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LUČEBNICTVÍ

pro hospodáře, řemeslníky, nastávající lékárníky i vůbec

pro každého, kdo cestou vlastního zkoušení snadno i lacino

v přeužitečné této vědě vzdělati se chce.

Podlé J. A. S t ö c k hard ta

podal

F. S. Kodym.

––@9&#934––

V Praze 1853.

N á k l a d e m s p i s ov a t e lo v ý m.

Tiskem a k dostání u Jar. Pospíšila,
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Vy so c e c t ě n é mu

Panu

JOSEFU LUMBEMU, |

dru. filosofie, direktoru na stav. polytechnickém ústavě v Praze,

cís. kr. professoru hospodářství, oudu a místopředsedovi cís. král.

vlastensko-hospodářské společnosti v Čechách atd.,

horlivému povzbuzovateli vzdělání i pokroku

hospodářského,

připisuje

vydavatel.





Dění Iučební.

§. 1.

Každému je povědomo, že vypálené železo dává okuje,

a ležíc ve vlhku že rezovatí; že vytlačená z vinných hroznů

šťáva mění se pomalu u víno, a toto pak zase v ocet; dříví

v kamnech, olej v lampě hořením že mizí; věci od zvířat a od

rostlin že během času se kazej, rozpadají a posléze zcela mizejí.

Okuje a rez jsou změněné železo: železo je pevné, šeré

a lesklé, byvší však rozpáleno zčerná, potratí svůj lesk i stane

se křehké. Víno je změněný mest: sladká chuť hroznové šťávy

zmizela, a na místo ní nastoupila chuť líhovitá, ohnivá, víno stalo

se opojným. Ocet je změněné víno: ocet více neopojuje, alebrž

chladí, on chutná i zapáchá kysele. Shořením zmizelé dřevo neb

olej musíme hledati v povětří, oboje proměnilo se hořením v látky

větřité; tím, že se takto měnilo, plodilo se teplo i světlo, plodil

se oheň.

Nejinak jest to i se změnami, jimžto během času podlehají

věci rostlinné a zvířecí: hnijíce neb trouchnějíce obracejí se po

nenáhlu u větřiny, které nejednou bývají zápachu velmi ne

příjemného.

Dění takové, kde, kolikrát pod záhřevem nebo za ohně, věc

se mění ve své váze, tvaru, pevnotě, barvě, chuti a zápachu, kde

se obrací u věc jinou, s vlastnostmi docela novými, dění takové

slove dění lučební a povstávající z toho změna – změna

lučební.

§. 2.

Kamkoliv na zemi se ohlídneme, všude pozorujeme dění

lučební, my je pozorujeme jak na suché zemi, tak v povětří

i v hloubi moře. Tvrdý čedič, slitá láva, ty pomalu pukřejí, tmavá

jejich barva přechází u světlou, ony rozpadávají se v kousky

drobnější a drobnější, až posléze docela v zem se proměněj.

Zemák, sazen do země, měkne, sládne, naposled hnije.

V tmavém sklepě vyráží ze sebe útlé, choro-bledé klíče, které

1



2 Dění lučební.

však na světle vzrostou v silný, tuhý, zelený keř. Keř ten ssaje

z vlhké země a z povětří potravu i hotoví si z ní nové látky

a částky, jakéž dříve ani v zemi, ani ve vodě ani v povětří se

nenalezaly. Útlá osnova dutých sklípků a rourek prostupuje celou

rostlinu, dodávajíc jí pevnoty; nazývámeť ji sklípno rostlinné

neboli nastávající dřevo. V míze, postupující v těchto dutinkách

nahoru, dolů, nalezáme bílek i jiné slizovité látky; v listech

a stonku nalezáme zelenou barvinu, zeleň listovou; ve zralých

bulvách látku moučnatou, škrob. Všecky tyto látky jsou lidskému

zdraví neškodné. Rostou-li však zemáky po tmě a bez země, na

př. ve sklepě, zplodí se v jejich dlouhých, bledých prutech látka

velmi jedovatá, lilkovin (solanin).

Zemáky, t. bulvy jejich, jsou jedním z našich nejdůležitějších

pokrmů. Obsažený v nich škrob nerozpouští se ve vodě, přišed

však do žaludku, potká se honem s takovou změnou, že se roz

pustí neboli stráví a takto ve spůsobě židké do krve přejde.

Krev stýká se v plících se vdýchaným vzduchem; při tom mění

krev svou barvu, oddýchaný vzduch mění svou povahu, plodí se

při tom teplo, jež v našem těle cítíme atd. Z těchto změn třeba

souditi, že i v našem těle lučba se děje.

§. 3.

Dokavád rostlina nebo zvíře je na živě, stojí lučební jejich

dění pod poručenstvím jiné vyšší, tajemné moci, již jmenujeme

mocí životní. Moc ta je takořka stavitelem, činícím rozvrh

k stavení i hledícím k tomu, aby lučební činnost potřebné stavivo

opatřovala a podle rozvrhu je vzdělávala. Při tom tvoří se ne

sčíslné množství nových látek, jež jinak nejsme s to, abychom

umělým spůsobem udělati dovedli, jako na př. dřevo, cukr, škrob,

tuk, klih, maso atd. Nazývámeť je látky neb sloučeniny

živočné neboli věci rostlinné a zvířetské, na protiv to věcem

ne živočným čili živelním, jež dovedeme z původních jejich

látek složiti či uměle vytvořiti.

Přestane-li v rostlině nebo ve zvířeti život, obdrží vládu

činnost lučební, a činnost ta jest to, jež činí, že se pořád splňuje

stará pravda: „Co je ze země, musí zase do země;“ lučba jest

hrobařem v přírodě.

Lupení na sazenici zemákové žloutne, hnědne, odpadá a pro

mění se ponenáhlu v temnou troud (trouch); ba během času

zmizí i tento a nezůstane než jen malá trocha popele, jemuž ne

bylo lze v povětří se rozptýliti. Co zde v letech se udá, stane

se v minutě, jestliže suché to lupení hodíme na oheň. Lučebné

dění je v jednom i v druhém případu skoro to samé, toliko čas

je rozdílný, v kterémž se odbude. Při shoření odbude se rychle,

u silném záhřevu; při ztrouchnění odbude se zdlouhavě, u

slabém zahřátí. Co se nám zdá zničení, jest toliko změnění. Spá
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lením neb ztrouchněním se základní látky nezničej, nébrž jen ne

viditelnými stanou; ony se dostaly do povětří i nalezají se v něm

v celé své váze, toliko že v jiné spůsobě. Z povětří mohou tytéž

opět dobyty býti, a živé rostliny je skutečně svým lučebním pů

sobením z něho dobývají a sobě osvojují.

§. 4.

Nevystíhlé všemohoucnosti boží jest činění lučební jako

sluha, kterémuž je uloženo vyvoditi neskonalé ty proměny, jež

každodenně okolo sebe v přírodě pozorujeme, kterémuž je ulo

ženo, ze smrti zase nový život buditi. Patrnotě z toho, jak poučná

i ušlechťující musí býti každému povážlivému člověku věda, která

nám vykládá všeliké ty změny, i dopouští nahlédnouti v divy

přírody. Hlubší takový náhled vede zajisté člověka netoliko

k vyšší dokonalosti a ušlechtilosti mysli, ale on naplňuje jeho

ducha i s obdivením i vroucí úctou k tomu, jenž v těchto divech

svou nepostihlou všemohoucnost i všemoudrost na jevo dává.

Lučbověda stává se však i z jiné ještě strany půvabnou, to

svým velikým užitkem, jejž ve všedním životě poskytuje. Lučbo

věda učí lékárníka připravovati léky; učí lékaře těmito léky za

háněti nemoce; ona objevuje horníku ukryté v kamenech kovy

i pomáhá mu je vytápěti i vzdělávati. Lučbověda, spojena s ma

šinářstvím, toť hlavně ona páka, kterouž za našich časův tolikero

umění a řemesel povznešeno i zvelebeno; skrze níž se nám do

stává tak nesčíslných požitkův a pohodlí, o nichž naši předkové

ani zdání neměli. A že lučbověda stane se dost brzo nerozdílnou

družkou rolníka, o tom není ani té nejmenší pochybnosti. Lučbo

věda jedině jest s to, aby ukázala rolníku, jaké látky jeho role

v sobě chová, jakých látek zaseté rostliny ke svému vzrůstu

a zdaru potřebují; ona jedině může ukázati prostředky, jimiž

úrodu svých polí zvýšiti může.

§. 5.

Slučební moc. Pálíme-li lot železa tak dlouho, až se na

něm udělá silná kůra černých okují, a železo to pak zvážíme,

nalezneme, že na váze přibylo: nelzeť jináč, než že k němu

muselo z povětří něco přibýti, co má váhu. Vážebný ten při

byvek jest větřina, již jmenujeme kyslík. Sloučivší se se železem,

stuhla; však ale jinými lučebními prostředky lze opět větřinu tu

od železa odděliti a větřitou její spůsobu jí navrátiti.

Dáme-li železné okuje ležeti za delší čas ve vlhkém povětří,

proměnějí se pomalu v rez, a rez ta váží opět více nežli vážily

okuje. Okuje, přibravše si z povětří vody a ještě trochu kyslíku,

sloučily se s obojím. Okuje jsou tedy složeny ze železa a z ky

slíku, rez pak ze železa, kyslíku a vody; látky ty se co nej

vroucněj vespolek spojily, či jak se říká, ony # sloučily. Za

- 1



4 Dění lučební.

příčinu takového sloučení pokládá se jistá zvláštní moc, vězící

ve věcech samých, již nazýváme slučebnost čili družeb

most. O věcech tedy, které jsou s to, aby vespolek se sloučily,

pravíme: že jsou k sobě družebny anebo že mají k sobě

slučební náchylnost. Železo, rozpálí-li se, je družebné ke

kyslíku vzduchovému; za obyčejné teploty jest však i k vodě

družebné. Dukát nezmění svou barvu ani tíži, nechť jej pálíme

anebo ve vlhku ležeti necháme; z toho soudíme, že zlato nemusí

míti ani ke kyslíku ani k vodě žádné družebnosti.

§. 6.

Moc neb činnost nějakou nelze ani viděti, ani rukama hma

tati, my ji seznáváme pouze z účinků, jež vyvodí. Chceme-li

zvěděti, zdali ocilka má do sebe jaké magnetické moci, přiblížíme

ji k jehle i patříme, zdali jehla k ní se táhne čili nic; táhne-li

se, soudíme z toho, že v ocilce je magnetická moc, netáhne-li,

že není v ní žádné magnetické moci. Tutéž cestu, t. cestu po

kusův třeba nastoupiti, chceme-li zvěděti, jestli a které věci mají

k sobě jakou družebnost a které nemají?

Každý pokus jest otázka, učiněná na věc; odpověd na to

obdržíme zjevem, t. jistou změnou, kterou buď zrakem, buď či

chem, buď jinými smysly poznáváme. Svrchu učinila se otázka na

železo a na zlato; jsou-li družebny ke kyslíku? Železo změnivší

se v okuje, odpovědělo: Ano; nezměněné však zlato odpo

Vědělo: Ne.

Každá změna, již pozorujeme, každá nová vlastnost, již na

nějaké věci seznáváme, jest písmeno v řeči lučebnické. Proto

aby se řeči té snadno i důkladně vyučil, je především zapotřebí,

by začátečník cvičil se v slabykování, t. j. v konání pokusův.

K tomu navedení dáti, jest účel tohoto spisu. V něm jsou uvedeny

hlavně jen takové pokusy, kteréž se dají snadno, bez nebezpečí

i bez velikých výloh vyvesti, a které by spolu co nejlépe poslou

žily k objasnění lučbovědy i jejích zákonův, a ku vštípení jejich

do paměti. -

§. 7.

Čtvero otázek jest to hlavně, jež lučebník činí na roz

ličné věci přírodní:

a) Z čeho jsou věci složeny? Zde je kus kosti. Co

se z ní stane v ohni? Ona zbělí, stane se lehčí i křehčí, než jako

byla dříve. A co se z ní stane, pálím-li ji v uzavřitém hrnci?

Ona zlehčí i zčerná (koštěný uhel). Jak se zachová kost, dám-li

ji do vařící vody anebo do horké vodní páry? Ona zlehčí i zů

stane bílá, ve vodě naleznu rozpuštěný klih. A jak v solovce

(Salzsäure)? Ona prohlídne; co v ní je kamenitého, to se roz

pustí, a pozůstane pouhá chrupavkovitá látka, která, vařena s vo
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dou, mění se v klih. Jak se chová klih v ohni? V uzavřité ná

době promění se v uhel, v otevřené spálí se a zmizí. Těchto

několik pokusův ukazuje, že v kostích je nespalebná kamenitá

kostnatina a potom spalebný klih. Pokusy ty spolu ukazují, že

zuhelnělý klih to jest, jenž učinil, že v druhém pokuse kost

zčernala, v koštěný uhel se proměnila; ony spolu ukazujou, že

klih se arci rozpouští ve vodě, nikoliv ale v solovce atd.

Klih a kostnatina slovou bližší látky kosti; dalším lu

čebním působením dají se tytéž ještě dále rozrušiti, to v látky

ještě jednodušší. V kostnatině nalezneme kostík, jistý kov (váp

ník) a kyslík; v klihu kromě uhle (uhlíku) ještě tré jiných látek

(kyslík, vodík a dusík). Tyto dále na jednodušší ještě látky roz

vesti neboli rozloučiti, to žádným známým prostředkem nelze;

z té příčiny nazýváme je látkami prvními, prvolátkami, čili

zkrátka prvinami.

Prvin takových známe teď několik a šedesát, a skoro každým

rokem jich o některou nově vynalezenou přibude; zatím ale nově

ty přibylé nejsou hrubě důležité ani pro vědu ani pro všední

potřebu, protože velmi po skrovnu v přírodě se nalezají. Roz

vádění složitých látek v jednoduché nazývá se lučební

rozbor. -

b) Jakým změnám podlehají věci, když se s jinými

setkají? Dobytý z kostí kostík svítí na povětří i mění se po

malu v kyselou tekutinu; on se slučuje s kyslíkem vzduchovým,

což při železe jenom za jeho rozžhavení se dálo. Kdyby kostík

mírně se nahřál, slučuje se kvapně s kyslíkem, vydávajíc při tom

silný oheň; i při tom zplodí se jistá kyselá látka, která však od

předešlé je rozdílná. Svedeme-li ji dohromady s vápnem, po

vstane z toho látka nová, kostnatině velmi podobná: a jest to

dělaná kostnatina. -

Počet všelikých nových sloučenin, ježto vzájemným slou

čením látek jednoduchých aneb i látek složitých povstati mohou,

je nesmírný. Ba z těch samých prvin povstávají kolikrát látky

docela rozdílné, podle toho, jak se sloučení stalo, buď za studena

buď za horka, ve vodě nebo v povětří, u větším nebo u menším

množství. A to se nazývá lučební soubor čili slučba.

c) Jak se dá lučbovědy a jejích výskumův s uži

tkem potřebovati? Co lučebník vynalezl, buďsi to už nová

látka, nebo nějaká nová vlastnost na věci už známé, anebo ně

jaký nový spůsob v slučování neb rozlučování, to sdělí lékárníku.

lékaři, rolníku, fabrikantovi, řemeslníku, aby i tito svým dílem

zkoušeli, zdali by z toho nějaký prospěch, nějaké polehčení neb

opravu v lékárnictví, v léčebnictví, v průmyslu neb hospodářství

míti mohli. Za mírným záhřevem zapálí se kostík sám: proto

se ho potřebuje na třecí sírky. Do žaludku pozřen působí jedo

vatě: proto je teďka nejobyčejnější prostředek proti německým

a jiným myším. V obilném zrní nalezly se ty samé látky co
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v kostnatině a v klihu; lučebník soudí z toho, že rozmělené kosti

musejí být výborná mrva k obilí; hospodář to zkusil na poli,

i nalezl stvrzené. Na zuhelněných kostích shledala se vlastnost,

že táhnou do sebe látky, v tekutinách rozpuštěné, i v sobě je

shusťujou: z té příčiny používá se koštěného uhlí, aby se zkažená

voda očistila; cukrovarník odjímá koštěným uhlím hnědému cukru

jeho hnědost; vinopalník své kořalce její smradlavinu atd. A to

jest lučebnictví výkonné.

d) Které jsou příčiny lučebních těch proměn,

a podlé jakých zákonů říděj se? Konáme-li lučební

zkoušky, tak jako se náleží, s vážkama v ruce, brzo zpozoru

jeme, že dáme-li na sloučenou dvé látek dohromady, brzo z je

dné, brzo z druhé něco vybude. Dalšími pokusy přesvědčíme se,

mnoho-li podlé váhy jednoho i druhého je zapotřebí, aby se bez

výbyvku sloučilo. Zkoušíme-li tou měrou všecky látky, nalezneme

konečně za jisté, že všeliké slučování látek děje se pouze v ji

stých, nezměnitých poměrech váhových, a že jedné každé látce

je určena její jistá, zde větší, onde menší váha, v kteréž se s ji

nými sloučiti může. Jistotu tuto nazýváme zákonem přírody.

Zákonův takových nalezlo se mnoho, a ty jsou lučebníkovi v jeho

prácích vodítkem i pravidlem, jež nelze ani obejíti ani změniti,

tak jako se stává se zákony lidskými. Jedině těmito zákony

docházíme jasného náhledu v dění lučební, jedině jimi lze při

zkouškách pravé otázky na věci klásti a odpovědi jejich náležitě

Oceniti.

Vážení a měření.

§. 8.

Co námořníku kompas, to lučebníkovi jsou váhy. Po moři

plavili se sice, i než ještě kompas znali; avšak s jistotou k ji

stému cíli se plaviti a cestu tu vždy zase vynalezti, to bylo ná

mořníku teprv tenkráte lze, když se mu dostala do rukou magne

tická střelka. Tak jest to i v lučebnictví: s jistotou jednati a vý

padky zkoušek napřed určiti, je teprv odtad možná, odkad se

váží. Váhy jsou nejenom měřidlem, ale i pojišťovadlem pravdy

při zkouškách lučebních; váhy nás učej poznávati pravé složení

věcí, i ukazujou nám, zdali otázky, jež sme položili, odpovědi, jež

sme obdrželi, anebo závírky, jež sme z těchto posledních uči

nili, jsou pravé či nepravé. Proto radíme začátečníkovi co nej

snažněji, aby i při jakkoli prostých pokusech vážky vzal vždy ku

pomoci. Na pokusy v této knize uvedené stačej vážky, jako je

vídáme v každé lékárně (vážky na táru). [0 vlastnostech dobrých

vážek viz naše naučení o živlech str. 214.]
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Za závaží použijeme obyčejných závaží, t. liber, lotů, kvin

tlíků, gramů. Lot, jak známo, má 4 kvintlíky, a 1 kvintlík 60 granů.

Mnoho-li nějaká věc váží, to nazýváme její prostou

váhu; váží-li na př. kus cukru 4 loty, jsou 4 ty loty jeho

váha. Prostou tu váhu třeba rozeznávati od

Osobité tíže.

§. 9.

Led splývá na vodě, železo se v ní potopí, proč? protože

led je lehčí než voda a železo těžší než voda. Pustíme-li však

kus ledu do líhu, led se v něm potopí; a naopak dáme-li železný

hřebík do rtuti, on na ní splyne. Led je tedy těžší nežli líh, a

železo lehčí nežli rtuť. Říká se také, líh je lehčí než voda, neboť

méně unese, a rtuť je těžší než voda, neboť unese víc.

Však ale o mnoho-li je voda těžší nežli líh a o mnoho-li

rtuť těžší nežli voda, anebo železo těžší nežli led? to možná

jenom vážením zvěděti. K tomu konci je potřeba, aby se jich

vzalo každého stejný kus neboli stejná míra, a pak jedno každé

se zvážilo. Dejme tomu, že bychom si udělali mírku neboli ná

dobku, která by byla právě tak veliká, žeby se do ní zrovna

100 gramů vody vešlo. Nuže naplníme-li mírku tu jednou líhem,

po druhé ledem, po třetí vodou, po čtvrté železem a po páté rtutí,

nalezneme následující rozdíly: -

Mírka líhu, ledu, vody, železa, rtuti.

80 90 100

granů granů granů

750 1 350
{%;H:

bude vážiti granů granů

To se rozumí, že při takovém vážení váží se i nádobka

s sebou; avšak váha nádobky se od ostatního potom odpočte,

a zbude toliko váha věci samé, ježto v nádobce obsažena byla.

Rozličná ta tíže rozličných věcí nazývá se jejich osobitá

tíže. Při každé jiné věci je tíže ta jiná. -

Aby rozličné ty tíže tím snáze porovnávati bylo, je přijata

tíže vody za základní, t. j. tíže vody je přijata jako za loket,

podlé něhož se tíže ostatních věcí měří. Zádáme-li zvěděti oso

bitou tíži nějaké věci, tážeme se nejprv: je-li lehčí než voda

či těžší? a potom o mnoho-li je lehčí nebo těžší než voda?

Při našich výše zkoušených věcech vyznačuje se osobitá jejich

tíže následovně:

Při líhu */,co čili v desítkách 0,80, tedy o '/. lehčí než voda;

33 ledu 90 1 OO 33 33 39 0,90, 3 » »» '/o »» 3 % 33

„ železe "/,oo „ „ j? 7,50, „ „ 7*/, těžší „ „

3} rtuti ***/,… }} }} ?? 13,50, ?? ?? 13'/, }? j? ??
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Nuž ale jaká jest příčina větší neb menší té tíže rozličných

věcí? Jenom větší neb menší jejich hmotnatost. Rtuť sama v sobě

je 13'/,krát hmotnatější nežli voda; železo 7*/,krát hmotnatější

nežli voda, a líh o '/, méně hmotnatý nežli voda, t. nežli stejná

míra vody. Hmotnatost a osobitá tíže jest tedy to samé, jedno

odpovídá druhému.

Jak ostatně hmotnatost čili osobitá tíže při rozličných vě

cech se zkouší, o tom viz naše „na učení o živlech“.

{----------

ž i v 1 y.

§. 10.

Těla a síly. Tak jako na sobě samých rozeznáváme vidi

telné tělo, a vládnoucí jemu, neviditelnou duši, tak i kromě

nás v přírodě rozeznáváme tělesné věci, jež chápati, vážiti

můžeme, a duševní jakés moci čili síly, ježto oněmi vládnou

a je jako oživujou.

§. 11.

Spůsoby těles. Všeliké tělesné věci na zemi můžeme

snadno rozděliti na tré hlavních tříd: buď je věc tuhá, buď

tekutá, buď větřitá. Spůsoby ty vztahujou se na jejich spo

jenství. Spojenství je buď tuhé, buď židké (tekutiny), buď

prchké (větřiny).

Spojenství. Abychom kus ledu rozřezali nebo roztloukli,

musíme na to více síly vynaložiti, než kdybychom chtěli vodu

na drobno, na kapky rozděliti. Z toho soudíme, že jednotlivé

částečky ledu pevněji v hromadu držej nežli částečky tekuté

vody. Za příčinu rozdílné té držebnosti pokládáme jistou zvláštní

spojebnou moc, jížto se jedna částečka ke druhé víže, a kte

rouž jmenujeme zkrátka s pojebnost. Tuhé věci mají do sebe

mnohem více spojebnosti nežli tekuté; a u větřitých, tu není

dokonce pražádné spojebnosti; mezi částečkami jejich vládne

spíše plachost či rozprchavost.

Živly. Z tuhých tělesných věcí je nejznámější i nejrošíře

nější zemská půda, z tekutých voda a z větřitých naše po

větří čili vzduch; příčina to, proč od dávných už věkův po

vstala mezi učenými domněnka, jako by všecko, co na světě je

tuhého, bylo svůj počátek vzalo ze země, co na světě je teku

tého, jako by bylo z vody, a co na světě větřitého, jako by bylo

ze vzduchu. A poněvadž i naše tělo skládá se z látek tuhých,
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vodných a větřitých, a tytéž tudy k našemu živobytí jsou nevy

hnutelně potřebny, proto jim dáno jméno živly. Jméno to i pů

vod jeho platí ovšem i podnes, neboť země, voda a povětří jsou

i ostanou po vždy tělesnými základy našeho živobytí. Však ale

živlům těm podkládán ještě jiný smysl, to smysl takový, jakoby

tytéž byly prvinami, z nichž všecko na světě je složeno. Tomu

ale není tak; skoumáním lučebníkův nalezlo se, že ani země,

ani voda, ani povětří nejsou prviny, nébrž že jsou to věci

složité, které ovšem v látky jednoduché čili v prviny rozložiti

se dají.

§. 12.

Nic na světě není mrtvé, všecko je činné aneb činnosti

schopné. Vyhodím-li kus železa do výšky, ono spadne zase zpět,

země ho k sobě stáhne, i ono samo stáhne se k zemi, jako ke

své máti: toť vzájemná přítažlivost hmot; ve vlhku železo re

zovatí, t. j. ono se slučuje s kyslíkem vzduchovým: toť působení

moci slučebné; mlnem může rezavé železo ze svého kyslíku vy

proštěno býti; mocí magnetickou nabude železo snahy, aby se

postavilo směrem od severu k jihu; mocí tepla může rozpuštěno

býti atd.

Přijímáť se sice kolikero sil, ježto tělesnými věcmi vlá

dnou: pravdě podobno ale, žeť to všecko jen jedna jediná síla,

která však na kolikerý způsob se projevuje. U člověka rozezná

váme takže jeho vůli, rozum, obraznost, pamět atd., a přece

jsou to všecko výjevy jedné a té samé duše. Hmotám je vro

zená jakási snážlivost k samočinnosti, jí je jen potřeba pobudky,

aby se projevila.

Jako podobenství této vnitřní a takměř duševní moci těles

možná považovati živel čtvrtý, oheň. Za prvinu oheň už ovšem

neplatí, neboť se dokázalo, že oheň je jen jakýsi výjev, povstá

\"; obyčejně za působením lučebním, při němž se jeví světlo

a teplO.

"čero těchto živlů jsou nám při konání lučebním nemálo

důležitými. Teplo je mocný podnět všelikých lučebních proměn;

voda zase předůležitý prostředek k rozpouštění věcí tuhých i

větřitých. A vzduch zasluhuje tak dalece obecného povšimnutí,

že skoro všecky lučební zkoušky, jež konáme, konáme ve vzdu

chu; vzduch se prokazuje přitom jednak jako pomocníkem, je

dnak i jako závadou. -
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§. 13.

Bezmála tři čtvrtiny naší země jsou pokryty mořem; v te

plých krajinách jest voda jeho tekutá, v studených tuhá (led).

Ve způsobu řek protéká voda i suchou zemi; voda vystupuje

jako pára do povětří i padá jako dešť opět na zem. Vodu na

lezáme ve všech třech spůsobách na zemi, t. tuhou, tekutou i vě

třitou (páru), jedno se proměňuje v druhé; a příčina proměn

těch jest ovšem teplo. Na vodě máme tedy nejlepší příležitost

seznati působení tepla.

Prostraňování teplem a teploměr.

§. 14.

Prostraňování věcí tekutých. Pokus. Dejme na

váhu malou baňatou láhvičku (baňatku), a na druhou misku dejme

broků, bobů atd., až by bylo v rovnosti; na to baňatku tu na

plňme vodou i zvažme: mnoho-li teď váží, to si pamatujme anebo

si zaznamenejme. Po té plnou tu baňatku vstavme na třínožku

a jednoduchým líhovým kahanem ji pospod zahřívejme, z počátku

SE s ní jenom sem a tam plápolajíce, aby se sklo

| náhle nezahřálo a snad nepuklo. Jak se bude
V voda zahřívati, bude i vystupovati a z části i

přetékati. Dojde-li konečně k tomu, že začne

voda vříti, odstraníme kahan, a láhvičku ne

cháme schladnouti; přitom bude voda klesati

i klesne hloub nežli stála před tím. Mnoho-li

z láhvičky vody vyteklo, to přezvíme vážením;

zvážíme-li láhvičku teď, shledáme, že váží as

Be- */, méně nežli prvé.

Hořícím líhem zahřeje se nejprv spodek láhvičky, a od toho

pak voda. Ohřátá voda se rozprostraňuje, horká voda žádá vět

šího místa nežli studená, ona tedy z části přetéká. Z toho také

jde, že horká voda je lehčejší nežli studená; žejdlík ledové vody

váží */, libry, žejdlík vřelé vody váží však o půl druhého lotu
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méně. Jak potom voda zase stydne, smršťuje se i stane se tudy

hmotnatější, těžší.

Podobně jako s vodou, jest to i s ostatními tekutinami, i

se všemi tuhými i větřitými věcmi. Můžeť se přijmouti za zákon

přírody, že zahřátím věci se rozprostraňujou, s chla

dnutím však že se smrštujou. Míra však takového pro

straňování nebývá vždy stejná; některé věci rozprostraňujou se

při stejném zahřátí více, jiné zas méně; líh na př. prostraňuje

se 2'/, silněji nežli voda, a rtuť zase 2*/,krát slaběji nežli voda.

Při tekutinách, ježto se prodávají podlé míry, bývá věc ta

v peněžitém ohledu kolikráte důležitá. Koupí-li na př. kdo za

letního parna 100 mázů kořalky nebo líhu, a prodává je pak za

zimního mrazu, proměří 4–5 mázů; naopak ale zase tolik vy

měří, jestliže v zimě koupil a v letě prodává.

§. 15.

Pokus. Abychom rozhosťování vody teplem tím

lépe pozorovati mohli, přispůsobme si do baňatky kor

kovou zátku (špunt); zátku tu kusem dřeva sklepáme,

až na tolik změkne, že se lehko do hrdla zastrčiti dá

a dobře přilehá. Do zátky té provrtáme pak do pro

střed kulatým pilníkem díru, a v díru tu, která ovšem

musí býti všemožně okrouhlá, zapustíme sklennou trub

ku; díra ta nechť je právě tak veliká anebo trubka tak

tlustá, by tato v díře trochu těsně vězela. Nyní na

lejme do láhvice právě tolik vody, aby, když do ní

| zátku zastrčíme, voda v trubce stála až po a, načež ji

#>podhříváme, jako při předešlém. -

Voda, která za předešlého pokusu působením horka z láh

vičky přetékala, bude zde v trubce vystupovati do výšky, to do

výšky tím větší, čím trubka je těsnější. Tím způsobem lze i ma

lounké rozprostranění učiniti oku patrné, a z toho možná pak

posouditi, zdali, i o mnoho-li tepla přibývá či ubývá, zkrátka láh

vička s takovou trubkou hodí se, aby se ní teplo měřilo. K mě

ření takovému užívá se však zvláštního nástroje, jemuž říkáme

teploměr.

§. 16.

Teploměr. Kdo by láhvičky oné s její trubkou za teplo

měr použiti chtěl, musel by si na ní naznamenati výšku, k níž

až voda dostoupila, když do varu přišla, a potom hloubku, k níž

až klesla, když ve sněhu vystydnouti se dala; a prostor ten

mezi nejvyšším i nejnižším tím stáním rozdělil by si pak na stejné

díly čili na stupně. Daleko výhodnější jest však, použíje-li se

na místo vody – rtuti, to proto, že rtuť tížeji se vaří i tížeji

zamrzá, a pak také že lehčeji teplo příjímá i lehčeji je pouští

nežli voda, čímž tedy změny tepla spěšněji ukazuje,
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Kterakže rtuťový teploměr vypadá, je z většího dílu našim

čtenářům známé. Hlavní při něm jsou dva stupně, t. stupeň varu

a stupeň mrazu. Prostor mezi oběma rozděluje se buď na 80

nebo na 100 dílů čili stupňů. U nás ve všedním životě potře

buje se vůbec teploměru osmdesátidílného Reaumurova (vysl.

reomyrºova); při vědeckých prácech však a ve Francouzích po

třebuje se teploměru stodílného Celsiova. Tohoto posledního, ja

kožto výhodnějšího k počítání potřebujeme i my v přítomném

spisu. Přidané ke stupním C ukazuje vždy, že je počítáno podlé

stodílného Celsiova. Ostatně kdo by si stupně tyto chtěl pře

vesti na stupně obyčejného osmdesátidílného, ten ať si zpomene,

že 5 stupňů stodílného platěj právě tolik jako 4 stupně osmdesáti

dílného; anebo ať znásobí počet oněch stupňů 4 a potom to

5 rozdělí.

K lučebním pokusům hodí se nejlépe kulatý teploměr,

rozdělený nad stupeň varový až do 300° C. Takový dá se

skrze korek prostrčiti a pak zandati do láhvi, v níž nějakou

tekutinu vyhřívati chceme. Stupně, vzdělané nad stupněm

varovým (nadvarové) musejí arci právě tak veliké býti jako

stupně podvarové.

Rtuť zamrzá při – 40° C. (čárka – znamená stupně

podmrazové); v půlnočních končinách naší země bývá však

zima až – 50° C., ba umělými prostředky můžeme spůsobiti

zimno až – 100° C. K měření tak vysokých zim tedy rtuťový

teploměr nestačí, tu se potřebuje teploměru líhového, t. j. teplo

měru, jenž na místo rtuti naplněn je barevným líhem. Samočistý

líh nezamrzá ani při zimnu – 100° C.

§. 17.

Rtuť vaří se při + 360° C.: rtutí naplněný teploměr ne

hodí se proto ani k měření výsokého horka. K měření silných

výhřevů používá se proto platinových prutů, neboť platina ani

tím nejprudším výhřevem našich pecí se neroztopí. Nástroj ta

kový slove žároměr. Palčivým zrcadlem anebo prostředky lu

čebními možná spůsobiti horko až ke 2000°C. Považme, jaké

to horko! horko vařící vody jest toliko 100° C.

§. 18.

Prostraňování tuhých těles. Vstrčíme-li studený hrnec

do kamen, a hrnec je právě tak veliký, že za studena jenom

tak prošel, toť jej horký nelze vytáhnouti, protože se horkem

něco rozprostranil. Zelízko, které rozžhaveno do cihličky plně

zalehá, hrká v ní, když vychladlo. V studené světnici má klavír

vyšší ton, nežli v teplé, neboť zimnem se struny smršťujou,
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a tím samým více napínají. Proto nesmějí se šíny na železných

drahách těsně k sobě přirážeti, aby měly zvůle letního času se

natáhnouti.

Křehké věci, na př. sklo neb porcelán mohou náhlým za

hřátím nebo schlazením tak se roztáhnouti nebo smrštiti, že až

prasknou.

Pokus. Oviňme na dvou místech láhev blízko

vedle sebe několikrát dohromady složeným papírem,

tak aby mezi oběma obvinky povstala úzká ulička,

zšíří as silného stébla. Obvinky ty ovažme pevně

špagatem, aby se tak snadno na strany nesmekly.

Uličku tu ovlíkněme teď motouzem (špagatem) a ta

hejme tak dlouho sem a tam, až se špagat přetrhne.

Nalejeme-li teď zčerstva do té uličky studené vody,

láhev v tom místě odskočí, tak jako by ji ustříhl.

Ostré kraje můžeme pak lehko pilníkem otupiti. Tím spůsobem

možná si z lékárnických i jiných láhvic nadělati sklenných nádob

a jimek, hodících se na chytání všelikých větřin i na rozpouštění,

na srážení i na jiné lučebnické práce.

Že dvě věci, z čerstva-li je o sebe šoustáme, se zahřejou,

je každému známé. Každý snad už měl příležitost sám na sobě

zkusiti, jak si může člověk ruce spáliti, jestliže se rychle po

provaze anebo po bidle dolu spustí; anebo snad také viděl, jak

kolo u vozu rychlou jízdou se zahřálo, nebylo-li dobře nama

záno. Rychlé tahání motouzu po sklenici působí rovněž, že v tom

místě sklo se silně zahřeje a motouz konečně se přepálí a pře

trhne. S takovým zahřátím jest ovšem spojeno i rozprostranění

skla. Naleje-li se medle v místo to studené vody, toť jak rychle

v místě tom sklo se schladí, hledí se i rychle smrštiti; avšak

tak rychle smršťuje se sklo jenom na povrchu, uvnitř není sklo

ještě tolik schlazené, tam tedy se méně smršťuje: následek toho

je, že sklo od povrchu se trhne; a ono trhne se tím spíše,

čím je tlustší. Kdyby se takto zahřáté sklo dalo pomalu schla

dnouti, nic by se mu nestalo.

Z toho můžem si dvojí naučení vzíti: 1) skleněné neb por

celánové nádobí, jehož k vaření potřebovati chceme, na př. kři

vule, mísky, kolby, baňatky nechť jsou tenké, zvláště ve dně;

a 2) potřebujeme-li jich, ať je nezahříváme a schladnouti nedá

váme než jen zvolna. -

Že láhev, když po ní špagatem jezdíme, se zahřeje, to po

skytuje lučebníkovi i lékarníkovi velmi snadný prostředek, by si

otevřel láhev, když, jako se často stane, skleněná zátka v ní tak

pevně drží, že ji ani kroucením ani klepáním vyndati nelze, tuť

netřeba než jen silný motouz okolo hrdla otočiti a pak ním tak

dlouho po hrdle jezditi, až hrdlo tak dalece se zahřeje, že po

volí, a zátka může se vyndati.
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Míra, kterouž se rozličné tuhé věci teplem roztahujou, jest

ovšem rozličná, tak jako i při tekutinách; na všechen způsob jest

ale roztahování a smršťování tuhých věcí skrovnější nežli věcí

tekutých. Mezi tuhými věcmi roztahujou se ještě nejvíce kovy.

Více však nežli věci tekuté a tím více arci nežli věci tuhé

roztahujou se teplem věci větřité; při větřinách je roztaživost

či prostranivost největší. Vezměm na př. v zimě měchýř, nad

měme jej jen as tak do polovic a pověsme jej pak k horkým

kamnům: tuť uvidíme, jak obsažené v něm povětří jej vydme.

Však pověsíme-li měchýř ten opět do zimy, on zase oplaskne.

Rozpouštění tuhých věcí teplem.

§. 19.

Rozprostraňování těles nalezli sme jako první obecnou účin

nost tepla; a však na tělesech tuhých pozorujeme z tepla ještě

jiný účinek: tuhá tělesa totiž, zahřejou-li se až k jistému stu

pni, měněj na mnoze svou dosavádní tuhou spůsobu, stávajíce

se tekutými, t. j. ony se rozpouštějí, rozlévají čili tajou.

Některé z tuhých věcí, prvé než se rozlejou, změknou, tak že

se jednotlivé kusy jich dají dohromady shnísti a spojiti, jako

na př. máslo, sklo, železo. Rozpálené sklo dá se ohýbati a ob

dělávati jako vosk, a železo dá se svářeti.

Pokus. Tenkou skleněnou trubku držme v hořejší díl

líhového plamene a točme ní zpovolna mezi prstami: když se

rozžhaví, stane se tak měkkou, že ji může dle libosti ohnouti. Tím

spůsobem může si každý snadno sám zhotoviti všeliké ty ohnuté

trubky, jakých k lučebnickým pokusům potřebuje. Na silnější

trubky jest potřeba líhového kahanu s dvojitým průtahem, jenž

ovšem daleko silnější vyhřev dává, nežli jednoduchý líhový kahan.

Přeřezávání sklenných trubek děje se pomocí malého tří

hranného pilníku. V místě, kde chceme, aby se trubka přelomila,

uděláme pilníkem malý vroubek, a zde pak trubku přelomíme,

táhnouce rukama od sebe.

Největší díl tuhých věcí však když roztekou, roztekou je

dním rázem; příklad toho máme na tání ledu, na rozpouštění

olova atd.



Vaření a vypařování věcí tekutých. 15

Vaření a vypařování věcí tekutých.

§. 20.

Var vody. Jak známo, zahřeje-li se voda až do jistého

stupně, vaří se.

Pokus. V dlouhaté sklence (dloužce) zahřívejme vodu nad

líhovým kahanem; do dloužky pustili sme několik drobýtků drtin

(pilin). Dloužku vezmeme hořejším dílem do

ruky a vrtíme ji z počátku několik minut mezi

prstami, tak aby plamen jejího spodku všude

?> stejně se dotýkal a stejně jej zahříval. Po

všimneme-li si přitom dobře vody, shledáme,

že drtinky podlé svrchní stěny nahoru vystu

pujou a podlé spodní stěny dolů sestupujou;

úkaz to, že ohřátá a tudy zlehčelá voda vy

- stupuje z důli nahoru, a chladná i tudy těžší

že klesá na její místo dolů; zkrátka voda se tu střídá čili

obíhá. Obíhání toto má za následek, že tekutina, zahřívá-li se

od spodu, mnohem spíše se zahřeje.

- Spůsob dloužek jest zde vyobra

zen; jsouť to dlouhaté sklenky s kulo

vatým dnem. Aby při vaření tak snadno

nepraskly, je třeba, by ve dně byly

stejně vydmuty a k tomu skla tenkého.

Aby dloužky ty bylo pohodlně ustaviti,

### k tomu slouží vykreslená zde jedno

| duchá polička.

Pokus. Opětujme předešlý pokus, ale na místo dloužky

vezměme baňatku, a do ní žádných drtin, aby voda zůstala prů

hledná. V krátce spatříme mnoho drobounkých bubli

nek po stěnách baňatky, které pomalu vzrůstati a do

výšky podnášeti se budou. Bublinky ty jsou vzduch,

který teplem se rozhosťujíc, z vody pryč uchází.

Každá studničná voda má v sobě něco vzduchu za

pitého, což jí dodává její občerstvující chuti; chuť ta

schází vodě odvařené nebo přestálé. Později, když

už voda hodného horka nabyla, je viděti na jejím

dně povstávati větší bubliny, které rovněž do výšky &

vystupují, avšak vystupujíc se menšejí i mizejí, prvé

než ještě povrchu dostoupily. Bublinky ty jsou vě

třitá voda (pára), kteráž přicházejíc ve svrchní, méně

horké vody se sráží a opět tekutou se stává. V mí

stech, kde bublinky ty mizejí, spadá voda pokaždé

dohromady, z čehož pochází ono zvláštní sičení, které
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vždy před varem slyšeti se dává. Prohřála-li se všechna voda až

do 100° C., pak bubliny její více po cestě se nesrážejí, nébrž do

stoupivše až na povrch, pobudou zde několik okamžení obklo

peny tenkou vrstvou vody, až tato pukne i zase nazpět klesne.

A toť tedy vaření vody. Voda vaří se při 100° C.; jiné teku

tiny vařej se spíše, líh na př. už při 80° C.; jiné zase tížeji,

rtuť na př. teprv při 360° C.

§. 21.

Vodní pára. Nad vařící vodou zdá se, že v láhvi je

prázdno, avšak tomu není tak, místo to je vyplněno větřitou vo

dou, kteráž obsažený zde vzduch odsud byla vytiskla. Větřitou tu

vodu nazýváme vodní páru. Pára ta jest skoro 1700 řidší

a lehčí nežli tekutá voda, neboť 1 žejdlík vody dá bez mála

1700 žejdlíkův páry od 100°C. V láhvičce je pára ta průhledná

i neviditelná, jakmile ale octne se z láhvičky ven, okazuje se

ve spůsobě bílého obláčku; obláček ten okazuje se tím silnější,

jestliže do láhvičky duje se skrze sklennou trubičku studený vítr.

Viditelnou stává se vodní pára jenom svým schlazením; schla

zením totiž sráží se pára v drobounké krůpěje neboli vodní buň

čičky, které však jsou tak lehounké, že v povětří se vznášejí.

Oblaka na nebi nejsou než jen taková sražená čili polo

zkapalnělá pára. Dalším srážením a vzájemným spojováním ta

kových buňčiček povstávají na posled krůpěje tak hrubé a těžké,

že více v povětří udržeti se nemohou a na zem dolů padají ve

spůsobu deště.

Teploměr vnořený do vařící vody ukazuje 100° C.; vno

řen do průhledné páry, nad vodou v láhvičce se nalezající, oka

zuje též 100° C.; a horko to se nezvýší, byť by kdo ví jak

dlouho vařil, anebo oheň ve spod kdo ví jak silný udělal. S vý

parem varovým jest to samé jako s táním ledu neb sněhu. Kdyby

dal kus ledu nebo sněhu v nádobě na horké kamna, bude led

ten i povstávající z toho voda pořád to samé zimno (0° C.)

ukazovati, dokavád v nádobě jen kousek ledu potrvá. Ledová ta

voda začne teprv tenkráte se ohřívati, když všechen led byl

roztál. V čem toho příčina? V ničem jiném, než že na roztání

ledu velikého množství tepla se zpotřebuje; teplo to vynakládá

se pouze na to, aby tuhé spojenství vody proměnilo se v židké,

k ohřátí však vody neb ledu ničím neprospívajíc. A tak jest ne

jenom, když přechází věc ze spojenství tuhého v židké, ale i

když přechází ze spojenství židkého v prchké, t. j. když se věc

rozvětřuje neboli v páru obrací. Slovem, aby nějaká věc ze spo

jenství tužšího převedla se ve spojenství řídší, k tomutě vždy za

potřebí velikého tepla, kteréž se všecko pohltí, aniž se tím te

plota věci samé zvýší. *
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§. 22.

Pokus. Ohnutou sklennou trubku, tak jako ji zde vidíme

vyobrazenou (kolenku), zapusťme kratším koncem do korkové zá

-* : / tky a druhým delším kon

***| cem založme ji do sklenice.

Do baňatky i do sklenice

nalejeme do každé 5 lotů

ledové vody; načež ba

ňatku na třínožce pozvol

nu zahříváme, až se voda

v ní začne vařiti. Přitom

však pozorujme čas, jak

dlouho potrvá, až voda

v baňatce do varu přijde,

za čas ten si zaznamenejme.

- - - Nyní nechme vodu v ba

ňatce|tak dlouho se vařiti, až i ve sklenici začne voda kypěti;

a čas ten si opět pamatujme. Srovnáváme-li oba ty časy do

hromady, nalezneme, že jsou si skoro roveň. Plodící se v baňatce

horká pára neměla jiného východu než jenom skrze trubku do

sklenice do její studené vody; zde však se srážela, a to tak

dlouho, až i tato voda na 100° C. se ohřála a vařiti se začala.

Obě sklenky potom zvážíme: v baňatce nalezneme, že je

o lot vody méně, a ve sklenici, že je o lot vody více. Lot vody

v baňatce proměnilo se v páru, a pára ta ve sklenici se srazila.

Nuže jediný ten lot páry, kteráž přece nic horčejší nebyla, než

jen 100° C., byla s to, aby 5 lotů ledové vody až do varu, t. až

do 100° C. zahřála. Odkud tolik tepla v páře? Právě tolik tepla,

co voda potřebuje, aby se obrátila v páru, tolik ho zase vydá,

když ta sama srazí se u vodu. -

Vlastnost tato vodní páry, že při svém srážení čili kapal

nění tolik tepla vydává, činí ji velmi příhodnou k vyhřívání vše

likých věcí, jež bychom jinak neradi, aby se připálily; neboť

pára v otevřených nádobách nemůže vyššího horka dosáhnouti

než jen 100°C. V lékárnách hotověj pomocí páry všeliké spařky,

odvary a výtažky; v mnohých domácnostech vařej parou jídla,

ve vinópalnách děje se vyhřívání parou; tak i v barvírnách a na

bělidlech potřebuje se páry k vyváření a barvení všelikých látek

ve vodě; a v mnohých fabrikách používá se páry k vytápění

dílen a příbytků, k vytápění sušáren atd.

-

§. 23.

Studený výpar. Nalejeme-li na šálek trochu vody, a ne

cháme ji tak na povětří státi, voda ta pomalu zmizí, v létě dříve,

v zimě později. Voda ta obrátila se v páru a do povětří se roz

ptýlila čili rozvětřila. Poněvadž rozvětření to stalo se od povrchu

2
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a jen ponenáhlu, nebylo z toho na vodě žádného hnutí pozorovati,

tak jako je pozorujeme na vařící vodě, kdežto takové rozvětření

děje se od vnitřku a kvapně. Větřitá ta voda čili pára uchází

do povětří neviditelná. Je-li povětří teplé, uchází jí více, je-li

studené, uchází jí méně. 100 měr studeného povětří– studeného

na 0° C., nepřijme do sebe nic více vodní páry než jen */, míry;

při 10° C. přijme jí však 1'/, míry, při 20° C. přijme jí 2*/, míry

atd. Má-li v sobě povětří něco vodní páry, ale nemá jí tolik,

co by na svou teplotu pojmouti mohlo, je s to, aby jí ještě více

pojalo. Kdyby na př. ve 100 měrách povětří od teploty 20° C.

bylo vodní páry jenom 1*/, míry, bude dychtivě vodní páru do

sebe pojímati, a mokré věci budou tedy v takovém povětří rychle

schnouti. Povětří, které na svou teplotu může ještě více páry

v sebe pojmouti, které parou je nedosycené, povětří takové jme

nujeme suché. Jestliže povětří právě tolik vodní páry v sobě

chová, co podlé své teploty pojmouti může, povětří takové sluje

vlhké; v povětří takovém mokré věci neschnou. Pakliže ale

dokonce nad to ještě více páry v sobě obsahuje, než co podlé

své teploty pojmouti může, vybytečná ta pára vyráží ve spůsobu

viditelných bublinek; a to jest, co jmenujeme: mlhou, je-li

nízko při zemi, a chmurou, oblakem neb mračnem, je-li

vysoko nad zemí. Sem také náleží připočísti: bílý kouř, vystu

pující v zimě z komínů, kouření od huby v zimě, kouření řek

a močálů za nastalého studena.

Aby nějaká věc usýchala, k tomu prospívá nejenom teplota

povětří, ale i jeho proudění. Potřebatě totiž, aby povětří, když

z mokré věci parou se napilo, opět se uklidilo a jiné sušší, ží

žnivější na jeho místo nastoupilo. Deštěm namoklá země vysýchá

mnohem spíše při nastalém větru. Proto je také potřeba sušárny

tak zakládati, aby v nich povětří jakýsi průtah mělo, aby, jak

páry se napilo, odcházelo a jiné suché na jeho místo přicházelo.

§. 24.

Že i na takové nenáhlé vypařování mnoho tepla vychází,

rovně jako při výparu varovém, o tom možná se následující

zkouškou dost dobře přesvědčiti.

Pokus. V malou trubku, na jejímž konci je vydmuta bam

#7 bulka, nalejme as do polovic vody; bambulku oviňme

kouskem vaty a nahoře ovažme. Smočíme-li pak ová

zanou tu bambulku do studené vody a mezi rukama

trubku vrtíme, tak jako vrtíme na př. měchačkou, za

nějakou chvíli pocítíme, ana trubka stydne, a ještě lépe

to seznáme, jestliže do trubky do její vody vstrčíme

\ teploměr: vodu tu shledáme o mnoho studenější nežli

) prvé. Ještě větší bylo by to vystydnutí, kdybychom na

místo vodou, pomokřili bambulku étherem (trestí); éther



Výpar tekutin. 19

í

totiž proměňuje se v páru (větrá) ještě mnohem spíše nežli

voda, a větráním jeho odjímá se bambulce i obsažené v ní vodě

tolik tepla, že tato až zmrznouti může i zmrzne, to i v létě.

Jak ostatně větráním neb osýcháním vody chladno se plodí,

to snad měl už každý sám na sobě příležitost zkusiti, to na př.

když vylezl z koupele, nebo když mu jeho šat zmoknul, aneb i

když v teplém pokoji, podlaha vodou se pokropila. Chladivý

účinek výparu jest spolu příčinou, že člověk může i v horkém

podnebí žíti, ba že může i horko 100° C. vydržeti, aniž se při

tom krev jeho zahřeje nad obyčejnou svou teplotu, t. nad

38–40°C. Člověk v takovém horku jen více se potí, a pot ten

proměňujíc se v páru, odjímá tělu přebytečné jeho horko. Fou

káme-li na lžíci horké polévky, ochlazujeme ji tím, že v ní pů

sobíme silnější výpar. V zimě naproti tomu dýcháme si na ruce,

abychom si je zahřáli; zahřátí to stane se tím, že vydýchaná

pára na studených rukou se sráží a tudy něco tepla ze sebe

vydává.

§. 25.

Přetahování. Voda obrací se v páru, a schytáme-li páru

tu, můžeme z ní opět vodu nabyti.

Pokus. Malou křivuli (skleněnou to baňku s dlouhým,

ohnutým nosem či hrdlem) naplníme do poly vodou a podhří

váme ji: povstávající tu vodní

pára bude ucházeti skrze hrdlo

křivule v nastavenou skleně

nou baňku (jímadlo); baňka

ta leží na misce, naplněné stu

denou vodou, aby vcházející

do baňky páry se schlazovaly

a srážely. Kvůli lepšímu schla

#" zování pokryjeme baňku hru

bým pijavým papírem, jejž po chvílkách studenou vodou polé

váme. Konání to nazýváme přetahování neb přehánění, a

dobytá tudy čistá voda slove přetahovaná (destillirtes Wasser).

Než obyčejná studničná voda je přetahovaná proto čistší, že

onano v sobě chová vždy něco zemných, solnatých částek, kte

réžto při přetahování nevětrajíce v křivuli ostávají.

Z větřitých věcí nejsou však všecky stejně větřivé; některá

zvětří lehčeji, některá tížeji: přetahování jest tedy spolu pro

středek, kterýmž se může méně větřivá věc odděliti od větři

vější. Větřivější líh neboli kořalka odděluje se tudy od méně

větřivé vody (při pálení neboli přetahování kořalky).

Ve velkém děje se takové přetahování ve měděných uza

vřitých kotlích; z kotle vede točitá truba (had) skrze chladící

káď, a v trubě té sráží se kořaleční pára, tak že prvé než konce

truby dojde, je už ztekutělá a dole vytéká. Poněvadž ale srá

2*
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žející se tou parou mnoho tepla se plodí, a voda v kádi tudy

brzo se ohřívá, je třeba se starati, aby voda v kádi pořád se

obnovovala, aby horká svrchem odtékala a studená spodem při

tékala.

Rozcházení tepla.

§. 26.

Propouštění º tepla. Pokus. Nalejeme dloužku skoro

plnou vody a držíme ji svrchním dílem nad líhový plamen: ne

bude to dlouho trvati, a voda začne se

svrchem vařiti, kdežto zespod ostane stu

dená. Kdybychom to samé učinili se rtutí,

tu by se rtuť brzo až ke dnu prohřála.

Jak viděti : skrze rtuť prostupuje teplo

snadně, skrze vodu skoro nic. Tak jako

* rtuť jsou teplu prostupné všecky kovové

věci; neprostupné pak anebo málo prostupné jsou kromě vody:

kamení, dříví, sníh, především ale věci kypré, jako: sukno, ko

žešina, sláma, papír, popel atd.

Teplu málo prostupné takové látky slovou též drži v ci

tepla, kdežto na proti tomu onyno snadno prostupné zovou se

vodivci aneb poušti v ci neb propustníci tepla. Pouštivci

proto, že jak snadno teplo přijímají, tak snadno je zase pouštějí.

Však to každý zná na železných kamnách: jak brzo železné

kamna se zahřejou, tak brzo zase vychladnou, přestane-li se

topiti.

Sáhneme-li na kus železa, které leží na slunci, a sáhneme

vedle toho na dřevo, rovněž osluněné, železo bude se nám zdáti

horčejší nežli dřevo; a na proti tomu kdyby totéž železo a

dřevo ležely ve stínu, bude se nám zdáti železo chladnější nežli

dřevo. Proč? Je-li železo teplejší než ruka, ono přepouští své

teplo ruce, a přepouští ho rychle; je-li však chladnější než ruka,

ono odjímá ruce její teplo, a odjímá ho rychle; proto se nám

v prvním případu činí horčejší a v druhém případu chladnější nežli

dřevo, kteréžto v takovém přepouštění a odjímání je velmi váhavé.

Co jsou drživci tepla, ty jen zvolna se prohřívají, za to

ale též jen zvolna chladnou. Z té příčiny držej ruské, z cihel vy

stavené kamna lépe teplo nežli kamna kachlové, a kachlové zase

lépe nežli železné. Drživců takových používáme za časté, jednak

abychom rychlému zahřátí, jednak ale i rychlému vystydnutí

zabránili. Skleněné neb porcelánové nádoby, v nichž něco vy

hřívati chceme, obkládáme pískem nebo popelem (písková lázeň),

aby takto jen z povolna se zahřívaly a ne tak snadno praskly
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Chceme-li v takovou nádobu něco horkého naliti, nalijeme z po

čátku jen málo a chvíli nádobou hýbáme, načež teprv ostatní

dolejeme. Vezměm-li horkou nádobu s ohně, je hlavní pravidlo,

aby se horká nádoha nikdá nestavila na kov nebo na kámen,

alebrž vždy na nějakou, teplo nepouštivou věc, na př. na slámu

(slaměný věnec), dříví, papír, sukno atd., jinak sice náhlým

schlazením nádoba snadno pukne, ba ona může i puknouti pou

hým studeným návanem vzduchu.

Aby se člověk od horkých kovových věcí nespálil, na př.

od železných dvířek u kamen, od cihličky, dává se jim dřevěné

držadlo. Dloužky neb jiné skleněné nádobky, v nichž něco va

řiti chceme, držíce je v ruce, ovineme v místě, kde je držeti

budeme, několikrát do kola papírem anebo špagátem, tak aby,

když sklo se zahřeje, mezi ním a mezi prstami nalezal se ně

jaký nepouštivec tepla.

Ostatně tak jako takoví nepouštivci nepropouštějí horko,

tak nepropouštějí i zimno. My se odíváme nejenom proto, aby

chom teplo našeho těla zadrželi, ale i abychom zadrželi i ven

kovskou zimu, by nemohla k tělu pronikati. Proto ovazujeme

pumpy, kašny, stromy slamou, i vidíme to rádi, když za tuhé

zimy polní osení je pokryto sněhem; a jiných takových případ

ností je nesčíslné množství.

§. 27.

Sálání tepla. Prostupovati může teplo skrz věci jenom

tak dalece, pokud jsou souvislé, anebo vespolek se dotýkají.

Však ale my cítíme teplo, třebas několik kroků od ohně nebo

od kamen stáli, a slunce zahřívá naši zem, ačkoliv od ní je na

mnoho milionů mil vzdáleno. Zahřev takový, činěný do dálky,

nazýváme sálání.

Pokus. Obalme tři sklenky papírem, jednu papírem stříbr

ným, druhou obyčejným psacím a třetí černým, pokoptěným. Vsta

víme-li ty tři sklenky na slunce, a vstrčeným do nich teploměrem

po chvíli jejich teplotu skoumáme, nalezneme, že černě obalená

sklenka nejvíce se zahřála, a stříbrně obalená nejméně. Cím to

je? přece byly všecky stejně na výsluní? To je tím, že svět

lých, lesklých věcí sluneční paprsky se nejímají, temných však

- a nelesklých věcí se jímají. A kde slunečné paprsky se jímají,

tam se budí teplo.

Podlé toho můžem si snadno vysvětliti, proč v černých ša

tech bývá nám na slunci více horko nežli v bílých; proč sníh

dříve roztaje, jestliže sme naň sazí nebo černé země natrousili;

proč víno neb jiné ovoce při černých zděch spíše zraje nežli

při bílých atd. > -

Nalejeme-li do oněch třech, papírem obalených sklenic

horké vody, a pozorujeme pak pomocí teploměru jejich chlad
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nutí, shledáme právě opak toho, co sme prvé shledali: počer

něné sklo vychladne nejdříve a stříbrně obalené nejpozději. Proč?

protože věci s temným, nelesklým povrchem, jak snadno k sobě

teplo připouštějí, tak snadno je i vypouštějí. Z té příčiny zůstane

káva v lesklé konvici déle horká nežli v špinavé, ukoptěné; tak

i kamna s polévanými, lesklými kachlemi držej déle horko nežli

kamna kachlů nepolévaných. To samé jest také při železných

kamnech, jsou-li vyleštěné či lité, chraplavé atd.

Sáláním tepla jsme s to, abychom si v přírodě ledacos vy

světlili, co by nám jinak bylo velikou zahádkou. Proč na př.

nerozpouštějí sluneční paprsky sníh na vysokých horách, kdežto

je přece slunci bližší nežli dole v rovinách? To je tím, že slunce

jen tenkráte zahřívá, když paprsky jeho padají na věc, která

se jich chápe, na př. na černou drsnou půdu zemskou. Sluneční

paprsky padají ovšem i na sníh; ale sníh, jakožto bílá, lesklá

věc nechápe se jich, on je odráží a zůstává přitom studen.

§. 28.

Povstávání rosy. Zahřál-li se povrch země, zahřívá se

od ní i povětří; ve dne jsou tedy dolejší vrstvy vzduchu vždy

teplejší nežli hořejší. Naopak je ale když slunce zašlo. Jak

snadno ve dne země se zahřívala, tak snadno v noci zase chla

dne. Povětří ale tak snadno nechladne, to podržuje svou vyšší

teplotu, již si ve dne bylo získalo, i v noci, a jen ve spod, kde

samé země se dotýká, tu se od ní schlazuje. Nuže schlazováním

tím srážejí se obsažené v něm vodní páry, a srážejí se na

zem a na rostliny, to ve způsobě drobných krůpějí. A to jest

rosa. S rosou tou jest to samé, jako když se studenou nějakou

nádobou, na př. se sklenicí vejdeme do teplého pokoje: ona se

opotí neboli porosí; v pokoji obsažená vodní pára, dotýkajíc

se sklenice, srazila se na ní. Schladne-li v noci půda zemská

až pod mrazový stupeň, sražená na ní pára neboli rosa zmrzne,

a to jest jíní.

Země chladne nejvíce, když noc je jasná a povětří tiché;

proto za takové noci bývá rosa nejhojnější. Oblaka na nebi, tak

jako bráněj, že se ve dne nemůže země dosti zahřáti, tak brá

něj zase v noci, že nemůže tolik schladnouti. Oblaka jsou to

samé, co sláma neb rohožka, jíž zahradník na noc mladé rost

liny pokrývá, aby nezmrzly. Země sálá v noci své teplo k obla

kům, a oblaka sálají své teplo zase k zemi. Za pošmourné, vě

trné noci bývá slabá rosa a mráz žádný.
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Rozpouštění a hlacení.

§. 29.

Rozpouštění. Voda je s to, aby všelikeré tuhé věci uči

nila tekutými a v sebe je tak pojala, že při tom ani své prů

hlednosti nepotratí. Pojetí takové nazývá se rozpuštění neboli

roztok. Dešťová voda, sáknoucí do země a skrze skaliny, na

lezá-li zde látky rozpustné, rozpouští je; odtud pochodí, že

skoro všecka studničná voda, když se vyvaří, zanechá po sobě

jakýsi zemný neb solnatý zbytek. Zbytek ten změní se mnohdy

vyvařením tolik, zvláště obnáší-li v sobě něco vápených částek,

že se ve vodě více nerozpouští, ale na dně a po stěnách ná

doby ve spůsobě kamenité kůry se osazuje. Karlovarské vřídlo

osazuje ze sebe tolik kamene, že vložené do něho věci v krátce

kamenitou korou se popínají a jako kamenějí. Má-li nejaká pra

menitá voda velmi mnoho látek v sobě rozpuštěných, zvláště ta

kových, které jakousi lečivou moc do sebe mají, na př. železa,

síry atd., taková slove mineralní či lečivá. Libra morské

vody chová v sobě as 1 lot rozpuštěných látek.

§. 30. -

Pokus. Do žejdlíkové láhvice dejme na lžičku hašeného

vápna a nalejme naň vody; láhvici zatkejme, míchejme ní ně

kolik minut a pak nechme pokojně státi, až se v ní vápno ustojí

a voda z úplna se učistí. Větší část té vody potom opatrně sle

jeme, aby z její ssedliny nic s sebou nevyšlo. Tím nabudeme

vápenné vody, kteráž je tak čistá jako obyčejná voda. Vá

pno rozpouští se velmi těžko ve vodě; 1 lot vápna (ovšem pá

leného neb uhašeného) potřebuje 600 lotů vody, aby se rozpu

stilo. Není-li dost vody, zůstane část vápna nerozpuštěna i osadí

se, jakožto těžší, ke dnu. Ze v oné vodě je něco vápna rozpu

štěno, možná seznati z její chuti. Chuť je louhovitá čili žíravá.

Jednu část vápenné té vody vlejeme do láhvičky a dobře

zatkanou schováme si až na další potřebu: voda ta zůstane čistá,

průhledná. Druhou část však vlejeme do sklenice a otevřenou

postavíme na povětří: brzo začne se voda kaliti a škraloupem

se popínati; jak škraloup ten zesílí, padne ke dnu. Za několik

dní se voda opět učistí: učištěna nemá víc žádné louhovité chuti.

Rozpuštěné v ní dříve vápno potkalo se na povětří s takovou

lučební změnou, že se stalo nerozpustným; ono se nalezne na

dně ve spůsobu bílé moučky.

§. 31.

Pokus. Kupme si u kupce lot lakmusu, dejme do láhvičky

a nalejme naň 6 lotů vody, i nechme na teplém místě tak dlouho
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státi, až voda tmavě zmodrá. Lakmus chová v sobě modrou

barvinu, kteráž ve vodě se rozpouští a již tedy voda vytáhne.

Mimo to drží v sobě lakmus něco zemných částek, které se ne

rozpouštějí a ve spůsobě rmutu na dně ostávají. Obě tyto látky

mohl by arci jako za předešlého pokusu, ustátím a slitím od sebe

odděliti; však ale oddělení takového lze ještě rychleji docíliti

z cezením. K tomu konci vystříhne

se z archu pijavého či prožíravého

papíru okrouhlý kus, který se na

kříž přeloží, a tak z něho udělá ná

levkovité cedidlo, které v skleněný

nalevák (trychtýř) se vsadí. Mezi

papír a sklo založíme několik dřevě

# ných neb skleněných roubíčků, aby

* papír na sklo těsně nepřilehal. Mimo

to třeba se též postarati, aby mezi

hrdlem naleváku a hrdlem láhve, do níž cedíme, byla jakás sku

lina, kudyž by z láhve povětří utíkati mohlo; jinak by sic do

láhve nic neteklo. Skulina ta spůsobí se nejprostěji kouskem

špagatu, který se v hrdlo láhve založí.

Papírové cedidlo ať není nikdá vyšší nežli nalevák, a pak

ať se dříve navlhčí vodou, prvé než se naň tekutina naleje. Pi

javý papír skládá se ze samých útlých, dohromady, splstěných

plátěných neb bavlněných vlákynek; mezi nimi nalezají se dro

bounké průlinky, skrze něž ovšem tekutina může se protáhnouti,

nikoliv ale částky tuhé, moučkovité; tyto tedy ostanou na ce

didle. Při psacím papíře jsou průlinky ty zalepeny klihem neb

škrobovým lepidlem; takový tedy na cezení se nehodí.

§. 32.

Pokus. Zcezeného toho lakmusového moku nalejeme část

na šálek a protáhneme skrze něj proužky čistého pijavého aneb

i poštovského papíru, protáhneme je několik po sobě, až patrně

zmodrají. Uschlé ty proužky schováme si do krabičky; jest to

modrý lakmusový čili zkusný papír. Papír ten má tu

vlastnost, že, smočen do octa, do citronové šťávy neb do jiné

kyselé tekutiny, zčervená. Tím spůsobem možná rozeznati,

zdali nějaká věc má do sebe jaké kyselosti či nemá, působí-li

kysele čili nic.

Pokus. K druhému dílu lakmusového moku dodáme po

zorně tolik citronové šťávy, až modrá jeho barva promění se

patrně v červenou. A červeným tím mokem pak rovněž papír

obarvíme a uschlý schováme. Červený ten papír slouží opět

k seznání věcí, jejichž povaha je opak kyselin, věcí to louhovi

tých, žírných. Věcmi těmi červený papír opět zmodrá, jakož

se o tom přesvědčiti můžeme, vstrčíme-li jej do vápenné vody

anebo do navlhčeného popele. -
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§. 33.

Pokus. Ke 2 lotům studené vody přidávejme tak dlouho

utlučeného sanytru, přitom pořád míchajíce, pokud se rozpouští:

rozpustíť se ho as */, lotu; co přidáme přes to, zůstane na dně

ležeti nerozpuštěné. Roztok takový nazýváme ze studena

sytý. Zahřejeme-li roztok ten až do varu, můžeme na novo

sanytru přidávati: rozpustíť se ho nad to ještě skoro 4 loty, prvé

než roztok se nasytí. Roztok ten sluje vřele nasycený.

Vnoříme-li do vřelého toho roztoku teploměr, on bude ukazovati

na teplotu as 108° C., kdežto v čisté vařící vodě ukazuje pouze

100° C. Všecky roztoky solnaté potřebujou ke svému

varu vyššího horka nežli čistá voda, a tytyž také

tížeji zamrzají. A tak jako se sanytrem, jest to se všemi

ve vodě rozpustnými věcmi: každá rozpouští se ve vodě jenom

v jistém určitém množství; bez mála při všech platí za pravidlo,

že v horké vodě rozpouštějí se více nežli v studené.

§. 34.

Hlacení. Pokus. Vlejeme-li za předešlého pokusu na

bytý horký roztok na porcelánovou, dříve ohřátou mi

stičku, a necháme jej tak pokojně státi, až vystydne, vy

raší se z něho posledně přidaný sanytr (4 loty) ve spů

sobě tuhé, ale ne jako moučka, nébrž ve spůsobu pravi

delných sloupků. Sloupky ty jsou šestistranné, nahoře

skosené na spůsob střechy. Jsouť to hlatě či hranoly

sanytrové.

Na každé hlati spatřujeme plochy, hrany a rohy, a každá

hlať vypadá, jakoby byla ze samých tří-, čtyr- neb vícehranných

kousků dohromady složena a jako schválně přibroušena. Ba pra

videlnost tu nalezáme i v jejím vnitřku, jakož to při mnohé

průhledné hlati pozorovati můžeme, držíme-li ji proti světlu a

zpovolna otáčíme, anebo také, pakliže takovou hlať roztlučeme,

kdežto pak jednotlivé z toho kousky tu samu pravidelnou po

dobu ukazují jako prvé celá hlať.

Jak viděti, i neživotné věci jsou nadány jakousi tajemnou

mocí čili snahou, kteráž je k tomu pudí, aby částečky jejich

jistým směrem, jistým pořádkem dohromady se sbíraly a uklá

daly, aby vytvořovaly tvary pravidelné. Onoť to rovně jako při

včele, která též svým přirozením je k tomu puzena, stavěti si

šestihranné příbytky; anebo jako zemáková rostlina je k tomu

puzena, aby vždy vyvodila pětilupínkový květ s pěti tyčinkami.

Aby ostatně nějaká věc pravidelně vyhlatiti se mohla, k to

mu je nevyhnutelně zapotřebí, aby byla buď tekutá anebo vě

třitá; neboť částečky její musejí býti nevázané, jim musí býti

volno, by dle chuti k sobě se přitočiti a po svém spořádati se

mohly. A k tomu je ovšem také třeba, aby se jim dalo času;
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čím zdlouhavěji se hlatě vytvořujou, tím pravidelnější bývají.

Z krásných těch hlatí, které z hloubi země vykopáváme, potře

bovaly mnohé jistě tisíce let, prvé než zcela vyspěly.

§. 35.

Pokus. Ze sanytrových oněch hlatí slejeme tekutinu, nad

mírným ohněm odkouříme (svaříme) ji, až na vrchu objeví se

škraloup: nyní ji s ohně vezmeme, a dřevěným roubíkem pořád

míchajíce, necháme schladnouti. I zde z tekutiny sanytr vyrazí,

ale ne více ve spůsobě hlatí, nébrž jako sanytrová moučka.

