic. těkavéxsřlůsobkním

tepla a některých účinlíůimhemiobýeh mílořtlseovenozlbčnýohífmdiăn

zvláštní těkavé„laysěliny hhsméo'íl'üeréž majíozápálohšfžhuflýlďoüy

čejně nad .míru 'lhuílmýsolzvlúšůnífizápaolii rordičriýobfltukůl zahřúdá

Se vždybowďnpřitomnombžavlášmíidiěkułimkyłwldnyimsbaé :autům

jestmejziůáhíější dnywšfiwąnnsłuďámrřmłubyłänívtmíam dresů,

lwřllutravuísloužítícllmesmses tdzlížfšvanovatlł'zahřížaníssihíějšmo.

i'Ho'rkem väším rozăzlállłajlqsertuiłyviá hoůiačédplyłíýřąlýłtlološžhlý'),

ezáisovčůxpakčhvořílvslešhmotaitěkěváąvak-rdľleu ngšuápaclnlłoue ssl

eoelblěšwmdkthoyš[hmota !til blrteroužafůerheuálfrmsfli Bočiolhaohážlăse

-vorlusiséme omlihdaijxjčůž nystflpoyer zšfknotmnlojwéibvíčkfyejamě

mfijjmmimlsx Uoniăhq Uonil, .se eLušulrv ŠŠ'IBl'Il ,uoleavíl [Ion zní]

Tuky jsou většinou na vzdălălłů if' v'bllfiřěaíifiřegirřéklfiěhit'ěhiy

Sa zůstávají Dee eta enazlavýmisvdíěkterąnzoním mšalełalulstují se,

,ăíohłlcujíuoł lmslí finhoäpo m xmyxłkyäcdvitfla slovmqámlíž oboje

flvjlssnehůěuálž zšiłtěohšxje bpejdůhožiíějšfisnlejflměný. ,štllsjnlšze

,slunce mlalllwćarmjímvnsobmUvždpojistémín'iožsuníšflblijdoandlizi,

Bsožfliesflä'nellhou lámoulužítíačuostii(jiclilomláštělděpášwílvrłíqžídi

Scheulłerova Kniha přírody. 1. Druhé vydán-l.
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déle, anebo třepají-li se s trochou kyseliny sirková, načež učistí

se stáním, nabývá se oleje čištěného, prostého oněch hmot, který

nasazuje méně uhle na knotu lampy.

Tuky jsou lehčí vody a plují na ní, aniž by mísily se s ní.

Rozmíchá-li se však olej prvé náležitě s hustou slizí gumovou nebo

s bílkem a přidá-li se po té.voda, zůstane olej v ní rozptýlen

ve způsobě kapek nad míru malých. Kapalina takováto slove

emulse a má vzezření mléka. Skutečně sestává mléko ssavců,

štav rostlinných, jakož i mléko mandlové z předrobných kapek

tuku, kteréž jsou nějakou hmotou rozptýleny ve vodnaté kapalině.

Delším stáním vylučují se však různé součásti ze všech smíšenin

podobných.

154 Mýdla jsou sloučeniny kyselin mastných skysličníkem dra

selnatým nebo sodnatým. Hlavně rozeznáváme dvé druhův mýdla,

totiž měkká nebo kapalná, tak zvaná mýdla mazavá, kteráž

sestávají z kyseliny olejové a kysličníku draselnatého, a mýdla

tvrdá, kteráž jsou sloučenina kyseliny lojové s kysličníkem sodna

tým. Příprava jich děje se týmž způsobem, že vstupují totiž ony

mocné zásady na místo glycerinu a vylučují jej. Mydlář opatří

sobě k tomu konci předně louh žíravý (odst. 73.), polije totiž

vodou smíšeninu z páleného vápna a uhličitanu sodnatého. Del

ším vařením louhu s lojem děje se zmydelnění, čímž vzniká prů

hledný hustý rosol, tak zvaný klih, kterýž nese'v sobě množství

vody, od níž dlužno odloučiti mýdlo. Přičiní se tudíž sůl kuchyň

ská, kteráž rozplývá se ve vodě na sehnaný těžký roztok, osazu

jící se dole co tak řečený louh zpodný, na němž pluje mýdlo,

jež tuhne a tvrdne chladuutím. Čím dokonaleji dělo se zmydel

nění a rozsolení nebo vyloučení mýdla, tím pevnější a tvrdší jest

a slove pak mýdlo jadrné. Lze však do mýdla přidati 10 až

50 setin vody nebo slabého louhu a vmíchati je do něho při chla

dnutí, čímž nabývá se tak zvaných mýdel nadívaných, kteráž mají

ovšem tím menší ceny do sebe, čím více vody v nich. Věc tata

ztěžuje nad míru posuzování hodnoty mýdel a jest původem veli

kých nešvar v obchodě. Vmíchají-li se barvy do měkkého mýdla,

nabývá se mýdel mramorovaných abarvených, jež však nevynikají

ničím nad mýdla obyčejná. Mýdlo rozplývá se v malém množství

čisté vody, rovněž v líhu. Ve větším množství vody rozplývá se

však mýdlo na kapalinu kalnou, mydliny, poněvadž rozkládá se

stearan sodnatý snadno na rozpustnou sůl zásaditou a na neroz

pustnou kyselou, kteráž vylučuje se. Jinou příčinou zakalení jsou

soli vápenaté, obsažené ve vodě.

Sloučenina kyseliny stearové s vápnem jest pevná a ve

vodě nerozpustná. Dá-li se tudíž mýdlo sodnaté do vody tvrdé,

vápenaté, vznikne nerozpustné mýdlo vápenaté, kteréž stáží se

v bílých klkách. Taková voda tudíž není způsobilá ku prádlu,

připraví se však k účeli tomu, přičiní-li se k ní troška mléka
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vápenného, načež odlije se čistá kapalina a přidává se po tak

dlouho uhličitanu sodnatého, pokud kalí se jím. Kyselinami roz

kládají se mýdla a vylučují se z nich kyseliny mastné v neroz

pustné způsobě; na tom zakládá se dobývání kyselin mastných,

uvedených v odst. 151. Mýdlo jest tím lepší, čím více kyseliny

mastné vyloučí se z něho, čím méně pozbývá na váze své vysu

šením a čím skrovnější jest zbytek, jejž ostavuje rozpuštěním

v líhu nebo spálením. Způsobem tímto poznává se přimíšení

hlíny, merotce, škrobu, písku, pemzy a podobných hmot.

Flastry jsou sloučeniny kyseliny olejové s kysličníkem

olovnatým, jichž nabývá se, zahřívá-li se olej s klejtem nebo

suříkem. Teplotou nižší nabývá se bílého fiastru olověného, sil

nějším horkem pak hnědého, jenž slove flastr matečný.

Svíčky stearové jsou smíšenina z kyseliny stearové a

palmitové. Aby nabylo se této smíšeniny, připraví se předně

mýdlo vápenaté na ten způsob, že lůj zmydelní se mlékem vápen

ným. Po té rozloží se mýdlo kyselinou sirkovou, kteráž slučuje

se svápnem na sádru, vylučujíc kyseliny mastné, které zbavují se

lisováním přimíšené kyseliny olejové a slouží s přísadou 3 až 5°/0

vosku k lití svíček. Voskem ruší se příliš hrubozrný sloh kry

stalový a nerovná průzračnost, což bývaly hlavní vady těchto

svíček., Vedlejšími zplodinami této fabrikace jsou kyselina

olejová a glycerin. Oné užívá se k dělání mýdel.

Glycerin, C,H„O„ vylučuje se z tuků přirozených zása

dami, kyselinami, parami vodnými silně rozehřátými nebo horkou

vodou v uzavřené nádobě; též vzniká líhovým kvašením cukru.

Jest kapalina bezbarvá, nevonná, syrupovitá, chuti velmi sladké,

ale neschopná kvašení líhověho, kteráž mění se tuhou zimou

v jistých poměrech na hráně bílé, lesklé, velmi tvrdé. Ve vodě

a lihu rozpouští se, ale jest nerozpustný v étheru. Podle vlast

ností svých chemických náleží k alkoholům (odst. 168.). Na

vzduchu hnědne sice a přitahuje vodu, ale jinak jest velice ne

změnitelný, pročež hodí se výborně k mazání strojů, rozpouštění'

barviv, vytahování vonidel z květin, k napouštění dřevěného ná

dobí, aby nerozsýchalo se. Kůži a vlasům dodává hebkosti, pro

čež slouží k dělání mýdel a pomád; podobný účinek má i v pa

píru. Rozkladem, jejž podstupuje v horku, vydává ze sebe akro

lein (odst. 153), Zapáchající hnusně. Smíšeninou z kyseliny sirkové

a dusičné mění se v nitroglycerin (glonoin), C6H5(N0„)3O6,

kterýž jest kapalina těžká, olejovitá, nerozpustná ve vodě. Tuhne

při 6°C. a jest velmi jedovatý. Vybuchuje udeřením nad míru

prudce (mnohem silněji než prach střelný) a slouží tudíž vždy

hojněji k trhání skal.

Vosk druží se vlastnostmi svými k tukům. Nalezá se co

zplodina rostlinná v pelu květův a v některých jiných částkách

rostlinných, bývá však často zelený, hnědý nebo červený, od při
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míšených pryskyříc nebo barvív. Mimo to zplozují včely vosk

vtěle svém z medu, užívajíce jeho, jakož i vosku zkvětů přineše

ného, k budově svých bunic. Roztopením voštin nabývá se suro

vého vosku, kterýž má barvu žlutou a zápach zvláštní, obojí dílem

od medu. Kropí se v tenkých proužcích vodou a zůstavuje se na

slunci, čímž bílí se dokonale. Takto vyčištěný jest bezbarvý, ne

vonný a nechutný, nerozpustný ve vodě, málo rozpustný ve vřelém

lihu, dosti rozpustný v horkém étheru.

Vosk má hutnost 0.96 a taje teplem 70°C. Podobně tukům

sestává vosk u větší části z hmoty, kteráž zmydelňuje se louhem

žíravým, zvané cerin, a z hmoty jiné, myricin zvané. Vosku

potřebuje se mnohonásobně v lékařství, k hotovení, svíček atd.

Vosk stromový, dílem řečený vosk japonský a čínský, dostává se

vyvářením kory a plodů některých stromů a srovnává se v hla

vních vlastnostech Svých s voskem včelím.

9. Kyselina benzoová, C„,H5O3.HO.

Acidum henzoicum; znak: BZ.

Této kyseliny nabývá se sublimováuím z pryskyřice benzoové

ve způsobě bezbarvých, tenkých jehlic; novějšího času strojí se

též z naftalinu a slouží v tiskařství kartounů k upevňování moři

del, zvláště však ku přípravě barev dehtových. Velmi zajímava

jest poměrem svým k některým jiným sloučeninám. Překapují-li

se hořké mandle s vodou, dostává se silice hořkomandlová;

tato má zvláštní příjemný zápach a jest velmi jedovatá od přimíše

ného kyanovodíku, jehož zbavuje se překapováním se smíšeninou

z hydrátu vápenatého a zelené skalice. Čištěná silice má pak

ještě zápach po hořkých mandlích, ale není jedovatá; složení její

jest C„H6O,. Na vzduchu mění se působením kyslíku, přijímajíc

2 rovnom. jeho, na kyselinu benzoovou, C„H6 O2 +20: C„H5O,.HO.

Překapuje-li se kyselina benzoová s nadbytkem páleného vápna,

nabývá se kapaliny bezbarvé, řídké, zvláštního zápachu, kteráž slove

benzol (benzin), C„H6. Hmota tato jest hojně obsažena ve zplo

dinách rozkladu kamenného uhlí a olejů, způsobeného horkem,

a rozpouští výtečně pryskyřice, tuky, dehet, síru, kostík,'jód, pro

čež užívá se jí s nejlepším prospěchem k vypírání skvrn (cent za

32 zl.). Pouští-li se vodík (nebo svítiplyn) benzolem, sytí se pa

rami jeho a hoří pak plamenem velmi skvělým. Dýmavou kyse

linou dusičnou mění se benzol na kapalinu nažloutlou, olejovitou,

kteráž slove nitrobenzol, C„H5NO,. Mát příjemný zápach po

hořkých mandlích, pročež potřebuje se ho jmenem Essence de

Mirban ku přípravě vonidel a mýdel na místě drahé silice hořko

mandlové; do cukrovinek nehodí se však pro svou jedovatost.

Novějšího času strojí se z něho anilin (odst. 177).
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10. Kyselina ml é čná, C,2H,0O,0.2HO.

Acidum lacticum; znak :VLŤ

Kyselina tato buďto nachází se v některých hmotách rost

linných a zvířecích, nebo tvoří se z nich teprv později rozkladem

jich. Jest obsažena ve většině kapalin zvířecích (krvi, moči, Štávě

žaludkové), dále co zplodina rozkladu cukru v kyselém mléce,

v břečce z kyselého zelí a kyselých okurek, v kyselé jíše kože

lužské at. d. Hojně tvoří se kyselina mléčná, když kvasí se roz

tok Cukrový s křidou a hnilým sýrem při 30-35° C.; dalším po

stupem téhož kvašení vyvinuje se však vodík a tvoří se kyselina

máselná (odst. 150). Jet syrup bezbarvý, nehranitelný, chuti ne

snesitelně kyselé a nedochází užívání. Činí však kyselou syro

vátku způsobilou k vypírání některých skvrn ze tkanin. Po úplném

odumření svalů nachází se v nich volná kyselina, řečená kyse

lina paramléčná, pro podobu svou ku kyselině mléčné.

11. Kyselina jablečná, C„H„O„.2HO.

Acidum malicum; znak; M.

Tato kyselina nachází se volná spolu s jinými kyselinami

rostlinnými skoro ve všech kyselých plodech rostlinných, zejména

v jablkách a nejhojněji v jeřabinách, a připravuje se obyčejně

z jeřabin. Jest hranitelná, velmi kyselá, nedochází však užívání.

12. Kyselina vinná, CBH,O,O.2HO.

Acidum tartaricum; znak:T

Tato kyselina nachází se v ananasu, řepě, okurkách, hlavně

však v hroznech vinných. V sudech, ve kterých leží mladé víno,

osaznje se šedá kůra, časem vždy více tlustnoucí, kteráž slove

surový kámen vinný (Tartarus) a jest kyselý vínan draselnatý,

KO.HO.C„H,O„„ znečištěný kvasnicemi. Tento rozpouští se ve

vřelé vodě, čistí se uhlím kostěným a hraní pak v drobných bílých

zrnkách. Čištěný kámen vinný (Cremor tartari) vaří se s vodou,

křidou a chlóridem vápenatým, čímž dostane se Chlórid draselnatý

.a nerozpustný vínan vápenatý; tento rozkládá se zředěnou kyse

linou sirkovou a z roztoku hraní kyselina vinná v hrubých korách,

složených z bezbarvých hranolů. Chutná silně kyselé, rozpouští

se snadno ve vodě, ale roztok její plesniví záhy. Pálena na

vzduchu zapáchá po páleném cukru. Slouží hojně v barvířství a

tiskařství co leptadlo, k práškům a nápojům šumivým, v lékařství

(cent za 105 zl.). Z vínanů jest nejdůležitější kámen vinný,

výš uvedený; rozpouštít se nesnadno ve vodě, pročež pátrá se

kyselinou vinnou po solích draselnatých, nic v líhu, chutná slabě
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kysele a slouží k dobývání ostatních vínanů, v barvířství co mo

řidlo a k oživování barev, v lékařství (cent surového za 46 zl.,

čištěného za 67 zl.). Vaří-li ses kysličníkem antimónovým a vodou,

tvoří se vínan draselnato-antimónový, KO.SbO3.C3H4O1n'ł-H0, kte

rýž má důležité užívání co lék jmenem dávivý kámen vinný;

ve větších dávkách jest krutým jedem.

'13. Kyselina jantarová, C3H,O6.2HO.

Acidum succínicum; znak: _S_c.

Nachází se v jantaru, z něhož vylučuje se překapováním za

sucha, v pelyňku a některých druzích terpentýnu a uhlí hnědého.

Tvoří se kvašením jablečnanu vápenatého s hnilým sýrem v teple

30-40“, působením kyseliny dusičné v kyseliny mastné a ve

skrovném množství též líhovým kvašením, pročež jest i ve víně.

Hraní v bílých hranolech, ve vodě rozpustných, chuti nepříjemně

kyselé, a slouží k oddělování kysličníku železitého, s nímž dává

nerozpustnou sůl, od kysličníků manganu, kobaltu, niklu a mědi.

14. Kyselina citronová, C,2H50,1.3HO.

Acidum citricum; znak: É

Nachází se volná a téměř čistá ~ve štávě citronové, pomo

rančové a brusnicové, spolu s kyselinou jablečnou v štávě ribesu,

borůvek, jahod, malin, řepy cukrové a t. d. Štáva citronová sytí

se křídou a mlékem vápenným, čímž vylučuje se nerozpustný

citran vápenatý, C„H50,1-3CaO, kterýž rozkládá se zředěnou ky

selinou sirkovou. Z roztoku hraní v'e velikých bezbarvých slou

pích, rozpustných ve vodě, chuti silně a příjemně kyselé. Slouží

u velikém množství v barvířství a tiskařství jako kyselina vinná,

mimo to ku přípravě limonád a nápojů šumivých (cent 28.225 zl.).

15. Kyselina tříslová, C54H„O31.3HO.

Acidum quercitannicum; znak: (í

Tato kyselina jest v rostlinstvu nad míru rozšířena a lze za

to míti, že nachází se ve všech hmotách rostlinných, jež mají

chut svraskavou. Tak v korách stromův, zvláště v kůře dubové,

dále v dřevě modrém, čaji zeleném, v listech Škumpy (sumachu)

a ve slupinách našich plodův ovocných. Nejčistší a nejhojnější

jest kyselina tříslová v duběnkách; z těchto připravena, jest prá

šek nažloutlý, rozpustný ve vodě, chuti nad míru svraskavé; jevit

na sobě v skrovné míře ráz kyseliny, pročež jest vhodnější název

tříslovina (tannin), tolikéž běžný. Kyselina tříslová čistá slouží
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co prostředek stahující v lékařství, v hojení vnitřném i vnějším,\

zvláště při krvácení. '

Zvláště památná jest vlastnost kyseliny tříslové, že tvoří se

solemi železitými sloučeninu temně modrou až černou, kteráž ná

leží jmenem inkoust (černidlo) zajisté k nejdůležitějším potře

bám našeho století. Inkoust hotoví se, když se vaří 6 lotů roze

mletých duběnek a. 2 loty síranu železnatého po delší čas s 2 až

3 mázy vody. Zároveň přidávají se 2 loty kampešky a 3 loty

arabské gumy, tato s tou příčinou, aby kapalina zahustila se po

někud. Velmi prospěšno jest, užije-li se na místě zelené Skalice

octanu železitého (z dřevěného octu, v odst.218), nebot neplesniví

pak inkoust. Podobné roztoky slouží k barvení rozličných tkanin

na. černo, šedo nebo fijalovo.

Kdo chce se přesvědčiti o tom, má-li voda Studničná železo

v sobě, pověsiž přes noc duběnku na nitce do sklenice, Vodou

naplněné. Byla-li ve vodě jen stopa železa, vidí se pak fijalové

pásmo kolem duběnky. Krájí-li se ovoce nožem, rozpouštějí kyse

liny, v onom vždy přítomné, něco železa, kteréž pak s tříslovinou,

- obsaženon zvláště ve slupkách ovoce, dává sloučenina modrou nebo

černou. Míchá-li se víno, tříslovinu v sobě nesoucí, s železnatou

vodou mineralnou, nastane tolikéž zbarvení smíšeniny na fijalovo.

Roztoky klíhu a třísloviny srážejí se vzájemně; smíchají-li

se totiž, vzniká sedlina bezbarvá, sýrovitá, ve vodě nerozpustná.

Kyselina tříslová má své jméno od třísla (kůry dubové),

kterémuž udílí způsobilost k vydělávání koží zvířecích na usni,

pročež zastává důležitý úkol v koželužství, o kterémž pojednáme

později.

Některé Zplodiny rozkladu kyseliny tříslové zasluhuji povši

mnutí. Vaří-li se s rozředěnou kyselinou sirkovou, rozkládá se

na cukr hroznový a na kyselinu duběnkovou, 0141-1601„

Tato tvoří se z třísloviny též jakýmsi kvašením, když ostaví se

duběnky navlhčené na delší čas na vzduchu. Kyselina duběnková

hraní v bezbarvých jehličkách, plodí se solemi železitými

sraženinu černomodrou, nesráží však roztoku klíhového. Kysliční

kům kovovým, zejména solím stříbrnatým, odnímá rychle kyslík,

měníc se tím sama na hmotu černou, humusovitou. Tato vlast

nost přísluší v mnohem větší míře ještě kyselině pyrogal-›

lové (smahloduběnkové), kteréž dobývá se sublimováním z kyse

liny předešlé i Z třísloviny samé; dává se solemi železnatými

sraženinu černomodrou, se solemi železitými tmavohnědou- V tom

má svůj základ užívání, jehož docházejí obě kyseliny ve fotografii

(odst. 127.).

16. Kyselina hippurová, C„,HBNO_„.HO,

nachází se hojně v moči ssavců býložravých, zvláště koně, ale jen

když pohybují se málo nebo nic, u dobytka tažného zaujíma místo

165'
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její kyselina benzoová; též tvoří se v těle člověka. Z moči kraví,

smíšené skyselinou solnou, hraní za chladu v bezbarvých, pěkných

čtyrstěnných hranolech a jehličkách, málo rozpustných ve vodě;

žíravinami a kyselinami rozkládá se za horka v kyselinu benzo

ovou a glykokoll čili cukr klíhový.