Slitá ona tekutina byl studeně sytý roztok sanytrový, ob

sahující v sobě as */, lotu sanytru. Odejme-li se roztoku tomu

vývarem tolik vody, že ostatek jen právě stačí, aby onoho půl

lotu sanytru za horka udržel rozpuštěna, tuť na chladnějším po

vrchu začnou se drobounké hlatě vymetati, ukazujíce se v po

době škraloupu: a toť je znamení, že roztok je vřele nasycen.

Kdyby se roztok ten nechal pokojně schladnouti, nabylo by se

rovněž tuhých hlatí; však míchá-li se, tuť v okamžení, jak hlatě

se metají, přelamujou se; a následek toho je: za zvolného mí

chání – hrubá moučka, a za čerstvého míchání – jemná moučka.

Hlacení takové slove hlacení překažené. Jiný patrný příklad

toho máme na cukru: kandis čili cukrkandl zná každý, toť vy

hlacený cukr. Kandis hotoví se z toho samého cukrového roztoku

jako cukr v homolích, jen že tamto nechá se pokojně schladnouti

a vyhlatiti, zde však se hlacení jeho překazí.

§. 36.

Pokus. Nasypme do vařící vody tolik domácí soli, co se

jen rozpustí, a nechme roztok ten vystydnouti: vyraší se z něho

něco drobných hlatí, mnoho ne, protože se sůl stejně snadno

i v tomtéž množství ve studené vodě rozpouští jako v horké.

Polovici toho roztoku odkuřujme nad líhovým kahanem, a druhou

polovici postavme někde na teplé místo: v prvním případu na

budeme nepravidelných solných drobků, v druhém případu ale,

ač teprv za několik dní, pravidelných, malých solných kostek

(krychliček).

§. 37.

Pokus. Rozpusťme ve vlažné vodě as na lžíci soli a sa

nytru, a roztok ten postavme na teplé místo, aby voda jeho po

malu se ztrácela: sůl i sanytr jsou ve svém roztoku ovšem úplně

promíšeny, však ale při svém hlacení oddělujou se opět úplně

od sebe. Sanytr raší se v dlouhých sloupcích, v nichž není ani

stopy po soli, a sůl zase raší se v kostkách, v nichž není ani

stopy sanytru. Částečky každého sbírají se dohromady a vyhla

cujou se po svém, tak jakoby druhého ani vedle nebylo.
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§. 38.

V našem podnebí tuhne voda toliko času zimního, a známo

je, že sníh a led je kolikrát složen z těch nejpravidelnějších

hlatí. Mimo to nalezáme vodu ve spůsobě tuhé i v mnohých

jiných věcech, kde bychom ji jistě nehledali. V 1 libře železné

rzi na př. je obsažímo skoro 6 lotů, a v libře na sucho uhaše

ného, rozpadlého vápna 8 lotů vody: a přece je železná rez

jakož i hašené vápno docela suché. Voda ta jest zaloučená

či lučebně zajatá; pro velikou svou družebnost k oněm lá

tkám spojila se s nimi tak vroucně, že přitom až své bývalé

povahy pozbyla. Sloučenina jakés tuhé věci s vodou slove

vodan (hydrat). I v mnohých solích nalezá se voda takto

zaloučena, jakož toho příklad máme na známé Glauberské soli

(Glauberce).

Pokus. Dejme lot hlacené Glauberky na teplé místo: brzo

bude potráceti svou průzračnost a rozpadne se posléze v bílou

moučku, která sotva */, lotu vážiti bude. Co se z ní ztratilo,

byla pouze voda. Z toho spolu vysvítá, že voda to byla, co

Glauberské soli její průzračnosti a hlatité tvářnosti dodávalo.

Z té příčiny nazývá se taková voda, poněvadž na její přítomnosti

záleží hlatní tvářnost mnohých solí: voda hlatební. Sanytr

a domácí sůl, kdyby se s nimi stejně naložilo, neztratěj nic ze

své váhy, aniž se stanou neprůzračnými nebo zmoučkovatěj:

v těch není žádné zaloučené vody.

S lo ž en í v ody.

§. 39.

Kromě elektrického mlna, jež ve velkém ve spůsobě blesku

a hromu obdivujeme, a v malém – třením rozličných věcí zplo

diti dovedeme, rozeznáváme ještě jiný spůsob mlna, mlna to sic

toho samého, ale jinače zplozeného, totiž mlno Galvanské.

Mlno to nabylo pro lučebnictví převeliké důležitosti, neboť jím

jsme s to, abychom s málo výmiňkami skoro všecky sloučité věci

v jejich prviny rozloučili. -

Tím spůsobem možná na př. rozloučiti vodu.

Svedeme-li dráty od galvanského přásla do vody,

voda bude se rozlučovati ve své prviny, t. v ky

slík a vodík. Kyslík a vodík jsou větřiny čili plyny,

a mohou se každý pro sebe schytati, to spůsobem

zde vyobrazeným: oba dráty vedou se totiž do

nádobky s vodou, každý pod jednu dloužku, kte

ráž se dříve vodou naplnila. Od jednoho drátu (+)
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bude se vyvinovati kyslík, a od druhého drátu (O)

bude se vyvinovati vodík. Co nahoře v obou dlouž

kách vidíme jako prázdno, to jest obojí ten plyn,

který se byl nahoře nashromáždil a odtud vodu

dolů stlačil. Jak viděti, vodíku nashromáždilo se

dvakrát tolik co kyslíku. A voda jest skutečně

sloučenina z 1 míry kyslíku a 2 měr vodíku.

Z jednoho žejdlíku tekuté vody nabyl by rozlou

čením jejich skoro tisíc žejdlíků plynu kyslíko

vého a skoro dva tisíce žejdlíků plynu vodíkového. Přijdeme-li

do kyslíkového plynu s doutnajícím oharkem, on se vznítí a hoří

plamenem jasným; přijdeme-li však s hořící loučkou do plynu

vodíkového, loučka shasne, za to ale chytí a hoří plyn sám.



Neko vy.

První třída: Živočné.

Kyslík,

Sauerstoff, 0aygenium.

(Veta = 100. – Hmotn. = 1,1. – Značka = K, lat. 0.)

§. 40.

Kdoby kyslíku chtěl vydobyti větší množství a chtěl si

ho dobyti z vody, potřeboval by k tomu velmi mocného gal

vanského ústroje. Leč kyslík dá se i jiným, snadnějším spůso

bem pro sebe vydobyti, to spůsobem následujícím: -

Pokus. Do dloužky, spíš něco delší a ne tuze úzké, vsy

peme 109 gramů červeného rtutěnu (rothes 0uecksilberoxyd)

surového, a otvor zandejme

korkem, skrze nějž sme byli

zapustili skleněnou trubku,

ohnutou na spůsob CS-Z

(ohnoutku); druhý konec

ohnoutky založíme do mísy,

naplněné vodou. Ohnoutku

N zavěsíme buď na špagat neb

na drát, anebo ji zapneme

do svěradla držáku. Držák

ten jest dřevěný stojan,

opatřen nahoře posouvatel

# ným svěradlem, do něhož

se skleněná trubka neb jiná

hrdlatá nádoba, na př. kři

vule, velmi pohodlně za

pnouti dá. Přidaný výkres ukazuje dost patrně takový držák, jakož

i spůsob, kterýmž se věc do něho zapne.
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Nyní dloužku ode spod zahřívejme – to tak dlouho až

všechen rtutěn zmizí. Pozorujíce proměny jeho, spatříme, jak

přibývajícím horkem červená jeho barva bude se měniti v čer

nou; z ohnoutky pak budou mezi tím vystupovati bubliny, které

v nastavenou sklenku schytáme. Sklenku tu naplnili sme dříve

vodou a překlopili ji držíce při tom otvor její zandaný dlaní

anebo tabulkou skla. Dlaň nebo tabulku tu odundáme teprv

když sme sklenku do vody byli pohrouzili: tím spůsobem zů

stala voda ve sklence, a teprv když potom bubliny do ní vy

stupujou, a nahoře se shromážďujou, stlačuje se v ní voda

dolů. Vytlačila-li se ze sklenky všecka voda, tuť pod vodou

zandá se sklenka korkem a vezme se pryč; načež nad

ohnoutku může se naklopiti druhá, rovněž napřed vodou na

plněná sklenka, ba trvá-li vyvijení plynu déle, může se na

klopiti i třetí, čtvrtá atd.

Bublinami těmi uchází nejprv vzduch, jenž ve dloužce a

v ohnoutce se nalezal, a horkem rozprostraněn uchází. Po té

přichází plyn kyslíkový; plyn ten má svůj původ ze rtutěnu,

v němžto se nalezal zaloučen. Žeť to kyslík, o tom možná se

lehko přesvědčiti, přijdeme-li do něho doutnající loučkou, loučka

se v něm vznítí a živým plamenem hoří. Za roveň dělá se v ho

řejším díle dloužky lesklé kovové zrcadlo; zrcadlo to jest čistá

rtuť, druhá to prvina rtutěnu.

Jak mile všechen rtutěm zmizel, vyndá se ihned ohnoutka

z vody, a dloužka nechá se schladnouti; načež se osedlá po

jejich stěnách rtuť pírkem smete. Zvážíme-li rtuť tu, ona bude

vážiti 101 granů; rtutěnu bylo 109 granů, scházejících z toho

8 granů byl kyslík. Červená moučka rtutěnu byla tedy složena

z lesklého, těžkého kovu a z větřiny – dvou to tak rozdílných

látek! Kdybychom obojí dali svým spůsobem opět sloučiti, po

vstal by z toho na novo červený rtutěn. Nyní srovnejme však

vlastnosti rtutěnu s vlastnostmi rtuti a kyslíku – jaký to rozdíl!

vlastnosti těchto pominuly, přišly zcela v zapření.

§. 41.

Pokus ten ukazuje spolu moc tepla; neboť zvýšené teplo

to bylo, čímž se stalo, že rtuť od kyslíku pustila, že vzájemný

jejich svazek byl přetržen. Věc tu můžeme si as takto vysvět

liti: vzájemná družebnost látek působí toliko v největším blíz

ku, působí jen tenkráte, když částečky jejich co nejtěsněji ve

spolek se dotýkají: muže těsnému tomu dotýkání působí teplo na

odpor; teplem, jak víme, věci se rozprostraňujou, t. j. částečky

jejich od sebe se oddalujou: stane-li se medle, že částečky ty

na tolik od sebe se oddálej, že sdružná jejich přítažlivost více

působiti nemůže, pustěj od sebe a jsou odloučeny. Odloučení
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takové bylo zde ostatně tím snadnější, protože jak kyslík tak i

rtuť, dodá-li se jim horka, hledí se rozvětřiti; a větřivost ta

působí družebné moci ovšem na odpor.

§. 42.

Nyní máme jednu neb několik láhví, naplněných kyslíkem

– co na něm spatřujeme? nic; kyslík jest tak neviditelný jako

naše povětří, on je bez barvy, bez chuti, bez vůně. Kterak se

tedy o jeho bytosti přesvědčiti? velmi lehko.

Pokus. Napalme loučku a sfoukněme, na povětří, by dout

mající ten ohárek dost brzo zhasnul: vstrčíme-li jej však do

láhve s kyslíkem: oharek se vznítí a bude nějaký čas velmi

silně, plamenem přejasným hořeti. To samé stane se, kdybychom

kousek hubky nastrčili na drát a napálenou drželi ji v kyslíkový

plyn: hubka zahoří živým plamenem, kdežto, jak víme, na po

větří toliko doutná. Dodalo-li se dřevu neb hubce vyššího horka

(napálením), povzbudí se jejich družebnost ke kyslíku, tak že se

s ním velmi dychtivě slučujou, následkem čehož povstává teplo

i světlo. Slučování to neboli hoření trvá tak dlouho, až všechen

kyslík je stráven, t. s věcí zaloučen, načež hoření přestane.

Zplodina takového shoření (s kyslíkem sloučené dřevo) jest vě

třina, a však větřina taková, že v ní nic nehoří, a cokoliv by se

do ní dalo hořícího, že v ní všecko shasne.

Kdybychom sklenicí tou několikráte v povětří máchnuli,

vyjde z ní její spálená, nehořlavá vetřina a na její místo na

stoupí obyčejný vzduch; ve vzduchu pak nalezá se jistá část

kyslíku a hořící loučka může tedy opět ve sklenici nějaký čas

hořeti. Loučka bude tu však daleko zdlouhavěji i mnohem ne

jasněj hořeti nežli prvé v samočistém kyslíku; proč? protože

ve vzduchu jest jen pátý díl kyslíku. V čistém kyslíku musí tedy

věc 5krát čerstvěji i 5krát silněji hořeti nežli v pouhém povětří.

§. 43.

Pokus. Poněvadž hotovení kyslíku ze rtutěnu přijde poně

kud draho, je prospěšněji použiti na to chloranu draslen

ného (chlorsaures Kali). Chloranu toho vezmeme 100 gramů,

a vyhříváme jej tím samým spůsobem, jako sme učinili za pře

dešlého pokusu: sůl ta rozteče se brzo horkem a začne se va

řiti. Jak se začala vařiti, udělá se plamen trochu menší, aby

vařící se sůl tuze nekypěla. Pakli by se ku konci, kde teklina

ta houstne, něco z ní bylo na hořejším chladnějším díle dloužky

osadilo, přiblížíme se k místům těm s plamenem kahanu, až připeklá

sůl zase dolů steče. Jak brzo zpozorujeme, že z ohnoutky více

žádný plyn neodchází, i hned ohnoutku z vody vyndáme,
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§. 44.

Chceme-li u větším množství kyslík neb jinou větřinu do

bývati, bylo by obtížné, kdybychom nastavenou na to sklenici

neb jich více chtěli rukama držeti; obtížité vyhoví se nejlépe

následujícím seřízením. Vezměm tašku nebo prkénko anebo plech,

několik palců zšíří a tak dlouhý, aby se

vešel do misky, již k takovým pokusům po

třebovati chceme; do toho plechu neb pr

kénka uděláme u prostřed malou okrouhlou

#díru. Plech ten založíme do misky, tak aby

S-=* byl jako můstek, a do misky nalejeme tolik

vody, aby as na prst nad můstkem stála. Nad díru nastavíme

jímací sklenici, naplněnou vodou, a pod díru založíme konec

ohnoutky, tak aby vycházející z ní plyn nemohl než jen nahoru

do sklenice. Seřízení takové slove plyn opudná mísa neb

vana. Kde se o to jedná, aby se nějakého plynu veliké množ

ství ushromáždilo, i pak aby se ním lehčeji zkoušky činiti daly,

potřebuje se k tomu cíli zvláštních nádob, nazvaných plyno

jemy (Gasometer).

Na obyčejné malé zkoušky hodí se zajimadlo všeliká skle

nice neb láhev, nejraději láhev širokohrdlá, nazvaná sklenice

cukrářská, anebo také sloupavka. Sklenice taková vstaví se na

můstek, naplněná vodou, vzhůru dnem. Je-li mísa dosti hluboká,

stane se takové naplnění v míse samé: sklenice se totiž do ní

pohrouží, a když naběhla plná vody, obrátí se vzhůru dnem a

všoupne se na můstek.

Ostatně kdo by chtěl, mohl by na místo

můstku použiti i následující plechové škejble.

Nad prostřední díru nasadí se jímačka a skrze

postranní díru založí se ohnoutka.

§. 45.

Chloran draslenný chová v sobě ve 100 gramech as 40

gramů kyslíku; kyslík ten záhřevem se vyprošťuje a uchází. Ve

rtutěnu bylo ve 100 dílech jen asi 8 dílů kyslíku: z chloranu

nabudeme tedy 5krát tolik kyslíku co předešle ze rtutěnu. Kdy–

bychom na schytání kyslíku vzali žejdlíkové sklenice, můžeme

jich 5 naplniti, a v každé sklenici bude pak asi 8 gramů neboli

20 krychlových palců kyslíku.

Strany draslenno-chloranu musíme ještě podotknouti, že

tře-li se silně, nebo dodá-li se k němu sirnovky (Schwefelsäure),

strašně vybuchne; při naší zkoušce však, učiníme-li jak

udáno, není se žádného nebezpečenství obávati. Třeba jen hle

děti, aby sůl ta byla čistá, aby se do ní nic nenatrousilo, na

př. kousků papíru, dřevených tříštěk, uhlí neb prachu; neboť

těmi věcmi sůl též vybuchuje, jsouc zahřátá.
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§. 46.

Pokus. Co po vyhnání kyslíku zbude v dloužce solnatiny,

na tu nalejeme teplé vody, i dáme na teplé místo, až se vše

chna rozpustí. Necháme-li roztok ten státi na teplých kamnech,

aby se z něho jeho voda pomalu ztrácela, budou z něho vyrážeti

drobné krychlovité hlatě (draslíko-chlorenu). Draslenno-chloran

hlatí se v tenkých tabulkách či lupínkách, byv však vypálen hlatí

se v krychlích (kostkách). Rozdílné to vyhlacení ukazuje už, že

s draslenno-chloranem musela udáti se podstatná změna; jaká to

ale změna? vizme: draslenno-chloran jest sloučenina podvojná:

skládající se z draslenu a z chlorovky; a draslen opět je složen

z draslíku a kyslíku, a chlorovka z chloru a kyslíku. Však ale

vizme následující sestavení, to nám to nejlépe objasní.

Draslenno – chloran skládá se:

draslíku draslíko-chloren
z draslenu | := (ostane).

?

#~*z chlorovky } kyslík [ujde).

Zkoušky s kyslíkem.

§. 47.

Pokus 1. Napíchněme na drát kousek dřevěného uhle a

držme jej do svíčky, až se rozžhaví, načež jej vnoříme do

sklenice, naplněné kyslíkem: uhel se hned vznítí i bude živým

plamenem hořeti. Vnoříme-li na to do sklenice, když uhel v ní

dohořel, kousek pomokřeného modrého lakmusového papíru (§. 32),

on v ní zčervená. Důkaz to, že sloučením uhle s kyslíkem zplo

dila se větřina kyselá; větřina ta sluje uhelka (Kohlensäure).

Zahraďme láhev, a zamíchavše ní několikráte, odstavme ji stranou.

§. 48.

Pokus 2. Přidělejme si na drát kousek síry, a zapálenou

držme ji do druhé sklenice: síra bude tu hořeti krásně modrým

plamenem. Větřina, která tu spálením síry a kyslíku

ploditi se bude, čpí velmi pichlavě do nosu, a vnořený

do ní povlhčený modrý papír rovněž zčervená. Patrnoť,

že větřina, ta jest povahy kyselé; nazýváť se syr

natka (schweflige Säure). I tuto sklenici zahradíme,

a na další potřebu ji schováme.

3
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§. 49.

Pokus 3. Vezměm as jako hrách veliký kousek kostíku

(fosfor). Pro snadnou jeho zápalčivost uřízli sme kousek ten

z kostíkového roubíku pod vodou, načež sme jej přitlačeným

pijavým papírem dobře osušili. K tomu vezměm teď kousek

křídy, do níž sme byli důlek vyhloubili, a do toho důlku vložíme

onen kostíkový drobek; křídu pak samou přidělali sme na drát,

jejž sme do dřevěné příčky tak zapustili, že když jej i s kostíkem

do láhve spustíme, kostík se nalezá něco málo pod

polovici v láhvi. Nuže, učiníme-li tak, a kostíku, nale

zajícího se v láhvi, dotkneme se drátem, jejž sme na

svíčce rozžhavili, kostík se vzejme i hoří plamenem tak

jasným, že až oči přecházejí; onoť to takměř jako ně

jaké slunce, kteréž se pomalu zahaluje v oblak, až

#e uhasne. Láhev přitom naplní se bílým kouřem. Kouř

ten jest kostík, sloučený s kyslíkem; vnořený do něho

modrý lakmusový papír modrá; sloučenina ta jest povahy kyselé,

i slove kosťovka (Phosphorsäure). Necháme-li láhev nějaký

čas pokojně státi, kouř její osadí se ke dnu, t. j. zapije se do

vody, ježto na dně láhve se nalezá; voda nabude tudy chuti

kyselé.

§. 50.

To samé, co sme nalezli při bezchutném uhlí, při bezchu

tné síře a kostíku, t. že svým sloučením s kyslíkem nabyly vlast

ností kyselých, to samé nalezáme i při mnohých jiných prvinách:

i jiné prviny, sloučej-li se s kyslíkem, stávají se kyselými. Od

tud dostalo se také kyslíku jmeno: kysloděj čili kyslík, po la

tinsku orygenium.

Zatím ale ač mnohé sloučeniny kyslíkové jsou povahy ky

selé, přec jimi nejsou všecky; ba největší dil sloučenin kyslí

kových jsou povahy nekyselé, povahy spíše opáčné, žírné. Pří

klad toho měli sme na rtutěnu: rtutěn jest rovněž sloučenina

kyslíková, ale sloučenina nekyselá, žírná, jest to kyslen rtuťový.

Nekyselé takové sloučeniny vyznačujeme koncovkou mužskou:

kyslen (kyslen rtuťový či skráceně rtutěn). Kyselé však slou

čeniny kyslíkové vyznačujeme koncovkou ženskou: kyslina

(kyslina uhlíková, sirnatá, kostíková, čili zkráceně: uhelka, sir

natka, kosťovka). Mužské neb ženské pojmenování nějaké ky

slíkové sloučeniny vyznamenává tedy spolu, zdali je povahy žírné

neb kyselé.

Kdybychom ostatně sloučeninám kyslíkovým chtěli dáti ja

kési společné jméno bez ohledu na to, jsou-li povahy kyselé

neb nekyselé, nezbývalo by než jmenovati je kyslo; kyslo jest

rodu středního (ani mužského, ani ženského). Kyslina byla

by podlé toho kyslo kyselé, a kyslen by bylo kyslo nekyselé.
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Pokysliti neb okysliti (orydiren) znamená tolik, co s ky

slíkem sloučiti.

§. 51.

Pokus 4. Kousek sodíku (Natrium) přitlačme na drát,

a nechme tak několik hodin v láhvi, naplněné kyslí

kem, viseti: sodík promění se v bílou hmotu, rozpou

štějící se lehko ve vodě. Roztok z toho chutná louho

vitě, žíravě, podobně jako vápenná voda. Modrý

lakmusový papír, smočený do téhož roztoku, nemění

svou barvu; červený však v něm modrá. Zdeť tedy

zplodila se sloučenina nekyselá, žírná, t. kyslem sodí

<- kový, neboli skráceně s oděn (Natriumoxyd). Roztok

* soděnu toho schováme si až k další potřebě.

Sodík je tak náramně dychtiv kyslíku, že se s ním slučuje,

i když na povětří leží. Proto chceme-li jej neporušeně uchovati,

musíme jej chovati v tekutině, v níž žádného kyslíku není. A te

kutina taková jest kamenný olej (Steinöhl).

§. 52.

Pokus. Kousek tenounkého železného drátu ovineme okolo

tenkého brka neb proutku, tak aby, když proutek vytáhneme,

byl z toho dutý, šroubovitý závitek. Hořejší díl téhož závitku

zaděláme v dřevěnou příčku, jako při pokuse 3., a na

spodní konec napíchneme malounký kousek hubky.

Napálivše hubku tu, vnoříme ji s drátem do kyslíku:

hubka zahoří a od ní chytí i drát i bude hořeti le

skem velmi jasným, sršíc jiskry ze sebe. Jiskry ty

jsou spálené či pokyslené železo (okuje), a ony jsou

| tak rozžhaveny, že padajíc na dno do skla se vpalují;

proto je také potřeba, by láhev se nerozpraskala, aby

na dno nalilo se prv trochu vody.

Ještě pěkněji vypadne však takovýto pokus, vezme-li se na

místo drátu pružinka neboli péro od hodinek, protože u tohoto

je ještě víc povrchu nežli při drátu. K tomu konci vypálí se

péro nejprv a pak šmirglovým práškem jeho povrch se odrhne,

aby byl čist, načež se na roubíček navine a ostatek s ním na

loží jako s drátem. Žhavost drátu neb péra pochází ovšem

z kvapnosti, s jakouž se železo s kyslíkem slučuje. Povstalé

z toho železné kyslo nerozpouští se ve vodě, a z té příčiny ne

působí žádnou změnu ani na modrém ani na červeném lakmuso

vém papíře. Však kdyby se rozpouštělo, působilo by podobně

jako soděn, t. j. červený papír by modřilo. Proto jest kyslo to

kyslen, t. kyslem železný či zkrátka: železen (Eisenovyd).

Kdykoliv dáme nějaké prvině koncovku en, yždy pod tím vy

3
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rozumíváme kyslen: železen vyznamenává tolik co železo-kyslen;

soděn tolik co sodíko-kyslen.

Kysleny, shodující se ve svých vlastnostech se soděnem

nebo železnem, nazývají se žířeny či žírné kysleny (Basen,

basische 0ryde). Největší díl sloučenin kyslíkových s kovy jsou

kysleny žírné čili žířeny.

§. 53.

Popsanými zde pokusy vznikla snad u mnohého otázka:

mnoho-li pak asi vyšlo uhlí, síry atd. na oněch 8 gramů kyslíku,

obsaženého v každé láhvi? Odpověd na to je: od každého vy

šlo jiné množství, t. j. každá z těch látek sloučila se s kyslíkem

v jiném množství.

Sloučiloť se totiž:

gr. kyslíku s 3 gr. uhle v 11 gr. uhelky,

3) 39 s 8 „ síry v 16 „ sirnatky,

39 s 6'/, „ kostíku v 14'/, „ kosťovky,

% s 23 „ sodíku v 31 „ soděnu,

% s 20 „ železa v 28 „ železnu,

33 je ve vodě sloučeno s 1 gramem vodíku v 9

granů vodíko-kyslenu (vody).

Uhelku možná všelikým jiným, docela rozdílným spůsobem

zhotoviti, vždy ale nalezneme ji tak složenou, že na 8 gramů

kyslíku přijdou 3 grany uhle; a tu samou určitost nalezáme

při všech jmenovaných sloučeninách, ba my ji nalezáme při všech

jakýchkoliv jiných sloučeninách, každá sloučenina má svou jistou

míru, v kteréž její prviny jedna s druhou jsou sloučeny. Jest to

zákon přírodní, že věci se neslučujou, než jen v jistých

nezměnitých mírách a váhách. A váha neb míra každé

věci, jíž je potřeba, aby se s jinou sloučiti mohla, jmenuje se

její veta. Říká se: Veta k vetě, či veta za vetu; což znamená

tolik jako rovné k rovnému anebo rovné za rovné.

•

:

§. 54.

Pokus. Tekutina ve sklenici 3) červenila modrý papír a

chutnala kysele, a tekutina ve sklenici 4) modřila zas červený

papír a chutnala louhovitě. Přilévejme ode druhé pomalu k první,

na posled jen po kapkách, a smíšeninu tu zkoušejme častěji

proužkami modrého a červeného papíru: přijdeť doba, kde ani

modrý ani červený papír, smočen v onu tekutinu, nebude se mě

niti. Okusíme-li tedka z té tekutiny, nepocítíme z ní ani kyselé

ani louhovité chuti, nébrž chuti poněkud solnaté. Říká se, že

je vyrovnáno (neutralisirt). Kosťovka sloučila se se soděnem,

i zplodila s ním věc novou, která nemá více žádné podobnosti

s látkami, z nichž je složena. Abychom povahu nové té věci tím

|
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lépe seznali, potřebujeme roztok její dáti někam na teplé místo,

a tak dlouho stát nechati, až se z něho všechna voda vytratí:

pozůstaneť věc v nádobě pod spůsobou malých hlatí. Věc či slou

čenina ta slove kosťan s oděnný (phosphorsaures Natrium

oxyd). Podvojné či druhonásobné takové sloučeniny vyznaču

jeme kocovkou an, a dohromady zahrnujeme je pode jmenem

slučan (Salz). Je-li slučan takový ve vodě rozpustný, jako na

př. přítomný kosťan soděnný, slove též sůl neboli spíše solan.

s. 55.

Pokus. Do sklenice, v níž z pokusu §. 47. vězí uhelka,

přilejme trochu vápenné vody (§. 30) a zamíchejme: tekutina

zmlekovatí, a necháme-li ji pokojně ustáti, ustojí se z ní bílá

moučka. Vápno ve vápenné vodě (vápněn) jest kyslem žírný ro

vně jako soděn; sloučí-li se vápněn ten s uhelkou, to do vy

rovnání, zahladí se rovněž kyselá i žírná vlastnost obou složní

kův. Slučan ten sluje uhlan vápenný (kohlensaurer Kalk).

Slučan ten jest to samé co křída, nebo vápenný kámen neb

mramor. On jest ve vodě nerozpustný: proto také, jak se plodí,

vyráží z vody, t. působí zákal, jenž pomalu na dně se osazuje.

Že při tom uhelka skutečně mizí a v tuhé se sráží, o tom mů

žeme se přesvědčiti, zandáme-li láhev tu palcem: palec bude

tlačen do vnitř, a odundáme-li jej, povětří vrazí vší silou do

láhve.

§. 56.

Pokus. Ty samé zjevy zpozorujeme, nalejeme-li vápenné

vody do láhve od pokusu §. 48. Sirnatka sloučí se s vápněnem

a štiplavý zápach její zmizí. Povstalý z toho slučan (sirnaťan

vápenný) rozpouští se velmi těžko ve vodě.

§. 57.

Pokus. Do sklenice od pokusu §. 52. přilejme pomalounku

kvintlík vůbec známé sirnovky (olium, Schwefelsäure): smíše

ním sirnovky s vodou povstane záhřev; nechá-li se smíšenina ta

za delší čas státi a mezi tím častěji se třepá, rozpustí se pomalu

pnící po stěnách hnědý železinec a vězící na dně černý železno

železinec. Povstalý ž toho slučan jest siran železincový, jehož

roztok jest barvy požloutlé.

§. 58.

Stupně kyslovní. Kyslík jest obecný družebník všem

prvinám; všecky se ho chápají a s ním se slučují, ale jak už

podotknuto, jen po jistých měrách. Chápavost jejich ke kyslíku



38 Nekovy. I. živočné.

nebývá však vždy stejná, řídíť se podlé toho, jakým spůsobem

neb v jaké případnosti se jim podává. V horku na př. jsou

prviny chápavější ke kyslíku nežli v zimnu; chápavější, je-li ho

hojnost než je-li ho jen po skrovnu atd. Mnohé prviny pojmou

proto za vysokého horka větší množství kyslíku nežli za zimy,

a větší množství za jeho hojnosti nežli za jeho chudoby. Větší

neb menší to množství není však ledajakés; je-li nějaká prvina

s to, aby u více poměrech s kyslíkem se sloučila, poměry ty jsou

vždy určité, svými zákony vymezené. Poměry ty jmenujeme

stupně.

§. 59.

Síra, hořící v kyslíkovém plynu nebo v povětří, slučuje se

v sirnatku (schweflige Säure); a však síra může se ještě

o polovic s více kyslíkem sloučiti, a z toho povstane pak sir

novka (Schwefelsäure.)

Kostík, hoříc plamenem, slučuje se s kyslíkem v kosťovku

(Phosphorsäure); nechá-li se však beze všeho záhřevu na po

větří ležeti, anebo spálí-li se jen ponenáhlu při velmi skrovném

přístupu vzduchovém, zplodí se z něho hlavně kostičnatka

(phosphorige Säure); a v té jest jenom */; tolik kyslíku ob

saženo co v kosťovce.

Pod sirnovkou a kosťovkou vyrozumíváme tedy pokysle

nější (vyššího stupně) sloučeniny, pod sirnatkou a kostičnatkou

pak méně pokyslené (nižšího stupně) sloučeniny. Dá-li

však jedna a táž prvina s kyslíkem více než dvě kysliny, ro

zeznáváme je předložkou: nad- a po d–, jako na př. nadchlo

rovka (Ueberchlorsäure), podsirnovka (Unterschwefelsäure),

podsirnatka (unterschweflige Säure) atd.

§. 60.

Kromě červeného rtutěnu (§. 40) známe ještě jinou slou

čeninu rtuti s kyslíkem, sloučeninu to barvy černé a jen polo

vic tolik kyslíku v sobě obsahující, co rtutěn (rtutikyslen);

sloučenina ta zove se polokyslen rtuťový. Podobně máme od

železa dvě sloučeniny: sloučeninu hnědočervenou s více kyslí–

kem (železinec) a sloučeninu černou, jenom s */, tolik kyslíku

držící (železen).

Slučuje-li se nějaký kov s kyslíkem ve více poměrech

(stupních), t. j. dává-li více kyslenů, rozeznáváme mezi těmi

kysleny jeden za hlavní, t. ten, kde jedna veta kovu je sloučená

s jednou vetou kyslíku. A takový kyslen slove jednokyslen či

zkrátka kyslen (železen, rtutěn, soděn jsou jednokysleny). Je-li

kov sloučen jen s půl vetou kyslíku, kyslen takový sluje polo

kyslen (polokyslen rtuťový), je-li kov sloučen s půldruhou ve

tou kyslíku, kyslen ten nazýváme půldruhokyslem či kyslenec
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(výše jmenovaný železinec byl takový půldruhokyslen či kysle

nec). S kyslíkem sloučí se však někdy kov ve 2 vetách, a

takový kyslen slove pak dvoukyslen atd. Ostatně rozeznáváme

též podkysleny a nadky sleny. Jména ta dávají se tako

vým kyslenům, které buď tak málo anebo tak mnoho jsou po

kysleny, že nejsou s to, aby s kyslinami se sloučily. Aby pod

kyslem sloučil se s kyslinou v slučan, musí si prvé kyslíku při

brati; a aby nadkyslem sloučil se s kyslinou, musí prvé část

svého kyslíku pozbyti. Nadkyslen je kyslen jako překyslený, a

podkyslen je kyslen nedokyslený. Při některých kovech jsou

nejvyšší jejich kyslovní sloučeniny tak překyslené, že už se ani .

nechovají jako kysleny alebrž jako kysliny, a takové slovou ky

sliny kovové.

§. 61.

Srovnáme-li rozdílné ty poměry, v jakých se jedna a táž

látka s kyslíkem sloučiti může, nalezneme poměry ty velmi je

dnoduché, na př. poměr ten je: -

při sirnatce a sirnovce jako •

„ kostičnatce a kosťovce jako . . . .

„ polokyslenu rtuťovém a rtutěnu jako .

„ železenu a železinci jako . •

Podobnou jednoduchost i pravidelnost nacházíme veskrze

při všech sloučeninách.

3

3
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§. 62.

Nad kysleny pouštějí snadno od jedné části svého kyslíku,

jsouce vyhřívány, buď samy pro sebe nebo pospolu s jistými

kyslinami. Proto se jich též používá k dobývání kyslíku. Nej

známější a v přírodě nejhojněji nalezající se takový nadkyslen

jest burel (Braunstein); hrnčíři potřebujou ho k polévání hlí

něného nádobí. Burel jest sloučenina jistého kovu, jménem bu

říku, s kyslíkem, to se dvěma vetama kyslíku; jest to buříko

dvoukyslen. Tohoť tedy používá se obyčejně, je-li kyslíku ve

liké množství dobývati. Aby se z burelu kyslíku dobylo, dá se

burel do železné láhve a pálí se až do žeřavosti. Pálí-li se bu

rel sám pro sebe, nabude se toliko */, obsaženého v něm ky

slíku, a v nádobě zbude buřeno-buřinec (kysleno-kyslenec bu

říkový). Pálí-li se však s přísadou sirnovky, nabude se polo

vička obsaženého v něm kyslíku a v nádobě pozůstane pouhý

buřen (jednokyslen), jenž se sirnovkou pojal se v slučan.

§. 63.

Nejenom k hoření slouží kyslík, ale on slouží i k živobytí

všem živoucím tvorům. Říká se: od povětří nemůže člověk živ

býti: a však bez povětří nemůže člověk též živ býti. K živobytí

*
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lidskému i zvířecímu prospívá povětří jedině obsaženým v sobě

kyslíkem. V povětří, v němž by nebylo žádného kyslíku, musel

by se člověk hned zadusiti. Lučebníkové, jak před několik a

sedmdesáti lety kyslík nejprv pro sebe vydobyli, nazvali jej

proto živodějem či živíkem (Lebensluft); později ale, kde

nalezli, že všeliké obyčejné hoření děje se toliko pomocí ky

slíku, dali mu opět jméno hořík. Nyní slove kyslík (Sauer

stoff, oxygenium). Co se nás dotýče, my bychom jej ale raději

jmenovali kysník; neboť kysný znamená tolik co všetečný:

a kyslík jest skutečně ten největší všetečník na světě, jenž všude

jest i do všeho se plete. Zatím ale nechceme s dosavádním jeho

jménem býbati; nechť si sluje kyslík, ačkoliv jména toho ne

zasluhuje, protože daleko největší díl jeho sloučenin nejsou ky

selé, a mimo to je množství kyselin, v nichž ani žádného ky

slíku není. Ale ať si je kyslík! aby se nám převratníků nespílalo.

V lučebnickém písmě znamenají se prviny skráceně začá

teční literou svého jmena: kyslík znamenáme proto s K. V ně

meckém a u jiných národů znamenají jej po latinsku s O; neboť

kyslík slove po latinsku o vygenium. V naší knize užíváme

poznamů českých a latinských – českých proto, že naši čtenáři

budou větším dílem takoví, co neznají latinsky aniž budou dal

šího poučení hledati v knihách cizojazyčných. Pro ty bylo by

to zbytečné obtížení, kdybychom je chtěli trmáceti cizými po

znamy, jež je tak těžko si pamatovati. Účel naší knihy jest:

učiti lučbě, nikoliv ale učiti jmenům latinským. Ostatně komu na

tom záleží, aby k vůli dalšímu svému vzdělání i latinským po

znamům se naučil, ten je nalezne též – vyznačené zvláštním

písmem.



V O d í k,

Wasserstoff, Hydrogenium.

(Veta = 12,5. – Hmotn. = 0,068. – Zn. = V., lat. H.)

§. 64.

Pokus. Dejme vodu */, hodiny povařiti, aby z ní všechno

povětří se vyhnalo, a když vystydla, vylejme ji na misku a na

plňme ní dloužku; dloužku tu totiž pohroužíme do mísy, a když

vodou naběhla, obrátíme ji vzhůru dnem, to tak, aby svým do

lejškem ve vodě zůstala, aby z ní voda nevytekla. Nyní vezmem

as jako hrášek veliký kousek sodíku (Natriummetall), přitla

číme jej pevně na konec drátu a vjedeme s ním

rychle pod otvor dloužky: sodík tu ode drátu

odelne, a poněvadž je lehčejší nežli voda, vystoupí

v dloužce do výšky, kdežto jako u varu sem a tam

těkati bude; přitom se bude ploditi z vody vě

třina, kteráž v několika okamženích všechnu vodu

z dloužky vypudí. Větřina ta jest druhá složná prvina vody,

jménem vodík. Z pokusu §. 51. známe, že sodík je velmi

chtivý kyslíku; chtivost ta je tak mocná, že sodík je s to, aby

vodě její kyslík odňal: odejme-li však vodě její kyslík, vyprostí

se tudy její vodík. Nyní zahraďme dloužku palcem a vyndavše

ji z vody, držme nad její otvor hořící loučku: z otvoru objeví

se plamínek; vodík jest větřina hořlavá.

Přitlačíme-li na vnitřní, vlhkou stěnu dloužky proužek čer

veného lakmusového papíru, on zmodrá. Ze sodíku zplodil se ten

samý soděn, jako se zplodí, ležíc v kyslíku nebo na povětří.

Zde je soděn ten ve vodě rozpuštěn.

§. 65.

Co sodík dovede už za obyčejné teploty, to dovede železo

teprv, když se do běla rozpálilo. K takové zkoušce vezme se od

S



42 Nekovy. I. Živočné.

nutým železným drátem, a zasazená do kamínek rozpálí se až

do bílé žeřavosti: pouští-li se skrze ní potom vodní pára, – to

z křivulky, v níž voda od podstaveného kahanu se vaří – že

lezo od páry té se pokysluje, t. j. ono si osvojuje její kyslík

a vodík přitom se vybavuje i může schytán býti. Toť spůsob,

kterýmž proslulý francouský lučebník Lavoisier (vysl. Lavoa

zié) před šedesáti lety dokázal, že voda není nic jednoduchého

(prvina), nébrž věc sloučitá, to ze dvou větřin, kyslíku a vodíku.

§. 66.

Rušení (rozlučování) vody jde lehčeji před se, přidá-li se

železu pomocník, jenž by mu v jeho slučebním snažení pomáhal.

Pomocník takový jest sirnovka.

Pokus. Půl lotu železných pilin, jež sme si od kováře

opatřili, vsypeme do láhvičky a nalejeme na ně 5 lotů vody:

tuť nebude pozorovati žádného značného rušení; leč přilejme

do láhvičky 1 lot obyčejné bílé sir

novky – to po kapkách, láhvičkou

/^ přitom pořád hýbajíce: brzo uzříme,

/ / jak v láhvičce tekutina začne vříti

/ a se zahřeje. Vření to pochodí

z vyvinující se jisté větřiny; větřina

ta jest vodík. Láhvičku tu zandáme

#= - * korkem, v němž je zapuštěna ohnout

-=* - ka, a když sme skrze ní vodíkový

plyn as 5 minut nechali na prázno ucházeti, založíme ohnoutku

do mísy pod láhev, naplněnou vodou, a plyn schytáme.

Opatrnost žádá, aby, chceme-li s vodíkem zkoušky činiti,

plyn jeho dříve se nechytal, než až všechen vzduch, obsa

žený v láhvičce a v ohnoutce, byl vyhnán, jinak by sic při za

pálení mohl plyn ten nebezpečně vybuchnouti.

§. 67.

Leje-li se sírnovka do vody, povstává z toho vždy silný

záhřev; záhřev ten je však ještě daleko silnější, učiní-li se na

opak, t. leje-li se voda do sirnovky. Opatrnost tedy žádá, aby

se sirnovka prvním spůsobem s vodou mísila. Nejlépe děje se

míšení takové takto: vlejeme do sklenice nebo do kamenného

hrnečku 5 lotů vody, a hrneček ten vstavíme

do mísy, naplněné vodou; na to odvážíme ve

sklence 1 lot sirnovky a lejeme ji pak te

nounkým crčkem do vody, skleným nebo

porcelánovým roubíkem pořád míchajíce. Smí

>== šeninu tu necháme pak v míse tak dlouho
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státi, až docela vystydne. Smíšenina ta slove sirnovka roz

ředěná; nerozředěná pak slove sirnovka sehnaná či

sam o silná.

Zkoušky s plynem vodíkovým.

§. 68. - \{

Pokus 1. Zapalme v láhvi obsažený vodíkový &

plyn, a lejme spěšně do láhve vody: voda ta ne

shasí plamen, spíše jej ještě zesílí, protože jej

zčerstva nahoru zdvíhá. Neboť u vnitř láhve ne

může plyn hořeti, nébrž jen v jejím otvoru, kdežto |

se vzduchem se stýká. b=##

Pokus 2. Sklenici naplněnou vodíkem nechme několik mi

nut otevřenou státi, držíce nad ni přiklopenou sklenici prázdnou;

obrátíme-li pak čerstvě tuto, a přijdeme nad ni s hořící loučkou,

vyblkne z ní sykem plamen. Jak viděti, z dolejší sklenice vystoupil

vodík v hořejší: on tedy je lehčí, nežli vzduch. K dolejší skle

nici nesmíme se však hned přiblížiti se světlem, protože pokud

z ní ještě všechen vodík nevypáchnul, snadno by vybuchnouti

a sklenici roztříštiti mohl. Počkáme-li však as 10 minut, můžeme

nad ní směle s hořící loučí přijíti, ve sklenici není víc žádné bu

chavé větřiny, vodík úplně se vytratil.

Vodíkový plyn jest nejlehčí ze všech větřin; 14°/, měr

vodíku váží tolik co 1 míra vzduchu. Pro svou lehkost potřebuje

se vodíkového plynu k plnění povětrných balounů.

Pokus 3. Do láhve, v níž vodíkový plyn

hojně vyvíjeti se dáme, zapusťme na místo ohnoutky

rovnou trubku od hlíněné dýmky: zapálíme-li vy

stupující z ní plyn, on hoří jako svíčka.

Aby však plyn ten chytil, k tomu není právě

potřeba nějakého schválního podpalu: vodík chytí ° '',';" … "

též, pustí-li se na útle rozčiněnou platinu (platinovou houbu).

Houbu takovou možná si snadno spůsobiti tím, že se roztoku

platinového ukápne několik kapek na pijavý papír, a tento pak,

nastrčený na drát nad líhovým plamenem tak dlouho se pálí, až

z něho pozůstane šerý, souvislý popel. V popeli tom je platina

velmi útle rozčiněná, plná drobounkých dírek; a v takové spů

sobě má platina tu vlastnost, že, pustí-li se na ni proud vodíko

vého plynu, ona se rozžhaví, a plyn od toho se zapálí. Plati

nové takové houby a vodíku potřebovalo se druhdy na roz

žehadla, nazvaná: rozžehadla vodíková či platinová.

klík
IT
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Mnohý snad už měl příležitost viděti takové rozžehadlo;

dříve se jich mnoho potřebovalo; nyní však, od vynalezení ko

stíkových sirek vyšly z mody, neboť sirky ty zastanou to samé

mnohem lépe i laciněji. Rozžehadlo takové jest skleněná nádoba,

odevšad dobře uzavřená, v nížto se nachází

rozředěná sirnovka a kus zinku. Na vrchu jest

kohoutek, který stlačí-li se, vyřinuje se dír

kou z něho vodíkový plyn. Naproti dírce té

nachází se v plechovém loubku platinová hou

ba: proudící z dírky vodík, an padá na houbu,

rozžhaví ji, a od ní zapálí se vodík, tak že od

něho pak loučku nebo svíčku rozžehnouti mož

ná. Podotknouti však třeba, že v nádobě na

) chází se u vnitř skleněný zvonek, v němžto je

- zinek zavěšen, a v tomto zvonku vlastně vy

vinuje se vodík, odkudž pak nahoru kohoutkem se vypouští.

Zařízení to má do sebe to dobré, že přitom zinek zbytečně se

neužírá; neboť jak ve zvonku vodík se vyvinuje, stlačuje se zde

tekutina pořád dolej a dolej, a konečně tak hluboko se stlačí, že

zinek octne se v suchu a plození vodíku přestane. Vypustí-li

se na to vodíku, tekutina opět ve zvonku vystoupí a plození vo

díku počíná na novo. To se rozumí, že, jak tekutina ve zvonku

se stlačuje, tou samou měrou v zevní nádobě vystupuje, i naopak.

Však ale kterak si při tom vysvětliti rozžhavení platiny?

Jak se podobá, záleží to v následujícím. Jako tekutiny lnou ku vě

cem tuhým (viz: Naučení o Živlech), v jejichž průlinkách proto

i do výšky nadstupujou, tak jest to i při plynech. I plyny a páry

lnou k tuhým hmotám, k nim se přitísňujou a tak vespolek se

stlačujou a shusťujou. Nyní považme platinovou houbu – jaké

tu náramné množství průlinek, i jak veliký tedy povrch při tak

malounkém tílku! V průlinkách těch stěsná se velmi mnoho vzdu

chu a tudiž i jeho kyslíku – jak vyskoumáno skoro 800krát

tolik jako venku v povětří. Nuže přijde-li k tomu pak vodík,

a taktéž v houbu se tlačí, sejdou se vodík s kyslíkem tak blízko,

že vespolek se sloučej, čímž se zplodí hned tolik tepla, že od

toho houba se rozžhaví a od ní následující vodík se zapálí.

§. 69.

Bouchavý plyn. Pokus. Jak náramný však záhřev z toho

povstává, když vodík s kyslíkem se slučuje, ukáže nám násle

dující pokus. Opatřme si velký od prasete měchýř, jejž, aby

zvláčněl, navlhčíme. Do jeho díry zastrčíme hrdlo, jež sme od

lahvičky odrazili; hrdlo to obvážeme co nejpevněji motouzkem.

Do hrdla toho vyhledáme si dvě příhodné korkové zátky, jež

potom provrtáme. Do jedné zátky zapustíme ohnoutku, již spo

jíme s nádobou kyslíkodějnou (§. 43.), tak aby se měchýř ky
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:

slíkem naplnil. Je-li pln, vyndáme jako zátku a vstrčíme na místo

ní druhou, do níž sme byli zapustili jen několik palců dlouhou,

skleněnou trubičku, vytaženou do špičky; na špičku tu přitla

číme kousek vosku. Trubičku takovou možná si lehko spůsobiti,

nahřívá-li se delší skleněná trubka nad líhovým plamenem, při

čemž se pořád otáčí, až ve svém místě tak změkne, že

se může od sebe ve dva kusy vytáhnouti. Vytáhlý, te

nounký konec obou těch kusů ulomí se, a drží se na ně

kolik okamžení do ohně, aby ostré hrany okolo úzounké

jeho dírky se olily.

Pohodlnější je arciť, ač o něco dražší, opatří-li se na místo

toho malý mosazný kohoutek, s přišroubovanou špičkou, a v otvor

měchýře se zaváže.

Takto připravený a kyslíkem naplněný měchýř položí se na

několik na sebe nastavených cihel tak, aby špička jeho sahala

- právě do výšky vodíkového pla

mene, spůsobeného cestou prvé

udanou. Tlačíme-li na měchýř ru

kou, musí z něho kyslík prouditi,

× a proud ten žene se do plamene

T) vodíkového, který tudy na stranu

se uhýbá. Plamen svítí jen mdle,

ba mdleji než prvé: při všem vězí

| | | | # ale ten"; výhřev, jejž

|||||||||||||||||||||||||||| posud známe. Platina na př. ne

-#~ >> ||||||||||||||||||||| roztopí se ani v té nejprudší peci,

držíme-li však platinový drát do téhož plamínku, on se rozleje

hned jako vosk. Vezmem-li tenký roubíček křídy, jejž sme si

k tomu cíli schválně vystrouhali, a držíme jej v onen plamínek,

křída se tak rozžhaví, že bude zářiti nejskvělejším světlem. Péro

od hodinek nebo tenounký železný drát shoří v něm, lesklé sršíc

jiskry, rovně jako v kyslíku.

Odkud ten náramný výhřev? Toť účinek prudkého slučo

vání kyslíku s vodíkem. Kdy koliv dvé látek dohromady

se slučuje, vždy se tím plodí záhřev, a záhřev ten

je tím větší, čím slučování je kvapnější i silnější.

Aby kyslík s vodíkem sloučiti se mohl, je každého potřebí

jistá míra: na jednu míru kyslíku je potřebí 2 míry vodíku.

Nuže toť právě ten samý poměr, jejž sme nalezli při rozlučo

vání vody mlnem (§. 39). Zplodina takového sloučení není nic

jiného nežli voda.

Ze 2 měr plynu vodíkového a 1 míry plynu kyslíkového

nenabudeme však 3 míry plynu vodního, nebrž jen 2 míry;

sloučivše se srazily se oba ty plyny o */,

Kdybychom plyn vodíkový a kyslíkový dříve dohromady

smísili a pak zapálili, stalo by se sloučení hned v celé smíše

nině, a to tím nejprudším výbuchem, při čemž by se nádoba
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na drt roztříštila. Proto se smíšenému takovému plynu říká plyn

buchavý (Knallgas). Při svrchu uvedeném ústrojí není se

však žádného nebezpečí obávati, neboť buchavý plyn tvoří se

teprv v místě, kde kyslík s vodíkovým plamenem se stýká, a tu

se tvoří jen po skrovnu na jednou. Buchavý ten plyn možná

považovati za rozloučenou vodu, a vodu zase za sloučený bu

chavý plyn, neboli za spálený vodík.

§. 70.

Pokus. Že hořením vodíku neboli slučováním

vodíku s kyslíkem skutečně voda se plodí, o tom možná

se lehko přesvědčiti, drží-li se nad vodíkový plamen

sklenice vzhůru dnem; sklenice se u vnitř dost brzo

opotí, to tím, že plodící se tu vodní plyn čili pára po

chladných stěnách sklenice se sráží a kapalní. Tím

spůsobem možná si i větší množství vody spůsobiti:

však ale aby si takto jenom žejdlík vody spůsobil,

potřeboval by na to skoro 1000 žejdlíků kyslíku a

2000 žejdlíků vodíku.

Voda tedy skládá se:

podlé míry: podlé váhy:

z 1 míry kyslíku z 8 tíží kyslíku

a 2 měr vodíku a 1 tíže vodíku

dohromady 2 míry plynu vodního; dohromady 9 tíží vody.

Veliký rozdíl mezi mírou a váhou obou těch plynů vy

světluje se tím, že míra vodíku váží 16krát méně nežli stejná

míra kyslíku. – Vodík znamená se po lučebnicku písmenem V,

latinsky H.

§. 71.

Lučebnická ta písmena vyznačujou každé nejenom svou

prvinu ale i také slučnou její váhu neboli vetu. Tak na př. K

vyznačuje nejenom kyslík, ale i 100 tížek (liber, lotů, gránů atd.)

jeho. V vyznačuje též nejenom vodík, ale i 12"/, slučných tížek

jeho atd. Sloučilo-li se dvé prvin dohromady, vyznačuje se je

jich sloučení písmeny, postavenými vedle sebe. VK (lat. H0)

na př. znamená vodu; z poznamu toho vidíme, nejenom že

voda je sloučenina vodíku s kyslíkem, ale i také že v ní je slou

čeno 12"/, tížek vodíku (1 veta V) se 100 tížkami kyslíku

(1 vetou K), neboli, což to samé, že podlé váhy je sloučen 1

díl V s 8 díly K. Kde sloučeniny jsou ještě složitější, než jak

tuto, rozdělujou se jednotné články jejich puňtíkem anebo kříž

kem (+); později se nám to však lépe objasní. Kde při písmeně
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nalezneme po pravé straně nahoře malé číslo, to se vztahuje

vždy k písmenu, u něhož stojí; velké číslo stojící na před

vztahuje se k oboum následujícím písmenům. Číslo to vyzna

menává, v kolika vetách každá prvina je sloučena. V* vyzname

nává tudy 2 vety vodíku, V* tři vety vodíku. 2VK vyznačuje

však dvě vety vodíku i kyslíku atd. Radíme každému začáte

čníku, aby s tímto tak snadným i názorným písmem jak nejlépe

se seznámil.

§. 72. *

Zbýváť nám ještě uvážiti změnu, s jakouž se železo po

tkalo, ano pomocí sirnovky vodu rozrušilo a vodíku na svobodu

pomohlo. -

Pokus. Co od pokusu §. 66. v láhvičce zbylo, vylejeme

na porcelánový šálek a zahříváme až do varu, načež tekutinu tu

přecedíme: na cedidle pozůstane černý zbytek; zbytek ten jest

uhlí, ježto v železe obsaženo bylo; železo samo pak zmizelo,

ono se rozpustilo i prošlo s sebou skrze cedidlo, ale ne více

jako železo, nébrž jako slučan železitý. Dáme-li zcezenou tu

tekutinu schladnouti, vyraší se z ní její slučan ve spůsobě zele

ných průzračných hlatí. Utvoření slučanu toho objasní se nám

nejlépe z následujícího sestavení.

vodík . . . (uprchne)

\";} #si j„železo . • C1CZCIl

sirnovka . . . .

Železný ten siran sluje též železná či zelená skalice, anebo

po sprostu: zelený vitrolím (Eisenvitriol, Kupferwasser). Že

lezo a sirnovka nemohou se vespolek sloučiti; vyjmouc několik

málo případů, platí v živelní lučbě za pravidlo, že jenom jedno

duché slučuje se s jednoduchým a složité se složi

tým (rovné s rovným). Proto aby železo se sirnovkou sloučiti

se mohlo, musí se železo dříve povýšiti v složité; a to se stane

tím, že vodě její kyslík uzme, že se pokyslí. Avšak na takové

samopokyslení je železo poněkud slabé: tuť ale je sirnovka –

sirnovka je velmi chtivá sloučiti se s nějakým kyslenem, onať

tedy železo k tomu pobádá, aby se pokyslilo, a s pokysleným se

pak slučuje. Vyloučený tudy vodík uprchá. Slučování takové na

zývá se slučba na ponuknutí či na pobudku (prädispo

mirende Verwandtschaft).

Na místo železa používá se k vydobývání vodíku též na

mnoze zinku.

| siran železný.
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V Z d u ch.

§. 73.

Naše země je dokola obklopena vzduchem či jak se též

obyčejně říká: povětřím. Vzduch ten jest jako obálka naší zemi

neb jako řiďounké moře, na jehož dně se nacházíme; ptactvo se

v něm vznáší (plove). Počítá se, že vzduchové to moře sahá

as 10 mil nad povrch země.

Vzduch nemá do sebe pražádné barvy, i je zúplna průhledem,

tak že jej viděti nelze. Mimo to nedá se ani rukama makati ani

chopiti, neboť je tak řiďounký a částečky jeho tak pomklivé, že

na každé pohnutí hned umýkají. Onoť to tak jako kdyby rukou

;pm chtěl: a voda je přec ještě daleko hustější nežli

VZ(IUICÍ].

Že však nicméně vzduch jest cosi tělesného, všelikou pro

storu vyplňujícího, o tom se můžeme snadno přesvědčiti na

=> láhvi, když do ní lejeme vodu. Vezměm nalévák a

obalivše jeho hrdlo pomokřeným papírem, vstrčme jej

do láhve, tak aby v hrdlo všude dobře přilehal: a

nyní lejme do něho vody – oč že do láhve žádná

voda nepoteče! proč? Protože nalezající se tam

vzduch, nemoha ucházeti, vstoupiti jí brání. Leč ale

nazdvíhněme trochu nalevák: i hned voda do láhve

poteče, protože vzduch bude moci podlé ucházeti.

O tělesnosti vzduchu možná se však také přesvědčiti jeho

vážením, jeho tíží. Vzduch se dá vážiti jako voda. Vážení

vzduchu děje se takto. Vezme se nádoba, z nížto se vzduch

pomocí výsosu (Luftpumpe) vyčerpá a teď se zváží. Nato se

napustí vzduchem i opět se zváží. Nyní váží táž nádoba o něco

víc než dříve. Oč tu váží víc, to jest tíže obsaženého v ní

vzduchu. Tím spůsobem shledalo se, že 800 žejdlíků (5 věder)

vzduchu váží tolik jako 1 žejdlík vody.

Při všem tom ale, že vzduch sám v sobě je tak řídký a le

hounký, množství jeho nicméně dělá, že s velikou silou na zem

tíží. My arciť tížení to nepozorujeme, protože na naše tělo ze

všech stran stejně nalehá, tak jako i ryby nepozorujou tížení

vody, any se v ní nalezají. Však ale kdyby se jen tížení to stalo

jednostranným, kdybychom je pouze z jedné strany snésti měli,

jak by se nám citelné stalo!



Vzduch. 49

§. 74.

Tlačení vzduchu. Pokus. Oviňme dřevěný roubík na

jednom konci koudelí, a koudel natřeme lojem, tak aby z toho

byl pístek (štemflík), který by trochu těsně do dloužky zaléhal.

Dloužku na to vybereme, která by ve skle byla hezky silná. Do

dloužky té nalejeme trochu vody, dáme va

řiti, a když z ní povstalou párou všechen

vzduch se byl vyhnal, vsadíme do ní onen

pístek. Dáme-li dloužku schladnouti, pístek

se v ní stlačí až na povrch vody. Dáme-li

dloužku opět na oheň, povstávající v ní páry

vytlačej pístek nahoru; vnoříme-li ji však

nato do studené vody, pístek se opět stlačí

dolů. Cím to je? – Vzduch tlačí všude

i na všecko, on tlačí tedy i na pístek: je-li

" uvnitř dloužky však pára, ta nátlaku jeho

vzdoruje, ba jej i přemáhá, je-li horkem dost vypnutá. Pakliže

ale schlazením dloužky pára v ní se srazila, pak ovšem nebylo,

co by nátlaku vzduchovému odpíralo, vzduch tedy stlačil pístek

do vnitř. Podobným spůsobem děje se pohybování pístu ve své

botě při některých párostrojích.

§. 75.

Při mnohých lučebnických prácích bývá třeba na toto jedno

stranné tlačení vzduchu ohled míti a proti němu se pojistiti, aby

z toho škoda nepošla. Pohleďme na tento nákres:

V pravo v baňatce

je trochu vody a pod ní

oheň. Ohněm tím přijde

v baňatce voda do varu,

hojnost par vyvstává a

po trubici do druhé ná

doby se žene, v jejížto

studené vodě se sráží.

Párami těmi odchází i

vzduch, jenž dříve v ba

ňatce byl obsažen, tak

že po malé chvíli není

tam než jen samá vodní -

pára. Nyní dejme tomu, že bychom oheň pospod odundali. Voda

v baňatce přestane se vařiti a páry vydávati, a ostatní pára, co

v baňatce zůstala, bude pomalu stydnouti a se srážeti. Co z toho

pojde? Nechá-li se ústrojí tak nerozdělané, voda z druhé nádoby

přetlačí se (přechrstne) do baňatky, a poněvadž tato přec ještě

je horká a onano je studená, stane se snadno,* praskne,
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Příčina takového přechrstnutí záleží jedině v jednostranném tla

čení vzduchu. Vzduch tlačí na vodu v otevřené nádobě, a poně

vadž tlaku tomu z druhé strany nic neodpírá, voda přetlačí se

skrze trubici do baňatky. Dokavad pára byla v baňatce ještě dost

horká, ona onomu nátlaku dobře odpírala i jej přemáhala.

Aby se přechrstnutí takové předešlo, třebatě, jak z pod

baňatky oheň se odejme, i trubici z druhé nádoby vyndati.

Mnohdy ale bývá, že se přehánějí páry, třebas jinačí, až dokonce;

aneb nebývá člověk vždy při ruce, aby v pravý čas trubici

z druhé nádoby vyndal. V takovém případu užívá se trubice

pojišťovací. Zde jest vyobrazena:

Skrze korkovou zátku baňatky jest provrtána

dírka a skrze ni prostrčena sklená trubice, nahoře i

dole otevřená, sáhající vespod až skoro ke dnu ba

ňatky. Tím se docílí: přestane-li v baňatce tekutina

se vařiti a páry její začnou své vypnulosti pozbývati,

že skrze otevřenou trubici vnikne vzduch do vnitř

a tak proti druhé straně váhu vezme, t. j. postaví se

jí roveň. Dříve vzduch do baňatky nemohl, protože /_||

rozepnuté tu páry tlačily tolik na povrch tekutiny >>

jako vzduch skrze trubici.

§. 76.

Cos podobného, jest také se stříkavkou (Spritzglas),

kteréž se při lučebnických prácích užívá, aby pozůstalý na ce

didle rmut se splachoval a promýval. Zde jest stříkavka ta vy

obrazena.
-

Neníť nic jiného nežli Heronová baňka, o níž v živlovědě

pojednáno. Skrze korkovou zátku u láhvičky

) prostrčí se skleněná trubička, jejíž konec

7 v tenkou špičku je vytažen. Láhvička naplní se

do poly vodou. Dmychneme-li do ní skrze tru

bičku, voda stříká pak z její trubičky ven, to

dotud, až uvnitř vzduch zase na tolik zřidnul,

jako je vzduch venkovský. Dmutím uvnitř vzdu

chu přibylo, on zhustnul, i tlačí tedy silněji na

vodu, nežli na ni tlačí vzduch zevní. On tlačí

dotud a vodu vytlačuje, až na tolik se roz

% prostraní, že je roveň vzduchu zevnímu.

Kromě této jednoduché stříkavky užívá se

také stříkavky složité, jakož druhý obraz ukazuje,

Stříkavka ta stříká nepřetržitě, dokavad se do

její druhé trubice duje,
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§. 77.

Vzduch a teplo. Teplem se vzduch rozprostra

ňuje, rovně jako sme to shledali při věcech tuhých a tekutých;

při vzduchu jest však rozprostraňování to daleko vydatnější.

Pokus. Sklenou trubici na konci s vy

dmutou bání vnořme do vody, a báň tu zpo

volna zahřívejme: záhřevem bude se u vnitř

vzduch rozprostraňovati a část ho vystoupí

z trubice, ucházejíc skrze vodu ve spůsobě

bublin. Odstraníme-li nato kahan a báň ne

cháme pomalu schladnouti, bude se v ní její

vzduch smršťovati a na místo jeho bude se do

trubice tlačiti voda. Co záhřevem vyhnalo se

z trubice a z báně vzduchu, tolik vstoupí tam

opět vody.

§. 78.

Plyny. Z větřin znali druhdy jenom naše povětří čili

vzduch: novější lučba ale ukázala, že je všelikterých větřin, to

větřin lehkých i těžkých, jedovatých i neškodných; větřin, které

hořeti mohou, jiných, které sic samy nehořej, ale hořícím věcem

hořeti dají, aneb i takových, v kterýchž každé světlo shasíná

atd. Lučba spolu ukázala, že v mnohých tuhých i tekutých vě

cech vězej větřiny skryté neboli zaloučené, tak že by to z pou

hého pohledu nikterak nesoudil. Tak např. ve rtutěnu je kyslík,

ve vodě kyslík a vodík atd. , Větřiny takové nazýváme plyny

(Gase). V přirozeném, původním svém stavu jsou plyny větřité,

a větřitosti té nevzdávají se, t. neproměňují se v tuhé neb tekuté,

leda jen z přinucení.

Rozličné ty plyny jsou ovšem hmotnatosti rozličné; hmot

natost jejich vyznačuje se rovněž jako při věcech tuhých a te

kutých svými zvláštními čísly. Za míru nebere se tu však hmot

natost vody, nébrž hmotnatost vzduchu.

Páry. Mnohé věci stávají se větřitými teprv tehdáž, když

se zahřály; některé větrají snáze, na př. líh a voda, jiné větrají

tížeji, na př. síra a rtuť. Schlazením pozbývají tytýž své větřité

spůsoby, stávajíce se opět tekutými neb tuhými. Větřiny takové

zovou se páry. Páry jsou jen z přinucení větřité, přirozená

jejich spůsoba jest tekutá neb tuhá.

Složení vzduchu.

§. 79.

Teď ale ještě otázka: Které jsou to látky, z nichž vzduch

je složen? nebo že vzduch není žádná prvina, bylo už výše

podotknuto.

4*
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Pokus. Dejme na ořechovou škořápku kousek bavlnky, již

pomokříme několika kapkami líhu; škořápku tu vstavíme na mísu

s vodou, aby na ní plynula, zapálíme její bavlnku,

a hned nato přiklopíme na ni prázdnou sklenici:

bavlnka zhasne dost brzo, a voda ve sklenici vy

stoupí; ona v ní vystoupí o tolik výše, co hořením

vzduchu ubylo. Co ubylo, byl obsažený ve vzdu

chu kyslík, kterýžto s látkami líhu se byl sloučil.

Zahradíme-li láhev tu dlaní, hodně ní potřepáme,

© a pak zase pod vodou odhradíme, vstoupí do ní

# ještě něco vody. Zbývající v láhvi větřina jest

dusík. Dusík sluje proto, že živoucí zvířata neb

člověk se v něm dusí a hořící věci že v něm zhasínají. ***

Největší díl našeho povětří jest dusík; v 5 měrách povětří

jsou obsaženy 4 míry dusíku a jenom 1 míra kyslíku. *****

ID UI S Í K,

Stickstoff, Nitrogenium, azot.

(Veta = 175. – Hmotn. = 0,97. – Zn. =D, lat. N.)

§. 80.

Praveno bylo, že hlavní část našeho povětří je dusík. Aby

však nikdo jména toho se nelekal, nebo z jména o jeho účin

nosti nesoudil, doložíme k jeho ospravedlnění následující:

S kyslíkem vzduchovým jest to samé jako s líhem (spiritus,

Weingeist). Pouhý líh je k pití velmi prudký, on je našemu

tělu jako jed; pomíšen však s vodou, to s 4krát neb 5krát toli

kem vody – jako je ve víně – jest nápojem příjemným, posili

vým. Nápodobně jest to i s dusíkem našeho vzduchu, určení jeho

jest to samé jako vody ve víně : určení dusíku jest, aby přílišnou

prudkost kyslíku mírnil a hoření i život zvolnějším činil.

Sám v sobě není dusík ani škodliv ani dusiv; myť jej

pořád do sebe se vzduchem vdýcháme, toliko že, jak jej vdý

cháme, tak jej zas oddýcháme; z dusíku se v nás nic neujme;

pouhý dusík neslouží ani k hoření ani k živobytí, úkol jeho jest,

aby přílišnou účinnost kyslíku mírnil. Proto se mu také velmi

křivě přezdělo dusík, on by spíše mohl slouti mírník. Vždyť
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známe množství jiných plynů, ježto skutečně jsou dusivé a lid

skému životu záhubné.

Pouhý dusík jest plyn, tak dobře jako kyslík nebo vodík,

plyn to bezbarevný, bezchutný, bezvonný i neviditelný; lehčí

o něco nežli kyslík, těžší ale nežli vodík. Dusík svou povahou

jest velmi netečný i nedružný, a jen s tíží po velikých oklikách

možná jej přivésti k tomu, aby s některou jinou látkou se slou

čil. V přírodě nalezá se dusíku hojnost, to přede vším v povětří

ve spůsobě plynné; pak ale také sloučen ve spůsobě tuhé, v tě

lech živočných, t. v rostlinách a zvířatech. Mimo to je podstatnou

látkou v sanytru.

§. 81.

Kromě dusíku a kyslíku obnáší v sobě povětří vždy něco

vodní páry a uhelky (Kohlensäure). Že v povětří je vodní pára,

to přichází na jevo deštěm, sněhem, rosou atd., ježto z povětří

padají. A o přítomnosti uhelky v povětří možná se lehko pře

svědčiti tím, že vápennou vodu, jako v §. 30. udáno, necháme

státi na povětří, nebo ji v láhvi s povětřím třepáme. Vápno (ha

šené) má do sebe tu vlastnost, že je dychtivo uhelky, a slučujíc

se s ní, působí nerozpustný slučan (uhlan vápenný čili křídu).

Zakalení vápenné vody ukazuje tedy přítomnost uhelky.

Tážeme-li se však, odkud ta uhelka v povětří? odpověd na

to jest: Uhelka plodí se všude, kde se topí neb svítí, kde lidé

neb zvířata dýchají, kde věci rostlinné neb zvířecí hnijou neb

trouchnivějí.

Ve 100 měrách vzduchu, jak venku se nachází, je obsaženo:

79 měr dusíku čili D, -

21 „ kyslíku % K,

*/so–'/15 % uhelky % UK*,

a proměnlivé množství vodní páry „

V příbytkách a jiných uzavřitých místech kazí se povětří,

t. j. kyslíku v něm ubývá a uhelky přibývá,

Že však povětří i jiných ještě příměsků v sobě ob

nášeti musí, to každý snadno pochopí, pováží-li, co všelikých věcí

do povětří se rozptýlí nebo rozpráší. Povětří, pocházející od In

dických ostrovů, kde mnoho koření se pěstuje, voní na 8–10 mil

ještě skořicí a hřebíčkami. A prach v povětří obsažený je dost

patrně viděti v místech, kde sluneční paprsky skrze skuliny pro

rážejí atd. Příměsků těch je však obyčejně tak nepatrné množ

ství, že je ani mírou ani váhou určiti nelze.
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U h l í k,

Kohlenstoff, Carbonium.

(Veta = 75. – Hmotn. = 3,5. – Zn. = U., lat. C.)

§. 82.

Dáme-li kus dřeva do horké trouby, ono zhnědne, posléze

zčerná, zuhelnatí. Vstrčíme-li hořící louč do vody, ona zhasne

i ukazuje se též zuhelnělá. Tak i napálíme-li kus plátna a nato

něčím přitlačíme – máme z toho troud. Troud jest zuhelnělé

plátno. V prvním případu nebylo horko dost silné, aby bylo

dřevo zcela shořeti mohlo; v druhém bylo shoření jeho pře

kaženo schlazením a v třetím případu bylo překaženo tím, že

vzduchu zamezil se přístup.

Uhel povstane vždy, kdykoliv nějaká rostlinná neb zvířetská

věc nedokonale shoří či nedohoří. -

Uhel jest hlavně uhlík. Uhlík nacházel se už dříve v téže

hmotě, avšak poloučen ještě s jinými látkami, které výhřevem

z většího dílu ubyly. Ubytím těchto látek potratila hmota své

předešlé barvy i tvářnosti, i stala se spolu lehčí. Uhel váží méně

nežli hmota, z níž byl povstal. Uhlík jest jedna z nejhlavnějších

látek těla rostlinného i živočišného.

Takto sloučen není však uhlík černý, jakož to viděti na vše

likých částkách rostlinných i živočišných, jejichž barva je pře

rozličná. Ba uhlík není ani samočist černý. Samočistý uhlík

máme v diamantě. Diamant jest stuhlý, vyhlacený uhlík; a dia

mant není černý, nébrž čistý jak nejkrásnější sklo. Naproti tomu

je ale tuha (grafit) zas přičernalá; ta je též skoro pouhý uhlík.

Sloučen pak s jinými látkami nachází se uhlík, jak už po

dotčeno, u veliké hojnosti ve všech živocích, tak i v kamenném

uhlí, ve vápenném kameně, v mramoru, v křídě a v mnohých

jiných kamenech a zeminách.

§. 83.

Napalme dlouhé dřívko a vstrčme je po

malu do dlouhé úzké sklenky: ono bude jen

z venčí hořeti, u vnitř zhasne a bude toliko

doutnati. Proč? Protože do vnitř nemá vzduch

dostatečného přístupu,
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Takovým způsobem připravuje se ve velkém dřevěné

uhlí, to v mílech či v milířích. Vyrovná se do kulata nízká hra

nice dříví, ta se pokryje drnem a mokrou zemí (pláštěm), a nato

nasypaným do vnitř žeřavým uhlím se zapálí. Poněvadž by ale

z nedostatku vzduchu uvnitř oheň zase se udusil, proto se zde

onde do pláště prorazej díry, aby nejenom čerstvý vzduch při

stupovati, ale i spálený odcházeti mohl. Přístup vzduchu nesmí

však býti nic větší, než jen co právě potřeba, aby dříví na polo

hořeti, t. uhelněti mohlo. Zuhelnělo-li na jedné straně, zacpe se

zde díra a udělá se nová na jiném místě, tak aby se oheň tam

zatáhl. A takovým způsobem postupuje se do kola, až celá hra

nice všude stejně se propálila; načež se všecky díry dokonale

ucpou, aby oheň se udusil a míle vychladla. Takové uhlí ukazuje

pak skoro ten samý tvar jako prvé dřevo, i léta jeho je na

něm rozeznati; avšak na tíži mu velmi ubylo. Z jedné libry

dřeva nabude se toliko čtvrt libry uhlí.

-

§. 84.

Kromě kovářů a hutí hodí se dřevěné uhlí i k ledačemus

jinému.

Pokus 1. Vezměm kousek čerstvého, právě vypáleného

uhle a nechme jej asi den někde ve vlhku ležeti. Jestliže sme

jej před tím zvážili a nyní na novo převážíme, shledáme, že

váží o něco víc než dříve. Čím to? Uhel je uvnitř kyprý, jako

houbovitý, pln drobounkých direk a průlinek. V průlinky. ty

táhne se vzduch i pár a vodní a zde se zhusťuje. Odtud

větší tíže takového natáhlého či nasáklého uhle.

Z té příčiny pakuje se začasté čisté ocelové zboží do čer

stvého uhelného prachu, aby se tudy ocel před rezovatěním

ochránila. •

Podobně hodí se i roztlučené uhlí do světnice, kde jsou

nemocní, aneb i v jiná místa, z nichžto bychom nezdravé jakés

výpary rádi odstranili.

Pokus 2. Vezměm čerstvého uhlí, a rozmělněného na hrubý

prach nasypme na papírové cedidlo. Na uhlí to nalejme pak čer

veného vína aneb i třebas trochu vody, počerněné <–s

několika kapkami ingoustu aneb i jinak obarvené. * *

Hle, co veskrz se cedí, jest skoro bezbarevné neb

alespoň daleko bledší než jak bylo nalito. Uhlí má

tu vlastnost, že barviny v sebe táhne a je

v sobě zadržuje. Vlastnosti té používá se v cukro

varech, aby cukrové šťávě, syrobu hnědou jeho barvu

odňali, aby nabyli cukru bílého. K tomu cíli potře

buje se však nejvíce uhlí z látek zvířecích, z kostí

a krve; takové uhlí je ještě nad dřevěné.
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Pokus 3. Zcedíme-li skrze uhlí kalnou smradlavou vodu,

ona tudy pozbude své ošklivé chuti a očistí se. Uhlí hodí se tedy

k očišťování kalné neb smrduté vody. V některých

velkých městech, na př. v Paříži, kde je nedostatek o čistou

vodu, pomáhají si tím způsobem k čisté vodě. K tomu cíli mají

zvláštní soudky, v nichž je po vrstvách nakladeno drobného uhlí

a písku, na něž špinavou z řeky vodu nalévají. Dole je díra,

skrze níž pak čistá voda vytéká.

Uhlím možná též stuchlému obilí jeho stuchlinu ode

jmouti. Promíchá se totiž stuchlé obilí na drobno roztlučeným

uhlím, a nechá tak několik neděl ležeti.

Uhlí brání též, že látky rostlinné neb zvířecí tak snadno

nehnijou. Voda naplněná do sudu, jenž se dříve uvnitř trochu

vypálil, ostane mnoho let neporušena. Tak to dělávají plavci,

když chtějí na moře na dalekou cestu. Zemáky z jara vydržejí

déle, aby neklíčily aneb nehnily, když roztlučeného uhlí mezi ně

se bylo nasypalo. Nápodobně i maso lépe se drží, když se bylo

do uhlí zaobalilo. -

Pokus 4. Dá-li se obyčejná špatná kořalka, která jak

říkáme trubami smrdí, skrze uhlí procediti, pozbude tím

svého zápachu i své štiplavosti a stane se lahodnější.

Pivo pak kdyby se takto skrze uhlí procedilo, pozbude své hoř

kosti; neboť chmelové částky jeho uváznou v uhlí. -

Celá ta účinnost uhlí záleží na tom samém, jako už při

platinové houbě §. 68. vyloženo bylo.

§. 85.

Kromě dřevěného uhlí stáváť však ještě jiného uhlí neb

uhelných látek, které též dobře potřebovány bývají.

Saze a kopet, ty jsou jemný uhelný prach, tvořící se,

když věc dost dobře nehoří, t. j. když vzduch nemá dostatečného

přístupu. Jsouť to nedohořalé či neztrávené částky paliva, které

pak v komíně neb jinde se osazujou. Koptu se na mnoze užívá

za černou barvu.

Výpalky kamennouhelné (koks) jsou speklé pozůstatky

kamenného uhlí, dobývané při robení svítivého plynu, na př.

v Pražské plynárně. Potřebuje se jich s dobrým prospěchem

k topení; výhřev jejich je zvlášť veliký.

Uhlí z kostí nabývá se pálením kostí v uzavřitých ná

dobách. Uhlí toto jest to zvláště, jehož se v cukrovarech k bílení

cukru, jakož i jinde k očišťování barvitých tekutin užívá.

O diamantu a tuze bylo už zmíněno. Tuha_(grafit) jest

hmota šerá, co kov lesklá, pouštící barvu, pročež se jí k psaní

užívá. Naše tužky (Bleistifte) jsou z tuhy. Tuha slouží též za

nátěrek na všeliké železné nádobí, aby se mu udělila lesklost

kovu. Pro svou měkkost a kluzkost potřebuje se též za přísadu
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ke kolomazi. Konečně se z tuhy dělají kelímky k roztápění

kovů; tuha má tu vlastnost, že vydrží ten nejsilnější oheň, aniž

se spálí neb rozleje.

Uhlík a kyslík.

§. 86.

Necháme-li uhlí ležeti na povětří aneb i do země je za

kopáme, ono zůstane neporušené. Rozpálíme-li však je, tu hned

začne se rušiti, začne hořeti i shoří posléze docela, tak že ne

zůstane než jen malá trocha popele. Co se tu stalo? Působením

horka pojala uhlík taková chtivost ke kyslíku, že se s ním jal

slučovati a ve způsobě plynu do povětří se rozptýlil. Plynná ta

sloučenina nazývá se uhelka (kyslina uhlíková).

Složení uhelky jest takové, že na jednu vetu uhlíku při

cházejí dvě vety kyslíku. Uhelka znamená se proto: UK* (po

latinsku C0°). Nabudeť se jí následujícím spůsobem:

Uhelka. Pokus. Vezměm 109 gramů rtutěnu a k tomu 4 gramy

uhlí; ty dohromady smíchané -

vsypejme v dloužku, a osta

tek učiňme tak, jakož tuto

vyobrazeno. Způsobeným tu

horkem bude v dloužce plo

diti se plyn a do přiklopené

sklenice se sbírati. Skoumá

me-li plyn tem: ejhle, v něm

nic nehoří, vstrčená do něho

hořící louč hned zhasne; na

lejeme-li do sklenice čisté

vápenné vody, ona se hned

zakalí. Důkaz to, že ve skle-@

nici se nachází uhelka. Jak \#

k tomu došlo? --

Jak známo, rtutěn silným horkem se rozlučuje. Takové

rozlučování dálo se i zde; rtuť se oddělovala od kyslíku. Ky

slík ten neucházel však samoten, onť zde nalezal uhlí: uhlí hor

kem rovněž rozžhavené a kyslíku chtivé – slučovalo se s ním,

a z toho plodila se uhelka. Uhelka to tedy byla, jež ucházela

skrze trubici pod úklop; kdežto zatím čistá rtuť ve způsobu páry

nahoře na sklo se osazovala, tvoříc zde jako zrcadlo. Ku konci

celého toho postupu nenalezne se na dně než jen malounká

trocha uhlí, toliko jeden gram; tři grany uhlí byly se sloučily

s kyslíkem rtutěnu. Kyslíku toho bylo ve rtutěnu 8 gramů. Nuže

3 grany uhlíku na 8 granů kyslíku – toť právě míra, v jakéž
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se jedno s druhým slučuje; tak sme to aspoň shledali, když

uhlí v kyslíkovém plynu se bylo spálilo.

Vidno tedy, 3 gramy uhlíku zastanou při kyslíku tolik jako

101 granů rtuti, anebo jako 8 granů síry, anebo 6 gramů ko

stíku, 23 granů sodíku anebo 20 gramů železa. Takové teda

jsou vety těchže látek. Moc neboli platnost 3 granů uhlíku je

roveň 101 gramu rtuti, 8 gramům síry atd. Onoť to tak jako

s našimi penězy. 1 dvouzlatník na př. platí tolik jako šest dva

cetníků anebo 12 desetníků, anebo 40 grošů atd. O uhelce viz

ostatně §. 135.

§. 87.

Uhlen (Kohlenoxydgas). Kdykoliv uhel ke svému hoření

nalezá dostatek vzduchu, vždy se z něho plodí uhelka UK*.

Avšak ne vždycky bývá ho s dostatek; někdy bývá přístup

vzduchu k hořícímu uhlí toliko skrovný. V takovém případu slu

čuje se uhlík jenom s polovičkou onoho kyslíku, totiž 3 grany

uhlíku jenom se 4 grany kyslíku. Tím způsobem povstává z toho

jako poloviční či nedodělaná uhelka, a ta slove uhlen či kyslen

uhlíkový (Kohlenoxydgas) i znamená se UK (po latinsku C0).

Uhlen ten jest plyn velmi jedovatý, i tvoří se vždy, kdy

koliv uhlí jen zpovlovna shárá, t. doutná, jako na př. v hrncích,

nad nimiž se hokyně v zimě ohřívají. Na uhlí osazuje se tu

popel, kterýmž se přístup vzduchu velmi ztěžuje. To samé stává

se ale i také v kamnech, když komínek u kamen se zavře, prvé

než uhlí dokonale vyhořelo. Každého roku přichází tím způso

bem mnoho lidí o život, že takto neprozřetelně před časem kamna

zastrčili (při topení ze světnice), anebo že si lidi do světnice

nádobu s uhlím přinesli a při něm se ohřívajíce, nato pak

ulehli *). Modrý plamínek, jenž z takového uhlí vyniká, když

je roztloukáme, jest znamení hořícího uhlenu.

H 0 ř e n í.

§. 88.

V obecním životě nazýváme hořením, když nějaká věc kvapně

s kyslíkem se slučuje. Povstávající z toho sloučeniny jsou z vět

šího dílu větřité, ucházející do povětří ve způsobě dýmu neb

kouře. Dým ten nehodí se více k hoření, on musí ucházeti, a na

místo jeho musí přicházeti povětří čerstvé, jinak oheň uhasne.

Rozžehneme-li kousek svíčky a vstavíme na ni skleněný

komínek od lampy, svíčka brzy zhasne. Proč? Dým její může

*) 0 účincích uhelného toho plynu viz naši zdravovědu.
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sice ucházeti, ale nové povětří nemůže (ode zdola) přicházeti.

A naopak zahradíme-li komínek nahoře, a třebas bychom jej i

trochu nadzdvihli, aby čerstvé povětří ode zdola přistupovati

mohlo, svíčka přece zhasne, protože spálené plyny nemají nále

žitého odchodu.

Nyní ale vstavme komínek ten na dvě dřívka, tak jako tuto

vyobrazeno, aby ode zdola bylo náležitého pří

chodu, nahoru pak náležitého odchodu, a hle,

svíčka bude dobře hořeti, lépe než kdyby na

ní žádného komínku nebylo. Že skutečně vzduch

dolem do komínka táhne, o tom se můžeme

snadno přesvědčiti. Sfoukněme nějakou jinou

svíčku, a čadící její knot přidržme dole ke ko

mínku: tuť uvidíme, kterak čad ten pod komí

nek a komínkem nahoru potáhne.

Hoří-li svíčka svobodno bez komínku, mů

žeme nad ní dost blízko ruku držeti, aniž se spálíme. Hoří-li

však svíčka pod komínkem, tu musíme ruku mnohem výše držeti,

abychom se nespálili. V prvním případu rozprostraňuje se horký

plyn na vše strany, v druhém pak případu drží se komínkem

více dohromady. Následek toho jě, že procházeje skrze komínek

spálený plyn čerstvěji nahoru vystupuje, a nový vzduch čer

stvěji na jeho místo nastupuje, slovem že hoření je hbitější, do

konalejší a plamen přitom silnější, jasnější.

Co lampám jsou takovéto komínky, to jsou kamnám komíny.

Známo je, že úzké ruské komíny daleko lépe prospívají než

naše obyčejné široké. Oněmi táhne dým mnohem rychleji, i rych

leji proto i vzduch k ohni přistupuje, pročež oheň daleko lépe hoří.

Vezměm opět onen komínek od lampy a

vstavme jej třebas jen tak holo na stůl, vstrčme

ale shůry širokou loučku v jeho otvor, tak aby

průchod jeho byl jako na dví rozdělen: svíčka

tu bude hořeti; jednou příhrádkou potáhne dým

nahoru, a druhou příhrádkou potáhne vzduch

dolů.

§. 89.

Při našich obyčejných svíčkách a kahanech má vzduch pří

stupu toliko z venčí; při těch tedy plodí se oheň toliko na po

vrchu; u vnitř není žádný oheň, u vnitř je temno. Na hořící

svíčce pozorujeme u prostřed jejího plamene jakési tmavé jádro.

Nuž ale, kdybychom nějakým způsobem dali vzduchu i do vnitř

přistupovati, hned zmizí ono tmavé jádro, a svíčka bude hořeti

jasněji, hoření bude dokonalejší.
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Nejsnadnější prostředek k tomu, aby vzduch i do vnitř pří

stupu měl, jest dutý knot. Svíčky, lampy neb kahany s dutým

knotem nazývají se podlé vynálezce jejich Argandské.

Argandského takového kahanu na líh potřebuje se při mno

hých lučebnických prácech, kde většího výhřevu se požaduje,

jakého jednoduchý líhový kahan poskytnouti nemůže.

Dutý takový kahan hotoví se z mosazného

plechu; k němu je mosazné stativo, na něž se

kahan připevní, a nad to pak několik větších men

ších obrouček s krátkým násadcem, z nichž jedna

neb druhá nad kahan na stativo se navlikne

a šroubkem přitáhne. Obroučky ty sloužej k tomu,

aby se na ně šáleček, pánvička, kelímek neb jaká

koliv jiná nádoba, v níž něco vařiti neb páliti

chceme, vstaviti mohla. Přidaný nákres však tu

věc nejlépe objasňuje.

Při potřebování téhož kahanu třeba však hle

děti, aby hořejší nádoba nestála nad kahanem tuze

blízko, jinak by sic bylo hoření nedokonalé a výhřev menší.

Vzdálenost nádoby musí být jen taková, aby spálené plyny dobře

ucházeti a přitom plamen svým hořejškem porozšířiti se mohl.

Je-li potřeba líhu dolévati, musí se kahan vždy zhasnouti,

jinak by sic přilévaný líh mohl snadno chytiti, anebo kdyby se

přelilo, oheň by se dokola rozlil.

§. 90.

Aby nějaká věc chytila a hořela, k tomu je potřeba, aby

se jí dodalo jistého tepla neb horka, a v horku tom aby

se věc udržovala.

Pokus. Vezměm malý hrneček, naplňme jej popelem neb

drobným pískem a rozdělejme pod hrnečkem oheň. Vložíme-li

na ten popel několik obyčejných třecích sirek, jak popel se po

malu prohřeje, sirky konečně se vzejmou. Kdy ale? při kterém

záhřevu? Kdybychom byli do téhož popele vstavili spolu teplo

měr, shledali bychom, že se to stalo při záhřevu +65–70°C.

Kostík tedy – neboť při třecích sirkách jest to kostík (fosfor),

jenž tak chytá – potřebuje ke svému zahoření jenom horka

+ 65 – 70° C., což ovšem není velké horko.

Zdlouhavé i rychlé shoření. Pokus. Tenounký plati

nový drát oviňme o slabý roubíček (třebas o tenkou tužku),

a pak jej svlekneme. Tím nabudeme dutého závitku. Rozpálí

me-li závitek ten nad líhovým plamenem až do běla, a na to

jej zčerstva vstrčíme do ohřáté sklenky, do níž se bylo as na

lžičku silného líhu nalilo, drát zůstane ve sklence žižavý, kdežto

kromě sklenky na povětří by byl svou žižavost honem potratil

a schladnul. Čím to je? V ohřáté sklence vydává líh ze sebe
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páry (páry líhové). Páry ty, jak žižavého drátu se dotýkají, shá

rají, t. j. ony se slučují s kyslíkem, jenž se tu se vzduchem na

chází. Co se tímto slučováním či sháráním plodí horka, to stačí,

aby drát ve své žížavosti se udržel.

Nuž ale shárání to jest nedokonalé, onoť to jen jako dout

nání, plodiny jeho jsou nedopalený líh. Přičichneme-li k oné

sklence, čijeme jakýsi nepříjemný pokyslý zápach. Zápachu toho

není, když líh se zapálí a pořádně hoří.

Podobně jest to i při všech jiných hořlavých věcech.

Jiné jsou zplodiny jejich, hoří-li věc dokonale, jiné pak,

hoří-li nedokonale či doutná-li jen. Ošklivý smrad, jenž po

vstává, když vlasy neb peří se pálí, když mléko vyhěhne,

nebo prožíravý papír doutná, to všecko je následek nedoko

nalého jejich shárání. Kdykoliv věc dokonale hoří, není z ní

žádného smradu.

Opakujme předešlou zkoušku ještě jednou; na místo líhu

vezměm ale do sklenky trochu tresti (éther). Přijdeme-li na

to do sklenky s rozžhaveným drátem, je-li drát rozžhaven až

do bíla, tresť se celá zapálí i bude hořeti plamenem; je-li však

drát rozžhaven toliko do červena, tresť se nezapálí, nébrž bude

jenom doutnati jako před tím líh. Jak viděti, aby tresť doko

nale zahořela, potřebuje k tomu horka bílé žeřavosti. Při líhu

jest však k tomu ještě většího horka zapotřebí; kdež na proti

tomu při kostíku k zapálení jeho + 70° C. stačí.

A tak je při všech ostatních hořlavých věcech. Aby nějaká

věc dokonale zahořela, k tomu potřebuje každá svého jistého

horka, každá ale jiného – jedna vyššího druhá nižšího.

Hoří-li nějaká věc a zchladí se pod stupeň potřebného jí

horka, ona hasne. Žeřavé železo na př. hoří v pouhém kyslíku;

na vzduchu však nehoří. V pouhém kyslíku je slučování jeho

pětkrát silnější a tudy i záhřev jeho pětkrát silnější nežli na

povětří. A pětkrát silnější záhřev stačí, aby železo samo dále

hořeti mohlo.

Kamenné uhlí, aby hořelo, potřebuje vyššího horka nežli

dříví. Proto musí se kamenné uhlí do mistěje v hromadu a na

sebe klásti, jinak by sic brzo uhaslo. Dříví, když jednou zaho

řelo, hoří i když se po nistěji rozházelo.

§. 91.

Hoření dokonalé. Sháráním vodíku plodí se voda, shá

ráním uhlíku plodí se uhelka. Uhlík a vodík nalezá se skoro ve

všem našem palivu i svítivu; uhelka a voda plodí se při každém

našem topení i svícení. Voda se arci neplodí při tom ve své

tekuté způsobě, nébrž ve způsobě větřité (pára).

Pokus. Vezměm práznou láhev a držme ji nad plamen lo

jové svíčky, tak aby vyvstávající z plamene horké plyny do ní
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N vcházeti mohly. Ejhle: láhev se začne uvnitř opocovati.

| Pottem není nic jiného nežli vodní pára, která na stu

| pára. Tím se dá také vysvětliti, proč na každé nádobě,

když ji nad kahanem ohříváme, krůpěje vody vyvstávají.

Ony vyvstávají na ní ovšem jen, dokavad je ještě stu

dená. Nyní vezměm však onuno láhev a nalejme do ní

čisté vápenné vody – vida: voda ta se hned zakalí jako

mléko, zvláště jestliže sme s ní hodně potřásli, otvor

zahradivše. Necháme-li láhev teď s jejím mlékem za nějaký čas

postáti, ustojí se z ní bílá moučka (uhlan vápenný). V dýmu onom

byla tedy i uhelka. To se rozumí, že se v něm musel nalezati

i dusík, kterýžto jako příměsek vzduchu s sebou se tam dostal.

Všecky tyto látky nacházejí se v dýmu vystupujícím z na

šich komínů i komínků, ať si ostatně už topíme dřívím nebo

kamenným uhlím, ať si pálíme líh, olej nebo lůj.

§. 92.

Hoření nedokonalé. Pokus. Sfoukněme svíčku, jež

má dlouhý knot. Z knotu bude vystupovati čad. Přiblížíme-li se

k témuž čadu s hořícím světlem, čad chytí a od něho dolů i

knot. Cad ten jest hořlavý plyn, povstávající z rozehřátého loje.

A plyn ten jest jako nedohořalý lůj, nepříjemně zapáchající

Sfouknutím svíčky snížilo se horko knotu tolik, že už nedo

stačovalo, aby vystupující plyny lojové dokonale shárati mohly.

Však přistoupením jiného ohně přibylo jim hned horka tolik, že

mohly zahořeti. Dokonale hořící, t. v uhelku a vodní páru pro

měňující se lůj ani nečadí ani nesmrdí.

Pokus. Obalme dutou Argandskou lampu dole, kde má

své průtahy, papírem: i hned uvidíme, jak lampa zmrkle, rudě

hoří, jak z ní vystupuje hustý čad i jak smrdí; kdybychom nad

ní drželi kus papíru, ten se brzo pokoptí. Olej tu nedokonale

se spaluje, protože nemá dostatek vzduchu. Co v oleji je

obsaženo uhlíku, toho čásť odchází nespálená, ve způsobě koptu.

Pokus. A však nejenom nedostatečný přístup vzduchu, ale

i s chlazování plamene bývá příčinou takového nedopálení

<# Držme nad plamen obyčejného lojového ka

\ ^ hanu plechovou lžíci tak, aby se ní plamen

z velké části stlačil. Železo tu předně ochla

zuje plamen, protože jakožto dobrý vodivec

horko jeho odvádí; a za druhé není ani pří

- stup vzduchu tak dobrý, protože odchod spá

=## lených plynů je méně snadný. Následek toho

je, že část olejného uhlíku zůstává nespálena a na lžíci ve způ

sobě koptu se osazuje. Tím způsobem připravujou si hodináři

svou černou barvu na malování čísel na hodinkách.

deném skle se srážejíc, kapalní. V kouři jest tedy vodní
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Lojová svíčka, hoří-li pokojně, dává plyn, jejž není ani

viděti ani cítiti. Blikáme-li však se svíčkou aneb na ni foukáme,

hned se stane dým její viditelným i čitelným. To dělá, že se

plamen ochlazuje.

Aby se maso brzo udilo, pálí se syrové dříví, čerstvé

klestí: to silně čadí, protože obsažená v něm míza nedá mu

tolik se rozžhaviti, aby dokonale shořeti mohlo.

§. 93.

Svítiplyn a plamen. Pokus. Vezměm skle

něnou dloužku, naplňme ji do pola drobnými tříškami,

a otvor její zandejme korkovou zátkou, skrze níž

sme byli dříve skleněnou trubičku aneb i trubičku

od bílé hlíněné dýmky prostrčili. Držíme-li dloužku

tu pak nad oheň, tříšky v ní budou se páliti, ale ne-

dokonale; ploditi budou se z nich plyny, které tru- ()

bičkou ucházeti budou. Plyny ty páchnou kysele a 3%

připáleninou. Přiblížíme-li se ke konci oné trubičky try

se světlem, plyny ty chytěj a budou hořeti plamenem,

tak jakoby tříšky samy hořely; zápachu teď přitom nebude žádného.

Plamen po vstává toliko z hořících plynů; vlastně

plamen jest hořící plyn. Věci, které jsouce rozpáleny nevydá

vají žádného plynu, ty také nehořejí plamenem, nébrž jen žižavějí.

V dloužce ostane posléze trocha uhlí, která z nedostatku

všeho vzduchu shořeti nemohla.

Podobným způsobem připravuje se svítiplyn ve velkém z ka

menného uhlí, z pryskyřice atd., to v uzavřitých železných ná

dobách, zasazených do pecí, z kterýchžto nádob se plyn po tru

bách vede – nejprv do plynojemu, odtud pak po trubách dále,

kde ním svítiti chceme. Povážíme-li to dobře – však každá

svíčka, každý kahánek je v malém takový plynostroj. My nesví

tíme ničím jiným než jenom plynem.

§. 94.

Pokus. Opětujme po

slední zkoušku ještě jednou;

na místo dříví vezměm ale

roztlučeného kamenného uhlí.

Plyn, jenž se tu pálením bude

ploditi, veďme vjímadlo, aby

se zde nasbíral. Jaké jsou

vlastnosti téhož plynu? Plyn

ten jest beze vší barvy, za

pálem hoří jako plyn vodí

kový, jen že mnohem svět

leji. Hlavní látka jeho jest

vodík, s nímž však něco®

uhlíku je sloučeno (uhlen
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vodíkový). Zapálí-li se tento plyn, látky jeho pouštějí od sebe

i slučují se jedna i druhá s kyslíkem, to v uhelku a u vodu.

V dloužce nezůstane než jenom čistý speklý uhel (výše

jmenované výpalky).

Uhlík s vodíkem slučuje se ve velmi mnoha poměrech.

Nejobyčenější z nich jsou dva, to předně poměr, kde jedna veta

uhlíku slučuje se se dvěma vetama vodíku; a za druhé, kde

jedna veta uhlíku slučuje se s jednou vetou vodíku. První slou

čenina značí se V*U (lat. H°C) i slove obyčejně též vodíko

u h l e n lehký, protože větším množstvím vodíku je lehčí

nežli druhý. Lehký ten vodíko-uhlen prejští se ze země ve

mnohých uhelných dolech; mimo to plodí se všude, kde pod

vodou částky rostlinné hnijou (plyn bahnitý §. 395.); zapálen

hoří světlem mdlým, to proto že v něm uhlíku je méně. Druhý

vodíko-uhlen, nazván těžký, značí se VU (lat. HC). Oba do

hromady nalezají se v obyčejném svítiplynu.

§. 95.

Pokus. Pálíme-li dříví na uzavřeno, a prchké nedopalky

jeho vedeme do nádoby prázné, obklopené studenou vodou, to

tak jako zde nakresleno,

aby mohl plyn druhou

trubkou zase ucházeti,

svítivý plyn bude tudy

uprchati, na dně nádoby

bude se však osazovati

tekutina dvojí, ve spod

tekutina hustá, lepkavá;

navrch tekutina řídká,

vodnatá. První slove de

** het (Holztheer), druhá:

- * dřevný ocet (Holz

essig). Dehet jest povahy pryskyřnaté, ve vodě se nerozpouště

jíc; dřevný ocet pak prokazuje se svou chutí i svým působením

v modrý lakmusový papír za kyselinu.

Všech těchto látek t. svítiplynu, dehtu a dřevného

octa prvé v dřevě nebylo, ony jsou z plodiny z brusu

nové, povstalé nedokonalým spálením dřeva, povstalé z uhlíku,

vodíku a kyslíku, ježto prvé ve dřevě se nacházely a nyní na

jiné se sloučily. Ve svítiplynu převládá vodík, v dehtu uhlík a

v dřevném octě kyslík. Všecky tři jsou jako látky nedohořalé,

to z nedostatku vzduchu; všecky tři mohou však na vzduchu

zúplna shořeti a přitom ve vodu a v uhelku se proměniti.

V našich kamnách dříví nikda úplně se nespaluje; část h0

zůstává spálená, která pak s dýmem do povětří uchází, viditel

ným jej činíc, dílem ale také ve způsobu sazí v komíně se usa

?
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zuje. V dolejším díle komína, co jsou lesklé saze, ty jsou spo

jený s dehtem a dřevným octem.

Konání takové kde z tuhé nějaké hmoty dobývá se zplodin

tekutých, nazývá se přeháněním suchým čili přeháněním ze

sucha. Tekutiny, jichž se při tom nabude, jsou nejvíce barvy

smědé, zápachu i chuti zvláštní nepříjemné, přismahlé.

§. 96.

Jak z prvějšího víme, vodík hoří lehko, plamenem; uhlík

pak tížej, bez plamene. Z toho můžem si vyložiti, proč naše

dříví na počátku toliko dává plamen, ku konci pak jen že

řaví. Vodík jest to, jenž nejdřív hoří plamenem, na konec zů

stává toliko uhlík, který žeřaví. A tak je to při všem ostatním

palivu, jehož hlavní látky jsou vodík a uhlík. Každá louč neb

dračka ukazuje tu věc co nejpatrněji.

§. 97.

Povšimněme si plamene hořícího líhu. Pla

men ten skládá se ze dvou částí, z vnitřní temné, která

pouhou líhovou páru obsahuje, a z části zevnitřní, kde

líhová pára s kyslíkem se slučuje, hoří. Špička plamene

povstává vystupováním horkých oněch plynů i přitéká

ním ode zdola studeného vzduchu. -

Líh hoří světlem toliko slabým; jak mile však v jeho pla

men kousek svinutého drátu držíme, anebo třebas nějakou jinou

tuhou hmotu, až by se rozpálila, i hned silněji plamen vysvítí.

Držíme-li tenký drát na příč skrze plamen, zpozorujeme, že u

prostřed plamene zůstává drát temný, po krajích pak že žižaví.

Důkaz to, že po krajích plamene je daleko větší výhřev nežli

v jeho prostředku. Největší výhřev nalezá se as v oné výšce

plamena, jak na onom nákresu čárkou naznačeno. Hloub tedy

není radno nádobu na plamen stavěti, chceme-li jinak největšího

výhřevu užiti.

Že ostatně uvnitř plamene je daleko menší výhřev nežli

na jeho povrchu, po plášti, o tom možná se též velmi dobře

přesvědčiti sirkou. Na povrchu plamene chytí sirka hned; v pra

víme-li ji však do vnitř plamene, tu buď docela nechytí anebo

trvá to nějaký čas než chytí.

# / i
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§. 98.

Při plamenu lojovém neb olejném dají se

rozeznati tři díly. U prostřed jest temné jádro svíti

vého plynu (plynného loje); okolo něho jest světlá

obálka hořícího vodíku, pomíšeného s uhlíkem na bílo -

rozpáleným; nejsvrchněj jest tenounká, sotva znatelná

obálka, kde i uhlík hoří.

5
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Představíme-li si plamen na příč v polovici

přeříznut, dají se posloupné vrstvy jeho a povaha

jejich as takto vyobraziti. V prostředním kroužku na

chází se toliko uhlem vodíkový či svítiplyn. Z toho

spaluje se vodík nejdříve, to v kroužku druhém,

kdežto spolu uhlík se rozžhavuje. V posledním pak

kroužku spaluje se i uhlík. Rozžhavený uhlík jest to, jenž do

dává plamenu jeho světlosti, tak jako i rozžhavený drát líhový

plamen světlejším činil.

Držíme-li do plamene chladný nůž, jedna část rozžhave

ného uhlíku schladí se hned tolik, že jí nebude lze, aby sho

řela, nébrž na nůž ve způsobě koptu se osadí.

Drát držený přes příč do plamene bude po krajích žižavěti,

aniž se okoptí, kdežto u prostřed nebude žižavěti, ale koptem

se popne.

Jak ze všeho viděti, světlost či jasnost plamene pochodí

vždy od jakýchsi tuhých částek, obyčejné to od koptů či sazí,

v plamenu žižavějících. Je-li žižavění to jen na červeno, dává

plamen světlo mdlé, rudé. Pakliže však částky ty žižavějí na

bělo, je plamen jasný bílý. -

Doklady k živočným.

(Kyslík, vodík, dusík a uhlík.)

1) Jako na sobě samých rozeznáváme tělo i ducha, tak i

v přírodě dlužno rozeznávati tělesa (hmoty a látky) i jejich

činění či síly.

2) Věci tělesné spatřujeme ve Špůsobu (skupenství) trojím:

buď jest věc tuhá, buď židká (tekutá), buď větřitá (vzdušná či

plynná). -

3) Podobenstvím věcí tuhých jest nám země, podobenstvím

věcí židkých: voda, věcí větřitých: vzduch (povětří); činění

pak tělesné představuje se ohněm (teplem, světlem, mlnem).

4) Každá tělesná věc je složena z jednotlivých pramaloun

kých částeček. Že jednotlivé ty částečky dohromady držej, zá

leží na jejich spojebnosti či soudržnosti. Velikou soudržnost

nalezáme při věcech tuhých, malou při věcech židkých, nižádnou,

vlastně v odpudivost převrácenou, při věcech větřitých.

5) Spojitost věcí slábne zahřátím, sílí se schlazením. Půso

bením tepla částečky těles se rozstupujou, působením zimy však

blíže se sestupujou, těleso se smršťuje.

6) Teplo je s to, aby způsob (skupenství) tělesa zcela

změnilo. Teplem tuhá tělesa se roztékají a tekutá v plyn neb

páru se obracejí.
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7) Schlazením proměňujou se páry a plyny v tekutinu, a
tekutá tuhnou.

8) Tuhé těleso stane se také tekutým, rozpustí-li se v ně

jaké tekutině. Vyráží-li však takové těleso opět z oné tekutiny

ve způsobu tuhém, říkáme, že se vymetá či raší. Děje-li se vy

rážení to v jistých pravidelných tvarech, říká se, že se vymetá

v hlatě či že se vyhlacuje.

9) Věc může se rozsekati, roztlouci, rozemlíti atd., tím ale

změní se pouze její podoba; podstata pak a částky její ty zů

stanou ty samy, třebas na kousky rozděleny. Změna taková jest

toliko povrchní.

10) Avšak mimo to stáváť ještě jiných změn, jimižto se

věci ve své podstatě, ve svých vlastnostech tak zjinačujou, že

by je sotva více za předešlé poznal. Podstatné či vnitřní takové

změny slovou změnami lučebními.

11) Za příčinu takových lučebních změn pokládá se jistá

zvláštní účinnost či věcem vrozená moc, kterouž jmenujeme je

jich družebností, slučebností aneb slučebnou chtivostí.

Chtivosti té je při jedněch více, při druhých méně. Slučebná ta

moc vládne vším, co jest tělesného; jedině ve tvorech živých,

tu je podřízena činnosti životní, jsouc jí spravována.

12) Slučebné činění dvou látek jeví se jenom v největším

blízku, když jedno s druhým dokonale se dotýká.

- 13) Slučebnost je rozdílná od příbuznosti. Příbuzné nebývá

slučebné; čím větší různitost mezi dvěma tělesy, tím silnější bývá

slučebná jejich chtivost.

14) Lučebné změny dějou se způsobem dvojím, buď se dvé

látek dohromady pojímá, slučuje; anebo se sloučitá nějaká hmota

rozlučuje, v původní své látky rozvádí. Ať se věc slučuje nebo

rozlučuje, vždy se tím prvější její povaha mění, t. j. ona se ruší.

Rušení tedy vyznamenává oboje: slučování i rozlučování.

15) Rozlučujeme-li nějakou hmotu, tu přicházíme konečně

na jisté látky, které dále rozloučiti nelze. Jednoduché takové

látky nazýváme látkami prvotními, prvolátkami čili prvinami.

Posud jich známe několik a šedesát. Žádná prvina nedá se pro

měniti v jinou.

16) Poslední nejmenší částečky každé prvolátky jmenujeme

prvkami.

17) Pomocí mlna jsme v stavu skoro všecky sloučeniny

rozloučiti. -

18) Teplem se slučebnost látek jednou podněcuje, jednou

oslabuje. Teplo pomáhá slučovati i rozlučovati; teplem se věci

ruse].

19) Všeliké lučebné spojování děje se podlé jisté míry a

váhy. Pravidelnost tu zachovávají látky i tehdá, třebas se jedna

druhou ve více poměrech slučovaly.

20) Kdykoliv dvé látek dohromady se slučuje, vždy z toho

5
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povstává záhřev, větší menší, podlé toho, jak slučování je dychti

vější neb méně dychtivé. Někdy bývá záhřev tak silný, že se

objeví ve způsobu ohně (hoření).

21) Co v obecném životě jmenujeme hořením neb ohněm,

to jest kvapné slučování uhlíku nebo vodíku s kyslíkem (zky

slování).

22) Zkysliti neb pokysliti jest tedy tolik, jako nějakou

látku s kyslíkem sloučiti.

23) Sloučenin kyslíkových rozeznáváme dvojí způsob: ky

sliny a kysleny. Nekovy slučujou se s kyslíkem z většího :

dílu jenom v kysliny; kovy však zvláště v kysleny.

24) Povaha kyslin je docela rozdílná od povahy kyslenů,

odtud také veliká slučebnost jedněch ke druhým.

25) Sloučí-li se nějaká kyslina s některým kyslenem, zmizí

kyselá vlastnost kysliny i opáčná vlastnost kyslenu, a sloučenina

z nich nazývá se slučanem.

26) Kysliny a jiné jim podobné sloučeniny jmenujeme vů

bec kysně. Kysleny a jiné jim podobné sloučeniny jmenujeme

žířeny (Basen). V povaze své různí se kyseň od žířenu, a

proto jedno s druhým rádo se druží či slučuje.

- 27) Prviny a sloučeniny jejich znamenáme začátečními pí

smenami jejich jmen; a po straně přivěšená čísla ukazují, v ko

lika vetách každé tu sloučeno. Po pravé straně přivěšené číslo

vztahuje se pouze k písmenu, k němuž přivěšeno. Po levé pak

straně větší číslo vztahuje se k oboum následujícím písmenům

aneb i ke všem závorkami uzavřeným.

Út:

#

#il

#

**

#1

ši:

#

lk

šil

kt|



Neko vy.

Druhá třída: Zápalčivě.

S í r a,

Schwefel, Sulfur.

(Veta = 200. – Hmotn. = 2,0. – Zn. = S, lat. S.)

§. 99.

Síra je věc vůbec známá; pro její snadnou hořlavost po

třebujeme ji k rozžehání a zapalování. Síra je bez chuti i bez

zápachu. Bez chuti proto, že ve vodě se nerozpouští. Nasypeme-li

sirného prášku do vody, studené neb teplé, nic se z něho ne

rozpustí. Chuť pozorujeme toliko na věcech, které ve vodě a

tím samým i v slinách se rozpouštějí, jako na př. sůl, cukr; ne

pak ale na věcech, ve vodě se nerozpouštějících, jako je kamení,

uhlí, škrob a j. Síru není číti (nevoní ani nesmrdí), protože při

obyčejné teplotě nic se z ní nerozprchá, žádná pára nebo plyn

z ní neodchází. Že něco voní neb smrdí, záleží toliko na čá

stečkách, které do povětří se rozptylujíce, též do nosu přicházejí

a zde cítit se dávají.
*

§. 100.

Pokus. Síra se rozpouští horkem. Dejme do malého

hrnečku as 4 loty sirného prášku a vstavme jej nad líhový kahan:

síra se rozpustí při horku jen málo vyšším, nežli je vařící vody,

ona se rozpustí v tekutinu přihnědlou, řídkou. – Slejeme-li z toho

trochu do studené vody, trocha ta stuhne v celistvý kousek síry.

– Kdybychom kousek ten vzali a dříve jej dobře otrouce opět

v onen hrneček do rozpuštěné síry pustili, on v ní padne ke

dnu. Tuhá síra je hmotnatější, těžší nežli rozpuštěná. A tak i vše

liká ostatní tělesa. Jedinou výmínkou jest v tom ohledu voda;

led ve vodě se nepotopí, nébrž na ní plove. Stuhlá voda (led)

je méně hmotnatá, řidší nežli tekutá.
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§. 101.

Pokus. Rozpuštěná síra chladnouc se hlatí. Odstavme

onen hrneček s rozpuštěnou sírou, a nechme jej tak dlouho

v pokoji státi, až navrchu udělá se tuhá kůra. Kůru

tu prorazme a hrneček zčerstva obraťme, aby, co u

vnitř je ještě tekuté síry, vyteklo. Roztlučeme-li pak

vychladlý hrneček, nalezneme v jeho vnitřku plno dlou

hých sloupků (čtverhranných), jejichž podoba je, jako

zde vyobrazeno. Konce sloupků těch jsou na koso sří

znuté.

Toť tedy druhý způsob, kterýmž možná dovesti, aby

nějaká věc se vyhlatila. Hlacení toto líší se od hlacení

sanytru neb soli tím, že při těchto stalo se rozpuštění

pomocí tekutiny, zde pak se stalo za pomocí horka.

Dáme-li síru pokojně ustydnouti, aniž sme z ní, když na

polo stuhlá byla, co slili, ona stuhne celá: tu ale nevytvořej se

víc ony pěkné pravidelné hlatě, na to není jim dosti zvůle;

budeť z toho jediná celistvá hmota, na níž, když se rozlomí,

bude pozorovati toliko malé zbytky hlatních - ploch. Hmota bude

se věď v takových místečkách silněji blýštiti. 0 hmotě takové

říká se, že je úkladu hlatitého.

U vnitř země, zvláště v krajinách, kde jsou sopky anebo

kde před věky byly, nalezají se nezřídka veliká ložiska síry (síry

samorodé) a v nich sluje a douně, poseté nejkrásnějšími sirnými

hlatěmi, zplozenými přírodou, během snad mnoha tisíc

let. Samorodé tyto hlatě jsou však tvaru zcela jiného,

než jakých z rozpuštěné síry nabýváme. Jest to jako

dvé čtverhranných hrotů, širokýma koncema dohromady

sestavených. Utvaru takovému říkají hlatěpisci osmi

\) stěn, poněvadž má osm stěn čili ploch. – Síra tedy jest

dvoutvárná, tak jako i diamant a tuha.

§. 102.

Pokus. Při síře známe však ještě jiný třetí

způsob jejího útvaru. Naplňme sklenou dloužku

sirným práškem a přidělejme ji pomocí otočeného

drátu nad líhový kahan. Jak prášek se rozpustí,

Ssedne se, že ho bude ve sklence jen do polovic.

Po svém rozpuštění bude síra nejprv řídká jako

voda, nato pak, když ještě dále bude výhřevu při

bývati, zhnědne a zhoustne, tak že, kdyby teď

sklenku vzhůru dnem obrátil, síra jen stíží ven >#
poteče. - - S<- <

„ Slejeme-li něco z té síry do studené vody, udělá se z toho

poloprozračná, měkká, pružná hmota, která teprv za několik dní

zúplna ztuhne. O takovéto, rozlitému sklu podobné síře říká se,
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že je beztvarná, protože na ní není žádného určitého (hlati

tého) tvaru pozorovati. Takto beztvarnými jsou na př. pryskyřice,

smola, klih a j.

§. 103.

Pokus. Jestliže síru v oné dloužce nad to ještě silněji za

hříváme, to do horkosti as čtyrykrát větší, nežli je při vařící

vodě, začne síra se vařiti a v rudou páru se obraceti. Vidno,

že síra umí se i rozvětřovati, že je schopná přijmouti na se vší

trojí způsobu (skupenství) jako voda, t. j. že může být tuhá,

židká i větřitá.

Tuhá síra je ještě jednou tak těžká jako voda; sirný plyn

pak jest 6*/,krát těžší nežli náš vzduch.

Uvnitř dloužky je sirný ten plyn průhledný, ač rudý; vy

šed však na povětří proměňuje se v požloutlý dým; plynné čá

stečky jeho srážejí se na studeném povětří v tuho, v sirný prášek.

#.- Kdybychom v dloužku zatkali krátkou

#\ i dost prostrannou trubku a konec její

* založili v nějakou sklenici, postavenou

do studené vody: sirný plyn by se ve

--= sklenici srážel i osazoval, to ve způ

# sobu jemného, žlutého prášku, Prášku

tomu říká se u kupců sirný květ.

Kde sirný květ hotověj ve velkém do

obchodu, pálejí síru v zavřitém kotli

a páru její vedou do veliké vyzděné komory.

Způsob ten slouží spolu k očistění síry; neboť co v síře

nalezají se všeliké zemnaté příměsky, ty, poněvadž horkem se

nerozptylují, ostávají na místě; přecházíť toliko čistý sirný plyn,

který vcházeje do studena, zde se sráží a v moučku proměňuje.

Kusy neb roubíky síry, ježto se prodávají, ty pocházejí rovněž

z onoho sirného květu, jen že na ohni rozpuštěného a nalitého

pak do mokrých dřevěných formiček, kdežto se vychladnouti

nechal. Síra ta slove roubíková.

§. 104.

Pokus. Nalejme do sklené dloužky do polu mydlářského

luhu, přidejme špetku sirného květu a nějaký čas vařme: část

síry se rozpustí a luh nabude barvy hnědé. Sleje-li se s toho

svrchní čistá tekutina, vodou se rozředí a pak octa se přimíchá:

tekutina se zakalí na způsob mléka; proč? Síra vyráží tu z roz

toku pod způsobou jemňounké moučky; moučka ta při své leh

kosti plovouc v tekutině činí, že tato vypadá kalná jako mléko.

Prodleným časem se však moučka na dno osadí a tekutina se

učistí. Kdyby tekutinu tu i s jejím sirným kalem vylil na papí

rové cedidlo, dobře proplákl a pak v mírném teple usušiti dal,

nabylo by se toho nejútlejšího prášku sirného, daleko útlejšího,
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nežli je sirný květ. Útlost jeho pochodí odtud, že při srážení

jeho nalezalo se mezi částečkami jeho množství vodních částe

ček, které oněmno částečkám srážeti se nedaly. Útlý ten sirný

prášek nazývá se sirná mléč či sirná sráž. V tomto způ

sobu jest síra více bílá než žlutá; roztopí-li se však, aby jedno

tlivé její prášinky se spojily, nabude opět své obyčejné žluté

barvy.

- Uvedeného zde způsobu používají lučebníci velmi zhusta i

při mnohých jiných věcech – to, kdykoliv jim o to běží, aby

nějakou tuhou hmotu proměnili v moučku co nejútlejší.

Jak viděti bylo, síra v luhu se rozpustila. Rozpuštění to

nebylo však tak prosté, jako když na př. cukr nebo sůl ve vodě

se rozpustí: utvořiloť se přitom několiko zvláštních sloučenin,

sloučenin to síry s látkami vody. Jedna z takových sloučenin byl

siřen vodíkový VS (lat. HS). Povaha siřenu toho jest vě

třitá; on jest to, jenž tak nemile zapáchá, když se onde k sir

nému roztoku přidalo octa. Ocet slučuje se s látkami, nalezajícími

se v luhu, pročež luh pozbývá své schopnosti, aby v něm síra

mohla rozpuštěna zůstati.

§. 105.

Rozpálíme-li síru v otevřené nádobě, na př. na plechové

lžíci, kde vzduch má volného přístupu, anebo dotkneme-li se síry

žeřavým nějakým tělesem, síra se vznítí a hoří plamenem mo

drým. Hoření to není nic jiného nežli slučování-se síry s kyslí

kem, přičemž se plodí zvláštní větřitá sloučenina, jmenem sir

natka (schweflige Säure) = SK* (lat. S0°). Co při hoření

síry tak ostře do nosu i do očí čpí, jest sirnatka (kyslina sir

natá), rozptylující se do povětří.

Jak z poznamu sirnatky viděti, jest v ní sloučeno na 1 vetu

síry 2 vety kyslíku. Kdyby se však s touže vetou síry sloučilo

ještě více kyslíku, to o jednu vetu více, povstala by z toho sir

novka (kyslina sirná) = SK* (lat. S0°), kyslina to nad míru

důležitá i vůbec známá. Ve všedním životě říkají jí někteří vi

triol, jiní olium; po německu slove Schwefelsäure.

Že síra při malém už záhřevu chytí a hoří, je příčina, proč

se jí užívá na zapalováví jiných méně chytlavých hořavin.

Zatopení kamenným uhlím ukazuje velmi zřejmě, kterak

v rozdělávání ohně postupuje se od látek chytlavějších k méně

chytlavým, to jest k takovým, které ke svému zahoření většího

výhřevu potřebujou. Dejme tomu, že se začne s křesáním: křís

nutím chytí troud, od troudu síra, od síry sláma, od slámy dřevo,

ode dřeva konečně kamenné uhlí. Ve své chytlavosti následujou

tedy tytýž po sobě takto: troud– síra – sláma – dříví – ka

menné uhlí. Podobné máme to i při nynějších našich třecích

sirkách. Na těch chytí nejdříve kostík, od toho síra, potom

dřívko atd. -
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§. 106.

Po kyslíku jest síra ten nejvšednější i nejmocnější dru

žebník; síra slučuje se se všemi prvinami, a to s velikou chutí.

Pokus. Nasypme v sklenou dloužku trochu síry, dejme na

oheň a nechme, až by síra přišla do varu: nyní vezměm proužek

tenounkého měděného plechu a držme jej v ony

sirné páry. Měď se rozžhaví i zůstane několik

okamžení rozžhavena, přičemž změní svou barvu

v šerou, potratí svou ohebnost i stane se křeh

kou; a převážíme-li ji, ona váží teď o */, více

nežli dříve. Změněná tato měď nazývá se mě di

siřen (polosiřen měděný, Schwefelkupfer). Síra

a měď sloučily se tu v jedno, to v míře určité =

M*S (lat. Cu*S). Ony se sloučily tak vroucně,

že přitom jedno i druhé svých předešlých vlast

ností pozbylo; jedno v druhém jako zaniklo.

Rozžhavení, jež přitom povstalo, bylo účinek jejich slou

čení. Kdykoliv se dvé látek vespolek slučuje, vždy z toho po

vstává záhřev. V nejvíce případech nebývá však záhřev ten tak

veliký, aby až věc žeřavěla neb hořela. Záležíť to na kvapnosti

či dychtivosti, s jakouž obojice se slučuje.

Podobným způsobem dají se však skoro všecky ostatní

kovy proměniti v siřeny. Mnoho takovýchto siřenů nalezá se už

hotových, samorodých v zemi; horníci jim říkají rudy neb

kyzy. Ve všem skoro kamenném uhlí nachází se něco siřenu

želežitého, blyštícího se jako mosaz. Tak i cinobr není nic jiného

nežli siřen rtutitý = RS (lat. HgS).

Pokus. Vezměm 1*/, lotu železných pilin, 1 lot sirného

květu, dejme do malého hrnečka a smíchejme s půl lotem vody:

postavíme-li hrneček na teplé místo, nebude to dlouho trvati,

smíšenina se zahřeje, voda výparem odejde, a za půl hodiny je

z celé té smíšeniny suchý, černý prach, na němž více nic ani

0d železa, ani od síry rozeznati nelze; obojice se sloučila, a

sloučenina ta slove siřen železitý.

Kdyby obě ty látky byl smíchal bez vody, nic by se byly

nesloučily, vyjmouc leda, žeby se byly až do žeřava rozpálily.

Voda stala se prostředníkem jejich sloučení, ona jim pomohla,

aby se za sebe pojmouti mohly. -

Kyslíku rovná se ostatně síra i tím, že slučujíc se s jinými

látkami, slučuje se s nimi i ve více poměrech, větších, menších.

Pro každou sloučeninu jest ale poměr ten určitý, nezměnitý.

V černém siřenu železitém nalezá se na 100 lotů železa vždy

57'/, lotů síry; v žlutém siřenu železitém nalezá se na 100 lotů

železa 115 lotů síry. Kdyby při hotovení takové sloučeniny vzalo

se více síry, to, co by bylo přes míru, zůstalo by lichou, ne

sloučené. | -
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Tak jako při sloučeninách kyslíkových (kyslenech) roze

znávali jsme jednokysleny a dvoukysleny, tak i při siřenech

rozeznáváme jedno si řeny a dvou siřeny.

První onano černá sloučenina železa se sírou slove jedno

siřen železitý = ŽS (lat. Fe S); druhá pak žlutá sloučenina:

dvousiřen železitý = ŽS* (lat. FeS*). Mluvíme-li jen tak zhola

o siřenu a míníme tím jeden jistý, tedy jest to jednosiřen, tak

jako to bylo při kyslenu.

Ostatně dají se onano jména i naopak vysloviti: na místo

jednosiřen železitý může se říci železo-siřen aneb i železo

jednosirné; a na místo dvousiřenu železitého: železo-dvousiřen

aneb železo dvousirné.

Vodíko-siřina = VS (lat. HS).

§. 107.

Pokus. Vezměm půlžejdlíkovou skleněnou láhvičku, nasypme

- do ní lot šiřenu železitého (ŽS) a na ten vlejme

lot rozředěné sirnovky i zčerstva korkem za

tkejme – korkem to, skrze nějž sme byli dříve

skleněnou trubičku prostrčili. Trubička ta sahá

druhým koncem do jiné, studenou vodou na

plněné láhve. Co pozorujeme?

Nejprv odchází vzduch, který v první láhvičce a v trubici

se nalezal, na to ale přichází velmi smrdutý plyn, který ve vodě

se rozpouštějíc, ji též smradlavou činí. Smrad ten je jako od

zkažených smradlavých vajec. Plyn ten nazývá se vodíko–si

řina (Hydrothionsäure, Schwefelwasserstoff) = VS (lat. HS).

Dění při tom jest to samé jako kde z železa a sirnovky

dobýván vodíkový plyn (§ 66). Rozlučujeť se zde siřen i voda.

Železo pouští svou síru a bere si na místo ní z vody kyslík,

slučujíc se s ním v kyslem železitý (železen) = ŽK (lat. Fe0);

vybylý pak vodík slučuje se s vybylou onou sírou u vodíko

siřinu = VS. Slučování to děje se, jak viděti, křížem, jest to

slučování na výměnu či na přesad. Sirnovka při tom není než jen

pomocníkem, ale pomocníkem velmi platným, ba nevyhnutelně

potřebným; jak železen se utvořuje, ona se ho hned chápe, slu

čujíc se s ním v siran železný (vitrolím) = ŽK.SK* (lat. Fe0.

S0°). Aby nám ale celá ta věc byla tím přehlednější, předsta

víme si ji ještě zvláště:

železo . . . . . . . .

síra . . . . ) vodíko
Voda | vodík , . . | siřina železen siran

' ' ' ' ' kyslík . . . . . • • • ř železný,

Sirnovka . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • -

Železo-siřen
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Poněvadž vodík je takový větroplach, nakažuje svou větři

vostí i také síru; sloučenina jejich: vodíko-siřina, jest prchavá.

Ostatní pak není prchavé, to zůstává na místě.

Přestane-li plyn se vyvinovati, přileje se na novo trochu

sirnovky. Voda v druhé láhvičce jest plynem nasycena, když,

potřepavše lahví, prst, kterýmž sme při tom její hrdlo zandali,

více do vnitř se netlačí. V nasycené takové vodě je v jednom

žejdlíku obsaženo onoho plynu 2'/, žejdlíku. Voda ta slove voda

vodíko– sirná; pro potřebu schová se v malých, dobře zatka

ných láhvičkách. Má-li k ní vzduch přístupu, kalí se; kyslík

vzduchový slučuje se s vodíkem síry u vodu, a síra se vylučuje,

vyrážejíc svými částečkami samostatně (kal).

Kdyby mezi vyvinováním téhož plynu onu láhev s vodou

0dundal a k vycházejícímu plynu se světlem přistoupil, plyn chytí

a bude hořeti plaménkem modrým; smrdutý jeho zápach zmizí

při tom zcela, na místo jeho nastoupí ale známé čpění hořící

síry. Obě látky vodíko-sirného plynu budou se slučovati s ky

slíkem vzduchovým, vodík ve vodu (vodní páru), síra v sirnatku

(kyslinu sirnatou).

Vodíko-sirný plyn jest zdraví škodliv; protož třeba se

chrániti, aby ho do sebe nevlykal. Nejlépe jest, aby se zkouška

ta dělala v místě, kde táhne, třebas pod komínem. Jinak je

též dobrý prostředek, uvázati si před hubu šátek, navlhčený

trochou líhu.

Plynem vodíko-sirným červená modrý lakmusový papír; on

je též s to, že s mnohým žířenem se sloučí. Proto jej počítáme

mezi kysně, nikoliv ale mezi kysliny, kteréžto jsou sloučeniny

kyslíkové, kysně kyslíkové. Proto jsme jemu dali také název:

siřina (jako z kyslíku: kyslina), abychom kysnou jeho povahu

Vyznačili. -

Jak ostatně vidíme, neníť to jen pouhý kyslík, jenž látky

kyselými činí, kysně plodí; některé jiné látky umějí to též, ze

jména vodík. Však ale látek těch, s nimižto vodík dovede kysně

zploditi, jest jen několik málo, kdež naproti tomu kyslík s velmi

mnohými v kysně (kysliny) se slučuje. Kyslík jest ten nejobyčej

nější kysnorod.

§. 108.

Zkoušky s vodíko – siřinou.

Pokus 1. Pusťme několik kapek oné vodíko-sirné vody na

čistý stříbrný dvacetník, na měďák, pak i na olovo a železo:

prvních tré změní pod kapkami hned barvu a posléze v těch

místech zčernají. Sloučilyť se se sírou v černé sířeny, vodík

upláchl. Železo však se nesloučilo, to zůstalo nezměněné.

Pokus 2. Učiňme jinou zkoušku. Vezměm dvě sklené

dloužky, do jedné dejme špetku olovného klejtu, do druhé
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trochu vypáleného železného rezu, na oboje nalejme pak

vodíko-sirné vody. Olovný klejt (kyslen olovný) tu hned zčerná;

mezi ním a vodíko-siřinou stane se výměna: olovo sloučí se se

sírou a jeho kyslík s jejím vodíkem. Zplodiny z toho jsou siřen

olovný a voda. Smrad přestal.

- olovo . . . . . . . .

Klejt © } kyslík . . . . . •••

vodík . . . . . ; voda ( olovo-Siřem.

Vodíko-Siřina } Síra . . . . .

Ve sklence se železným rezem nestala se žádná změna ani

v barvě ani v zápachu; důkaz to, že se zde nic nesloučilo ani

nerozloučilo.

Pokus 3. Opětujme tu zkoušku ještě jednou, na místo klejtu

vezměm ale malý drobeček olovného cukru, a na místo rezu

drobek vitrolímu (k tomu několik kapek octa); jedno i druhé

dejme rozpustiti, každé pro sebe ve sklenici vody. Přidáme-li na

to k obému vodíko-sirné vody, účinek bude ten samý jako prvé.

Olovný cukr jest octan olovný (oloven s octovkou); olovem ten

zachová se právě tak jako onde olovem klejtový: on pustí od

svého kyslíku a sloučí se se sírou v olovo-siřen, který ve způ

sobu černého kalu se projeví. Vzalo-li se na rozpuštění onoho

cukru příliš mnoho vody, zakalí se voda toliko na hnědo. Vy

bývající při tom kyslík a vodík, ty ovšem slučujou se u vodu.

Octovka (kyseň ocetná), ježto při tom se vybavila, zůstává ve

vodě; voda chutná teď octem.

Pokus 4. Nuže, jak s oním roztokem vitrolímovým?– Na

tom bylo tak málo jaké změny pozorovati, jako před tím při

pouhém železném rezu. Leč přidejme k témuž roztoku trochu

vápenné vody neb drobýtek sody: ejhle, roztok se hned na černo

zakalí. Co dříve nebylo lze, to způsobila přísada vápenné vody

neb sody. Věc záleží v následujícím: vitrolím jest siran železný

(železem se sirnovkou); železen ten drží se však své sirnovky

velmi pevně, on ji tak snadno nepustí – nyní ale octne se tu

žíravé vápno neb soda: dychtivost těchto k sirnovce je ještě

daleko větší, než s jakou se jí železem drží, ony tedy sloučej se

se sirnovkou a železen vybude. Nuž ale zde máme železen, jak

dále? onde jsme měli také železen, a přece síry se nechápal? –

Zde byl k tomu zvláště povzbuzen; slučovací chuť je jako na

kažlivá, začne-li jedno se slučovati neb rozlučovati, hledí to

samé učiniti i druhé, ač nalezá-li jen k tomu družné látky; od

železenu odloučila se onde sirnovka, v odlučování tom postoupí

železen ještě dále, on pustí od svého kyslíku a pojme se se

sírou, vypuštěný pak kyslík pojme se s vodíkem. Použitá při

tom vápenná voda obnáší v sobě kyslem vápníkový (vápněn) =

VK (lat, Ca0). **, - -
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Vodíko-siřina | vodík . . . . . . . . • •

Vitrolím . . . | železem { # . . .

Vápněn . . . . . :ne*: | siran vápenný.

Z toho všeho jde následující naučení:

1) I na mokré cestě, t. rozpuštěná v nějaké tekutině, slučuje

se síra ráda s všelikými kovy, proměňujíc je (jejich kysleny i

slučany) v siřeny. -

2) Největší díl siřenů takových jsou zcela nerozpustny ve

vodě. Tím způsobem je vodíko–siřina výborný prostředek, aby

chom z nějakého roztoku jeho kov vydobyli anebo bychom se

přesvědčili, zdali v nějaké tekutině kov se nachází. Kov ten

(kovo-siřen) přecezením od tekutiny se oddělí. Pouštíme-li vo

díko-siřinu v ocet, v němžto je obsažena měď: mědi-siřen se

projeví, a přecezením může se z něho vydobyti.

Avšak ne všecky kovo-siřeny jsou barvy černé; siřen sur

míkový je žlutočervený, siřen otruchový žlutý, siřen zinkový bílý.

Z té příčiny hodí se vodíko-siřina (voda vodíko-sirná) výborně

za skoumadlo na mnohé kovy, t. j. na přesvědčenou: zdali v jisté

tekutině je jaký kov obsažen i který? Víno, porušené olovem

(olovným cukrem) – přísadou vodíko-siřiny zčerná neb aspoň

zhnědne. Z té příčiny nazývá se táž voda také Hahnemanno

vým skoumadlem na víno.

3) Na některé kovy stačí holá vodíko-siřina vodná, aby je

z jejich roztoku vyrazila, a takové jsou na př. měď, stříbro, zlato,

olovo, rtuť, cín, surmík, otruch. Při jiných však je potřebí ještě

přísady jiného silnějšího žířenu; a k takovým náleží železo, zinek,

buřík, ďasík, broník. Vodíko-siřina hodí se tedy i na to, aby

jeden kov od druhého oddělila; vodíko-siřina jest jedno z nej

důležitějších loučidel lučebnických. -

§. 109.

Vodíko-siřina znamená se, jak už výše zmíněno, = VS

(lat. HS), což ukazuje, že je složena z 1 vety vodíku a 1 vety

síry. Povšimneme-li si téhož poznamu, tu nalezáme, že se velmi

shoduje s poznamem vody = VK (lut. H0).

Známá věc je, když látky od zvířat, na př. krev, maso,

chlupy, moč, lejno, bílek, žloutek atd. hnijou, že z nich povstává

smrad jako od shnilých vajec: smrad ten není nic jiného nežli

plyn vodíko-sirný (vodíko-siřina), který z oné látky se vyvinujíc,

do povětří se rozptyluje. Ve všech těch látkách jest totiž ob

sažena síra i voda: hnítím látky slučuje se síra s vodíkem. Proto
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není divno, že ve vzduchu plném takového plynu měděné nádobí

i jiné věci od kovu svou barvu měněj, hnědnou, ba posléze i

černají. – Jíme-li míchané vejce stříbrnou lžící, ona zčerná; tak

zčerná i cínová lžíce, má-li v sobě mnoho olova, t. olovo její

zčerná. V bílku, ještě více ale v žloutku nalezá se síra.

Podobně nalezá se síra i v mnohých rostlinách, tak

zvláště v hrachu, čočce, bobu, podobně i v některých, ostrou

chutí se vyznačujících rostlinách, na př. v křenu, řetkvi, řeřiše,

v horčici. Necháme-li je na hromádce ve vlhku ležeti, vyvinuje

se z nich hnitím plyn vodíko-sirný.

§. 110.

Konečně dlužno podotknouti, že plyn ten nalezá se i ve

vodě některých pramenův, jakož to z jejich zápachu i chuti po

zorovati. Několik takových pramenů nachází se v okolí Vídeňském,

zejména v městě Baden, kdežto se jich za lázně v mnohých

nemocech užívá. Taková voda prejští se též u Čaiče v Moravě,

u Pišťan na Slovensku, u Chomútova a Oušovic v Čechách. Lid

takové vodě říká smradlavka.

Mnohdy se také přihodí, že voda, vedená po dřevěných

trubách, začne takto zatouchati a ošklivě chutnati: to se stává

tehdá, když truby zahnívají, a tekoucí skrze ně voda obsahuje

v sobě sádru (gyps). Sádra jest sloučenina vápna se sirnovkou;

v sádře jest tedy síra. Síra ta za působením onoho hnití se od

lučuje a s vodíkem slučuje; odtud vodíko-sirný plyn, jenž vodu

nechutnou i smradlavou činí. Vyčistí-li se studně a nové truby

se položej, voda nabude opět své předešlé, dobré chuti.

S e l e In.

(Veta = 491,0. – Hmotn. = 4. – Zn. = Se.)

§. 11 1.

Selen jest prvina síře velmi příbuzná; onať to jako při

červenalá síra. Od síry líší se svým zápachem, který jest po

doben zápachu od řetkve. |

Selen nalezá se jen po řídku, a mezi jiným je obsažen

v kalu, osazujícím se z mnohé hnědé (české) sirnovky, když

tatáž vodou se byla rozředila.

Selen slučuje se s jinými látkami i dává podobné sloučeniny

jako síra. Pro jeho vzácnost nebývá však brán k žádné potřebě,

pročež o něm a jeho sloučeninách pomlčíme. -
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Phosphor.

(Veta = 400. – Hmotn. = 1,75. – Zn. = Ko, lat. P.)

§. 112.

Koná-li kdo s kostíkem zkoušky, ten ať se na pozoru má,

aby se nespálil. Kostík má tu vlastnost, že snadno chytí,

kdežto pak velmi silně hoří a člověka nebezpečně popáliti může.

V létě zapálí se kostík, třebas i pokojně leže na pijavém papíru,

aneb zapálí se teplem od prstů. Proto je potřeba, aby se choval

ve vodě a ve vodě se krájel. Potřebujeme-li ho kousek, vyndáme

jej z vody pomocí malých štípců anebo nožíčkem jej napíchneme.

Pro lepší jistotu je dobře, aby se ho na zkoušku nebral nikdá

než jen malý kousek najednou, a k tomu aby stála nádoba s vo

dou pohotově, by, pakliby vzejmouti se měl, hned do ní po

hroužiti se mohl.

§. 113.

Kostík jest ve svých vlastnostech velmi podoben síře, toliko

že je daleko ohnivější. Síra jest jako chladnější jeho sestra. Ko

stík se rozpouští, vaří, v páry obrací i hoří tak jako síra, jenom

že mnohem spíše i čerstvěji. V zimě jest kostík křehký, v létě

pak měkký jako vosk. Čistý a čerstvý jest kostík bezbarevný jako

sklo; při dalším chování však žloutne, potahujíc se povrchu bě

lavým škraloupem, obsahujícím v sobě něco vody.

Ve vodě kostík se nerozpouští; v tresti však, v sirném líhu

a v olejích se rozpouští.

Pozřen do života je kostík velmi prudký jed. Proto se ho

Začasté potřebuje za prostředek k vyhubení myší, malých i ně

meckých. K tomu cíli vezme se 1 kvintlík kostíku a s 16 loty

horké vody a s 16 loty mouky se smíchá na těsto.

§. 114.

Zkoušky s kostíkem.

Pokus 1. Do malé láhvičky nalejme */, lotu tresti (étheru),

ak tomu přidejme kousíček kostiku, zvící čočky; láhvičku zan
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dejme, a častěji ní hýbajíce, nechme ji několik dní státi. Na to

tekutinu slejme; v ní bude rozpuštěno as 1 gram kostíku. Roztok

ten hodí se k následujícím pokusům:

Pokus 2. Ukápněme několik kapek téhož roztoku na ruku

a dobře po ní rozetřeme. V malé chvilce tresť výparem se ztratí

a na ruce zbude toliko kostík, co nejútleji rozčiněn. Utlé to roz

činění působí, že kostík velmi snadno slučuje se s kyslíkem

vzduchovým, přičemž vydává bílý kouř a silnou záři; ruce

takto natřené po tmě zářej. Třeme-li přitom ruce, záření jejich

je tím silnější, protože kostík nabývá tudy pořád nového, čer

stvého povrchu, kterýmž se na novo s kyslíkem slučuje. Záhřev,

jenž přitom se plodí, jest příliš nepatrný, než aby z toho oheň

povstati mohl. Jestiť to jem: pouhé doutnání.

Přivoníme-li k zářícím takto rukoum, čijeme, že zapáchají

česnekem; a oblízneme-li je, znamenáme jakousi kyselou chuť.–

Slučováním kostíku s kyslíkem tvoří se zde kyslina, to kyslina

kostičnatá (kostičnatka, phosphorige Säure), která je slouče

nina z 1 vety kostíku se 3 vetami kyslíku = KoK* (lat. P0°).