' O

17. Kyselina močová, C10H,N„0,.2HO.

Tato kyselina, kteráž má v sobě 33 setiny dusíku, nachází

se v moči člověka a zvířat masožravých, hojněji v moči ptákův,

plazův, hmyzu a v kamenech močových. Připravuje se z bílých

kulovitých výměšků hadích, kteréž jsou téměř čistá kyselina mo

čová; též slouží k tomu konci ptačí trusy, zvané guano, a ze

100 liber tohoto nabývá se 2 lib. čisté kyseliny močové; zahřívát

se s kyselinou sirkovou, načež poráží se přidáním vody kyselina

močová. Ta jest bílá, nevonná a nechutná, hraní v drobných

jehličkách nebo šupinkách, rozpouští se ve vodě velmi skrovnou

měrou. Kyselina močová má zvláštní zajímavost v příčině vědecké

tím, že jest z ní vyvozeno veliké množství zplodin rozkladu. Nej

památnější z nich jest murexid čili purpuran ammonatý,

CMHBNGOIZ, sestávající z překrásných jehliček, zlatozeleně lesk

lých, kteréž se rozplývají ve vodě krásnou barvou purpurovou,

jež fijaloví žíravým draslem. Murexid tvoří se, když se zahřívá

kyselina močová prvé s kyselinou dusičnou, odpařuje se a po té

přidá se uhličitan ammonatý. Takovým způsobem možno i poznati

sebe menší množství kyseliny močové. Murexidu potřebovalo se

novějšího času k barvení vlny a hedvábí, ale jest nyní pro dra

host a skrovnou stálost svou téměř zúplna zapuzen barvivy anili

novými (odst. 177).

18. Kyselina třaskavá, C„N,O,+2H0.

Tuto kyselinu známe pouze ve spojení se zásadami; jest

zplodinou rozkladu líhu. Třaskan rtutnatý, čili rtut třa

skavá rozkládá se udeřením, třením nebo zahřátím s ranou prud

kou a výbuchem nad míru násilným a slouží smíšen se Salnytrem

a sirou k naplňování zápalných kloboučků na ručnice. Připravujet

se na ten způsob, že smísí se 11 částí líhu 85 procentového s roz

tokem 1 části rtuti ve 12 částech kyseliny dusičné; mírným za

hříváním nastává pak klopotný rozklad a po vychladnutí osazují

se bílé hráně soli té, kteráž jest hmota nad míru nebezpečná.

Z jedné libry rtuti připravený třaskan stačí na 40.000 kloboučků.
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2. Alkoholy a odvozeniny jich.

I

Alkoholy nazýváme obyčejně řadu homologických slou

čenin, vzpomenutých v odst. 142, kteréž mají obecný vzorec

(L„Hn+,O2 a chováním svým, jakož i zplodinami, z nich odvoze

nými, srovnávají se vespolek. Tak mění se každý alkohol ztrátou

dvou rovnom. vodíku na sloučeninu, kteráž slove aldehyd dotče

ného alkoholu; přijme-li tento 2 rovnom. kyslíku, stává se kyse

linou, k alkoholu náležející. Dle náhledu, v odst. 141 projeve

ného, jsou alkoholy hydráty kysličníků složených radikálů, mají

tudíž vzorec CnH„+,O.HO. Tyto kysličníky značí se obecným ná

zvem étherů; sloučeniny jich s kyselinami slovou éthery slo

ženě čili estry. Vedlé alkoholů této řady známe i sloučeniny

téhož rázu, v nichž jest radikál sloučen se 2, 3 až i '6 rovno

mocninami kyslíku, a tu sytí éther jako kysličníky kovové tolik

rovnomocnin kyseliny, kolik rovnomocnin kyslíku jest v něm. Máme

tudíž i alkoholy dvojsytné č. gl ykoly, C„H„O,.2HO, alkoholy

trojsytné č. glyce rin y, CšHn_,O,.3HO, z nichž jest hlavní gly

cerin, a t. d. Zde však budeme přihlížeti pouze k alkoholům

jednosytným, alk. v užším smyslu, jež jsou nejdůležitější. Názvy

výš uvedené byly původně dány při alkoholu éthylnatém č. líhu

obecném, nejdřív a nejlépe známém, kterýž nachází se v kořalce

a jiných nápojích kvašených, pročež pojednáme o něm nejdříve,

ač jest druhým členem řady alkoholů jednosytnýoh.

l. Alkohol éthylnatý, C„H,O,.

Tento slove hlavně a prostě alkohol č. líh; theoretický

název jeho jest hydrát éthylnatý, C,H5O.HO; v obchodě však

rozumí se jmenem líh anebo Spiritus viní obyčejně alkohol

s 15 setinami vody (85 procentový).

Líh nenachází se v přírodě nikde po hotově, nýbržjest oby

čejnou zplodinou při rozkladu cukru kvašením, kteréž později

popíšeme do podrobnosti. Když líh byl se utvořil v kvašených

kapalináeh, překapují se tyto v přiměrených přístrojích. Líh jest

těkavější vody, voněch kapalinách obsažené: překapuje tudíž nej

dříve. vOpětovaným překapováním s páleuým vápnem zbavuje se

vody dokonale a slove pak líh č. alkohol bezvodný (abso

lutný); cent za 60 zl. Tento jest bezbarvý, zápachu příjemně

rozčilujícího a chuti palčivé. Hutnost má 0,79, vře teplem 78°C.;

při- 90°C. nekřehne ještě. V těle zvířecím působí coljed.

Mnohé hmoty, kteréž jsou rozpustny ve vodě, jmenovitě soli, ne

rozpouštějí se alkokolem, za to však rozplývají se v něm skoro

všecky pryskyřice a silice a jiné hmoty, nerozpustné ve vodě.

Alkohol hoří plamenem málo svítivým, velmi horkým, bez kouře,

168
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a slouží tudíž často co palivo. K vodě jeví velikou přitažlivost,

nebot pohlcuje ji i ze vzduchu. Položí-li se vlhké hmoty rostlinné

nebo Zvířecí do alkoholu, ubírá jim všecku vodu, čímž vysoušejí

se jaksi a chrání se před zkázou. Pálení alkoholu v ústech a

žaludku má v tom svůj původ, že odnímá povrchu těchto ústrojův

vodu. V čilách (nervech) má působení zvláštní, jemuž

Obr. 70. jsme zvyklí říkatí opojení.

S vodou mísí se alkohol ve všakém poměru a

zahřívá se při tom. Míšenina obou, v nížij-est 80'až 85

setin alkoholu, slove obyčejně líh nebo spiritus, ješto

v tak řečené kořalce (pálence, vodce) bývá jen 40 až

50 setin alkoholu. V obchodu záleží mnoho na tom,

aby síla líhu, t. j. množství hezvodného alkoholu v něm,

mohla se stanoviti snadno a zevrubně. K tomu konci

potřebuje se zvláštních hustoměrů, tak řečených lího

měrů čili alkoholometrů. Poněvadž alkohol má skrov

nějši hutnost než čistá voda, noří se tatáž hmota

ovšem hloub do hezvodného líhu, než když dá se do

vody. Na trubicí skleněné (obr. 70.) naznačí se dolný

bod : 0°, po který ponořuje se do vody, a horný

= 100°, po nějž noří se do hezvodného lihu. Po té

hotoví se smíšeniny 1, 2, 3, 4 . . . a tak dál až 99

mázův alkoholu s 99, 98, 97, 96 . . . a tak dál až

1 mázem vody.

Tímto způsobem nabývá se 100 rozdílných ka

palin, nesoucích v sobě 0 až 100 setin alkoholu. Husto

měr ponoří se tím hloub do některé z těchto kapalin,

čím jest v ní více lihu. Dá-li se tudíž postupně do

těchto rozličných smíšenin a poznamená-li se po každé

bod, po kterýž ponoří se, na trubce skleněné, nabývá

se stupnice čili škály, kteráž okazuje zevruh, mnoho-li

setin alkoholu jest v některé smíšenině vody a alko

holu, jejíž sílu č. dobrotu bychom chtěli skoumati.

Přístroje takto zřízené slovou vážky líhové dle

objemu, jsou navrženy od Gay-Lussaca a Tral

lesa, a slouží nyní též k stanovení hodnoty lihu při

vybírání daně. Pohříchu nešetřeno vždy tohoto přimě

řeného rozdělení, nebot Cartier, Baumé, Beck

a jiní dělili škálu na libovolný počet rovných stupňů.

U nás potřebuje se ještě zhusta vídeňských vážek na

kořalku, kteréž ukazují, kolik mázů líhu hezvodného nachází se

ve vědře kapaliny; stupně jich jsou nerovná velikosti a určují se

přímými zkouškami, v čemž jsou značné omyly možný. Ohšírným

popsáním těchto nástrojův a hotovení jich zaběhli bychom příliš

daleko, i přestaneme zde na sdělení srovnávací tahulice rozlič

ných hustoměrů. " ›
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'É Procenta “v E
O v

É “ämggggnă vä'šľši'iiššľc. căiiäíy Bsšäi'äřy

m

1,000 o o 10 o 10

0,991 5 4,0 _ _ __

0,985 10 8,0 12 - _

0,980 15 12,1 - 3 13

0,975 20 16,2 - - -

0,970 25 20,4 14 5 -

0,964 30 24,6 15 6 15

0,958 35 28,9 - - 16

0,951 40 33,4 - 9 17

0,942 45 37,9 18 - -

0,933 50 42,5 - 12 20
0,923 55 47,2 21 14 i -

0,912 60 52,2 - 16 24

0,901 65 57,2 24 19 -

0,889 70 62,5 27 - 28

0,876 75 67,9 - 24 -

0,863 80 73,5 30 27 32

0,848 85 79,5 35 30 35

0,833 90 85,7 - 34 38

0,815 95 92,4 40 38 42

0,793 100 100,0 44 44 ' 48

     

Stupně vídeňských vážek na kořalku jsou k Trallesovým

v poměru 1:2,5.

Líh byl již v dvanáctém století znám Arabům, od nichž jest

nazván alkohol. S počátku užíván pouze co lék (jmenem aqua

vitae : voda života), v kteréž příčině potřebuje se ho dosud na

velmi rozmanitý způsob, nad to pak má nyní v průmyslu a živno

stech užívání rozsáhlého. Ve vědecké příčině stal se řadou od



412 II. Chemie ůstrojná.

170

171

172 .

vozenin svých, položenou v odst. 142, a theoriemi, na ní spočíva

jícími, jednou z hmot nejlépe proskoumaných a nejdůležitějších

v ústrojné chemii. Tuto lze nám přihlížeti jen k některým důle

žitějším odvozeninám jeho.

Éther, C„H5O, čili kysličník éthylnatý, AeO, tvoří se

překapováním smíšeniny z 3 částí kyseliny sirkové a 2 částí sil

ného líhu, při čemž připouští se ustavičný proud bezvodného líhu

v té míře, v jakéž překapuje éther utvořený. V tomto ději roz

kládá se alkohol (hydrát éthylnatý, AeO.HO) na vodu a, éther.

Éther jest kapalina bezbarvá, nad míru těkavá, hutností 0.71,

kteráž vře již teplem 36°C. a křehne při-44°C". Éther má zá

pach pronikavý, velmi oživující, kterýž jest znám od Hofman

ských kapek, nebot tyto jsou smíšenina z 1 č. étheru a 2 č.

líhu. Éther nemísí se s vodou, nerozpouští téměř žádných solí,

ovšem pak výtečně téměř všecky pryskyřice, silice a tuky. Užívát

se ho v lékařství a v některých výkonech chemických. Pára jeho

vdychována působí omámení a bezcitnost. Rychlým vypařováním

se étheru vzniká veliká zima. Dříve užíváno o něm i názvů

nafta a éther sirkový (Aethcr sulphuricus), z nichž tento jest

naskrzelnepřiměřený, nebot v étheru není síry. Cent prodává se

za 67 z.

Složené éthery čili estry jsou sloučeniny étheru s kyse

linami nerostnými a ústrojnými, jichž nabývá se obyčejně překa

pováním lihu s kyselinou. Jsout ponejvíce kapaliny těkavé, zá

pachu zvláštního, často nad míru příjemného a chuti aromatické,

a přítomnost jednoho nebo více takových étherů jest původem

vůně téměř všech plodův ovocných a nápojův kvašených.

V lékařství potřebuje se: étheru salnytrového, smíše

niny z dusanu éthylnatého, AeO.NO3, a líhu, kteráž voní nad míru

příjemně po jablkách (renetkách); étheru solného, smíšeniny

z chlóridu éthylnatého, AeCl, s líhem; líhu mravenčího,

kterýž jest smíšenina z líhu a mravenčanu éthylnatého,

AeO.C2HO3, vonícího příjemně po broskvích (libra za 80 kr.),

éther octový čili Octan éthylnatý, AeO.C4H3O3, vůně nad

míru piiíjemné a občerstvivé, nachází se v starším víně (cent

za 70 z . .

,K padělání rumu, koňaku a 'do zboží cukrářského užívá se

jmenem strojených výtahův (essencí) ovocných, dílem o sobě, dílem

v smíšeninách mimo éther salnytrový, mravenčí a octový též:

énanthylanu éthylnatého, též zvaného olejem koňakovým

čili matolinovým, jehož nabývá se překapováním z vína nebo

kvasnic vinných; máselnanu éthylnatého, AeO.C„H,O3, .voní

cíhoxsilně ananasem,_ pročež i slove olej ananasový (lib. za

,2.20 zl.)<; valeran éthylnatý voní rumem (lib.'zaťÍ.40„zl-)

Aldehyd, C„H„O„. Kd ž překapuje se líh s kyselinou sír

kovou ,a burelem, odejrne kyslík tohotov alkoholu 2 rovnom., vodíku

anabývá se kapaliny. výše dotčeného~,složení„ mající zvláštní vůni
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étherickou. Přijmutím 2 rovnom. kyslíku mění se v kyselinu octo

vou, C4H4O4; protož vyskytuje se při proměně kapalin líhových

v kyselinu octovou vždy co zplodina mezitímná. Zahřívá-li se

aldehyd s roztokem stříbrnatým a ammoniakem v láhvičce skle

něné, vylučuje se stříbro a povléká Vnitřuou stěnu láhvičky co

lesklé zrcadlo. Maso chrání výborně před hnitím.

2. Alkohol methylnatý, C2H4›O,.

Překapováním dříví za sucha nabývá se s jinými zplodinami

též kapaliny těkavé, hořlavé, řečené líh dřevěný, z níž připra

vuje se překapováním jí s páleným vápnem achlóridem vápenatým

hydrát methylnatý, C2H3O.HO. Hutnost jeho 0,814; vře

teplem 60,5o C. a srovnává se chemickým chováním svým zcela

s alkoholem éthylnatým; zápach jeho jest zvláštní, líhovitý, ne

Však příjemný, a odvozenin jeho nepotřebuje se. V surovém líhu

dřevěném (cent za 55 zl.) jest 15 setin vody, a užívá se ho co

rozpustidla (k politurám a pokostům) a paliva zvláště v Anglii,

kde jest veliká daň na líh. „

Chlóroform, C2HCl3, tvoří se, překapuje-li se rozředěný

líh dřevěný a obecný s vápnem chlórovým. Jest bezbarvý, vůně

příjemně étherické, chuti sladké, hutnosti 1,48 a vře teplem 61°C.

Pára jeho vdýchána způsobuje mdlobu anecitelnost, pročež potře

buje se jí často k omamování lidí při operacích chirurgických

(cent prodává se za 200 zl.).

3. Alkohol amylnatý, C,'„H„o„

čili hydrát amylnatý, CwHnOHO, tvoří se vedlé alkoholu

éthylnatého kvašením kapalin cukernatých, zejména při dělání ko

řalky z bramborü. Surový slove olej přiboudlý (fusel). Čištěn

byv jest kapalina olejovitá, nepříjemuého zápachu přiboudlinou a.

chuti palčivé; má hutnost 0.818, vře teplem-13200.; jest hořlavý

a nedochází sám o sobě užívání. V obchodě nachází se však

valeran a'mylnatý, s líhem smíšený, jmenem olej j'ablk'ový,

a smíšenina z octanu amylnatého a étheru octového co olej

h~ruškový (lib. každého za 2.20 zl.). '

. p 3. Zásady úštrojné. W :n ,L ,w .z v. ~

< Některé hmoty' űstř'ojné došly' záhy již pfigíműí jeäümk
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pro chut svou velice hořkou, jednak pro znamenité'půsďben-í svév těle, a proslulý' co dr'ahobenné léky. Na doklad toho' připomí- ›

náme kůru clu'novou' á'pliium. Skoumánímnovějším objevilo se

však, že nemá veškerá hmota oněch léku rovného působení, nýbrž

že záleží největší část' jich v hniötäćli neplatných', jakož jsou' buni



414 II. Chemie ústrojná.

čína, pryskyřice, guma atd., ješto součástka vlastně působivá činí

jen nejvýš skrovný podíl váhy jich.

Nejprvé poštěstilo se hanoverskému lékárníku Sertuer

nerovi roku 1804, že dobyl z opia působivé součásti jeho a záhy

potom jsou objeveny podobné hmoty i v jiných rostlinách, a když

byly v čisté způsobě připraveny, shledalo se, že chovají se co

zásady, působí alkalicky a poskytují s kyselinämi soli bezbarvé,

zřetelně hranící a zúplna obojetné. Právem dáno tudíž sloučeni

nám těm jméno zásady ústrojné čili alkaloidy.

Veškeré zásady rostlinné jsou dusičnaté a mají vůbec násle

dující vlastnosti: jsou bezbarvé, nevonné, chuti ponejvíce nad míru

hořké; ve vodě rozplývají se málo, ovšem pak v líhu a některé

i v étheru. V tělo zvířecí a rostlinné působí téměř všecky

i v malých dávkách nad míru mocně, ano některé jsou nejkru

tějšími jedy známými. Užívání jich děje se po výtce v lékařství,

jemuž vzešel značný prospěch objevením jich. Nebot ješto na př.

dříve bylo nemocnému polykati mnoho lotů rozbité kůry chinové,

požije nyní snadno několik gránů chininu a jest zimnice prost.

Nad to jest tu výhoda nemalá, že jsou odstraněny Ostatní součásti

oněch surových hmot rostlinných, kteréž jsou často na ujmu půso

bení zásady rostlinné. Tak na př. jest v koře chinové velmi mnoho

třísloviny svraskavé, a v epiu hmota omamující, čímž užívání jich

stává se nezřídka zcela nemožným tam, kde by zásady jich byly

o sobě s největším výsledkem.

Dobývání zásad rostlinných děje se as takto: Hmota rost

linná, mající alkaloid v sobě, vyváří se vodou, s trochou kyseliny

sirkové smíšenou. Nabývá Se tak rozpustného síranu, kterýž roz

kládá se přidáním žíraviny, čímž sráží se nesnadno rozpustná zá

sada ústrojná co sedlina. Jet pak ještě barvena a čistí se opět

ným rozpuštěním v rozředěné kyselině, načež vaří se s uhlem

zvířecím a srazí se opětné, až jest dokonale bezbarvá. Též roz

pouštívají se stažené alkaloidy v horkém líhu, odbarví se uhlem

a čistí se hraněním. Jakkoli jednoduchý vidí se tento způsob pří

pravy, jest provedení jeho dosti nesnadno, zvláště pro ubírání bar

vivých hmot, a vymáhá veliké bedlivosti a zkušenosti. ~

Mnohem vzácnější jsou zásady ústrojné v těle zvířecím; známe

jich dosud málo, které mají původ v onom. Alkaloidy tyto jakož

i rostlinné jsou sloučeniny počtverné, sestávající z uhlíku, vodíku,

kyslíku a dusíku.

Proti tomu však vyskytuje se nepřehledná řada strojených

zásad potrojných, kteréž nemají v sobě kyslíku a jichž nabývá se

buď překapováním dusičnatých hmot ústrojných za sucha anebo

zvláštními rozklady některých sloučenin.

176 Alkaloidy rostlinné. Chinin, C„H„N,O„, připravuje

se z rozličných druhů chinové kůry, z nichž mají některé do 3

setin chininu; hraní v bílých jehličkách lesku hedvábného, roz

pouští se v 200 č. vody; roztok mění barvu namodrale, chutná
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přehořce a sráží se tříslovinou, jako jiné alkaloidy, přičiněním

chlórové vody a čpavku dává sraženinu krásně zelenou. Síran

chininný, kterýž jest hmota bílá, kyprá, sestávající z útlých

jehliček, slouží co nejplatnější prostředek protizimničný; libra pro

dává se za 50 zlatých.

Morfin, C3,H„NO,+2HO, též morfium řečený, připra

vuje se z opia, kteréž poskytuje ho do 12 setin; hraní v bezbar

vých jehličkách kosočtverečných, jest hořký, působí jedovaté, má

mivě (narkoticky), v_malém množství chlácholí a přivádí spánek;

roztok jeho modrá silně solemi železitými. V lékařství potře

buje se hlavně octauu morfinného. _

Strychnin, C„H„N,O4, nachází se v rozličných částech

stromů jihoamerických, rodu Strychnos, a připravuje se z plo

dův jich, kteréž slovou boby sv. Ignacia a oka vraní. Hraní

v čtyrstčnných hranolech, kteréž mění se sehuanou kyselinou sir

kovou a chrómanem draselnatým v hmotu pěkně fijalovou. Strych

nin má chut nesnesitelnou, kovově hořkou a jest nejkrutější jed,

michu rozčilující, kterýž způsobuje křečovité zchromení, pročež

užívá se ho v lékařství jen v dávkách nejskrovnějších. Jestit

obsažen v jedu, jímž napouštějí někteří divoši své střely. ~

Kaffein (kávovina), C,6H,0N,O,. Tato slabá zásada rost

linná hraní v tenkých jehlách lesku hedvábného, chuti málo na

hořklé a nachází se nejen v listech a zrnech kávových, nýbrž

i v čaji čínském (pročež též slove thein) a v čaji paragajském,

ješto jest v bobech kakaových kaíleinu přepodobný a s ním homo

logický theobromin, C„H5N,O,. Není pochybnosti, že nápoje,

připravené z řečených hmot, za příčinou společného jim kaiřeinu

vešly tak obecně v užívání a staly se nám těměř nevyhnutedlnou

potřebou. Do života přijatý zvyšuje činnost srdce a mozku, způ

sobuje rychlejší tlukot srdce, třesení, rozčilení; praví se však, že

týmž časem uvolňuje proměnu potrav v těle čili výměnu hmot.