Chceme-li kysliny této větší množství nabýti, vložíme kousek

kostíku do sklenice a necháme ve sklepě dotud státi, až všechen

kostík rozteče: tekutina z toho je bezbarevná, kyselá. Ovšem že

přitom jedna část kostičnatky přibere si ještě více kyslíku, pro

měníc se tudy v kosťovku (Phosphorsäure). Proto nabytá tuto

kyselina jest smíšenina kostičnatky s trochou kosťovky.

Pokus 3. Nakapejme onoho kostíkového roztoku na kousek

cukru a uvrhněme tento do vřelé vody. Horkem vody bude se

jak tresť tak i kostík obraceti v plyn; a plyn ten podnášejíc se

do výšky, jak přijde nad povrch vody, zapálí se zde i bude ho

řeti, t. j. bude s kyslíkem chtivě se slučovati. Slučování to bude

spolu dokonalé, kostík bude se slučovati s 5 vetami kyslíku, to

v kosťovku. Kosťovka tvoří se vždy, kdykoli kostík dokonale,

plamenem hoří. Poznam kosťovky jest KoK“ (lat. P0°).

Pokus 4. Nalejme trochu roztoku kostíkového na tenký

tiskací (pijavý) papír. Papír ten se vzejme, chytí sám od sebe,

když z nalitého roztoku tresť se byla vytratila. Čím útleji kostík

rozčiněn, tím snáze se vzejme.

Pokus 5. Vložme kousek kostíku zvící čočky na prožíravý

papír a posypme jej sazemi nebo na prach roztlučeným uhlím:

kostík tu za nějaký čas se rozleje a se zapálí. Zapálení to po

vstalo oním rozmělněným uhlím, ježto při své kyprosti vzduchový

kyslík dychtivě do sebe ssajíc, kostíku z něho přepouští, přičemž

spolu jakožto drživec tepla ochlazení kostíku zamezuje.

§. 115.

I třením se kostík zapálí, jakož toho důkaz máme na

novověkých našich sirkách. Zápalčivá látka na tyto sirky hotoví

*
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se z rozpuštěné gumy, zahřáté na +- 70 C., k nížto se po malých

kouskách přidává kostíku, a pořád dohromady stírá, až všecko

vychladne a kostík s gumou dobře se stělil. Poněvadž ale vy

schnutím a ztuhnutím téže látky vzduch nemá žádného přístupu

do vnitř ke kostíku, prototě třeba postarati se, aby uvnitř na

lezala se ještě jiná, na kyslík bohatá látka, která by kostíku

k jeho zapálení první potřebný kyslík poskytla. Látky takové

jsou burel (Braunstein), sanytr, minium. Dobrou takovou zapalo

vací látku dává smíšenina z 1*/, dílu kostíku, 4 dílů arabské

gumy, 4 dílů vody, 2 dílů sanytru a 2 dílů minia. Jak už

dříve pověděno, k zapálení takových sirek je potřeba záhřevu

+ 65– 70° C.; záhřevu toho docílí se škrtnutím (třením). Přitom

pukne a vznítí se zevnitřní kůra a kostík hoří pak sám pomocí

zevního vzduchu.

§. 116.

Pokus. Vezměm kousek kostíku, zvící hrachu, hoďme do

nalejme naň horké vody as do polovic sklen

ky: kostík rozteče; aby ale zahořel, to mu

nelze, protože stojící nad ním voda přístupu

§ vzduchu brání. Vezměm však dlouhou skleně

nou trubku, a foukejme skrze ní na dno sklen

ky, leč opatrně, aby voda nevyběhla: kostík

uvnitř zahoří; což zvlášť dobře můžeme po

zorovati „po tmě. Kostík slučuje se tu s ky

slíkem. Že však ale kyslíku téhož jen málo

najednou ke kostíku se dostává, shárání jeho

je velmi nedokonalé, kostík se tu slučuje

s méně kyslíku nežli při kyslině kostičnaté,

on se slučuje toliko se dvěma vetama kyslíku.

-= Sloučenina ta nazývá se kostěn (dvou

kyslen kostíkový) a znamená se KoK* (lat. P0°). V oné

vodě objevuje se ve způsobu červeného kalu.

Pokus. Tu samou sloučeninu nabyli bychom, kdybychom do

skleněné, as na půl lokte dlouhé, po obou koncích otevřené tru

bice vložili do prostřed kousek kostíku, a pak nad oheň přidrželi,

až by se u vnitř kostík zapálil. Odejmem-li

nato trubici s ohně, pozorujeme při tom

následující. Dokavad držíme trubici rovno

vážně, hoří v ní kostík mdle i nedokonale;

plodíť se v ní hustý dým, který pomalu od

cházejíc, jen málo vzduchu do vnitř při

pouští. Dým ten záleží hlavně z kosťovky a kostičnatky. Leč na

hořejším díle trubice osazuje se v hojnosti červený kostěn. Nyní

ale trubici tu trochu nakloňme: i hned bude hoření dokonalejší,

kostěn nebude se více žádný ploditi; a obrátíme-li trubici zcela

6
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kolmo, bude hoření zcela dokonalé, ploditi se bude toliko ko

sťovka, to proto, že přístup vzduchu (průvan) bude nejúplnější

Tím způsobem máme zcela ve své moci, ploditi hořením buď

kostěn, buď kostičnatku, buď kosťovku, to tím, že návan vzduchu

buď oslabíme neb zesílíme. – Pokus ten spolu okazuje, jak

mnoho při našem topení na tom záleží, táhne-li vzduch dobře

skrze kamna a komínem, či netáhne.

§. 117.

Před časy dobývali kostík z moče, nyní jej však s lepším

prospěchem dobývají z kostí. Kosti skládají se z klihu, vápna

a z kosťovky (KoK“).

Klih se odstraní vypálením kostí (on shoří).

Vápno se odstraní sirnovkou (udělá se siran vá

penný).

Kyslík (K*) odstraní se pálením s uhlím (zplodí

Kosťovka se uhlen).

Kostík (Ko) ostane.

Poněvadž kostík jsa zahřát je prchav i zápalčiv, pálí se

kosťovka s uhlím v nádobě uzavřené, v hrnčené křivuli, jejíž

hrdlo vede do nádoby se studenou vodou; v nádobě té kostíkové

páry se srážejí. Uhelný plyn, jenž při tom spolu se plodí, uchází

skrze vodu pryč a s ním i něco kostěnu vodíkového i uhlenu

vodíkového.

Uhlí má do sebe tu moc, že může skoro všem kyslinám

i kyslenům jejich kyslík odejmouti, t. j. jsouc s nimi dohromady

páleno. Odjímání takové kyslíku nazývá se též odkyslování

Zplodinou při tom jest uhlen (kyslem uhlíkový = UK). Skoro

všecky naše kovy dobýváme tím způsobem z rud, t. z kovových

kyslenů, vykopaných ze země a s uhlím pak pálených (v hutích,

vysokých pecích). *

Kostěn vodíkový = V*K (lat. H*P).

§. 118.

Pokus. V malou láhvičku

podoby hruškovité dáme */,

lotu hašeného vápna a k tomu

za hrách kostíku; láhvičku na

plníme až po hrdlo vodou a <=

vstavíme do hrnečku se slanou

vodou. Na 3 loty vody vezměm

1 lot soly (domácí). Láhvičku | | |

zatkáme zátkou, skrze níž sme #= -

byli ohnutou sklenou trubici prostrčili; druhý konec té trubice

vnoříme v nádobu jinou, naplněnou vodou. Rozděláme-li nat0
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pod hrnečkem oheň, až by solná jeho voda do varu přišla, spa

tříme, kterak z druhého konce trubky vychází plyn, který vyjda

na povětří, hned sám se zapálí. Plyn ten slove plyn vodíko

kostíkový. Skládáť se ovšem z několikera sloučenin vodíko

kostíkových, hlavní však je v něm V*Ko (lat. H*P), kostěn tří

vodíkový.

Plyn ten možná schytati známým způsobem v láhvičku, na

plněnou vodou: kdežto sám se zapálí, láhvička-li se na povětří

otevře. Zapálení a hoření jeho povstává tím, že dotýkaje se s ky

slíkem vzduchovým, s ním se chtivě slučuje. Slučujeť se tu však

nejenom kostík, ale i jeho vodík, onen v kosťovku (KoK“), tento

u vodu (VK). Kosťovka jeví se přitom ve způsobě bílého dýmu.

Jde-li onen plyn skrze vodu a vystupuje v bublinách, z každé

bubliny, jak navrch se podnese a se vznítí, utvoří se bílý kroužek.

Nespálen zavání týž plyn česnekem.

§. 119.

Při hotovení plynu vodíko-sirného (§. 107.) osvojovalo si

železo z vody kyslík, s vodíkem pak jejím slučovala se síra. Co

těchto dvé dohromady dovedlo, to dovede kostík sám a sám;

kostík odjímá vodě netoliko její kyslík, ale i její vodík, jemu se

hodí oboje. Z kostíku a kyslíku povstávají dvě kysliny (kosťovka

a podkostičnatka), ježto zůstávají nazpět; z kostíku pak a z vo

díku tvoří se sloučenina větřitá, ucházející pryč. Zatím je-li ko

stík docela samoten s vodou, toť mu to přec nejde, on potřebuje

při všem jakési pomoci, to pomoci nějakého mocného kyslenu,

s nímž by se kyslina jeho, jak povstává, hned slučovati mohla.

Pomocníkem takovým jest vápno (vápněn). Vápno vlastně k roz

lučování vody nic nepomáhá, onoť toliko prospívá, aby kostík

snáze slučovati se mohl, onoť jej k tomu pobádá. Vápno totiž

jakožto chtivý žířen (kyslen) hledá si kyslinu, s níž by se slou

čil: zde však žádné hotové kysliny není, látek na ni jest ale zde,

t. kostíku a vodního kyslíku: on tedy je ponukne, aby vespolek

se sloučily, a tak kyslinu pro něho spůsobily. A tak se stává.

Kostík s kyslíkem slučuje se v kyslinu, a tato slučuje se s vápně

nem, jímžto upoutána na místě ostává, kdež zatím vybylý vodík

slučuje se s jinou částí kostíku, a s ním ve způsobě plynu vo

díko-kostíkového uprchá. Zde tedy sme měli sloučení, udalé na

ponuknutí (prädisponirende Verwandtschaft).

§. 120.

Ohlídneme-li se k onomu postupu, kterýmž sme si hotovili

vodík (§ 66) a plyn vodíko-sirný (§. 107.), tu nelze pochybo

Vati, že obojí ten postup zakládal se rovněž na takové ponukli

V0sti. Ponukadlem byla pak tu kyslina, mocná sirnovka. Veliká

dychtivost její nějakého žířenu byla původem, že železo bralo
:k
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si z vody kyslík a s ním se slučovalo v kyslen; při čemž arci

vodík se vylučoval. V prvním případu odcházel vodík samoprost,

v druhém případu pak se slučoval se sírou, opouštěnou v témž

okamžení od kyslíku.

Mnohému bude snad přicházeti za divné, proč v onom pří

padu nesloučila se sirnovka raději hned se samým železem anebo

vápněn se samým kostíkem, proč jeden i druhý čekaly, až teprv

železo neb kostík s kyslíkem se byly sloučily? – A však zde,

jakož i vůbec ve světě, platí pravidlo: že rovné slučuje se

toliko zas s rovným. Vyjmouc několik málo případů, jedno

duché slučuje se vždy jenom s jednoduchým a složité se složi

tým. Složitá sirnovka nehodí se proto, aby s jednoduchým železem

se sloučila, dobře se však sloučí se složitým železnem. Nápo

dobně složitý vápněn nehodí se k sloučení s jednoduchým ko

stíkem, dobře však, když kostík pojatým kyslíkem v složitou ky

slinu se proměnil.

§. 121.

Co se však onoho našeho pokusu dotýče, kde láhvičku

s kostíkem dali sme do solné vody, to se stalo proto, aby kostík

se nezapálil, kdyby láhvička náhodou snad pukla. Soli přidali sme

do vody proto, protože slaná taková voda tížej se vaří, ke svému

varu většího výhřevu potřebuje nežli voda čistá. Čistá voda vaří

se při + 100° C.; solná pak voda při + 109° C.

Způsob ten, kde nějaká věc, vnořená se svou nádobou

v solnou neb i v čistou vodu se vyhřívá, nazývá se vodní

lázeň. Vodní lázně používá se při hotovení mnohých léků, při

vysoušení a vyváření všelikých látek, ježto by silnějším záhřevem

snadno se připálily aneb jinak se změnily neb porušily.

Kostík a síra vyznamenávají se svou chytlavostí či zápalči

vostí, pročež je nazýváme chytlavci či zápalčivci.

Doklady k zápalčivým

(síře a kostíku).

1) Jednoduché látky slučujou se zpráva jenom zas s jedno

duchými, a složité se složitými.

2) Aby dvé látek ve spolek se sloučiti mohly, je potřeba,

aby alespoň jedna z nich byla židká neb plynná.

3) Vyráží-li nenadále nějaká látka ze svého roztoku, anebo

byla-li ve způsobu páry rozptýlena, a srazí se, udělá se z ní

útlá moučka (sirná mléč a sirný květ).

!

#

#

If §

#1

#11

#

:!:m

#

: Ni

#w

')|

* *

#1 |

Š),

Tuli

# |

$ !

#

###

# #

TNM)

*#

kili

*MM



Doklady k zápalčivým. 85

čti *

$!#;

0l W *

0M;

lëll #

# # #

Vši!

liči:

li ji

é šť#

mid:

em. Ni

utlink

lili

le #

alytý

příliš

1 ks:

á Wii

u #

se v

hlii!

n 1#

y

či úř

i

###

je#

0ků,*

# #!

4) Každá útle rozčiněná, dírkovitá (kyprá) hmota vlyká

dychtivě do sebe všeliké plyny a v sobě je shusťuje. Při někte

rých je vlykání a shusťování to tak úsilné, že spolykané plyny

u vnitř se až slučujou (houba platinová, dřevěné uhlí, saze).

5) Věc hoří nedokonale či zpovlovna se okysluje, když

není k ní dostatek vzduchu (kyslíku); záhřev z toho je skrovný.

Dokonale hoří věc, se záhřevem silným, když přístup vzduchu

je hojný. V prvním případu jsou zplodiny z toho na kyslík chudší,

v druhém případu na kyslík bohatší.

6) V lučbě platí kdo s koho, ten toho. Silnější chtivec

vytiskne či odsadí slabšího z jeho sloučení, a sám na místo jeho

se vsadí. Postup takový slove slučba na odsad (einfache

Wahlverwandtschaft).

7) Kde však dvé sloučitých látek, obapol se rušíc, své

prviny vespolek vyměňujou, o takovém slučování říká se, že se

děje na výměnu či na přesad (doppelte Wahlverwandtschaft).

8) Je-li k takovému odsadnému neb výměnnému sloučení

zapotřebí nějaké jiné třetí látky, která by k tomu pomáhala, oby

čejně to nějaké silné kysně neb silného žířenu: lučební ten

postup zove se slučba na ponuknutí (prädisponirende Ver

wandtschaft).

9) Odkysliti jest tolik jako nějakou věc jejího kyslíku

zbaviti.

10) K poznání nějaké látky a k rozeznání jí od jiných

užívá se skoumadel. Abychom se o přítomnosti nějaké látky

přesvědčili, přidáme k jejímu roztoku něco jiné látky, to látky

takové, která by s onou se sloučivší, poskytla sloučeninu ne

rozpustnou (kal, sraženinu), anebo která by její barvu, zápach

atd. jistým způsobem proměnila. Proměny takové slovou úkazy

lučební.

11) Chuť je pozorovati jenom na věcech takových, které

se rozpouštějí; a zápach jenom na takových, které se rozptýlují.



Třetí třída nekovů: Solodějci.

Ch I O T.

(Veta = 443. – Hmotn. = 2,5. – Zn. = Ch, lat. Cl.)

§. 122.

Pokus. Vezme se baňatka, do

ní se nasype '/, lotu na jemno utře

ného burelu (Braunstein) a naň se

nalije 3 loty solovky (Salzsäure);

baňatka zandá se korkem, skrze nějž

prostrčena ohnoutka, načež se ba

ňatka vespod ponenáhlu zahřívá. V

baňatce plodí se plyn a z ní uchází;

plyn ten jest ze žluta zelený, i oby

čejným způsobem v jimadlo se chytá.

Plyn ten jest chlor či plyn chlo

rový. (Jméno to pochází ze řeckého, @…>-=\

kdežto chloros znamená tolik co žlutozelený. U nás jej někteří

nazývají solík; a však jméno to nezdá se nám z jistých příčin

býti vhodné, pročež chápeme se raději jména u ostatních národů

užívaného; hodíť se pro svou krátkost)

Chlorovým tím plynem napustíme několiko půlžejdlíkových

láhvic. Jednu z nich necháme však jen as na dvě třetiny plynem

naběhnouti, ostatek v ní necháme vodu. S touto jednou učiníme

hned zkoušku: zamícháme s ní hodně, zandavše přitom její hrdlo

palcem: ejhle, palec tlačí se do vnitř – důkaz to, že uvnitř

udělalo se prázno. Odundáme-li palec, vzduch do láhve vší silou

vrazí. Prázno to povstalo tím, že chlorový plyn do vody se vpil,

což už z toho zavírati možná, že nad vodou dřívější žlutost po

minula. Jeden žejdlík vody je takto s to, aby dva žejdlíky chlo

rového plynu do sebe zapil. Napitá taková voda slove voda

chlorová.

K vydobytí chloru použili sme solovky. Solovka robí se

vůbec ze soli (domácí), odkudž její jméno. Solovka jest slouče

nina chloru s vodíkem, jesti to kyseň vodíková, po vědecku na

zvána vodíko–chlorina = VCh (lat. HCl). Odejmem-li vo

díko-chlorině (solovce) její vodík, chlor její se vybaví. Vybavení
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toho dojde se tím, že se k ní přidá látka, na kyslík bohatá, která

by jejímu vodíku dostatečného kyslíku poskytla. A látkou takovou

jest burel (Braunstein); burel jest sloučenina buříku se dvěma

vetama kyslíku (dvoukyslen buříkový = BuK* – lat. Mn0°).

Setkáním-se burelu s vodíko-chlorinou slučuje se kyslík burelův

s jejím vodíkem, působíc vodu, při čemž buřík i chlor se vy

prošťujou; leč sotva vyproštěny – slučujou se oba hned zas do

hromady, to v dvou chloren buříkový (BuCh*– lat. MnCl*).

Tím tedy nemáme ještě žádného chloru pro sebe, žádného chlo

rového plynu – toho však nabudeme, jak mile baňatku dosta

tečně zahřejeme. Tak jako burel pouští v horku jednu vetu svého

kyslíku, tak pouští záhřevem i dvouchlorem jednu vetu svého

chloru; z dvouchlorenu stane se jednochloren, a vypuštěný chlor

uchází ve způsobu zelenožlutého plynu. BuCh“ rozpadl se na

BuCh a Ch.

Což ale, abychom to učinili jináč, abychom z burelu jeho

kyslík pálením vybavili, a vybavený pak v solovku vedli? – Tím

se nic nepořídí, tím neodejmeme solovce ani jejího vodíku ani

z ní jakého chloru dobudeme; jenom novorozený kyslík v oka

mžení svého vybavení má tu moc, aby se za studena s vodíkem

sloučil; později pak, když už na svobodě pobyl, když jako zvě

třel, tu se mu do nového sloučení více nechce.

Podobnou vlastnost nalezáme i u všech ostatních prvin;

jedna s druhou slučuje se nejspíše jen za svého zárodu, v oka

mžení svého vybavení. Zvláštnosti té používá se za časté, aby

v sloučení přivedeny byly i látky nepojemné, svobody milovné,

mezi nimiž je jen málo družebnosti, a které by jinak nebylo lze

dohromady sloučiti. O sloučení takovém říká se, že se děje

V době zárodu či na zárod.

Tak jako sme chlor dobyli z burelu a solovky, tak jej mů

žeme dobýti i pomocí všelikých jiných kyslíkových sloučenin,

ježto svého kyslíku snadno se vzdávají, jako na př. z chloranu

draslenného, z minium a j. Potřebatě toliko se solovkou je za

hřáti. – Solovka, jak už podotknuto, slove po vědecku vodíko

chlorina CVCh), jakož to vlastně už z jejího nápisu viděti. So

lovka jest toliko jméno obecní, jméno pro všední potřebu.

§. 123.

Jak zmíněno, solovka dobývá se ze soli, to jest ze soli do

stává se solovce její chlor; neboť sůl skládá se dobrou polovicí

z chloru. Z toho je patrno, že možná chlor dobývati i ze soli.

Kdybychom to učiniti chtěli, vzali bychme 1'/, lotu soli, 1 lot

burelu, 4 loty sirnovky a 2 loty vody; všecky ty věci dali by

chom do baňatky a pak zahřívali: sirnovkou plodila by se ze soli

solovka a ze solovky pak burelem chlor.

V krátkosti představena, vypadá věc takto:
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dík . . . . . . . . . #ů

sůl ...; ; silný

chlor . . . | solovka ; soděn • *
Voda . . yodik. • • SIrall

kyslík . . . . . . . . soděnný. Mult:

Sirnovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . ##

Chlorový plyn jest jedovat, jestliže jej do sebe vdýcháme. #

Proto je potřeba při jeho hotovení i při jiných pokusech s ním #

velmi se na pozoru míti, aby jej člověk dechem do sebe nevlykal. #

S moudrou se potáže, kdo konaje s chlorem zkoušky, nakape na # 1 ]

šátek několik kapek líhu a čpavkové vody (Salmiakgeist) a s ním * Us |

častěji v povětří švihá. Rozptýlený tu v povětří chlorový plyn Hlili

stává se tudy zcela neškodným; kterak? to na svém místě #jit !

uslyšíme. ###

[l

§. 124. W! |

tit

Zkoušky s chlorovým plynem a s chlorovou vodou. #

$#is

#MM

#IE

Pokus 1. Abychom seznali zápach chloru, přičichněme opa

trně k chlorové vodě (nikoliv k chlorovému plynu); chlorovou

vodu můžeme i bez nebezpečí okusiti. Chlor čpí ostře i dusí,

vzbuzujíc kašel; chuť jeho jest trpká, svíravá. :

Pokus 2. Postavme láhvičku s chlorovým plynem otevřenou #:

na povětří: nebudeme pozorovati, žeby chlor mizel. Obraťme však hi

láhvičku vzhůru dnem, v krátce z láhvičky chlor zmizí a nena- # ;

lezneme v ní než jen pouhý vzduch. Chlorový plyn jest těžší ##

nežli vzduch, to 2'/,krát těžší. Osobitá tíže jeho jest = 2,5. #.

Pokus 3. Uvrhněme v chlorový plyn kousek lakmusového #h

papíru: on zbělí; přilejme k červenému vínu nebo k inkoustu #1

chlorové vody, obojí potratí svou barvu. Chlor bělí i ruší ihy

všeliké barvy, pocházející od rostlin nebo od zvířat. **

Chlor jest ten nejplatnější prostředek k bílení; chlorem možná šili

v několika hodinách vybíliti plátno, bavlnu, papír a jiné takové Wii a

věci, že jsou jak padlý sníh; kdežto kdyby se bílily po starém #"lavi

na trávníku, bylo by k tomu zapotřebí tolikéž neděl, ba měsíců, Mini

aby od slunce stejně se vybílily. Způsob tento bíliti chlorem #

jmenuje se též bílení na rychlo. Způsob ten je převýborný, šily

a trvanlivosti látek není ani dost málo na ujmu, toliko když se #m

pečuje, aby použitý na látku chlor po jejím vybílení hned se s ní i

odstranil, což ovšem se vždy nestává, a také to tak lehké ne- #w

bývá, jako se mnohý bělič domýšlí. Opominutím takové prozře- ;
telnosti, anebo vezme-li se mnoho neb příliš silné chlorové vody, & M

tím se pak arci stává, nejenom že barva se zruší, ale i že vlákno ###

příze neb tkaniny se poruší a rozežere. Tím ale pak není vinen ###

chlor, nébrž nerozumné počínání běliče. V novějším čase pro- #

dává se jistá solina pode jmenem odchlor (antichlor), kterouž *
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možná chlor, jestliže ho na vybílené látce něco pozůstalo, zcela

neškodným učiniti.

K bílení potřebuje se teď už z řídka pouhého chlorového

plynu neb chlorové vody – při těch je veliké nebezpečenství,

aby dělníci neutrpěli na zdraví – lépe se hodí chlorové

vápno, ježto je sloučenina vápna s chlorem. Vápno to od svého

chloru velmi snadno pouští; ono od něho pouští už i ležíc na

povětří, jakož to z jeho výpachu pozorovati.

Pokus 4. Vezměm nějakou hnijící, smrdutou věc, na př.

vodu z pod květného hrnku, trochu hnojnice, smradlavé vejce

neb cos podobného a přidejme k tomu chlorové vody: smrad

ten zmizí na místě. Chlor má tu vlastnost, nejenom že ruší barvy,

ale i že ruší všeliké prchké zplodiny, povstávající hnitím a od

porně zapáchající.

Chlorem ruší se pak i puch i všeliký výpar z nemocných,

výpar to, rozšiřující se při některých nemocech i do povětří,

chytající se na šatstvo i na peřiny a jiné osoby nakažující. V ta

kovém případu jest chlor výborné čistidlo povětří. – Chlorem

ruší se i stuchlina. Stuchlému sudu pomůže se tím, že se nejprv

chlorovou vodou a potom trochou vápenné vody proplákne. Stuchlé

sklepy neb kamenice, v nichžto se víc ani mléko ani pivo nechce

držeti, ty třeba jen chlorovým plynem vykouřiti anebo chlorovou

vodou neb roztokem chlorového vápna vytříti, a jsou zas na

dlouhý čas dobré.

Pokus 5. Malá láhvička z bílého skla naplní se chlorovou

vodou a postaví se obráceně na šálek s vodou; nechá-li se

takto státi někde v tmavém místě, nestane se žádná změna. Po

staví-li se však na slunce, tu v hořejším dílu sklenky shromáždí

se jistý bezbarevný plyn. Přijdeme-li v plyn ten s doutnajícím

oharkem, oharek se vznítí; plyn ten jest kyslík. Za několik dní

pozbyla voda všechen svůj chlorový zápach i nabyla chuti ky

selé; omočíme-li do ní kousek lakmusového papíru, on v ní ne

zbělí, nébrž zčervená. Ve vodě nebylo než jen tré prvin: prvin

vodních a chloru. Chlor sloučil se s vodíkem v solovku, a kyslík

se vybavil. Chlor měl tu na vybranou mezi vodíkem a kyslíkem,

On vybral vodík, protože k němu je družebnější nežli ke kyslíku.

Příklad to slučby na odsad. Chceme-li chlorovou vodu ochrá

niti, aby světlem se neporušila, polepíme nejlépe láhev černým

papírem.

Z veliké chtivosti chloru k vodíku můžem si nyní velmi

dobře vyložiti, v čemže záleží ona barvo- i puchorušná vlastnost

chloru. Každá látka pocházející od rostlin anebo od zvířat zavírá

v sobě vodík: vodík ten odjímá se jí chlorem. Nuže, odejme-li

se nějaké věci jenom jedna z jejích prvin, sesype se hned celá

Stavba její. Odnětím vodíku stávají se z barevných látek bez

barevné, z páchnoucích nepáchlé, z nakažlivých neškodné, z ne

rozpustných začasté rozpustné atd.



90 Nekovy. III. Solodějci.

Pokus 6. V sklenou dloužku dáme drobek zeleného vitro

límu (siranu železného) a k tomu studené vody, aby onen se

- rozpustil. K rozpustlině té přidáme několik

kapek sirnovky a po té trochu chlorové

vody: rozpustlina honem sežloutne. Rušíť se

zde voda; vodík její beře se ke chloru, a

kyslík – ten by se měl osvoboditi, ale on

se neosvobodí, protože zde nalezá látku,

která sice kyslíkem je opatřena, ale přece ho

nad to víc ještě pojmouti může, látka ta jest

železen (jednokyslen železný). Jednokyslen

ten okyslí se ještě výše – to v půldruhokyslen (železinec = Ž*K*,

lat. Fe*O*); tím způsobem povstane ze siranu železného siran

železincový, jehož roztok je žlutý.

Chlor . . . . . . . . . . . . . lovk

Voda vodík • • • • SO10VK8.

• • • • • ; • • • • železinec

- p CICZCI) . . . SIrall

Siran železný sirnovka . . železincový.

Sirnovka . . . . . . . . . . . . ) ' ' ' ' ' '

Jak viděti, chlor zde posloužil k silnějšímu okyslení železa,

Tím samým slouží i při mnohých jiných kyslenech; chlorová

voda jest silné okyslova dlo; pomocí její proměňují se slučany

kyslenné v kyslencové.

Pokus 7. V chlorovou vodu uvrhněme kousek dobrého

pozlátka: pozlátko to brzo zmizí, jednoduchý chlor sloučí se

s jednoduchým zlatem. Sloučenina ta sluje chloren zlatný,

jenžto ve vodě se rozpouští. Chlor slučuje se velmi rád

s kovy. Sloučeniny takové chovají se zcela jako soli; nazýváme

je chloreny kovové; větší díl rozpouští se jich ve vodě.

Pokus 8. V láhvici, naplněnou chlorovým plynem, sypejme

trochu kovu surmíkového (Antimonmetall), rozetřeného na prach:

padajíc bude prach ten žířavěti, tvoříc takto jako ohnivý dešť.

Oheň ten bude povstávati kvapným slučováním-se chloru se Sur

míkem. Bílý dým, jenž přitom v láhvici se tvoří a ji naplňuje,

jest nově povstalá ona sloučenina, chloren surmíkový.

Vezmem-li tenounký mosazný drát, na př. strunu od kla

víru, na níž přitlačíme kousek nepravého (z mosazi) pozlátka,

a vnoříme pak v chlorový plyn: pozlátko i drát se vznítí, i sršíc

ze sebe jiskry, shoří docela. Hořeti jest zde rovněž tolik, jako

s chlorem se slučovati. Hořeti může tedy věc i v chlorovém

plynu, bez kyslíku. Co se oné mosazi dotýče, ta jest složena

z mědi a ze zinku: shořením mosazi utvoří se tedy chlorem mě

děný a chlorem zinkový. Jeden i druhý rozpustí se ve vodě, při

leje-li se jí; chlorenem měděným nabude však rozpustlina barvy

zelené,
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Pokus 9. Vložme v rozpustlinu tu čistý nůž (želízko): ne

bude to dlouho trvati, želízko potáhne se povlakem z mědi. Ze

lezo jest ke chloru ještě chtivější nežli měď, a poněvadž silněj

šímu chtivci musí slabší ustoupiti, zmocní se železo chloru, a měď

se odsadí, usadíc se přitom ve své kovové tvářnosti na železo.

Způsobu toho užívá se zhusta, aby nějaký kov z roztoku

svého jiným kovem se vyrazil. Čisté železo jest skoumadlo

na měď; čistým nožem můžeme velmi snadno přezvěděti, zdali

v něčem, na př. v nakládaných okurkách nebo v povidlech na

chází se jaká měď. Měď do těchto potravin přichází z měděných

kotlíků neb jinou neopatrností.

§. 125.

Pokus. Nalejme na šálek chlorové vody, a pusťme do ní

kousek sodíku, as jako hrách veliký. Kousek ten bude po vodě

jezdit i sičet (tak jako to dělá na prosté vodě), až zmizí docela.

Zkusme teď tuž vodu: bylo-li v ní chloru s dostatek, voda ne

bude působiti žírně (jako při pokusu §. 51), nebude chutnati

louhovitě, nébrž slaně. Dáme-li ji na teplé kamna, aby voda

ponenáhlu výparem ušla, zbudou malé krychlové hlaťky, za je

jichž složné látky shledáme chlor a sodík. Jest to chlorem sodí

kový či obyčejná sůl, jíž naše jídla solíme.

Chlor shoduje se s kyslíkem i se sírou mimo to i v tom,

že rovně jako tyto slučuje se s jinými prvinami ve více pomě

rech. Tak jako sme při kyslíku měli jednokysleny, půldruho

kysleny (kyslence) a dvoukysleny, při síře jednosiřeny, půl

druhosiřeny (siřence), dvousiřeny, tak máme i při chloru jedno

chloreny, půldruhochloreny (chlorence), dvouchloreny atd. Ky

slinám odpovídají siřiny, chloriny.

J O dl.

(Veta = 1586. – Hmotn. = 5. – Zn. = J.)

§. 126.

Jod jest prvina tuhá, velmi podobná tužce; zápach jako od

chloru, chuť ostrá; vezmem-li jod do ruky, prsty se zbarvěj
na hnědo.

Pokus. Odvážíme si 24 granů jodu, dáme do láhvičky a

nalejeme naň 1 lot silného líhu. V líhu tom jod se rozpustí.

Roztok ten slove líh jodový, či roztok jodu líhový. Voda

; jodu jen nepatrně málo, nicméně se tím ale zbarví přec

na žlut0, - ^
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Pokus. Nasypme několik drobýtkův jodu na nůž, a držme

jej nad svíčku: jod rozteče i začne se na to rozptýlovati v plyn,

v plyn to barvy fialové. Poněvadž plyn ten je 9krát těžší

nežli vzduch, proto v povětří padá dolů. Od fialové barvy téhož

plynu dostalo se jodu jeho jméno; iodos znamená v řeckém

fialový *).

Krásněji je však jodový plyn viděti, zahřívá-li se jod v malé

skleněné baňatce. Tu také shledáme, když plyn ten opět schlad

nul, kterak po stěnách sklenky uvnitř udělalo se plno maloun

kých lesklých hlatí tuhého jodu – úkaz to, že hlatě povstati

mohou, i když nějaká látka přechází ze způsoby větřité v tuhou.

Pokus. Vezměm 1 gram škrobu a rozvařme s 1 kvintlíkem

vody ve skleněné dloužce, aby z toho byl řídký rozvar; k roz

varu tomu přikápněme pak několik kapek roztoku jodového:

rozvar tmavě zmodrá; jod se sloučil se škrobem. Kdybychom

modrý ten škrob dali na novo vařiti, modrá jeho barva zmizí,

jak ale škrob zase vystydne, modrost jeho opět vytane. Kdy

bychom kapku onoho škrobového, ještě nejodovaného rozvaru

smíchali se žejdlíkem vody, kapka ona rozředila by se tím na

milionkrát: nuž ale přikapeme-li k této ředině roztoku jodového,

i ta zmodrá, ač jen slabě. Jod jest proto velmi bystré skou

madlo na škrob, a škrob naproti tomu bystré skoumadlo na jod.

Kapka jodového roztoku ukapnuta na mouku, na chleb, na ze

máky atd. ukazuje hned, že v nich je škrob. Tak prozradí kapka

téhož roztoku, puštěná do mléka, zdali k mléku je přimícháno

škrobu neb mouky, jakož to po hříchu ve velkých městech ně

které mlíkařky dělávají, aby ze sbíraného mléka udělaly smetanu.

LB F O Inn.

(Veta = 1000. – Hmotn. = 3. – Zn. = Br.)

§. 127.

Brom jest tekutina tmavohnědá, těžká, velmi prchavá. Bro

mos znamená v řeckém jazyku smrad. Jméno to ukazuje povahu

tétéž látky; při obyčejné teplotě vydává brom ze sebe rudý

plyn, který velmi ostře i nepříjemně čpí – na způsob chloru. Škrob

zbarvuje se bromem na žluto.

Ve svém chování k jiným látkám ukazujou jod i brom

velikou podobnost s chlorem. Při nich, jako při chloru, je

veliká družebnost k vodíku, s nímžto tvořej kysně: jodinu

*) V některých českých spisech jmenují jod též chaluzík neb řasík.
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brominu. S kovy slučujou se rovněž v jodeny a bromeny

(jedno-, dvoujodeny, jedno-, dvoubromeny atd.). Čistý stříbrný

plátek držen nad jod, nad brom, zakalí se nejprv do žluta, pak

do fialova i do modra; páry těchto látek slučujou se se stří

brem. Utvořený takto tenounký povlak jodenu neb bromenu na

stříbře ruší se však ve světle neb na slunci v okamžení, v stínu

toliko pomalu, po tmě pak nic. Na tom zakládá se hotovení

obrazů Daguerre'ských. Obou těch látek, zvláště pak jodu, užívá

se za lék k zahánění volat, krtičných boulí a j.

Jod i brom jsou věrní společníci chloru; kde je sůl,

v zemi, v morské vodě, v solných pramenech, tam je též vždy

něco málo oněchno prvin, ač ne samoprostých, nébrž sloučených

s kovy. Morské rostliny mají do sebe tu moc i potřebu, že

jedno i druhé z morské vody do sebe táhnou a si osvojujou.

Morské rostliny jsou to tedy hlavně, z nichž se jod i brom

dobývá. Jeden i druhý působí jedovatě.

**

RÁ a z í k,

Fluor. .

(Veta = 235. – Hmotn. neznáma. – Zn. = Kz, lat. Fl.)

Kazík jest prvina chloru taktéž velmi podobná. Samu pro

sebe nebylo však možná ji posud představiti. Jistý kámen, jmé

nem kazivec (Flussspath), skládá se z kazíku a z vápníku.

B I a V e k,

Cyan.

(Veta = 325. – Hmotn. = 1,8. – Zn. = Bv, lat. Cy)

§. 128. -

Berlínská modř (Berlinerblau) je as každému známá barva;

malíři i barvíři jí velmi zhusta potřebujou. V barvě té nalezají

se za prvotní látky: železo, uhlík a dusík. Obě poslední prviny

jsou tu však tak vroucně dohromady spojeny, že by je pokládal

za jedno, za prvinu. A nejdivnější je, že ačkoliv to látka složitá,

k jiným chová se nicméně, jak by byla jednoduchá (prvina). Z té

příčiny je také sloučenina ta pode jménem blavek uvedena

V řadě prvin. Na blavku máme tedy jednu výmínku od onoho

pravidla, pravícího, že toliko jednoduché s jednoduchým a složité

se složitým se slučuje. K jiným látkám chová se blavek po

dobným způsobem jako chlór, jod, brom a kazík. Samoprost

je blavek způsoby větřité; s vodíkem dává kyseň: strašnou bla
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-

vinu (Blausäure); s kovy slučuje se rovněž na blaveny, vyšší

i nižší (Cyanid, cyaniir). Kovo-blaveny podobají se taktéž solím.

Sloučenina blavku se železem vypadá, jak už zmíněno,

pěkně modrá. A takto se prodává též pode jménem Pařížské

modři, Berlínské modři a j.

Vlastní poznam blavku, vezmem-li to podlé jeho prvin, jest

U'D (lat. C*N). Krátce však znamená se blavek = Bv (lat. Cy).

Patero těchto nekovů: chlor, jod, brom, kazík a blavek vy

značujou se:

1) Větší svou družebností k vodíku nežli ke kyslíku. S po

sledním slučujou se toliko nuceně (v kysliny).

2) Že sloučivše se s vodíkem, stávají se kysněmi (kysněmi

vodíkovými).

3) Že sloučeny s kovy okazujou povahu solnou. Solím těm

říká se soleny na rozdíl to od solanů čili slučanů (sloučenin

kyslíkových podvojných, neboli sloučenin kysliny s nějakým ky

slenem (žířenem). -

Poslední tato vlastnost je příčina, že se patero těmto prvi

nám dostalo jméno solodějců.

Doklady k solodějcům.

(Chlor, jod, brom, kazík, blavek.)

1) Hlatě mohou se vytvořiti: 1. z roztoku, to buď schla

zením (sanytr) anebo odkouřením (sůl); 2. z hmoty, rozlité

horkem za jejího tuhnutí (síra), a 3. z páry, jestliže tato hned

na tuho se srazila (sníh, jod).

2) Na proti vyhlaceným, pravidelně vytvářeným hmotám

stavíme hmoty beztvarné (sklovité, prachovité). -

Při některých hmotách pozorujeme, že mohou na se vzíti

dvojí i více tvarů; a hmoty takové nazýváme dvou- i vícetvárné

(uhlík, síra).

3) Voda je s to, aby rozpustila netoliko hmoty tuhé, alebrž

i větřité, na př. chlor, vodíko-siřinu a j. O těchto se říká, že je

do sebe pije. Čím je voda studenější, tím více takového plynu

do sebe pojme (vpije). v *

4) Tak jako teplo (horko) tvoří i ruší sloučeniny, tak tvoří

i ruší je i světlo. -

5) V době svého vybavení či za svého zárodu sloučí se

každá látka zas nejspíše s jinou. •

6) Výmínkou nalezajíť se i látky takové, ježto jsouce slo

žitými, slučují se přec s jednoduchými, tak jakoby samy jedno

duché byly (blavek).
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Čtvrtá třída nekovů: Steklivci.

B I e d í k,

Bor.

(Veta = 136. – Zn. = Bl, lat. B.)

V

K ř e m í k,

Kiesel, silicium.

(Veta = 277. – Zn. = Kř, lat. Si.)

§. 129.

Obě tyto prvolátky nalezají se v přírodě toliko sloučené –

to s kyslíkem. Bledík nalezá se jen pořídku, nejspíše ve spůsobě

bledovky (kysliny bledíkové, Bor-, Boraxsäure) a ve spůsobě

bledny (borax). Křemíku nalezá se však veliká hojnost, to ve

spůsobě písku, křemenu, ba on se nalezá skoro ve všem ostat

ním kamení. Sloučen bývá tu křemík s kyslíkem – v křemenku

(kyslinu křemíkovou, Kieselsäure).

Bledovka i křemenka slučuje se s mnohými žířeny, dávajíc

s nimi slučany beztvarné (sklo, trusky, škváry a j.). Z té pří

činy dostalo se bledíku i křemíku jméno látek steklivých či

steklivců, poněvadž sloučeniny jejich stékají, slévají se v sklo

(steklo).

Doklady k nekovům.

1) Všech dosud pojednaných 13 prvolátek nazývají se

#vy (Nichtmetalle, Metalloide), protože jim schází podoba

OVŮ.

2) Teplo i mlno postupuje v nich zvolna; proto se počítají

mezi špatné vodivci (drživci) tepla i mlna. Při kovech jest

to naopak, ty jsou rychlí vodivci.

3) Při rozrušování galvanským mlnem berou se nekovy

Vždy k polu hornému, a kovy k polu dolnému. A poněvadž k hor

nému berou se vždy jen látky povahy dolné, a k dolnému vždy
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jen látky povahy horné, proto jmenujeme nekovy látkami dolo

strannými (elektronegativ), a kovy látkami horostrannými

(elektropositiv).

4) Všecky skoro nekovy jsou s to, aby s vodíkem se slou

čily; kovy však z práva s vodíkem se neslučujou. Některé z vo

díkových sloučenin jsou povahy kyselé (kysně vodíkové).

5) Podobným způsobem slučujou se nekovy s kyslíkem, to

v kysliny (Sauerstoffsäuren). Kovy slučujou se též s kyslíkem,

to ale nejvíc jen v kysleny čili žířeny.

6) Obrátíme-li ohled k jejich skupenství, shledáváme, že

při obyčejné teplotě z nekovů je jich

7 ve spůsobě tuhé: U, S, Ko, Se, J, B, Kř.

? „ židké: Br.

5 » „ plynné: K, V, D, Ch (Bv).

7) Podlé své podobnosti neb příbuznosti dají se nekovy

rozvrhnouti ve čtvero tříd:

1. třída živočné, tělivci (organogene) K, V, D, U.

2. „ zápalčivé, chytlavci (pyrogene) S, Ko, Se.

3. „ solidějné, solodějci (halogene) Ch, J, Br, Kz (Bv).

4. „ sklodějné, steklivci (hyalogene) Bl, Kř.
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Sloučeniny nekovův s kyslíkem.

Dusík s kyslíkem.

1. Dusnovka (kyslina dusíková, Salpetersäure) = VK. DK“,

lat. HO. N0°).

§. 130.

Pokus. V malou křivulku nasypeme lot utlučeného sanytru

a na to nalijeme lot anglické sirnovky. Křivuli necháme nějaký

čas nosem vzhůru státi, aby

sirnovka, ježto po jeho stě

nách vězeti zůstala, všemožně

dolů se stáhla. Křivuli vstavíme

pak na plechovou mísečku na

písek; její nos založíme v skle

nou baňku a kde do baňky

• vstrčen, obložíme jej pomokře

" ným pijavým papírem; na to

pod křivuli dáme oheň a zpovolna zahříváme. Baňka leží při tom

v míse, naplněné studenou vodou, i častěji studenou vodou se

polévá. Nuže v baňce té bude se sbírati tekutina požloutlá, vy

rážející ze sebe kouř; tekutina ta jest dusnovka. Dusnovka

jest těžší než voda.

Sanytr jest slučan, složený z dusnovky a z draslenu (kyslenu

draslíkového) = DrK, lat. KO. Sirnovka jest chtivější k draslenu

nežli dusnovka, ona tedy dusnovku odsadí a sama na její místo

se vsadí. Horkem, kteréž tu působí, mění se odsazená dusnovka

V páru, a ta v baňce schlazována sráží se v tekutinu.

Sanytr ;*: . (prchá).

Sirnovka siram draslenný

(ostává).

7
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Vlastně by postačilo */, lotu sirnovky, aby všechnu dusnovku

vyhnala: a však při dvojnásobném množství sirnovky jde ono

vyhánění lehčeji před se. V tom leží také příčina, proč solný

pozůstatek v křivuli je velmi kyselý; pozůstatek ten nazývá se

draslenno – siran kyselý. Kdyby se bylo jen polovic tolik

sirnovky vzalo, nabylo by se bylo d ra s l e n n o – si ranu

rovného (neutral).

Dusnovka obsahuje v sobě ty samé látky jako náš vzduch,

jenom že v jiném poměru. Ve vzduchu nalezá se na 4 míry du

síku 1 míra kyslíku; v dusnovce však jest kyslíku 10krát tolik:

na 4 míry dusíku 10 měr kyslíku, aneb což to samé jest: na

2 míry dusíku 5 měr kyslíku. Při dusíku počítají se dvě míry

za jednu vetu, při kyslíku pět měr za pět vet; odtud poznam

dusnovky = DK".

Ve vzduchu jsou oba ty plyny jen tak dohromady smíšeny,

nikoliv sloučeny; v dusnovce jsou však jeden s druhým sloučeny.

Znamenitý to příklad, kterak látky ve svých vlastnostech silně

se změňují, když jedna s druhou se byla sloučila. Dusík i kyslík

– oba jsou povahy větřité (plyny), my je oddýcháme, jimi na

živě trváme; jak mile však v jistém poměru obojice se sloučila,

je z nich jeden z nejprudších moků, kteréž na tělo ukápnouti

nelze, aby se hned nepopálilo.

Mohlo by se mysliti, že by se dle toho mohla dusnovka

prostějším způsobem hotoviti ze vzduchu samého: a však to ne

jde; dusík je příliš nepojemný (zvětřelý), než aby se tak snadno

sám od sebe s kyslíkem spoutati (sloučiti) chtěl. Sloučení tako

vého možná docíliti jenom zvláštním způsobem, po oklikách, jakož

o tom na svém místě později promluvíme.

Žádná dusnovka není bez vody; ta nejsilnější drží v libře

při nejmenším 4*/, lotu vody (na 1 vetu dusnovky 1 veta vody);

bez vody nemůže dusnovka vlastně ani obstáti; vezme-li se

dusnovce její voda, ona se rozpadne v kyslík a v nižší kyslinu

dusíkovou.

Cos podobného nalezáme i na mnohých jiných látkách,

zvláště živočných (rostlinných neb zvířecích). Voda ta slove

bytečná či ústavní (Constitutionswasser), protože k bytosti

téže látky je nevyhnutelně potřebna. Hlatěbní voda slouží toliko

k zachování útvaru tělesného – zevnitřního. Dusnovka, jak oby

čejně ve fabrikách se hotoví a u kupců prodává, obsahuje v sobě

v libře 20–24 lotů vody, jest tedy 3– i 4krát slabší než onan0.

§. 131.

Zkoušky s dusnovkou.

Pokus 1. Kapka dusnovky stačí, aby více lžic vody na

kyslila; modrý lakmusový papír zčervená i kdyby se ještě více

vody přidalo. Dusnovka prokazuje se patrně za kyseň.
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Pokus 2. Abychom ale seznali vlastnost látek opáčných, žír

ných, vezměm trochu čpavkové vody (Salmiakgeist). Voda ta je

chuti louhovité; smočíme-li do ní modrý lakmusový papír, on se

nezmění, smočíme-li ale červený, ten zmodrá. Všecko to uka

zuje na žířem. Mimo to pozorujeme z vody té jisté pichlavé čpění.

Pokus 3. K 1 lotu čpavkové vody dodávejme kapku po

kapce dusnovky, to tak dlouho, až omočený modrý neb červený

papír víc se nemění. Došlo-li k tomu, tu, olízneme-li vody, není

víc pozorovati, ani že by kysele, ani že by louhovitě chutnala,

leč na místo toho chutná slaně; prvější čpění zmizelo též úplně.

Postup tento nazývá se vyrovnání (IVeutralisation). Dá-li se

slaná ta voda odkouřiti (svařiti), pozůstane bílá sůl – dusan

čpavkový. Kdybychom chtěli, můžeme sůl tu použitím náležitých

prostředků opět rozloučiti a dusnovku i čpavek její každé zvláště

vydobýti.

Hlavní známka všelikých kyslim jest, že k žířenům jsou

velmi chtivé; sloučí-li se kyslina s žířenem, povstane z toho

věc docela nová, nazvána solan či slučan, na němž od kysliny

nic více není pozorovati; kyslina tu kyselé své vlastnosti pozbyla,

tolikéž i žířem své žírné vlastnosti.

Pokus 4. Necháme-li olovo delší čas nad ohněm, udělá se

z něho rudožlutá moučka (špína), to tím, že olovo sloučilo se

s kyslíkem vzduchovým. Moučka ta jest oloven (kyslem olovný);

ve všedním životě říká se mu klejt. Vezmem-li téhož olovemu

na špici nože, a davše do dloužky, polejeme jej trochou dusnov

ky: při malém ohřátí oloven ten z většího dílu se rozpustí. Pře

cedíme-li ten roztok, pokud je horký, a zcezené dáme do studena:

osadí se z toho sůl ve způsobu bílých lesklých hlatí. Sůl ta jest

dusan olovný. Všecko to ukazuje, že oloven jest žířen, schopen,

aby s kyslinou sloučil se v slučan. Slučan ten v čisté vodě se

rozpouští.

Největší díl kyslenův kovových rozpouští se v dusnovce, t.

S ní se slučujou; sloučeniny takové jsou soli (solamy, slučany),

ježto všecky ve vodě se rozpouštějí. Vlastnost ta je příčinou,

že se dusnovky (ovšem rozředěné) užívá k cídění všelikých kovů,

na př. měděného neb mosazného nádobí, ježto při vypalování neb

letování atd. povrchu se okyslily.

Pokus 5. Polejme několik broků obyčejnou dusnovkou, k níž

Sme byli trochu vody přidali: i zde se olovo rozpustí, ale s úka

zem zvláštním: z roztoku budou tu vystupovati páry barvy rudé

i velmi dusivé. Páry ty jsou dusičnatka (kyslina dusičnatá, sal

petrige Säure); v kyslině té je něco méně kyslíku obsaženo

nežli v dusnovce. Co tu dusnovce kyslíku ubylo, to přibylo k olovu

a v kyslem je obrátilo. Tím způsobem rozruší se ale jenom jeden

díl dusnovky, ostatní zachovalá dusnovka sloučí se s oním kysle

nem, vytvoříc s ním sůl, tu samou sůl, kteráž se i při předešlé

#

7*
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zkoušce utvořila (olovno-dusan). Sůl ta vyhlatí se rovněž ze

svého roztoku, když z tohoto odkouřením voda tak dalece se vy

hnala, že na vrchu udělá se solný škraloup.

Jak viděti, dusnovka působí zde způsobem dvojím: ona nej

prv olovo okyslí, a s kyslenem se pak sloučí. Olovo se při tom

rozpustilo. Rozpuštění to je ale docela něco jiného, nežli když

na př. sůl nebo cukr ve vodě se rozpustí. Při posledním tomto

rozpuštění zůstává sůl nebo cukr nezměněn ve svém roztoku,

totiž nezměněn ve své podstatě; olovo však při onom rozpuštění

přestává býti kovem, ono se stalo kyslenem; ai ten kyslen není

tu více jako kyslen, onť se sloučil s dusnovkou v slučan (v dusan

olovný), a takto teprv ve vodě se rozpustil,

Nejinak jest to se všemi ostatními kovy, ježto v dusnovce

se rozpouštějí, jako na př. se stříbrem, rtutí, mědí, železem

a j. v. Zlato však v dusnovce se nerozpouští; dusnovkou tedy

můžeme zlato odloučiti od stříbra. Odtud dostalo se dusnovce

také jméno lučavka (Scheidewasser).

Pokus 6. Tak jako kovy, okyslujou se dusnovkou i ne

kovy. Uhlí, vařené v dusnovce, promění se v uhelku, síra v sir

novku, kostík v kosťovku atd. Při tom vystupujou po každé rudé

páry dusičnaté (dusičnatka).

Pokus 7. Tak i látky živočné, na př. vlna, péří, dřevo,

indych, jsouce s dusnovkou zahřívány, okyslujou se od ní, a tím

samým se rozrušujou. Rozrušení toto můžeme považovati jako

spálení na mokré cestě. Necháme-li živočnou takovou látku

jenom krátce s touže kyslinou ve styku, ona sežloutne, to 0d

dusičnatky, ježto při tom se plodí. Tím způsobem možná dřevo,

hedbáví a j. na žluto obarviti. Odtud pocházejí žluté škvrny na

- rukou a na šatstvu při oněch, jižto s dusnovkou zacházejíce, jí

se potřísnili neb postříkali.

Se zvláštní změnou potkává se bavlna, jestli v nejsilnější

dusnovce dala se krátký čas močiti: taková, když se byla vy

sušila, chytá a vybuchuje tak jako prach, ba ještě daleko prud

čeji (viz §. 384.). Silná dusnovka rozrušuje se z části slunečním

světlem, žloutnouc při tom.

Jak ze všeho viděti, dusnovka ruší se velmi snadn0,

vypouštějíc při tom kyslík. Kyslík ten za svého zárodu je velmi

ochoten, sloučiti se opět s nějakou jinou látkou. Dusnovka je

tím způsobem jedno z nejdůležitějších kyslidel.

Pokus 8. Snadná ta rozrušnost jeví se i při dusanech (slu

čanech s dusnovkou). Nasypme onoho olovno-dusanu (nabytéh0

ve zkoušce 4. neb 5.), rozetřeného na prach, trochu na žeřavé

uhlí: sůl ta prskajíc promění se honem v několiko zrnek olova.

Dusnovka rozloučila se při tom úplně v dusík a kyslík. Kyslík

tento jakož i kyslík z olovenu slučuje se s uhlím v uhelku:

-
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Dusík a kyslík, dusičnatka. 1 01

a uhelka ta, uprchajíc spolu s vyproštěným dusíkem, působí ono

praskání. Kdykoliv nějaký plyn náhle se vyvine, vždy to praskne

neb bouchne.

§. 132.

2. Dusičnatka (salpetrige Säure) = DK", lat. N0°.

Kyslina ta je nemilý host při dusnovce, plodící se z ní vždy,

kdykoliv dusnovky se používá k rozpuštění neb okyslení něja

kého kovu neb jiné látky. Při obyčejné teplotě jeví se dusičnatka

ve spůsobě rudého, dusivého kouře, který však ve velkém zimnu

ztekutí, nabudouc při tom barvy modré. Kouř ten jest plícím

škodliv, dusí a dělá kašel; proto je třeba k tomu hleděti, aby,

konají-li se s dusnovkou zkoušky, konaly se tytýž v místě, kde

je nějaký průtah, na př. pod komínem.

Dusnovka kuřlavá či dýmavá. Dusnovka může veliké

množství dusičnatého onoho kouře v sobě rozpustiti, při čemž

nabude barvy rudé. Otevře-li se nádoba s takovouto dusnovkou,

vyvstává z ní hned rudý kouř. Dusnovka taková slove kuřlavá

(DK* + DK“). Rozředí-li se dusnovka ta vodou, nejprv zezelená,

pak zmodrá, konečně zbělí jako voda, při čemž dusičnatka ušla.

§. 133.

Dusen dvoukyslý (dvoukyslen dusíkový, Stickstoffoxyd)

= DK*, lat. = NO*.

Pokus. Vezměm sklenku, jakové v líkárnách potřebujou na

0p0deldok, pusťme do ní drobný měděný peníz, nalejme naň

trochu vody a pak po malounku přidávejme obyčejné dusnovky,

až to ve sklence začne hodně vříti. Původem vření toho bude

jistý plyn, vyvinující se z téže te

kutiny, jejž známým způsobem mů

žeme schytati. Plyn ten jest dusen

dvoukyslý, skládající se z jedné

vety dusíku a dvou vet kyslíku. On

je bezbarevný, neviditelný; ve skle

- nici, do níž se byl schytal, zdá se,

= jakoby nebylo nic. Nuž ale zan

dejme sklenici tu pod vodou, po

stavme na stůl a otevřevše ji, opatrně do ní foukejme: ejhle, ve

sklenici dělají se s hůry dolů rudé páry, ježto ji celou naplněj.

Dvoukyslen onen přibírá si ze vzduchu ještě jednu vetu kyslíku,

s nížto se slučuje v kyslinu dusičnatou (DK"). Vlastnost tato stala

se velmi důležitou při hotovení anglické sirnovky (§. 144.).

Dvoukyslen dusíkový zplodil se onde z dusnovky, to tím,

že jedné části její ubráno 3 vety kyslíku. Kyslík ten přestoupil

k mědi, slouče se s ní v kyslen, kterýžto pak s ostatní dusnov

kou sloučil se v dusan měděnný. Odkouřením téhož roztoku pro

jeví se dusan měděný ve spůsobě modrých hlatí.



102 Kysně.

#

*

|

§. 134.

3) Dusen (jednokyslý, Stickstoffoxydul) = DK, lat.= N0,

je sloučenina dusíku s kyslíkem, každého po jedné vetě. Kyslen

ten jest plyn bezbarevný, neviditelný – vdýchán opíjí; proto jej

také nazývají: opojný plyn. Plyn tento možná považovati jako

za vzduch, leč za vzduch ještě jednou tak dobrý, t. ještě jednou

tolik kyslíku obsahující.

Skoumáme-li čtvero těch dusíkových sloučenin vzhledem na

jejich váhu, t. skoumáme-li, mnoho-li v každé sloučenině je podlé

váhy obsaženo jedné i druhé prviny, tu nalezáme, že váhové

poměry jejich jsou zrovna tak pravidelné jako jejich míry.

Sloučenoť je -

podlé váhy: podlé míry:

175 lotů D s 500 lotyK | 2 míry (1 veta) D s 5 měrami (v.) K v DK“

175 „ – „ 300 „ – | 2 „ (1 veta) – „ 3 „ (v.) – „ DK*

175 „ – „ 200 „ – | 2 „ (1 veta) – „ 2 „ (v.) – „ DK“

175 „ – „ 100 „ -|; „ (1 veta) – „ 1 měrou (v.) – „ DK.

Pod jednou mírou neb pod jednou vetou kyslíku (K) mů

žeme si mysliti tíži 100 lotů, granů a j. Pod dvěma měrami či

pod jednou vetou dusíku můžeme si opět mysliti 175 lotů,

granů a j.

Uhlík a kyslík.

- §. 135.

1. Uhelka (kyslina uhlíková, Kohlensäure) = UK*, lat. C0°.

Při uhlíku bylo už pověděno, že z uhlí a z všelikého našeho

paliva za dokonalého jich hoření plodí se uhelka (§. 91.); tak

i že uhelku možná poznati vápennou vodou; vápenná voda totiž,

pouští-li se do ní uhelka, kalí se (mlékovatí), to proto, že tu

povstává nerozpustná sloučenina, uhlan vápenný, jenž z vody vy

ráží. Naše křída, obyčejný vápenný kámen, mramor nejsou nic

jiného než takový uhlan vápenný, leda že jen s trochou někte

rých jiných látek pomíšený. Hmoty ty hoděj se velmi dobře,

chceme-li uhelku u větším množství dobývati.

Pokus. V třičtvrtěžejdlíkovou

láhvičku dáme lot dusnovky, lot vody

a k tomu pak několik kousků křídy

neb vápenného kamene; zatkanoů

láhvici spojíme skrze ohnoutku s jí- ^

madlem. Sotva že sme vápenný ká-|

men dali v onu kyslinu, hned to sičí

a kypí, vyvinujeť se plyn, jenž v jí-B

#

[i]

;)

#|
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madlo se sbírá. Plyn ten jest uhelka – dusnovka ji odsadila, a

sama s vápněnem (VpK) se sloučila. Povstalý dusan vápenný

CVpK. DK", lat. CaO. NO“) je ve vodě rozpustný; v láhvici zů

stala tekutina čirá, z níž odkouřením její dusan vydobýti se může.

Dusnovka . . . . . . . . . . . .

" * Vápněn . .

Vápenný kámen ; . . . (uprchne).

Pokus. Opětujme ten samý pokus, ale s tím rozdílem, že

na místo dusnovky vezmeme lot sirnovky (SK*), již sme dříve

s 4 loty vody opatrně smíchali (§. 67.): i tu obdržíme uhelku,

v láhvici pak zbude siran vápenný. Tekutina tenkrát ale nezů

stane čistá, nébrž zakalí se, to proto, že siran vápenný (VpK.

SK*) ve vodě velmi málo se rozpouští. Siran ten jest ta samá

hmota, již ve všedním životě jmenujeme sadru (gyps). Nabytou

tuto sadru dáme vysušiti i schováme si ji na pozdějšek, kde se

nám k jiným zkouškám hodí.

Na obou těch pokusech měli sme patrný příklad lučby na

odsad.

Pokus. K roztoku dusanu vápenného (od první zkoušky) při

kapejme trochu sirnovky: čistý onen roztok se zakalí a zhoustne,

utvořila se v něm sadra. Sirnovka je mocnější (k vápněnu chti

vější) nežli dusnovka: ona ji tedy odsadila a sama s vápněnem

se sloučila.S10U1Cl13 Dusan vápenný dusnovka

• V°Pne" · · l sádra.
Sirnovka . . . . . . . . . . . |

dusan vápenný.

§. 136.

Pokusy s uhelkou.

Pokus 1. Držíme-li navlhčený modrý (lakmusový) papír

do uhelky, on zčervená; nechá-li se ale potom ležeti na povětří,

on pomalu zase zmodrá. Uhelka jest kyslina prchavá.

Pokus 2. Vnoříme-li hořící louč v uhelku, ona shasne; tak

shasne i člověk neb zvíře, dýchá-li do sebe uhelku. Uhelka ne

hodí se ani k hoření ani k živobytí.

Pokus 3. Vezměm sklenici naplněnou plynem uhel

činým a přiklopme ji nade druhou práznou, t. pouhým

vzduchem naplněnou: držíme-li na to za několik minut

hořící louč v jednu i v druhou, tu shledáme, že v ho

řejší sklenici louč hoří, v dolejší ale nic. Uhelka jest

těžší nežli vzduch, ona se ssadila dolů ke dnu, a lehčí (

vzduch vytáhl se nahoru. |

Nahneme-li sklenici s uhelkou jejím otvorem nad |

hořící louč, tak aby uhelka na ni vytékat mohla, louč |

shasne.
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Pokus 4. Opětujme ten samý pokus (3), leč s tím rozdílem,

že za dolejší vezmeme sklenici s uhelkou a hořejší necháme

práznou. Necháme-li je takto poklopené několik hodin státi a na

to pak do jedné i do druhé nalejeme vápenné vody, obdržíme

v jedné i druhé sraženinu uhlanu vápenného: zjevnoť, že uhelka

z části i nahoru vystoupila; ovšem že naproti tomu i vzduch

z části dolů sstoupil; jedno s druhým se promíchalo. Dvé roz

dílných plynů či větřin nemohou vedlé sebe obstáti, aby jedno

s druhým se nepromíchalo, vespolek se neprostoupilo.

Vzájemná tato přestupnost i proměšlivost látek větřitých je

velmi důležitá v přírodě: tudyť se vyrovnává všeliká nestejnost

ve vzduchu, i to, jestliže v jednom místě vyvinuje se víc jednoho

plynu a v jiném místě jiného. Ve městech na př. plodí se mnoho

uhelky, po lesích pak a porostlinách mnoho kyslíku; nicméně

ale skoumáme-li naše povětří zde i onde, nenalezáme v jeho

obsahu skoro žádného rozdílu. Totě přičísti vzájemné oné pře

stupnosti a proměšlivosti všelikých plynů; k čemuž ovšem pro

spívají svým dílem i větry.

Pokus 5. Do láhve, naplněné uhelkou, nalejme as do poly

čerstvé, studené vody; zatkavše teď hrdlo palcem, láhví třepejme:

uhelka vpije se do vody, palec bude do vnitř tlačen, protože

u vnitř udělalo se prázno. Uhelka ve vodě se rozpouští.

1 míra vody může 1 míru uhelky do sebe pojmouti; ona jí může

ale ještě jednou tolik pojmouti, jestliže k tomu použije se tlaku.

Silně takto napitá voda je pak chuti řízné, přikyslé a má tu

vlastnost, že na povětří šumí či se pění.

Takováto uhelkou silně napitá voda prejští se mnohkdes ze

země, na př. v Bílině, kdežto pode jménem Bílinské vody či

Bílinské kyselky se rozesílá a v některých nemocech jako léku

se užívá. Jak viděti, uhelka je takto nejenom neškodná ale i

užitečná, t. j. požívána do žaludku; škodnou jest toliko přichá

zejíc do plíc, vdýchána, kdež je s to, aby člověka neb zvíře

zadusila.

Pěnění pluckového piva neb šampaňského vína nepochází

z jiného než jenom z uhelky; uhelka ta zplodila se kvašením

těchže moků, v nichžto v zatkaných nádobách se zadržela.

Pokus 6. Pusťme kousek křídy do octa; ocet jest jedna

z nejslabších kyselin: při všem jest ale přece s to, aby uhelku

vypudila. Uhelka sičíc uprchá. Uhelka jest kysli na velmi

slabá, ona jiné kyslině snadňounko ustoupí, to proto, že jest

povahy jaksi neposedavé, prchavé.

Dříve znali uhelku pouze ve spůsobě vzduchovité, jako plyn;

za novějších časův podařilo se ale proměniti ji i v tekutinu, to

přičiněním mocného tlaku i velikého zimna. A však tekutou takto

bývá uhelka toliko z přinucení; odejme-li se s ní její tlak a dá

se na povětří, tu opět beře na se vlastní svou větřitou tvářnost,
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t. j. ona se proměňuje v plyn, a to tak kvapně, že z toho po

vstává až zimno přenáramné, zimno – 100 C., t. 100 stupňů pod

stupněm mrazovým. Zimnem tím se veď docílilo, že uhelka sama

dokonce stuhla. Vypadalať pak jako sníh nebo led.

§. 137.

Pokus. Ve své původní spůsobě jest uhelka plyn bez

barevný, neviditelný; nuž ale mnohý by snad mohl pochybovati,

zdali v plynu tom je skutečně obsažené uhlí: o tom ale může

se každý snadno přesvědčiti. Vezme sklenou dloužku, prorazí

její dno, a svrchní otvor její zandá korkem, skrze nějž prostrčil

sklenou trubičku. Trubičku tu založí druhým koncem do láhve,

v níž na uhelku nasazeno (§. 135.).

V dloužku tu zastrčí as jako hrách

veliký kousek draslíku (Kalium),

jejž dříve pijavým papírem osušil,

a teď místo to, kde draslík leží, pod

staveným kahanem zahřívá. Draslík

|_ je kov sodíku velmi podobný, chti
E## * vost jeho ke kyslíku je též převeliká;

jsa zahřát, on uhelce, proudící přes něj, její uhlík odnímá a s ním

se slučuje. Sloučenina ta slove draslen (Kaliumoxyd, Kali) =

DrK. Draslen ten, jakožto jeden z nejmocnějších žířenův, slučuje

se hned s dílem ostatní nerozloučené uhelky, to v uhlan draslenný

(draslo, Pottasche). Draslo to jest černé, to vyloučeným i na něm

osazeným uhlíkem. Postavíme-li dloužku tu s jejím černým dra

slem do sklenice s vodou, draslo její se rozpustí, uhlí však zů

stane, plovajíc ve vodě. Procedí-li se voda ta, uhlí může pak

s cedidla sebráno býti.

Co se procezené tuto vody dotýče, ta působí žírně; slabá

uhelka nebyla s to, aby tak silnému žířenu, jako je draslem, za

dosti učinila. Žirná jeho povaha vyráží. Že v draslu skutečně

uhelka se nachází, to lze snadno poznati, přidá-li se k jeho roz

toku nějaké jiné kysliny: nastaneť šumění – uhelka uprchá.

Uhelka skládá se z 1 vety uhlíku a ze 2 vet kyslíku; po

znam její tedy jest = UK* (lat. C0°). Vezmem-li to podlé váhy:

75 lotů neb gramů uhlíku je sloučeno s 200 loty neb grany ky

slíku. 1 vetu U můžem si tedy představiti jako 75 lotů neb gramů

neb jakýchkoliv jiných tíží uhlíku. -

#E->

s. 138.

Uhelka plodí se na zemi bez přestání, to zvláště:

a) V místech, kde v zemi je jakési působení sopečné neb

alespoň kde před věky bývalo. Příklad toho máme na Psí je

skyni u Neapole, a jinde, kdežto uhelka ustavičně ze země

prejští.
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b) Pálením našeho paliva, topením a svícením, jakož o tom

už několikráte zmíněno.

c) Při oddýchání lidí a zvířat, o čemž se lehko přesvědčiti

můžeme, dmýcháme-li vzduch, přicházející ze plíc, do vápenné

vody: plodíť se tu uhlan vápenný, jímž čistá tekutina se kalí.

Dýcháním osvojujeme si kyslík, který slučujíc se v našem těle

s uhlíkem, zase ve spůsobě uhelky odchází. V místě tedy, kde

mnoho lidí se zdržuje anebo kde mnoho světel hoří, třeba pe

čovati, aby zkažený, t. uhelkou naplněný vzduch odcházeti a na

místo jeho čerstvý, na kyslík bohatý vzduch přicházeti mohl.

Prostředek k tomu jest průvan a provětrávání.

d) Při kvašení líhových nápojů: vína, piva, zápařky na

kořalku. Při takovém kvašení rozlučuje se obsažená tu cukrovina

v líh a uhelku; líh ostává v tekutině, dodávajíc jí moci opojné,

uhelka pak uprchá.

e) Při hnití a trouchnění všelikých látek rostlinných

neb zvířecích. Tělo zvířecí i rostliny i všecko, co od nich po

chází, zavírá v sobě hojnost uhlíku; hnije-li taková věc, tu pří

stupem vzduchového kyslíku plodí se uhelka. Uhelka tedy plodí

se vždy i všude, kdekoli zvířata žijou neb rostliny rostou, ona

se plodí na zemi, v moři i v povětří.

Všechna uhelka, co takto rozličným způsobem se zplozuje,

přichází do povětří. Jak ale, tím způsobem by jí muselo v po

větří pořád přibývati, a povětří by bylo tudy pořád špatnější a

špatnější, to tím spíše, protože nad to ještě dýcháním, topením

i hnitím z povětří kyslíku pořád se ubírá? A však není tak zle;

kyslíku v povětří ani neubývá, aniž uhelky přibývá. Nevystíhlá

moudrost stvořitelova dala životu lidskému i zvířecímu ochranu,

a ochranou tou jsou rostliny. Podivuhodné to zajisté zřízení, že

právě uhelka, kterouž člověk i zvíře jakožto nepotřebnou i sobě

škodlivou vydychuje, je nejhlavnější potravou rostlin. Rost

liny ji do sebe vlykají z povětří a ze země, a na místo ní vy

pouštějí kyslík. Z uhelky podržují si rostliny totiž uhlík, kyslík

pak z ní vydychují (za světla).

2. Uhlen (Kohlenoxydgas) = UK, lat. C0; o tom byla

řeč už v §. 87.

Síra a kyslík.

1. Sirnovka (Schwefelsäure) = SK", lat. S0°.

§. 139.

Co strojaři (mechanikovi) je železo, to lučebníkovi je sir

novka. Onen hotoví ze železa nejenom všeliké nářadí a mašiny,

ale i také rozličné nástroje, jimiž zase jiné hmoty obdělávati

může. Podobně jest to i se sirnovkou. Sirnovka poskytuje nám



Síra a kyslík, sirnovka. 107

jiii

(0 ##

| #

lili kk

V litik

# ###

ř, Řł

dtháliii

líčin

, 1#

tiltim.

m0ti!

k TNT

0dil?

vět, if

kat!!!

| Nai

se !!!

msl.fi

d §#

ním, #

není ši

• \tý

ím i

lé ##

thn0lis

osik

mís01'

uli ?

0 ##

SÍŤ

###

d'

#*

nejenom předůležité sloučeniny, ale ona slouží i za nástroj k vy

konávání těch nejrozmanitějších lučebnických prácí a k dobývání

nesčíslných jiných látek, jakož sme toho už příklad měli na do

bývání vodíku, kostíku, chloru, dusnovky, uhelky atd. Podlé

toho, jak mnoho v které zemi zpotřebuje se do roka sirnovky,

cení se průmyslnost téhož národu.

Pode jménem vitriolu neb olium je sirnovka as každému

známa; v obecním životě užívá se jí k cídění kovového nádobí,

na dělání černého leštidla na boty; před časy, pokud ještě ne

bylo třecích sirek, potřebovalo se jí do láhviček, do nichž sirky

se namáčely, a tak k mnohému jinému. Známa je jako tekutina

velmi ostrá a prudká. My sme ji dosud seznali jako nejsilnější

ze všech kyselin, která je s to, aby každou jinou přemohla a

vypudila. -

U kupců se prodává toliko židká, a to ve dvojí spůsobě:

1) sirnovka česká či dýmavá, vypadající jako olej, a dým (kouř)

ze sebe vyrážející (tato jest to vlastně, kteréž olium či vitriol

říkají), a 2) sirnovka anglická, řidší i nedýmavá. Sirnovku však

lze představiti i suchou, ve spůsobě tuhé.

§. 140.

Sirnovka bezvodná.

Pokus. Do malé

baňatky, stojící na tří

nožce v pískové lázni,

dáme lot dýmavé sirnov

ky a pomalu zahříváme,

až začne vříti. Vystupu

jící z ní dým vedeme

skrze pro stran n o u

sklenou trubici do práz

né láhvičky, kterou sme

postavili do nádoby, na

plněné co nejstudenější

vodou. V létě, aby voda - -

tím více se ochladila, můžeme do ní přisypati několik lžiček utlu

čeného sanytru. Kdybychom dým ten vypouštěli do povětří, bude

se zde okazovati co bílý hustý kouř, zápachu velmi ostrého,

štiplavého. V oné láhvičce však bude se srážeti v hmotu bílou,

tuhou, lesknoucí se jako hedbáví. A to je sirnovka bez

Vodná.

S přeháněním se přestane, jak mile tekutina ve varu ustála,

a trubice začíná být tak horká, že ruku více vydržeti nelze. Co

v baňatce pozůstalo, to více žádného dýmu nevydává, z toho je

sirnovka řidší, anglická. Kdyby i tuto chtěl přivesti, aby se va
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řila, potřeboval by k tomu desetkrát tak velkého výhřevu jako

prvé; sirnovka tato vaří se při více než 300°, kdežto sirnovka

bezvodná nepotřebuje k tomu než jen asi 30°. V tomt příčina,

proč vření přestává, když všechna bezvodná byla ušla.

§. 141.

Zkoušky se sirnovkou bezvodnou.

Pokus 1. Vyndejme skleněným roubíčkem kousek bezvodné

oné sirnovky z láhvičky a vložme jej do suché sklenky: kousek

ten bude náramný dým vyrážeti, a za nějaký čas rozteče celý.

Kousek ten táhl do sebe z povětří vodu a proměnil se tudy

v sirnovku tekutou (dýmavou). Nechá-li se tato ještě déle na po

větří odkrytá státi, přijme ještě více vody k sobě i přestane po

sléze dým vyrážeti: ona se stane sirnovkou anglickou. Kdyby

z této chtěl vodu odkouřením opět vyhnati, to nelze – sirnovka

ji nepustí; ona ji pustí jen tehdáž, podá-li se jí na místo vody

nějaký žířen.

Pokus 2. Pustíme-li kousek bezvodné sirnovky do vody,

ona se v ní rozpustí, to s velikým sičením i silným zahřátím.

Pokus 3. Tak i v anglické sirnovce rozpustí se bezvodná:

povstaneť z toho sirnovka dýmavá. Dýmavá sirnovka není tedy

nic jiného nežli sirnovka anglická, v níž jistá část sirnovky bez

vodné je rozpuštěna. Podlé váhy je v bezvodné sirnovce ob

saženo: 200 síry (1 veta) s 300 kyslíku (3 vetami). Odtud

poznam sirnovky = SK* (lat. S0°). -

§. 142.

Sirnovka dýmavá.

Sirnovky té nabývá se přeháněním z vitrolímu, jenž jest

sloučenina sirnovky s železnem (§. 72).

Pokus. V sklenou trubici vložíme drobek vitrolímu a vy

hříváme jej: zelený ten drobek začne vydávati vodní páru i

zbělí (stane se bezvodným). Pálí-li se dále,

barva jeho mění se do hněda (rezava), při

čemž se trochu sirnatky vyvinuje; jedna

část sirnovky pouští 1 vetu svého kyslíka

železenu, povyšujíc jej tudy na železinec

(Ž*K*), s nímž ostatní sirnovka zůstává

sloučena. Tím způsobem nabyli sme ze siranu železného siran

železincový. Nuže pálí-li se nový tento siran ještě dále, pořád

silněj a silněj, konečně začne železinec od své sirnovky pouštěli,

a tato uchází – to bezvodná, protože zde nikde žádné vody

nenalezá.
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Ve velkém děje se takovéto dobývání sirnovky v hrnčených

kolbách (v sádkových pecích), odkudž se vypuzená sirnovka vede

v nádoby, naplněné sirnovkou anglickou, kteráž tudy v dýmavou

se proměňuje. -

Osobitá tíže dýmavé této sirnovky je (v porovnání s vodou)

= 1,9. V 1 libře téže sirnovky je obsaženo as 4–5 lotů vody.

Otevře-li se nádoba s dýmavou sirnovkou na povětří, vy

ráží z ní dým. Dým ten pochází od sirnovky bezvodné, která

při veliké své rozptýlivosti do povětří se rozptýluje. Rozptýlujíc

se takto, slučuje se s vodní parou, nalezající se v povětří, čímž

se stává sirnovkou anglickou; poněvadž ale sirnovka anglická

je 10krát méně rozptýlivá, sráží se ve studeném povětří v bílé

páry, zrovna tak jako i vodní páry se srážejí, když v studené

povětří přicházejí. Bílý kouř tedy, vystupující z dýmavé sir

novky, není než jen pára sirnovky anglické, totiž sirnovka bez

vodná, proměněna v páru sirnovky anglické.

Dokavad sirnovka toliko z vitrolímu se hotovila, byla velmi

drahá. Za ty peníze, co dříve se muselo platiti za několik liber

sirnovky, dostane teď celý cent. Láce té docílilo se teprv, jak

asi před 100 lety přišli v Angličenech na jiný, daleko levnější

způsob, kterýmž možná sirnovku hotoviti, to ze síry samé.

§. 143.

Sirnovka anglická čili bílá (VK. SK*).

Dáme-li uhlí nebo kostík shořeti, jedno i druhé slučuje se

hned s největším množstvím kyslíku, s nímž se jen sloučiti může;

horením jejich povstává uhelka a kosťovka. Kdyby tak bylo i se

sírou, nebylo by nic lehčejší, nežli ji proměniti v sirnovku. Jak

známo ale, hoří-li síra, tu se z ní neplodí sirnovka, nébrž kyslina

chudší, t. kyslina sirnatá (sirnatka = SK*), t. 200 síry (1 veta)

slučuje se s 200 kyslíku (2 vetama). Aby tedy spálením síry

sirnovky se dobylo, není na jiném, než že se sirnatka musí ně

jakým prostředkem přiměti k tomu, by ještě 100 kyslíku (1 vetu)

si přibrala a prostředek ten jest dusnovka, ta nejenom že je

bohatá na kyslík ale ona se ho i lehko vzdává.

Pokus. Přidělejme kousek síry na drát, napalme ji, a držme

do prostranné láhve, v níž se na dně trochu vody na

chází, držme ji tam tak dlouho, až modrý její plamínek

zhasne. Láhev naplnila se bílým dýmem, jenž svým

čpěním za sirnatku poznati se dává (§. 48.). Nyní

vezměm dřívko, jež sme v silnou dusnovku omočili,

a držme je v onu nádobu: hle, hned bude okolo dřívka

" viděti rudé páry, vyplňující pomalu celou nádobu. Páry

ty jsou kyslina dusičnatá. Plození jejich ukazuje, že dusnovka

pozbyla zde část svého kyslíku, a kyslík ten že se sloučil se

sirnatkou, kteráž tudy v sirnovku se povýšila.

#>=
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Po nějakém čase láhev se opět učistí; co se v ní zplodilo

sirnovky, pára její sklesne ke dnu a ve vodě se rozpustí; a nyní

můžeme v ní síru páliti na novo. Konáme-li to tak jedno po

druhém, vícekrát po sobě, můžeme si tudy v krátkém čase ně

kolik lotů sirnovky zdělati.

Pokus. Nabytou takto kyselou tekutinu rozdělíme si na ně

kolik dílů. K jednomu dílu přikapeme chlorenu barytového (Chlor

barium): povstane silný zákal, jejž ani vařením, ani přísadou

vody ani přísadou dusnovky nelze odejmouti. Zákal ten, který

pomalu na dno se ssedá, jest siran barytěnný (schwefelsaurer

Baryt), slučan to, který ani ve vodě aniž v které kysni se

rozpouští.

Pustíme-li jedinou kapku rozředěné oné sirnovky v celou

sklenku vody, a k tomu přikapeme roztoku barytového: i zde

se tekutina poněkud zakalí, ačkoliv tu sirnovka tak náramně je

rozředěna. Považme: jedna kapka sirnovky v celé sklence vody!

a přece se barytem vyrazí! Roztok tedy sloučeniny barytové (to

buď chlorenu barytového anebo dusanu barytěnného) jest to nej

bystřejší skoumadlo na sirnovku i vůbec na všecky slučany,

v nichž sirnovka je obsažena.

§. 144,

Podobně jako při pokusu předposledním postupuje se při

robení anglické sirnovky ve velkém. Síra pálí se v peci,

odkudž vede trúba do velikých, olovnými plotnami vyložených

komor. V jedné takové komoře stojej misky s dusnovkou, a

na dně každé komory je něco vody. Sirnatka odjímá dusnovce

její kyslík vetu za vetou, až z ní je dusen dvoukyslý. Dusen

tento působí však zvláštním způsobem. Z §. 133. je známo, že

dusen dvoukyslý, rozptýlujíc se do povětří, hned si z něho 1 vetu

kyslíku přibírá, obracejíc se tudy v dusičnatku (DK*), kterážto

ve spůsobě rudého dýmu se projevuje. Nuže to samé děje se

i v olovných komorách; vzduch do nich přichází spolu se Sir

natkou. Dusičnatka pouští jednu vetu svého kyslíku a sirnatce

ji přepouští. Aby sirnatka tože množství kyslíku ze vzduchu

sama si vzala, na to je jaksi nejapna; podává-li se jí ale od

dusičnatky, tu je vezme ráda. Následek toho je, že dusičnatka

snižuje se opět v dusen a sirnatka povýšuje se v sirnovku. Dusen

ale přibírá si hned na to nového kyslíku ze vzduchu, jejž opět

nové sirnatce přepouští. A tak to jde pořád dále, dokavad tu na

snadě jakého kyslíku; dusen při tom je jako podavačem. Konečně

když už přítomný vzduch hodně se vyžil, vypustí se i s oním

dusenem ven.

Aby ale to všecko tak díti se mohlo, k tomu je potřeba

přítomnosti vodní páry. Z té příčiny je při takovém závodu

vždy spolu parní kotel, z něhož horké páry ustavičně v ony k0
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mory se ženou. Páry ty srážejí se po chladných stěnách komor,

i stékají ke dnu spolu i s nově utvořenou sirnovkou.

Obzvláštní toto chování-se dusenu je příčina, že možná

s 1 lotem dusnovky dobýti z 10 lotů síry 30 lotů silné anglické

sirnovky. Kdyby dusnovka účinkovala pouze se svými 3 vetami

kyslíku, jež při tom odevzdává, tu by jí na 30 lotů sirnovky

bylo potřebí 20 lotů.

Za našich časův nalezají se dílny na sirnovku už tak veli

kanské, že se v nich co den dobývá několik set centů hotové

sirnovky. – Sirnovka, jak z olovných oněch komor do nádob se

spouští, je ještě tak řídká, že se musí téměř na polovic svařiti,

aby se z ní nabylo silné sehnané sirnovky. Sváření to děje se

z počátku v olověných kotlích, později pak v skleněných neb

platinových nádobách. Při vaření uchází voda, jakožto látka spíše

prchavá, pojímajíc jen něco málo sirnovky s sebou.

Sirnovka pokládá se za dosti svařenou či sehnanou, když

nabyla hmotnoty 1,84; to jest: kdyby vzal sklenku, do níž se

právě 100 gramů neb lotů čisté vody vejde, vešlo by se do ní

sehnané oné sirnovky 184 granů neb lotů.

V libře sehnané sirvovky je obsaženo 6 lotů vody, na 1

vetu sirnovky 1 veta vody. Voda ta drží se sirnovky tak pevně,

že by ji žádným vařením ani pálením od ní neodloučil. S vodou

tou je sirnovka sloučena, jest to slučan (siran vodný, Schwefel

säurehydrat) = VK. SK*.

§. 145.

Zkoušky se sirnovkou.

Pokus 1. Nechme trochu sirnovky v otevřené láhvičce státi

na povětří: ono jí bude co den přibývati, sirnovka táhne

z povětří do sebe vodu. Kdyby tak několik měsíců na vlh

kém místě stála, nabylo by jí tolik, že by 2-, 3krát více vážila

než dříve. Kdo před časy používal k rozžehání sirek, ježto po

každé do láhvičky bylo namočiti, bude se pamatovati, že po ne

dlouhém čase nechtěly sirky z téže láhvičky více chytati : to bylo

tím, že sirnovka v láhvičce natáhla se vodou a tak seslábla. V lu

čebnictví potřebuje se sirnovky začasté k vysoušení vlhkých věcí,

zvláště plynů.

Pokus 2. Kousek dřeva, smočeno do sirnovky, zčerná: ono

zuhelní právě tak, jako by se bylo opálilo. Sirnovka odňala dřevu

Z jeho povrchu vodík a kyslík, a s nima se sloučila; udělala si

Z nich vodu; uhlík zůstal. Tím způsobem možná beze všeho

0hně opáliti dříví k stavbě, to k tomu konci, aby pak ve vlhku

lépe se drželo. Sirnovkou očišťuje se též k svícení olej z jeho

slizoviny, sirnovka ji zuhelnatí. Širnovkou uhelnatí i ruší

se největší díl věcí, pocházejících od rostlin neb od

ZVířat.

|
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Pokus 3. Ukápněme několik kapek dýmavé sirnovky na pa

pír: papír bude se tu jen pomalu rušiti; a však pusťme k tomu

několik kapek vody: i hned nastane rušení kvapné, povstane

silný záhřev, protože sirnovka s vodou se slučuje.

Proto také pamatuj každý, kdo se sirnovkou zacházíš, stříkne-li

ti sirnovka na tělo, abys ji nejprvé setřel suchým papírem neb

šatem, a potom teprv vodou oplachl, a to hned velikým množ

stvím vody. * * ** * 1

Smícháme-li 50 mírek sirnovky s 50 mírkami vody, nena

budeme tím 100 mírek smíšeniny, nébrž toliko 97 mírek; obojice

se dohromady srazila. Při každém sražení dělá se záhřev.

Pokus 4. Utřeme kousek in dychu na prášek a nalejme

maň dýmavé sirnovky tolik, až by z toho byla kašička. Za ně

kolik dní přidejme k té kašičce vody: nabudeme tudy tekutiny

tmavomodré, roztoku indychového. Roztokem tím dá se vlna

pěkně na modro obarviti. Anglická sirnovka však nestačí, aby

indych úplně rozpustila. Jak viděti, indych dělá výmínku; ačkoliv

je látka rostlinná, přece se sirnovkou neruší. · · · · · · · ·

Pokus 5. Vezměm zimního času láhvičku se sirnovkou dý

mavou a druhou láhvičku se sirnovkou anglickou, obě postavme

do studena: dýmavá sirnovka zamrzne už při zimnu, kde naše

voda zamrzá; anglická sirnovka ale, ačkoliv slabší, nezamrzne

ani při tom největším zimnu, jakého u nás v zimě bývá, ona za

mrzá teprv při –34° C., t. pod stupněm mrazovým. * :

Pokus 6. Rozpusťme v teplé vodě loti sody, a přidejme

k tomu rozředěné sirnovky, až by se vyrovnalo; odkouříme-li

roztok ten, až by se na povrchu utvořil škraloup, a dáme jej

schladnouti, vyrašej se z něho sloupkovité hlatě, jejichž chuť je

s hořko-slaná, a, které ve vodě lehko se rozpouštějí. „Soda-jest

uhlan soděnný (SolK, UK*); sirnovkou odsadí se však její uhelka,

která šumíc uprchá, v roztoku, zůstane siran soděnný (sůl Glau

berská) = s# SK", lat. = Na0.S0°. Skoro v každé studničné

vodě nalezá se malá trocha rozpustných slučanů sirných; ner0Z

pustných však neb těžko rozpustných nalezá se v přírodě veliká

hojnost, to ve spůsobě někdy celých skal neb vrchů, jako toho

máme příklad na sadře.

Pokus 7. 1 lot olovného klejtu (olovenu) rozděláme s vodou

na řídkou kašičku, a ke kašičce té přidáme pak po troškách půl

lotu anglické sirnovky: udělá se z toho za nějaký čas látka bílá,

nerozpustná. Sirnovka sloučila se tu s olovnem v siran olovný,

a ten se nerozpouští. |- * * -

Pokus 8. Vezme se lot popele měděného, jaký u kotlářů

odpadá, smíchá se se 4 loty vody a potom pomalounku s 1'), 10

tem sirnovky, načež se smíšenina odstaví na teplé místo. Nabude!

se tudy roztoku modrého, z něhož se později modré klenčovité

hlatě vyrašej. Měděný popel je kyslem měděný (měděn): měděn
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ten sloučí se se sirnovkou a je z toho siran měděnný (skalice mo

drá, modrý nickamínek, Kupfervitriol), který ve vodě se roz

pouští. Při cídění (drhnutí) měděného, mosazného neb želez

ného nádobí vodou, k níž se trochu sirnovky přidalo, jest ten

samý lučebný děj: ztráta lesku neb zakalení téhož nádobí pochodí

odtud, že se povrch jeho během času pokyslil (kyslenem potáhl).

Kyslen ten se však rozpouští, přidalo-li se sirnovky: pomocí její

očistí se tedy nádobí snáze, než kdyby se jen holou vodou omý

valo a drhlo. |

Pokus 9. Vložme malý železný cvoček do sklené dloužky,

a nakapejme naň as 20 kapek anglické sirnovky: jemu se nic

nestane. Přidáme-li na to ale po kapkách vody, tu, přídáme-li as

4–5krát tolik jako je sirnovky, začne se kov hned silně rušiti

a rozpustí se. Silnou sirnovku mohl by v železném kotli třeba

až do varu zahřáti, a nic by se mu nestalo; jinak ale kdyby se

vzala sirnovka rozředěná, kotel by honem rozežrala.

Že při takovémto pokusu vodík uprchá a železen na místě

ostává, to bylo už (v § 72) okázáno. Železo proměňuje se tu

v železem, ne kyslíkem sirnovky, nébrž kyslíkem vody.

Podobným způsobem chová se i zinek a cín. Na rozpuštění

těchto kovů je proto potřeba sirnovky rozředěné.

Jsouť ale naproti tomu i také kovy, ježto pouze v silné sir

novce se rozpouštějí, jako na př. měď, stříbro a j., o těch však
promluvíme při kyslině sirnaté. •

Pokus 10. Rozředíme-li 1 lib. sirnovky s 1000 lib. vody,

a ředinou tou pokropíme pak luka neb pole, tu pozorujeme

mnohdy, že z toho je větší úroda. Větší ta úrodnost pochází od

tud, že sirnovka nalezla v zemi jistých zemných látek, s nimižto

se sloučila a rozpustnými je učinila; povstalyľ tu slučany sirné,

sloužící rostlinám k duhu (ke vzrůstu). Pakli by naproti tomu

k rozředění sirnovky jenom 100 dílů vody bylo se vzalo, byl by

z toho účinek opáčný. Silnější taková ředina hodila by se pak, aby

pískové stezky po zahradě trávy zbavila. -

2. Sirnatka (schweflige Säure) = SK*, lat. = S0°.

§. 146.

Sirnatý tento plyn plodí se netoliko pálením síry, ale on

může i ze samé sirnovky zplozen býti, to tím, že se sirnovce

1 veta jejího kyslíku odejme. -

Pokus. V baňatku dáme 1 lot mědi (v kouskách), na to

nalejeme 4 loty anglické sirnovky, a plyn, jenž se tu vyvinuje

8
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(SK*), vedeme v půlžej

dlíkovou láhvičku, napl

měnou vodou (s jakouže

opatrností, to viz §. 75.).

Voda ta přijme veliké

množství onoho plynu do

sebe, nabudouc tím chuti

kyselé a zápachu ostré

ho, jako od pálené síry.

1 míra vody může takto

as 40 měr onoho plynu

(sirnatky) v sebe po

jmouti.

Jestliže voda v láhvičce více žádného plynu nepřijímá, odum

dáme láhvičku a založíme na místo ní jinou, naplněnou roztokem

vody. I tento roztok bude sirnatku v sebe pojímati, a však on ji

bude nejenom v sebe pojímati, ale i s ní se slučovati, t. j. jeho

soda bude se s ní slučovati, to v sirnatan soděnný, při čemž

odsazená uhelka bude uprchati. Slučan tento, jestliže na to roz

tok náležitě se odkouří, vyraší se ve spůsobě bílých hlatí; a toť

ta látka, již pode jménem odchlor či kazichlor (antichlor)

v obchodu prodávají. Látka ta je s to, jestliže při bílení chlorem

na tkanině něco chloru uvázlo, aby jej upoutala a neškodným

učinila. Slučan ten nemá pražádného zápachu po sirnatce, vy

jmouc leda, že by se naň malilo trochu rozředěné sirnovky,

kdežto by sirnovka sama se soděnem se slučovala a slabší sir

matku odsazovala. #

Pokus. Vezměm špetku kampeškových tříštěk (modré pry

zule) a míchejme s teplou vodou: k nabyté takto tmavobarevné

tekutině přidejme pak trochu sirnaté oné vody: ihned ztratí te

kutina svou barevnost. Sirnatka bělí barvy rostlinné

Sirnatky užívá se vůbec k bílení slámy, vlny, hedbáví, strun, nej

více to tedy látek, pochodících od zvířat. Bílení takové děje se

nejsnadněji tak, že látku, již vybíliti chceme, navlhčíme vodou

a zavěsíme pak do komory, anebo v malém, do bedny, kdežto

na dno dáme na mísečku síry a zapálíme. -

Odbarvující moc sirnatky možná též velmi pěkně pozorovati,

vezmem-li červenou růži neb pivoňku a držíme ji nad hořící sirku.

Vezměm však ještě jednou onu odbarvenou kampeškovou

tekutinu, a přidejme k ní několik kapek silné sirnovky: ejhle,

tmavočervená její barva vyjde opět na jevo. Patrnoť, že bar

vina ona nebyla sirnatkou zcela zrušena, jako to je při chloru,

nébrž že se sirnatkou spojila se toliko v sloučeninu bezbarevnou,

která ale působením jiné silnější kyseliny opět roztržena byla.

Pokus. Držíme-li hořící louč nad hořící síru, anebo vn0

říme-li ji v nádobu, v níž se sirnatý plyn nachází: louč shasne,
:
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podobně jako v plynu dusíkovém nebo v uhelce. Louč shasne

v těchže plynech proto, že v nich nenalezá žádného kyslíku,

jehož ke svému hoření potřebuje; dusík kyslíku nemá, a uhelka

neb sirnatka nedá. Tím také dá se vysvětliti, že když v komíně

chytilo, zapálenou dole sirou oheň se udusí: sirnatka vystupuje

na horu do komína a vzduch odsud zapuzuje; hořící saze musej

tedy z nedostatku kyslíku shasnouti.

§. 147.

Zbýváť nám ještě přezvěděti, co s onou mědí i se sirnovkou

se stalo, když z ní sirnatka zplozena byla.

Pokus. Vezměm onu baňatku s jejím pozůstatkem, a když

povychladla, přilejme do ní vody, načež pomalu zahřívejme, až

se začne vařiti, i *vařme pak, až všechno se rozpustí. Rozpust

lina ta bude vypadati kalná, potemnělá, to od částeček uhlí,

které skoro v každém kovu obsaženy jsou a ve vodě zde splývají.

Přecezením nabude se však roztoku čistého, pěkně modrého.

Dáme-li roztok ten pomalu schladnouti, vyrašej se z něho hezké

modré hlatě, siranu měděnného (modré skalice, Kupfervitriol).

Nabudeme tedy toho samého slučanu, jakého sme onde rozpu

štěním měděného popele v sirnovce nabyli. Kyslík, s kterýmž se

měď pokyslila, pošel zde ze sirnovky. Polovice sirnovky pře

pustila 1 vetu svého kyslíku mědi, i stala se tudy sirnatkou;

druhá polovice však sloučila se s nověutvořeným měděnem.

sirnatka . . (uprchá).

sinovka #::: {*: „.„
Měď • • • • • • • • • • • siran měděnný.

, , , Sirnovka . . . . . . . . . . . . . .

Kdyby při mědi bylo jako při železe, že by s kyslíkem

z vody se okyslila, stačilo by na její rozpuštění polovic tolik

sirnovky, t. na 1 lot mědi - 2 loty sirnovky, na místo co se jí

onde 4 loty potřebovalo. – Podobně jako měď chová se ze zná

mějších kovův stříbro a rtuť. K rozpuštění jejich v sirnovce je

vždy zapotřebí sirnovky sehnané. . :

Potřebuje-li se sirnatky u větším množství, dobývá se oby

čejně tím, že k sirnovce přidá se uhlí a tak společně se pálí.

Uhlí odjímá sirnovce jeden díl kyslíku, slučujíc se s ním v uhlen

(UK), který pak pospolu i se sirnatkou uchází,

- - - • sirnatka.

Sirnovka | kyslík

Uhlí . . . . . . . . : : : uhlem.

V obou těchto sloučeninách síry s kyslíkem jest slučební

jejich poměr podlé váhy tento:

200 lotů síry s 300 loty kyslíku, čili 1 v. S se 3 v. K = SK:.

200 „ „ s 200 „ „ „ 1 „ S „ 2 „ K = SK“.

8*
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Sloučenin síry s kyslíkem jest však ještě více; dosud se

jich zná osmero, t. připočtouce omyno dvě k tomu. A to všecko

jsou samé kysliny. Jména a poměry jejich jsou následující:
* *

1. Dvousirnatka (dvoukyslá) = S*K*, *

dithionige Säure. ' " · · · · · · ·

2. Pětisirnatka (pětikyslá) = S*K*, · · ·

Penthationsäure. "

3. Pětisirnovka (šestikyslá) = S“K“,

dosud nepojmenována. -

4. Čtyrsirnovka (pětikyslá) = S“K“,

Tetrathionsäure.

5. Třísirnovka (pětikyslá) = S*K*,

Trithionsäure. . - - -

6. Jednosirnatka (dvoukyslá) = SK“, naše sirnatka,

monothionige Säure. -

7. Dvousirnovka (pětikyslá) = S*K*, · · ·

Dithionsäure. · · ·

8. Jednosirnovka (tříkyslá) = "SK", naše sirnovka,

Monothionsäure. - , , , , , , * * * * * * *

Zatím ale ze všech těch sirných kyslin, kromě našich dvou,

jsou ostatní jen málo důležité, pročež je mlčením pomineme,

: : : :

Kostík a kyslík.

1. Kosťovka (Phosphorsäure) = KoKº.

- §. 148. . ; . * *

Hoří-li kostík na vzduchu nebo v kyslíkovém plynu plame

nem, povstává z něho bílý, kysele páchnoucí dým; a dým ten

jest kosťovka (§. 49.). Slučujeť se při tom 400 gramů kostíku

s 500 gramů kyslíku, t. j. jedna veta kostíku s 5 vetami kyslíku.

Poznam kosťovky je proto = KoK“ (lat. = P0°). V suché skle

nici sráží se plyn ten v bílý prášek (kosťovka bezvodná), který

však přijda na povětří se roztéká, tak i ve vodě se rozpouští;

kosťovka jest látka snadno vlhnoucí i snadno ve vodě se roz

pouštějící. Roztoku takového možná též nabýti, jestliže kostík

nějaký čas v dusnovce vaříme. Při pálení na vzduchu beře si

kostík svůj kyslík ze vzduchu, při vaření s dusnovkou beře si

jej zdusnovky. - * -

Jsouť však jisté hmoty, v nichžto kosťovku nalezáme už

hotovou; a mezi takové náležejí především kosti od čtver

nohých (ssavých) zvířat a od ptáků; z kostí těch možná ko

sťovku dobýti. * * > , ***

Pokus. Vezmeme nějakou kost, odvážíme ji, dáme do pece

a necháme ji tam několik hodin páliti. Kost ta nejprv zčerná,
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později opět zbělí. Zbělelou takto vezmem z ohně a převážíme

ji: nyní bude gaseo '/, méně vážiti. Pálením se z kosti něco

ztratilo, a to byla její klihovina, která horkem nejprv zuhelněla

a potom dokona shořela, t. j. proměnila se v plyny, ježto uprchly;

na místě zůstala pouhá kostnatina, (na, bělo vypálená kost):

a kostnatina ta skládá se větším dílem z kosťanu vápenného (phos

phorsaurer Kalk). Vypálenou tu kost roztlučeme na jemný prá

šek. Prášku toho dáme 1*/, lotu do sklenky, polejeme ředinou

z 1 lotu sirnovky s 8 loty vody a dáme na několik dní na teplé

místo, při čemž častěji mícháme. Na to vylejeme celou tu ka

šičku na plátěnou plenu, a mok z ní vytlačíme. Ve zcezeném tom

moku není víc žádné sirnovky, v něm se nalezá toliko (vápen

natá) kosťovka. Sirnovka vězí v bílém zbytku, jenž zůstal na

plátně; sloučilať se s vápnem a kosťovku odsadila, t. velký díl jí.

Siran vápenný čili sadra (§. 135) vypere se vodou a usuší.

Jak viděti, na mokré cestě je sirnovka mocnější nežli ko

sťovka; ve vysokém horku jest to však naopak: pálí-li se sadra

s kosťovkou, musí sirnovka uhýbati. Tak rozdílné jest to s dru

žebností látek, je-li teplota rozdílná! V silném horku ukazuje se

z kyslin vždy ta za nejsilnější, která nejtíže se rozvětřuje; a mezi

takovéto těžko větřivé kysně náleží kosťovka, neboť ta se roz

větřuje či v plyn se obrací teprv při horku bílé žeřavosti.

Dáme-li nabytou onde kosťovku (trochu vápna v sobě ob

sahující) odkouřiti, shoustne nejprv jako syrob, posléze stuhne

v hmotu, podobnou sklu.

Kosťovku pozná, dá-li se k ní za tekuta několik kapek

roztoku stříbřitého a čpavkové vody: povstaneť tím žlutý kal

(kosťan stříbřenný). Byla-li však kosťovka dříve roztopena neb

pálena, tu zákal její je bílý. Přepálením změní se tedy kosťovka

poněkud ve svých vlastnostech. · · · · · · · · · · · · · ·

Odrostlý člověk má ve svém těle as: * 2 * * * * *

. . . . 9 – 12 liber kostí, v těch · · · * *

. . . . 6 – 8 liber kostnatiny, v té i ' ' ' '

: - 5 – 7 liber kosťanu vápenného, v tom

-- 2*/,–- 3 libry kosťovky, v té - n °

1 – 1*/, libry kostíku. - - - - - - - -

- Slučanů kostíkových nalezá, se kromě toho něco i v krvi,

v mase a v jiných částkách těla. Nuže, odkud bere tělo tento

svůj kostík? odpověď: Z masa a z pokrmů rostlinných, jichž

požíváme. V chlebě, ve všelikém obilí, v luskovinách i v mno

hých jiných rostlinách, jmenovitě v jejich zrní nalezají se slučany

kostíkové. Odkud ale nabývají jich rostliny? Ze země. Není-li

V roli takových slučanů, nemůže role žádného zrní ploditi; do

dáme- neb přidáme-li jí však těchže slučanů, to tím, že k zemi

přimícháme rozemletých kostí, bude hned více obilí roditi, a obilí

to bude sypnější. Kosti jsou proto výborná mrva na pole. Že

Ostatně i klihovatina v kostích ke vzrůstu prospívá, o tom pro

mluvíme později.

|



1 | 8 - - Kysně.

§. 149. ; -

2. Kostičnatka (phosphorige Säure) = KoK* (lat.=P0°).

Kyslina tato, v níž na 1 vetu kostíku je obsaženo 3 vety

kyslíku, tvoří se hlavně tehdáž, když kostík na povětří pomalu

shárá, t. j. když beze všeho zahřátí ze vzduchu kyslík si osvo

juje, jakož to už v §. 114. pověděno bylo. -

3. Podkostičnatka (unterphosphorige Säure) = KoK jest

sloučenina kostíku s kyslíkem po stejné vetě. -

4. Kostěn (Phosphoroxyd) = Ko*K. Cervená to ona látka,

ježto se tvoří při nedokonalém hoření kostíku (§. 116), a která

méně kyslíku v sobě obsahuje nežli podkostičnatka. Na dvě vety

kostíku jest tu toliko 1 veta kyslíku.

V kosťovce (KoK“) je vždy sloučeno 400 tížek kostíku s 500

tížkami kyslíku, neboli 1 veta Ko s 5 vetami K; v kostičnatce

(KoK*) vždy 400 tížek kostíku s 300 tížkami kyslíku, neboli

1 veta Ko s 3 vetami K, atd.
- * * * * *

Chlor a kyslík.

§. 150. . * *

Při chloru jest jenom slabá chtivost ke kyslíku; s kyslíkem

možná jej sloučiti toliko po oklikách, to pomocí mocných žíře

nův, kteří by, jak z chloru dělá se kyslina, hned se jí chápaly

a v slučan se s ní spojovaly. · · · · - * * * * * *

1. Podchlornatka (unterchlorige Säure)=ChK, lat.= Cl0.

Kyslina ta jest sloučenina 2 měr či 1 vety chloru s 1 vetou ky

slíku; ona se vyznamenává tím, že všeliké rostlinné barvy ruší;

ona rozpadá se velmi snadno v chlor,a kyslík. Kyslina ta jest to

vlastně, co v chlorovém vápně bílí. · · · · · ·

2. Chlorovka (Chlorsäure) = ChK", lat. Cl0°. Obsaženo

jest v ní na 1 vetu chloru 5 vet kyslíku. Poněvadž chlorovka je

tak bohatá na kyslík a kyslík ten při zahřátí lehko pouští, proto

se jí často užívá na hotovení kyslíku anebo k okyslení jiných

látek. Nejobyčejněji užívá se k tomu cíli chloranu draslenného;

použiliť sme ho už několikráte k některým z prvějších našich

pokusů.

Blavek a kyslík.

§. 151.

Zmíněno už bylo, že blavek skládá se ze dvou prvin (uhlíku

a dusíku), při všem ale, že se přec chová jako prvina, to jako

soloděj. Tímže spůsobem slučuje se i s kyslíkem, to ma více
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kyslim. Z kyslim těch jsou ve vědeckém ohledu zvláště dvě pa

mětihodné, to proto, že při jinak docela stejném složení jsou

přece vlastností velmi nestejných. Jedna i druhá z těch kyslin

skládá se ze stejných dílů blavku i kyslíku. Jedna z nich jme

nuje se třáskavka = Bv*K* (lat. = Cy'0'); ta se rtutěnem

dává rtutěn třáskavý a se stříbřenem: stříbřen třáskavý. Jak

mocně že slučany tyto vybuchují, neb třáskají, možná posouditi

ze zápalek (kapslí), jichžto se teď k zapalování prachu při ruč

nicích užívá. Jednotlivá taková kapsle nemá v sobě nic více než

jen asi */, granu rtutěnu třáskavého. Při vybuchnutí rozpadá se

třáskavka ve dva plyny, t. v dusík a uhlen, které na jednou v mnoho

tisíckrát větší prostor se rozpínají.

Druhá z oněch kyslim slove blavovka (Cyansäure) = BvK

(lat. = Cy0); i ta se snadno rozrušuje, ale bez výbuchu a bez

nebezpečenství,

Látky, skládající se z prvin docela stejných i v stejném

množství, při tom ale ve svých vlastnostech z cela rozdílné, na

zývají se látkami stejnosložnými (isomerische).

Bledík a kyslík.

Bledovka (Borsäure) = BIK*, lat. = B0°.

· · · · · · · · - * *

### ##n §. 152.

##Pokus. Naporcelanovém šálku rozpustíme ve 3 lotech vřelé

vody 1 lot bledny (borax), k roztoku tomu přidáme po kapkách

=>2 - solovky, až bude roztok hodně kysele půso

# #biti. Necháme-li pak roztok ten pokojně státi

\ ****a pomalu schladnouti, vyraší se z něho ble

dovka, to ve spůsobě drobounkých lupínků.

Bledovku tu můžeme ještě jednou ve vodě

- m- rozpustiti a na novo zhlatit dáti, čímž se očistí.

V bledně je bledovka sloučena se žířenem, t. soděnem, jest

to bledan soděnný. Nyní octla se však k roztoku jeho solovka:

solovka jakožto mocnější zmocní se soděnu, utvoříc s ním chlo

ran soděnný a vodu, kteréžto ve vodě zůstanou rozpuštěny, kdež

zatím těžko rozpustná bledovka z roztoku se vyraší.

bledovka.

-

*

Bledna } soděn sodík . . . .

' ' ' } kyslík voda SůlSolovka vodík . . . . . . . . •

chlor . . . . . . . . . . . .

V Italii vyrážejí na některých místech horké vodní páry ze

Země, v nichžto je něco bledovky obsaženo: páry ty vedou se

do nádržek s vodou (malých rybníčků), kdežto se i s jejich

:
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bledovkou srážejí. Voda ta spouští se z jedné nádržky do druhé,

až konečně, když už na bledovku dosti zbohatla, odkouřením

bledovka se z ní vydobude. Tím způsobem dobývá se teď ble

dovky veliké množství. -

Pokus. Vezměm tenký platinový drát, as na prst dlouhý,

- ohněme jeho konec do háčku, háček ten nasliníme i vstrčíme do

~"t , bledovky, tak aby se naň několik lupínků

' ' ' ' ' ' od ní nachytlo. Na to vezmem dmuchavku

(Löthrohr) i dujeme ní do plamene ka

hanu, při čemž držíme platinový drát s jeho

bledovkou tak, aby na ni ze strany plamen,

padal, ale jen svou špičkou: bledovka za

čne se tu roztápěti i jaksi kynouti, to svou

hlatní vodou, tak že vzkyne jako v houbu,

posléze však dalším pálením sleje se v prů

hlednou sklenou perličku. Aby při tom

bledovka v páru se obrátila a se rozptýlila, toho není. Bledov -

náleží k látkám, v ohni bytelným či stálým... ; 2##########

Poprášíme-li navlhčenou onu perličku křídou, ###neb
železnou rezí, a na to opět pálíme: sloučí se bledovka, s týmiž

látkami v sklenou slitinu. Největší díl slučanů bledovčiných se

žířeny nabývají u velikém horku podoby, sklovito-beztvarné,

t. j. ony slévají se ve spůsob skla, to skla buď bílého neb ba

revného.

§. 153.

Dmuchavka jest nástroj, výborný v případech, kde něco ma

lého chceme páliti, roztopiti, rozptýliti, pokysliti aneb i odkysliti.

Plamen dmuchavkou hnaný hoří dvojnásob; u vnitř, hoří vzdu

chem do vnitř hnaným, ze vnitř však vzduchem ode vně přistu

pujícím. Tím způsobem je plamen jako dvojitý, vnitřní a ze

vnitřní; Vnitřní je malý, barvy modré, zevnitřní pak velký, barvy

požloutlé. První se jmenuje plamen odkyslivý, druhý: plamen

pokyslivý,, Chceme-li nějaké věci, na př. kyslenu jeho kyslík

odejmouti, držíme jej na konec plamínku modrého vnitřního; zde

se nalezá něco sazí čili uhlíku, který s kyslíkem nastaveného ky

slemu v juhelku se slučuje. Záleží-li nám však na tom, abychom

nějaké věci kyslíku, dodali, s kyslíkem ji sloučili, držíme ji na

konec zevního žlutého plamene, kdežto vzduchový kyslík volně
* *

* - * -

k věci přistupovati může. * * * * * * *

„ S dmuchavkou však musí člověk umět zacházeti, musí na

ni být vycvíčen. Na cvíčení takové hodí se velmi dobře kousek

olova, ježto se položí na uhel a pak se naň dmuchavkou plamen

žene, nejprv se naň žene plamen zevní, aby olovo se pokyslilo,

později pak spůsobený kyslen hledí se opět vnitřním plamenem

odkysliti, na kov jej uvesti. Hlavní je při tom, aby si člověk

navyknul dmýchati tvářema a ne z plíc; člověk musí nepřetržitě
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dmouti a při tom nosem oddýchati. Kdo se tomu takto naučí,

ten vydrží pak najednou za delší čas dmouti, aniž jej to co ob

tíží; proud jde jedním řízem pořád stejně, na čemž hlavně záleží.

· · · · · · · · · · v ' §. 154. ### * ** * * * * *

Utřeme v moždíři trochu bledovky s líhem dohromady, a

zapalme: líh ten hoří plamenem zeleným. Tím způsobem

dává se bledovka lehko poznati. Při tomto hoření prcháť však

i něco bledovky s sebou, to s párami lihovými; a přece je ble

dovka v ohni stálá; to se neshoduje. Ale není jinak. Podobnou

neshodnost spatřujeme i při jiných v ohni stálých látkách: byť

sama pro sebe byla látka zhola neprchavá, zahřívána však

ve společnosti s jinou, snadno prchavou látkou, to

kolikrát za výhřevu dost malého – a ona prchá též. V přítom

ném případu jest to líh, t. jeho páry, ježto se rozprchujíce i ble

dovku svou prchavostí nakažují. Horká pára vodní je rovněž s to,

aby i nehybnou jinak křemenku navětřila a s sebou ji podnesla.

S párami vodními, vystupujícími na př. z moře, přichází :

ustavičně nemalé množství soli do povětří, ježto pak deštěm na

zem se splachuje, jsouc tudy po celé zemi roznášína.

Bledovka jako kosťovka je na mokré cestě kyseň velmi

slabá, v horku žárovém však jedna z nejsilnějších. -

*

- : # # # # ### .: : Křemík a kyslík. · · · · · · ·
*

s v * * * * * * > · · · · · · -

Křemenka (Kieselsäure, Kieselerde) = KrK*, lat.= Si0°.

· · · · · · · · · · · ·
# # # # # # # # #

* *

· · · · · · · ·

– . . . . . . . . . . . . §. 155. : a | a čaci, : :

Co v obecném životě nazýváme křemen,í není nic jiného

nežli křemenka, sloučenina to křemíku s kyslíkem, 1 veta kře

míku na 3 vety kyslíku. V křemenu, v písku, v křesacím ka

menu je křemenka dosti čistá; v prohledni (Bergkrystall) krásně

Vyhlacena, to všestihranné sloupky, na konci skosené. Pro

hleden brousí se často na šperkovní kameny, kdežto jej

nazývají českým diamantem. Kromě toho je ještě mnoho

drahých kamenů, které všecky z křemenky záležejí, jako

na př. červený karneol, fialový ametyst, zelený chrysopras,

Pestrý achat a jaspis, hnědý topas, pak opal, chalcedon atd.

Barvy jejich pocházejí od kyslenů kovových, s nimižto kře- |

nenka je pomíšená. V obyčejném písku nalezá se příměsek že

lezného rezu, od čehož žlutá neb hnědá jeho barva.

V přirozeném svém stavu je křemenka tak tvrdá, že na

9celi dává jiskry; při tom je ve vodě zcela nerozpustná, tolikéž

* V kysních (vyjmouc jedinou kazinu).

i
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Mnohému bude arci přicházeti za divné, jak můžeme mezi

kysně počítati náš oblátek, náš písek neb posejpátko. Ale nelze

jinak. Křemenka chová se k žířenům zrovna tak jako jiné kysně,

onať se s nimi slučuje v slučany.

Pokus. Vezměm 1 kvintlík písku, ztlučeného na jemný prá

šek, k tomu 2 kvintlíky draslenu (Aetzkali) s 2 loty vody, dejme

to na porcelanový šáleček a vařme několik hodin; co při tom

vody vyvře, musíme čas po čase doliti. Odvar ten slejeme pak

do láhvičky, zatkáme i necháme jej se osaditi. Jedna část písku

rozpustila se v draslenném tom louhu, působíc s ním tekutinu při

houštlou, podobnou syrovatce. Nuže přidejme k téže tekutině

solovky: povstaneť z toho ssedlina hustá, lepkavá; ssedlina ta

jest křemenka. Solovka sloučila se s draslenem (v draslíko

chlorem a vodu), a křemenka se vypustila.

Což ale kdybychom to byli učinili jinak, kdybychme byli

tekutinu tu dříve s 10–12krát tolikem vody rozředili, a na to

teprv solovky přidali? I zde by se byla solovka sloučila s dra

slenem, ale křemenka by tu byla nevyrazila, ona by byla zůstala

rozpuštěna ve vodě. Jak viděti, křemenka může i ve vodě zů

stati rozpuštěna, ale potřebuje k tomu hojnost vody.

Leč s rozpustností tou jest to nicméně odtud až potud;

dá-li se roztok křemenky odkouřiti až do vysušení, pozůstaneť

křemenka ve spůsobě bílého prášku: a tato jednou vyschlá kře

menka nerozpustí se víc ani za mák ve vodě, byť vody sebe

víc bylo. Tuť tedy máme dvojí způsob křemenky: předně kře

menku nerozpustnou, jako se nalezá ve všem křemenatém

kamení; a potom křemenku rozpustnou, nacházející se ve vodě

a v rostlinách.

Skoro všecky naše studně a prameny i veškeré rostliny

obsahujou v sobě něco křemenky. Dáme-li studničnou vodu vy

vařiti, nalezneme křemenku v nerozpustném jejím pozůstatku;

spálíme-li nějakou rostlinu, obdržíme křemenku v jejím popeli.

Zvláště bohaté na křemenku jsou všeliké traviny a obilí (rostliny

stebelnaté), pročež tyto nazýváme rostlinami křemenatý mi.

Rostlinám je křemenka to, co člověku neb zvířeti kosti;

omať dodává stéblu tuhosti a pevnoty. Není-li v půdě dosti roz

pustné křemenky, vyrostlé na ní stéblo lehá. Zvlášť mnoho kře

menky drží v sobě přeslička (Schachtelhalm, equisetum); proto

si jí také kuchařky velmi vážejí k drhnutí skleněného neb kovo

vého nádobí; podobně hodí se i ke hlazení a leštění dřeva, Ano

i mezi živočichy jsouť takoví, jižto ve svém těle křemenku za

vírají, zejména jsou to některé z živočichů nejmenších (malušky,

Infusorien). Zivočichové tito jsou tak malounci, že je velmi sil

ných zvětšovacích skel zapotřebí, aby je jenom spatřil. Náš kře

sací pazourek, Bílinská břidlice jsou složeny ze samých křemen

kových štítků od zahynulých takových zvířátek. V kousku, nic

větším než jako hrášek, napočítal by jich na mnoho a mnoho milionů.



Doklady ke kysním kyslíkovým. 123

Titu

0 ##

V jih

*|*

W;;

Ü #:

| Still

nă ##

lili:

## #

; $#

(\ #

yiyin:

tdi 11

Míš?

ylyhis

V: Wii

ý.

li i

ní, MĚ:

vyšli:

jí vli

###

| ##Id

ji?"

# #

||0|| Vií

1 píší

jej! #

# (#

není!!!

nit?

dě #

Imů?

stu)?

h01

ní #'

#CI!!!

št|[*

Lépe jde však slučovati křemenku se žířeny roztopením.

Křemenné takové slučany jsou na větším díle beztvarné, jsou

skla. Křemenka je v tom ohledu velmi podobna bledovce, jížto se

ostatně i v tom rovná, že na mokré cestě je kysní tuze slabou,

v horku však pro svou stálost je nade všecky druhé kysně moc

nější. Samu pro sebe nelze křemenku roztopiti, leda jen výhře

vem plynu buchavého.

Doklady o kysních kyslíkových,

1) Sloučeniny nekovů s kyslíkem jsou nejvíce kysně.

2) Sloučeniny kovů s kyslíkem jsou nejvíce žířeny.

3) Od kysní červení se modrý lakmusový papír; od ží

řenův červený se modří (jsou-li arci rozpustné).

4) Při kysmích je chuť kyselá, při žířenech louhovitá

(ač jsou-li rozpustné).

5) Sloučí-li se kyseň s žířenem, zmizej jak její kyselé, tak i

žířenu louhovité vlastnosti, a povstane z toho slučan, jehož po

vaha je docela jiná. Rozpouští-li se slučan ten ve vodě, chutná

slaně, nerozpouští-li se však, je beze vší chuti. -

6) Hlavní známka všelikých kysní jest, že se slučujou se

žířeny v slučany. Mezi kysně počítáme proto všecky látky,

které jsou s to, aby takové sloučení podstoupily, nechť si ostatně

už kysele chutnají či nic, kysele působějí či nepůsobějí. To samé

platí i o žířenech. - - - -

7) Největší díl kysní, tak jako se obyčejně prodávají a k po

třebě berou, jsou spojeny s jistým množstvím vody (vodany).

Mnohé kysně nemohou bez vody dokonce ani obstáti (voda by

tečná). Přimísí-li se nad to ještě více vody, nabude se kysně

rozředěné či řediny.

8) Jedna a táž prvina slučuje se často s kyslíkem v několikeru

nestejných, ale vždy určitých poměrech, tvoříc tudy několikero kysní.

- 9) Družebnost kysník žířenům je nestejná, při jedněch větší,

na př. při sirnovce, při druhých menší, na př. při uhelce. První

nazývají se proto kysněmi silnými, mocnými; druhé: kysněmi

slabými. Každá slabší kyseň může silnější kysní být odsazena.

- 10) Neprchavé kysně jsou v horku (na suché cestě) větším

dílem silnější, při obyčejné teplotě však (na mokré cestě)

slabší nežli kysně prchavé. Slučební chtivost mění se podlé

teploty. - - - - #

11) Všecky dosud považované kysně byly kysně kyslíkové

čili kysliny. Kysná jejich povaha zakládala se na kyslíku.

12) Sloučeniny kyslim s kysleny nazýváme slučany kyslí

kové aneb zkrátka slučany.
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Třída druhá: Kysně vodíkové,

čili

sloučeniny solodějců s vodíkem.

** -

§. 156.

Tak jako se kyslík slučuje s nekovy v kysliny, tak i vodík

slučuje se s některými těchže nekovů v kysně, to v kysně vodí

kové (vodíkovky); ale jak pravíme: jenom s některými z nich,

a ze jména jest to jen patero výše jmenovaných solodějců, t.

chlor, brom, jod, kazík a blavek, s nimižto vodík v kysné

takové sloučení vstupuje. -

Jak sme se přesvědčili, kyslík je s to, aby s jedním a tímže

nekovem v několikero poměrech se sloučil a tudy několikero

kyslim utvořil, se sírou na př. sloučil se v sirnovku, sirnatku

atd., s dusíkem: v dusnovku, dusičnatku atd. Při vodíku ale toho

není, ten neslučuje se se solodějci než jenom s každým v jednom

jediném poměru, poskytujíc tedy s každým jedinou toliko kyseň.

Vodík a chlor.

Solovka, po vědecku vodíko-chlorina aneb zkrátka chlorina

(Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure, Hydrochlorsäure) = VCh,

* * ** * * * | - lat. HCl. - * * *

: 3,9 * * * * * *

* * * ** * *** ** * §. 157.

Pokus. Na porcelánový šálek dejme špetku soli a polejme

trochou sirnovky: šumíc bude tu povstávati větřina, páchnoucí

ostře, chutnající kysele a červenící držený do ní navlhčený mo

papír. Větřina neb plyn ten jest zvětřelá solovka či

plyn vodíko-chlorový. Polejeme-li dřevěnou tříšku trochem čpav

kové vody a hýbáme tříškou nad šálkem, působí se okolo ní

hustá bílá mlha, při čemž mizí nejenom kyselý zápach solovky,

ale i ostré čpění čpavku. Čpavek jímá se solovky, a povstáváť

z toho sloučenina nová, prázná všeho zápachu (chlorem čpav

kový, salmiak), přitom tak outle rozptýlena, že ačkoliv jinak po

vahy tuhé, přece v povětří se vznáší. Toť tedy prostředek, kte

rýmž se možná lehko přesvědčiti, nalezá-li se kde v povětří

rozptýlená solovka anebo naopak rozptýlený čpavek. Prostředek

ten slouží též k tomu, aby jedno druhým z povětří se odstra

nilo a tak něškodným učiněno bylo.

# * * *
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|:

Pokus. Nalejeme do baňatky '/, lotu vody, pak opatrně

1*/, lotu sirnovky, a k tomu, když vychladlo, přidáme 1 lot soli.

Baňatku zandáme kor- - -

kem, do něhož sme za

sadili kolenku, a k dru

hému konci kolenkyza-** *

ložíme malou láhvičku,

naplněnou as 2loty vo

dy. Zahříváme-li na to

baňatku v pískové lázni,

vyvinuje se z ní plyn

vodíko – chlorový –

ovšem způsobem mír- /\"%

nějším nežli předešle, ->#

;. Zde ";;;;; 2 = <> $e=!!!!!!!!!!!!!!!!!! ©

je rozředěna. Tu však připomínáme, kdo takovou zkoušku koná,

aby s kolenkou se měl na pozoru, by jen mělko do vody zatá

pěla. Věc je ta : voda je velmi dychtivá vodíko-chloriny, ona

její páry velmi hltavě do sebe pije; přihodí-li se tedy, že vy

vinování par, t. var na chvílku ustane, to třebas tím, že od po

hnutého vzduchu plamen sem a tam se hýbá: tuť se pak snadno

stane, že jak v trubici tak i v baňatce udělá se prázno, a zevní

povětří vtlačí svým tlakem vodu do trubice na horu i v baňatku,

od čehož pak baňatka snadno pukne. Protoť tedy rada, aby ko

lenka jen mělko do vody se hrouzila, by vytlačením jen málo

vody kolenka hned na suchu se ocitla. Ovšem že prodleným

takovým přeháněním v láhvičce moku přirůstá: v takovém pří

padu, aby kolenka pořád mělko v moku vězela, vytáhne se

= N

z pod mísy z její podlohy jedno prkénko po druhém. uses

Ostatně se samo sebou rozumí, že, jak chlorina ve vodě

se shusťuje, tím samým i teplo ze sebe vydává, voda tudy se

zahřívá; což opět požaduje svého opatření. Teplá neb dokonce

horká voda není s to, aby tolik chloriny v sebe pojala jako stu

dená: z té příčiny je zapotřebí, aby láhvička stála na míse nebo

v škopíku, naplněném studenou vodou, by pořád byla schlazo

vána. 1 míra studené vody je s to, aby skoro 500 měr chlo

riny (plynu) v sebe pojala. Nuže a napitá takto chlorinným ply

nem voda nazývá se solovka (Salzsäure, Chlorwasserstofsäure),

a ta jest to vlastně, jíž se obyčejně užívá. Solovka chutná i

působí velmi kysele. Otevře-li se nádoba, naplněná silnou so

lovkou, vystupuje z ní kouř; část solovky (chlorinného plynu)

uprchá. Kdyby silnou solovku zahřál, až do varu, polovic jejího

plynu by uprchlo, a pozůstala by solovka jen polovic tak silná.

Takto je ale přec ještě něco těžší nežli voda.

Solovka, jak se prodává, je obyčejně barvy žluté, znečištěna

při tom sirnatkou, sirnovkou, chlorem, železem, ba někdy i otru

chem. Hotovíť se rovněž ze soli a sirnovky; na místo ale, co
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sme onde vzali skleněnou baňatku, berou se veliké železné ná

doby, do nichž se hned několik centů soli najednou založí. Vy

vinující se tu plyn vede se do

?= několikera hrdlatých láhví, jedna

s druhou spojených a vodou na

&#-#-# plněných. Plyn se chytá nejpry

# v první láhvi, kdežto##

| | se napila, proniká i do druhé,

||#> odtud pak do třetí atd., až vše

- cky se nasytily.

Láhve takové nazývají se hrdlatky aneb i Wulfické

láhve. Pomocí jich dají se plyny velmi lehko skrze tekutiny vésti

Trubice, zasazená v prostřední hrdlo každé láhve, slouží za po

jišťovačku; jí totiž se zamezí, že nemůže tekutina skrze přivodní

trubici nazpět ustoupiti, kdyby snad náhodou uvnitř udělalo se

prázno, neboť skrze pojišťovací trubici vtlačí se v takové pří

padnosti hnedle vzduch do vnitř a prázno její se vyplní.

Sůl je složena, jak známo, ze sodíku a chloru (SoCh): do

stane-li se k soli sirnovka a voda, voda pustí svůj vodík chloru

a svůj kyslík sodíku, z čehož povstává soděn, který se sirnovkou

slučuje se v siran soděnný; vodíko-chlorina mezi tím uprchá

sodík . . . . . . . . .
Sůl . . chlor . . . ) vodíko- soděn -

Voda vodík. . . chlorina siran

' ' ' kyslík . . . . . . . . soděnný.

Sirnovka . . . . . . . . . . . . . • • • • •

Soděnno-siran pozůstává na místě ve spůsobu bílé, při

hořklé soli (nazvané: soli Glauberské). Ze soli té dělá se pak

soda (uhlan soděnný).

Vodíko-chlorina či solovka čirá skládá se z vodíku a chloru

po stejných vetách, odtud poznam její = VCh.

Naplníme-li sklenou láhev do poly chlorem a do poly vo

díkem (obou plynů), a dáme ji pak do tmy, nestane se mezi

nima žádné sloučení. Postavíme-li ji však na slunce, sloučí se

chlor s vodíkem v okamžení, to s výbuchem tak silným, že

z toho za časté až sklenice se roztříští. Proto není radno, tak0

vouto zkoušku před se vzíti. Kromě slunce však na světle stane

se též takové sloučení, ale z ponenáhla, bez nebezpečí. Jak vi

děti, i světlo mnohdy prospívá, aby dvé látek vespolek se sloučil0.

*

§. 158.

Zkoušky se solovkou.

Pokus 1. Několik železných cvočků hodíme do malé láhvi

čky a nalejeme na ně trochu sirnovky: začne to silně sičeli

Necháme-li to tak několik minut posičeti a na to přidržím?

#

T

#

*

#

:
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k hrdlu hořící loučku, vystupující odtud plym chytí; plyn ten jest

vodík, Chlorina se rozlučuje v chlor a vodík, chlor se slučuje

se železem a vodík uprchá. Železo tratí se při tom, t. j. ono slu

čuje se s chlorem, a sloučenina ta se rozpouští. Přestalo-li si

čení, láhvička zahřeje se horkou vodou, a roztok její vyleje se

na cedidlo z bílého pijavého papíru; zcezené postaví se na to

do chladna, a nechá se státi, až se z něho železná sloučenina

vyraší. Vyrašíť se z něho ve spůsobu pozelenalých hlatí. Jméno

sloučeniny té jest chloren železitý (železo-chloren) = ŽCh,

lat. FeCl.

Tak jako železo, rozpouští se i mnoho jiných kovů v so

lovce, proměňujíce se tudy v chloreny.

Pokus 2. Do dloužky dejme železné rezi a polejme so

lovkou: rez se rozpustí; plyn při tom neodchází ale žádný:

vodík solovčin nalezá zde látku, s nížto se sloučiti může, t. ky

slík, nacházející se v železné rezi: s nímť tedy slučuje se ve

vodu. Zerzavý ten roztok je arci těžko přivesti k tomu, aby

jeho chlorem z něho se vyrašil, nicméně ale odkouřením jde to

přece; odkouřením nabude se z něho látky zerzavé, hnědé, jejíž

jméno je půldruhochlorem či chlorenec železitý = Ž'Ch', lat.

Fe'Cl". V chlorenu tomto je ovšem chloru o polovic více nežli

v předešlém. – Solovky potřebuje se velmi zhusta k rozpouštění

kovových kyslenů (kovenů). -

Pokus 3. Rozpusťme několik kousků onoho zkouškou 1.

nabytého jednochlorenu železitého v málu vody, i přilejme

k tomu chlorové vody: zelenavá jeho barva promění se v žlu

tou, a odkouřením nabude se z toho hnědého půldruhochlorenu

(chlorence) železitého. Z chlorové vody přestoupil chlor k že

lezo-chlorenu, proměníc jej v půldruhochloren = Ž"Ch". *

- Pokus 4. Rozpusťme trochu sody ve vodě: roztok ten bude

působiti žírně, červený lakmusový papír se v něm pomodří.

K roztoku tomu pouštějme nyní pozorně kapku po kapce solov

ky: přijdeť doba, kde ani modrý ani červený papír nebude se

měniti. Solovka hodí se též, aby žířenům jejich žírnost odňala.

Dáme-li onen roztok na teplé místo, aby jeho voda pomalu

se vytratila,, pozůstane konečně sůl ve spůsobu malých kostek

Kkrychlí). Útvar i chuť téže soli okazuje, že to je naše do

mácí sůl. - * * * * ** * * *

- · uhelka . . . (uprchne). - * *soda. :) • sodík . . . . . \ ' ' '

soděn kyslík | voda sodíko-chloren

Solovka vodík . . . . . (sůl).

' } chlor . . . . . . . . . .

- Pokus 5. Do sklenice vody pusťme kapku solovky, ak tomu

pak několik kapek roztoku stříbřitého (rozpuštěného pekelného

kamínku): povstaneť bílý zákal; v čisté vodě by byl nepovstal.
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Zákal ten pochodí od zplozeného tu chlorenu stříbřitého, jenžto

ve vodě zhola se nerozpouští. Roztok stříbřitý je to nejbystřejší

skoumadlo na solovku a na sloučeniny chlorové (chloreny).

Rozředí-li se solovka s 8–900 díly vody a pak na pole

rozleje, slouží rovněž k pohnojení pole tak jako sirnovka (§. 145).

§. 159.

Soleny. Tak jako chlor, slučuje se s kovy i ostatních

čtvero solodějů, to v soleny. Jméno solenů dává se jim proto,

poněvadž to jsou sloučeniny prvonásobní, kteréž vůbec vyzna

čujeme koncovkou na en, jsou-li jinak povahy žírné. Koncovka

an (slučan) vyznačuje sloučeninu druhonásobnou (podvojnou).

Slovo: sloučenina – jest významu neurčitého, to se hodí na

jedno, na druhé i na jiné, sloučenina může být jakákoliv, prvo

násobná, druhonásobná aneb i vícenásobná.

Soleny mohou povstati:

1) Přidáním soloděje ke kovu (§. 127).

2) Přidáním soloděje ke kovemu (§. 124).

3) Rozpuštěním kovu v kysni vodíkové (§. 158.).

4) Rozpuštěním kovenu v kysni vodíkové (§. 158.).

Kdo si dobře povšimne obou posledních případů, mohl by

třebas mysliti, že se tu solovka slučuje s koveny, právě tak jako

se s nimi slučovala sirnovka neb kterákoliv jiná kyslina; a tako

vému mohlo by přicházeti za divné, proč tytéž sloučeniny ne

pokládáme za sloučeniny podvojné, za slučany, tak jako sme to

při sloučeninách skládajících se z kyslin činili? A však za slu

čany nemůžeme je proto pokládati, protože mezi nimi skutečně

mnoho se jich nalezá, které za sucha ani kyslíku ani vodíku

v sobě nezavírají. Naše sůl na př., je-li dokonale vyschlá, ne

obnáší v sobě než jen pouhý sodík a chlor; vodíku (chloriny),

kyslíku (soděnu) není v ní pražádného. Ano však, jestliže sůl

vodou nasákne nebo ve vodě se rozpustí, tu má v sobě i vo

díku i kyslíku, a tu pak by se mohla arci považovati za slučan

(za soděn vodíko-chlorový), začež se skutečně před časy i po

važovala i také tak psala, t. = SoK. VCh (salzsaures Natron,

chlorwasserstoffsaures Natriumoxyd). Nyní však považuje se ta

ková vodou nasáklá neb rozpuštěná sůl za sodíko-chloren, spo

jený s vodou (SoCh+VK, lat. NaCl + H0).

Podobné jest to i s ostatními kovo-soleny (kovo-chloreny

atd.). Co dříve jmenováno vápněn vodíko-chlorový, barytěn v0

díko-chlorový, železen vodíko-chlorový atd., jmenuje se nyní

vápníko-chloren, baryto-chloren, železo-chloren atd.

Slučuje-li se nějaký kov s chlorem ve více poměrech, vše

cky ty sloučeniny slovou chloreny; podlé míry zaloučeného

však v každé chloru nazývají se buď jednochloreny (chloreny),
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půldruhochloreny (chlorenci) anebo dvouchloreny. Je-li v chlo

renu obsažena voda, o takovém říká se, že je to chloren vodný,

a také tak se píše. Železo-chloren vodný na př. píše se = ŽCh

-+ VK (lat. FeCl + H0).

Královská lučavka čili dusnosolovka = 2WCh + DK*

(lat. 2HCl + IV0°).

§. 160.

Pokus. Dejme do sklenky 1 kvintlík dusnovky, a do druhé

sklenky 2 kvintlíky solovky, a do jedné i do druhé vložme ně

kolik kousků spravedlivého pozlátka: pozlátko se ani v jednom

ani v druhém nerozpustí. Nyní však obě ty kysně slejme dohro

mady: ejhle zlato se v nich honem ztratí, ono se rozpustilo. Po

něvadž zlato považuje se za krále mezi kovy, proto se spojená

ta kyseň nazývá královská lučavka či zkrátka královka (Königs

wasser). Dá-li se kyseň ta s rozpuštěným jejím zlatem odkouřiti,

pozůstane posléze žlutá hmota – sloučenina to zlata s chlorem

(zlato-chloren).

Chlor ten dostal se zlatu ovšem jen ze solovky; avšak zlato

bylo dříve v solovce, a solovka mu přece svého chloru nepopu

stila, alebrž teprv, když se k ní dusnovka dostala: patrnoť, že

k tomu byla dusnovkou přinucena; kterak ale? Zpomeňme si, jak

sme hotovili chlor ze solovky a burelu: to samé jest také při

solovce, spojené s dusnovkou. Dusnovka působí zrovna tak jako

onde burel; dusnovka jest bohatá na kyslík i snadno jej pouští.

Kyslík ten slučuje se s vodíkem solovky, tvoříc takto vodu, mezi

tím, co chlor se odsazuje. Nuže odsazovaný tento chlor v oka

mžení svého odsazení jest velmi chtivý nějakého sloučení: on

tedy slučuje se s nacházejícím se zde zlatem, to v zlatný chlo

ren. Dusnovka při tom, jsouc zbavována dvou vet svého kyslíku,

proměňuje se v dusičnatku a ve spůsobě žlutého dýmu uchází.

dusičnatka . . . (uchází).

Dusnovka ; ;;;#":
vodík voda.

Solovka . • • • •

chlor . . . . . l latný chl

Zlato . . . . . . . . . . . . zlatný chloren.

Královky užívá se k rozpouštění zlata a platiny; tyto dva

kovy nelze rozpustiti kromě v královce.
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Brom, jod a kazik s vodíkem.

§. 161.

Bromina a jodina (vodíková). Obě tyto kysně podobají

se velice chlorině (solovce). Sloučeniny jejich s kovy nazývají

se bromeny, jodeny, anebo podlé starého: slučany bromo-vodí

kové, jodo-vodíkové.

Bromeny a jodeny nalezají se všude, kde sůl se nachází,

ony jsou věrnými společníky soli, nalezajícími se v morské vodě,

v morských rostlinách, v kamenné soli, v solných pramenech atd.,

toliko že v míře velmi skrovné, z většího dílu sotva patrné.

§. 162.

Kazina (Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure) = VKz, lat. HF.

Pokus. Kousek kazivce (Flussspath), zvýcí liskového ořechu,

roztlučeme na prášek a vsypeme pak do malého moždířku, jejž

sme dříve poolejovaným papírem dobře vytřeli; k tomu pak při

=> lejeme sirnovky tolik, až by z toho byla řídká

kašička. Na moždíř přiklopíme teď tabulku skla,

již sme dříve voskem (rozpuštěným) potáhli a na

mi drátem (do vosku) ledacos naškrtali, třebas

nějaké jméno. Tabulku necháme tak několik ho

din přiklopenou, načež ji odundáme, její vosk záhřevem splavíme

a pak terpetynovým olejem ošoustáme: vida, kde bylo škrtáno,

t. kde bylo sklo holé, tam je nažrané (vyleptané); načmáraná tu

slova možná čísti.

Kazivec jest kámen, složený z vápníku a kazíku; přidanou

sirnovkou rozlučujeť se – to podobným způsobem jako sůl; ná

sledek toho rozloučení a potomního sloučení jest kazima (vodí

ková = VKz, kteráž se rozvětřuje. Kyseň tato má do sebe tu vlast

nost, že křemenku rozpouští; křemenku však v sobě obsa

huje sklo: kde tedy sklo nebylo chráněno povlakem voskovým,

tamo se nažralo. Tím způsobem dělávají se na skleněném zboží

všeliké nákresy neb nápisy.