' V následujících zásadách rostlinných není kyslíku: Koniin

(cikutin), CMHUN, dobytý z bolehlavu blamatého (Gonium macu

latum) arozpuku (Cicuta virosa), jest kapalina olejovitá, bezbarvá,

těkavá, zapáchá hnusné, pronikavě a mámivě a jest jed nej

výš krutý.

Nikotin, C,0H„N„ připravený z listů rostliny tabákové

(Nicotiana), zvláště špatnějších druhů, jest též olej těkavý, bez

barvý, zápachu nepříjemného a pronikavého a velmi jedovatý.

Vzduchem hnědne a rozkládá se. as 'na

Alkaloidy živočišné. Kreatin, CSH,N3O.,+2HO, jest

součástí masa, mozku a krve obratlovců; jest nesnadno rozpustný,

hraní v čirých lesklých sloupcích a chová se co slabá zásada.

nose: Močovina, C,H,N,O„ nachází se v moči ssavců, ptákův

a plazů, v níž jest obsažena do 5 až 10 setin, i v jiných kapali

nách zvířecích. Jest nevonná, snadno rozpustná ve vodě, hraní

v dlouhých -bezbarvých hranolcch a chutná chladivě, as jako sal

177
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nytr. Močovinu lze na kolikerý způsob sestrojiti ze sloučenin ne

rostných; kyanatan ammonatý, H4NO.C,NO, mění se pouhým 'za

hřátím v močovinn:

' H,NO.C,NO:C,H,N,O2. v

Glycin čili glykokoll, C,H5NO„ tvoří se co zplodina

rozkladu rozličných hmot zvířecích, zejména klíhu, zahřívají-li se

s kyselinami a žíravinami; chutná sladce a chladivě a zván též

cukrem klíhovým. slučuje se též s kyselinami a nachází se takto

v žlučí a v moči býložravců. .

Leucin, C„H,3NO„ homologický s předešlým, tvoří se

v hnijícím sýru a nalezá se v rozličných částech těla zvířecího,

též tvoří se spolu s glycinem v poměrech podobných.

Strojené zásady ústrojná. Ačkoli mají v příčině po

kroků vědecké chemie největší zajímavost, nejsou dosud průmyslu

a živnostem s valným prospěchem. Z velkého počtu jich volíme

za příklady:

Anilin, C„H,N, jehož dobývá se z dehtu kamenouhelného,

překapováním indychu s žiravým draslem nebo nejvíce překapová

ním nitrobenzolu s pilinami železnými a kyselinou octovou; jest

kapalina bezbarvá, olejovitá, hutností 1.02, voní slabě, ne nepří

jemně, jest slabě alkalická a vře teplem 184°C.; vzduchem hnědne,

roztokem chlórového vápna barví se na purpurovo, silnou kyselinou

sirkovou a dvojchrómanem draselnatým na tmavomodro. S kyse

linami tvoří soli snadno hranitelné, jichž roztoky barví dříví

smrkové silně na žluto. Okysličovadly mění se prodajný anilin

v novou zásadu rosanilin, C,0H,9N3, kteráž jest bezbarvá, ale

má sloučeniny překrásné barvené: s chlórovodíkem červeň ani

linovou č. fuchsin, s kyselinou dusičnou jinou červeň azalein.

Rosanilin nebo fuchsin jsou základem přípravy ostatních barev

anilinových: žluté, zelené, fijalová, modré, hnědé a černé, jež mají

rozsáhlé užívání v barvířství a tiskařství hedvábí, vlny a ba

vlny, k barvení líhovin a cukrovin a t. d. Barvy tyto jsou nyní

předmětem znamenitého průmyslu, založeného Angličanem Per

kinem, o nějž jest mimo jiné zasloužilý i krajan náš Jaroslav

Havránek. Libra hraněného fuchsinu, fijaloviny nebo modři jest

'za 8 zl., žluti- za 5 zl., zeleni za 52 zl., černi za 12 zl. Libra

anilinu prodává se za 4 zl.

Četný shluk zásad sem náležitých odvozuje se zammoníaku,

působí-li -v něj sloučeniny chlóru, brómu a jódu s radikály alko

' 'holů, tak na př. zahřívá-li se ammoniak s jódidem éthylnatým.

C„H5J. Tyto mají vůbec vlastnosti podobné co ammoniak adnřolton

dle typové nauky, naznačené v odst. 143, býti pokládenyvmmü

moniak strojený, v němž jsou. vodíkové atómy ammonřahůllzastou

peny radikály alkoholů, totiž methylem, éthyd'emjnamybmíqatd.

j Jak se zovou a, jak píší se vzorce jich, xysížíáá zďpňílelfidu násle

dujícího: „není dožvmdxod- dovduolb v
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C4H5

C4H5

H

H

Ě 2 N : Ammoniak ž N : Diéthylamin.

C,H5 CqHă

g Ž N : Éthylamin C„Hă ž N : Triétbylamin.

4 5

Éthylamin jest kapalina řídká, Zapáchající téměř úplně

jak ammoniak, žíravá, porážející kysličníky kovové, ale hořlavá,

kteréž lze v některých případech užívati podobně co čpavku.

Methylamin, C„H„H2 lN, jest plyn, Zapáchající silně po

ammoniaku, nad míru rozpustný ve vodě. -

Trimethylamin, 3C,H3 lN, jest v té příčině památný, že

zapáchá po Slanečcích; tvoří se překapováním některých zásad

ústrojných se žíravým draslem, nachází se však hotový v láku

slanečkův a v merlíku smrdutém (Chenopodium foetidum).

4. Netečně sloučeniny ústrojné.

Ústrojné sloučeniny, popsané ve třech předešlých oddílech,

byly dílem hmoty pevné, hranitelné, dílem pak kapaliny stálého

bodu varu a určité hutnosti. Tyto slučovaly se dílem vespolek,

dílem s nerostnými kyselinami, zásadami a prvky v určitých po

měrech váhy, čímž získáno k stanovení chemického Složení jich

neméně bezpečných základů, než při sloučeninách chemie nerostné.

Níže však bude nám položiti ještě 0 veliké řadě sloučenin ústroj

ných, při kterých mizí nám víc a více znaky čistě chemické, nýbrž

které mají dílem ještě na sobě známky ústrojnosti. Proto nelze

provésti soustavného spořádání hmot sem náležitých a přestáváme

na rozdělení jich v několik přirozených shluků. Jsou-li hmoty ty

méně zajimavy v příčině theoretické, mají proti tomu tím větší

důležitost životnou, nebot náležejí sem hlavní potraviny naše, jakož

i mnohé jiné hmoty, veledůležité užíváním živnostenským. Roz

vrhujeme netečné hmoty ústrojné na oddíly následující: 1. Uhlo

hydráty. 2. Barviva. 3. Silice. 4. Pryskyříce. 5. Hmoty kliho

vité. 6. Hmoty bílkovité.

1. Uhlohydráty.

Hmoty takto nazvané skládají se z uhlíku, vodíku a kyslíku

a obsahují v sobě vodík s kyslíkem v tom poměru, ve kterém

tvoří spolu vodu. Mohly by se tudíž hmoty tyto, kdyby se hle

dělo pouze na vzorec, pokládati za sloučeniny uhlíku s vodou,

C-ł-HO, odkudž také nepřiměřený název uhlohydráty, kterýž\ ne

dochází ztvrzení způsobem, jak rozkládají se řečené hmoty.

Schödlcrova Kniha přírody. I. Druhé vydání.
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l. Buničina: C„H,0O1o.

Největší část těla rostlinného sestává z buničiny č. cel

lulosy, kteráž tvoří dílem bunice č. celluly, dílem tak řečené

cevy. V těchto jsou zavřeny rozmanité hmoty jiné, totiž škrob,

zeleň listová, cukr, barviva atd., kteréž však lze odstraniti doko

nale vodou, líhem, kyselinami a jinými rozpustidly. Čistěná buni

čina skládá se ve 100 dílech z 44'4 uhlíku, 6'2 vodíku a 49'4

kyslíku. Totéž složení shledáno však i při kůži měkkýšů plášt

natých.

Bílená bavlna, len, konopě a papír z plátna připravený jsou

dosti čistá buničina. Nerozpouštějí se vodou, aniž jakým z obec

ných rozpustidel; pročež nemají chuti a jsou zcela nezáživny;

žaludek ztravuje jen mladé, tenké bunice nebov buničiuu nedoko

nale vyvinutou, jakáž jest v mechu irském (karragahenu) a island

skem. Roztok kysličníku měd'natého v ammoniaku rozpouští buni

činu, na př. bavlnu, a lze ji takto ve tkaninách rozeznati od

hedvábí a vlny. Kyselinami sráží se buničina z tohoto roztoku

co hmota rosolovitá. Buničina pronikuje se vodnatými kapali

nami, ssaje je do sebe, vlastnost to důležitá, na kteréž spoléhá

výživa rostlin. Zahřívá-li se bavlna, piliny dřevěné sláma s kyse

linou sirkovou, mění se tyto hmoty předně v gumu a po déle

trvajícím vaření v cukr hroznový, kterýž může se převésti kvaše

ním v líh. Smočí-li se papír na krátko do sehnané kyseliny sir

kové, nabývá sklovité prozračnosti a veliké pevnosti co pergamen

(rostlinný pergamen), jejž hotoví nyní ve veliké míře. 'Za

hřívají-li se tytéž hmoty se sehnaným louhem draselnatým, sestu

pují se atómy jich na kyseliny štovíkovou, octovou a uhličitou,

kteréž slučují se s 'sličníkem draselnatým. Bavlna, kteráž smo

čila se na krátko do žíravého louhu, stává se hustší, podobnější

vlně a přijímá lépe barviva. Vroucí kyselinou dusičnou, mírně

silnou, mění se v kyselinu štovíkovou.

Dýmavou kyselinou dusičnou podstupuje buničina proměnu

znamenitou, nabývá tím totiž při zevnějšku nezměněném vlastnosti,

„že rychlým zahřátím na. 60° až 90°C., jakož i udeřením rozkládá

se prudce a vybuchuje, pročež slove bavlna střelná (pyroxy

lin). Připravujet se, když bavlna namočí se během 4 až 5 minut

do smíšeniny z 1 části dýmavé kyseliny dusičné s ll/2 až 2 částěmi

kyseliny sirkové, po té vypere se dokonale a suší se teplem men

ším než 50°C. Podobným způsobem nabývá i papír, dříví, sláma,

plátno vlastností podobných. V střelné bavlně jsou 3 rovnomoc

niny H zastoupeny 3^ rovnom. N04 (kyseliny dusičelé), jest to

teda hmota nitrovaná a slove nitrocellulosa, C„H,(NO,),O„„

a tímto velikým množstvím kyslíku, v ní obsaženého, vysvětluje

se rychlá a dokonalá Spalitelnost její. Mát nad střelný prach vý

hody, že účinkuje mocněji, nezůstavuje zbytku a nedoznává ujmy

vlhkem, ale jest podlé přípravy účinku velmi nerovného, vybuchuje
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někdy ve skladištích mimo vše nadání a vyvinuje zapálena čer

vené dýmy kyseliny dusičelé, jimiž nažírají se hlavně kovové,

pročež neujala se v dělostřelectví a slouží jen k trhání skal.

Roztok střelné bavlny v étheru, zvaný kolodium (collo

dion), jest kapalina co syrup hustá, kteráž vylita zůstavuje rych

lým vypařováním étheru mázdru tenkou, bezbarvou, průzračnou,

neprodyšnou, pružnou. Za tou příčinou slouží nyní hojně k zale

pování ran, k dělání malých ballónů povětrných, jakož i ve fóto

grafii (v. t.).

Buničina Spojuje se s některými solemi zásaditými, zvláště

s hlinitými a železitými, jakož i s barvivy na ten způsob, že tvoří

řečené hmoty na buničině povlaku, více méně trvaulivě na ní

lnoucí. V tom má základ svůj barvení tkanin lněných a bavlně

ných (srovn. odst. 94.).

Dříví, skládající se hlavně z buničiny, hodí se nám v prů

myslu i stavitelství k nejrozmanitějším anejdůležitějším potřebám,

jakož i prospívá převeimi co palivo a zplodinami svého rozkladu.

V této příčině pojednáme o něm blíže při vylíčení rozkladu hmot

ústrojných a pak proneseme se též o zplodinách uhelnatých, kteréž

tvoří se co humus, bahno rybničné, rašelina, hnědé uhlí a uhlí

kamenné rozkladem buničiny v rozdílných poměrech-ř”

l
.a

miz“ při 2. Škrob, Amylum: CnHmOm.

Škrob nachází se v přemnohých částkách rostlinných, tak 183

v semenech rostlin travnatých (v mouce pšeničné do 60°/0) a lušti

natých (v hráchu 400/0), v mnohých kořenech hliznatých, v bram

borech (lo-23%), v dřeni palem, v plodech, na př. v kaštanech,

žaludech, jablkách, nýbrž i v kůře a ve dřevě stromův, ačkoli ve

skrovnějším množství.

Když rozetrou se takové části rostlinné a rozmíchají se

s vodou na sítě, osazuje se Z oné škrob co bílá sedlina a čistí

se vypíráním, načež suší se.

'krob nerozpouští se vodou studenou, aniž líhem. Horkou

vodou, teplem 72°, puchne na mazavou hmotu, řečenou maz.

S velikým množstvím horké vody poskytuje nedokonalý roztok.

Škrob jeví málo příchylnosti k chemickému slučování s hmo

tami, s jódem však tvoří památnou sloučenina barvy temně fija

lové. Úkaz ten jest tak převelmi patrný, že lze škrobem vypá

trati nejmenší množství jódu, jakož i naopak.

Škrob Slouží co potrava nejobyčejnější, k dělání mazu,

k zahuštování barev při potiskování kartouuů, k škrobení plátna

a kartouuů, ku klížení papíru strojového a t. d. Dle rostlin,

z nichž pochází, rozeznává se více druhů škrobu, rozeznávát se

škrob bramborový, pšeničný, sago z dřeně palem, arrow-root

z šípkového kořene, kasava čili tapioka, tolikéž dobytá z ko

27*
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řene amerického a zbavená zahříváním kyanovodíku přimíšeného;

tyto druhy škrobu srovnávají se však spolu dokonale v příčině

podstatných vlastností svých. Nezřídka záleží na tom; abychom

mohu' rozeznati škrob rozdílného původu, na př. při porušování

mouky pšeničné bramborovou. V té příčině koná drobnohled služby

nej'platnější. Zvětšením as 200 násobným vidíme, že škrob bram

borový, obr. 71, skládá se ze zrnek obdélných, na nichž“ lze po

znati vrstvy soustředně na sebe položené, as jak u cibule; Zrnka

škrobu bramborového mimo to vynikají velikostí svou nad Zrnka

všech ostatních druhů škrobu. Škrob z pšenice a ostatních dru

hů'v obilí, obr. 72. sestává ze zrnek čočkovitých, větších i velmi

malých, aniž by bylo přechodu mezi nimi. Zrnka škrobová z hrachu,

obr. 73, a jiných plodů rostlin luštinatých, rozeznávají se po zvłáťšt

ních, často hvězdovitých vydutinách ve středu svém.

Obr. 71. Obr. 72.

  

Škrobu dodává důležitosti též několik zplodin, jichž nabývá

se z něho rozkladem. Zahříváním čili pražením mění se částečně

na rozpustnou klovatinu, slove v této způsobě leiokom a slouží

v tiskařství kartounů k upravování tkanin. Týmž způsobem po

třebuje se též klovatiny škrobové čili dextrinu, kterýž

tvoří se, když zahřívá se škrob, navlhčený velmi rozředěnou kyse

Iinou sirkovou nebo solnou, po nějaký čas, a kterýž má téměř

úplně vlastnosti gumy arabské. Trvá-li působení kyseliny ve škrob

déle, mění se tento konečně v cukr škrobový.

' Dýmavou kyselinou dusičnou mění se škrob v hmotu třá

skavou, xyloidin: Vaří-Ii se se zředěnou kyselinou dusičnou,

poskytuje kyselinu štovíkovou.

V klíčeném obilí čili Sladu nachází se hmota, řečená diastas,

kterouž mění se škrob v dextrin a cukr, podobně jako děje se
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pomocí kyseliny sirkové. 'Rozklady těmito jest škrob učiněn zá»

kladem předůležité výroby líhovin, piva, kořalky a vína.

Škrobu podobá se inu- ..I

lin, .obsažený v kořenech Obr» 73

topinambury, omanu (Inula),

jiřinky, čekanky a j. v., ja

kož i lichenin čili škrob

lišejníkový, obsažený v liŠej

níku islandském; obě hmoty

ty rozplývají se dokonale

v horké vodě.

Glykogen č. škrob

živočišný, obsažený

v játrech a v žloutku, roz

pouští se v studené vodě a

mění se kyselinami, diasta

sou, krví, slinami, jakož i

po smrti rychle vcukr hro

znovy.

  

3. Klovatina, gumxna: C„H,°O,0.

Ačkoli nachází se klovatina v mnohých rostlinách, dobývá 183

se jí přece jen ze skrovného počtu rostlin aziatských a afrických,

hlavně z různých akacií, z nichž vytéká v podobě kapek, na

vzduchu tvrdnoucích, a slove vůbec klovatina čili gumma arab

ská. Nejčistší klovatina, řečená arabin č. akacin, jest bez

barvá, rozpustná ve vodě, nerozpustná v líhu a sráží se tudíž

líhem z vodnatých roztokův. Chemickou povahou Svou druží se

ku kyselinám. Slouží hlavně k lepení. do barev, k dělání inkoustu,

k zhuštování barev v tiskařství at. d., nahrazuje se však namnoze

klovatinou škrobovou, kteráž má totéž složení a téměř všecky její

vlastnosti. Sehnanou kyselinou dusičnou mění se arabská gumma

v kyselinu slizovou, gumma Škrobová pak v 'kyselinu štoví

kovou. V klovatině třešňové a slivové jest Vedlé arabinu

obsažen cerasin, nerozpustný ve vodě studené. Dlužnot podo

tknouti, Že slovou i jiné vyschlé štávy rostlinné gummou, avšak

v příčině chemické rozumíme tímto jmenem pouze hmoty právě

popsané. Ke gummě druží se:

Sliz rostlinná č. bassorin, obsažená v mnohých hmo- 184

tách rostlinných, v nichž jest původem vlastnosti, že puchnou

vodou, tvoříce kapalinu hustou slizovitou, kteráž slouží k někte

rým účelům, nejčastěji co prostředek zmírňující při kašlu a choro

bách prsných. Hmoty, kteréž sestávají téměř docela ze suché

slizi rostlinné, nebo mají jí v sobě velmi mnoho, jsou tyto: tra
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186

li

gant, salep (z hlízy vstavačové), mech karragah enový,

sémě lněné, zrna kdolová, kořen ibíšový a sléz.

Pektin čili rosol rostlinný nachází se v štávě téměř

všech plodův a kořenův. Vaří-li se taková Štáva, na př. mali

nová, s cukrem, tvoří pektin tak řečené g el é e (želé) ; přidáním

líhu k takovým štávám vylučuje se rosol co hmota průzračná.

4. Cukr.

Cukr nazýváme uhlohydráty chuti sladké, rozpustné ve vodě

a lihu a rozkládající se kvašením s kvasnicemi na líha kyselinu

uhličitou. Cukr jest nad míru rozšířen, zvláště v] rostlinstvu.

Rozeznáváme více druhův cukru po množství vody, v nich obsa

žené, po hranitelnosti a chování se k světlu polarizovanému,

totiž hlavně: Cukr třtinový, hroznový a mléčný.

Cukr třtinový, C„H„O„, jest nejznámější z těchto

druhů cukru a míníme jej vždy, kdykoli mluvíváme v obecném

životě o cukru. Jméno má od třtiny cukrové, v níž ho jest nej

více a kteráž poskytovala jej dříve výhradně; ale nachází se též

v mnohých jiných rostlinách, zejména ve štávě řepy cukrovky a

javoru; též jest v kukuřici, ciroku, tykvích, melounech, mrkvi,

bříze, mnohých palmách a j. v.

Třtina cukrová (cukrovník), rostěná v cukrových sadech čili

plantážích Indie východně a západně (též roste v Evropě jižné),

rozmačká se, vytlačí se a k štávě, nesoucí v sobě 18-20 setin

cukru, přičiní se trocha mléka vápenného, zahřeje se, učistí se

stáním a zavařuje se pak co možná nejrychleji, aby nedoznala

porušení kvašením. Vápnem sráží se bílkovina, ve štávě obsažená,

jakož i kyseliny rostlinné. Stáva s dostatek zavařená chladí se

v kádích a tuhne v kaši, složenou ze zrnek cukrových, proniknu

tých hustým syrupem. Tento poskytuje dalším zavářením opět

moučku cukrovou a zbývá konečně hustý syrup hnědý, melass a,

kterýž slouží k dělání rumu a k slazení. Způsobem vylíčeným

nabývá se cukru surového, řečeného moskováda č. kassonáda,

kterýž dle toho, jak byl pečlivě připraven, jest vlhká moučka žlutá

nebo hnědá, mající zároveň nepříjemný zápach a příchut. Aby

cukr byl prost těchto vad, dlužno jej čistiti čili raffinovati,

což děje se obyčejně v Evropě ve velikých závodech (raffíneriích

čili čistírnách).