Kazina může se státi židkou, vede-li se její plyn do vody,

až by tato do syta se napila. Vodná tato kazina hodí se rovněž

k leptání skla; k dobývání jejímu je ale zapotřebí nádob olově

ných neb platinových, neboť skleněné neb porcelánové nádobí

rozežírá se od ní. Odtud také jméno její: kazina, a její prviny:

kazík.

Kazenu draslíkového nalezá se něco málo též v kostích a zu

bech člověčích a zvířecích, t. zvířat ssavčích.
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Blavek a vodík.

Blavina = VBv (lat. HCy).

§. 163.

Že blavek je sloučenina uhlíku s dusíkem a sloučenina ta ve

svém chování že je velice podobna solodějům, o tom bylo už dříve

pověděno; podobnost ta jeví se však i tím, že s vodíkem slučuje

se v kyseň. Sloučenina ta jest zlepověstná blavina (Blausäure,

Cyanwasserstoffsäure); několik kapek téže kysně stačí, aby malé

zvíře usmrtilo.

Blavina dobývá se tak jako chlorina z kovo-blavenů pomocí

sirnovky; původně jest též větřitá jako onano. Aby se jí nabylo

židké, vede se její plyn do vody neb do líhu, to do úplného na

sycení. Takto zvodnělá vypadá jako čistá voda, prozrazuje se

však svým silným, omamujícím zápachem po hořkých mandlích.

Takovouto nebezpečnou věc není však radno, aby kdo jiný do

býval anebo s ní zacházel, než jenom zkušený lučebník. Něco

málo blaviny nalezá se též v jádrách mnohého peckového ovoce,

jako zvláště v hořkých mandlích, v jádrách sliv, broskví atd.

S koveny slučuje se blavina v blaveny a vodu, anebo podlé

starého: v slučany blavko-vodíkové. Zvláště známý z nich je

žlutý železo-blaven draslíkový (Cyaneisenkalium, Blutlaugensalz),

a železo-blaven modrý (Berlinská modř, Cyaneisen).

Doklady o kysních vodíkových (vodíkovkách).

1) Solodějci: chlor, brom, jod, kazík a blavek slučujou se

netoliko s kyslíkem ale i s vodíkem, to v kysně, s oným v kysně

kyslíkové (kyslimy), s tímto v kysně vodíkové (vodíkovky).

2) Solodějci jsou však družebnější k vodíku nežli ke ky

slíku, a je-li jim na vybranou, sloučej se raději s oním nežli

S tímt0.

3) Vodík slučuje se se solodějci s každým jenom v jednom

jediném poměru; kysní vodíkových není tedy od každého než

jenom jedna.

4) Všechny kysně vodíkové jsou naskrze stejného složení,

v každé je solodějce a vodíku po stejných vetách.

5) S kovy slučuje se všeliká vodíkovka v chloreny, bromeny

atd., při čemž její vodík uprchá.

6) Sloučeniny solodějců s kovy ukazujou na sobě povahu

solnou; proto je nazýváme soleny; naše domácí sůl jest ta

kový solen. :!:

9
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7) S koveny (kysleny kovovými) slučujou se vodíkovky

v soleny a vodu. -

8) Mnohé kovy slučujou se se solodějci ve více, obyčejně

ale ve dvou poměrech, to v jednosoleny, půldruhosoleny, dvou

soleny (rozuměj: chloreny, bromeny atd.). Jest to to samé jako

s kysleny. -

Doklady o sloučeninách nekovů s kyslíkem a vodíkem,

§. 164.

Sloučeniny vodíku se solodějci sestavili sme proto dohro

mady, protože si vespolek jsou velmi podobny. Všecky ty slou

čeniny jsou patrné kysně. Ostatní nekovy slučujou se sice též

s vodíkem, a však sloučeniny ty nejsou žádné kysně, vyjmouc

leda jedinou síru, která s vodíkem též v kyseň se slučuje,

v kyseň to však velmi slabou (siřinu §. 107). Při dusíku nale

záme dokonce opak toho; sloučenina dusíku s vodíkem jest žířen,

čpavek.

Sloučeniny ostatních nekovů s vodíkem, o nichž z části už

při jednotlivých nekovech zmíněno bylo, ty neprokazujou se ani

žírnými ani kysnými, ty jsou sloučeniny zcela nestranné, ne

tečné. Kyslík s vodíkem tvoří netečnou vodu; uhlík s vodíkem

netečný svítiplyn či bahní plyn; kostík s vodíkem netečný vodíko

kostěn atd.

Sloučeniny kyslíku s nekovy jsou největším dílem kysně,

ačkoliv mezi sloučeninami těmi nalezají se i některé netečné,

jako na př. dusen (jedno- i dvoukyslý), kostěn a uhlen. Jak

viděti, netečnými jsou takto jenom sloučeniny s nejmenším

množstvím kyslíku; kysnými stávají se teprv tím, když s větším

množstvím kyslíku se byly sloučily. Nejvýraznější ukazuje se

kysná jejich povaha v sloučeninách na kyslík nejbohatších.

Jak viděti, nekovy slučujou se jak s kyslíkem, tak s vodí

kem, leč s jedním radši než s druhým. Abychom si však rozdílnou

tu jejich družebnost k jednomu i druhému tím lépe představiti

mohli, podáme toho zde jakýs nákres. Kolečka nechť představu

jou družebnost udaných prvin ke kyslíku, a čtverhrany: družeb

nost jejich k vodíku. Čím větší kolečko neb čtverhran, tím větší

družebnost téže látky ke kyslíku nebo k vodíku. Z nákresu toho

spolu seznáme, že v té míře, jak družebnost ke kyslíku je slabší,

k vodíku je silnější, i naopak,
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Třída třetí: Kysně živočné.

§. 165.

Kysně kyslíkové i vodíkové zahrnují se obyčejně pode jmé

nem: kysní neživočních či živelních. Kromě těch máme však

ještě veliké množství jiných kysní, pocházejících od rostlin neb

živočichů (na př. kyseň mravencová, mléčná, citronová, ocetná

a j.). Kysně ty zovou se dohromady živočnými, protože rost

liny a živočichy (zvířata) dohromady nazýváme živoky (tvory

živoucími). Podlé toho, jakže tytéž kysně pocházejí od rostlin

neb od živočichů, rozdělují se též na kysně rostlinné neb živo

čišné (zvěřinské). Kysně ty nalezají se buď už hotové v rost

linách neb zvířatech, jako na př. kyseň citronová, mravencová;

anebo jsou z látek rostliných neb zvířecích vydobyté, jako ky

Seň ocetná neb mléčná.

Ve svých spůsobech a vlastnostech jsou tytýž velice po

dobny kysním živelním, líšíce se od nich leda jen svým slo

žením.

Ze všelikých těch živočných kysní uvedeme zde zatím je

nom tři, jakožto příklad ostatních, to jednu prchavou a dvě ne

prchavé. O ostatních promluvíme teprv v druhém i třetím od

dílu této knihy. -
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Vínovka CWeinsteinsäure, Weinsäure)

= VK.V (lat. H0. T).

§. 166.

Vínovka čili kyseň vinná vypadá zcela jako nějaká sůl:

ona se hlatí v kosých sloupečkách, jest na vzduchu stálá i chuti

velmi kyselé.

Pokus. Dejme drobek vínovky na tenký platinový plech

a pak ze spod palme: vínovka se nejprv roztopí, potom zhnědne,

na konec zčerná, vydávajíc přitom silný zá

pach jako od připálení. Držíme-li mezi tím,

co takto uhelnatí, nad ni suchou studenou

sklenici, sklenice se opocuje; ve vínovce byl

tedy vodík i kyslík (voda). Černý pozůstatek

dává se už na pouhý pohled poznati za uhel,

za takový dává se však ještě lépe poznati

tím, jestliže ještě déle se pálí: dalším pálením shoří docela.

Vínovka tedy, jsouc pálena, ukazuje velikou podobnost k ho

řícímu dříví. A skutečně ona je z těch samých prvin složena

jako dříví, t. z uhlíku, vodíku a kyslíku, toliko že v jiných po

měrech. -

Veškeré kysně rostlinné skládají se z uhlíku,

vodíku a kyslíku. Veškeré kysně rostlinné v horku

uhelnatějí i shořují. Dvěma těmato známkama rozeznávají

se kysně živočné od kysní neživočných (živelních); tyto skládají

se toliko ze dvou prvin, a v ohni ani neuhelnějí aniž se spalují

Pokus. Vezměm drobýnek vínovky a polejme ji trochou

teplé vody: vínovka se rozpustí: vínovka je ve vodě lehko

rozpustná. Přidáme-li k roztoku tomu ještě více vody a po

stavíme na mírně teplé místo: bude roztok ten vláčkovatěti, ky

selá jeho chuť bude pomalu mizeti, on shnije. Podobným způ

sobem rušejí se i všecky kysně živočné, když vodou se byly

rozředily a pak nějaký čas státi se nechaly.

Pokus. K roztoku vínovky přidávejme pomalu čpavkové

vody: nastane doba, kde i kyselá vlastnost vínovky i žírná vlast

nost čpavku zmizí. Vínovka hodí se tedy také tak dobře jako

která jiná kyseň, aby žířenu jeho žírnost odňala, a v slučan se

s ním sloučila. Nově povstalý tuto vínam čpavkový je lehko roz

pustný.

Pokus. Rozpusťme drobet drasla ve vodě, a k roztoku tomu

pouštějme po kapkách roztoku vínovky, to až blízko k samému

vyrovnání: uhelka bude tu ucházeti, tekutina však zůstane čistá,

protože tvořený zde vínan draslenný (DrK. V) ve vodě lehko se

rozpouští. Přisadíme-li nad to ještě víc vínovky, hned se teku
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tina zakalí, i bude ze sebe osazovati drobounké průhledné hlaťky, -

které ve vodě velmi málo se rozpouštějí, kysele chutnají a v sobě

ještě jednou tolik vínovky obsahují jako předešlý jednovínam;

mimo to zavírají v sobě něco hlatěbní vody. Hlatě ty nazývají

se proto dvouvínan aneb kyselý vínan draslenný = DrK. V* + VK

(lat. KO. T* + H0); v obecném životě říká se témuž dvou

vínanu vinný kámen či lépe vinná sůl (Weinstein), ježto se pro

dává obyčejně rozmělená na prášek. Slučany draslenné hoděj se

proto velmi dobře k seznání vínovky.

Vinné soli nabývá se veliké množství ve vinných krajích,

kdežto ve vinných sudech ve spůsobu šeré neb přičervenalé

kůry se osazuje. Z vinného kamene toho robí se vínovka, a to

způsobem následujícím. Vínovku z jejího sloučení odsaditi, není

těžko, sirnovkou šlo by to hned, sirnovka sloučila by se s dra

slenem v siran, a vínovka by se vybavila: a však se sirnovkou

to tak zkrátka přec nejde; kterak potom jedno ode druhého od

mísiti? vínovka i siran draslenný jsou ve vodě rozpustny. Tuť

tedy nezbývá leč zacházkou nesnázi tu obejíti; a nesnáze obe

jde se tím, že se z vinné soli nejprv odsadí draslen, a na jeho

místo se vsadí žířen, jenž se sirnovkou dá slučan buď zcela ne

rozpustný aneb aspoň těžko rozpustný: a žířen takový jest vápno.

Vinné soli dá se do vody, a když se vaří, přidá se k ní

roztlučené křídy (uhlanu vápenného): vápněn sloučí se tu s ví

novkou ve vínan vápenný, jenž ve spůsobu bílé nerozpustné

moučky na dno se ustojí. Moučka ta se pak dokonale vypere,

aby v ní nic z drasla nepozůstalo, načež se k ní přidá vody

a sirnovky a na teplé místo se odstaví. Stojí-lí takto nějaký čas,

sirnovka sloučí se s vápněnem v siran (sadru), která na dno

usedne, vínovka pak zůstane rozpuštěna, i může potom, jsouc

scezena, odkouřením vydobyta býti.

Takových oklik je kolikrát zapotřebí, aby dvé látek od sebe

odloučil, dvé látek to stejně rozpustných ve vodě neb v jiném

moku.

Pokus. Vezměm hlatitou moučku vinné soli, nabyté přede

šlým pokusem, a nasypavše jí trochu na platinový plech, palme

ji: ona též zčerná i bude se páliti, zapáchajíc při tom připále

ninou tak jako vínovka: konečně ale zase zbělí, a bílý ten po

zůstatek bude chutnati i působiti louhovitě, bude s kysněmi sičeti

tak jako draslo. Vínovka se spálila, draslen ale ne; spálením

vínovky utvořila se však kyseň nová, t. uhelka, která s přítom

ným draslenem se sloučila. Tím způsobem povstal uhlan draslen

ný, či naše obyčejné draslo (flus, Pottasche). Všecky slučany,

obsahující v sobě nějakou živoční kyseň, proměňujou se pálením

V uhlany.

:

|
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§. 167.

Sirnovku můžeme rozloučiti v síru a kyslík, a ze síry a ky

slíku můžeme sloučením spůsobiti opět sirnovku. Ne tak s vínov

kou; vínovku dovedeme toliko zbořiti, ale vystavěti ji, to je

kromě naší moci. Kysně živočné nejsme s to, abychom uměním

naším dovedli, to dovedou pouze rostliny neb živočichové sami,

kterak? to je nám posud neznámé. Při kysních rostlinných ma

lezlo se posud jen tolik, že se tvořej z uhelky a vody, obou to

hlavních potravných látek rostlinných. Kterakou však mocí a jakým

způsobem obé těchto látek přiměje se k tomu, aby ve vinném

hroznu vytvořili ze sebe vínovku, v citronovém ovoci citronovku,

v jablkách jablovku atd., to je nám zúplna neznámé. Zde jest

mezník našeho vědomí. Zdali nám bude kdy dopřáno, mezník ten

ještě dále posunouti, to nevíme, další pátrání to okáže.

Prozatím přijímáme, že neznámá ona moc, ježto ze semena

vyvodí klíče, listí a květ, kterou nazýváme mocí životní, je též

s to, aby vyvodila sloučeniny takové, jakýchž našimi křivulemi

a pánvicemi nejsme v stavu vyvésti. V tom smyslu považujeme

živočné kysně i vůbec všeliké živočné látky za lučebné zplo

diny moci životní rostlin a zvířat.

Pro krátkost, i aby každou živoční kyseň hned na první

pohled bylo poznati, znamená se každá začátečním svým písme

nem s čárkou nad ním. Vínovka proto znamená se = V (v la

tinském = T, poněvadž vinný kamen nazývají po latinsku tar

tarus).

Sfavelka (0.valsáure, Kleesáure)

= VK. Š čili VK. U*K* Gat. Ho. O čili ho. c20°).

Pokus. V místě, kde

povětří táhne, vyhřívejme

na porcelanovém šálku*/,

lotu cukru s 3 loty silné

dusnovky a 2 loty vody:

za nějakou chvíli začnou

z toho vystupovati rudé

páry (DK*). Ustanou-li

konečně tyto páry, pře

staneme vařiti a tekutina

odstaví se na chladné

místo; zde se z ní osa- A# \$@* #

děj bezbarevné hlatité – :

jehličky, které pak novým rozpuštěním a přehlacením očistíme,

A to jest šťavelka. Působíť velmi kysele i jedovatě, a zavírát

v sobě něco vody, s níž je bytně spojena, bez níž nemůže obstáti,
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Pokus. Dejme do dloužky 20 gramů šťavelky, nalejme na

ni 1 kvintlík dýmavé sirnovky a pak opatrně zahřívejme: budeť

se odtud vyvíjeti větřina, kterou dáme procházeti skrze vápen

nou vodu, nacházející se v druhé dloužce. Polovice ucházející

oné větřiny bude se zachycovati ve vápenné vodě, kteráž tudy

se zakalí; jest to uhelka (UK*). Druhá polovice však bude pro

cházeti; a přistoupíme-li k vycházejícímu témuž plynu s hořící

loučkou, on chytí i bude hořeti plamínkem pomodralým; toť

uhlen (UK). Přestane-li konečně plyn se vyvinovati, máme v první

dloužce sirnovku anglickou, bezvodná její část osvojila si ze

šťavelky její vodu. Šťavelka pak, jsouc zbavena vody, rozpadla

se na onyno dva plyny. Šťavelku tedy můžeme považovati kromě

její vody za sloučeninu 1 dílce UK*

1 dílce UK

dohromady tedy: U*K*.

Srovnáme-li složení toto se složením cukru, okazuje se,

že v cukru je na poměr o něco více uhlíku nežli v šťavelce,

mimo to ale že je v něm vodík, kterého v šťavelce docela není.

Cukru tedy, aby se z něho šťavelká stala, muselo být odňato

něco uhlíku a všechen vodík. A toho se došlo dusnovkou: ky

slík její sloučil se s oním v uhelku, s tímto pak ve vodu. Celý

ten postup můžeme tedy považovati jako za spálení na mokré

cestě. V cukru jsou na vlas ty samy látky jako ve dřevě. Zapá

líme-li kus dřeva, zprva hoří z něho nejvíce vodík, poněvadž je

snadnější hořlavec, ku konci pak hoří hlavně uhlík, jenž tížej

hoří. Tím samým pořádkem jde to i při vaření cukru v dusnovce:

nejdříve se zkyslí vodík, potom dochází na uhlík; uhlík však

všechen se nezkyslí, protože naň nebylo dosti dusnovky, tak

jako i dříví necele shoří, není-li na jeho shoření dosti vzduchu.

Polospálené dříví (uhlí) shoří však docela, pálí-li se na povětří

ještě dále: kyslíkem vzduchovým proměnít se v uhelku. Polo

spálený cukr (šťavelka) spálí se též úplně, dáme-li jej s větším

množstvím dusnovky vařiti: kyslíkem dusnovčiným proměnít se

V uhelku.

§. 169.

Zkoušky se šťavel kou.

Pokus 1. Vložme několik drobtů šťavelky na platinový plech

a držme jej nad plamen líhového kahanu: šťavelka se roztopí,

chytí i bude hořeti, při čemž však nezčerná, aniž po sobě co

zůstaví. Zplodina toho hoření jest uhelka; z U*K* a K (vzdu

chového) udělalo se = 2UK*.

Pokus 2. Rozpustíme v horké vodě drasla; rozpustíme ho

tolik, co se ho jen rozpustiti může, a k sytému tomu roztoku

pouštíme po kapkách taktéž sytého horkého roztoku šťavelky,
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to až do vyrovnání: utvoříť se rovný šťavelan draslenný = DrK.

U*K* (lat. K0. C°0'); šťavelan ten jest lehko rozpustný. Při

dává-li se však k témuž roztoku ještě dále šťavelky, přidá-li se

jí ještě jednou tolik, vyrašej se z roztoku při jeho schladnutí

tvrdé hlatě, působící kysele; jestiť to dvoušťavelan či kyselý

šťavelan draslenný (oxalsaures Kali). 1 veta draslenu sloučila se

se dvěma vetama šťavelky = DrK. 2U*K*. Slučany takové, ob

sahující v sobě po dvou vetách kysně, nazýváme slučany kyse

lými, či dvakrát kysnými.

Dvoušťavelan ten plodí se též v některých rostlinách, za

působením životní jejich činnosti; zvláště bohaté naň jest lupení

šťavelu či zaječího neb kyselého jetele (Oxalis), odtud také

jméno jeho: sůl šťavelová (Kleesalz), a kysně jeho: šťavelka.

Dvoušťavelan onen rozpouští se mnohem tížej nežli jedno

šťavelan.

Pokus 3. Vezměm trochu oné šťavelové soli (dvoušťave

lanu) a palme na platinovém plechu: sůl ta promění se tak jako

vinná sůl v uhlan draslenný, to ale beze všeho zuhel

nění, beze všeho zčernání. Sťavelka přemění se tímže pá

lením v uhelku a v uhlem a jeden díl uhelky sloučí se s dra

slemem.

Pokus 4. Dejme do vody trochu sadry a dobře ní za

míchejme, na to nechme vodu tu státi, až se ustojí i učistí, a

učištěnou pak slejme: v ní bude něco sadry rozpuštěno, ovšem

jen malounko, as '/.oo. Přidáme-li k sadrové této vodě roz

puštěné šťavelky: udělá se v ní pomalu zákal šťavelanu vápen

ného. Šťavelka je dle toho k vápněnu družebnější nežli sama

sirnovka, neboť onano je s to, aby sirnovku odsadila. Čerstvěji

i dokonaleji spůsobí se však takové odsazení tím, jestliže dříve

šťavelka čpavkem se zajala a takto teprv k roztoku sadrovému

se přidala; nebo sirnovce poskytne se tudy látka jiná, s nížto

se radši sloučí nežli s přítomnou vodou; pročež snáze od váp

němu pustí. Odloučení takové děje se na přesad.

Sadra . . . . . . . } }; • • • • • • • • • • • • • šťavel

SlI'll0VK8 . | .. 8VC18I1

** čpavek . . siran čpavkový Vá; •

Šťavelan špavkový } # penný

šťavelka . . . . . . . . . . . .

Na vápněn a na slučany vápenné je šťavelka to nejbystřejší

skoumadlo.

Pokus 5. Kousek vitrolímu (skalice zelené, Eisenvitriol),

as jako hrách veliký, rozpustíme v několika lžících vody, a roz

tokem tím navlhčíme kus pijavého bílého papíru; napitý ten

papír potřeme pak čpavkovou vodou (Salmiakgeist): čpavek tu

odejme vitrolímu jeho sirnovku a železem se odsadí, jenž zů

stana na papíře, jemu přizelenalé barvy dodá. Dáme-li papír ten
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uschnouti, železem onen zvýší se v železinec, zelená barva pa

píru obrátí se v žlutou. Podobným způsobem barvívají se mnohé

látky na šaty (železnem) na hnědo neb na žluto. Nyní však

vezměm trochu šťavelky, utřeme ji s vodou na řídkou kašičku

a kašičkou tou žlutý onen papír místami potykejme: ejhle, ne

bude to dlouho trvati, a z potykaných těch míst barva zmizí,

místa zbělej, budouť tu bílé flíčky na žluté půdě. Sťavelkou roz

pouští se železinec velmi snadno, i dá se pak snadno splách

nouti. Vlastnost tato je příčina, že se v tiskacích fabrikách (na

kartouny) šťavelky velmi mnoho potřebuje. Sťavelky potřebuje

se též k vypravování inkoustových škvrn z prádla neb papíru.

Hlavní látka v inkoustu je železinec; rozpustí-li se ten, zmizí

i černá barva inkoustu. Z toho však také vyplývá, že ne z kaž

dého barevného šatu lze inkoustovou škvrnu vypraviti, t. j. tak

vypraviti, aby přitom původní barva neutrpěla. Co jsou látky

žluté neb hnědé, ty větším dílem mají svou barvu od železince:

nuže odejmeme-li s šatu takového škvrnu inkoustovou, odejmeme

s něho spolu i původní jeho barvu, a na místo škvrny černé

zůstane pak škvrna bílá.

Octovka (Essigsäure)

= VK.o (lat. H0. A).

§. 170.

Vůbec známý ocet náleží též mezi kysně rostlinné. Kyseň

ta plodí se za časté i mimo naše přání i naše přičinění, to

v mokách sladkých neb líhových, jako na př. v břečkách z ovoce,

ve víně, pivě atd., stojej-li otevřené na povětří. Sladkost (cukro

vina) jejich proměňuje se pomalu v líh, a z líhu povstává pak

ocet, to v případu, když k moku vzduch má přístupu, s jehož

kyslíkem mok se slučuje. Kterak ale takovéto slučování se

děje, o tom nemůže býti řeč, až teprv později, až sme o cukru

a líhu byli pojednali. Prozatím záleží nám toliko na tom, aby

chom zvěděli, kterakže ze slabého octa hotoví se silná octovka.

Náš obyčejný ocet nedrží v sobě v 1 libře než jen asi

1–2 loty octovky, ostatek je voda. Vaříme-li ocet, tu z jeho

kyselého zápachu je hned znamenati, že octovka je prchavá.

Proto kdybychom chtěli ocet jako jiné kysně svařením (odkou

řením) sehnati, sesíliti, nedocílili bychme toho, ještě bychme jej

více seslabili. Silného octa (octovky) můžeme však nicméně

jiným způsobem nabýti.

Pokus. Vezměm libru čistého nebarevného octa, přimíchej

me k němu 2–3 loty olovného klejtu (olovenu), a smíšeninu

tu nechme pak v hrnku několik hodin stati na teplém místě,
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častěji jí míchajíce. Konečně ji necháme ustáti, aby se učistila,

a učištěnou tu tekutinu potom vařme, až by se svařila as na

5–6 lotů. Dáme-li svařeninu tu pak schladnouti, vyrašej se

z ní sloupkovité hlatě octanu olovného (essigsaures Blei

oxyd). V obecném životě říká se témuž octanu: olovný cukr

(Bleizucker), protože je chuti nasládlé. Olovnem, jakož i jinými

žířeny zajme se octovka tak pevně, že při vaření nic neb jen

malounko s párami vodními se ztrácí. -

Pokus. Na kousek uhlí dáme drobet olovného cukru a pak

dmuchavkou pálíme: cukr ten rozleje se nejprv ve své hlatěbní

vodě, pak zhnědne i zuhelnatí; octovka ruší se zde podobným

způsobem, jako vínovka při pálení slučanů vinných. Spálil-li se

onen octan olovný do kona, pozůstane z něho na uhle několik

kuliček čistého olova. Nejenom octovka se spálila, ale i oloven

se rozrušil; žeřavý uhel odňal jemu jeho kyslík, sloučiv se

s ním v uhelku, která uprchla; nezbyl tedy než jen holý kov.

Pokus. Lot sirnovky smíší se opatrně s 1 lotem vody, a

vychladlá smíšenina vleje se do baňatky, do níž dříve 2 loty

- utřeného olovného cu

kru nasypáno bylo. V

baňatku zadělá se sklená

trubice a na její konec

založí se láhvička, po

stavena do studené vo

dy. Co se tu stane? Sir

novka, jakožto družeb

nější k olovenu, sloučí

E se s ním v siran, který,

# jsa nerozpustný,ve spů

sobě bílého kalu na mí

- - stě ostává, mezi tím, co

odsazená octovka horkem v páry se mění a v studeném jímadle

se shusťujíc, tekutou se stává.

Nabytá takto octovka je bezbarevná, chuti i vůně velmi

kyselé. Silnou takovou octovku možná schlazením i k tomu při

vesti, aby ztuhla (ledový ocet). Méně silná octovka nazývá se

sehnaný ocet.

Pokus. K silné octovce přidáme několik kapek hřebíčko

vého neb skořicového oleje: olej ten se v ní rozpustí, byla-li

totiž octovka dosti silná. Smíšeninu takovou jmenují: voňavým

octem (Riechessig). -

Pokus. Polejeme-li kousek libivého hovězího masa octov

kou, maso to pomalu změkne a zrosolovatí. I obyčejný ocet

v ten způsob účinkuje, toliko že slaběj. Známo, že octem na

sáklé maso, když se uvaří neb upeče, je velmi křehké i snadno

záživné (rozpustné).

V
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I octovce nelze býti bez vody. V 7 lotech té nejsilnější

octovky je obsažímo při nejmenším 1 lot vody, ježto s octovkou

je bytně spojena. Octovka, jak už s vrchu podotčeno, znamená

se proto = VK. O (v latinském pak HO. A, poněvadž ocet v la

tinském se jmenuje acetum).

Aby se rozeznalo, zdali nějaká látka je slučan ocetný

(octan), potřebať takovou látku dáti do dloužky a s trochem

sirnovky pak nahřívati: je-li to octan, vyvinovati se budou ky

selé ocetné páry.

Doklady o kysních rostlinných,

1) Kysně rostlinné skládají se skoro vesměs z uhlíku, vo

díku a kyslíku (vyjmouc šťavelku).

2) Všechny tvořejí se v rostlinách životní činností jejich,

nalezajíce se v nich buď samoprosté, anebo se žířeny sloučené.

3) Kysně ty nejsme s to, abychom z jejich prvin složili,

tak jako to umíme při kysních neživočných.

4) Některé z kysní rostlinných jsme sice též v stavu umě

ním naším spůsobiti, obyčejně ale na to potřebujeme vždy ně

jaké jiné rostlinné látky, jejímžto proměněním teprv kyseň

se zplodí. *

5) Všecky kysně rostlinné obracejí se silným záhřevem

v uhel a konečně docela se spálej (neživočné nic).

6) Kysním rostlinným z největšího dílu nelze, aby byly bez

vody; voda ta je při nich jako žířem.

7) K žířenům chovají se kysně rostlinné tak jako kysně

neživočné, slučujouť se s nimi v slučany.

8) Slučany z kysní rostlinných rozrušují se též horkem;

kyseň jejich uhelnatí a se tráví, kdežto žířen, obyčejně sloučený

s uhelkou, pozůstane. *

Sadna. Zásytnost.

§. 171.

Sadnami (Radikale) nazýváme při sloučeninách látky ty,

jež v sloučeninách považujeme za hlavní, za základní či zásadní.

Při kysních jsou zásadními látky, s nimižto kyslík neb vodík je

sloučen; při sirnovce je sadnem síra, při uhelce uhlík, při chlo

rovce chlor, tak i při solovce je též chlor atd.

Kysně rostlinné jsou však složené z prvin třech, z uhlíku,

vodíku a kyslíku, co jest tu sadnem? přijde na to, z čeho vlastně

kysnost jejich pochodí, zdali z kyslíku či z vodíku? Přijmem-li,
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že kysnodějem je tu kyslík, jest sadnem uhlík s vodíkem; pakli

ale přijmeme za kysnivce vodík, bude uhlík s kyslíkem sadnem.

V jednom i druhém případu jest sadno složité, složené ze dvou

prvin. Toť tedy příčina, proč se kysně rostlinné nazývají též

kysně se sadnem složitým, na odpor to kysním živelním,

ježto jsou kysně se sadnem jednoduchým. Blavovku a třá

skavku dlužno podlé toho počítati mezi kysně se sadnem složi

tým, neboť blavek jest složen z uhlíku a dusíku.

To samé platí též o ostatních sloučeninách buď prvonásob

ných neb druhonásobných. Při kyslenech kovových (kovenech)

je kov sadnem, železo na př. sadnem v železenu, vápník sadnem

ve vápněnu. Při slučanech pak jest sadnem celý kyslem (žířen),

při vitrolímu na př. železen, v křídě vápněn atd.

§. 172.

Že kysně přísadou žířenů se zajímají či jak se též říká:

zasycují, to sme už z mnohých pokusů seznali. Z pokusů těch

bylo spolu viděti, že jedna každá kyseň ke svému zasycení po

třebuje jistého určitého množství žířenu. Jak veliké ale to množ

ství je, co každá kyseň potřebuje, to ukážeme v následujícím.

Zevrubným skoumáním nalezlo se, že na 100 lotů sirnovky

k jejímu zasycení je zapotřebí od draslenu 118 lotů, od vápněnu

76 fotů, od železenu 9ð lotů, od olovenu 278 lotů atd. Ďalším

bedlivějším skoumáním objevilo se však, čeho by se byl nikdo

nenadál; objeviloť se totiž, že ačkoliv míra od každého toho ží

řenu je tak nestejná, přece ve všech těch mírách je obsaženo

po stejném množství kyslíku, t. v každém po 20 lotech.

Sirnovky: kyslíku:

na 100 lotů je třeba 118 lotů draslenu, obsahujícího 20 lotů

» 100 » » » 70 „ vápněnu, 33 20 „

» 100 » » » 90 „ železenu, 7) 20 »

„ 100 „ „ „ 278 » olovenu, 35 20 »

Z toho vychází pravidlo, že sirnovka na 100 lotů potřebuje

ke svému zasycení od žířenu tolik, co by v tomto obnášelo 20

lotů kyslíku. Podlé toho přijato počet 20 za počet zásytnosti

při sirnovce.

Podobným způsobem bylo nastupováno i při ostatních žíře

nech i při všech druhých kysních, aby se zásytnost jejich vy

skoumala. Skoumáním tím nalezlo se, že počet zásytnosti při

dusnovce obnáší 14"/, při uhelce 36'/,, t. j. že každé množství

nějakého žířenu, v němž je obsaženo 14"/, lotů kyslíku, je s to,

aby zasytil 100 lotů dusnovky; a každé množství žířenu, ob

sahujícího 36'/, lotu kyslíku, že je v stavu zasytiti 100 lotů
uhelky. •
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Zatím ale srovnávání takové děje se ještě jiným způsobem;

na místo, co sme zde srovnávali celou kyseň s kyslíkem žířeno

vým, srovnává se raději kyslík kysně s kyslíkem žířenu. A to je

lehká věc, netřebať k tomu než jenom ustanoviti, mnoho-li ve

100 lotech kysně je obsaženo kyslíku.

kyslíku kyslíku

100 lotů sirnovky drží 60 lotů, na to je v žířenu 20 lotů

100 » dusnovky » 73"/, „ „ „ „ „ „ 14'/, „

100 „ uhelky » 7?'/, » » » » » » 36'/, „

Rozpočteme-li to všecko, tu přicházíme mezi jedněmi i dru

hými na jistý velmi jednoduchý poměr.

Naproti kyslíku v kysni jest kyslíku v žířenu:

ve všech rovných siranech jako 60 , ke 20, čili jako 3: 1.

33 % „ dusanech „ 73'/, „ 14'/., „ „ 5 : 1.

% %) „ uhlanech „ 72*/, „ 36“/„ „ „ 2 : 1.

Podobně jako se žířeny, jest to i s vodou, nachází-li se za

loučena v nějaké kysni. V anglické sirnovce (VK. SK*) na př.

jest kyslíku v kysni ke kyslíku ve vodě jako 3 : 1; v nejsilnější

dusnovce (VK DK*) jako 5 : 1 atd.
•



Lehké kovy.

Třída první: Luhovci.

D r a s l í k,

Kalium.

(Veta = 489. – Hmotn. = 0,8. – Zn. = Dr, lat. K.)

§. 173.

Draslo, uhlan draslenný (kohlensaures Kali) = DrK. UK*

(lat. K0.C0°).

Pokus. Na cedidlo z pijavého papíru, daného v nalevák,

dáme hrst dřevěného popele, na nějž pak přiléváme

horké vody: co proteče, mok ten je chuti louhovité,

červený lakmusový papír se od něho modří. Dáme-li jej

svařiti až do sucha, pozůstane z toho šerá hmota,

a pálíme-li hmotu tu v malém porcelanovém ke

límku, ona zbělí; a toť jest, co nazýváme draslem

neb flusem (Pottasche); draslo to jest však ještě ne

čisté, jak se říká: surové. V lesnatých krajinách,

na př. v Americe, Rusku, v Srbsku hotoví se tím

spůsobem draslo ve velkém a pak se prodává.

V popeli nalezají se všecky látky, jež rostlina za svého

zrůstu ze země pojala. Látky ty nejsou prchavé i zůstávají na

místě, kdežto ostatní ohněm mizejí, do povětří uprchajíce. Co

v popeli bylo látek rozpustných, ty se s vodou procedily (dra

slo a některé jiné rozpustné slučany), co z nich však byly ne

rozpustné (křemenka, nerozpustné slučany a nespálené částky

uhlí), ty zůstaly na cedidle zpět.

Pokus. Lot koupeného drasla (flusu) polejeme 1 lotem stu

dené vody, častěji mícháme a pak necháme přes noc státi. Dru

hého dne přecedí se roztok ten skrze papír, čímž se z něh0

odstraní kal, jenž přes noc se byl ustál, a který hlavně z kře

menky záleží. Na to se roztok dá na polovic svařiti i nechá

opět za celou noc pokojně státi, kdežto největší díl přimíšených

cizých slučanů se vyraší. A teď se na novo přecedí i odkouří až

do sucha, při čemž se skleněným roubíkem pořád míchá. Pozů

stalá tu suchá látka je bílá, drobkovitá a sluje draslo učištěné,
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Draslo rozpouští se velmi lehko, ono je první, co ve vodě

se rozpustí, a poslední, co ji pustí; všechny ostatní přímětky

jsou méně rozpustny, ty zůstávají z části buď nerozpuštěny anebo

z moku se vyrašují, prvé než draslo na vyrašení pomyslí. Tím

tedy máme dvé způsobův, kterýmž možná těžko rozpustné látky

odděliti od látek lehko rozpustných.

§. 174.

Zkoušky s draslem.

Pokus 1. Vezměm dva šálečky a na každý dejme trochu

drasla; jeden nechme státi ve světnici, druhý pak dejme do

sklepa: na prvním šálku draslo zvlhne, na druhém dokonce roz

teče. Oboje táhlo z povětří do sebe vodu, v suchém povětří

světničném natáhlo se jí méně, ve vlhkém povětří sklepním na

táhlo se jí více. Draslo jest látka velmi vláhochtivá, namokavá.

Pokus 2. Vezměm kousek režného plátna a několik špina

vých nebo pomastěných kartounových neb plátěných klůcků, a

dejme je s půl lotem drasla a 4 loty vody v hrnečku za nějaký

čas vařiti: mok zešpinaví, mezi tím co klůcky zbělejí a se oči

stějí. Co v obecném životě nazýváme špínu, to je prach, uvázlý

na těle neb na šatech atd., uvázlý nejvíce proto, že byly vlhké

od potu, nebo že byly něčím mastným neb lepkavým potřísněné.

Draslem se všeliké tyto věci rozpouštějí a s nimi odstraňuje se

i prach. Proto se drasla (louhu) velmi zhusta užívá na praní

i jinak na čištění všelikých věcí.

Pokus 3. Dáme do sklenice na lžičku louhu a polejeme

octem: sišíc bude tu uprchati větřina, do níž přidržíme-li hořící

loučku, ona shasne. Větřina ta není nic jiného nežli uhelka.

Uhelka ta byla v draslu – sloučena s draslenem. Draslo jest slu

čan, uhlan draslenný (draslen s uhelkou) = DrK. UK*. Kromě

toho nalezá se však v surovém drasle ještě mnoho jiných slu

čanů draslenných, ze jmena: křeman draslenný, siran, draslíko

chlorem, kosťam draslenný a j. v.

Uhelka, jakožto kyseň slabá, není s to, aby mocnému dra

slenu za dost učinila, aby žírnost jeho setřela: při uhlanu dra

slenném proráží jeho žírná povaha, on je chuti louhovité a čer

vený lakmusový papír se v něm modří. Ocet však jest s to, aby

draslenu za dost učinil; přidá-li se k draslu octa až do úplného

zasycení, není pak více pozorovati ani aby červený ani aby

modrý papír se v něm měnil. Z přecezeného a pak odkouřeného

roztoku nabude se bílé solnaté látky – octanu draslenného

(essigsaures Kali).

Mohlo by se mysliti, že uhelka, jež jinak tak ráda větrá,

pálením dala by se z drasla vyhnati, ale nedá: láska její k dra

Slenu je tak vroucí, že i oheň podstoupí, než by od něho pu

10
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stila; z drasla nelze ani tím nejprudším pálením jeho uhelku

vyhnati.

Draslo, jak se prodává, bývá dobroty i čistoty velmi ne

stejné. Dobrota drasla záleží v tom, jak mnoho v něm obsaženo

uhlanu draslenného a jak mnoho jiných přímětků; čím více pří

mětkův, tím špatnější draslo. Kdo mnoho drasla potřebuje, tomu

záleží na tom, aby za své peníze koupil draslo dobré neb ale

spoň aby je nekoupil dráž než zač skutečně stojí. O dobrotě

drasla možná se však lehkým spůsobem přesvědčiti. Chceme-li

nějaké draslo zkoušeti, anebo máme-li ho několikero druhů, jež

jedno s druhým srovnávati chceme, odvážíme si od každého

100 gramů, načež pak ke každému přidáváme nějaké kysně až

do vyrovnání. Které draslo více kysně potřebovalo, to je lepší,

v tom je více uhlanu draslenného.

Komu je často draslo zkoušeti, ten udělá dobře,

opatří-li si na to skleněnou, stupněmi opatřenou slou

pavku, nazvanou louhoměr (alkalimeter). Při slou

pavce té není potřeba kyseň vážiti, nébrž jen měřiti.

Do sloupavky naleje se kyseň, s níž draslo zkoušeti

chceme, a ze stupní na sloupavce je pak viděti,

mnoho-li kysně na zasycení vyšlo. K dosažení úplné

zevrubnosti je za dobře, zhotoviti si na takové zkou

šení kyseň tak silnou, co by právě stačila jedním

stupněm zasytiti jeden gran čistého uhlanu draslen

ného. Ze stupňů zpotřebované kysně je pak viděti,

kolik dílů čistého uhlanu je obsaženo ve 100 dílech

drasla. – Podobným spůsobem zkouší se i dobrota sody.

Dvéuhlan draslenný = DrK. 2UK* + VK (zweifachkohlen

(saures Kali = K0. 2C0* + H0).

Pouštíme-li do roztoku drasla uhelku, draslo ji pojímá i po

jme jí ještě jednou tolik než jí dříve mělo: osazující se při tom

hlatě zavírají v sobě na 1 vetu draslenu 2 vety uhelky a k tomu

1 vetu vody, odtud poznam téhož slučanu = DrK. 2UK* + VK

(což se čte: dvéuhlan draslenný anebo uhlan draslenný dvakrát

kysný s jednuškou vody). Slučan ten náleží tedy mezi slučany

vícekysné. Pálí-li se týž slučan, druhá veta uhelky jeho uprchá

a s ní i voda. Uhelka uprchá též z části, jestliže roztok téhož

slučanu se vaří.

§. 175.

Draslen (Kaliumoxyd, Kali) = DrK (lat. KO).

Odejme-li se draslu jeho uhelka, zbude draslen.

Pokus. Dejme na mísku lot páleného vápna, pokropme ho

teplou vodou, i nechme státi tak dlouho, až se uhasí t. j. až se
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rozsype na prach. Na to vezmem lot drasla a na železné pán

vičce dáme je s 12 loty vody vařiti, mezi varem přidáváme po

malu po lžičkách hašeného onoho vápna, tak

dobrou polovičku od něho. Povařila-li se smí

šenina ta za nějaký čas, vyjmem jí as na

lžičku a dáme na cedidlo z bílého pijavého

papíru; co se procedí, vylejeme do octa.

Bude-li pozorovati, že to sičí, musíme přidati

"- ještě vápna; nebude-li však nic sičeti, vy

lejeme všecko do láhvičky, zaťkáme a necháme tak za několik

hodin pokojně státi, až by se kal na dno usadil. Čistý mok se

potom opatrně sleje do láhvičky a dobře zatkám se schová. Mok

ten jest voda s rozpuštěným v ní draslenem, nazván : louh dra

slemný, či louh žíravého drasla.

Lučebný postup byl při tom následující. Uhelka, nalezající

se dříve v drasle, přestoupila mezi vařením k vápnu, jakož se

o tom přesvědčiti možná ze sičení, povstávajícího, jestliže na

onen bílý vápenný kal naleje se pak octa neb jiné kysně. Z ha

šeného vápna udělal se uhlan vápenný, a z uhlanu draslenného

pouhý draslen. Uhlan vápenný je nerozpustný, kal jeho se ustojí;

draslen však je rozpustný i zůstane ve vodě.

draslen.

uhelka . .

vápněn . . .

voda.

Draslo . . . . }
uhlan vápenný.

Hašené vápno }

Podlé toho zdálo by se, že vápněn je mocnější žířen nežli

draslen, ješto je s to, aby tomuto jeho uhelku odňal; a však

tak jest to zde toliko, ve všech ostatních případech prokazuje se

draslen mocnějším nežli vápněn. Že však zde vápněn více zmohl,

to bylo tím, ne že by byl k uhelce družebnější, ale že s ní pů

sobil sloučeninu nerozpustnou (křídu). I slabší žířen může

silnějšímu jeho kyseň odejmouti, jestliže s ní působí

sloučeninu nerozpustnou.

Pokus. Z žíravého onoho louhu ulejeme část na železný

šálek (sklo neb porcelán by se ním nažraly) a dáme vařiti: vaře

ním z něho voda vyjde, až jí nezbude než 1 veta, kdežto pozů

stane bílá hmota, vodan draslenný (draslen jednovodý, Kali

hydrat) = DrK. VK. Silnějším ještě záhřevem hmota ta rozteče

a může do formiček se ulíti (žíravý kamínek, Aetzstein, lapis

causticus).

Ulitý draslem či žíravý kamínek záleží z kovu (draslíku)

a z kyslíku (§. 137.); kromě toho obnáší v sobě podlé tíže */,

vody, kteroužto vodu nelze ani tím nejprudším záhřevem z něho

vyhnati; úplným jménem slove proto vodan draslenný = DrK.

VK (draslen s jednuškou vody či draslen jednoyedý) Voda ta

- 10
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je s draslenem tak sloučena, jako by byla nějaká kyseň. K sil

mým žířenům chová se voda jako kyseň, k silným pak

kysním jako žířen. -

§. 176.

Zkoušky s vodanem draslenným.

Pokus 1. Kousek suchého draslenno–vodanu nechme ležeti

na povětří: nebude to dlouho trvati, on zvlhne, ba rozteče, a

leží-li tak za delší čas, on sičí, naleje-li se naň nějaké kysně.

V draslenu je dvojí silná touha: 1) touha po vodě, 2) touha

po uhelce; obojí táhne draslen do sebe z povětří, čímž po

nenáhlu proměňuje se opět v uhlan (draslo).

Pokus 2. Vezměm dva kousky pijavého papíru, jeden z pa

píru bílého, druhý ze špatnějšího šerého, oba ty kousky dejme

každý zvlášť do dloužky a s trochou draslenného louhu vařme:

jeden i druhý kousek se rozežere a rozpustí, bílý kousek (z plátna

neb bavlny) však pomalu, šerý kousek (z vlny) brzo. Draslen

rozžírá, rozpouští zvláště látky pochodící od zvířat. Ta kluz

kost, již cítíme, třeme-li louh mezi prstami, ta pochodí odtud,

že kůže svrchu se rozpouští. Však pradleny vědí, co i obyčejný

louh umí. Kůže takto od louhu rozežraná potom zdraslaví; odtud

jméno: draslo a draslík,

Pokus 3. Vaříme-li v dloužce kousínek loje neb jiné mast

noty s žíravým (draslenným) louhem, jedno s druhým se sloučí,

a povstane z toho mýdlo. Mýdlo utvořené s draslem jest měkké,

mazavé. - -

Pokus 4. Na dřevěný uhel dáme

kousínek drasla a k tomu drobátko

písku: ženeme-li na to dmuchavkou

plamen, písek sloučí se s draslem

a povstane z toho látka steklá, bez

tvarná, křeman draslenný (sklo).

Mnoho písku a málo drasla dává sklo

nerozpustné, obyčejné sklo,jaké máme

na oknách a na láhvích. Vezme-li se

však na málo písku mnoho drasla, jest > -

z toho sklo rozpustné. Roztokem takového skla možná natříti

dříví, plátno neb jiné hořlavé látky, aby před ohněm se pojistily

neb aspoň aby tak snadno nechytily,

Pokus 5. Rozpustíme ve vodě kousek modré skalice (si

ranu měděnného, Kupfervitriol), a k tomu přikapujeme draslen

ného louhu. Draslen je, co známe, ten nejsilnější žířen, on

odejme měděnu jeho sirnovku i sloučí se s ní sám, to v siran

draslenný, jenž zůstane rozpuštěn. Měděn pozbyv své sirnovky,

nemůže tak více ostati rozpuštěn, i sází se ve spůsobu outlé
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modré moučky (kalu) ke dnu, a může pak přecezením z cedidla

býti sebrán. Spůsobu toho používá se velmi zhusta, aby z ko

vových slučanů jejich koveny (kovo-kysleny) se vyloučily.

§. 177.

Draslík, Kalium (Dr, lat. K).

Odejme-li se draslenu jeho kyslík, zbude holý draslík.

Draslík jest kov, jenž je tak chtivý kyslíku, že chceme-li jej

uschovati, musíme jej chovati v kamenném oleji (v něm není pra

žádného kyslíku), jinak se sic dost brzo pokyslí (v draslen se

promění).

Draslík se hotoví obyčejně z drasla pálením. Do železné

kabely, opatřené železnou trubicí, nandá se drasla, promíchaného

s dřevěným uhlím, a pak se pálí ohněm nejprudším, až do nej

bělejší žeřavosti. Při tomto žáru slučuje se uhlí s kyslíkem uhelky

i s kyslíkem draslenu v uhlem, jenž uprchá. A však i vyproštěný

při tom draslík obrací se v páru: draslíková ta pára vede se

v nádobu s kamenným olejem, kdežto se sráží v hmotu tuhou,

jako stříbro se lesknoucí.

Při uhelce bylo zmíněno (§. 137.), že při malém horku

draslík je s to, aby uhlíku jeho kyslík uzmul: při velkém horku

jest to však naopak. S podobnými rozdíly potkáváme se nezřídka

při lučebných postupech; vidno, že družebnost látek jedna

k druhé mění se velmi podlé teploty.

Pokus. Kousek draslíku, as jako hrách veliký, hoďme na

mísu s vodou: draslík plovouc na vodě, hoří plamínkem silným,

červeným. Dohořev zmizí – zmizí ale jen na oko, v skutku nalezá

se ve vodě, ale ne více pod spůsobou draslíku, nébrž jako dra

slen; o čemž se snadno červeným lakmusovým papírem pře

svědčiti můžeme: papír ten smočen do též vody zmodrá. Hoření

draslíku nebylo nic jiného nežli slučování-se draslíku s kyslíkem.

Draslík bral si kyslík z vody, a horko, co tudy se plodilo, bylo

tak silné, že od toho až vodík (přitom vylučovaný) chytil.

Rozkrojíme-li kousek draslíku, vypadá v rozkroji lesklý jako

stříbro, ale jen na krátko, neboť se honem kalí, pokyslujíc se.

Leží-li takto na vlhkém povětří, promění se v krátce v látku

bílou, v draslen jednovodý.

Slučany draslenné. Slučanem nazýváme, jak známo,

každou sloučeninu druhonásobní (podvojnou), složenou z žířenu

a z nějaké kysně (kysliny). Poněvadž ale všelikých kysní je na

sta, proto i slučanů draslenných je na sta. O všech zde mluviti

to nelze, promluvíme zde jenom o některých důležitějších.
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§. 178.

Siran draslenný (schwefelsaures Kali) = DrK. SK".

(lat. KO. S0°).

Rozpustíme lot drasla ve 4 lotech teplé vody a pak roz

ředěnou sirnovkou zasytíme; přecezenou na to tekutinu odkouříme,

- až se na ní ukáže škraloup, a pak ji necháme za

\\ den pokojně státi. Z moku vyrašej se hlatě útvaru

*#Ef§ zde vyobrazeného: jest to siran draslenný. Siran ten

JJ rozpouští se ve vodě těžko a je chuti přihořklé. Ze

siranu toho skládá se z části náš obyčejný kamenec

(ledek, Alaun).

Dvésiran draslenný = DrK. 2SK* + VK.

Dvésiranu tohoto nabývá se jako odpadku při hotovení

dusnovky ze sanytru draslového (§. 130). Na 1 vetu žířenu je

v něm obsaženo 2 vety kysliny a k tomu 1 veta vody. Chuť

téhož dvésiranu je velmi kyselá. Druhá veta sirnovky je v něm

však slaběji upoutána nežli první; silným pálením lze vetu tu

vyhnati.

§. 179.

Sanytr čili dusan draslenný = DrK. DK*

(Salpeter, salpetersaures Kali = K0. N0°).

Rozpustíme lot drasla ve 2 lotech horké vody a dus

novkou pak zasytíme; zahřátý po té až do varu mok pře

cedí se a nechá schladnouti: vyrašej se z něho sloupkovité

hlatě sanytru, jejichž chuť je chladivá, a které na povětří

nikterak se neměněj.

Zkoušky se sanytrem.

Pokus 1. Dáme-li několik kousků sanytru do dloužky a pak

nad kahanem zahříváme, sanytr rozteče; vylejeme-li jej teď po

kapkách na studený kámen, nabudeme sanytrových kuliček. Pálí-li

se sanytr ještě silněji, uchází z něho kyslík, později i dusík,

dusnovka se rozruší.

Pokus 2. Dáme-li kousek sanytru na žeřavý uhel, on prská

a praská. I zde se dusnovka rozrušuje, a proměňujíc se při tom

v ony dvě větřiny (kyslík a dusík), stává se původcem praskání.

Vybavující se při tom kyslík nalezá však na uhle látku, s nížt0

se sloučiti může: on tedy s uhlíkem se slučuje; ucházející odtud

plyny jsou uhelka a dusík. Jedna část zplozené takto uhelky

sloučí se s pozůstalým draslenem. Z DrK. DK" a 2*/,U povstává

DrK. UK* a 1'/, UK*. Co na uhlu pozůstane, steklá ta látka působí

žírně, sičí s kysněmi, zkrátka jest to uhlan draslenný čili drasl0.

*
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Chceme-li, aby nějaká látka lépe oheň chytala, napustíme ji roz

tokem sanytrovým a pak usušíme, na př. křesací hubku neb jiné.

Pokus 3. Vezmem 6 kvintlíků sanytru, 1 kvintlík uhlí a

1 kvintlík síry a všecko dobře utlučené smícháme v moždíři do

hromady: smíšenina ta slove prachová moučka. Špetku té

moučky nesypáme-li na kámen a pak zapálíme žeřavým uhlí

čkem: ono to vyblkne. – Ostatní moučku stírejme s několika

kapkami vody tak dlouho dohromady, až se z toho udělá těsto.

Těsto to protlačme skrze plechový cedník a povstalou z toho

nitkovitou hmotu třeme, když na polo vyschla, z lehka mezi

prstami, aby se z ní nadělalo drobných zrnéček; a to jest střelný

prach.

Pokus 4. Na kus plechu dáme trochu zrnitého toho prachu

a zapálíme: on vyblkne rychleji nežli prachová moučka, to proto

že v zrnkách leží kypřeji na sobě, majíc mezi sebou více práz

ného místa nežli moučka. Při tomto vyblknutí ploděj se rovněž

jako onde z uhle a z dusnovky: uhelka a dusík, dvé plynův

to, které v okamžení na mnoho tisíckrát větší prostor se roze

pnou aneb rozepnouti se hleděj. Síra při tom prospívá za jedno,

že prach snáze chytí, za druhé ale že z něho i více větřiny se

zplodí, než by jinak se zplodilo; síra totiž sloučí se s draslíkem

od sanytru v draslíko-siřen, a uhelky utvoří i vybaví se tudy

3 díly, kdežto by se jí bez síry (jako v pokuse 2.) toliko 1*/,

dílu bylo zplodilo.

3 Uhlí . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

dusík (prchá) •

SanVtr dusnovka . . . 5 kyslíků. . 3UK* (prchá).

y draslen . . . . 1 kyslík • •

* draslík . . . . . ; DrS.

Síra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zapálí-li se prach v uzavřitém místě, na př. v ručnici,

bouchne to, a síla, s kterouž se oněchno dvé plynů (dusík a

uhelka) najednou rozepne, je tak veliká, že je s to, aby buď

kulku vyhnala anebo hlaveň roztrhla. Draslíko-siřen, jenž přitom

na místě pozůstává, vlhne v krátce i páchne vodíko-siřinou

(§. 108.); železo spolu černá, protože povrch jeho proměňuje se

v železo-siřen. Železné hlavně ručnic jsou uvnitř černé.

Pokus 5, Smíchejme 20 gramů železného prášku s 10 grany

ge, sanytru a smíšeninu tu palme na plechové

* lžíci: na lžíci tu nastrčili sme na její dr

žadlo kus korku, aby nás nepálilo. Pále

ním smíšenina se rozžhaví, železo odjímá

dusnovce její kyslík, a dusík uprchá. Po

zůstalý draslen může ve vodě se rozpustiti.

Sanytr hodí se dle toho velmi dobře k po

kyslení kovu (k proměnění jeho v kyslen).

*ít

:
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Pokus 6. Dodá-li se k sanytru sirnovky a pak zahřívá,

dusnovka uchází (§. 136.).

Pokus 7. Porušlivé věci od zvířat chráněj se sanytrem, že

nehnijou; protož se sanytru užívá k nakládání masa.

Sanytr hotoví se zvláštním spůsobem. Odpadky zvířecí, na

př. částky masa, kůže, chlupy a j. smíchají se s vápnem, rumem

neb prstí, kropěj se vodou, močem neb hnojnicí, a nechají se

tak zpovolna uhnívati. Zvířecí ty látky zavírají v sobě mnoho

dusíku, jenž hnitím ve spůsobě čpavku (DV*) se vybavuje.

Čpavek ten, jak se zplozuje, jímá se kyslíku vzduchového, pro

měňujíc se v dusnovku (a vodu), kterážto s vápnem (vápněnem)

se slučuje. – Hnijou-li látky zvířecí, a není při nich vápna neb

jiného silného žířenu, neplodí se žádná dusnovka, nébrž toliko

čpavek; silný žířen jest to tedy, za jehož pobádáním

dusík s kyslíkem se slučuje (§. 119.). Shnilo-li všecko,

prsť se propere vodou a nabude se dusanu vápenného, rozpustě

ného ve vodě. Přísadou drasla přemění se vápenný dusan v du

san draslenný, jenž zůstává rozpuštěn, a v uhlan vápenný, jenž

se nerozpouští a zcezením od ostatního se oddělí. – Draselného

takového sanytru přiváží se ostatně i něco z východní Indie,

kdežto se z některých draselnatých vápenných kamenů sám od

sebe vymetá.

§. 180.

Chloran draslenný = DrK. ChK*

(chlorsaures Kali = lat. K0. Cl0°).

Draslen tento jest jako bratr sanytrův, ale bratr to daleko

zbrklejší a prudší, to proto, že chlorovka ještě mnohem spíše se

rozrušuje nežli dusnovka.

Zkoušky s chloranem draslenným.

Pokus 1. Pouhým záhřevem rozpadá se týž chloran v ky

slík a draslíko-chloren; protož se ho používá k vydobývání plynu

kyslíkového, jakož už v §. 43. ukázáno bylo.

Pokus 2. Chloran ten nasypán na žeřavé uhlí praská ještě

silněji nežli sanytr; vybavený při tom kyslík je příčina, že uhel

velmi silně vzplane. Na dělání střelného prachu nelze však chlo

ranu toho potřebovati, protože účinek (výtřesk) jeho je příliš

prudký, tak že by od toho ručnice příliš trpěla. Na strojené

ohně hodí se však výborně, zvláště na dělání všelikých ohňů

barevných. Při mělení a míchání jeho je však potřebí té nej

větší opatrnosti, neboť chloran ten vybuchuje už i na silnější

tření neb uhození. Proto kdo jej chce na moučku utříti,

musí jej vždy na před několika kapkami vody navlh
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čiti. A mísí-li jej s jinými látkami, nesmí to činiti než jenom

prstami.

Pokus 3. Vsypme několik drobtů chloranu draslenného do

sklenky, nalejme na to trochu líhu, a k tomu pak pusťme několik

kapek sirnovky: sirnovka sloučí se s draslenem a chlorovka se

odsadí i spolu hned rozruší; při čemž povstane záhřev tak silný,

že od toho líh se zapálí.

Pokus 4. Několik drobtů chloranu draslenného smíchejme

mezi prstami asi s polovic tolik sirného květu, a smíšeninu tu

vsypejme pak na sirnovku, vlitou do sklenky: nastane praskání

a síra se vznítí. Zkouška ta konala se před lety zhusta u nás,

ač ne k vůli cvičení-se v lučebnictví; konalať se při zapalování

sirek, smáčených do láhvičky. Na sirce byla síra a chloran dra

- slenný, cinobrem na červeno obarvený; v láhvičce pak byla

sirnovka, totiž chumáček osinku (asbest), napitý sirnovkou. Osi

nek byl k tomu, aby se při namočení sirka hluboko nenamočila,

a pak také aby se sirnovka nevylila. Na chytlavou tu látku bralo

se, i posud se bere, kde takových sirek ještě se užívá: podlé

váhy 10 dílů síry, 8 dílů cukru, 5 dílů arabské gumy, 2 díly

cinobru a 30 dílů útle utřeného chloranu draslenného, což všecko

s vodou dohromady se smíchá a utře. Do smíšeniny té smáčely

se sirky, omočené nejprv do čisté rozlité síry.

Pokus 5. Kovy jsouce páleny s chloranem draslenným, po

kyslují se od něho tak jako od sanytru.

Pokus 6. Zahřívá-li se chloran draslenný se solovkou, chlor

uprchá. Chlor ten nepochází však z chloranu, nébrž ze solovky,

to tím, že jí chlorovka vypouštěným svým kyslíkem její vodík

odjímá, podobně jako to bylo i při burelu a při dusnovce.

Chloran draslenný hotoví se tím, že do roztoku drasla vede

se plyn chlorový. Tvoříť se při tom draslíko-chloren a draslenno

chloran; první je lehko rozpustlivý, druhý však těžko rozpustný,

čímž tedy jeden od druhého může oddělen býti; odkouřením a

potomním schladnutím vyraší se druhý dříve.

- 1 Dr . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Draslen. © 5 Dr ##, (© © © © © © © © DrK. ChK*

I' . . | 5 Dr Ch | ChK° . .

Chlor 5 Ch . . . . . .

' ' ' ' 1 Ch . . . . . . . . . . . .

Křenian draslenný (kieselsaures Kali) jest jedna z hlav

ních látek největšího dílu skalin, zvláště pak hlavní látka našeho

skla (§. 176.).
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§. 181.

Draslíko-chloren = DrCh

(Chlorkalium, salzsaures Kali = KCl).

K 1 lotu drasla, rozpuštěného ve vodě, přičiní se solovky:

z přecezeného roztoku, když se byl do syta odkouřil, vyrašej se

kostkovité hlatě, jejichž chuť je jako od soli. Jest to

chlorem draslíkový = DrCh, jenž jsa rozpuštěn ve

vodě, může též považován býti za draslen vodíko

chlorový (DrK. VCh); jinak ale podlé našeho píše se

týž roztok = DrCh. VK.

Drasliko-joden = DrJ

(Jodkalium, jodwasserstoffsaures Kali = KJ).

I tato sloučenina raší se v krychlích (kostkách), a ve vodě

lehko se rozpouští; v lékařství potřebuje se jí co důležitého léku

(k zahánění volat a krtic).

Pokus. Abychom se přesvědčili, že v bílé té solnatině sku

tečně jod se nachází, dejme jí trochu do dloužky, k tomu trošek

burelu a několik kapek sirnovky, načež ji nad kahanem nahří

vejme: vyvinovati se tu bude dým barvy fialové; totě jod. Kdy

bychom podobným spůsobem naložili s naší solí, obdrželi bychme,

jak známo, chlor. Lučební pochod je v jednom i v druhém pří

padu ten samý.

§. 182.

Vinná sůl čili dvouvínan draslenný = DrK. V* + VK

(Weinstein, saures weinsteinsaures Kali = K0. T* + H0).

Šťovík, vinné reví, nezralé hrozny a j. jsou chuti kyselé,

v nich je obsažena kyselá solnatina, vinná sůl (§. 166.). Co ve

vinné soli je draslenu, to vzala si rostlina ze země, vínovku

však zplodila si sama, spůsobem nám dosud neznámým. I ve

zralých hroznech je vinné soli, kyselá chuť její je zde však za

kryta sladkou chutí obsažené v hroznech hojné cukroviny; ky

selá chuť vinné soli dává se teprv znáti, když cukrovina hroznů

se byla proměnila v líh, t. j. když z mestu

Z> kvašením udělalo se víno. Ležením osazuje se

z vína veliká část jeho vinné soli – to ve spů

J sobu kamenité, šedé neb červené kůry (vinný

SZZ kámen či vinná sůl surová). Dá-li se sůl ta ve

vodě rozpustiti, a zcedí-li se, aby se ostatní pří

mětky její (barvina) odstranily, a nechá se pak vyhlatiti, nabude se

vinné soli bílé, přečištěné. Vinná sůl ta prodává se v lékárnách,
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kdežto jí po latinsku říkají: cremor tartari. Vinná sůl či dvou

vínan ten rozpouští se velmi těžko ve vodě. Ze pálením promě

ňuje se v uhlan draslenný, bylo už při vínovce pověděno.

Čisté draslo dobývá se obyčejně z vinné soli.

§. 183.

Vínan draslenný (draslen jednovinný) = DrK. V

(neutrales weinsaures Kali = K0. T).

Jednovínam ten hotoví se: lot čistého drasla rozpustí se

v 5 lotech vody, k tomu se přisadí 2 loty přečištěné vinné soli,

načež smíšeninu tu necháme státi jeden den na teplém místě,

častěji míchajíce. Potom se mok ten procedí a zcezené se od

kouří, kdežto se z moku vyrašej sloupkovité hlatě; aneb od

kouří-li se hned až do sucha, nabude se bílé solnaté moučky;

a to jest jednovínan draslenný. Jednovíman ten rozpouští se velmi

lehko ve vodě, při tom ale i velmi snadno se ruší, to kysněmi

dost slabými. Přidáme-li k roztoku téhož jednovínanu octa, osadí

se z něho bílá moučka – dvouvínan draslenný; octovka odsadila

jednu část vínovky, a tato se přidala k druhé části jednovínanu,

z čehož povstal těžko rozpustný dvouvínan (vinná sůl).

V předešlé zkoušce viděli sme, kterak druhá veta vínovky

byla zajata draslenem: a však veta ta může i jiným žířenem se

zajmouti. Tím spůsobem nabude se dvojslučanů, z nichžto mno

hých se užívá jako léků.

Vínan draslenný+ vínam slučnovodý= dvouvínam (vinná sůl),

% 33 + „ soděnný = vínan draslenno-soděnný,

33 %) + „ čpavkový = vínan draslenno-čpavkový,

33 % + „ železný = vínan draslenno-železný,

3) %) + „ surmenný = vínan draslenno-surmen

cový (dávivá sůl). -\

§. 184.

Dvoušťavelan draslenný (sůl šťavelová) = DrK. 2U*K*+2VK

(Kleesalz, saures oxalsaures Kali = KO. 2C*0* + 2HO).

Lístky zaječího jetele (šťavelu) jsou kyselé, v nich je ob

sažena kyselá sůl; žířenem v té soli jest draslen, kysní však

není vínovka, nébrž šťavelka. V místech, kde kyselého toho jetele

mnoho roste, na př. v Tatrách, v Alpech, sbírají jej a šťávu jeho

vytlačujou, z nížto pak odkouřením a zhlacením nabývají soli

šťavelové, to ve spůsobě bílých, těžko rozpustných hlatí. O soli

této byla už řeč v §. 169.; používáť se jí v obecném životě

k vypravování inkoustových kaněk z prádla a ze šatův.
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§. 185.

Jatřina čili draslíko-siřen = 3DrS' -- DrK. SK*

(Schwefelleber, Schwefelkalium = 3Ks* + K0. s0°).

Pokus. Smíšeninu z 1 lotu síry a 2 lotů suchého drasla

dejme na plechovou lžíci a přikrytou kouskem plechu držme nad

oheň, to dotud, až přestane sičení a onano látka pokojně teče.

Teklina ta má barvu jater, pročež jí přezděno: jatřina. Jatřina

vyleje se na kámen, a pakli by se při tom měla vzejmouti, při

klopí se hrnečkem, až uhasne. Leží-li jatřina nějaký čas na po

větří, nabude barvy nazelenavé, zvlhne i páchne jako smradla

vými vejcemi. Jednoduchá síra nemůže se arci se složitým dra

slem sloučiti, sloučiti může se s ním teprv tenkráte, když draslo

od své uhelky i od svého kyslíku bylo upustilo. A to se v skutku

stává. Sičíc uchází uhelka, a kyslík slučuje se se */, síry v sir

novku, kterážto s jedním dílem nerozrušeného draslenu spojuje

se v siran draslenný. */, pak síry slučujou se s vyproštěným

draslíkem v draslíko-siřen. Jatřina tedy není nic jiného než

smíšenina draslíko-třísiřenu s draslenno –siranem, 3 dílů

onoho s 1 dílem toho, tak jako to ze svrchu položeného po

znamu viděti. -

Pokus. Několik drobků jatřiny dáme do dloužky, a pole

jeme vodou: nabudeme roztoku ze žluta zeleného. Přikapeme-li

k roztoku tomu rozředěné sirnovky, nastane silné vyvíjení plynu

vodíko–sirného, a roztok zakalí se jako mléko; */, síry se

vyrazily (sirná moučka). Dění bylo při tom následující: rušila se

voda, kyslíku jejího chápal se draslík, slučujíc se s ním v dra

slem, a vypouštěný při tom vodík slučoval se s */, síry, i ve

spůsobě vodíko-sirného plynu ucházel. -

• • ) draslík . . . . . . . . . . .

Jatřina . . Síra . . . | vodíko-siřina draslen

Voda • • • vodík • • (prchá) draslenno

kyslík • • • • • • • • • • • siran.

Sirnovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podobným spůsobem, toliko že mnohem zdlouhavěji, účin

kuje i uhelka vzduchová; čímž se dá také vysvětliti, proč jatřina,

ležíc na povětří, zatouchá smradlavými vejcemi. To samé pozo

rujeme i při pozůstatku po spáleném střelném prachu.

Jatřiny potřebuje se nejvíce na dělání sirných lázní. Jak jí

možná i na mokré cestě dobýti, bylo v §. 104. ukázáno.

Kromě uvedené zde sloučeniny draslíku se sírou (třísiřenu)

stáváť ještě mnoho jiných draslíko-siřenův, to siřenův buď s vět

ším nebo s menším množstvím síry. Nejjednodušší z rozdílných

těch poměrů jest ten, kde draslík se sírou slučuje se po stejné
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vetě (DrS). Jednosiřenu toho nabude se, pálí-li se draslo-siran

s uhlím; uhlí odejme jak sirnovce tak draslenu jeho kyslík a pod

spůsobou uhlenu uprchne. Během takovým dají se všecky sirany

proměniti v siřeny.

§. 186.

Draslany jsou mrva. Draslany (slučany draslenné) zvý

šujou velmi úrodnost půdy, ony prospívají zvláště rostlinám, v je

jichž popeli, když se byly spálily, slučanů draslenných větší

množství se nalezá... Rostliny takové jsou na př. vinné réví, ze

máky, řepa a j. v. Rostlinám takovým říká se: rostliny dra

selnaté. Dokázáno je, že rostliny i v té nejtučnější půdě se

nedařej, nenalezají-li v ní s dostatek žířenů (draslenu, vápněnu

atd.), tolikéž i jistých kysní (křemenky, kosťovky, sirnovky aj. v.).

Chceme-li zvěděti, jakých kysní a žířenů, či což to samé jest,

jakých slučanů jistá rostlina na svůj vzrůst potřebuje, není třeba,

než toliko rostlinu tu spáliti, a pozůstalý z ní popel přeskoumati.

Všecky látky, co takto v popeli tom najdeme, byť jejich množ

ství sebe skrovnější bylo, musíme pokládati za podstatnou i ne

vyhnutelně potřebnou potravu téže rostliny. Schází-li

v půdě draslen, nedaří se v ní ani řepa ani víno; schází-li vápno,

nedaří se ani jetel ani hrách. Přísadou slučanů draslenných mů

žeme takovou půdu přivesti k tomu, aby nesla rostliny drasel

naté; přísadou vápna můžeme ji přivesti k tomu, aby nesla

rostliny vápnaté. Na tom zakládá se prospěch zemných takových

mrvidel, jako na př. vápna, sadry, popele, soli a j.

I obyčejný hnůj a hnojnice působěj z části i tím, že v nich

je mnoho kosťanů, draslanů i vápňanů. Kdyby na jedno a to samé

pole pořád jen řepa se sázela, nastal by v něm posléze takový

nedostatek draslanů, že by na něm víc žádná řepa nerostla. To

samé by se přihodilo, kdyby se na jiné pole rok od roku pořád

jen hrách sel: hrách by pomalu všechno rozpustné vápno z půdy

vyžil. Však nemůže-li na tomto posledním poli více žádný hrách

růsti, ale řepa by na něm rostla, poněvadž v jeho půdě je ještě

draslanů; a na onom prvním poli mohl by zase hrách růsti,

protože v něm vápno se zachovalo. Tím tedy je na jevu veliký

prospěch toho, když v oseních se střídá (střídavé hospoda

ření), jakož se nyní od moudrých hospodářů vůbec zavádí.
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S o d í k,

Natrium.

(Veta = 290. – Hmotn. = 0'9. – Zn. = So, lat. Na.)

Sůl čili sodíko-chloren = SoCh

(Kochsalz, Chlornatrium, salzsaures Natron = NaCl).

§. 187.

Pokus. Do 2°/, lotů vody nasypme lot soli: zamícháme-li,

sůl se úplně rozpustí; přidáme-li nad to ještě víc soli, z toho se

nic více nerozpustí. Opětujme ten samý pokus ještě jednou, to

liko že na místo studené, vezmeme vodu horkou: výsledek bude

ten samý. Domácí naše sůl má do sebe tu zvláštnost, že je

stejně rozpustná jak ve studené tak i v horké vodě.

Všecky skoro ostatní soli rozpouštějí se v horké vodě spíše a u

větším množství než jako v studené.

Jeden z obou těch roztoků dejme na teplé místo: v té

míře, jak se bude voda pomalu ztráceti, bude se z roztoku sůl

rašiti, to ve spůsobě pravidelných průhledných krychlí (kostek –

viz výkres v §. 181.). Druhý ten roztok vylejme však na šálek

a dejme jej, přitom míchajíce, zčerstva se svařiti : zde povstane

hrudkovitá, neprůhledná měl (zmetalé hlatě, nedohlatě). A jako

tuto v druhém případu, koná se i ve velkém při dobývání (vy

váření) naší soli; odtud její hrudkovitost.

Pokus. Dáme-li solný takový roztok za tuhé zimy ven,

povstanou v něm průhledné, sloupkovité hlatě, v nichž bude */,

vody obsaženo. Položeny na ruku hlatě ty se honem zakalej a

rozplynou na kaši, v nížto je plno malounkých krychliček po

zorovati: Pokus ten okazuje:

1) Kterak jedna a táž hmota může za rozličné teploty

i rozličný útvar na se vzíti; sůl hlatí se obyčejně (bezvodá)

v krychlích, v zimě však (slučnovodá) v sloupcích.

2) Kterak proměnou teploty i družebnost látek se mění.

V teplotě nadmrazové nemá sůl žádné družebnosti k vodě, na

budeť se krychlí bezvodých; v zimnu podmrazovém však jest

k vodě družebná, nabudeť se sloupků, složených ze soli a z vody.

3) Kterak mnohý lučebný svazek může lehce roztržen býti;

teplota ruky stačila, aby družebnost soli k vodě zrušila.
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Pokus. Palme trochu soli na platinovém plechu: sůl bude

tu praskati a z části i odletovati; co pozůstane, to konečně se

rozleje, když plech dost silně se rozžhavil. Praskání soli pochází

od malounké trochy vody (praskavé vody), která, když sůl se

hlatila, uvnitř hlatí uvázla; rozpálením voda ta se rozpíná a

hlatě trhá.

Sůl sme už dvakrát dobyli, jednou ze sodíku a chloru

(§. 125.), potom ze sody a solovky (§. 158.); složné její prviny

jsou tedy známé. Poznam její jest = SoCh. Je-li se solí i voda,

může se považovati za SoK. VCh, lépe však jest ji míti za

SoCh + VK,

§. 188.

Země a moře jsou velmi bohaté na sůl, opatřiti si jí, není

za těžké. Místy nalezá se v zemi ve spůsobu mocných rozsáhlých

ložisk (Vělička), kde není třeba než jenom ji vylamovati a na

vrch vynášeti. Sůl ta vypadá jako průhledný neb průsvítavý

kámen, i jmenuje se kamenná sůl či kruše c. V některých mí

stech nalezá se krušec ten pomíšen s kamením neb zemí (Hallein,

Išl); v takovém případu vyvrtá se do země díra až do prostřed

takového ložiska, kamž se s hůry pouští voda, která když se

byla soli dosti napila, opět na vrch se čerpá, načež pak odparem

voda její se vyhání. Mnohdes nalezají se i solné prameny. Pra

mem takový má svůj původ ze svrchní vody, jež do země sák

nouc, zde v pramen se sbírá, to v místech takových, kde solné

ložisko se nachází, načež odtud někde v nižším místě se vy

prejšťuje. -

Poněvadž solné tyto prameny obyčejně chudé bývají, t. j.

daleko míň soli v sobě obsahujou, než by obsahovati mohly, proto

hledí se z nich část vody nejprv lacinějším prostředkem vypuditi,

než by to ohněm (svářením) lze bylo, a prostředek ten jest

návan vzduchu. K tomu cíli pumpuje se solná voda na vysoké

lešení, vyložené od hůry dolů roždím, a po tom roždí pouští se

voda dolů. V pádu roztřiskuje se voda na nejdrobnější kapinky,

i poskytuje tak provívajícímu vzduchu velikého povrchu, čímž se

z ní veliká část výparem odejme. Všecka pramenitá solná voda

má v sobě rozpuštěno něco sadry. Sadra tato vybavuje se nejprv,

i jest příčinou, že roždí ono kamennou (sadrovou) kůrou se

popíná.

Jestliže takto největší díl vody návanem vzduchu se od

stranil, ostatní zbohatlá voda se vyváří, to na velikých pánvích,

při ustavičném míchání; rašící se přitom hrudkovitá sůl se vy

bírá a pak vysouší. Za vyváření osazuje se na dno tvrdá solná

kůra (pánevní kámen): kůra ta záleží nejvíce z Glauberské soli

a ze sadry; dobýváť se z ní pak Glauberská sůl. Konečně zbude

v pánvi tekutina přihouštlá, nazvaná matka, z níž se více žádná
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sůl neraší. V zbytku tom jsou obsaženy ostatní lehkorozpustné

cizé přímětky, jako na př. vápníko-chlorem, hořčíko-chloren, hoř

číko-bromen; zbytků těch používá se jednak na lázně, jednak

i na dobývání bromu.

V teplých pomorských zemích hotoví se sůl i z morské

vody; morská voda vede se tu do mělkých rybníčků, kdežto se

slunečním horkem nechá vyschnouti. Soli té říkají morská sůl.

Sůl ta má v sobě něco slučanů hořčených a je proto chuti na

hořklé; pročež musí dříve očištěna býti, prvé než se na solení

hodí. Libra morské vody obnáší v sobě as 1–1'/, lotu soli.

§. 189.

Malé trochy soli nalezají se skoro v každé pramenité vodě,

v každé zemi i v každé rostlině, sůl jest všude rozšířena. A tuto

všeobecnou rozšířenost soli měli bychom považovati za náhodu?

Nikoliv; přírodověda zajisté prospívá i tím, že ukazuje, kterak

v podivu hodném zřízení přírody nevládne náhoda, nébrž věčná

moudrost. Sůl nalezáme všude v přírodě, protože k živobytí zvířat

i rostlin, a to se rozumí i k živobytí lidskému je nevyhnutelně :

potřebna. Bez soli nelze, aby náš žaludek požité pokrmy dobře

zažil; sůl jest to nejlepší i nejobecnější koření našich pokrmů.

Zvířata nalezají sůl v mase i v rostlinách. Rostliny nabývají jí

ze země, z nížto se živěj, jakož i z deště, padajícího na zem.

Mnoho se potřebuje též soli k nakládání a zachovávání látek

zvířecích a rostlinných; sůl má do sebe tu vlastnost, že nedává

věcem se rušiti neb alespoň rušení jejich že zdlouhavějším činí.

Maso a slanečky se nasolujou; tak i stavební dříví nabývá větší

bytelnosti, když hodně slanou vodou nasáknouti se dalo, atd.

§. 190.

Sůl Glauberská či soděnno-siran = SoK. SK* + 10VK

(Glaubersalz, schwefelsaures Natron = Na0. S0° + 10 H0).

Tak jako se největší díl draslanů, drasleni draslík připravují

z drasla, tak i největší díl soďanů, soděn i sodík připravují se

ze soli. Při těchto bývá však potřeba dělati kolikrát zacházky,

aby se jich došlo, neboť sodík nepouští tak snadno od svého

chloru jako draslen od své uhelky.

První bývá při soli, že se promění v soděnno-siran.

Siran ten je nám už z předešlého znám; při hotovení solovky

(§. 157.) zůstal nám v křivuli; sůl se tu zahřívala se sirnovkou.

V obecném životě užívá se siranu toho jako léku (k po

čišťování) pode jménem Glauberské soli či Glauberky.
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Jména toho dostalo se jí od jejího vynálezce, lékaře Glau- KTD>

bera. Sůl ta nalezá se též v mnohých pramenech: v Karlo

varském vřídle, v Marianských lázních, v Bylanské vodě

(Püllnauer Wasser), tolikéž i v kotelním kamenu solivaren,

jako už při soli uvedeno bylo. Sůl ta rozpouští se snadno,

i hlatí se v čtyrhranných neb šestihranných sloupcích; chuti

jest slané, nahořklé. <Í-D

Podlé nápisu jejího (SoK. SK* + 10VK) čte se: soděn se

sirnovkou a desítkou vody; anebo ještě zevrubněji: sodíko-kyslen

se síro-tříkyslinou a desítkou vodíko-kyslenu.

Pokus. Dejme lot průhledné hlatité Glauberky na teplé

místo: ona povrchu zmoučkovatí, konečně rozpadne se na prach,

ona zpráchniví. Převážíme-li nabytou tu spraš (moučku), ona

váží sotva půl lotu. Co se z ní ztratilo, to byla voda; Glauber

ská sůl chová v sobě přes polovic své tíže hlaťní vody. Z toho

je zjevno, že vlastně tato voda to jest, co téže soli jejího útvaru

i její průhlednosti dodává; ztratí-li tu vodu, ztratí i svou podobu;

nabude jí však zase, jestliže moučka její rozpustí se ve vařící

vodě a roztok ten se pak vystydnouti nechá. Draslo jest solnatina

mokvavá, sůl jest na povětří stálá, Glauberská sůl je spraš

livá. Soli sprašlivé (prachnoucí) je potřeba chovati dobře za

tkané na chladném místě.

Pokus. Dá-li se kousek Glauberské soli na uhel a dmuchav

kou se pálí, ona se rozteče brzo, to ve své vlastní hlaťní vodě

(roztop vodný); potom však vyschne, jak mile její voda se vy

hnala; konečně zvýšeným žárem rozleje se ještě jednou (roztop

ohnivý).. Solnatiny, v nichž není žádné hlafní vody, rozlévají se

toliko roztopem ohnivým.

Pokus. Do malé baňatky nalejeme lot vody a zahřejeme na

+ 28° R.; při této teplotě hledíme ji udr

žeti – mezi tím přidáváme k ní pomalu

hlatité Glauberky, pokud se tato rozpouští.

Soli té rozpustí se něco přes 3 loty. Za

hřejeme-li teď sytý ten roztok nad to silněji,

vyraší se z něho část soli (hlatě bezvodé);

dáme-li jej vystydnouti, vyraší se z něho

též sůl (hlatě vodnaté);– nový to tedy pří

klad, kterakže změnou teploty i družebnost

vody k druhým látkám se mění. Glauberka

má ovšem do sebe tu vlastnost, že není nej

rozpustlivější při horku varovém, nébrž při

jiné nižší teplotě.

Pokus. Rozpustíme-li hlatité Glauberky ve vodě, udělá se

v ní studeno; rozpustíme-li však sprašné Glauberky, voda se

zahřeje. S tím samým úkazem potkáváme se i při sodě, jestliže

ji jednou rozpustíme hlatitou, podruhé pak vypálenou. Odkud to

1 1



1 62 Lehké kovy. Luhovci.

studeno a podruhé ten záhřev? Záležíť na tom, jestliže věc

pouze se rozpouští anebo se přitom i slučuje; při oné spraši

bylo též slučování, spraš se slučovala s vodou; ovšem že se při

tom i rozpouštěla: a však ustyd z rozpouštění byl menší nežli

záhřev ze slučby, pročež tento převládnul. Jak ostatně sloučením

se vody s nějakou látkou teplo se plodí, toho máme nejlepší

důkaz na vápně, když se hasí.

§. 191.

Sodíko-siřen = SoS

(Schwefelnatrium – NaS).

Pokus. Smíchejme špetku Glau

berské spraši se špetkou roztlučeného

uhlí a palme smíšeninu tu na uhle

dmuchavkou: sičíc sleje se smíšenina

v látku hnědou; dáme-li látku tu do

vody, ona se v ní rozpustí; roztok z ní

je barvy požloutlé. Pálením odjímá uhlí g+

jak soděnu tak i sirnovce její kyslík,

působíc s ním uhlen, jenž uprchá;

zbývající sodík a síra slučují se ve

spolek v sodíko-siřen (v jatřinu sodíkovou).

Přikapeme-li k roztoku téže jatřiny solovky neb rozředěné

sirnovky, plodí se smrad po vodíko-siřině, právě tak jako při

jatřině draslíkové. Dáme-li roztok ten na sklené tabuli seschnouti,

nabudeme v prvním případu (po solovce) krychlovitých hlatí sol

ných, v druhém pak případu (po sirnovce) sprašné kůry Glau

berské.

>

§. 192.

Soda čili uhlam soděnný = SoK. UK* + 10VK

(Soda, kohlensaures Natron = Ma0. C0° +- 10H0).

Slučan ten čte se zevrub: sodíko-kyslen s uhlíko-dvékyslinou a desítkou

vodíko-kyslenu.

Pokus. Spůsobme si ještě jednou takový sodíko-siřen, spů

sobem to právě vyloženým, i nechajíce při něm částky uhlí, co

na něm byly uvázly, dejme jej do moždíře i utřeme asi s tolikem

křídy dohromady: smíšeninu tu palme opět pomocí dmuchavky.

Povstalá z toho speklina dá se zvařiti do vody, a voda ta se pak

přecedí. Na cedidle ostane šedý rmut, který, polejeme-li jej

solovkou, zavání siřinou: jest to vápníko–siřem. Zcezený pak

mok, odkouří-li se a vyleje na skleněnou tabuli, ostaví po sobě

bílou solnatou měl; a skoumáme-li měl tu, ona působí žírně, sičí



Sodík. - 1 63

se solovkou, aniž páchne, slovem: jest to uhlan soděnný čili

soda. Síra přestoupila k vápníku křídy, uhelka pak a kyslík od

křídy přidaly se k sodíku.

sodík . . . . . .

sira · ;, VpS & SoK

Křída ) "P" ; vápník . . . . SOK. UK*.

! uhelka . . . . . . . . . . . . . .

Jak viděti v lučbě jest jako v pospolitém lidském životě,

mnohdy se dojde oklikou, čeho by přímou cestou nedošel. Okli

kou takovou hotoví se ze soli soděn. Sodík je daleko družeb

nější ke chloru nežli ke kyslíku; převesti sůl upřímo v pouhý

soděn (sodíko-kyslen), to nejde; převesti ji však v siran soděnný,

to jde, to se dovede sirnovkou. Sirnovku tu však potom odehnati,

to přímým spůsobem opět nelze: rozrušíme ji tedy, t. j. rozrušíme

i soděn i sirnovku, odženouce jejich kyslík, a pozůstalou pak síru

odstraníme jiným kovem, t. vápníkem, jenž se sírou dává slou

čeninu nerozpustnou. Teď ale nemáme pořád ještě žádného pou

hého soděnu, nébrž soděnu spojeného s uhelkou (uhlanu): a však

nhelka, jak známo, je kyseň tak slabá, že se dá jinými kysněmi

lehko odstaviti anebo páleným vápnem odejmouti.

Soda (uhlan) je ostatně svými vlastnostmi velmi příbuzna

draslu (uhlanu), pročež se jí také s dobrým prospěchem na místo

drasla používá, to k praní a bílení, tolikéž i k robení skla a mýdla.

Ze soli hotoví se teď soda v mnohých fabrikách. Jsouť fabriky,

že do roka 10–12.000 centů sody zhotovují. Spůsob při tom je

ten samý, jako svrchu udáno, toliko že ony dva postupy, jež sme

každý pro sebe uvedli, odbývají se v jednom; k soli Glauberské

přidá se totiž kromě uhli hned i křída neb vápenný kámen, načež

se smíšenina ta pálí. Pálení takové děje se ve velikých pecích.

Zde jest taková pec vyobrazena, to v průřezu na dýl. V peci samé

Sodíko–siřen

#

|

%
| #

2 = 2 2

není oheň založen, nébrž před pecí, ve zvláštní místěji; F ukazuje

na rošt, skrze nějž povětří do ohně táhne; plamen z nístěje šlehá

do pece. Pec sama jest rozdělena na tři díly či komory, pře

pažené nízkými zídkami (můstky) od cihel; písmeny A, B, C ko

mory ty naznačujou. V první komoře A jest výhřev nejsilnější,

odtud táhne plamen do druhé komory B i do třetí C, odkudž pak

komínem 0 uchází. První a druhá komora jsou cihlami vydlážděné,

11*
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třetí pak je vespod vyzděna na způsob kotliny, stropem této

komory jest dno železného kotle D. Po straně každé té komory

jsou dvířka, skrze něž se do vnitř nasazovati a pak vypálené

vyhrabávati může. Smíšenina soli Glauberské s roztlučeným vá

penným kamenem a uhlím nasazuje se nejprv do komory druhé

(B), kdežto se napaluje, odtud pak přendá se do komory první

(A), kdež se dopaluje (rozlučuje). Vypálené se pak vyhrabe, roz

pustí, přecedí a zcezené (roztok sody) dá se do kotle D, kdežto

se z něho větší část vody vyžene; načež se spustí do kotliny

spodní, kde se soda do suchosti odkouří. Pec taková jmenuje se

pec pálací (Flammenofen), protože tu pálení neděje se palivem

samým, nébrž pouze plamenem, táhnoucím přes můstek. Při pecích

těch je ten veliký prospěch, že mezi pálenou věc nedostává se

z paliva žádného popele.

V některých pomorských krajinách dobývá se soda též z po

pele rostlin morských (kelp, varek).

V sodě je soděnu i uhelky stejná veta. Soda prodává se

dvojí: buď hlatitá, kdežto v sobě zavírá více než polovic vody

(10 vet), při tom snadno prachnoucí; anebo pálená (kalzinirt),

t. bezvodá. Tato je arci, je-li jinak čistá, víc než ještě jednou

tak vydajná jako onano hlatitá.

Ve vodě se soda rozpouští lehko. Některé léčivé prameny,

na př. Karlovarské vřidlo, držejí v sobě veliké množství sody roz

puštěné. Karlovarská sůl, ježto se dobývá vyvářením tamější vří

delné vody, je smíšenina uhlanu i siranu soděnného,

Dvéuhlan soděnný = SoK. 2UK* + VK

(zweifach kohlensaures Kali = Na0. 2C0° + H0).

Slučan tento rozpouští se tížej nežli předešlý; užíváť se ho

na mnoze na sodové (šumivé) prášky (Brausepulver), protože

s kysněmi ještě jednou tolik uhelky vydává co soděn jedno

uhelný (soda). Na sodový takový prášek vezme se vínovky a

onoho dvéuhlanu po stejném díle; vsype-li se smíšenina ta do

vody, utvoří se vínan soděnný a uhelka ujde. Jsa pálen, chová se

dvéuhlan ten rovně jako dvéuhlan draslenný.

§. 193.

Soděn (sodíko-kyslen) = SoK

(Natron, Natriumoxyd = Na0).

Odejme-li se sodě její uhelka, vybaví se soděn. Vybavení

takového docílí se pomocí živého (páleného) vápna, s nímžto se

roztok sody svaří; dění je při tom to samé, jako při hotovení

draslenu udáno bylo (§. 175.). Roztok takový nazývá se louh

so děnný či louh žíravé sody. Odkouřením téhož louhu nabude

se s oděnu suchého. Soděn ten zavírá v sobě tak jako draslen
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1 vetu vody, jíž jej nelze ani tím nejprudším pálením zbaviti.

Proto je pravěji soděn ten nazývati so děnno–vodan (SoK. VK).

Soděn ten působí žíravě, dává s mastnotami mýdla a to mýdla

tvrdá, s pískem roztopen: sklo. Žířenem jest velmi mocným, po

dobně jako draslen; v průmyslu dává se mu za našich časův

v mnohém přednost před draslenem.

§. 194.

Sodík, Natrium = So, lat. Nu.

Odejme-li se soděnu jeho kyslík, nabude se pouhého so

díku, sodíkového kovu. Kov tento vydobývá se stejným spůsobem

jako draslík, jemuž také na nejvýš je podoben. Rozdílu mezi

draslíkem a sodíkem je leda jen toho, že tento ve své účinnosti

není tak příliš prudký jako onen; hozen do studené vody, slučuje

se sodík arci též kvapně s kyslíkem vody, ale však beze všeho

plamene; ač hodí-li se do horké vody, tu prchající vodík přec

se zapálí i hoří plamínkem žlutým.

A teď sme prošli celou řadu sodíkových slatí; počnouce

s nejobecnější sloučeninou sodíkovou (solí), došli sme posléze

jednoduchého sodíku samého. Postupem tím musí se jíti, chce-li

se jedna neb druhá z těchže látek dobýti. Ohlédneme-li se v krát

kosti nazpět, byl postup ten následující: Ze soli čili sodíko-chlo

renu stal se siran soděnný, z toho uhlan soděnný, z toho soděn

a konečně sodík. - -

O ostatních slučanech soděnu s kysněmi promluvíme v ná

sledujícím.

§. 195.

Kosťan soděnný (phosphorsaures Natron).

Pokus. Lot sody, rozpuštěné ve vodě, zasytíme kosťovkou,

nabytou z kostí (vápnatou): zplodí se kosťan vápenný, jenž z roz

toku vyráží; kosťam ten odmísíme přecezením a zcezené pak od

kouříme až do objevení-se škraloupu; ze stydnoucího moku vy

rašej se hlatě průhledné, v nichž přes polovic je obsaženo vody

(hlatní). A to jest soděnno-kosťan. Kosťan ten snadno prachniví,

a s roztokem stříbřitým dává žlutý kal.

Pokus. Nabytého tu kosťanu soděnného dáme několik kousků

na teplém místě zprachněti, načež spraš tu v porcelánovém ke

límku pálíme až do žeřava. Dáme-li ji takto

vypálenou potom vystydnouti a vystydlou roz

pustíme ve vodě, i pak odkouříme, nabudeme

tím kosťamu, v němž bude mnohem méně vody

nežli v předešlém, který na povětří neprach

_niví a s roztokem stříbřitým dává kal bílý.
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Kosťan ten nazývá se pálený kosťam (palikosťan) soděnný

(pyrophosphorsaures Natron). Z příkladu toho je opět viděti,

kterak pálením oslabuje se družebnost vody k jiným látkám;

viděti je též spolu, kterak je věc ve svých vlastnostech hned

jinačí, jestliže je s méně nebo s více vody slučno spojena.

§. 196.

Dusan (sanytr) soděnný = SoK. DK*

(salpetersaures Natron = Na0. N0°).

Pokus. V málu horké vody rozpustíme lot sody a zasytíme

ji (do srovnání) dusnovkou: odkouří-li se na to roztok až do

×škraloupu, vyrašej se z něho stydnoucího hlatě klen

| / čovité (Rhomboèder), a to jest soděnno-dusan či sa

Z/. nytr soděnný (Natronsalpeter). Dán na žhavé uhlí, praští

jako sanytr draslenný, toliko že váhavěj; ostatně je mu co nej

více podoben. - * -

Sanytru toho nalezají se v Americe (v Chili) veliká ložiska

v zemi, odkudž se ho celé koráby do Evropy přivážejí pode

jménem Chilského sanytru. Používáť se ho na místě drahého

sanytru draslenného na hotovení dusnovky i jiných slučanů du

snovčiných. Na hotovení prachu se však nehodí, protože prach

z něho snadno vlhne a pak zdlouhavě vybuchuje.

§. 197.

Bledan soděnný čili bledna = SoK. 2BlK* + 10VK

(borsaures Natron, Borax – Na0. 2B0° +- 10H0).

Co u kupců se prodává pode jménem boraksu, tvrdé ty bez

barevné, obyčejně bílou spraší pokryté hlatě, ty jsou sloučenina

soděnu s bledovkou (bledna). Bledovka je na mokré cestě kyseň

velmi slabá; odtud pochodí, že bledovka rovně jako uhelka není

s to, aby žíravou povahu soděnu zcela zakryla: roztok bledny

je chuti louhovité, a červený papír se v něm modří. V hlatích

bledny je skoro polovic jejich tíže pouhá voda (hlatní).

Pokus. Trochu utlučené bledny, nachycené na platinový

–-6 drát, palme před dmuchavkou: hlaťní její

voda bude ucházeti, a bledna zbubří tím

v hmotu kyprou jako houba; pálíme-li ji dále, ona se posléze

sleje v průhlednou perličku sklenou. Na to navlhčíme perličku

tu trochu na jazyku, vstrčíme ji do olovného klejtu, aby se ho

něco na ni nachytilo, i pálíme ji opět nahnaným plamenem (dmu

chavkou), to koncem zevního plamene: oloven se rozpustí, per

lička zůstane přitom bez barvy i průhledná. Učiníme-li po té

opět tu samou zkoušku s blednou, na místo olovenu vezmeme

však jiných kovo-kyslenů jeden po druhém: z kyslenů těch se
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rovněž každý rozpustí, ale perlička se od nich zbarví, od

každého jináč, od železence a surmence rudě, od měděnu a bar

vence (Chromoxyd) zeleně, od ďasence (Kobaltoxyd) modře,

od mála burelu fialově, od mnoha burelu hnědo-černě atd.

Tak jako zde, chovají se tytéž kysleny, natřou-li se na sklo,

na porcelán neb jiné hrnčené nádobí, a pak se pálej až do jejich

roztopení. Barvy ty nazývají se barvy do ohně či barvy skelné

neb porcelánové; jsouť to kovo-kysleny, slučující se s bledovkou

neb křemenkou.

Poněvadž bledna umí tak dobře kovo-kysleny rozpouštěti,

proto se jí v lučebnictví užívá na mnoze k seznámí kovo-kyslenů,

to použitím dmuchavky; v řemeslnictví pak užívá se jí na spá

jení čili letování kovů.

Pokus. Držme měděný krejcar po

mocí kleštiček nad plamen líhový, a dejme *

naň kousek cínu a železný drát: cín se ..

sice roztopí, ale nechytí ani na měd ani

na železo. Nyní učiňme ten samý pokus

ještě jednou, měděný peníz však, jakož

i drát, potřeme kašičkou z bledovky a

vody: účinek bude z toho docela jiný, rozteklý cín spojí se jak

s drátem tak i s mědí, a když vychladne, bude drát ke krejcaru

přiletován. Výklad toho je jednoduchý: kov spojí se s kovem,

jen když povrch jejich je čistý, lesklý; čistota povrchu však se

tratí, když kov se rozžhaví, protože vzduchovým kyslíkem po

vrchu se pokysluje: kyslen ten odjímá se však blednou, která,

když se roztopí, s ním se slučuje.

Bledna nalezá se hotova v některých jezerách v Asii (Tin

kal); nyní se však hotoví na mnoze též z bledovky, dobývané

z některých parních pramenů v Italii, ježto se pak soděnem za

sycuje. -

§. 198.

Sklo (křemenka se žířeny).

Jak sme viděli, bledovka dává se soděnem slučany, ježto

v horku nabývají spůsobu skla. To samé umí i křemenka, která

vůbec bledovce je velmi příbuzna; křemenka slévá se ve sklo

netoliko se soděnem, ale i s mnohými jinými žířeny, na př.

s draslenem, vápněnem, olovnem, železnem a j. v. Co v obecném

životě jmenujeme sklo, polev (Glasur, email), škvar, trusky,

to všecko jsou takové slučany.

Pokus. Roztopme na platinovém drátě trochu drasla neb

sody před dmuchavkou, a k tomu pak přidejme drobet na jemnou

měl utřeného písku: povstane sičení a později sleje se to v per

ličku. Vzalo-li se jen málo pískové měli, dá se povstalé z toho
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sklo ve vařící vodě dlouhým vařením rozpustiti, a sklo takové

jmenuje se sklo vodní (Wasserglas – §. 176.); jest to draslenno

neb soděnno-křeman vícežírný. Vzalo-li se však více písku, po

vstane z toho draslenno- či soděnno-křeman vícekysný (saures

kieselsaures Kali oder Natron); a křeman ten rozpouští se ve

vodě jen velmi málo. Docela nerozpustným, to nerozpustným jak

ve vodě tak i v kysních stane se sklo teprv tehdá, když se mu

kromě draslenu neb soděnu přidalo ještě jiného trupelnatého neb

kovového žířenu, na př. vápněnu neb olovnu. Tím spůsobem ho

toví se obyčejné sklo ve sklených hutích.

Látky, kterých se hlavně na dělání skla potřebuje, jsou:

a) křemen, křesací kámen neb písek, b) draslo neb dřevěný

popel, c) soda neb Glauberská sůl, d) vápno či křída, e) olovný

klejt neb minium. Všecky tyto látky co nejlépe rozmělněny smí

chají se dohromady, a nasypány do pánve pálej se v peci dotud,

až dokonale dohromady stekly. Steklina ta je pak jako vosk,

dadouc se táhnouti, ohýbati, líti, do forem tlačiti, krájeti, vydmouti,

z krátka jí se může dáti tvar jakýkoliv; vystydnouc pak skřehne

a stvrdne. Aby však křehkost skla poněkud se zmírnila, na to je

potřeba, aby zhotovené skleněné věci co nejzvolněji chladly.

Rychle schladlá sklenice praskne kolikrát už tím, když z teplé

světnice vynesla se ven. Vadu tuto, povstalou z nedbalosti sklár

níka, možná poněkud napraviti tím, že skleněná taková nádoba

dá se do vody, a pak ponenáhlu až do varu se zahřívá, načež se

opět velmi zponenáhla stydnouti nechá.

Na barvení a malování skla potřebuje se oněch v ohni

stálých skelných barvidel (§. 197.). Bílá mlékovitá barva, jako ji

vídáme při lampách na skleném jejich klobouku, tak i na ciferní

kách hodinkových, ta se dodává sklu přísadou jemné moučky

z pálených kostí (Knochenerde) anebo přísadou kyslenu cínového.

Obě tyto látky nerozpouštějí se, ony jsou jen pouze kalnými

přímětky skla, podobno jako když do vody namíchá se křídy,

kterouž se voda na bělo zakalí. – Sklo se brousí pískem a šmir

glem, leští se železincem a tryplem, leptá se kazinou, vrtá zlá

maným pilníkem, omáčeným častěji v terpetynovém oleji.

Sklo se rozděluje hlavně na dvojí druh:

1) Na sklo vápnaté či české, složené z draslenu neb

soděnu, vápna a křemenky.

2) Na sklo olovnaté, složené z draslenu, olovemu a kře

menky.

V sprostém sklu na láhve nalezá se kromě oněch, v 1) uve

dených látek též něco železo-kyslenu, to buď železince, od něhož

je hnědo-žlutě zbarveno, anebo železenu, od něhož má barvu

zelenavou, až i přičernalou. Železo to pochází z nečistých látek,

jakých se bere na dělání „sprostého skla (ze žlutého písku neb

z dřevěného popele). -
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Sestavení sloučenin draslíkových a sodíkových.

Kovy: Draslík.

Kysleny:

Draslen, žíravé či živé draslo.

Siřeny: Draslíko-siřen či jatřina.

Soleny: Draslíko-chloren.

Draslíko-joden.

Slučany kyslíkové:

Uhlan draslenný či draslo.

Dvéuhlan draslenný.

Chloran draslenný.

Dusan draslenný či sanytr.

Siran draslenný.

Dvésiran draslenný.

Křeman draslenný čili sklo.

Křeman draslenný vícežírný

čili sklo vodní.

Vínan draslenný.

Dvévínan draslenný či vinná

sůl.

Dvouslučany vínovčiné.

Dvéšťavelan draslenný či sůl

šťavelová.

Octan draslenný.

Sodík.

Soděn, žíravá či živá soda.

Sodíko-siřen či jatřina sodíková.

Sodíko-chloren.

Draslíko-joden.

Uhlan soděnný či soda.

Dvéuhlan soděnný.

Dusan soděnný či sanytr Chilský.

Siran draslenný čiGlauberská sůl.

Dvésiran soděnný.

Sirnatan soděnný.

Kosťan soděnný.

Křeman soděnný čili sklo.

Bledam soděnný čili bledna.
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Č p a v ek,

Ammoniak.

(Veta = 213. – Hmotn. [jako plynu] = 0,6. – Zn. = DV°, lat. NH°.)

§. 199.

Pokus 1. Vezmem 40 gramů jemných železných pilin, smí

cháme je dokonale se 2 grany suchého draslenu (vodanu draslen

ného), a davše tu směs do dloužky, pálíme ji, jako z přidaného

výkresu viděti. Ucházející

z nejprva vzduch necháme

ujíti, později pak vyvinující

se plyn schytáme do jima

dla; přijdeme-li k témuž

plynu s hořící loučí, on se

zapálí: jest to vodík. Vodík

ten pochází z vody, obsa

žené v draslenu, kyslík vody

té sloučil se se železem.

Draslen jest zde jen na to,

aby vodu při sobě zadržel

až do horka žeřavého, kde

teprv vodní kyslík se žele

zem se slučuje. Voda sama S

o sobě nedala by se zahřáti nad 80° R.

Pokus 2. 40 gramů železných pilin a 2 gramy sanytru pálíme

na ten samý spůsob: nabudeme větřiny, v níž hořící louč shasne,

větřina ta jest dusík. Dusnovce vedlo se zde jako vodě, železo

odjímalo jí její kyslík, a druhý složník její, dusík, vylučoval se

tudy a prchal.

Pokus 3. Nyní oba ty pokusy zahrňme v jeden, palme totiž

80 granů železných pilin spolu s 2 grany draslenu a 2 gramy

sanytru, a to třebas jen v otevřené dloužce: zde nebude se vy

víjeti ani vodík ani dusík, alebrž sloučenina z obou, to větřina

zápachu velmi ostrého, štiplavého, rovně jako od čpavkové vody

(Salmiakgeist). Proužek navlhčeného červeného papíru, držen

v onu dloužku, zmodrá: větřina ta jest tedy povahy žírné; pro

její čpění nazýváme ji čpavek. Jak viděti, čpavek jest slouče

nina vodíku s dusíkem. Obé těchto látek nesloučí se však
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dohromady, leda jen v okamžiku svého odsazení; kdyby teprv

později se setkaly, kde už zvětřely, tu více se nesloučej.

Ve čpavku je sloučeno 1 veta dusíku s 3 vetami vodíku,

poznam čpavku tedy jest = DV*. Ze 3 měr vodíku a 1 míry du

síku nenabudeme však 4 míry čpavkového plynu, nébrž jen

2 míry. Čpavkový plyn zajímá jen polovic tak velký prostor, jako

zajímaly prvé složné jeho látky; sloučením smrštily se tytyž na

polovic. Při tvoření vody (vodního plynu) z jejích prvin obnášelo

smrštění takové */, (§. 70).

§. 200.

Čpavek z přehánění suchého. Čpavek se plodí i pá

lením ostatků zvířecích, když pálení to děje se v uzavřité nádobě,

kamž vzduch nemá přístupu. Ve zvířecích takových látkách nalezá

se vždy něco dusíku a vodíku: v okamžení, kde dusík a vodík

korkem se vybavujou, slučujou se u čpavek.

Pokus. 2 loty na hrubo roztlučených kostí pálíme v baňatce

tak dlouho, dokud z nich jaké větřiny se vyvinuje. S baňatkou

je skrze kolenku spojena

sklenka (jaké se užívá na

opodeldok), naplněna as

na prst vysoko vodou a

postavena do studené vo

dy, aby lépe se schla

zovala. Do korku téže

sklenky zasadila se tru

bička druhá, nahoře i dole

otevřena, to proto, aby

*#*#*= skrze ní mohly ucházeti

==“_# plyny, kterých voda se

nechápe. Ucházející tyto plyny jsou zápachu ošklivého; zápach

ten zmizí však, jak mile plyny ty se zapálej. Zapáleny hořej

plamenem jasným, tak jako svítiplyn, dobytý z kamenného uhlí,

jemuž ostatně ve svém složení velmi se rovnají. Ve sklence

osazuje se při tom jakýsi hnědo-černý, smradlavý olej, jenž jest

jako dehet (Theer). Olej ten odmísí se od ostatní vodnaté teku

tiny přecezením skrze pijavý papír, jenž se dříve vodou byl na

vlhčil. Ovšem že zcezená tekutina není pak ještě docela čistá,

něco onoho oleje zůstalo v ní rozpuštěno, od čehož podržuje

tekutina hnědou barvu i zápach velmi ošklivý. Však kromě tohoto

zápachu je z tekutiny též pozorovati štiplavé čpění čpavkové;

čpavek dává se rovněž znáti vnořeným do sklenky červeným

papírem, jenž se tudy modří.

Přilejme k čpavkovému tomu moku trochu vápenné vody:

mok se zakalí, a čpění čpavku je silnější. Zakalení to pochodí od

uhlanu vápenného; čpavek totiž nenachází se v moku samoprost,
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nébrž sloučen s uhelkou. Uhelka plodí se při každém pálení neb

uhelnění živočných látek; zde však naskytá se jí na čpavku žířem,

s nímžto se slučuje.

Při draslu a sodě shledali sme, že žířité vlastnosti draslenu

a soděnu není uhelka s to, aby zcela zakryla, žírnost jejich pro

ráží; podobně jest to i se čpavkem: ačkoliv s uhelkou sloučen,

přece čpí štiplavě a působí žírně.

Druhdy potřebovalo se smradlavého, hnědého onoho moku

jako domácího prostředku pro pocení; v líkárnách říkali mu:

liquor cornu cervi (něm.: Hirschhorngeist), mok z jeleního rohu,

protože jej na místo z kostí z jeleních parohů připravovali. Z té

samé příčiny nazývali z téhož moku dobytý nečistý, suchý

uhlan čpavkový: sůl z jeleního rohu (sůl čpavková).

Čpavkový tento uhlan je těžko očistiti od jeho smradla

vého oleje; lehčeji jde to, promění-li se dříve ve čpavek vodíko

chlorový. *

§. 201.

Salmiak či čpavek vodíko-chlorový = DV*. VCh

(Salmiak, salzsaures Ammoniak = NH3. HCl).

Pokus. Nabytý v předešlém pokuse čpavkový mok zasytíme

do srovnání solovkou, načež jej s trochem zvířetského uhlí va

říme a pak přecedíme. Procezený mok jest teď méně barevný,

protože velká část jeho barvicích látek do uhle se vtáhla (§. 84).

Byv dosti odkouřen, dává pohnědé hlatě, ježto opětným roz

puštěním a převařením s uhlím na konec docela se učistějí.

Před časy hotovila se tato solnatina v krajině Ammonii

v Africe, to z velbloudího trusu, odtud dostalo se jí latinské

jméno sal ammoniacum, z čehož zkráceně povstalo jméno: sal

miak. V salmiaku, jakož i v ostatních slučanech čpavkových

(kromě uhlanu) je čpavek tak dokonale zajat, že se nikterak

svým zápachem znáti nedává.

Zkoušky se salmiakem.

Pokus 1. Dejme trochu salmiaku na platinový plech a držme

jej nad líhový kahan: salmiak bude prchati ve spůsobě bílého

dýmu i rozprchne se docela. Všeliké slučany čpavkové jsou

v horku prchavy. Schytá-li se dým ten v studenou nádobu, on

se tu osadí ve spůsobě tuhé prosvítavé hmoty, která velmi těžko

na prach utříti se dá. Ve spůsobě této prodává se nejvíce sal

miak; takto slove salmiak přehnaný.

Pokus 2. Nasypme trochu salmiakového prášku do vody,

do níž sme dříve teploměr vstavili: salmiak se tu rozpustí brzo,

a rtuť v teploměru klesne při tom velmi. Tím spůsobem možná

schválně spůsobiti zimno.



Čpavek. 173

Pokus 3. Utře-li se salmiaku s páleným vápnem nebo dra

slenem dohromady, povstává z toho silné č p ě n í č p a v ku;

vápněn neb draslen odňaly čpavku jeho solovku. Smíšeninou tou

naplňují se láhvičky, jichž někteří potřebujou na čichání.

Pokus 4. Na čistý měděný krejcar

položme as jako čočka veliký kousek

cínu a držme jej nad líhový kahan: cín

se rozleje, hadříčkem můžeme jej po

krejcaru rozetříti, ale on nechytí. Nyní

však ten samý pokus opětujme ještě

jednou, při tom ale na krejcar nasypejme

spolu trochu přehnaného salmiaku: cín teď chytí a dá se stejně

rozetříti. Na tom záleží pocínování a spájení (letování). So

lovka sloučila se tu s mědi-kyslenem, povstalým z pálení, a čistá

pak měď mohla se spojiti s cínem. Odtud také pochodí zápach

čpavku, jenž při každém cínování je pozorovati, nebo čpavek se

tudy odsazuje a prchá. Ze salmiaku hotoví se obyčejně čpavek,

jakož i ostatní slučany čpavkové.

Čpavková voda = DV° + voda

(Salmiakgeist = NH° + aqua).

§. 202.

Pokus. */, lotu čpavku a */, lotu hašeného vápna dají se

do baňatky, polejou se 3 loty vody a pak pomalu zahřívají:

vápněn odjímá salmiaku

jeho solovku, a čpavek

uchází. Vycházejícztru

bice, podnáší se do vý

šky, protože je skoro

o polovic lehčí nežli

vzduch; při tom modří

červený lakmusový pa

pír, a držíme-li do něho

g kus papíru, navlhčeného

solovkou, dělají se okolo

E- "# papíru husté, bílé páry

W&*s| | # salmiakové.

Založíme-li nyní na konec kolenky láhvičku, naplněnou as

2 loty vody, tak aby kolenka až skoro na dno sahala, bude se

čpavkový plyn ve vodě chytati a nabudeme tím čpavkové

vody (Salmiakgeist). Jedna míra vody může víc než 600 měr

čpavkového plynu v sebe pojmouti. Tím ale, že čpavkový plyn

na tolik se shusťuje, plodí se mnoho tepla; proto je potřeba,

aby jímadlo stálo v studené vodě, by se schlazovalo.
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Dobře bude, jestliže do baňatky skrze její korek zapustila

se rovná, nahoře i dole otevřená trubice, to proto, aby z jímadla

nemohla voda nazpět vstoupiti, kdyby snad náhodou výhřev

oslábnul. Trubice musí však sáhati až na dno baňatky, jinak by

sic skrze ní čpavek ucházel.

Čpavková voda je lehčejší nežli voda čistá, a to tím leh

čejší, čím více čpavku v sobě zavírá. Nořidlem možná tedy velmi

dobře přezvěděti její sílu či bohatost na čpavek. Čpavkové vodě

říkají též čpavek žíravý (Aetzammoniak, kaustisches Ammoniak).

§. 203.

Čpavek vodíko-sirný = DV". VS

(Schwefelwasserstoff = Ammoniak, NH°. HS).

Pokus. Nasaďme si na vodíko-siřinu, tak jako v §. 107.

udáno bylo, na místo ale co do pouhé vody, pouštějme plyn do

vody čpavkové, to tak dlouho, pokud ho voda co pojímá. Napitý

takto mok dlužno chovati v dobře zatkané láhvi, neboť mělo-li

by k němu povětří přístupu, on by sežloutnul. Mok ten jest jedno

z nejdůležitějších lučebních skoumadel, jakož později šíře uká

záno bude.

§. 204.

Uhlan čpavkový = 2DV*. 3UK* +2VK

(kohlensaures Ammoniak = 2NH°. 3C0° +- 2H0).

0 surovém nečistém uhlanu čpavkovém byla už řeč; čistý

uhlan čpavkový hotoví se ze salmiaku a z křídy přeháněním.

Pokus. Vezměm lot křídy a '/, lotu salmiaku,

a smíšeninu z nich vysypme do půlžejdlíkové sklenky

s tenkým dnem, sklenku tu postavme v pískovou lázeň

a kahanem zahřívejme. Jak mile začne to čpěti, při

klopme na první sklenici jinou něco větší sklenici

práznou: v hořejší sklenici budou se čpící ony páry

srážeti v látku bílou. Vzájemňou výměnou povstal zde

uhlan čpavkový, jenž prchá a v druhé sklenici se sráží,

a vápníko-chloren, jenž na místě ostává, poněvadž není

prchav.

• • ) uhelka . . . . . . . . . . . . . . . . .

* : : ; „e #: .:
"" i kyslik | vodu [ vápníko- [ uhlan
solovka ) vodík “ ( chloren | čpavkový.

Salmiak . | chlor . . . . .

čpavek . . . . . . • • • • • • • • • • •
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Uhlan čpavkový (pravěji: půldruhouhlan čpavkový s dvojkou

vody) jest hmota bílá, čpavkem silně páchnoucí, ježto na povětří

ještě více uhelky si přibírá, obracujíc se tudy v dvéuhlan čpav

kový. Půldruhouhlanu toho potřebuje se začasté místo kvasnic

na zadělávání těsta, na př. perníkového, aby pečivo hodně vzchá

zelo; horkem totiž proměňuje se týž uhlan v páru a dobývajíc

se z pečiva ven, dělá je kypré a dírkovaté.

Z uhlamu čpavkového dá se lehko jiných čpavkových slu

čanů nabýti, to tím, že se uhelka jeho vystřídá (odsadí) buď sir- -

novkou, dusnovkou, octovkou neb jinou kysní. -

§. 205.

Čpavek z hnijících věcí. Kdykoliv něco hnije, vždy

se z toho vyvinuje čpavek. Hníti mohou však jen věci rostlinné

neb zvířetské; je-li v nich spolu dusík, jako že skoro vždy jest,

tedy hnitím jejich povstává čpavek, t. uhlan čpavkový. Tuším, že

každý zná, jak to v chlévích čpí, to zvláště v chlévích na koně

a ovce, tolikéž i na záchodech a z hnojišť: toť uhlan čpavkový,

povstávající zde z hnijících výkalů zvířetských aneb člověčích.

Postavíme-li na místo, kde to tak čpí, misku se solovkou

anebo s rozředěnou sirnovkou, čpění to ztratí se dost brzo, ze

solovky udělá se při tom salmiak, ze sirnovky siran čpavkový.

Na těchto kysních máme tedy jednoduchý i laciný prostředek,

abychom taková místa z jejich smradu očistili.

Uhnilý moč má do sebe tolik uhlanu čpavkového, že ho po

třebujou na místo mýdla k praní vlny (u soukenníků), tolikéž

i k hotovení salmiaku (u Vídně v Nussdorfě).

§. 206.

Uváživše to všecko, co sme při zvířetských látkách vzhle

dem na jejich dusík shledali, musíme se věru podiviti rozdílnému

chování dusíku, t. jak jeho družebnost k jiným prvinám rozdílná

bývá.
y Dusík, obsažený v živočných látkách, slučuje se:

S vodíkem ve čpavek při obyčejné teplotě (hnitím).

S kyslíkem v dusnovku při obyčejné teplotě, za přítom

nosti silného nějakého žířenu (dělání sanytru v rumovištích).

S vodíkem ve čpavek v horku, za nepřístupu vzduchu

(suché přehánění).

S uhlíkem v blavek v horku, za nepřístupu vzduchu a

v přítomnosti nějakého bezvodého žířenu.

S vodíkem ve čpavek v horku za nepřístupu vzduchu a

v přítomnosti nějakého vodnatého žířenu. -

Uprchá' nesloučen v silném horku za volného přístupu

vzduchového (při dokonalém spálení).
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§. 207.

Všecko, v čem je čpavek, jest výborná mrva na

pole. Čpavek jest ta nejhlavnější i nejplatnější látka v rozdílných

mrvách a v hnoji; protož každý hospodář s dobrou se potáže,

hledí-li, aby mu z jeho hnoje a hnojnice žádný čpavek neucházel.

Ucházení to může zameziti tím, že čas od času kropí svůj hnůj

neb hnojnici rozředěnou sirnovkou, anebo je potrušuje sadrou,

kdežto se pak plodí siran čpavkový, který při obyčejné teplotě

není prchavý.

Hnijou-li kosti, tu z jejich klihovatiny tvoří se rovněž uhlan

čpavkový; a v tom záleží druhý blahý účinek (§. 148.), jejž

mouka z kostí vydává, bylo-li ní pohnojíno.

Rostliny, rostoucí na divoce, beze všeho mrvení, ty nabývají

čpavku jen tolik, co jim ho vzduch poskytuje; polnímu našemu

osení dodává se však čpavku přes to ještě mrvením. Tím dá se

z části vysvětliti daleko větší úrodnost pole mrveného v po

rovnání k poli nemrvenému.

Povšimneme-li si tvoření a působení čpavku v přírodě, tu při

něm shledáváme ten samý postup, ten samý koloběh jako při

uhelce i vodě, obou to druhých hlavních potrav rostlinstva.

Opravdu mysl naše žasne, povážíme-li, jak prostým spůsobem

prozřetelnost boží spojila smrt se životem. Hnitím a trouchně

ním obrací se mrtvá zvěř a rostliny v uhelku, vodu a čpavek;

a z těchto, můžeme říci shnilotin, povstává zase to nesčíslné

množství rostlin, jimižto naše země se odívá.

Mrť zvířecí ) •–> UK* *-* rostliny

a rostlinná ) •–> DV* •–> | živoucí.

§. 208.

Veliká příbuznost čpavku k draslenu a soděnu zavdala pří

činu k domnění, že ve čpavku vězí as také jakýsi kov, jako

v draslenu a soděnu. Mohla-li z dusíku a uhlíku povstati látka,

blavek, jenž se zrovna tak chová jako nějaká prvina, jako chlor,

není tudy nemožné, by z dusíku a vodíku utvořila se látka, jejíž

spůsob je ten samý jako nějakého kovu, jako draslíku. Složitou

takovou kovinu však ze čpavku nebo z jeho slučanů vydobýti,

to se posud nezdařilo; nicméně ale pokládají mnozí lučebníkové,

že ve čpavku skutečně taková kovina vězí, složena z 1 vety du

síku a 4 vet vodíku (DV“), a domnělou tu kovinu nazvali: čpěl

(ammonium). Podlé tohoto domnění není tedy čpavek (DV*+VK)

nic jiného nežli čpělo-kyslen či čpělen (DV“. K), a salmiak

(DV* + HCh) nic jiného nežli čpělo-chloren (DV“. Ch) atd. Jak

viděti, věc je vlastně ta sama, v složení těchže látek se tím nic
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nemění, nechť si považujeme pochybný onen vodík za příslušníka

k vodě nebo k solovce, anebo si jej představíme za sloučence

čpavkového.

J a p í k,

Lithium.

Nalezá se po vzácnu v některých kamenech a mineralních

vodách; okyslen jest, draslenu velmi podoben, kdežto sluje

japen (Lithion, Lithiumoxyd). Některé ze slučanův japenných

zbarvují plamen svíčky neb líhu červeně nachovou barvou.

Doklady k luhovcům (draslíku, sodíku a čpavku).

1) Draslík a sodík jsou nade všechny ostatní látky nej

družebnější ke kyslíku; plovouc na vodě, rozrušujou ji

velmi úsilně.

2) Kysleny jejich jsou ty nejmocnější žířeny.

3) Kysleny ty rozpouštějí se lehko ve vodě, jsou chuti

ostré, louhovité a rozžírají látky zvířecí neb rostlinné.

4) Proto jim přede všemi jinými náleží jméno žířenův

(žíravci) nebo luženův (luhovci).

5) V žířenech těch je veliká družebnost k uhelce. Má-li

k nim vzduch přístupu, hltají z něho jeho uhelku, proměňujíce

se tudy v uhlany. - ,

6) Z uhlanů těch nedá se uhelka pálením vyhnati; pří

sadou jiných kysní může však odsazena býti, kdežto pak sičíc

uchází.

7) Uhlany ty, draslo, soda, sůl čpavková rozpouštějí se

lehko ve vodě, jsou chuti takže louhovité i působení žírného.

8) Draslo a soda dávají roztopeny s pískem sklo; s mast

notami mýdlo, ježto ve vodě se rozpouští.

9) Největší díl slučanů, pošlých z těchže žířenů, jsou ve

vodě rozpustny. Draslany (slučany draslenné) jsou nejvíce na

povětří stálé, některé roztékavé; sodany (slučany soděnné) jsou

nadány větším dílem hlatní vodou a na povětří prachnou.

10) Draslany i sodany jsou v horku neprchavy, slučany

však čpavkové horkem se rozprchají.

· 11) Slabší žířen může kolikrát silnějšímu jeho kyseň ode

jmouti, jestliže s ní utvoří sloučeninu nerozpustnou.

12
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Třída druhá: Palužci.

V á p n í k,

Calcium.

(Veta = 250. – Hmotn. ?. – Zn. = Vp, lat. Ca.)

§. 209.

Křída či uhlan vápenný = VpK. UK*

(Kreide, kohlensaure Kalkerde = Ca 0. C0*).

Že křída je sloučenina vápněnu s uhelkou, je z předešlého

známé; použiliť sme jí už v několika zkouškách na dobývání

uhelky. Zrovna ty samé látky i to samé složení nalezáme i při

obyčejném vápenném kameně, při mramoru, při škořápkách vše

likých živočichů, na př. šneků. Celé hory skládají se z vápen

ného kamene, celé země mají půdu vápenatou, opukovou neb

křídovitou. Vápenný ten uhlan nalezáme zde onde i uhlacený

v klenčovitých krychlích nebo v šestihranných sloup

| 7 cích, kdežto pak je průhledný, Veliká rozdílnost, již
% kámen tento v zevní své podobě okazuje, nemusí nám

býti divna: považme jen cukr, jak ten je rozdílného útvaru!

v cukrkandlu je pěkně vyhlacený, v cukru v homolích příhlaťně

zrnitý, v cukrlátkách sklovitý a v utlučeném cukru moučkovitý.

Každý vápenný kámen sičí, kape-li se naň nějaké kysně,

čímž se dá lehko od každého jiného kamene rozeznati, Po

třeme-li vápenný kámen místy nějakou mastnotou anebo pokostem

(Firmiss) a nalejeme na něj potom nějaké kysně, nejlépe roz

ředěné dusnovky, rozpustí se část vápna, to ale jen v místech,

kam mastnota nepřišla; pomaštěná ta místa zůstanou vysedlá.

Jestliže takto připravený kámen přejede se potom tiskařskou

černí, čerň se chytí toliko vysedlých oněch míst, a může odtud .

na papír otištěna býti. Tak se postupuje při kamenotisku.

Příhodné na to kameny nazývají se kameny kamenopisnými

či kameno-tiskařskými.

Pokus. Dmýchejme skrze skleněnou trubičku do čisté vá

penné vody: udělá se bílý kal od zplozeného uhlanu vápenného;

dmýcháme-li pořád dále, kal ten se opět z většího dílu ztratí.

Uhelkou se vápno nejprv vyrazí, potom ale přibývající nad to

uhelkou opět se rozpustí. Uhlan vápenný je ve vodě naprosto

nerozpustný, ve vodě však, v níž se nalezá uhelka, rozpouští se.
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Rozdělme mok ten na dva díly. Jeden díl nechme státi na

povětří: zákalu jeho bude ponenáhlu přibývati, uhlan vápenný

bude se osazovati. Druhý díl moku vlejme do dloužky a vařme:

uhelka bude tu ve spůsobu bublin ucházeti, a uhlan vápenný

srazí se rychle. Co zde v malém se stalo, děje se v přírodě

často ve velkém. Všude v zemi, kde rostlinné neb zvířetské

částky hnijou, plodí se uhelka: uhelku tu pojímá sáknoucí do

země voda s sebou. Odtud pochodí, že všechna ze země prý

štící voda má v sobě něco uhelky, více méně. Nuž ale ve svém

toku nalezá táž voda zde onde v zemi anebo ve skalinách uhlanu

vápenného: onať ho tedy něco rozpouští a rozpuštěna s sebou

unáší; skoro všechna pramenitá neb studničná voda má v sobě

něco uhlanu vápenného (tvrdá voda). Teče-li vápennatá ta voda

potokem dále, uhelka se z ní pomalu ztrácí, a vápno její ssedá

se ke dnu ve spůsobě kalu; vápna prázné té vodě říká se měkká

voda. To samé děje se, sákne-li taková vápennatá voda do země

a přichází-li zde na dutá místa, na skalní sluje neb jeskyně:

v těchto se vápno osazuje ve spůsobě kamene a nazývá se

krapník (Tropfstein). I ve sklepích a pod mosty nalezají se

někdy stěny, potažené krapníkem. Vřídelní kámen (vřídlo

vec), osazující se z Karlovarské vody, jest hlavní částkou uhlan

vápenný.

Vaříme-li tvrdou vodu, musí se její vápno též sraziti. Po

zorovati jest to zvláště, kde mnoho takové vody se vyváří, jako

na př. v parních kotlích (kotelní kámen). Vaříme-li hrách nebo

bob v takové vodě, tu se na nich osazuje ono vápno, a násle

dek toho je, že voda nemůže do vnitř vnikati, a vařivo nechce

změknouti. Kdo v takové tvrdé vodě chce hrách uvařiti, ten ať

vodu tu dříve odvaří anebo ať ji nechá delší čas na povětří

státi, aby se ze svého vápna vyrazila.

§. 210.

Vápněn čili pálené vápno = VpK

(Aetzkalk, gebrannter Kalk, Calciumoxyd = Ca0).

Pokus. Vložme kousek křídy na uhel i palme dmuchavkou

tak silně, že až několik minut silně žížaví. Jestliže sme onen

kousek dříve odvážili a nyní jej převážíme, shledáme, že váží

o mnoho méně nežli dříve; mimo to shledáme, že ním už nelze

víc psáti, a s kysněmi že víc nesičí. Pálením pozbyla křída své

uhelky, a zůstal holý vápněn, jemuž se vůbec říká: pálené

vápno. Dáme-li vápna toho drobet na navlhčený červený lakmu

sový papír, udělají se od něho modré škvrny; pálené vápno pů

sobí žírně, jak křída nepůsobila.

Ve velkém děje se pálení vápna v pecích. Vápenné pece

jsou v rozdílných krajinách spůsobu rozdílného; hlavně při nich

nalezáme však dvojí spůsob, t. spůsob pálení přelitého, kde se
• 12
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pálí po přestávkách a po každé pak vyhasí; a potom spůsob ne

přetržitý,- kde v jednom kuse, bez vyhašení se pálí. Poslední
spůsob takových pecí jest zde vyobrazen: C

a jest nístěj s roštěm ve spod, kde dříví

neb kamenné uhlí se pálí, b otvor, kudy

vzduch pod rošt a do ohně táhnouti může,

d místo na popel. Tak jako při oné pá

lací peci, šlehá i zde pouhý plamen do

pece, naplněné vápenným kamenem; vá

pno tudy ostane čisté od popele. Pec

taková mívá obyčejně více takových ní

stějí, nejspíše tři, každou s jiné strany.

V e a fvyhrabuje se vypálené vápno, mezi

tím co s hůry syrový kámen se zakládá.

v peci takové možná v jednom kuse ně-=

kolik let páliti.

Pálené vápno má do sebe dvojí silnou náruživost, předně

jest dychtivé vody, a za druhé dychtivé uhelky. Nechá-li se

pálené vápno ležeti na povětří, táhneť do sebe vodu, čímž se roz

padá na prach (hasí se samo); pomalu osvojuje si i uhelku, tak

že po čase s kysněmi opět sičí.

Pokus. Vezměm 3 loty páleného vápna a pokropme je 1*/,

lotem vody: vápno nabubří, zahřeje se a rozsype se na prach.

Převážíme-li rozsypalé to vápno, když vychladlo, shledáme, že

váží 4 loty; 3 loty vápněnu sloučily se 1 lotem vody; */, lotu

vody ušlo výparem. Rozsypalé či uhašené to vápno jest vápněn

slučnovodý (vodan vápenný) = VpK + VK čili vápno hašené.

Přidá-li se k rozsypalému vápnu více vody, udělá se z něho

kaše; ještě více vody: je z něho vápenná mléč, a 600krát tolik

vody dá vápennou vodu, která je čistá jak voda obyčejná. Ve

vařící vodě rozpustí se jen polovic tolik vápna co ve studené;

podobně tedy jako při soli Glauberské. Pro svou velikou chtivost

vody hodí se pálené vápno velmi dobře k vysoušení vlhkých míst

anebo aby se obyčejnému líhu jeho voda odňala, aby se učinil

zcela bezvodým.

Kterakže pálené vápno dychtivě s uhelkou se slučuje, toho

sme měli více příkladů, mezi jiným při zkouškách o hoření, při

hotovení draslenu a soděnu. Na páleném, hašeném vápně máme

tedy též dobrý prostředek k očištění vzduchu od uhelky, na př.

ve starých sklepích, studních, v havířských dolech, tolikéž i ve

sklepích, kde víno neb pivo kyše, nebo v místech, kde na ko

řalku zápařka se dělá. I svítiplynu odjímá se vápennou mléčí

jeho uhelka, tolikéž i přimíšený k němu vodíko-sirný plyn. Vá

penné mléči používá se též k bílení našich světnic a stavení;

natřená stěna honem zbělí, a když uschla, není v ní více vodanu

vápenného, nébrž uhlanu čili křídy; vápno osvojilo si z povětří

uhelku a svou vodu vypustilo, to jest nejenom tu vodu, s kte
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rouž bylo rozděláno (tať se ztratí výparem), ale i onu část vody,

s níž bylo sloučeno, z VpK + VK stal se VpK. UK*.

Známá věc je, že když do nově vystaveného zděného sta

vení lidi se přistěhujou, stěny ve světnici se potěj, vyrážejíce

ze sebe vodu: toť ona zaloučená voda, kteréž se teď mnoho od

sazuje, protože lidmi mnoho uhelky ve světnici se plodí.

§. 211.

Vápno na zdění. Kusy dřeva spojujou se klihem, ka

meny pak rozdělaným vápnem, k němuž se bylo písku přimíchalo

(malta, karb). To jest ta nejlepší služba, již nám vápno pro

kazuje. Smíšenina rozdělaného vápna s pískem ztvrdne ponenáhlu

na povětří a zkamení; odtud se maltě takové říká: malta na

vzduch či na sucho. Ztvrdnutí malty zakládá se na trojím:

1) výparem ztrácí se z ní voda, tak že zůstává pouhý vodam

vápenný, jenž v hromadě drží; 2) vápno táhne do sebe z po

větří uhelku, i povstává tudy směs z vodanu vápenného s uhla

nem vápenným, kteréžto dohromady jsou pevnější, nežli je každý

zvlášť; 3) písek svým povrchem slučuje se s vápnem v křeman

vápenný, jenž jest velmi pevný. Tím spůsobem dá se vysvětliti

náramná pevnost malty ve starých zděch. Až naše stavení budou

několik set let staré, dosáhnou také takové pevnoty, to však jen

v tom případu, jestliže sme na maltu vzali dobrý čistý písek;

nikoliv ale, vzali-li sme, jako se často stává, písek hlínovatý

neb slídnatý (glimmrig). Z přísady písku k maltě je ostatně i ten

prospěch, že se pak malta nesmršťuje; pouhá vápenná kaše bez

písku, ta schnouc se smršťuje a trhá. Stará malta skládá se tedy

z vodanu vápenného, z uhlanu vápenného, z křemanu vápenného

a z křemenky.

Pálíme-li vápenný kámen, v němž je něco hlíny, anebo

pálíme-li křídu s */, hlíny, jež sme dříve co nejdokonalej do

hromady smísili, nabudeme tudy páleného vápna, které s vodou

a pískem zaděláno na maltu, honem tvrdne (jako sadra) a pod

vodou kamenatí. Vápno takové nazývá se vápno vodní či

vápno do vody neb do mokra (hydraulischer Kalk). Vápno takové

hodí se převýborně na stavění mostů a na jiné stavby ve vodě.

Hlína jest křeman hlíněncový. Vodní vápno jest tedy směs

z vápna páleného a z křemanu hlíněncového.

§. 212.

Další pokusy s vápnem.

©

Pokus. Kousek páleného vápna zaobalme do papíru anebo

do plátěného klůcku, a nechme jej tak několik neděl ležeti: za

nějaký čas zpukří papír i plátno, tak že se snadno rozškubati

dají; říká se: vápno je rozežralo. Pálené vápno působí tedy

podobně jako draslen neb soděn, porušujíc živočné látky; proto
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jmenuje se také vápno žíravé. Třeme-li trochu rozdělaného

vápna mezi prstami, můžeme žíravost jeho snadno cítiti.

Koželuhové kladou syrové kůže do rozdělaného vápna, by

kůže tolik se narušily, aby s nich potom srsť pouštěla.

V hospodářství je velmi dobré, hází-li se smeti a všeliká

plevel, na př. pýřavka, na hromadu a vápnem se proměšuje; tím

spůsobem je z toho dříve mrva. Velice by ale chyboval, kdo by

k uhnilému hnoji vápna přidával; nebo v hnoji takovém je hoto

vého čpavku (slučanů čpavkových), jenž by přísadou vápna se

vypudil; hnůj by se tudy stal méně platným.

Jsouť rostliny, jako na př. hrách, bob, jetel, které jen tehdá

dobře se dařej, když v půdě nalezají dostatek vápna. Spálíme-li

takových rostlin, ať si ostatně rostlých kde koliv, vždy z nich

nabudeme popele, jenž víc než od polovic skládá se z vápňanů

(slučanů vápenných). Rostliny takové jmenujeme vápnaté. Z toho

lze zavírati, že mnohým rostlinám je vápno k jejich živobytí tak

potřebné, jako zvířatům sůl. Vápno jest výborná mrva na role,

v jejichž prsti se vápna nedostává.

Pokus. Rozpusťme kousek mýdla v horké vodě, a k roz

toku tomu přilejme trochu vápenné vody: roztok se zakalí a po

malu se z něho osaděj bílé vláčky (okřehky), které, třeme-li je

mezi prstami, lípnou. To samé může pozorovati, kdo se umývá

s mýdlem a vápenatou (tvrdou) vodou: mýdlo se tu nepění, aniž

špínu rozpouští. Tvrdá (vápenatá) voda nehodí se ani k mytí ani

k praní. Lepkavá ta látka, ježto se při tom zplozuje, jest vá

penné mýdlo, sloučenina toť vápněnu s mastnotou, nalezavší se

v mýdle. Mýdlo draslenné neb soděnné rozpouští se ve vodě,

mýdlo vápněnné jest však nerozpustné.

Pálené či žíravé vápno jest sloučenina kovu, jménem váp

níku, s kyslíkem, proto je také nazýváme vápněn či vápníko

kyslen, a píšeme = VpK, lat. CaO. Vápněn jest po luženech

jeden z nejsilnějších žířenů. - -

§. 213.

Sadra čili siran vápenný = VpK. SK* + 2VK

(Gyps, schwefelsaurer Kalk = Ca0. S0° + 2 HO).

Pokus. Sadru, nabytou za předešlých pokusů (§. 135.,

§. 148.), zahříváme zpovlovna na železné mísečce, při tom pořád

míchajíce, a zahříváme ji dotud, až žádné páry z ní nevystupují:

převážíme-li nyní sadru tu, shledáme, že váží o '/, méně nežli

dříve. Sadra ta sluje teď pálená. Co sadra na tíži ztratila, to

byla voda, ježto horkem se vyhnala. Na vyhnání to stačí už

Záhřev 120° C.

Pokus. Okolo stříbrného dvacetníku neb dolaru oviňme

kolem kraje proužek papíru, jehož konec přilepíme pak třebas

pečetním voskem; nabudeme tím jako škopíčku, jehož dnem je
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peníz. Nyní vezměm za dvě sháněné lžíce, pálené sadry a smí

chejme s jednou lžicí vody v moždíři dohromady, míchejme ale

spěšně a honem kaši tu v onen škopíček vlejme: v několika mi

nutách je kaše tvrdá, tak že papír i peníz může se odundati.

Na spodní straně sadry nalezneme otisk peníze, arci opačný:

co na penízi bylo vyvyšené, je na sadře prohloubené. Necháme-li

na to sadrový ten otisk dokonale uschnouti a potřeme jej (pe

routkou) hustými mydlinami, k nimžto sme několik kapek oleje

přidali, můžeme naň na novo sadrové kaše nalíti, čímž obdržíme

otisk nový, vyvyšený, tak jako na penízi.

Rychlé stuhnutí sadry pochází odtud, že pálená bezvodá

sadra opět s tolikem vody se slučuje, co jí pálením potratila. –

Byla-li sadra při onom pálení až přes 128° R. zahřáta (pře

pálena), tu více netuhne, tu pozbyla své družebnosti k vodě. –

Podobným spůsobem hotověj se ze sadry všeliké podobizny,

sochy neb figury. V stavitelství potřebuje se též sadry na dělání

všelikých okras po stěnách a stropích. -

Sadra nalezá se velmi zhusta na zemi, v některých krajinách

dělá dokonce celé hory, to ale jen v krajinách takových, kde

spolu sůl se nachází. V Čechách není ani soli ani sadry. Je-li

sadra deskovitě vyhlacena, jmenuje se Marianské neb panen

ské sklo; příhlatně pak zrnitá a k tomu sněhobílá sluje úběl

(alabaster). Sadra nalezá se též obyčejně v pramenitých vodách.

Sadra rozpouští se velmi těžko ve vodě; v 1 lotu

vody nerozpustí se než jen asi */, granu sadry.

Chceme-li seznati, zdali v nějakém moku je obsažena sadra,

přidáme k němu 1) rozpuštěného baryto-chlorenu (Chlorbarium),

čímž se jeho sirnovka projeví; 2) rozpuštěné šťavelky, čímž se

vápno vyzradí. Šťavelka je to nejjistější skoumadlo na slučany

vápenné (§. 169.).

Podobně jako pálené vápno jest i sadra výborná mrva na

mnohé rostliny, např. na hrách, čočku, bob, vikev, jetel; protož

ji hospodářové kupují a na pole rozhazují. Ze sadry hodí se

rostlinám nejenom její vápno, ale i síra z její sirnovky. Mimo

to působí sadra i tím, a to, jak se zdá, je to nejhlavnější, že

uhlan čpavkový, spláchnutý deštěm z povětří na zem, v zemi

zadržuje; ona jej zadržuje tím, že jemu pouští svou sirnovku

a za to jeho uhelku si beře, z čehož povstává uhlan vápenný
a siran čpavkový, který, jak víme, není prchavý. •

Pálíme-li sadru s uhlím, nabudeme z ní vápníko–siřenu,

k němuž přileje-li se nějaké rozředěné kysně, vydává ze sebe,

podobně jako jatřina, plyn vodíko-sirný.

§. 214.

Kosťan vápenný (phosphorsaure Kalkerde) jest, jak po

vědomo, hlavní látkou našich kostí. V zemi nalezá se ve spůsobě

klamavce (Apatit) a kostivce (Phosphorit).
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Dusan vápenný čili sanytr vápenný (salpetersaure

Kalkerde) = VpK. DK" tvoří se, kdekoliv hnijící dusičnaté látky

nalezají se pospolu s vápnem (§. 179.). Velmi často plodí se týž

slučan ve vápenné obmítce v místech takových, kde moč hnije,

aneb jinak čpavkové páry se vyvinujou, jako na př. v chlevích.