Barva cukru třtinového jest z přimíšených hmot barvivých,

jakož i odtud, že cukr o sobě bílý podstupuje zavářením příliš

dlouhým podstatnou proměnu, barví se totiž na hnědo a mění se

částečně v cukr nehranítelný, v tak řečený cukr ovocný č.

slizk'ý. Proto rozpustí se surový cukr třtinový v nejmenším

množství vody a vaří se po delší čas s uhlem živočišným (spo

dlem, odst. 56.), čímž odbarvuje se z největší části. Po té pustí

\
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se kapalina pytly plstěnými, vystlanými -na dně spodiem, jimiž

však nevylučují se dokonale útlé částečky uhelné, pročež vaří se

procezený roztok cukrový s bílkem nebo krví hovězí, v níž také

jest bílkovina. Tato, srážejíc se, obaluje nečistoty, ještě v roztoku

splývající, a zbývá kapalina dokonale čirá, kteráž odpařuje se

v kotli tak dlouho, až by tuhla chladnutím. Hustý roztok, k němuž

přidá se ultramarin pro zvýšení bělosti cukru, pouští se do kuže

lovitých kadlubů hlíněných nebo plechových, v ostří opatřených

otvorem. Ihned tuhne cukr na malé zrnité hráně, ješto cukr

slizký a jiné hmoty průběhem vaření se utvořivší, odtékají co

kapalina tmavohnědá, mazlavá, syrup cukrový, do nádoby pod

stavené. Ze syrupu toho nabývá se zavařením opět cukru a po

slední, nehranitelný syrup, melassa, slouží k slazení a dělání

cukrovinek. Něco syrupu tohoto barvivého zůstává vždy ještě

v cukru, pročež odstraňuje se krytí m; nalévá se totiž na cukr

v kadlubě čistý bezbarvý syrup, kterýž prosakuje mezi hráněmi

cukru a spírá s nich hnědý syrup, s nímž smíšen vypouští se

dole. Dle novějšího způsobu vypuzuje se syrup z cukru vývěvou

nebo strojem odstředivým, popsaným v odst. 68. fysiky. Po té

vyndá se homole cukrová z kadlubu a suší se, načež prodává se

jmenem raffináda; podlejší druhy nazývají se melis, lomp,

farin (moučka cukrová). Zavaří-li se cukr méně silně apostaví-li

se na delší čas do teplé komory, osazuje veliké bráně, žluté nebo

hnědé, a slove v této způsobě kandis.

Při dobývání cukru Záleží hlavně na tom, aby utvořilo se

syrupu co nejméně, nebot má cenu skrovnou. Protož usiluje se

všemožně o to, aby zrychlilo se zavařování a koná se nyní vždy

ve stroji vzduchu prázdném, v němž vaří se roztok cukrový mno

hem skrovnější teplotou (obyčejně 70°); děje se to v ten způsob,

že páry vodné, vznikající v Zavřeném kotli zavařovacím, odstraňují

se vývěvou. Raífinerie vymáhají tudíž velmi znamenité jistiny

základně a nad to velkého nákladu na přístroje.

Roku 1747 shledal chemik Margraf v Berlíně, že jest

v cvikle čili buráku týž cukr hranitelný co v třtině cukrové.

Nejvíce cukru jest v bílé cvikle Slezské, tudíž řečené řepa

cukrová čili Cukrovka, kteráž mívá v 'sobě cukru průměrem

as 10 setin, v příznivých poměrech i 12, nýbrž i 16 setin. Štáva

řepy cukrové obsahuje však mimo cukr v sobě též značné množ

ství hmot bílkovitých a solí, čímž ztěžuje se dobývání cukru z ní

takovou měrou, že zanikly s počátku všecky továrny k tomu konci

zřízené. Pokroky fysiky a chemie překonaly však ponenáhlu všecky

nesnáze a na pevnině evropské dobývá se nyní většiny cukru, jehož

jest třeba, z řepy cukrové. Množství cukru, ze třtiny dobytého,

páčí se na 48 millonů centů ročně; množství z řepy dobytého na

10 millionů centů (hlavně v Německu, Francii, Rakousku a Rusku).

V Čechách děly se prvé pokusy o dobývání cukru z řepy cukrové

roku 1802 (na panství Hořovickém a v raifinerii Zbraslavské),
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k značnějšímu vývoji dospěla výroba ta r. 1807-13, kde byl cent

cukru až í za 350 zl., načež ochábla, ale zmáhala se zas od roku

1830. zvláště přičiněním Wei nricha, Kodveise a Francouze

Dqubrunfaut-a, v takové míře, že zemím koruny České náleží

v té příčině předně místo v Rakousku. R. 1868 byly v Rakousku

1.6.4 cukrovary a to sice v Čechách 84, na Moravě 38 a ve Slez

sku 12. V posledním čase zřizují zvláště rolníci naši s nejle ím

úspěchem četné společné cukrovary, čímž vznikl průmysl, e

chům naprosto zvláštní. Prvý závod toho druhu v Lužci byl

v listopadu 1863 slavně zasvěcen. R. 1864-5 vyrostlo v Rakou

aku na 7 čtverečných milích půdy 20.7 millionů centů cukrovky,

z níž dobylo se surového cukru, 1,550.000 centů v ceně 281/z

mill. zl.; mimo to dobylo se z melassy za 1,143.000 zl. líhu. Ve

144 továrnách bylo tehdáž zaměstnáno 43.900 dělníků, daně obná

šely téměř 9 mill. zl.

Dobývání cukru z cukrovky podobá se celkem výše po

psanému dobývání ze třtiny cukrové. Cukrovka buďto strouhá

se, lisuje se v lisech vodných a štáva vzdělává se dále, nebo

krájí se na tenké řízky, z nichž vystupuje pod vodou cukr,

ješto zůstávají v bunicích uzavřeny bílkovité hmoty nehranitelné

(srovn. odst. 31. fysiky); toto dobývání diffusí začal J. Robert

v Židlochovicích a provozuje se nyní v mnohých cukrovarech

českých. Někdy konečně suší se řízky řepové horkým vzduchem,

čímž zachovávají se dlouho bez porušení a poskytují málem vody

roztok čistý a silný. Z melassy řepové dobývá se mnoho líhu;

ze zbytku kvašené melassy, líhu zbavené, z výpalků, dobývá se

vypálcním potaše. Lépe jest však, vrátí-li se soli draselnaté

melassy nebo výpalků do ornice, z níž byly vzaty, nebot má-li

Cukrovka prospívati a poskytovati hojně cukru, žádá v zemi jisté

množství solí draselnatých, a kde nemá těch, chřadne a plodí

málo cukru. Rostění cukrovky v největší míře vymáhá tudíž

i zvláštní péče o přiměřené hnojení (srovn. v této příčině odst.

114. botaniky). Zbytek po vytlačení, patěsky čili výtlačky slouží,

co píce dobytku, též k hnojení a strojení papíru.

Nejčistší cukr třtinový hraní v hezbarvých, průzračných hra

nolech nakloněných. Rozpouští se v 1/3 vody chladné, mnohem

snadněji ve vřelé, nic v bezvodném líhu. S vápnem, barytem a

některými jinými kysličníky kovovými poskytuje sloučeniny, ve

vodě rozpustné. Žíravinami nemění se, silnou kyselinou sirkovou

černá. Vaří-li se s rozředěnou kyselinou sirkovou, rozkládá se

na rovné podíly cukru hroznového a ovocného. Teplem 160°

taje a tuhne pak ve hmotu sklovitou, beztvárnou, cukr ječný

č. kroucen ý, kteráž však hraní zas nenáhle a pozbývá prů

zračnosti. Horkem nad 200° C. mění se v bezchutno'u, hnědou

hmotu, nazvanou karamel, C„H._,O„, kteráž rozpouští se ve

vodnatých kapalinácb, barvíc je silně na Žluto až hnědo, pročež

slouží k banení vína, likérů, octu atd.



Cukr. 4:25

Cukr hroznový (glykosa, dextrosa), C„H„O„+2HO. 188

Tento cukr nachází se v štávě hroznů, v sladkém ovoci a medu

a v téměř všech kapalinách zvířecích (v moči za nemoci až 10%);

připravuje se mimo to z cukru třtinového, škrobu, klovatiny a

buničiny působením kyselin rozředěných, pročež slove též cukr

škrobový; 2 části kyseliny sirkové, rozředěné 300 až 400 č.

vody, zahřejí se do varu a po té přidá se 100 č. škrobu, kterýž

byl dříve rozmíchán 's vodou. S počátku tvoří se dextrin, kterýž

mění se delším vřením v cukr. Proměna tato jest pokud možná

dovršena, když kapalina nemodrá více jódem a l č. jí s 6 č. bez

vodného líhu nedává sraženiny, než pouze slabé zakalení. Uhli

čitanem barnatým nebo vápenatým srazí se přidaná kyselina sir

ková, po té čistí se roztok, zavaří se a prodává se v podobě

syrupu, nebo pevný co moskováda a farin. Nebo zahřívá se 8 č.

sladu se 400 č. vody na 70° a přimíchá se 100 č. škrobu, kterýž

rozpouští se a mění se diastasou v cukr.

Čistý cukr hroznový jest bezbarvý, hraní nezřetelně v po

době zrn, rozpouští se méně snadno (v rovné váze vody) a sladí

mnohem méně cukru třtinového, taje as při 100°, pouštěje vodu,

a vlije-li se do kadlubů, má po vychladnutí úplně vzhled cukru

třtinového. Slouží k zlepšování vín a k porušování cukru třtino

vého, kterýž huědne pak a černá rychle žíravým draslem. Nej

větší důležitosti nabývá však cukr hroznový zplodinami kvašení,

kteréž podstupuje největší část jeho.

Modrý roztok síranu měďnatého, smíšený s cukrem hrozno

vým a žíravým draslem, pozbývá mírným teplem barvy své, ješto

kysličník měďnatý odkysličuje se na červený kysličník mědičnatý

(odst. 114.).

Cukr ovocný čili slizký (levulosa) zove se cukr nehra

nitelný, kterýž nachází se v medu, syrupu a sladkém ovoci smíšen

s jinými cukry a mění se časem samovolně v cukr hroznový.

Cukr mléčný (laktosa), C„H„O,1+HO, jest obsažen

v mléce ssavcův a dobývá se ze sladké syrovátky, odkouří-li se

nad mírným ohněm. Hranoly bezbarvć, velmi tvrdé, rozpustné

v 6 č. vody studené a 2 č. vody vřelé, sladí málo. Odkysličuje

pomocí žíravin roztoky měďnaté a stříbrnaté, pročež slouží k dělání

zrcadel stříbrných; též má užívání v lékařství.

Cukr mannový Čili mannit, C„H„O„, z kteréhož se

stává manna, nachází se ve vyměšených Štavách mnohých rostlin,

zvláště též v houbách a celeru. Má chut sladkou, poněkud mdlou;

není však pravým cukrem, nebot nelze jej kvasnicenii uvésti

v kvašení. V příčině chemické jest alkoholem šestihytným, k němuž

má se cukr hroznový tak, jako aldehyd k alkoholu éthylnutému.
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" 2. Barviva.

189 Veliká hojnost barev vrostlinstvu poskytuje barviv poměrně

jen málo, nebot nejmnožší barvy, zvláště květů, porušují a ničí

se světlem a vzduchem nad míru rychle. Barviva poněkud trva

' lejší jeví chování tak rozdílné, že nelze vypsati je obecně, popsá

ním pak podrobným zaběhlo by se příliš daleko. Nacházejí se

v nejrůznějších částech rostlin, v květech, plodech, listech, koře

nech, dřevě a t. d. Mnohá však nejsou hotova v rostlině, než

tvoří se teprvé účinkováním slunce, kyslíku a pod. z hmot bez

barvých, chrómogenů. Barviva jsou vesměs těla pevná, dílem

rozpustná ve vodě, líhu nebo étheru, dílem pak slučují se podobně

kyselinám se zásadami, zvláště s kysličníkem hlinitým (odst. 94.);

chlórem ničí, bílí se bez vynímky, mnohé ikyselinou siřičitou.

S vlnou, hedvábím, plátnem nebo bavlnou spojují se některá

přímo (barviva samostatná), jiná teprv pak, když hmoty

řečené byly dříve mořeny, t. j. opatřeny povlakou, kterou váže

se barva knim (barviva přímětná); ku konci tomu užívá

se hlavně solí hlinitých, Železítých, měďnatých a chlóridu cína

tébo. Málokteré barvivo hraní, pročež jest chemické složení jich

méně známo než u ostatních netečných hmot ústrojných. Co bar

viva v barvířství nejdůležitější dlužno zde vytknouti:

Barviva Žlutá: luteolin v květech rytu č. plané rezedy;

tříslovina morušová v žlutém dřevě moruše barvířské ze

západně Indie; kvercitrin v kůře dubu barvířského, jež slove

kvercitron; barvivo podobné v řešetláčkách č. bobulech

perských; kurkumin v kořeně kurkumy dlouhé, jenž slove též

zázvor žlutý (žíraviny rozpouštějí jej barvou hnědočervenou', jež

mění se kyselinami zas na žluto, pročež barvívá se jím, papír

skoumací); bixin _v orelánu, připraveném z plodů stromu

severoamerického; polychroit v šafránu.

Barviva červená: Mořena (Krapp), kořen rostliny téhož

jména, náleží zajisté k nejznamenitějším hmotám barvivým a barví

pomocí různých mořidel velmi stále na červeno, růžovo, fijalovo,

hnědo a černo; zahřívá-li se mletá mořena delší čas s kyselinou

sirkovou, vylučuje se barvivo a zbavuje se přimíšenin, pročež

barví tato hmota, garancin, mnohem více. Vytáhne-li se garan

cin líhem, zbývá po odkouření roztoku žlutohnědý kolorin, bar

vící 100krát silněji kořene mletého. Čisté barvivo mořeny slove

alizarín, sublimujet v dlouhých hranolech krásně zářových

a dává s kamencem krásně červený lak mořenový, kterýž jest

základem slavné Č e r v e ni turecké. Haematoxylin jest

barvivo kampešky, dřeva stromu brazilského a barví dle mo

řidel na červeno, fijalovo, modro, hnědo, šedo i černo; barvivo

totéž nebo podobné jest v dřevě fernambukovém, brazil

ském č. červeném (po sprostu pryzil); santalin v dřevě

santalovém ze stromu východoindického; karthamin v květech
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prádla.

' Hmotami snadno okysličitelnými, na př. kysličníkem železna-.

bodláku barvířského (saffloru); anchusin v kořene anchusy

barvířské, řečeném alkana; orcein v orseilu a persiu

(kudbéru), kteréž barvy strojí se z lišejníků skalných, kvasí-li se

s hnilou močí; krev dračí, pryskyřice z různých stromův ame

rických. Kyselina karmínová jest barvivo červce č. ko

čenily, sušeného to hmyzu, kterýž žije v Americe jižné na roz

líčných druzích nopálu (kaktusů). Kyselina karmínová nečistá

lnčuje se z odvaru kočenily co prášek ohnivé červený, karmín,

adává skysličníkem hlinitým krásně purpurový lak karmí nový,

známou barvu malířskou. Totéž barvivo jest i v červci kermeso

vém a polském, jež poskytují barvivo Kermes, a v červci lako

vém, tudíž i v lace lupkové (šelaku).

Barviv zelených jest málo. Z nezralých bobulí řešetláku

počištivého připravuje se barva malířská, zeleň štávná. Z kory

řešetláků některých pochází indych zelený č. zeleň čínská

-Kao) důležitý v barvířství. Zelené části rostlin, jmenovitě

listy, obsahují v sobě zeleň listovou (č. chlórofyll), kteráž

podobá se povahou svou pryskyřicím a slouží někdy též v bar

vířství.

Barviva modrá: lakmus připravuje se týmž způsobem jak

orseil, ale s přísadou drasla a kamence; slouží k modření prádla,

zvláště však chemikům k barvení papíru skoumacího, jímž poznává

se kyselé nebo alkalické působení některé hmoty (odst. 20.).

Zvláště znamenitý jest však indych č. indigo, připravený

z různých rostlin indických, jakož i z borytu, rostoucího u nás

divoce. V rostlinách těch jest obsažen bezbarvý indikán,

z něhož tvoří se kvašením a přístupem vzduchu barvivo. Indych

vyniká znamenitou stálostí svou, nebot nečervení se ani kyseli

nami nejmocnějšími; tře-li se nehtem, nabývá pěkného lesku

měděného. Zahřívá-li se v tenké vrstvě as na 300°, sublimuje

v tenkých kovolesklých hranolech barvy měděné čisté barvivo,

zvané indomodř, v němž jest i dusík obsažen. Dýmavou kyse

linou sirkovou rozpouští se indych za studena a slučuje se s ní

v kyselinu cérulosirkovou, kteráž jest temně modrá, ve

vodě rozpustná. Z roztoku poráží se uhličitanem draselnatým

prášek temně černomodrý, ve vodě rozpustný, karmín indy

chový, kterýž jest cérulosíran draselnatý a slouží jako sama ky

selina k barvení látek vlněných a hedvábných bez mořidla (modř

Saská). Škrob, barvený karmínem indychovým, jest známé modřidlo

tým, kysličníkem cínatým, cukrem hroznovým, mění se indomodř

v hmotu bezbarvou, řečenou indoběl. Takovéto roztoky slovou

v barvířství kypy; hmoty do nich namočené a po té na vzduch

zavěšené modrají temilě a čistě okysličením barviva. Sehnanou

kyselinou dusičnou mění se indych v žlutou kyselinu pikro

vou, kteréž nabývá se též z těžkého oleje dehtu kamenouhelného
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(odst. 218.), hedvábí a mnohých jiných hmot kyselinou dusičnou.

Slouží k barvení hedvábí a vlny na žluto.

3. Silice.

Silice (nesprávně oleje těkavé čili étherieké) nacházejí se

v rostlinstvu a jsou obyčejně příčinou zvláštního zápachu různých

částí rostlinných, zvláště květů, listův a plodův, nacházejíce se

obyčejně co drobné kapky zavřeny v tak zvaných žlázách. Vesměs

jsou kapalné a v nejčistší způsobě téměř všechny bez barvy. Mají

zápach pronikavý, skoro vždy příjemný a chut palčivou. Na pa

píře způsobují skvrnu mastnou, kteráž však mizí za nedlouho,

nebot těkají hmoty ty. Ve vodě jsou velmi málo rozpustny, ovšem

pak a snadno v líhu, étheru a mastnotách. V příčině chemického

složení svého rozstupují se na dvé hlavních shlukův, jedny totiž

skládají se pouze z uhlíku a vodíku, silice druhého shluku však

mají mimo tyto součástky v sobě i kyslík a některé i sim

nebo dusík.

Ze vzduchu přijímají silice kyslík, hustnou a mění se ko

nečně v pryskyřice. Z mnohých vylučuje se, zvláště zimou dosta

tečnou, součástka pevná, krystalovit-á, nazvaná stearopten, ješto

zbytek kapalný slove eléopten. Těchto sloučenin potřebuje se

na rozličný způsob. Hmoty, v nichž jsou obsaženy, slouží často

co koření, do líhových nápojů, likérů, k hotovení vod voňavých

a co silné léky, ku kterýmž účelům lze rovněž užiti i silic

samých.

Dobývání silic děje se obyčejně tak, že překapuje se veliké

množství voňavé hmoty rostlinné s málem vody. Na povrchu pře

kapané vody splývá pak lehčí silice.

Zmínky zasluhují zde tyto:

Silice terpentýnová, C„,H„„ kteráž nachází se ve

všech částech našich stromův jehličnatých. Silice tato jest kapa

lina řídká, zápachu zvláštního, chuti palčivé a má zvláštní důle

žitost v té příčině, že rozpouští mnohé pryskyřice a tvoří s nimi

pokosty rychle schnoucí. Rovněž slouží silice terpentýnová

obyčejně k rozpuštění a rozředění pokostu lněného k barvám

olejovým, zvláště v malířství. Jako všecky silice jest velmi snadno

zapalitelná a hoří plamenem silně čadivým. Silice terpentýnová

bezbarvá, přckapováním čistěná, slouží smíšena se silným líhem

jmenem kamfin k osvětlování v lampách, zvlášt ustrojených

k tomu konci.

K hotovení voňavek slouží hlavně silice: citronová z kůry

citronů; bergamotová z kůry citronu hergamotovéhoynero

lová z květů' pomorančových; hřebíčková z hřebíčků; skoři

cová;. lavandulová; hořkomandlová (v. odst. 158.) a růžová;
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tato připravuje se hlavně v zemích východných z růže stolisté a

jest nad míru drahá, pročež porušuje se sílící z růžového dřeva.

Za kořenitou přísadu do kořalky a likérů slouží silice

jalovcová, anysová, tenyklová, kmínová, skořicová,

h řebíčková a mátová.

Ze silic, sloužících v lékařství, vyznačuje se silice lreřmán- '

ková svou barvou krásně tmavomodrou; podobná jest i v řebříčku.

Ze silice vavřínu, v Indii, Číně a Japonsku rostoucího, usa

zuje' se součástka pevná, bílá, prosvítavá, měkká, těkavá, vůně

pronikavé, chladící, kteréž užívá se jmenem: kafr vně a vnitř co

prostředku dráždivého a oživujícího. Hmota kafrn podobná, velmi

líbezně Zapáchající (as jako'schnoncí tráva), jest kumarin, kterýž

'nachází se v bobu tonkovém, komonici lékařské, tomce vonné a

v mařince a dodává tak zvanému vínu máj o-vému vůně i chuti.

Boby tonkové dávají se pro vůni do tabáku šňupavého.

Silice sirnaté. Sem náleží: silice dráždivá, překapováním

z cibule a česneku připravená, kteráž jest sirník allylnatý,

C6H5S; silice hořčicová čili sulfokyanid allylnatý,

C„H5.C,NS, kteráž má v sobě i dusík; obě jsou jedovaté.

4. Pryskyřice.

\

Pryskyřice sestávají z uhlíku, vodíku a z mála kyslíku; jsou

Zplodiny rostlinstva a roní se z poraněných míst některých rostlin

'v kapkách jako gumma, obyčejně spolu se sílící, kteráž mění se

okysličením v pryskyřici. Mívajít barvu žlutou nebo hnědou a

nehraní. Přimíšená silice uděluje jim obyčejně zápach a chut

a spáleny na uhlí vyvinují mnohé z ních Zplodiny hoření velmi

příjemně voníci, pročež slouží k vykuřování. Ve vodě jsou pry

skyřice nerozpustny, proti tomu však některé rozpustny jak v líhu

tak i v étheru a silicích, některé pouze v jedné z těchto kapalin.

Ostaví-li se posléze jmenované roztoky na vzduchu v tenkých

vrstvách, odpaří se rozpustidlo a zbývá lesknavá povlaka prysky

řice co tak zvaný pokost (firnis) čili politura. Víme již, že

zelektrují se pryskyřice třením, nevodí však električnosti.

V příčině chemické chovají se pryskyřice co labé kyseliny

a tvoří s mocnýmí zásadami podobné sloučeniny jako kyseliny

mastné, totiž mýdla pryskyřičná, jichž užívá se v živnostech,

zejména u vyrábění papíru strojového. Mocnějšími kyselinami

vylučují se kyseliny pryskyřičné z těchto sloučenin, jsout pak bez

barvé, nevonné a krystalovité.

Vytkneme tuto jen pryskyřice nejdůležitější:

Terpentýn, kterýž vytéká z různých stromů jehličnatých,

zvláště z modřínu, jest smíšenina ze silice a pryskyřice. Překa

puje se s vodou, čímž prchá silice terpentýnová, ješto zbývá

žlutohnědá pryskyřice, známá jmenem kalafuna, rozpustné.

101
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v líhu, étheru, olejích mastných a silicích. Jest téměř čistá. bez

vodná kyselina abietová, CMHMOS. Když zaschne terpentýn

na vzduchu, poskytuje žlutou pryskyřici smrkovou, kteráž,

byvší s vodou přepuštěna a vyčíštěna, slove též prvskyřice bílá

čili smůla bednářská; škvařením silnějším bez vody dostane se

z ní smůla burgundská č. ševcovská. Škvařením, t. j. pražením

smolnatých částí dřev jehličnatých, zvláště loučí z pařezů, nabývá

se s počátku světlého dehtu, kterýž překapováním s vodou osta

vuje bílou smůlu; později objevuje se dehet černý, kterýž

dává na podobný způsob smůlu černou a olej smrkový.

Pryskyřice a smůla slouží hojně ke tmelování, na pokosty, , na

plyn, k smolení Sudův a lodí. Z Ameriky dováží se veliké množ

ství pryskyřice a překapováním jí dobývá se oleje pryskyřič

ného čili kodového, kterýž slouží co svítivo a k hotovení

kolomazi.

Kopal přiváží se z Afriky, Ameriky a Indie v kusích bledo

žlutých, kteréž roztopeny mírným teplem rozpouštějí se v horkém

oleji lněném na pokost kopalový, kterýž jest nejtrvanlivější všech

druhů pokostů, nebot jest velmi tvrdý a neporušuje se líhem.

Mastix z kře lentiškového a sandaraka z chvojky jsou

pryskyřice, skládající se z bílých nebo bledě žlutých zrn, kteráž

rozpuštěna v líhu poskytují světlé pokosty. Též slouží s benzoem

a storaxem zvláště co kadidlo. Olibanum (kadidlo pravé)

pochází z indického stromu kadidlovníku zpilovaného.

Laka roní se z kůry různých stromů východoindických po

uštknutí červce lakového. Do obchodu přichází co laka v pru

tech (větvičky ulámané, pokryté krůpějemi laky); laka v zrnech

černohnědých (Zrnka sňatá z větví) a laka v lupenech č.

lupková (Šelak), roztopená, procezená a vychladlá v tenké

vrstvě, kteráž tvoří tenké, křehké, prosvítavé lupeny barvy hnědé.

Z roztoku líhového sráží se chlórem co laka bílená. Slouží

hlavně k dělání vosku pečetného, a rozpuštěna v líhu co obyčejná

politura truhlářská.

Pryskyřice jalapová z kořene jalapového sloužívala v lékař

ství často co silný lék počištivý. ,

Některé pryskyřice jsou měkké až i kapalné a slovou bal

sámy, jako balsám peruánský, vonící příjemně po va'nilii a

sloužící co lék a co vonidlo do vosku pečetného a čokolády,

a balsám toluánský.

Kaučuk, též zvaný pružec, pryž (gummi elasticum), na

chází se ve štávě mléčné mnohých rostlin, na př. salátu. Dobývá

se ho však pouze ze štávy různých stromů, ve východné a zá

padné Indii, kteráž, stojíc tiše, pokrývá se na vrchu silnou

vrstvou kaučuku; tento snímá se a propírá se vodou, načež jest

192 bezbarvý a průhledný co sklo. V Brasilii natírají Štávou hrubé

kadluby hlíněné a věší je do kouře, odkudž hnědá a černá barva

prodajného kaučuku. Nerozpouští se vodou a líhem, ale síro
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uhlíkem, chlóroformem, benzolem a silicí terpentýnovou. Roz

toky takové, zvláště vtěkavém oleji dehtu kamenouhelného, slouží

k hotovení nepromokavých látek, v čemž učiněn začátek Indiany

a v Evropě Anglič'anem Macintoshem. Takové tkaniny nepro

pouštějí však výparův těla, pročež vyšly nyní skoro již z užívání.

Fabrikace věcí kaučukových nabyla neobyčejné důležitosti a. roz

sáhlosti nálezem, že zvyšuje se pružnost jeho přísadou síry (květu

sirkového nebo roztoku v sírouhlíku) a trvá pak i v tuhé zimě,

jakož i měkne méně teplem. Spojením kaučuku, síry a gutta-perče

vrozdílném množství nabývá se hmot jakékoli tvrdosti a ohebnosti,

kteréž lze vzdělati jako dřevo a roh, nebo jako kůži a usni. Kaučuk,

mající v sobě as 10 setin síry, slove vulkanizovaný. Čistý

kaučuk má v sobě pouze uhlík a vodík, C„H,.

Gutta-perča jest do Evropy přivezena teprv roku 1843

z východně Indie, kde dobývá se jí na Borneu, v Singapuru a na

jiných ostrovích tamějších z velikého stromu Isonandra gutta, bud

sbírá se totiž mléčná štáva tohoto, anebo snímají se vrstvy zaschlé

šťávy se stromů. Prodává se v odkrajcích, kteréž podobají se

velmi odřezkům koženým, a v hrubých špalcích barvy bělošedé,

kteréž mají velikou' podobu s hnilým dřívím. Nejčistší jest bílá

a v tenké vrstvě podobná papíru. Gutta-perča jest nerozpustna

ve vodě, lihu, žíravinách a slabých kyselinách, málo rozplývá se

v étheru, snadno pak v silici terpentýnové, těkavém oleji dehto

vém, sírouhlíku a chlóroformu. Největší důležitosti dodává jí

vlastnost ta, že změkne ve vroucí vodě, a stává se hnětelnou co

vosk, pročež lze z ní zdělati rozmanité věci i otisky, poněvadž

tvar jí daný zachovává dokonale po vychladnutí. Gutta-perča jest

nad míru ohebná, ale málo pružná a má Sloh vláknitý. Pří

sadou kaučuku nabývá pružnosti, vulkanizováním pak zvyšuje se

pevnost a stálost její v horku. Velmi prospěšnou službu koná

gutta-perča v hotovení snímků z dřevorytin, aby mohly se zná

sobiti způsobem galvanoplastickým (odst. 124.). Vůbec má užívání

podobné, ale téměř ještě rozsáhlejší než kaučuk.

J antar (bernsteiu, elektron) jest pryskyřice, v říši nerostné

se nacházející, jejíž původ vyvozuje se z bývalých lesův jehlična

tých, kteréž byly obráceny v hnědouhlí. Hlavně a od nejdávněj

ších dob přiváží se z východného pomoří Baltiekého, kde jej moře

vyrývá z ložisek a. vyvrhuje na břeh. Jest bezbarvý, Žlutý až

hnědý, tvrdý, průhledný až i neprůhledný, zelektruje se třením.

Sestává z pryskyřice, silice a volné kyseliny jautarové. Užívá se

ho k dělání rozličných ozdob a za kadidlo. Roztopen horkem a

rozpuštěn v horké silici terpentýnové poskytuje pokost jantarový,

kterýž jest tvrdý, temný a má velikou stálost v mýdle a líhu,

pročež užívá se ho často.

Klejopryskyřice slovou smíšeniny pryskyřic, klovatiny,

silic a hmot bílkovitých, kteréž roní se z rozličných rostlin krajův

horkých, a jsou důležity hlavně pro léčivé vlastnosti své. jako

m3
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na př. gummigutta, sloužící též co krásně žlutá barva; gummi

ammoniacum (ammoniak); asa foetida, pro zápach svůj od

porný po sprostu řečená čertovo lejno; myrra; aloe, kteráž

jest nad míru hořká- a působí průjem; opium a jiných více.

5. Hmoty klihovité.

194 Rozličné důležité části těla zvířecího, jmenovitě kůže, chru

pavka (srov. odst. 56.), měchýř rybí, rozpouštějí se dlouhým vaře

ním ve vodě dokonale a tvoří kapalinu hustou a kalnou, kteráž

rosolovatí chladem a vysýchá na hmotu tvrdou, křehkou, zvanou

klih. Proto nazývají se ony částky těla zvířecího též hmotami

klihodárnými. Máme hlavně klih dvojí, klih z kostí č.

glutin a klih z chrupavek č. chondrin. Onen vzniká,

vaří-li se ve vodě kosti, roh jelení, rybí kosti a šupiny, kůže,

měchýř rybí a svazovina; nejčistší pochází z pergaménu a měchýře

vyzího, jest bezbarvý, průzračný, nevonný a nechutný, za sucha

Stálý na vzduchu. Chondrin připravuje se podobně z chrupavek

pravých (žeber, průdušnice), Z rohové blány oka a z kostí zcela

mladých: srovnává se s glutinem až na to, že poráží se roztok

jeho kyselinami, kamencem a cukrem olověným- Užívání obec

ného klibu ku kližení papíru a tkanin, slepování, čištění vína jest

dostatečně známo; co přísada k jíchám jest užitečný, ale sám

neživí nikterak a nemůže býti potravou. Ve 100 č. klibu z kostí

nachází se: 49.3 C; 6.6 H; 18-3 N, 25.8 O a nad to velmi

skrovné množství síry. V chondrinu jest méně dusíku.

Vaří-li se klih po delší čas s rozředěnou kyselinou sirkovou

nebo s žíravým louhem draselnatým, vzniká Spolu s ammoniakem

i glykokoll a leucin (v. odst. 175.). Zvláště sluší vytknouti

tu vlastnost klihu, že tvoří S tříslovinou sloučeninu ve vodě ne

rozpustnou. Smíchá-li se roztok klihový s odvarem kory dubové

nebo duběnek, vzniká tudíž hned silná sýrovitá sraženina.

105 Vydělávání kožl'. Kůže zvířecí skládá se z trojích vrstev

rozdílných, totiž 1. z pokožky (epidermis), 2. ze škáry a 3.

z kůže bun-ičné (plsti sádlové). Zde jest nám pouze hleděti

k vrstvě tředné, ke škáře, a pouze tuto myslíme, když mluvíine

prostě o kůži. Surové kůže zbaví se pokožky a chlupův, jakož

i tuku, obsaženého v kůži buničné, na ten způsob, že kladou se

na sebe do jam buď pouhé nebo nasolené, načež podstoupí slabé

hnití, tak řečené zapaření čili pocení, a po té stroubají se

tupým želízkem. Též slouží vápno žíravé a sirník vápenatý

(odst. 89.) k tomu, aby se zbavily kůže chlupův a tuku. Na

kůži rozeznává se rub čili strana vnitřná a líc čili zevnitřná. Ze

skoumání drobnohledem vysvítá, že jest Čištěnákůže' tak zvaná

svazovina, kteráž skládá se z tenounkých, prozračných vláken.

Když vyschne taková kůže, slepí se vlákna ona vespolek a kůže
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ztvrdne, stane se neohebnou, lámavou a uezpůsobílou k užívání

obecnému. Za Vlhka jest ovšem ohebna a pružna, ale hnije velmi

rychle a pak působí rozkládavě v sloučeniny ústrojné.

Působí-li však jisté hmoty, kteréž lnou pevně k vláknu,

v kůži, pokud tato jest ještě Vlhká a pokud vlákna jejího tkauiva

jsou ohebná, nemohou potomným sušením kůže vlákna více při

lnouti k sobě. Kůže takto připravená slove kůže vydělaná čili

usně, jest tuhá, ohebná, nehnije více ve vlhku a má zname

nitou způsobilost k užívání živnostenskému. Vydělávání koží,

k němuž potřebuje se hlavně třísloviny, kamence a tuku, jest před

mětem důležitých živností: koželužství, jirchářství a zá

mišnictví.

Připravování podešvic a kůže nártové děje se takto: Kože

luh nejprvé louží kůže vyčištěné, t. j. močí je tak dlouho v živé

vodě, až rozkypří se náležitě, načež dají se do beden se slabou

tříselnicí. Tato jest kapalina, obsahující v sobě tříslovinu, kteréž

nabývá se z tří sla , t. j. rozemleté kůry dubové, vyluhuje-li se

vodou. Čím nenáhleji a dokonaleji proniká tato kapalina kůži,

tím' dokonaleji vydubí se tato, t. j. promění se v usni, což vymáhá

času nejméně několik měsíců. Dubení rychlé děje se pomocí

sehnan'ých tříselnic, jež vhánějí se mocným tlakem do koží. K tomu

konci šívají se pytle z koží loužených a dá se do nich silný roz

tok třísloviny; nebo namáčejí se kůže loužené do syrupu, jímž

vytahuje se vápno, načež pronikne tříslo za -14 dní všecky póry.

'Jirchář louží kůže prvé žíravým vápnem. Kůže zbaví se

vápna vypraním a pomocí slabých kyselin' '(lázuě z otrub, v níž

jest kyselina mléčná), načež vydělává ji namočením do roztoku

kamence a soli kuchyňské. J ircha jest měkká, velice ohebná,

čistě bílá, ale propouští rychle vodu a zcvrkuje se jí. Dělát se

jen z koží tenkých, kozích a ovčích, hlavně na rukavíčky.

Zámišník natírá louženou kůži kolikrát olejem a valchuje ji.

Nadbytek oleje vybírá se pak slabým louhem draselnatým. Z ámiš

č. leš jest ,nažl0utlá, po obou stranách stejná, velmi jemná a

vláčná, propouští vodu, ale nesráží se jí, pročež hodí se do

prádla. J ufty připravují se v Rusku na ten způsob, že kůže,

slabě dubené korou březovou, barví se na líci dřevem santálovým

a natírají se na rubu nejčistším dehtem březovým, po němž za

páchají. - _

Rohovina slove hmota, z níž skládají se roh, vlasy, vlna,

pokožka (epidermis), peří, kopyta, nehty, želvina, kostice a po

dobné jim útvary zvířecí. Tyto rozpouštějí se žíravinami, vyvíje

jíce ammoniak; též rozplývají téměř dokonale ve vodě, kteráž

vře u vysokém tlaku, roztok však nerosolovatí chladnutím. Ve

100 částí bývá průměrem 50 C; 6H; 17 N; 21 až 230; 3 až 5

síry. Veškerých hmot rohovitých užívá se k vyrábění krevné

soli, jakož i slouží co výtečná hnojiva.

Schoedlerova Kniha přírody. I. Druhé vydání. 28

' D

190?
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Bohu a vlně podobá se fibroin, podstatná součástka vlákna

hedvábného (as 2/3 vedlé klihu a hílku). Proti tomu chitin, z něhož

sestávají kruhovité členy těla členovců, má v sobě méně dusíku,

nerozpouští se žíravinami a má vůbec jiné vlastnosti.

6. Hmoty bílkovité.

197 Ve škrobu, buničině, klovatině a cukrech shledali jsme řadu

bezdusičných sloučenin ústrojných, kteréž projevují svým složením,

jakož i v mnohé příčině jiné, zejména některými úkazy rozkladu,

že náležejí hlízce k sobě. Tak i mastnoty jsou shluk hmot po

dohného složení, kteréž, smíšeny v měnivých poměrech, skládají

rozličné tuky těl rostlinných a zvířecích. Poněvadž veškeré tyto

hmoty sestávají pouze ze tří prvků, totiž z uhlíku, vodíku a ky

slíku a nad to mohou pro chemické chování své snadno se dobytí

v čisté způsobě, známe složení a proměny jich jistými účinky

dosti dokonale.

Podobně nalezáme v hmotách rostlinných a zvířecích i jiné

skupení těl, kteráž srovnávají se velice chemickými součástkami

i vlastnostmi svými. Tato těla, kteráž slovou vůbec hmoty bíl

kovité čili proteinové, jsou: albumin čili hílkovina,

fibrin čili vláknina a kasein čili sýrovina.

Tyto tři hmoty tvoří se výhradně v rostlinách, jimiž přicházejí

do těl zvířecích, kde podstupují toliko rozmanité proměny. Vesměs

mají v sobě mimo uhlík, vodík a kyslík i dusík a síru. Poněvadž

těchto hmot nelze snadno dobyti v čisté způsobě a poněvadž lze

skrovné množství síry v nich s těží ustanoviti zevrubně, není slo

žení jich dosud vynešeno nad všechnu pochybnost. Tolik jest však

známo, že poměry váhy, po kterýchž skládají se tyto tři hmoty ze

svých součástí, srovnávají se velice, pročež byly dříve přímo po

kládány za totožné. Náhled tento nebyl ztvrzen bádáním novějším.

Ponechávajíce skoumání dalšímu ustanovení vnitřného ustrojení

chemického hmot těchto, přestáváme tuto na sdělení obecných

vlastností a složení jich.

Ve stu částek těchto hmot bývá průměrem 53 uhlíku,

7 vodíku, 22 kyslíku a 16 dusíku. Množství síry v rozličných

hmotách těch vystupuje z ll, do 2 setin. Nejvíce síry shledáno

v bílkovině vejce ptačího, kde jí bývá 1-7 až 2 setiny.

198 Obecné ,vlastnosti hmot bílkovitých jsou tyto: nejsou hrani

telné, ani těkavé, ve vlhké způsobě jsou bílé, schnutím pak na

bývají vzezření poloprozračného, rohovitého. V tělech rostlinných

a zvířecích jsou původně rozpuštěny ve vodě, tudíž ve způsobě

rozpustné. Měnít se však buď působením činnosti ústrojné nebo

zahříváním nebo Smícháním roztoku jich s rozředěnou kyselinou

nebo líhem ve způsob nerozpustný. Jsou pak nerozpustny ve

vodě, líhu, étheru a mastnotách. Slabými louhy žíravými roz
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pouštějí se a srážejí se zas kyselinami, dílem v podobě nezmě

něné. Též rozpouštějí se silnou kyselinou octovou za tepla. a po

dobně převádí je kyselá štáva žaludečná teplem ponenáhlu v roz

tok. Sehnaná kyselina Solná rozpouští bílkovité hmoty barvou

silně a temně modrou. Polijí-li se vodou cukrovou a silnou kyse

linou sirkovou, barví se na červeno, po té na tmavo fijalovo.

Zůstaví-li se vlhké hmoty bílkovité na vzduchu, podstupují

rychle samovolný rozklad, t. j. hnití, při němž jeví se zápach

nad míru protivný, pochodící od uhličitanu ammonatého, sirníku

ammonatého a kyseliny máselué, s nimiž tvoří se i leucin. Slušít

připomenouti, že tyto hmoty způsobují zvláštní rozklad cukru

v kyselinu uhličitou a líh, kdykoli, nacházejíce se v rozkladu

samovolném, dotýkají se roztoku cukernatého.

Bílkovité hmoty jsou v příčině výživy nad míru důležity,

nebot sestávají pevné částky masa, krve, mozku a některých

jiných hmot zvířecích nejvíce z hmot těchto. S tou příčinou

pokládají se hmoty potravné, v nichž jest hojně bílkoviny, vlák

niny a sýroviny, za zvláště výživné, t. j. za způsobné k utvoření

masa, krve atd. v těle.

1. Bílkovina čili albumin. Takové štávy rostlinné a

kapaliny živočišné, kteréž srážejí se zahříváním, nesou v sobě

bílkovinu, Rozmělní-li se a vytlačí-li se některá zelená hmota

rostlinná, na př. naše obyčejné zeliny, nabývá se štávy zelené,

. z níž vylučuje se bílkovina horkem. Jestit zelení listovou (chloro

fyllem, odst. 189.) barvena na zeleno, zbavuje se jí však líhem.

Když řepa nebo brambory rozkrájejí se a ostaví se na nějaký

čas s vodou, vybere tato z nich bílkovinu, kteráž vylučuje se za

hříváním vody v bílých klkách. Nejčistší bílkovina nachází se

ve vejcích a mimo to v krvi. Ostaví-li se krev čerstvě puštěná,

dělí se za nedlouho na dvě části, totiž na pevný krušec čili sli

tinu krevnou, kteráž pluje na kapalné části, tak zvané vodě

krevné (serum). _ Zahříváním této poráží se bílkovina v ní roz

puštěná,.

Podstatné vlastnosti bílkoviny jsou tyto: ve štávách rostlin

a zvířat jest obsažena v podobě rozpustné, kteréž pozbývá, jak

mile zahřeje se po bod varu vody. Vylučujet se pak co hmota

bílá, klkatá, kteráž není ve vodě více rozpustna a slove bílkovina

sražená. Srážejíc se obaluje v sobě jiné hmoty, jichž by bylo

v oněch kapalináeh a vybírá je z nich, pročež veškeré štávy bíl

kové slouží výborně k čistění kalných kapalin, a mají užívání

zvláště ve fabrikaci cukru (odst. 187.). Přičiní-li se k bílkové

kapalině .líhu nebo kyselin, sráží se jimi bílkovina z roztoku.

Mimo to slouží bílkovina k upravování tkanin, co tmel, k upevňo

vání barev nerozpustných, Ve fótografii.

199

2. Vláknina čili fibrin jest známa jedině ve způsobě 200

nerozpustné. ervená hmota, kteráž skládá svaly čili maso zvířat,

jest vláknina svalová (myosin). Jiný druh vlákniny vylučuje

28*



436 II. Chemie ústrojná.

201

202 ›

203' U

se z ,krve„z těla vyňaté, za málo minut co tak řečená slitina.

k'1'ev_ná,;, není však obsažena v krvi živého těla, nýbrž tvoří se
teprvi po, vypuštění krve ze dvou zvláštních hmot bílkovitých.

Jestit zbarvena červenou hmotou, obsaženou v krvi, kterouž 'lze

odstraniti, vypere-li ,se vodou. A V'lákniny rostlinné nabývá.

se, když dá se mouka pšeničná do pytle a hněte se tak dlouho

s čerstvou vodou, pokud tato kalí se na způsob mléka. Voda

ubírá škrob, v pšenici obsažený, a zůstavuje hmotu šedou, tuhou,

lepkavou, řečenou lep. Vroucím líhem vybírá se z tohotu lepu

část rozpustná, kteráž lepí hlavně, pročež jest nazvána klih

rostlinný. Nerozpustný zbytek jest pouhá vláknina rost

linná, kteráž podobá se vláknině zvířecí. _ ů

3. Sýrovina včili kaseinn Mléko jest smíšenina z tuku

(másla) a roztoku sýroviny ve vodě. zahřívá-li se mléko, pokud

možná zbavené másla, povléká se bílou mázdrou, kteráž, byvši

sejmuta, obnovuje se vždy zas, a tot právě sýrovina. Tatonesráží

se tudíž zahříváním náhle, jako bílkovina, nýbrž ponenáhlu; Oka

mžitě sráží se však sýrovina, přičiní-li se k horkému roztoku., ne

soucímu ji v sobě, několik kapek kyseliny. Když rozmělní se boby,

hrách nebo vůbec luskoviny a polijí se vodou, vybírá tato z nich

sýrovinu rostlinnou (legumin), kteráž vylučuje se zahříváním vody

co bílá \ mázdra a jeví největší podobu se sýrovinou mléčnou.

Číňané používají této podoby ode dávna k dělání sýru z hrachu.

vodou, jine, se klíčiti za několik dní. Klíčený .ječmen slove slad

a různí se podstatně od ječmene původného. Rozetře-li se slad

s'vodou 'a přidá-li se po té líhu k procezená kapalině, srazí se

tímto diastas, 'k němuž přimíšena bílkovina aä klovatina. Hmota

ta jest památna v té příčině, že obrací veliké množství škrobu

v klovatinu a cukr, podobně jako děje se kyselinami dle odst. 188.

'í „Ve sladu jest tudíž jen málo škrobu, nebot tento jest

změněn téměř dokonale v klovatinu a cukr, o čemž svědčí již

sladká chut sladu. Oné vlastnosti ,diastasy užívá se jmenovitě

u vy'rábění kapalin 'cukernatých, sloužících ku připravování piva,

kořalky a octu (v. pivovarství, odst. 209.); ^

Bílkovité hmoty potravné. Dovodilo se zkušeností,

že pokrmy, kteréž jsou bohaté některou z výše popsaných hmot

bílkovitých, jsou zvláště výživné. Vůbec uznány jsou v této pří

čině: vejce, mléko, maso a chléb. Ve všech těchto hmotách po

travných shledáváme však vedlé bílkoviny i hmotu bezdusičnou,

buď mastnou nebo škrobovitou, jakož i rozličné soli, a právě

v tomto smíšení spočívá vlastně výtečná výživnost jich.

Vejce sestává jak známo z bílku, v němž jsou obsaženy

84 ,setiny vody a ze žloutku; i v tomto jest as 1/6 bílku a voda,

v níž* plují kapky tuku žlutého, kostík v sobě nesoucího (1/3);

nadto nacházejí se ve vejci fosforečnany. ~ .

Diastas čili bílkovina sladová. skropí-li se ječmen:



Hmoty ěíllcom'te'. as#

Mléko, jehož nabýváme od krav, mívá v sobě průměrně:

4 až 5 setin másla; 4 setiny sýroviny; 4 cukru mléčného; il, solí,

vůbec pevných součástí 12 až 14 setin, ostatek jest voda.

Čerstvé mléko bývá slabě alkalické. Pod drobnohledem'widí se

býti příčinou mlékovité povahy drobné kuličky tuku, obaleně

tenounkou blánkou; splývají ve Vodnaté kapalině a vystupují

dlouhým stáním mléka ponenáhlu na vrch, tvoříce smetanu.

Čím vyšší jest vrstva smetany, tím lepší bylo mléko, pročež pří

stroj tuto naznačený, tak zvaný smetanoměr (obr. 74.), dosta

čuje k posuzování dobroty různého mléka; ostavít se po 100 částí

mléka v obou trubicích tak dlouho, až vyloučila se smetana.

Třepáním smetany roztrhují se blánky kuliček tukových a tyto

slepujíce se tvoří máslo. V tomto jest něco mléka uzavřeno,

kteréž, podstupujíc záhy rozklad, dodává máslu žluklé vůně a

chuti, pochodící od kyseliny máselné "' '

a máselnanu ammonatého (odst. 150.).

Máslo čerstvě připravené dlužno tu

díž prohněsti a proprati vodou, až

by tato neodtékala víc mlékem za

kalena; má-li se máslo přechovávati

déle, přičiní se do něho něco soli,

též i troška cukru. De'le trvajícím

zahříváním másla vypařuje se voda

a vylučují se přimíšeniny Ostatní;

takto nabývá se másla převaře

ného, kteréž trvá Celá leta bez

proměny.

Zahřeje-li se mléko a přidá-li

se několik kapek kyseliny, sráží se

hned Všecka sýrovina mléka a vylu

  

čuje se i s tukem co sýrovitá se

dlina; týž účinek koná se tak zva

ným syřidlem, totiž sliznon blanou čtvrtého žaludku telecího,

kteráž rozkrájí se a moči se ve vodě, načež sráží tato mléko.

Vodnatá kapalina, nesoucí v sobě cukr mléčný, zvaná Syrovátka

sladká (žinčice), zcedí se a vytlačí se ze sražené hmoty a

z této hotoví se, když byla osolena, tučné sýry švýcarské, nizo

'zemské a anglické (Chesters'ké).

Delším stáním v teple letném mění se cukr_mléka záhy

.'v kyselinu mléčnou (odst. 159.), kteráž sráží sýrovlnu v hustou

sedlinu (mléko sražené, ssedlé čili kyselé); zahříváním dělí se

pak Syrovátka kyselá od sýroviny. Sebrané'mléko poskytuje
vna takový způsob sýr suchý. Zápach a chut sýrů pochodí od

žplodin, vznikajících částečným hnitím sýroviny, k nimž náleží

kyselina máselná a valerová. \ _ '

Maso skládá' se hlavně z nerozpustné vlákniny, kterou “pro

bíhají svazovina, žilky krevné a'čily a'kteráž'jest více 'méně pro'
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rostlá tukem. Močí-li se v studené vodě, která zahřívá se pone

náhlu, rozpouští se z něho kreatin, kyselina mléčná, bíl

kovina, soli a výtažniny, tvoříce jíchu z masa. Po vaření

déle trvajícím zbývá hmota vláknitá chutí mdlé a výživnosti

skrovné. Dá-li se maso hned do vody vřelé, srazí se bílek na

povrchu jeho a nedopouští vyloužení součástí rozpustných; v tomto

případě bude vařené maso štávnaté a chutné, ale jícha slabá;

ipečením masa zadržuje se Štáva masová více v něm. Velmi

silné jíchy z masa nabývá se, když rozseká se maso na drobno,

zahřívá se mírně s troškou chladné vody a vyždímá se pak

v šátku. Kde mají hovězího masa veliký nadbytek, jako v jižné

Americe (Uruguaji), připravuje se z něho Liebigův extrakt

masitý (extractum carnis); maso libové vyváří se totiž vodou

a jícha zaváří se ve vodné lázní do sucha. Z 32 lib. masa do

stane se takto 1 lib. měkkého výtahu, tmavohnědého; každým

lotem tohoto lze z libry vody učiniti chutnou a silnou polévku.

Tím odporučuje se výtah masový zvláště nemocným, k Zásobování

lodí a t. d. V podobě tabulek jíchových (bouillonových) prodává se

někdy též nezáživuý klih z kostí, úplně nerozpustný v silném líhu.

Maso, na tenké proužky rozkrájené, vysuší se snadno a může

se rozetříti na prášek, kterýž s lojem smíšen skládá pemikan

Amerikánův; tento poskytuje, změknuv v horké vodě, pokrm vý

borný, kterýž osvědčil se na cestách pozemských i námořských.

Posype-li se maso solí, odejme mu tato část vody i rozpustné

hmoty výživné, tvoříc slaný lák. Nasolené a naložené maso jest

tudíž mnohem méně výživné než maso čerstvé; tolikéž i maso

uzené, byvši nasoleno a po té vysušeno kouřem.

Chléb pokládá se od nejdávnějších dob u všech národů

vzdělaných za věc, k životu nevyhnutelně potřebnou, pročež, jsa

nám obrazem hmot potravných vůbec, má své místo v každodenně

modlitbě naší a v příslovích národných. Slovanům slove dar

boží a býval jim posvátným znakem pohostinství. Němci naučili

se pečení chleba tuším teprv od Slovanův as v 6. stol. Jakkoli

vyskytují se rozmanité proměny vpodobě a přípravě chleba, shle

dáváme přece vždy, že připravuje se z mouky obilné, kteráž roz

míchává se prvé s vodou na těsto a po té peče se rychle prud

kým horkem. Zrno obilné sestává ze škrobu, vlákniny rostlinné

a klibu rostlinného, pak z fosforečnanův a'_buničiny; tyto hmoty tvoří

víc obal jeho, jenž dává mletím otruby. Příprava rozdílných

druhů mouky, kteréž různí se jemností, bělostí a výživností, za

kládá se na více méně dokonalém oddělení vrstvy otrubné od

vnitřného zrna moučnébo.

Jakmile byla mouka s vodou rozhnětena v těsto, začíná se

částečná proměna, škrobu v klovatinu a cukr; později pak uvádí

se cukr působením hmot bílkovitých v kvašení, t. j. rozštěpuje se

v líh a kyselinu uhličitou, kteréž ucházejí co plyny a páry, zvláště

tenkrát, trvá-li těsto v, teplé prostoře. Vazkost jeho, pochodící
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od klihu rostlinného (odst. 200.), staví se tomu sice na odpor,

ale celé těsto kypří se houbovitě a zvedá se bublinkami vzdušnými,

což slove kynutí těsta. Při pečení roztahují se bublinky vzdušné

horkem ještě více a dodávají chlebu té povahy kypré, dírkovaté,

kteráž přispívá tak podstatně k ztravitelnosti jeho. Zároveň mění

se škrob částečně v klovatinu, kteráž rozpouští se na povrchu

bochníků parou vodnou a tvoří kůru lesknavou.

Způsobem tuto vypsaným děla by se příprava chleba velmi

nenáhle. Obírá se tudíž na pomoc kvas a kvasnice čili droždí,

aby dohotovilo se těsto rychleji. Kvas jest těsto, zkysnuvší dlou

hým stáním, v němž proměnil se líh na kyselinu octovou; částka

jeho, přidána k čerstvému těstu, způsobuje rychlé převedení škrobu

v něm na cukr, tohoto pak na líh a kyselinu uhličitou a tím brzké

kynutí těsta; podobné působení mají kvasnice, aniž udělují chlebu

chut nakyslou, kteréž dodává mu kvas. Poněvadž ubývá kvašením

z těsta škrobu, staly se pokusy s jinými prostředky ke zkypření

těsta; takové jsou: uhličitan ammonatý, dvojuhličitan sodnatý

spolu s kyselinou solnou, kyselina uhličitá, kteráž vežene se moc

ným tlakem do těsta. Rozcházejí se ještě náhledy o tom, lze-li

bez kvašení připraviti rovně dobrý chléb. Při lepších druzích

pečiva, na př. cukrovinkách, slouží uhličitan ammonatý s dobrým

výsledkem ke zkypření.

Mouka ze semen luštinatých, z hrachu a bobů, nehodí se

sama o sobě k přípravě chleba, nebot nemá v sobě klihu rostlin

ného a nekyne tudíž houbovitě, ale hodí se výborně za přísadu

k mouce obilné (1/3-1/, této a 2libry soli na cent mouky), tolikéž

i mláto z pivovarův a lep, jehož nabývá se ve íabrikaci škrobu.

Mouka bramborová a rýžová nehodí se ani k přípravě chleba, ani

za přísadu do něho, poněvadž mají nedostatek hmot bílkovitých.

zplodiny rozkladu hmotxústrojny'ch.

Z rozprav výše položených dověděli jsme se, že tělo rost

liny neb zvířete jest nahromaděním rozličných hmot, kteréž jsme

poznali v příčině vlastností i chemického složení jich. Tak skládá

se hlavní část těla zvířecího z vlákniny, hmoty klihodárné, bílko

viny a tuku, mimo fosforečuan vápenatý co pevnou součást kostí.

Rostliny sestávají z buničiny, zeleni listové, bílkoviny, klovatiny,

škrobu, oleje atd., v kteréž příčině sluší připomenouti, že tyto

součástky těl rostlinných nebo zvířecích jsou nejvíce bud roz

puštěny ve vodě, anebo rozměkčeny a proniknuty jí, jako na př.

vláknina, tvořící svaly. Protož jest nám vodu pokládati za hlavní

součást těl těchto. Dále víme, že uhlík, vodík, kyslík, dusík a
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síra jsou prvky, z nichž sestávají ony hmoty, kteréž jsou velmi

složenými molekulami jich.

Tělo rostlin a zvířat jest tudíž budova přepodivně zřízená

z hmot rozmanitých, kteréž trvají v bytu svém a lnou k sobě,

pokud vládne dech života budovou a chrání a zachovává dům

povzbuzující silou svou- před vnitřným sřícením a před vnějším

nátlakem větru a počasí. Než od té chvíle, kde uprchla s živo

tem síla ona z těla, sledují 'jeho součásti obecné zákony chemické

přitažlivosti. Ony složené molekuly nemohou míti dlouhého trvání;

rozštěpují se a atómy jich skládají se ve sloučeniny jednodušší,

kteréž objevují se co zplodiny rozkladu. Avšak sřícení budovy

neděje se pouze oním umělým složením vnitřným, než i působení

› kyslíku, obklopujícího veškeré hmoty, jakož i voda ve vzduchu

přispívají k tomu měrou velmi podstatnou, nýbrž bývají nejvíce

hlavním popudem nastávajícího rozkladu. Ještě rychleji začíná a

dovršuje se tento mocí tepla a zvýšeným spolupůsobením jeho.

vylučuje-li se pak účinkování vnějšího vzduchu, slove rozklad

překapování za sucha, ješto slove rozkladem samo

v-olným, rozštěpování se ústrojnin v jednodušší sloučeniny teplo

tou obecnou a působením vzduchu a vody.

Jestit zřejmo, že všecky zplodiny, kteréž vznikají rozkladem

ústrojnin, jsou zajisté Složení jednoduššího než hmoty původně,

že mohou pouze ty a takové prvky míti v sobě, kteréž nacházíme

v tělích ústrojných a že součet váhy jich může jen tenkráte býti

větší váhy těla rozloženěho, když byl v rozkladu přijat kyslík a

voda ze vnějška. .

i. Rozklad samovolný.

Rozštěpování se ústrojnin v jednodušší sloučeniny chemické

teplem obecným slove rozklad samovolný. V rozdílných poměrech

nazývá se však jmeny zvláštními. Bylo-li v některém tělu cukru,

kterýž obrací se působením kvasnic v líh a kyselinu uhličitou,

slove rozklad ten kvašení. Hnití slove rozklad, s nímž obje

vují se zplodiny nepříjemného zápachu. Tlení slove zrušení

ústrojnin, jež děje se hlavně střídavým působením kyslíku vzdu

cbového, světla a vody, a práchnivění koná se pak, když

jest ústrojná hmota jen u velmi skrovné míře vydána v účinky

tyto troje.

Kvašení. Obyčejné rozumí se kvašením rozklad cukerna

tých kapalin, kterýmž objevuje se líh. V novější době značí se

však jmenem kvašení víc úkazův rozkladu, kteréž srovnávají se

potud, že jistá hmota. řeěená popuditel čili kvasidlo (ferment),

působí rozkládavě v tělo kvasitelné, aniž by jevila slučivost s tímto

a aniž by zúčastnila se sama tvoření zplodin kvašení nově vznik

nuvších. Nýbrž obyčejně stačí malé množství kvasidla k rozložení
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poměrně velikého množství těla kvasitelného. Kvasidlo v kvašení

nastupuje též rozklad a pozbývá dovršením jeho popuzujícího

účinku svého. Postup kvašení a vznikající Zplodiny jsou rozdílny

dle povahy těla kvasitelného a popuditele a dle teploty. Tak

rozkládá se cukr kvasnicer'ni v teple 5 až 20°C; na líh a kyselinu

uhličitou; hnilým sýrem v teple 35°C. na kyselinu mléčnou, má

selnou a valerovou. Děj kvašení jest nám dosud neméně záhadný

a nevysvětlitelný než chemické působení světla a účinkování syřidla

na mléko.

Kvašení obecné, zvané též kvašení líhové, nastupuje

ve všech cukernatých štávách rostlinných, tak ve štávě hroznův,

ovoce, třtiny cukrové, cvikly, v odvaru sladovém, kteréž mají

mimo cukr v sobě hmotu dusičnatou, obyčejně bílkovina nebo

vlákninu rostlinnou. Když taková kapalina postaví se na vzduch,

děje se předně proměna na dusičnaté součásti její, tato přijímá

totiž kyslík a vylučuje se ponenáhlu v podobě nahnědlé sedliny

nebo pěny, kteráž slove kvasnice. vTýmž časem začíná se roz

klad cukru, v oněch kapalinách obsaženého, na líh a kyselinu

uhličitou. Kapalina nabývá zápachu líhového, ješto kyselina uhli

čitá, objevujíc se všude v podobě bublinek, způsobuje pěnění a

vystupování kapaliny, po němž poznává se snadno děj kvašení.

Rozklad lze velmi dobře znázorniti vzorci hmot oněch:

1 rovn. bezvodného cukru hroznového: C„H„O,2 rozštěpuje se totiž v

2rovn.líhu . . . . . . . . . :C5 ,z „av

4 rovn. kyseliny uhlič'ité . . . . . :0, O5.

Podrobnějším skoumáním vyšlo však na jevo, že vzniká též

vždy něco kyseliny jantarové a glycerinu.

Kvašení dostoupilo konce svého, když jest všechen cukr ka

paliny proměněn v líh. Slušít připomenouti, že mění se vkvašení

cukru třtinového tento přijmutím vody prvé v cukr hroznový a

pak nastupuje další rozklad. Podobně mění se cukr mléčný prvé

v hroznový, načež kvasí teprv. j

' Kvasnice, jež osadily se způsobem vypsaným na dně nebo

na vrchu kvasící kapaliny, vidí se .pod drobnohledem složeny

z okrouhlých bunic, v nichž jest uzavřena kapalina nebo hustá

zrnitá hmota. Zárody bunic kvasničných vznášejí se ve vzduchu

a vyvinují se v kapalině, do níž padly, nalézají-li v ní potravy

k tomu nevyhnutelně, totiž hmoty dusičnaté a soli nerostné, hlavně

fosforečnany. Ve štávách rostlinných a sladových roztocích sládků

jsou tyto hmoty obsaženy a proto vyvinují se v nich bunice rychle,

objevují se na nich poupata, kteráž rostou a rozmnožují se dosti

rychle způsobem podobným jako mnohé rostliny nižší. Vzrůstá

ním a odumíráním těchto drobných rostlinek rozkládá se cukr,

*stává se totiž prvé součástkou bunic kvasničných, načež vylučuje

se z těchto líh a kyselina uhličitá. Přijde-'li živé kvasidlo do

čistého roztoku cukru, rozplemeňuje se v něm též, ale nenáhle,

poněvadž dodává se mladým bunieím podstatné potravy jediné
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z bunic starých, odumírajících; není-li kvasnic mnoho (1 č. na

5 č. cukru), ustane kvašení znenáhla úplně. Přičiní-li se však do

roztoku cukernatého některá sůl ammonatá a fosforečnany, dostačí

nejmenší množství živých bunic kvasničných k tomu, aby se způ

sobilo pravidelné kvašení, a vznikají nové kvasnice i rozmnožují

se tak, jako v kvasících štávách rostlinných. Pokládají se tudíž

právem kvasnice za rostlinu, jež slove houba kvasničná, a sice

představuje každá bunice sama takovouto houbu.

Kvašen-í kapalin cukernatých neděje se však v jakýchkoli

poměrech. K tomu konci jest nutně potřebí přístupu vzduchu,

aspoň s počátku, jakož i teploty nejméně 3° až 35°; nejrychleji

děje se kvašení při 20-30°. Též překážejí jisté hmoty, přidá-li

se Velmi skrovné množství jich k tělům kvasitelným, rozkladu

jich, tak silice hořčičná, kyselina dusíková, kyselina arsénová,

chlórid rtutnatý. Kvasnice pozbývají své moci kvasivé úplným

vysušením, nebo zahřátím na 100° C., nebo Smícháním s líhem,

kyselinami neb žíravinami. Kvasnice pivné, jichž nabývá se

v pivovarech velmi mnoho, nehodí se valně v pekařství pro hoř

kou chut Svou, a poněvadž jsou výrobkem naprosto vedlejším,

nelze jim věnovati zvláštní péče. Příprava kvasnic stala se

tudíž nyní živností zvláštní, samostatnou a provozuje se nejlépe

vedlé vinopalství. Kvasnice lisované (tuhé) připravují se na

ten způsob, že zapařuje se 1 č. tlučeného sladu ječmenového

s 3 č. tluči žitné na rmut, jenž chladí se poté řídkými výpalky

(tak slove totiž zbytek, jehož nabývá se po překapování líhu ze

zápary a kterýž jest dobrá píce dobytčí). Dále přičiňuje se

1/2 setiny uhličitanu sodnatého a později 4*/w proc. kyseliny sir

kově, zředěné vodou, načež zavádí se kvasnicemi prudké kvašení.

Kvasnice nově vznikající vybírají se sběračkou, vypírají se vodou

a lisují se silně, načež míchají se se škrobem(4-10, ano i 24°/0 .

Ze 100 č. sladu a žita lze takto dostati 15 č. kvasnic. Z kvašené

kapaliny nabývá se líhu a výpalkův.

Nápoje líhové jsou vesměs zplodiny kvašení kapalin

cukernatých a připravují se buď potomným překapováním, jako

líh a rozličné druhy kořalky čili pálenky, anebo bez překapování

jako víno a pivo.

Překapované kapaliny líhovaté mají v sobě ovšem jen

součásti těkavé a to sice hlavně líh a vodu. Obyčejně mívá

kořalka, připravená z rozličných hmot rostlinných, příchut

obzvláštní, kteráž pokládá Se za více méně příjemnou. Příčinou

toho jest, že vznikají kvašením oněch hmot zvláštní silice neb

éthery, kteréž mají zápach osoblivý, jejž udělují i kořalce. Kořalka

bramborová a žitná nabývají takto vůně a chuti své přiboudlinou

v nich obsaženou (v odst. 171. a 174.). Rum připravuje se z me

lassy cukru třtinového, arak z kvašené rýže, nýbržizcukru mléč

ného připravují kočující národové vysočin aziatských nápoj opojnýa

řečený cagan-araky (kumys).
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Poněvadž převádí se škrob v cukr kyselinou sirkovou i dia

stasou (odst. 202.), sloužívají obyčejně ku přípravě kořalky mouč

naté hmoty rostlinné. Obilí nebo vařené brambory zapařují se

se sladem a vodou v kádích kvasných a kvašená kapalina, zvaná

stírka čili zápara, překapuje se po té.

Víno. Vinné révě daří se nejlépe v mírném pásmě za hor

kých let a v půdě, která má dostatek solí draselnatých. Štáva,

vytlačená z rozmačkaných hroznů, nazývá se mest. V tomto

zavádí se kvašení rychle samo a dostane se víno červené,

kvasil-li se mest zároveň s matolinami, jinak jest bílé. Bývá

v něm dle cukernatosti hroznů, z nichž bylo připraveno, velmi

nerovně množství líhu. Ješto v obyčejném víně českém a rakou

ském bývá jen 7 až 10 setin a v nejsilnějším rýnském jen 12 až

14 setin líhu, nalezá se ve vínech z jižné Francie, Španělska a

Portugalska 18 až 20 setin líhu. Ve víně jsou nad to obsaženy

součásti štávy hroznové, rozpustné v takovéto kapalině líhovaté.

Mimo barvivo náleží sem kámen vinný (odst. 161.), zvláště v rýn

ském víně častý a dodávající mu chuti nakyslé, pak cukr, kterýž

bývá zvláště u některých vínech jižnýcb anebo dává se do nich.

Zápach vinný, společný všem vínům, i nejšpatnějším, pochází

z étheru énanthového (odst. 171.); tak zvané bouquet (čti buké),

osoblivé pouze lepším vínům a zvláště dobrým rýnským, má ne

pochybně původ svůj v přítomnosti různých étherů dříve vzpome

nutých (odst. 174.). Některá vína červená, zvláště Mělnické a

Bordeauxské, mají v sobě mimo červené barvivo trochu třísloviuy,

kteráž uděluje jim chut stahující. Víno šampaňské má své zvláštní

vlastnosti od toho, že jest v něm značné množství kyseliny

uhličité mocným tlakem zadrženo.

Vína ovocná připravují se kvašením štávy rozličného

ovoce a rozeznávají se od vína hroznového hlavně tím, že jest

v nich kyselina jablečná i citronová a méně líhu. Sem náleží

hlavně jablčák (cider), hruščák, víno angreštové (v Anglii) a t. d.

Sladká štáva bříz a palem poskytuje víno březové a palmové.

Me do vina konečně, nápoj u našich předkův oblíbený a obecný,

připravuje se z medu, zředěného vodou a uvedeného v kvašení

kvasnicemi; mimo to přidává se mu koření nebo chmele.

Pivo připravuje se takto: Klíčený ječmen (slad) nebo

smíšenina ze sladu a škrobu vyváří se~ v kotli vodou; sladký

odvar, řečený mladinka, zaváří se, posléze přidává se něco

chmele a roztok ochlazuje se rychle v mělkých kádích dřevě

ných nebo železných (što cích). Chlazená mladinka pouští se

do kádí kvasných, s vrchu otevřených, kde teplem 5 až 10°C

podstupuje nenáhlé kvašení, a než ještě všechen cukr jest pro

měněn v líh, načíná se hned co mladé pivo nebo spílá se do

smolených sudův, v nichž dokvašuje mírně. Piva takto připravená

jsou hnědá a více méně hořká; kvasnice vylučují se tu hlavně na

dně kádí, slovou kvasnice zpodné a skládají se z bunic
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jednotlivých. Takové pivo vaří se v Bavořích, u nás hlavně

v Plzni. . ' . ~

' Jasná, nehořká piva na svrchné kvasnice, kteráž* jsou oblí

benější u nás a v severném Německu, připravují se z mladinky

méně chmelované rychlejším kvašením v teple 12 až 19°C.

V tomto případě vynášejí se kvasnice bouřlivým vyvíjením kyse

liny uhličité na povrch kapaliny co tak zvané kvasnice

svrchné. Pod drobnohledem vidí se, že sestávají z bunic

paprskovitě srostlých.

Součásti piva jsou tudíž, mimo vodu, 4 až 5 setin lihu, cukr,

klovatina, jež dodává mu lepkavosti, hořčina chmelová a kyselina

uhličitá, kteráž jest příčinou, že pění. Dříve vařívala se piva

hmotnější, kteráž tudíž i sytila poněkud, nyní však jsou oblíbe

nější piva lehčí, líhovatější, jež nemají v sobě součástí dusičnatých

a nemohou tudíž býti výživnými na takový způsob, jako potraviny,

popsané v odst.203.; povšimnutí zasluhuje však v této příčině, že

jest vněm dosti hojné množství fosforečnanů. Pivo kysá snadno, líh

jeho mění se totiž v kyselinu octovou a to tím spíše, čím slabší jest

pivo. Kysání zastavuje se hořčinou a sílící chmelovou, pročež

jest pivo chmelované trvanlívější piva sladkého. Nejvíce přispívá

však k zachování jeho, když leží v prostoře co možná chladné,

pročež chová se ležák ve sklepích, jichž teplota vlćtě bývá pouze

8 až nejvýše 10 stupňů.

Důležitost přípravy nápojů líhových vysvítá z čísel následu

jících: v Rakousku dobývá se ročně as 33 millionů věder vína,

hlavně v zemích koruny Uherské (60%), v Rakousích dolných a

na Moravě; v Čechách u Mělníka a Žernosek. Výroba piva po

čítala se r. 1865 v 3138 pivovarech na 15 mill. věder (z toho

v Čechách 39%, na Moravě 9°/„, v Rakousích dolných 20%), vý

roba kořalky v 120000 vinopalnách na ž1/,ł mill. vědra (z toho

38°/o v Haliči, 21°/o v Uhrách, 17°/o v Čechách, 6°/0 na Moravě).

'Mimo to značné množství vína ovocného (v Rakousích, Štýrsku,

Korutanech a Tyrolech) a medoviny v Haliči, jakož i vína Šumivá

(šampaňské) z 13 továren a likéry (v Čechách, na Moravě, v Dal

mácii).

210 Kvašení octové zakládá se ,na proměně lihu v kyselinu

octovou, kteráž děje se kyslíkem vzduchovým. K 1 rovnom. líhu

: C„H„O2 přistupují 4 rovnom. kyslíku a tvoří vodu, 2 (HO),

“a kyselinu octovou, C„H„O„. Děj ten provozuje se ve veliké míře

v octářství, líhovaté kapaliny ostaví se totiž v teplu 28 až

35° C. působení vzduchu. K tomu konci lze užiti hmot přerozlič

ných, často odpadků, jichž nabývá se ve vinařství nebo pivovar

ství, jakož jsou mláto, matoliny atd., kteréž obrací se na tento

způsob ještě k užitku. Obyčejné béře se však kvašená mladinka

(odst. 209.), kteráž mění se v sudech nedokonale zavřených pone

náhlu v ocet, jenž jest hotov, jakmile byl se vyčistil ležením.

vOctárny topívají se též, kde třeba, aby měly náležitou teplotu.
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Velmi rychle lze líh změniti v ocet, prolévá-li se rozředěná

kořalka sudem, naplněným hoblovinami, načež zachycuje se dole

a pouští se sndem ještě několikrát. Líh, rozptýlivší se po hoblo

vinách a kapající ponenáhlu dolů, dotýká se velikého množství _

kyslíku. Pochod ten slove octářství rychlé. Ocet prodajný

má v sobě 2 až 3 setiny kyseliny octové, ješto bývá v silném'

octě vinném a tak řečeném líhu octovém (essigsprit) do 10 setin.

Nezřídka porušuje se ocet kyselinou sirkovou; poznávát se to,

když odpařuje se trocha octu se skrovným množstvím cukru na

misce mírným horkem; bylo-li by v něm kyseliny sírkové, zbývá'

tato a obrací cukr v černou hmotu.

Hnitím vznikají ovšem hmoty, kteréž jsou méně příjemný

hmot výše vytknutých; I zde dlužno nám přihlížeti k jednoduchým

hmotám, z nichž skládají se těla rostlinná a zvířecí, chceme-li

nabytí zevrubné představy o zplodinách, kteréž vznikají zrušením

ostatkův jich. Tyto zplodiny nejsou však vždy tytéž, nýbrž pod

statně rozdílny dle toho, koná-li se hnití teplotou nižší a svodou,

anebo teplotou poněkud vyšší a bez vlhkosti. Nad to poskytují

těla zvířecí pro větší množství síry a dusíku, kteráž mají v sobě,

některé zplodiny vmnohem hojněji, než částky rostlinné, poměrně

chudé 'hmotami těmito. Vůbec lze pokládati za pravé, že vznikají

hnitím v nižší teplotě hlavně sloučeniny vodíkové, vyšším pak

teplem a skrovnějším přístupem vody tvoří se spíše sloučeniny

kyslíkové. Následující tabulice vysvětluje tento způsob rozkladu.

Zplodiny rozkladu hmot rostlinných a zvíře cích.

 

Když jest mnoho vody a v teplotě Když jest málo vody a v teplotě

vyšší
 

 

nižší

Voda . . . . . . . . H0 Voda . . . . . . . . HO

Uhlovodík (plyn bahenný) . C,H, Kyselina uhličitá . . . CO,

Sírovodík . . . . . . . HS Kyselina Sirková . . . . SO,

Fosforovodík - - - . - - H„P Kyselina forforečná . . . . PO5

Ammoniak . . . . . . . H,N Kyselina dusičná . . . . . NOs

X(OCSPNH) X(HCSPNO)

211

Nesmíme však mysliti, že tvoří se v těchto případech tyto

zplodiny tak výhradně, jako stojí zde při sobě v obou řadách.

Na opak, zplodiny jedné řady nacházejí se více méně ve zplo

dinách druhé řady, vedlé rozmanitosti poměrův apodmínek. Často

objevují se s počátku hnití, kde jest ještě mnoho vody, více zplo

diny prvé, ku konci pak hlavně zplodiny poslednější, anebo prvé

mění se konečně samy v sloučeniny kyslíkové. Tolikéž slučují se

zplodiny rozkladu toho vespolek, pročež tvoří se hmoty slože

nější, jako uhličitan a dusičnan ammonatý, sírovodnatý sirník

ammonatý a j. v.
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212

Při zplodinách Samovolného rozkladu má nemalou váhu i to,

jaké hmoty nacházejí se kolem těla, rozklad nastupujícího. Jsou-li

totiž v blízce mocné zásady, jakož zvláště kysličník draselnatý

nebo vápno, tvoří se hlavně kyseliny, které slučují se s nimi.

Vtom zakládá se vznikání kyseliny dusičné, vzpomenuté v odst. 74.

Veškeré tuto vytčené zplodiny rozkladu nacházejí se vhnoji

a v bahně močálův, a .činí tyto hmoty drahocennou potravou rost

linnou. Poněvadž však jsou sloučeniny tyto vesměs těkavé, pr

chají na mnoze vypařováním. Schvalováno tudíž přidání vhodných

zásad, jakož jsou vápno, hlína, sádra, Skalice zelená, a některých

kyselin, zejména kyseliny sirkové, aby onyno těkavé kyseliny a

zásady svázaly se s hmotami netěkavými a zachovaly se takto

v hnoji.

Hnití překáží se, zastaví-li se působení vody anebo vzduchu,

nebo sníží-li se teplota. Dobře vysušené hmoty zvířecí nebo

rostlinné vesměs nehnijí. Vysušení děje se buďto na vzduchu,

anebo strojeným teplem, anebo hmotou, kteráž odnímá oněm

tělům vodu mocí veliké slučivosti s ní. Takové hmoty jsou sůl

kuchyňská, tolikéž i cukr, a v tom má svůj základ nasolování a

nakládáéní v cukru. I líh působí týmž způsobem v hmoty v něm

chovan .

Dá-li se maso, hotové pokrmy masité, mléko, zeliny nebo

podobné hmoty do nádob plechových, kteréž naplní se horkou

vodou, uzavrou se dokonale víkem neprodyšně připojeným a

zahřívají se po několik hodin ve vroucí vodě, mohou hmoty tyto

se chovati déle roku, aniž by proměnily se. Způsobu tohoto,

nalezeného Francouzem A ppertem, potřebuje se skutečně ktomu,

aby zachovaly se pokrmy k plavbám námořským, zásoby válečné

nebo na zimu při původně chuti a čerstvosti. Mát v tom svůj

základ, že kyslík vzduchu jest dokonale vymezen. Tak řečené

zeliny stlačené (komprimované), kteréž připravují se nyní ve

veliké míře, nedocházejí trvanlivosti své Stlačením, jak lze souditi

po nesprávném jméně. Příhodné k tomu hmoty rostlinné, jako

zelené boby, hrách, zelí, koření a plody ovocné, rozkrájejí se totiž

a suší se rychle v nižší teplotě rychlým střídáníin vzduchu. Tyto

hmoty jednak podstupují jistě proměny v chuti a jiných vlast

nostech, zvláště tím, že rozpustné hmoty bílkovité převádějí se

takto ve způsobu nerozpustnou.

V Sibiři nalezen jest mammut v zemi zamrzlý, zvíře to,

jehož nenacházíme nyní více na živě. Bylyt na něm chlupy, kůže

a maso zachovány tak dokonale, že maso sežrali psí. Zvíře ono

trvalo snad po tisíce let v tomto stavu, což zajisté jest památným

důkazem toho, kterak zima staví se na odpor hnití.

_ _Některé hmoty, jež ruší kvašení, zastavují nebo protahují

1 hnití, jako silice hořčicová, kreosot a jmenovitě ocet dřevěný,

mimo to utrých a sublimát a j. v. Příprava mumií záleží v tom,
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že vysuší se mrtvoly co možná dokonale a napustí se takovými

hmotami hnití rušícími.

Zuhlení nenáhlé. Nastupují-li hmoty rostlinné, zvláště 213

dříví, lodyhy, kořeny, mech a t. d., samovolný rozklad tam, kde

jest přístup vzduchu nedokonalý anebo zcela vymezený a kde jest

hojné vody, vystupují ze hmoty jich ponenáhlu kyslík a vodík ve

způsobě kyseliny uhličité, vody a uhlovodíku (plynu bahenného)

a ve zbytku hromadí se uhlík vždy víc a více. Tomu nasvědčuje

již barva hmot oněch, kteráž temní se postupem rozkladu vždy

více, jakož i skoumání chemické. Zplodiny, takto se utvořivší,

slovou mrtí, mour, zetlenina, vřesovina, rašelina, uhlí hnědé nebo

uhlí černé a různí se pouze stupněm rozkladu, jehož dovršení spa

třujeme v uhlí kamenném.

V obyčejné ornici nachází se vždy veliké množství takových

polozrušených zbytků rostlinných, jež slovou prst (humus) a od

nichž má barvu tmavější, Začasté černou, kteréž není při nevzdě

lané půdě, ležící přímo pod ní.

Následkem nenáhlého rozkladu hmot rostlinných nachází se

takové množství zplodin uhelnatých nakupeno v rozličných způ

sobách, že jsou nám s největším užitkem k pálení a topení. Sku

tečně by množství dříví, kteréž nachází se na povrchu zemském

a dorůstá co rok, nedostačovalo nikterak potřebám lidským, kdyby

nebylo na pomoc pokladův, jež jsou ve způsobě zpoust uhelných

sebrány před tisíciletími. Za příčinou důležitosti, jakouž má palivo

v celém našem bytování, nelze nám zde se obejíti bez důkladněj

šíoh úvah o něm.

Rašelina (Torf) jest zajisté nejmladší zútvarův uhelných, 214

jenž tvoří se stále před očima našima. Mát původ svůj hlavně

v neúhledné rostlině, v tak zvaném rašeliníku (Sphagnum),

kterýž rozkládá se po vlhkých rašeliništích. Ješto hyne dolná část

tohoto mechu, vyrůstá na ní nový pokrov mechový, kterýž, tolikéž

odumíraje roku příštího, připojuje se k části tlející, a tak srůstá

rok po roce ložiště hmot uhelnatých, kteréž nabývá ve stu let

hloubky značné. Časem postupuje zuhlení nenáhlé více, vrstvy

dolné zuhlují se vždy více, černají a hustí se tlakem vrstev,

s vrchu se ukládajících.

Tudíž jest nejstarší rašelina též nejlepší; jeji černá barva

a. veliká hutnost nevyjevily by nikomu, že vzala původ svůj z hmot

rostlinných. Mladší rašelina pak jest hnědá, kyprá, a vidí často

se býti zřejmou zetleninou z lodyh mechových a rozličných kořenů,

lodyh a podobných věcí, na rašeliništi se nacházejících.

zvláštními poměry sbíhá se, že bývá v rašelině více méně

přimíšenin hlinitých. Ješto obnášejí tyto v některých druzích jen

skrovnou částku, bývá jich v jiných někdy 30 až 50 setin, a

v takovém případě ovšem nedává větší hutnost rašeliny svědectví

o lepší jakosti její. V posuzování hodnoty rašeliny dlužno tudíž

obzvláště hleděti k množství popele, jejž zůstavuje po spálení.
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215 Původ uhlí hnědého náleží do doby, jíž nebylo svědkem

pokolení lidské, ačkoli předcházela počátek tohoto téměř bezr

~ prostředně. Více méně veliké zpousty dřev byly buď náhle, buď

ponenáhlu pokryty pískem a hlinou, ukládajícími se nad nimi, 9„

proměnily se v podobě své. Dle rozličných poměrův, jimiž způ

sobena proměna jeho, jeví hnědé uhlí na sobě památné přechody

z dokonalé podoby se dřevem do tvaru kamenného uhlí. Nalezají

se kmeny hnědouhelné o zřetelných letech, semenech, listech a

lýčí, ješto bývá jiné hnědouhlí zemité nebo černé a hutné, uejevíc

na sobě nikterak původu rostlinného. Obyčejné převládá u hně

dého uhlí barva, po kteréž nazváno, a tlakem vrstev zemských,

pod nimiž tvořilo se, nabylo dosti značné hutnosti. Skutečně na

cházejí se kmeny, kteréž; měvŠe původně tvar válcovitý, stlačeny

jsou v ploské, elliptické sloupy. Hnědé uhlí jest výborné palivo,

má však často v sobě sirník železičitý co průvodce škodlivého.

216 Uhlí černé čili kamenné náleží původem svým do doby

ještě mnohem dávnější. Zajisté vzalo tolikéž původ svůj z hmot

rostlinných a sice z kmenů, jež však doznaly takové proměny tlakem

a průběhem času, že převládá] do novější doby náhled, jako by

kamenné uhlí nebylo původu rostlinného. Původu takovému jednak

nasvědčuje věc ta, že lze již v raŠelině a hnědém uhlí zřetelně

sledovati přechod do podoby kamenného uhlí, a druhá věc, že jsou

s kamenným uhlím nalezeny všude přei'ozmanité zbytky rostlinné,

nýbrž i dokonale znatelné kmeny. Tolikéž jeví se drobnohledem

na mnohém uhlí kamenném, na pohled celistvém, dosud složení

buničné.

Nesnadnot jednak vysvětliti vznik a počátek zpoust uheluých,

částo převelmi velikých, kteréž nacházejí se v ložiskách, čtyrycet

,i více stop mocných, a jež vymáhaly k utvoření svému ovšem

ohromné zpousty dříví a mnohá tisíciletí.

Kamenné uhlí jest celistvé, černé a lesknavé. Hutnost jeho

bývá : 1.3 a srovnáme-li tuto s hutností dříví a uhlí dřevěného,

jest Zřejmo, že má kamenné uhlí při rovném objemu v sobě mnohem

větší množství částek hořlavých. S tou příčinou jest skutečně vý

borným palivem, jež zapaluje se pro hutnost Svou ovšem méně

snadno a vymáhá většího množství kyslíku, tudíž značnějšího pří

stupu vzduchu nebo tahu, než shledáno u dříví a uhlí dřevěného.

Uhlí nesmí se pokládati za čistý uhlík.- Mívát v sobě vždy.

ještě kyslík, Vodík a skrovné množství 1 až 2_ setin dusíku.

Nadto nalezáme V] něm součástky nerostné, z nichž připomínáme

zvláště síru, sloučenou s železem. '

Zřejmě stalo se při utvoření uhlí kamenného zuhlení pouze'

nedokonalé. Toto lze potomně ještě dovršiti, když se zuhlí ka

menné uhlí podobně jako dříví, s čímž spojena jmenovitě ta vý

hoda, že síra, kteráž bývá užívání černého uhlí s velikou ujmou,

vypuzuje se z něho. Práce tato slove Zkokování a uhlí tou

cestou připravené jmenujeme kok (anglický coak). Poněvadž kok,
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mimo hmoty nerostné, skládá se docela z uhlíku a má velikou

hutnost,'je“s't p'alivem'nejvýtečnějším, má-li se zploditi veliké horko

v malé prostoře, ,pročež slouží zvláště- k topení parovozů. Kok

jest še'dě lesknavý, -vna pohled téměř kovový, též i struskovitý a

tak hutný, že zní. "-"1' '

, Kamenné uhlí nachází se v způsobách převelmi rozmanitých

á bývávelmí, nerovného složení a jakosti, což vysvítá zřetelněji

z^l„“tabu|l\ice, připojené na přehled rozličných druhůvv paliva. Patrně

jestceny' tím skrovnější, čím více hmot nerostných, tudíž nespalí
telných, mái v sobě; V příčiněflchoyání svého v: horku různí se

uhlířliamenné, na prášek rozbité, łiiatrojí způsob: Buďto' nadýmá

se uhlí a speká" v"kusy, pročěž'ííslove'toto uhlí: spekav é, a jest

nad jiné způsobilé k ohňům kovářským a k dobývání svítiplynu,

anebo prášek uhelný_..slehá ,jen poněkud a slepuje se, což sbíhá

se při uhlí slípavém, ješto tak zvané uhlí písečné trvá

v horku co prášek. Toto má hodnotu skrovnější.v MnAI'-~›- wall-v

V Čechách máme' velikou hojnost veškerých druhův paliva

nerostného. Vrstvy kamenouhelné pokrývají více než 30 čtvereč

łlădľj mil; uhlí ,sppkavého dobývá se u Plzně, v Buštěhradech,

adně, Náchodě, Zacléři a Merklíně. Vrstvy hnědouhelné a raše

lina zaujímají zajisté 100 čtverečných mil; hnědé uhlí hlavně

v údolí Oharky a Běly, v rovině Budějovická a Třeboňské. Ne

méně požehnána jest v té příčině Morava a Slezsko, mající kamenné

uhlí u Rosic,.~Polské Ostravy, Příkosu a t. d. a hnědé uhlí u Bo

skovic, Žeravic. R. 1865 dobylo se v Rakousku 50,658.667 centův

uhlí kamenného v cenně 9,580.060 zl. a 39,989.655 centův uhlí.
hnědého v ceně 5,185.310 zl. ' L I „ i,

' nň'ťmflł HH" ›.l

,.„_, K nejlepším druhům černého uhlí náleží anglické unlgsyíčn

kové (candle-coal), kteréž zapáleno svítí velmi krásně; výborné

nalézá se v uhelnách u Plzně. Vlastnost ta, jakož i- způsobilost

uhlí kamenného k dobývání svítiplynu, řídí se hlavně množstvím

vodíku v něm obsaženého. 1

Vedlé zpráva dříví, ,rašelina uhlílłnědéin ,Uhlí kamenném,

kteréž ismeibyli-'gše položili, mějtežradenaikto éněkteré obecné

úvahy” ihodnotě :ji . kwpálenír .min-Mí' 'muzea bi- '-H. .'v,"

Veškeré naše strojené vyvozování tepía zakládá “se Ira-turn;

že slučuje se předněšuhlíkjapakf vodík~š kyslíkem, mi tak zvaném

hoření. .viní-.fi .oci .::bo v :WW-j- -flf'nnq „vi

Při rovné váze bude tudíž ta hmota největší hodnoty topivé,

kteráž má. v sobě nejvíc ku„a~vodflçu .vej způsobě neokyslíčené.

Ve 100 librách syrového d ví koupím j'enóin' 20 liber uhlíku, ješto

ve 100 librách suchého dříví bývá .40 liber arovntm

míru jÓSt'_ topalivo lepší, kteréž'má vsobě'hejvícíůh __ a ýodíku
alléví'větší hutnost.-“ \ -'

Sehödłwaufi Kniha přírody. I. Druha' vydánł.

x
s
1
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Teplo, jež poskytuje palivo, řídí se naskrze způsobem, jak

spaluje se, nebot rovná váha uhlí dává, byla-li spálena v poměrech

jednostejných, rovné množství tepla. Dokonalé spálení jest však

takové, kde neuchází žádná částka paliva, aniž by byla přivedenu

bývala vnejvyšší sloučeninu s kyslíkem, totiž v kyselinu uhličitou,

a tím zplozuje se nejvyšší teplo možné.

Každá úprava Spalovací, z níž ucházejí nespálené plyny a

páry ve způsobě kouře nebo plynu zápalného, hořícího modrým

plamenem (kysličníku uhelnatého) jest spojena s patrnou ztrátou.

Vužívání paliva jest tudíž hleděti k množství uhlíku, vodíku,

vody a nerostných hmot v nich, k hutností a spálení jich pokud

možná dokonalému přiměřeným přiváděním kyslíku.

Porovnání některých druhů paliva: ",Č

 

 

 

Ve 100 Částkách jest

Huti _

m uhlíku vodíku kyslíku neäfgých

Uhlí dřevěné . . . . . 0,187 99,07 - -' 0,03

Kok . . . . . . . . 1,08 95 - _ až 5,

Anglické uhlí spekavé . . 1,28 87 5 5 “Nj 1,3

Uhlí svíčkové . . . . . 1,81 67 5 8 “x 2,5

Hnědé uhlí (nejlepší) . . 1,37 66 4,8 18 W 2,7

Rašelina. (nejlepší) . . . - 58 5,9 31 4,6

Hnědé uhlí (dřevovité) . 1,27 51 5 30 1,29

Dříví bukové . ăi“. . 0,728 49 6 44 .

totéž' (na vzduchu sušené) - 40 - - -

 

Tąbulice tato jeví patrně, kterak ubývá kyslíku víc a více,

čím starší jsou útvary uhelné, k nimž'přihlížíme. Ješto v dříví

nacházíme 44 setiny kyslíku, klesá množství tohoto v některých

druzích uhlí dřevěného na '5, setin. - ~

O poměrnézteplotě, kterouž vydávají rozličné hmoty' shořením

svým, položena zpráva. v odst. 156. fysiky. “k

.n

A -..I.

[jg: '/2.'.'"Přek\p.pování za šjuuhu'~;„„„

t , › :M . '

218 Překapováním za sucha. rozkládáse hlavně; .uhlí kamenné.

dříví a. maso pošlých zvířat, aby se nabylo zplqdin tohotodňją'.
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Rozklady' tyto provozují se ve veliké míře pálením řečených hmot,

jež dívá se nejčastěji v železných křivulích, kteréž mají podobu

válcův anebo kotlův anebo beden. S nimi jsou spojeny přiměřené

přístroje, v nichž sbírají se zplodiny užitečné.

Povaha sloučenin, jichž nabývá se překapováním, řídí se

ovšem nejvíce složením pálených hmot- Rozdíl, vyskytující se vtéto

příčině, vysvítá z následujícího přehledu:

 

Zplodiny překapování za sucha

  

 

uhlí kamenného d ř í v í těl zvířecích

Voda . . . HO Voda . . . HO Voda . . . HO

Ammoniak' . H,N Lih dřevěný C,H,o, ,1 sirníklammo

Anilin. . . C„H,N Kyselinaoc'to- GH'O HO“ “ty - ' HS+H8N

vá . . .w 4 Kyanidammo
Nafta ' ' ' CH Na,“ ' natý. . . HCy+H,N

Dehet . . . CHO ' ' ' CH Uhl. .
. Dehet . . . mt“, am'

Naftalln . . CNH. CHO monaty . . CO,-ł-H,N

Uhlovodík . C,H, Fe'wl- - ' c„H.o, Nafta . . .n GHON

Svítiplyn. . C,H, Uhlífvíldíkzwr C,H, Dehet. . ,_ CHON

Kyselina siři- _ imlplyn G,H, Uhlovodík . 0,11,

čltá . . I. SO, yătäina uhlí Kyselinaumř

Kyselinaubh- K. _ C0, čítá. . . . C0,

čna' ' ' ' co” yäääťľ. u' CO Kysličník u

Kysličník u~ Y ' ' helnatý. . co

helnatý. . CO

Co zbytek: C0 zb tek: Co zbytek:

Kok . . . G Uhel- d evčný G Uhel dusiěna

natý . . . NC

x Fo,H,O,s,1v x C,H,o x í 030,837

 

I zde vyskytují se, podobně co v hnití, zplodiny jedné řady

se zplodinami druhé řady, avšak vždy ve skrovnějším množství.

u“ Vůbec vyskytují se nejprvé zplodiny vodíkem bohatší, jako

kyselina octová, líh dřevěný, oleje těkavé a' voda, ammoniak v sobě

nesoucí, kteréž však rozštěpují se hned částečně, čímž vznikají

vždy sloučeniny jednodušší, jakož jsou' uhlovodíky' plynné, kyselina

uhličitá, a kysličník uhelnatý. Užívání uhlovodíků k osvětlování

29*



II. Chemie úatrojnáby

seznali'jsme již do podrobna -v odst. 60. 'D ehet, ,vyskytující se

ve všech příkladech těchto, není hmota určitého Í složení qllemi?

ckého, nýbrž smíšenina mnohých hm0t,. jmenovitě těkavýcholejů,

tak zvané pryskyřice smahlé, a.. jest uhlím na černo zbarven.

Některých z hmot v něm obsažených „dobýváme pro vlastnosti a

užívání jich nyní ve veliké míře. 'V ten'řzpůsob nabývá se z dehtu

dřevěného a kamenouhelného, překapuje-'li se “s vodou, rozličných

olejů dehtových, obyčejně nafta zvaných, kteréž jsou těka

vosti velmi rozdílné a dělí se tudíž od sebe přerušeným překapo

váním. Sestávajít z uhlíku a vodíku a slouží co svítivo, majíce

jména zúplna libovolná, jako fotogén, hydrokarbyr, olej

solárný, krystalový a t. d. Nafta z dehtu kamenouhelného,

jíž užívalo se dříve hlavně k rozpouštění kaučuku, prodává se nyní

jmenem benzin (srovn. odst. 158.). O anilinu, nacházejícím

se v surové naftě kamenouhelné, vzpomenuto již v odst. 178.

Naftalin, C„H„ jest hmota bílá, hranicí v lupenechúper

lově lesklých, zvláštní mocné vůně, kterouž mají i saze, v nichž

jest něco této hmoty, a chuti palčivé, nerozpouští se ve vodě,

hoří plamenem skvělým, čadivým. Nachází se hlavně v dehtu

z uhlí kamenného a vylučuje se z něho hraněním. Prodává se

v bílých roubícíchr krystalovitých a slouží ku přípravě krásných

barev červených, fijalových a žlutých, pro svůj zápach i k zapu

zování hmyzu. ..s .'-l ..u

Fenol (alkohol fenylnatý, kyselina karbolová), CmHfioz, na

chází se v bobrovém stroji a někdy i v moči, hlavně však jest

obsažen v těžkém oleji z dehtu kamenouhelného, jenž překapuje

při 160-400°; tento třepá se se žíravým louhem draselnatým a

fenol vyloučí se opět z roztoku přidáním kyseliny. Hraní v bez

barvých hranolech vůně zvláštní, pronikavé (po kouří) a chuti'pal

čivé. Se zásadami dává soli, s kyselinami éthery složené. Ustroj

ninám nedá hníti, aniž kvasiti se, a jest jedovatý. Prodává se

často nepravým jmenem kreosot a slouží k ochraně ústrojnin

(dříví, kostí,-koží hovězích, bílku) před rozkladem a hnitím, k vy

kuřování v čas nakažlivých nemocí, zvláště pak k dělání kyseliny

ťikrové (působením silné kyseliny dusičné) a jiných ,krásných

arev hnědých, červených, modrých, zelených a žlutých.

Vlastní kreosot jest bezbarvá kapalina, obsažená v dehtu

dřevěném, kterážzapáchá mocně .po kouří _ a má tuším důležitý

úkol v uzení masa dým'em. m ""Í“ mi" “71' s' ' H _

Parafíin' jest rovněž zplodina'lpřekapování za sucha, obsa

žená ,v ,dehtu ,a podlé -słoženín svéhgnsmíšeninahšz „několika uhlo
-vodíků pevnýoh:(CH).,-,Jestqwf.hmpíía bílá, ,rprosvítavá krystalovitá,

tající při *lb-432°, neporušitelnárnejmocnějšímikysalinamí-j .žíra

,<vinami, vkteráž hoří plamenemkrásným aásknělýmťšałjestizvláště

:způsobilá k dělánísvíček-Kntomu konci připravuje/se nyníf-hojně

“L'g
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z. dehtu, ,jehož .nabývá se překapov' ,mixu a. břidlic živič.

natých, z některých druhů kamenného? jąěfäpíqhž jest rozpuštěn,

azvláště z ozokeritu č. vosku' zemské, o„kterýž jest přiro

zený paraífin. Tento nachází se hlavně v ,Haliči (u Borysławy

ročně asi 45.000 centů) a poskytuje překapováním parañin k dě

lání svíček, zvaný Belmontin, (na př. vMoravské Ostravě), a vý

tečný fótogen a petrolej. Užívání svíček parafl'ínových zmahá se stále

pro výtečné vlastnosti a láci jejich (cent za 50 Zl.).

_ vDehet a naftaílzhmot zvířecích hodí se Sotva k užívání ně

jakému, poněvadž mají zápach mocný a nad míru odporný.

Ammoniak a důležité sloučeniny jeho, jichž nabývá se pře

kapováním těl zvířecích, jsou již vypsány v odst. 84. Surová pře

kapanina, v níž jest obsažen, Slouží v lékařství jmenem líh z je

leního rohu.

Ocet dřevěný jest důležitá součást dehtu dřevěného. Do

pokrmů nehodí se pro svou zvláštní chut po kreosotu. Surový

ocet slouží k ochraně masa a dříví před hnitím a k dobývání

octanů (železnatého, hlínitého, olovnatého). Též připravuje se

z něho čistá kyselina octová na ten způsob, že sytí se vápnem,

roztok zaváří se do sucha a octan vápenatý praží se opatrně ke zru

šení přimíšenin, načež překapuje se s kyselinou solnou. O dře

věném líhu jednáno již v odst. 173.

Přirozené Zplodiny překapování. Z nauky o složení a původu

kory-zemské vysvítá, že byly vrchné vrstvy Zemské v dobách roz

ličných prorvány proudy žhavých zpoust nerostných, vystupujících

'z hloubi. V místech, kde dotýkaly se tyto žhavé proudy s oněmi

vrstvami zemskými, podstoupily tyto zajisté, dle povahy své, větší

menší proměnu. :Dělo-li 'se vystoupení takové na př. na blízku

uhlí kamenného, přihodilo 'se snadno, že'bylo toto působením ve

likého horka podobně přetvořeno a vydalo ze sebe podobné zplo

diny, jako by bylo překapování za sucha podstoupilo.1 S dobrým

důvodem pokládá se anthra cit (odst. 57.) za zbytek, zplozený

působením horka vkamenné uhlí, nebot obsahuje v sobě tak málo

vodíku a kyslíku, jako kok, od něhož různí se celistvostí svou,

nemaje pór viditelných pro tlak, kterýž působil spolu k jeho utvo

ření. Místo strojeného dehtu kamenouhelnéhoá zaujímá n

Olej kamenný pçtrřçieałga. GH. 'fit mnohých mí

stech, zejména po blízku' sopek=,'.Ř)trýŠtí, se' 'že země praménky oleje

žlutého, hnědého až i černého,“ 'erýž slove olej kamenný“ čili

nafta horská. Prameny takové tvoří podél 'severného kraje

Karpat pásmo, táhnoucí ,se :ze Slezska 'do Multanska (v Hančí, kde

slove surový olej„kyp_-ią,ka _-.č., piątkay, hlavněçuBpľfäMWą

Schodnice, ,162.090 centů, ročně), v též jsou! na poloostrově „Apěeă'ellě a

ostrově Svatém Glavalinském míti, s 31121516, tBansunu) “mem

219
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téměř nevyčerpatelném v severně Americe (Pennsylvanii). Surový

olej kamenný jest smíšenina rozličných olejů, jmenovitě jsou vněm

oleje velmi těkavé a snadno zapalitelné, jež činí užívání jeho v do

mácnosti nebezpečným, pročež oddělují se překapováním přeruše

ným. Dostane se tu postupně rhigolene (hutnost 0,60, bod

varu 38°), gazoline, nafta, benzin (h. 0,67-O,73, b. varu

149°), kerosene (h.O,72-O,82, b. v. 204_3160), konečně vyšším

horkem parañin a Svítiplyn. Lehčí oleje slouží ktýmž účelům jako

benzol, sírouhlík a silice terpentýnová, rhigolene jako éther k oma

mování a dělání ledu, kerosene pak jest vlastní čistěný olej ka

menný, jehož užívá se nyní v největší míře k osvětlování. Dávát

světlo veliké a skvělé a jest po svítiplynu nejlacinějším svítivem;

vlije-li se do mísky, nezapaluje se sirkou a hoří pouze pomocí

knotu. surový olej slouží k topení párných kotlů, přípravě par

aíłinu a svítiplynu a od nejdávnějších dob v lékařství. Ve vých

vHaliči jest 36 závodů k čistění oleje kamenného, v nichž vyrábí

se do roka 10.150 centů svíček paraífinových, 2500 centů par

affinu, 96.229 centů nafty, petroleje, benzinu, asfaltu 'a oleje

solamého, 7000 centů olejů těžkých a 6600 centů kolomazi v ceně

1,692.()5O Zl.

Dotýká-li's'e kamenný olej po delší čas vzduchu, vypaří se

části těkavější a olej okysličí se, zpryskyřicovatí, čímž stane se

z něho dehet kamenný (polsky ropa), hustý, tmavohnědý,

jenž slouží obyčejně co kolomaz a nátěr na dřevě. Dalším oky

sličením utvoří se konečně asfalt (polsky smola), kterýž nachází

se tudíž v, hlíně, nebo pískovci kolem pramenů petrolejových

(v Dalmacii též ve vápenci) a jest buď měkký, nebo již doko

nale ztvrdlý. ,Sloužít k užívání rozličnému„ k natírání co dehet,

k pálení, co. tmel," co černá barva na železo a do pokostův, a

„smíšem s hrubším pískem k hotovení nepromokavých desk asfal

tových, jimiž pokrývají se střechy a chodníky. Podobně lze

ovšem: užití též strojeného dehtu, byl-li překapováním s vodou

zbaven nafty.

l.. n“ l _.._._.Ú„

:ŠY'11I")L^""J . - :\'<

Končíce'tnto rozpravu svou o chemických úkazech, n'etajíme

se tím, že naznačila se mnohá věc sotva a o mnohé nezmíněno se

ani, těm, již přiučují se chemii pro živnost nebo vědecké

poznání, 'jest užitečna nebo podstatne, pročež jim jest' čerpatil'z bo

atlších pramenův na počátku vytknutých. ' '

Věc' ta má zvláště platnost 'o poslednější části, o vylíčení

sloučenin ústrojných. Nesnáze, snim-iž jest tuto zápoliti věde

ckému pojmutí, uskrovnily' se teprv,v novější době úsilím' háda

vých chemikův a budou'jim na dlouho ještě hlavním úkolem.
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Nyní vzdělává se tento díl vědy nejhorlivěji a nejštastněji

v Anglii, Francii, Německu a Rusi. Nad jiné vrstevníky oslavil

se v této příčině Justus Liebig (nar. se 12. máje 1803 vDarm

stadtě, profesor chemie v Mnichově), pročež končíme tuto část

obrazem chemického laboratoria v Giessenu, kde Liebig roz

sáhlým bádáním, jež konal sám a v němž podporoval a řídil své

přátele a žáky, přispěl znamenitě k vývoji a skutečné platnosti

vě y.

  