Obmítka taková pozbývá své držebnosti a drobí se, a to tím

spíše, jestliže na takovou zeď i dešť pere, kterýmž lehko roz

pustlivý sanytr se vyplachuje. Obyčejně se říká, že sanytr zeď

rozežírá.

|

Chlorové vápno čili vápňan podchlornatý = VpK. ChK

+ VpCh

(Chlorkalk, unterchlorigsaure Kalkerde = Ca 0. Cl0 + CaCl).

§. 215.

Pokus. Lot hašeného vápna rozděláme se 12 loty vody,

a do mléčité, častěji míchajíce, pouštíme tolik chlorového plynu,

co ze 4 lotů solovky a 1 lotu burelu se zplodí. Ustálý i učištěný

tu mok můžeme považovati za roztok chlorového vápna; chrániti

jej musíme před vzduchem a světlem. Zdá se, jakoby se zde byl

chlor jen tak zhola s vápnem sloučil; a však tomu není tak,

z práva nesloučí se žádná jednoduchá látka se složitou; a tak to

bylo i zde. Postup při tom byl následující: Polovic obsaženého

tu vápněnu pustilo od svého kyslíku i stalo se vápníkem, jenž

jakožto látka jednoduchá mohl se s jednoduchým chlorem sloučiti.

Odsazený při tom kyslík přidal se k ostatnímu chloru, s nímžto

se sloučil v podchlornatku (chloro-jednokyslinu) = ChK, a tato

sloučila se pak s druhou polovicí vápněnu v podchlornafan vápenný

(či vápněn chloro-jednokyslý) = VpK. ChK.

Vápněn . . . . . . . . . . . . . . . .

Vápněn # • • • • • • • VK. ChK.

Chlor . . . . . . . . | VpCh ; ChK

Chlor . . . . . . . . . . . . .

Nuže podchlornafan ten jest to vlastně, co v chlorovém

vápně bílí; vápníko-chloren jest v něm jen jako zbytečný pří

mětek. Podlé toho není ani jméno chlorové vápno zcela

pravé; však ale jest vůbec užívané, pročež ním není radno hý

bati; třebať jen nezapomenouti, že chlorové vápno je něco jiného

nežli vápníko-chloren. -

Chlorovým vápnem bílí se teď plátno a bavlněné zboží v to

lika dnech, kolik dříve na to bylo potřeba neděl i měsíců; proto

se ho na bělidlech a ve fabrikách na bavlněné zboží náramné

množství potřebuje a v lučebnických dílnách náramné množství

se ho hotoví. Hotovení jeho ve velku jest to samé, jako sme už

ukázali, leda s tím rozdílem, že na místo, co sme my vzali vápno
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rozdělané, tamto berou toliko hašené, rozsypané. Vápno to roz

prostírají ve zvláštních komorách na lisky, a do komor těch pak

pouštějí chlor. Sypké to vápno vlyká tak dobře do sebe chlor

jako onde vápno rozdělané. Nabyté tudy chlorové vápno jest

drobkovitá měl, která na povětří vlhne a chlorem zavání. Poleje-li

se vodou, je z toho ten samý mok, jako sme svrchu spůsobili.

§. 216.

Zkoušky s roztokem chlorového vápna.

Pokus 1. Dejme kousek strakatě potištěného kartounu do

roztoku chlorového vápna: jsou-li mezi jeho barvami též barvy

rostlinné, zbělejí tyto, ač pozvolna.

Pokus 2. Učiňme to samé, k roztoku pusťme ale několik

kapek rozředěné solovky neb sirnovky: barvy ty zbělejí v oka

mžení, při čemž učijeme silné páchnutí chloru. Přisazená kyseň

vyhnala slabou podchlornatku, při čemž tato rozloučila se v kyslík

a chlor. Nechá-li se onen klůcek za delší čas v roztoku ležeti,

poruší se i jeho tkanivo, klůcek pozbude své pevnoty.

Pokus 3. K jedné části onoho roztoku přikapejme roztoku

indychového: indych se hned poruší, modrá jeho barva pro

mění se v žlutou. Přikapujeme-li indychu tak dlouho, až modré

jeho kapky, více se neměněj, tu podlé množství zpotřebovaného

indychu (roztoku) můžeme pak posouditi dobrotu rozličných druhů

chlorového vápna. Cím lepší je které vápno, t. čím více má v sobě

podchlornafanu, tím více indychu je s to, aby odbarvilo.

Pokus 4. Tak jako samoprostý chlor, tak i chlorové vápno

ruší všeliký puch a smrad, povstávající hnitím neb trouchněním

látek živočných. Kdyby na hnojiště neb do záchodu nasypal

chlorového vápna, hned všechen smrad zmizí; tak i stuchlý sklep

se očistí, vybílí-li se chlorovým vápnem, rozdělaným ve vodě atd.

Při všelikém tomto rušení slučuje se chlor veždy s vodí

kem, nalezajícím se v látkách barevných neb páchnoucích.

Pouští-li se chlor místo co do rozdělaného vápna, do roz

toku sody, nabude se podchlornaťanu soděnného, a ten také tak

dobře bílí; znám je pode jmenem vody Javellské, francouzsky:

Eau de Javelle (vysl.: ó de žavel).

§. 217.

Vápníko-chloren = VpCh

(Chlorcalcium, salzsaure Kalkerde = CaCl).

Pokus. Do solovky, rozředěné s polovicí vodou, pouštíme

po kouskách křídy, dokud sičí a se rozpouští; zcezený roztok se

na to odkouří, až zhustne jako syrup. Dá-li se na to vystydnouti,
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vyrašej se z něho špidlaté hlatě vápníko-chlorenu, které přitla

čením prožíravého papíru honem osušíme a dané do láhvice dobře

zatkáme, jinak by se zas velmi brzo roztekly. Chlorenem tím

možná v zimě dovésti, aby rtuť zmrzla. K tomu konci dá se týž

chlorem a moždíř na noc ven, aby dobře vystydly, na to pak

chlorem v tomže moždíři se utře a se sněhem se smíchá: vsta

vená teď do smíšeniny té ve skleněné trubičce rtuť ztuhne. Kdyby

do ní dal teploměr líhový, ten by klesl pod –40°C. Sníh a váp

níko-chlorem smíšeny dohromady roztékají: roztečením či zřid

nutím jejich plodí se studeno.

Ve hlatích vápníko-chlorenu je polovic jejich tíže hlatní

voda; pálíme-li hlatě ty, vyžene se z nich ona voda, a nabude se

vápníko–chlorenu páleného, solnatiny to nad míru vody

chtivé, kteréž velmi dobře použiti lze, aby z obyčejného líhu

udělal líh prostočistý, bezvodý, anebo aby nějaký plyn se vysušil.

Chceme-li ho použiti k vysušení nějakého plynu, roztlučeme

chlorenu toho na kousky a naplníme ním nějakou obhroubnou

sklenou trubici, kterouž pak pomocí korkových zátek spojíme na

#######=–> obě strany s tenkýma skle

### - něnýma trubičkama, skrze

něž plyn pouštíme. Vápníko

chloren odjímá plynu, táhnoucímu veskrz, všechnu vodní páru,

nalezající se při něm přimíšenou. – Jakožto odpadku dobývá se

vápníko-chlorenu při hotovení salmiaku (§.201). – Že vápníko

chlorem je též částkou (ačkoliv neplatnou) chlorového vápna,

bylo už v §. 215. udáno.

§. 218.

Vápníko-kazen (Fluorcalcium) nalezá se v přírodě pode

jménem kazivce (Flussspath), často v pěkných krychlích vy

hlacen. V horku rozpouští se lehko a zasazen se sirnovkou dává

kazinu (vodíkovou) §. 162. Píše se = VpKz (lat. CaFl).
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Baryt a strontik,

Barium – Strontium.

(Veta = 855. – Hmotn. = 548. – Zn. = Ba a Sr).

§. 219.

- Oba tyto kovy jsou ve svých vlastnostech a sloučenstvích

velmi příbuzny vápníku, tak že by je mohl za sbratřence jeho

považovati. Kysleny jejich slovou barytěn (BaK) a strontěn

(SrK). Pokropeny vodou zahřívají se tak jako vápněn; působení

jejich je žírné. Uhlan barytěnný i strontěnný jsou ve vodě zhola

nerozpustny, rovně jako křída; silným výhřevem pouštějí od

své uhelky, ač o něco tížej nežli křída.

Rozličné slučany vápenné dají se, jak sme se přesvědčili,

velmi snadno spůsobiti – netřebať než jen křídu neb mramor

politi náležitou kysní; ne tak snadno jde to však se slučany ba

rytěnnými neb strontěnnými, barytěn a strontěn nalezá se v pří

rodě jen po řídku sloučen s uhelkou, nejvíce nalezá se sloučen

se sirnovkou: a sirnovka, jak známo, je ze všech kysní nejmoc

nější. Proto nezbývá než jen přes zápolí cíle svého dojíti, t. přes

zápolí takové, jakého sme nastoupili při hotovení sody. Siran ba

rytěnný neb strontěnný pálí se nejprv s uhlím, aby se proměnil

v baryto- neb strontíko-siřen, a tento se pak přísadou kysně obrátí

v žádaný slučan.

Baryto-chloren (BaCh)jest ta nejznámější rozpustná slou

čenina barytová. Chloren ten hlatí se ve spůsobě průhledných ta

bulek; v lékařství užívá se ho jako léku. Lučebníkovi jest baryto

chloren to nejbystřejší skoumadlo na sirnovku a sirany (§. 143.).

K tomu samému cíli slouží též dusan barytěnný.

Siran barytěnný = BaK. SK*

< (schwefelsaure Baryterde = Ba0. S0°).

Pokus. Rozpusťme ve vodě trochu Glauberky, a k roztoku

tomu přidávejme tak dlouho rozpuštěného baryto-chlorenu, do

kavad jaký kal vyráží. Na přesad utvoří se zde sodíko-chlorem

a siran barytěnný.

• • • • • • • • •

š; ; ; ; soch BaK

soděn { $° ' " BaK. SK°.

Glauberka & . K . . . . . . . .

Ba

Baryto-chloren } Ch

sirnovka . . . . . . . . . . . . .
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Siran barytěnný je ve vodě zhola nerozpustný, tolikéž i

v kysních, proto osadí se na dno ve spůsobě bílé, těžké moučky.

Siran ten nalezá se hojně v přírodě, horníci nalezají jej ve svých

báních skoro všude: jest to těžký kámen, často v tabulích vy

hlacený, jemuž se říká baryto vec (Schwerspath). Z tohoť tedy

hotoví se baryt a všeliké jeho sloučeniny. Barytovce, rozemletého

na moučku, potřebuje se též na mnoze jako bílé barvy (Schiefer

weiss) a za přísadu k olovné běli.

O slučanech strontěnných je nejpamátnější to, že jimi

barví se plamen červeně (na chově). Dusan strontěnný,

nasypán na žeřavé uhlí, praští tak dobře jako ostatní dusany.

Dusanu toho používá se vůbec za přísadu k látkám, které chceme,

aby hořely červeným ohněm – při strojených ohních. Látky na

takové ohně jsou chloran draslenný, síra a uhlí. Strontíko-chloren

slouží k zčervenění plamene líhového, neboť v líhu chloren ten

se rozpouští.

LH o ř č í k,

Magnesium, Bittererdemetall, Talgerdemetall.

(Veta = 155. – Hmotn. = 1,7. – Zn. = Hř, lat. Mg.)

§. 220.

IIořká sůl čili siran hořčenný = HřK. SK* + 7VK

(Bittersalz, schwefelsaure Magnesia = Mg0. S0° +- 7H0).

Vezmem střípek z hadcového moždíře anebo kousek hadce

(Serpentin), jenž jest hornina, nalezající se nedaleko Kutných

hor u Malešova – kousek ten zaobalený do papíru roztlučeme

kladivem a pak v železném moždíři co nejoutlej utřeme, prášku

toho vezmem lot a na porcelánové mísečce zaděláme s anglickou

sirnovkou na kaši, načež záděl ten odstavíme na několik dní na

teplé místo. Po té k tomu přimísíme 3 loty vody, a směs tu ne

cháme opět několik dní v teple státi, načež učištěný, teplý mok

s toho slejeme. Mok ten jest přizelenalý od železenu, jenž s se

bou se byl rozpustil. Dáme-li jej zvařiti a k vařícímu přikapeme

dusnovky, mok sežloutne, železem jeho promění se v železinec.

Nyní mok ten odkouříme až do škraloupu: z chladnoucího vyrašej

se hlatě; hlatě ty ještě jednou ve vařící vodě rozpustíme a pře

hlatíme. V pozůstalém louhu zbude rozpuštěný siran železincový,

jenžto jen těžko se vyhlacuje. Nuže a nabyté tudy hlatě? –

V těch je sirnovka, sloučena s hořčenem v siran hořčenný (zevrub
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čte se: hořčíko-kyslem se síro-tříkyslinou a s sedmičkou vody).

Jméno hořčíku a hořčenu dostalo se jim proto, že všecky slu

čany hořčenné, ježto se ve vodě rozpouštějí, jsou chuti hořké.

V hadci byl hořčen sloučen s křemenkou; mohútnější sir

novka odsadila křemenku a sloučila se s hořčenem v slučan roz

pustný, mezi tím co nerozpustná křemenka na dno se osadila.

Křeman hořčenný nalezáme přes to v mnohých jiných ka

menech, na př. v pěnku (Meerschaum), v tučku (Speckstein),

v mastku (Talk), v klouzku (Federweiss), v jinorázu (Horn

blende), v mnohých spůsobách slídy (Glimmer) a t. d. Všeliké

tyto kameny jsou na pocit kluzké a jako mastné, odtud také

jejich jména.

Hořká sůl jest jeden z nejobyčejnějších prostředků, užíva

ných pro počištění. Jak se obyčejně prodává, nebývá v celých

hlatích, nébrž ve spůsobě malounkých jehliček. Jehličky tvořejí

se tím, že se roztok víc než až do škraloupu odkouří a pak při

stydnutí že se míchá. Roztok hořké soli prýští se ze země

v Čechách u Zaječic a Sedlic, odkudž se v hrnčených láhvích

pode jménem Zaječické hořké vody rozesílá aneb se odkouřením

hořká sůl z ní vydobývá.

§. 221.

Ploský prášek čili uhlan hořčenný

(kohlensaure Magnesia).

Pokus. Lot hořké soli rozpustíme v 8 lotech studené vody

a k roztoku tomu přidáváme pak roz

puštěné sody, dokavad se jaký kal

dělá. Kal ten jest uhlan hořčenný,

v roztoku však jest siran soděnný. »

Hořká sůl a soda vystřídaly si své |

kysně. Mlékovitý ten mok, zahřat až |_||

do varu, vyleje se pak na cedidlo, >

a pozůstalý kal se promyje a usuší. #

A to jest onen ploský prášek, prášek

to nad míru kyprý a lehounký, jejž v líkárnách prodávají též

pode jménem magnesia. Mezi vařením uchází něco uhelky.

Uhlan hořčenný nalezá se též v některých spůsobech mramoru

a vápenného kamene, a kamenu takovému říkají: dolomec

(dolomit).

Hořčen = HřK

(Magnesiumoxyd, Talkerde, Bittererde = My0).

Pálíme-li ploský prášek, pozbude, rovně jako křída, své

uhelky a k tomu i své vody, s níž byl slučno spojen, a po
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zůstane kyprý prášek, hořčen, jemuž v lékárnách říkají: pá

lená magnesia. Prášek ten jest ve vodě skoro zcela neroz

pustný; složen je z kovu, jménem hořčíku, a z kyslíku.

§. 222.

Hořčíko-chloren = HřCh

(Chlormagnesium, salzsaure Magnesia = MgCl).

Pokus. Trochu ploského prášku polejme rozředěnou solov

kou: uhelka prchá, a v moku ostává hořčíko-chloren rozpuštěný.

Hořčíko-chloren nalezá se všude, kde i sůl se nalezá; jsa však

velmi rozpustlivý a při tom vody chtivý, zůstává při vyváření

soli v posledkách (v matce). Z posledků těch možná proto do

bývati hořkou sůl, to tím, že se přidá sirnovky. Hořká chuť

morské vody pochází od hořčíko-chlorenu.

Pokus. Do sklenice vody pusťme několik kapek roztoku,

nabytého v předešlém pokuse, anebo dejme do ní drobýtek hořké

soli: přidáme-li po té rozpuštěného kosťanu soděnného a k tomu

trochu čpavkové vody, voda se zakalí, a později se z toho udělá

hlatitý osad, jenž jest kosťam čpavko-hořčenný. Tím spůsobem

možná přítomnost hořčenu nejlépe seznati.

Doklady k palužcům

(vápněnu, barytěnu, strontěnu a hořčen u).

1) Základní kovy těchto žířenův jsou velmi družebni ke

kyslíku, pročež se dají velmi těžko pro sebe vydobýti.

2) Kysleny jejich slovou žířeny palužné či zkrátka pa

luženy (alkalische Erden); působení jejich jest žířité jako lu

ženů (Alkalien); rozpustlivost jejich ale velmi skrovná, kdežto

luženy velmi snadno se rozpouštějí.

3) Po luženech náležejí paluženy mezi nejmocnější

žířeny.

4) Paluženy působějí též žíravě, toliko že mnohem slaběji

nežli luženy; odtud jména žíravé vápno neb žíravý, baryt.

5) Paluženy hltají též dychtivě z povětří uhelku.

6) Paluženy sloučené s uhelkou (uhlany) jsou ve vodě

zhola nerozpustny (uhlany od luženův však rozpustlivy).

7) Uhlany od paluženův pozbývají silným pálením

své uhelky (uhlany od luženův nic).

8) Paluženy dávají s mastnotami nerozpustná mýdla

(luženy rozpustlivé).
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Třetí třída: Trupelci.

LH I i n í k,

Aluminium.

(Veta = 171. – Hmotn. ? – Zn. Hl, lat. Al.)

§. 223.

II l í n a a j í l. *

Hlínu a jíl zná každý; jílem jmenujeme mastnou hlínu, jíl

jest čistší hlína; v obyčejné hlíně je mnoho písku. Žlutá neb

hnědá barva hlíny pochází od přimíšeného k ní železného rezu.

Uhněteme-li si z hlíny neb jílu nádobku, a nalejeme-li do

ní vody, voda v ní ostane; hlína vodu nepropouští. Nalezá-li

se na poli pod ornicí mastná hlína, dešťová voda nemůže tu do

hloubi prosakovati, a tudy povstávají pak mokřiny. Kdyby v ta

kovém místě prorazil díru skrze celou tu jílovitou vrstvu až na

spodnější kypřinu, voda by se tudy táhla dolů.

Pokus. Nasypme na papírové cedidlo lot suché rozmělněné

hlínky, a na jiné takové cedidlo lot suchého písku, a nalejme na

oboje vody: odvážíme-li pak oboje, když už z nich žádná voda

nekape, shledáme, že hlímky přibylo na váze as o */, lotu, a pí

sku jen as o '/, lotu. Byl-li písek hrubého zrna, tu příbytek ten

je ještě menší.

Hlína se arci ve vodě nerozpouští, a však ona je jako houba,

mohoucí mnoho vody do sebe vtáhnouti a v sobě zadržeti.

Kdybychom napitou tu hlínku a ten písek dali na teplé místo,

aby vyschly, trvalo by to mnohem déle, než by hlínka vyschla;

hlína též svou vodu mnohem váhavěji pouští. Jiný rozdíl mezi

oběma jest ten: když hlína vyschne, je z ní tvrdá hruda, a když

písek vyschne, je z něho sypká měl.

§. 224.

Pokus. Přimícháme-li k odvaru z kampešky (§. 146.) trochu

hlíny, hlína ta za několik hodin zfialoví, mok pak samý vybledne.

Hlína má do sebe tu vlastnost, že barviny do sebe s saje

a rozpustnými je činí. Podobně chová se hlína k mastnotám:

ze dřeva, z papíru a j. možná mastné škvrny vypraviti, potřou-li

se kašičkou z hlíny a hlína ta půl neb celý den na nich se nechá.
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V soukennických dílnách potřebuje se hlínky na čištění vlny od

mastnoty, ježto se na ni při předení dostala. Jest to zvláštní,

jemná hlínka, říkají jí valchovka (Walkererde).

§. 225.

Necháme-li lot ostře vysušené hlíny ležeti několik neděl

na povětří a pak ji vážíme, shledáme, že váží víc než dříve.

Vývažek ten nemůže pocházeti než jenom z látek, jež hlína z po

větří do sebe vtáhla; a látky ty jsou: voda, uhelka a čpavek.

O přítomnosti čpavku v staré hlíně můžeme se lehko přesvědčiti

čichem; vezmem-li kousek hlíny z nějaké staré zdi, zvláště

z blízka chlevů, a třeme-li ji s trochem páleného vápna a něko

lika kapkami vody, učíjeme z toho čpavek. Kdyby se takto uči

milo s hlínou, nedávno ze země vykopanou, nebylo by z ní

žádného aneb jen nepatrného zápachu po čpavku. – Tím se dá

také vysvětliti zvláštní zápach, jejž na všelikých hlínatých kame

nech pozorujeme, když sme na ně nadechli; zápachem tím dá

se také rozeznati, jestliže v nějakém kamenu nebo v zemi je

hlína čili nic.

Hlína na poli prospívá tedy i tím, že do sebe ssaje vodu,

uhelku i čpavek, což právě jsou ty nejdůležitější potravy rostlin.

Zvláště prospěšná jest však hlína, která už několik let otevřena

na povětří ležela; neboť povlovným rušením utvořily se v ní

rozpustlivé slučany vápenné a draslenné (sanytr a j.). Hospo

dářové vážejí si proto hlínatého rumu ze starých stavení velice,

pokládajíce jej za výbornou mrvu. Podobným spůsobem uruší se

hlína i mírným pálením (§. 228.).

Látky orné půdy.

§. 226.

Hlína a písek jsou hlavními látkami naší ornice.

Každému hospodáři je proto důležito věděti, v jakém poměru

jednoho i druhého v jeho pozemkách se nachází; neboť podlé

toho může posouditi povahu své půdy, i vysvětliti si rozličné

chování její za počasí mokrého neb suchého, studeného neb hor

kého atd. Čistá hlína je zcela neúrodná, tak i čistý písek; smí

cháním však obou udělá se velmi úrodná země. Jílovatka je příliš

tuhá, těžká (vazká), než aby kořínkům, zvláště od drobnějších

rostlin, dala volně se rozstupovati; tak i vzduch nemívá do vnitř

dostatečného přístupu. Při krátkém dešti nedá půda taková vodě

do hloubky sáknouti, a při dlouhém dešti zase udělá se z ní

bahno, kdežto pak voda pomalu se ztrácí, a pole zůstává dlouho

mokré i studené. -

Písčitá půda naproti tomu je opáčných nectností: ona je

příliš kyprá a sypká, kořínky neseděj v ní dost pevně, bývajíce
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od větrů snadno vyvráceny i odváty; voda do ní sákne rychle,

i ale také tak rychle se ztrácí (výparem).

Z toho vysvítá, jak jednomu i druhému lze pomoci: ne

ctnost jednoho dá se napraviti nectností druhého: na písčinu

třeba navezti hlíny a jílu, a na jílovatku třeba navážeti písku.

§. 227.

Pálené nádobí hlíněné.

To, že hlína dá se hnísti a pak v ohni ztvrdne, činí

ji zvláštně schopnou na hotovení všelikého hrnčeného nádobí.

Z připravené a uhnětené hlíny dělá se nádobí buď od ruky na

kruhu anebo se tlačí do forem (kadlubů). Nádobí to, když na

povětří proschlo, pálí se v peci tak dlouho, až ztvrdne jako ká

men. Mezi sušením, zvlášť ale v peci smršťuje se nádobí pořád

víc a víc; po vypálení je hlíněné nádobí menší než před vy

pálením. Smrštivé této vlastnosti při hlíně používalo se jindá

k měření silných výhřevů v pecích, kde teploměr více se nehodí

(Wedgewood'ský žároměr).

Ačkoliv ale hlíněné nádobí pálením veliké pevnoty i tvr

dosti nabývá, přes to propouští přec vodu, voda sákne skrz.

Tomu tedy hledí se vyhověti tím, že se nádobí polévá, čímž

se na jeho povrchu utvoří sklovitá kůra. Na obyčejné sprostší

nádobí beře se na polev klejt; majolíkovému nádobí a bílým

kamnám dodává se mlékovité jejich bělosti přísadou cínového

popele (cíno-kyslenu); při porcelánu jest polevem draslenné sklo.

Porcelán ostatně hotoví se z nejčistší bílé hlíny, nazvané por

celanky, která dříve, než se z ní nádobí dělá, velmi bedlivě

se upraví.

Za barvy hoděj se na hlíněné nádobí toliko barvy roztopné,

nespalebné (kovo-kysleny), podobně jako i k malování na sklo.

§. 228.

S I o ž en í h l í n y.

Pokus. Kousek bílé hlíny nejprv vysušíme a potom ji ně

kolik hodin pálíme, třebas na plotně na kamnech; z této hlíny

vezmeme 4 loty, utřeme na prášek a v porcelánové nádobě po

lejeme s 2 loty sirnovky a 2 loty vody, a teď to necháme na

teplém místě několik neděl státi. Mezi tím časem kašičku tu skle

něným roubíčkem častěji promícháváme, posléze ji s 12 loty vřelé

vody rozředíme a skrze plátno procedíme. Co na plátně pozůstane,

bude hlavně křemenka, v proteklině pak bude rozpuštěn hlíněnec

(půldruhokyslem hlíníkový = Hl*K*).

Hlína jest sloučenina křemenky s hlíněncem, křeman hlí

něncový, který ve vodě se nerozpouští. V nevypálené hlíně

13
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drží křemenka tak pevně ke svému hlíněnci, že nelze, aby ji

sirnovka odsadila; té moci dosáhne sirnovka teprv, když hlína

před tím mírně se byla vypálila.

Každá hlína neb jíl drží v sobě kromě křemanu hlíněnco

vého též něco křemanu draslenného, soděnného, vápenného a j.

v množství to porozličném: a křemany tyto stávají se pálením

též rozpustnými. Nuže luhovcům těmto, jakož i větší kyprosti

pálené hlíny třeba přičísti, že těžkou, vzduchu neprostupnou, ne

úrodnou jílovatinu možná pouhým vypálením obrátiti v přeúrodnou

půdu, tolikéž i že špatně (málo) vypálené cihly jsou výborná

mrva na pole.

§. 229.

Siran hlíněncový = Hl*K*. 3SK* + 18VK

(schwefelsaure Thonerde = Al*0°. 3S0° +- 18H0).

Pokus. Obdrželý za předešlého pokusu mok odkouříme, až

z něho zbudou jen as 3–4 loty, načež jej odstavíme na chladné

místo: vyrážeti z něho budou bílé, jako hedbáví lesknoucí se

hlatě, které vyndáme-li na povětří, velmi lehko roztečou; jest

to si ran hlíněncový (čteme-li jej zevrub, slove: hlíněnec

třikrát síro-kyslý s osmnáctkou vody).

S hlatí těch slejeme mok, v němž ještě něco liché (svo

bodné) sirnovky vybývá, a hlatě ony rozpustíme na novo v málu

vody. Ve fabrikách odkuřuje se roztok ten začasté až do suchosti,

čímž se nabývá hmoty tuhé, celistvé jako led, a to jest ledek

(kamenec), jehož se v barvírnách a tiskárnách velmi mnoho po

třebuje; jest to ledek bez draslenný.

§. 230.

Hlíněnec – Hl*K*

(Aluminiumoxyd, Thonerde, Alaunerde = Al*0°).

Pokus. Nabytý před tím ledkový roztok (roztok siranu hlí

něncového) rozdělíme na dva díly, a k jednomu dílu přidáváme

rozpuštěné sody tak dlouho, až mok začne působiti žírně: mezi

tím bude to sičeti a z moku bude se rosolovitý kal osazovati.

Odmísíme-li kal ten, vodou dobře vypereme a pak usušíme, na

budeme z něho bílé moučky. Moučka ta jest sloučenina hlíněnce

s vodou, voda n hlíněncový (Thonerdehydrat, hlíněnec tří

vodý) = Hl*K*. 3VK. Hlíněnec ten nerozpouští se ve vodě, aniž

se slučuje s uhelkou, jako se při uvedených dosud žířenech stá

valo. Uhelka z přisazené sody uprchla, jakož to z jejího sičení

pozorovati bylo. Hlíněnec ten nedá se hnísti, čímž se liší od

hlíny; on nepůsobí žírně, čímž se opět liší od paluženů.

Hlíněnec je složen z kovu, hliníku a z kyslíku, a to z 1 vety

hliníku a 1*/, vety kyslíku. Jest to tedy půldruhokyslen či zkrátka
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kyslenec; koncovku ec vyvolili sme na vyznačení všech takových

půldruhokyslenů neb jiných podobných půldruhoslučenů, odtud

hlíněnec, železinec atd. Aby se však při psaní oněch půldruho

kyslenů či kyslenců vyhnulo jejich půlkám, berou se jejich vety

raději dvojnásob, a tím spůsobem na místo 1 : 1'/, píše se 2:3,

t0tiž Hl*K*.

Pokus. Dejme do dloužky trochu hlíněnce a s draslenným

luhem vařme: hlíněnec se tu úplně rozpustí, on se sloučil

s draslenem. My jmenujeme hlíněnec žířenem, poněvadž se s ky

sněmi slučuje, leč my bychom jej také tak dobře mohli jmeno

vati kysní, neboť on se slučuje i s žířeny. Takovýchto neurčitých

obojetníků, kteří k silným kysním jako žířen a k silným žířenům

jako kyseň se chovají, nalezneme později mezi kovo-kysleny

ještě více. Jako to ale ve světě bývá, kdo chce obojím býti, není

pak ani jedním ani druhým pořádně; odtud pochodí, že v sluča

nech hlíněnce s kysněmi vyráží kyseň, v slučanech pak hlíněnce

s žířeny vyráží žířen; hlíněnec nečiní ani jedněm ani druhým

zadost. Mimo to jsou slučany hlíněncové velmi lehko rozrušné.

Hlíněnec náleží mezi látky, ježto nejtíže se roztápějí.

Roztopiti lze jej v malých částkách toliko plamenem plynu bou

chavého. Roztopený hlíněnec má podobu skla a tvrdost takovou,

že ji jen diamant převyšuje (dělané rubiny). V spůsobě té na

lezá se hlíněnec i v přírodě; drahý červený kámen rubín

a drahý modrý safír jsou vyhlacený hlíněnec. Stejného složení

jest i šmirgl, jehož se potřebuje na leštění kovů a skla, to pro

jeho tvrdost.

§. 231.

Ledek čili siram draslenno-hlíněncový = DrK. SK* +

Hl*K*. 3SK* + 24VK

(Alaun, schwefelsaure Kali-Thonerde = K0.S0° + Al'0°. 3S0° + 24H0).

Pokus. Ke 4 lotům vařící vody přidáváme tak dlouho siranu

draslenného, pokud se rozpouští, a roztok slejeme pak dohromady

s roztokem siranu hlíněncového, nabytým v pokuse §. 229. Smí

šeninou tou mícháme, až vystydne, načež mok slejeme: na dně

máme bílou měl. Měl ta jest ledek, ledková #

měl či moučka. Rozpustíme-li měl tu ve va- í

řící vodě a pokojně schladnouti necháme,

vyrašej se z ní krásné průhledné hlatě (osmi

stěn, octuêder).

Jak ze všeho viděti, ledek jest složen

ze dvou slučanů, jest dvojslučan. Oba ty

slučany, t. siran draslenný a siran hlíněncový

spojily se slučno dohromady; nebo z nich povstala hmota nová,

jejíž vlastnosti jsou docela jiné nežli jejich služniku; přes to

3
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ukazuje i to na jejich sloučitost, že se pojaly v jistém určitém

poměru, t. s 1 lotem siranu draslenného pojaly se 2 loty siranu

hlíněncového, či zevrubněji: 1 veta DrK. SK* s 1 vetou Hl*K*.

3SK". Ledek rozpouští se v studené vodě těžko, v horké vodě

lehko, on působí kysně i jest, jakož všecky slučany hlíněncovy,

chuti svraskavé. -

§. 232.

Zkoušky s ledkem.

Pokus 1. Palme malou hlať ledku dmuchavkou: při silném

kypění sleje se v hmotu bílou houbovitou (pálený ledek). Příčina

onoho kypění byla hlaťní voda, ježto se horkem v páru obracela.

Hlaťní ta voda dělala podlé tíže skoro polovičku ledku.

Pokus 2. Sodou sráží se z ledku vodan hlíněncový, po

dobně jako ze siranu hlíněncového.

Pokus 3. Vařme lot fernambukového dřeva (červené pry

zule) s 12 loty vody za */, hodiny, na to k slitému odvaru při

dejme lot ledku: dříve byl odvar ten rudý, nyní jasně zčer

vená. Teď přidávejme k odvaru rozpuštěného drasla nebo roz

puštěné sody, barvina jeho bude se srážeti; přidávejme tak

dlouho, dokud srážení to trvati bude: sražená ta barvina bude

krásně červená, a dá-li se vyschnouti, podá tu samou barvinu,

jíž prodávají pode jménem Vídeňský lak (Wiener- oder Kugel

lak). Tím spůsobem můžeme i z jiných barevných dřev jejich

barvinu vytáhnouti a sraziti (barvy lakové). Vysvítáť z toho ve

liká družebnost hlíněnce k barvinám. Skoro všecky barviny,

pocházející od rostlin nebo od zvířat, mohou se takto hlíněncem

upoutati a ze svých roztoků vyraziti. Proto se staly slučany

hlíněncové v barvířství a tiskařství nad míru důležitými. K tomu

cíli potřebuje se ale na místo ledku též zhusta octanu hlíněnco

vého, protože slabá octovka spíše se odsaditi dá nežli silná sir

novka. Octanu toho nabude se, jestliže octan olovenný a siran

hlíněncový (aneb ledek), rozpuštěný ve vodě, dohromady se

smísejí, při čemž na přesad utvoří se rozpustný octan hlí

měn cový a nerozpustný siran olovenný.

Pokus 4. Navlhčeme kousínek ledku (aneb i hlíny neb hlí

něnce) kapkou rozpuštěného dusanu ďasenného (salpetersaures

Kobaltoxydul), a palme jej před dmuchavkou: dusnovka se vy

žene a pozůstalým ďasencem zbarví se hlíněnec neb jeho slučan

krásně na modro. Úkaz tento slouží za jistý prostředek k se

znání hlíněnce. Podobným postupem hotoví se vzácná i velmi

stálá modrá barva, jejíž jméno je: ultramarin ďasíkový

(Kobaltultramarin).

Jiná překrásná modrá barva, barva to blankytná (Lasur

steinblau) hotoví se pálením z hlíny a sodíko-siřenu s poznáním
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železa. Při této zcela neškodné barvě třeba se však na pozoru

míti, aby na ni nic kyselého nepřišlo, jinak se hned z ní plodí

vodíko-siřina a po barvě je veta. -

§. 233.

Hotovení ledku ve velkém děje se obyčejně na jiný spůsob,

než aby se hlína a sirnovka upřímo dohromady slučovaly. Po

užíváť se na to jistých kamenů (hornin), v nichž je kromě hlí

něnce i síra obsažena; kameny ty jsou ledkovec a břidlice led

ková (Alaunstein, Alaunschiefer). Nechají-li se kameny ty za

delší čas na povětří ležeti, aby zpukřely, a potom se mírně

pálej (pražej), udělá se z jejich síry sirnovka, která s hlíněncem

se sloučí.

§. 234.

Ledek je pěkným příkladem o jisté tvarební zvláštnosti, již

jmenujeme stejnotvařenství (Isomorphismus). My můžeme

totiž v ledku jeho draslen dosaditi jiným podobným jednokyslým

žířenem, na př. soděnem, čpavkem, podobně i hlíněnec může

dosazen býti jiným půldruhokyslým žířencem, na př. barvencem

nebo železincem, a osmistěnná jeho podoba přes to přese všecko

zůstane. Tím spůsobem nabude se následujících rozdílných ledků:

Ledek draslenný siran hlíněnc. + siran draslenný,

Ledek soděnný 3) 3) + „ soděnný,

Ledek čpavkový 33 33 + » čpavkový,

Ledek barvencový „ barvenc. + „ draslenný (soděnný

neb čpavkový),

Ledek železincový = „ železinc. + „ draslenný (soděnný

neb čpavkový).

Sloučeniny takové nazýváme stejnotvarné; ačkoliv látky

jejich jsou nestejné, složení a útvar jejich je stejný, po sprostu

řeklo by se: že jsou na jedno kopyto. Při ledku, ať si jsou

látky jeho jakékoliv, jest útvar jeho vždy osmistěn, jak sme

jej výše vyobrazili. Jediné, čímž se rozdílné ty ledky na pohled

líšej, jest leda barva jejich; prvních tré jmenovaných ledků jsou

barvy bílé, ledek barvencový jest barvy tmavo-červené, ledek

železincový bledě fialový. Zhotoviti všeliké ty ledky není těžké,

třebať jen jednoduché jejich slučany v náležitých poměrech ve

vodě rozpustiti a roztok ten pak vyhlatit dáti.

=

§. 235.

Rozšířenost hliněnce v přírodě.

Po křemence jest hlíněnec ta nejrozšířenější hmota na zemi,

nalezající se netoliko v obyčejné hlíně a v jílu, ale i v největším

díle kamenů a skalin, na př. v břidlici, v porfyru atd. Za nej
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důležitější z hlínatých takových kamenů třeba pokládati živec

(lépe by snad bylo jmenovati jej hlínec; německy sluje Feld

spath), jenž ve větším neb menším množství skoro v každé hor

nině se nalezá, tak na př. v žule (granit), rule (Gneiss), svoru

(Glimmerschiefer) atd. Ve svém složení je hlínec velice podoben

ledku, toliko že v něm na místo sirnovky je křemenka.

Ledek (bezvodý) = DrK. SK* + Hl*K*. 3SK".

Hlínec = DrK. KřK* + Hl*K*.3KřK*.

Působením vzduchu a mokra, horka a zimy ruší se pomalu

hlínec, tak jako i všecko kamení, on pukří a prach mi ví; co

v něm je křemanu draslenného, ten jakožto rozpustný vodou se

vyplavuje, a na místě ostává toliko (Hl*K*. 3KřK*) hlína či jíl.

Vyruší-li se takto ze žuly, ruly neb svoru jejich hlínec, roz

padnou se, zbudou toliko zrnka křemenitá, písek, jenžto tak

snadno se neruší.

Nechává-li hospodář své pole ležeti úhorem, to zkypřené,

prospívá tím, že všeliké látky v zemi spíše se narušujou, že se

z nich vyčiňujou rozpustné slučany draslenné, soděnné, vá

penné a j. A těmto jest zvláštně připsati, že po čistém úhoru

bývá úroda lepší. Obyčejně se říká, „že pole si odpočalo“;

a však pole nepotřebuje žádného odpočinutí, ono potřebuje jen

látek, rostlinám na jejich vzrůst potřebných, látek to rozpustných.

§. 236.

Mezi trupelníky náležejí též sladík (Beryllium), ytřík

(Yttrium), cirkoník (Circonium), to řík (Thorium), tolikéž

i v posledním čase vynalezený erbík (Erbium), terbík (Ter

bium) a mořík (Norium). A však všecky tyto látky nalezají

se jen po řídku; jsouť to pravé vzácnosti; sloučeniny jejich

s kyslíkem jsou bílé, nerozpustné, trupelnaté, podobně jako

hlíněnec.

Doklady k trupelcům (hlíněnci atd.).

1) Trupelci (Erden) jsou sloučeniny kovových jejich prvin

(trupelníků, Erdmetalle) s kyslíkem.

2) Ve vodě jsou zhola nerozpustny.

3) S uhelkou se neslučujou.

4) Nejdůležitější z nich jest hlíněnec, jenž sloučen s kře

menkou (hlína, jíl) je hlavním základem naší orné půdy, jakož

i mnohých hornin.

5) Hlíněnec je mnohem slabší žířen nežli jsou luženy neb

paluženy.

6) Slabé žířeny slučujou se mnohdy se žířeny silnými, tak

jako by byly kysně.
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7) Mnohé látky mohou se ve svých sloučeninách zastupo

vati, při čemž hlaťní útvar jejich se nemění (sloučeniny stejno

tvarné).

8) Rovnými nazývají se slučany ty, v nichž na jednu

vetu kyslíku žířenova přichází jedna veta kysně (Neutralsalze).

9) Mnohé rovné slučany mohou se však nad to ještě

s jednou aneb i více vetami kysně sloučiti, a slučany takové

slovou pokysné či vícekysné (saure Salze).

10) Podobně stáváť i slučanů takových, které nad rovnost

ještě jednu neb více vet od žířenu obsahují; a takové slujou

slučany požírnými či více žírnými (basische Salze).

11) Sloučí-li se dvé rozdílných slučanů dohromady, nabude

se dvoj slučanu (Doppelsalz).

Doklady ke všem dosud uvažovaným (lehkým) kovům.

1) Luhovci, palužci a trupelníci zahrnují se dohromady pode

jménem lehkých kovů, protože jsou samy v sobě lehčí nežli

ostatní kovy.

2) Tytyž nenalezají se v přírodě nikde samočisté, ve spů

sobě kovů, aniž se nalezají jako kysleny (vyjmouc jediný hlí

němec), nébrž vždy sloučeny s kysněmi ve spůsobě slučanů

(sloučenin podvojných); kromě křemenky jsou hlavním základem

kůry zemské.

3) Ze všech prvolátek jsou lehké kovy ti nejchtivější dru

žebníci ke kyslíku, s nímž působějí kysleny, které (vyjmouc

trupelce) ve vodě se rozpouštějí.

4) Kysleny luhovcův a palužcův (luženy a paluženy) jsou

ty nejmocnější žířeny (Salzbasen). -

5) Pro svou velikou družebnost ke kyslíku je velmi těžko

lehké ty kovy pro sebe vydobýti; možné jest to toliko v nej

prudším žáru pomocí přimíseného uhlí, anebo proudem Galvan

ského mlna. Dobře známé jsou teprv draslík, sodík a hliník.

6) Až do roku 1807 byly kysleny lehkých těch kovů po

važovány za látky jednoduché (za prviny); roku tohož zdařilo se

však anglickému lučebníku Davy'mu, že je pomocí Galvanského

mlna rozloučil na kov a kyslík.

7) Největší díl lehkých těch kovů jsou s to, aby rozrušily

vodu i při obyčejné teplotě, bez přísady jaké kysně, t. j. aby jí

její kyslík odňaly, a vodík vyprostily.
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Zákony Iučební.

Prvé než přikročíme k uvažování ostatních kovů, bude za

dobře, abychom se ještě poohlédli po zákonech, podlé nichž se

látky ve svém slučování spravujou, i abychom si je v jakýsi zá

konník sestavili.

§. 237.

Rozdělení sloučenin. Z 33 písmen naší abecedy dají

se vytvořiti nesčíslná slova, podobně i z 60 a několika lučebních

prvin dají se vytvořiti nesčíslné sloučeniny. Sloučeniny ty roz

vrhujeme na trojí pořadí: 1) sloučeniny prvonásobné, povstá

vající sloučením dvou prvin; k těm náležejí na př. kysně a ží

řeny. 2) Sloučeniny podvojné či druhonásobné, povstávající

sloučením nějaké kysně s žířenem; sloučeniny ty zahrnujeme pode

jménem slučany (Salze), koncovka an slouží vždy k vyznačení

podvojného takového sloučení. 3) Sloučením dvou rozdílných slu

čanů v jedno povstávají sloučeniny třetinásobné, dvojslučany

atd. To samé máme i při naší řeči. Z jednotlivých písmen po

vstávají slabiky, ze slabik slova, ze slov složitá slova, na př.

lučbověda. Slovo „sloučenina“ vztahuje se na všecky, sloučenina

může být jakákoliv, prvo-, druhonásobná, třetinásobná atd. „Slu

čan“ vyznamenává jen sloučeniny podvojné. Kdo by i prvonásobné

sloučeniny zvláštní koncovkou vyznačiti chtěl, mohl by je jmeno

vati slučen a slučeň (žířen a kyseň).

§. 238.

Kdykoliv se dvé prvin dohromady slučuje, děje

se to vždy v jistých určitých měrách. Ve vodě nalezáme

vždy na 100 lotů kyslíku 12'/, lotu vodíku, ať si ostatně už voda

ta je odkud koliv, ze studně nebo z moře, ať si je led nebo

pára. Kdybychom si chtěli vodu schvalně spůsobiti, to spálením

vodíku s kyslíkem, museli bychme obého právě tolik vzíti, t. na

100 granů, lotů neb liber kyslíku 12'/, granů, lotů neb liber vo

díku. Kdybychom vodíku vzali 13 lotů, půl lotu by ho vybylo;

a kdybychom kyslíku vzali 101 lotů, vybyl by ho lot (zůstal by

lichou, nesloučen).

Pálené vápno drží v sobě na 250 lotů vápníku 100 lotů

kyslíku, a to nechť pochází z mramoru nebo ze sprostého vá

penného kamene, z křídy nebo ze škořápek lasturních. Sirnovka

•
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drží v sobě vždy na 200 lotů síry 300 lotů kyslíku, nechť je vy

dobyta pálením sirné rudy (dýmavá) anebo podlé anglického

spůsobu spálením síry.

§. 239.

Mnohým bedlivým skoumáním nalezlo se i při ostatních prvi

nách, mnoho-li lotů z každé je zapotřebí, aby 100 lotům kyslíku

za dost učinila. Poněvadž nalezená ta čísla pro lučebnictví pře

důležitá jsou, jakož se o tom později ještě přesvědčíme, proto

uvádíme je zde po pořádku, ale jen od těch nejznámějších prvin.

100 lotů kyslíku = K mohou se sloučiti

s 12"/, loty vodíku (Wasserstoff) = V (H)

S 175 „ dusíku (Stickstoff) = D (N)

S 75 „ uhlíku (Kohlenstoff) = U (C)

S 200 » síry = S (S)

S 400 „ kostíku (Phosphor) = Ko (P)

s 443 „ chloru = Ch (Cl)

S 1000 „ bromu = Br (Br)

S 1586 » jodu = J (J)

s 325 „ blavku (Cyan) = Bv (Cy)

S 136 „ bledíku (Bor) = Bl (B)

S 277 „ křemíku (Kiesel) = Kř (Si)

S 489 „ draslíku (Kalium) = Dr (Ka)

S 290 „ sodíku (Natrium) = So (Na)

S 225 „ čpěvu (Ammonium) = DV“ (NH“)

S 250 „ vápníku (Calcium) = Vp (Ca)

s 855 „ barytu (Barium) = Ba (Ba)

S 155 „ hořčíku (Magnesium) = Hř (Mg)

S 171 „ hliníku (Aluminium) = Hl (Al)

S 350 „ železa = Z (Fe)

s 345 „ buříku (Mangan) = Bu (Mn)

s 369 „ ďasíku (Kobalt) = Ďa (Co)

S · 369 „ broníku (Nickel) = Bn (Ni)

S 407 „ zinku (Zink) = Zn (Zn)

S 735 » cínu = C (Sn)

S 1295 „ olova = Ol (Pb)

S 1330 „ vismy (Wissmuth) = Vi (Bi)

S 396 » mědi = M (Cu)

§ 1250 „ rtuti = R (Hg)

S 1350 „ stříbra = St (Ag)

§ 1232 » platiny = Pl (Pt)

S 1228 „ zlata = Zl (Au)

S 329 „ barvíku (Chrom) = - Ba (Cr)

S 938 „ otruchu (Arsenik) = Ot (As)

s 1613 „ surmíku (Antimon) = Su (Sb)



202 Zákony lučební.

Číslům těm říkají čísla lučební aneb lučební tíže

neb vety; ukazujouť, mnoho-li tížek které prviny je zapotřebí,

aby se 100 tížkami kyslíku sloučiti se mohla. Chceme-li na př.

věděti složení draslenu nebo rtutěnu, potřebujeme jen v onen

výkaz nahlédnouti, i nalezneme, že v draslenu na 489 lotů

i vůbec na tolik tížek draslíku je sloučeno 100 lotů či tížek ky

slíku; a v rtutěnu na 1250 tížek rtuti 100 tížek kyslíku.

Prviny, jejichž čísla jsou malá, musíme považovati za látky

mocnější (spořejší), nežli jsou prviny s číslami velikými. Draslík

na př. vydá 2'/,krát tolik co rtuť, protože 489 tížek draslíku za

stanou při kyslíku to samé jako 1250 tížek rtuti.

§. 240.

Dalším pátráním došlo se toho znamenitého výsledku, že

čísla ona neudávají pouze, v jaké tíži všeliké prviny s kyslíkem

se slučujou, alebrž také v jaké tíži i vespolek se slučujou (kromě

kyslíku). 12'/, tížek vodíku slučuje se se 100 tížkami kyslíku

u vodu, tolik vodíku slučuje se ale i s 200 tížkami síry ve

vodíko-siřinu, se 443 tížkami chloru v solovku. A síra zas se

svými 200 tížkami slučuje se s 300 tížkami kyslíku v sirnovku,

se 489 tížkami draslíku v draslíko-siřen, s 350 tížkami železa

v železo-siřen, s 1250 tížkami rtuti v rtuti-siřen (cinobr). Pá

líme-li s cinobrem železo, železo jakožto mocnější družebník

odejme rtuti její síru, a rtuť se vybaví. 350 tížek železa stačej

právě, aby 1450 tížek cinobru rozloučily, rtuti vybaví se při tom

1250 tížek. Kdyby se na to bylo vzalo víc železa, přebývající

část železa byla by zůstala nesloučena; a kdyby se bylo vzalo

více cinobru, vybývající část cinobru zůstala by nerozloučena.

Kdykoliv v nějakém sloučení jedna látka dosadí se

druhou, vždy se to stane jenom v množství, její lu

čebné tíži přiměřeném.

Za 100 dolarů (pruských) mohu koupiti: 8 lotů zlata, nebo

32 lotů platiny, nebo 112 lotů stříbra, nebo 2000 lotů rtuti;

8 lotů zlata mají tedy tu samou cenu jako 32 lotů platiny nebo

112 lotů stříbra atd. Podobně jest to i při slučování látek. Se

100 loty kyslíku sloučí se 350 lotů železa nebo 489 lotů draslíku

nebo 1250 lotů rtuti; 350 lotů železa jest tedy té samé lučební

ceny jako 489 lotů draslíku, nebo 1250 rtuti atd. Toť příčina,

proč se těmže číslům dostalo též jméno stejnomocnin (aequi

valente). My sme je však kratčeji jmenovali vety. Lučební číslo,

lučební tíže, lučební veta – jest vše jedno. Pod jednou vetou

musíme si vždy mysliti při kyslíku 100 tížek, při železe 350tížek,

při rtuti 1250 tížek atd.

Tu samou zákonitost nalezáme i při sloučeni

nách druho- i třetinásobných, jakož na to už poukázáno

bylo (v §. 172.), kdež o zásytnosti kysní řeč byla. Jestliže smí
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šením žířenu s kysní nejenom žírnost žířenu, ale i kysnost kysně

pominula, tu bylo obého na sloučení v zákonité míře. Jak velká

že ta míra je pro každou kyseň i pro každý žířen, to možná lehko

vyzvěděti, třebať jen lučební čísla (vety) jejich prvin dohromady

Sčísti.

Křída jest vápněn uhlokyslý (VpK. UK').

Vápněn je složen: uhelka je složena:

z 1 vety vápníku = 250 z 1 vety uhlíku = 75,

a z 1 vety kyslíku = 100; z 2 vet kyslíku = 200;

VpK čítá tedy = 350, UK* čítá = 275,

t. j. v křídě je vždy na 350 tížek vápněnu 275 tížek uhelky;

a tolik by jednoho i druhého muselo se vzíti, kdyby jejich slou

čením chtěl vyrobiti křídu, totiž tak vyrobiti, aby jednoho ani

druhého nic nevybylo. Lučební číslo (veta) křídy jest podlé

toho = 625.

Kdybychom chtěli křídu pomocí bílé sirnovky proměniti

v sadru (VK. SK*), museli bychme dříve vyhledati číslo pro

bílou sirnovku. V bílé sirnovce nalezá se obyčejně na 1 vetu

sirnovky bezvodé 1 veta vody.

V sirnovce jest: ve vodě jest:

1 veta síry = 200 1 veta vodíku = 12.5

a 3 vety kyslíku = 300; a 1 veta kyslíku = 100;

SK* čítá tedy = 500, VK čítá tedy = 112'/,.

Při bílé sirnovce jest tím samým lučební veta = 612'/,. Tolik

lotů jest jí potřeba, aby byla s to, proměniti 625 lotů křídy beze

všeho výbyvku v siran vápenný. Co při tom uhelky uprchne, ob

náší právě 275 lotů.

Sadra slučuje se vždy se 2 vetama hlaťní vody, onať se tedy

skládá z 1 vety VpK = 350

z 1 vety SK* = 500

Z 2 vet VK = 225

lučební veta hlat. sadry jest = 1075 = VpK. SK* + 2VK.

Zákony tyto byly as před padesáti léty objeveny. Před tím

chtěli-li nějakou látku sloučiti s druhou anebo za druhou ji do

saditi, bylo dlouhého pracného zkoušení zapotřebí, aby vynalezli,

mnoho-li od které je na to zapotřebí: nyní potřebať jen v onen

výkaz nahlednouti, i hned se může napřed určiti, mnoho-li

každého vzíti se musí.

§. 241.

Poměry postupní. Mnohé prviny mají do sebe tu schop

nost, že mohou buď s menší, buď s větší, buď ještě s větší mírou

kyslíku, síry, chloru atd. se sloučiti. Odtud pak pochodí, jakož

sme se už v prvějším přesvědčili, že jedna a táž látka dává koli

kero kyslin, kyslenů, siřenů, chlorenů atd. Na první pohled zdálo
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by se, že v tom leží jakýs odpor proti tomu, co sme před tím

vyřkli, t. že látky slučujou se toliko v jistých určitých měrách:

odpor ten ale zmizí, jak mile tu věc bedlivě uvážíme; nejsouť to

jen ledabylé větší neb menší míry, alebrž míry ty jsou rovněž

určité, nezměnité.

Stoupáme-li na nějaké návrší, tu záleží na naší líbosti,

chceme-li krátké neb dlouhé kroky dělati, my můžeme nohou

nastoupiti kdekoliv, v které výšce chceme; jinak jest to však,

stoupáme-li na schody nebo na žebřík, tu nemůžeme nohu po

staviti, v které výšce nám líbo, my musíme pěkně po stupních.

Takto po stupních jde to i v případech, kde dvé látek ve více

mírách se slučuje. Míry ty jsou sice rozdílné, ale při všem pevně

určité. Nalezloť se, přijmem-li nejmenší lučební jejich míru za

první, že vyšší odtud míra obnáší právě 1*/,krát, 2krát, 2*/,krát,

3krát neb 3'/,krát tolik co ona první, nikdy ale snad 1*/, krát,

nebo 1*/,krát neb 1'/,krát atd. Vystupování to děje se pouze po

celých nebo po půl stupních, na př.

* 100 lotů kyslíku = uhlem = UK

75 ';" 150 „ „ = šťavelku = Úk",
200 „ 3) == uhelku = UK“.

100 lotů kyslíku = dusen (jednokyslý) = DK,

175lotů dusíku) 200 „ „ = dusíko-dvoukyslen = DK“,

dává s 300 „ „ = dusičnatku = DK",

500 „ „ = dusnovku = DK“.

100 lotů kyslíku = buřen = BuK,

* * 150 „ = buřinec = Bu*K*

°°;"";;;;; ; ; = ;-dvoukyslon = ;8V8 300 „ „ = burovku = BuK*,

350 „ „ = nadburovku = Bu*K7

Při sloučeninách uhlíkových jest tedy

poměr kyslíku jako . . . . 1 : 1'/, : 2.

Při sloučeninách dusíkových jest

poměr kyslíku jako . . . . 1 : 2 : 3 : 5. *

Při sloučeninách buříkových jest

poměr kyslíku jako . . . . 1 : 1'/, : 2 : 3 : 2'/,..

Jak viděti, poměry ty jsou velmi jednoduché, každý větší

poměr jest násobina menšího či vyšší stupeň nižšího. Odtud tedy

jméno: zákon poměrů postupních či násobních.

§. 242.

Látky větřité (plyny) slučujou se vždy po jistých

měrách, při čemž se za časté smršťujou, tak že sloučenina jejich

na míru pak méně obnáší, nežli prvé tytéž látky dohromady.
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P ř í k l a d y :

z 1 m. chloru a 1 m. vodíku povstanou 2 m. chloriny (plynu).

„ 2 „ vodíku a 1 „ kyslíku j) 2 „ vodního plynu.

» 3 „ vodíku a 1 „ dusíku j) 2 „ čpavkového plynu.

„ 6 „ vodíku a 1 » síry 3) 6 „ siřiny (plynu).

I zde tedy při pouhém měření na objem či na dutou míru

nalezáme tu samou zákonitost, ba ještě větší jednoduchost, nežli

kde je podlé tíže odměřujeme. Kdyby bylo možná proměniti

všecky látky v plyny, nejspíš že bychom při všech jejich slou

čeninách nalezli podobných prostých poměrů.

§. 243.

Prvky (atome). Že látky takto v jistých pravidelných mě

rách a tížích se slučujou, to jest věc dokázaná tisícerem těch

nejpracnějších i nejzevrubnějších zkoušek. Nuž ale jaká toho

příčina? Člověku, jenž přemýšlí, nebývá dosti na tom, aby věděl,

co a jak se děje, on hledí též vyzvěděti: proč se to tak děje?

Leč při všem zkoušení a vynasnažení nebylo možná příčinu té

pravidelnosti vypátrati; ale domyslem přišlo se na spůsob, kterýmž

lze pravidelnost tu dost dobře vyložiti. A spůsob či výklad ten

záleží v následujícím:

1) Jedna každá věc je složena z prvotních malounkých čá

steček; částečky ty nazýváme prvočástečky čili prvky. Prvky ty

ležejí vedlé sebe, mezi nimi jsou prázné mezery. Při věcech

lehkých (málo hmotnatých) ležej prvky dálej od sebe, mezery

jejich jsou větší nežli při věcech těžších. Stydne-li věc neb

dohromady se tlačí, sestupujou její prvky blíže dohromady,

a věc se stává tudy hustší či hmotnatější; zahřívá-li se však,

prvkové její od sebe se rozstupujou, mezery jejich se šířejí,

a věc se tudy prostraňuje, stává se méně hmotnatou a tím

samým v poměru i lehčí. Nejvíce od sebe vzdáleny jsou tytyž

prvky v plynech a párách (větřinách); při plynu vodním na př.

musej býti 1700krát víc od sebe nežli ve vodě tekuté, neboť

onde zajímají 1700krát větší prostor nežli zde za tekuta.

2) V jednoduchých látkách jsou prvky jednoduché,

v složitých prvky složité, na př.

Kyslík:

COO

uhelka:

uhlan vápenný:
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3) Jednoduché prvky pokládáme za nedílné, neporušné;

tytyž jsou tak malé, že je ani tím nejbystřejším zvětšovacím

sklem rozeznati ani počítati nelze; my si je toliko v mysli před

stavujeme.

4) Vyráží-li nějaká tuhá látka povlovně ze svého roztoku,

tak že prvkové její mají zvůle i času, aby se pravidelně jedno

k druhému přidávati a pořádati mohli, nabudeť se pravidelných

hlatí; vyráží-li však neb tuhne-li věc zčerstva, tu prvkové její

nahromaďují se bez ladu a skladu, jenom nepořádně, a věc uka

zuje se pak beztvarná (sklovitá neb moučkovitá).

5) Sestavení prvků jednoho k druhému může být rozličné.

Čtvero kuliček lze v následující spůsoby sestaviti:

OOOO88c8bc8o8oo
Cos podobného, zdá se, jest i při prvcích: prvkové sesta

vují se buď na ten neb na jiný spůsob dohromady. Tím se dá

také vysvětliti, kterak jedna a táž látka může se na kolikerý

spůsob vyhlatiti aneb jinak kolikerou podobu na se vzíti. Síra

na př. hlatí se za obyčejné teploty v osmistěnech, zahřáta však

až do roztopení: v kosích sloupcích. Vykovaná železná náprava

je za nova slohu vláknitého, delší čas potřebována však slohu

zrnitého atd.

6) Prvkové rozličných látek jsou nejspíše rozličné ve

likosti. Čtvero hrachových zrnek dá se sestaviti v pravidelný

čtverhran 33 ; vsadíme-li ale na místo jednoho hrachu

§ V anebo čočku@ v obojím případu se pra

videlnost čtverhranu zruší; pravidelnost ta by se však zacho

vala, kdyby na místo hrachu dosadil se stejně velký olověný

brok g> ačkoliv by jinak pohled byl jinačí. Nejinak jest

to i s prvkami. Při rozličných spůsobech ledku viděli sme, kterak

může draslen nahražen býti soděnem nebo čpavkem, a hlíněnec

barvencem nebo železincem, aniž se při tom hlafní útvar ledku

změní. Z toho lze souditi: že draslen, soděn, čpavek jsou prvků

stejně velkých, že jsou stejnotvarné; podobně i hlíněnec, bar

venec a železinec. Pozorujeme-li však při dosazení nějaké látky

bob
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za jinou, že se tudy hlaťní útvar mění, musíme souditi, že prv

kové těchže látek jsou velikosti nestejné.

7) Přijmutím takovýchto prvků dá se vícetvarnost jedné

a té samé látky velmi dobře vysvětliti, Pohleďme na šachovnici:

tím že bílé a černé její pole všelijak přesadíme, můžeme spů

sobiti ty nejrozmanitější útvary, na př.

(' b C d

Spočteme-li jednotlivá ta pole, nalezneme v každém 8 bílých

a 8 černých, a přece jak rozdílný jest jejich pohled. Při a jest

vždy 1 a 1, při b 2 a 2, při c a d 4 a 4 pole vespolek spojeny;

odtud ten rozdílný pohled.

Pomyslíme-li si na místo těch polí prvky, tu máme pak

obraz látky vícetvarné; a podlé toho nebude nám divno, na

lezneme-li látky, které při jinak docela stejném složení přece

rozdílné podoby i rozdílných vlastností jsou. Pružec (gummi

elasticum), kamenný olej a svítiplyn – jak to rozdílné a sobě

nepodobné věci! a přece je složení jejich docela stejné, látky

jejich (uhlík a vodík) jsou ty samé i v stejných měrách.

8) Poněvadž jedna každá věc má svou tíži, musí ji mít

i každá její nejmenší částečka, každý prvek; neboť z čehosi

netěžkého nelze aby povstalo co těžkého. V křídě, jak víme, je

obsaženo na 350 tížek vápněnu 275 tížek uhelky; a to netoliko

ve velkém kuse křídy, ale i v malém kousku, v každém i tom

nejmenším křídovém prášímku. Pomyslíme-li si nejmenší takovou

částečku křídy, složenou z 1 prvku vápněnu a 1 prvku uhelky:

tuť třeba i křídovému tomu prvku přičísti lučební tíži 625, prvku

vápněnu pak tíži 350 a prvku uhelčinému 275. Poněvadž ale

prvek vápněnu je složen z prvku vápníkového a prvku kyslíko

vého, tedy i těmto náleží každému jeho díl tíže, vápníku totiž

250, a kyslíku 100. Zkrátka ta samá čísla, ježto ukazujou, v ja

kých tížích rozličné látky se slučujou, ukazujou spolu tížební

poměr jejich prvkův. Proto se také lučebním číslům čili vetám

říká tíže prvková (Atomgewicht).
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Těžké kovy.

První třída těžkých kovů.

v

Z e l e Z O,

Ferrum.

(Veta = 350. – Hmotn. = 7. – Zn. = Ž, lat. Fe)

§. 244.

Jmenujeme-li zlato králem kovů, tu musíme železo pokládati

za daleko nejdůležitějšího i nejužitečnějšího v říši kovův občana.

Před časy považováno železo za obraz vojny i dáno mu jméno

boha válek: Mars i znamení d ; nyní ale kdo by nevěděl, jak

důležitým stalo se železo pro pospolitý život a pokojné naše

zaměstnání! Ne bodáky pouze a děla hotovíme ze železa, ale

z něho hotoví se i radlo a dláto i tisícero rozdílných nástrojů

a mašin, počna od prostého mlýnku na kávu až do podivu

hodného parostroje. Železo jest ten žebřík, po němž řemesla

a umění náramné své výšky dostoupily; železo jest ten most,

po němž teď přes hory a doly poletujeme s rychlostí, že se až

bájkou zdá.

Zlato nalezáme na zemi leckdes čisté, samorodé; netřebať

v některých krajinách než jenom křemenitou jejich půdu pro

hrabati anebo písek mnohých řek promýti a vyplaviti, a nabude

se ryzého zlata. Ne tak se železem. V hloubi země leží skryta

železná ruda, a mnohých umělých staveb je zapotřebí, aby ruda

ta na vrch se dobyla; umělých prostředků, toho nejprudšího ohně

je zapotřebí, aby se rudě její kyslík odňal, aby se z ní stalo

železo; a železo to musí se teprv přetápěti, musí se rozmanitým

spůsobem obdělávati, prvé než nabude té vlastnosti, aby se mohlo

kouti a svářeti. Zlato podává se člověku od přírody jako dar;

železo však musí tou nejkrušnější prácí, vynaložením tělesných

i duševních sil vydobýváno býti. Právě tím ale přineslo železo

požehnání všem národům, kteří s jeho dobýváním a obděláváním

se zanášejí; dějepis alespoň ukazuje, že v zemích takových bylo

vždy mnohem více požehnání, pochodícího z práce, i zdraví, spo

kojenosti, blahobytu a duchovního vzdělání, nežli v zemích, kde

měli zlata hojnost, ale pracovat se odnaučili.
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Železo pak jest ještě z jiné strany nade všecky ostatní těžké

kovy pro člověka důležité. Železo jest ten jediný kov, jenž je

našemu zdraví neškodliv; ten jediný kov, jenž v našem těle

nikdá neschází, který je podstatnou látkou našeho těla a zvláště

naší krve; konečně ten jediný kov, jenž se všude na zemi, ve

všech kamenech a půdách i v největším díle rostlin nalezá. Ač

koliv doposud neznáme, čím že železo v životě zvířat a rostlin

prospívá, však povážíme-li jeho velikou rozšířenost a jako všudy

přítomnost, tu nelze pochybovati, že prozřetelnost božská nadala

železo podobnou důležitostí pro náš život, jako ji nalezáme při

soli, vápně, kosťovce a některých jiných látkách.

§. 245.

Zkoušky se železem (železné rudy).

Na zkoušky takové beře se jemná železná měl či prášek,

jenžto se v lékárnách prodává.

Pokus 1. Nasypeme na uhel 17"/, granů železné měli,

a ženeme na ni v jedno místečko plamen dmuchavkou: měl

začne žeřavěti, a žeřavění to potáhne

se pak samo dále skrze celou měl,

jakož to patrně viděti z duhové

prouhy, předcházející před žeřavě

ním. Zelezo nabude při tom barvy

#\ temné, skoro černé, a když schladlo,

# je z něho speklý koláček, vážící as

° 18'/, granů; 17"/, granů sloučilo se

tedy s 1*/, granem kyslíku. Znáso

s=# = bíme-li čísla ta dvacítkou, nabudeme

350 železa (1 vetu) a 25 kyslíku (*/, vety), aneb 4 vety železa

na 1 vetu kyslíku. Sloučenině této říkají podkyslen (čtvrt

kyslen) železitý (Eisensuboxyd). V kyslenu železitém (žele

zenu) je vždy 1 veta železa (350) sloučena s 1 vetou kyslíku

(100); podlé toho by se mohl onen podkyslen považovati za

smíšeninu 1 vety železenu s 3 vetami pouhého železa (kovu).

Pokus 2. Pálíme-li onen koláček železa dále před dmu

chavkou, tak že po delší čas silně žeřaví, přibývá ho pořád víc

a více na tíži, že konečně až 6–7 gramů více váží. A teď je to

ta sama sloučenina, která se tvoří, když železo v kyslíku se

pálí, anebo když rozžhavené železo se kove neb sváří (okuje).

Jest to smíšenina železenu s železincem. Čistého železenu (ŽK)

nelze tím spůsobem dobyti, protože se spolu vždy něco železince

(půldruhokyslenu) utvoří. Barva železenu (jednokyslenu) je černá;

barvu tu pozorujeme na všech horninách, obsahujících v sobě

železem, jenž je tu obyčejně sloučen s křemenkou. Skoro všecky

černé neb pozelenalé kameny, na př. čedič (Basalt), břidlice,

14



2 1 0 Těžké kovy.

zelenokam (Grünstein), hadec (serpentin) atd. mají svou barvu

od železenu.

Na mnoha místech nalezá se v zemi železná ruda, ježto je

toho samého složení i té samé černé barvy jako okuje. Ruda ta

nazývá se magnetovec, protože od magnetu bývá nejenom

přitahována, ale i sama železo přitahuje. Znamenité švedské

železo těží se nejvíce z takového magnetovce.

Pokus 3. Pálíme-li okuje za delší čas v zevním plamenu

dmuchavky, udělá se na jejich povrchu hnědo-červený sprašný

povlak, a to jest železinec (Z*K*).

Pokus 4. Lehčeji možná železinec dobýti takto: Vloží se

na uhel drobek zelené skalice (vitrolímu) a pálí se tak dlouho,

až nabude barvy hnědo-červené. Voda a sirnovka ujdou, a po

zůstalý železen (ZK) přibere si */, kyslíku a stane se železincem.

Přičervenalá barva železince projeví se nejlépe tím, když se

nehtem na papíře rozetře. Železince nabývá se mnoho jako zbytku

při pálení zelené skalice na dýmavou sirnovku. Zbytky ty pro

dávají se pod rozličným jménem: anglická neb leštířská červeň

(Englischroth, Polirroth, Todtenkopf, caput mortuum); jest to

oblíbená natírací barva, mimo to potřebuje se též mnoho na

leštění skla a kovův.

Železinec nalezá se též samorodý na mnoha místech v zemi,

to buď uhlacen, ve spůsobě krevelu klenčového (Eisenglanz),

buď kusový nebo paprskovitý jako krevel (Glaskopf, Blutstein),

buď zemnatý jako krevelizna (Eisenrahm). Často nalezá se

železinec též pomíšený s hlínou, kdežto se mu dostává jméno:

rudka či hrudka (tesaři jí potřebujou), hlínitý krevel (Thon

eisenstein), s murka (bolus). Kdekoliv nalezáme červený nějaký

kámen anebo červenou zem, můžeme vždy pokládati, že je to od

železince. Mnohé z uvedených tuto hmot jsou váženy jako dobrá

železná ruda, i používáť se jich na těžení železa.

Pokus 5. Trochu železné měli nasypme do sklenice a na

lejme na ni studničné vody: železo potratí pomalu svůj lesk

i zčerná: proměnít se v železno-železinec. Opětujme ten samý

pokus s vodou odvařenou: v té podrží železo svůj čistý kovovní

lesk. Příčina rozdílu toho záleží v tom, že v každé studničné

vodě nalezá se vzduchu i uhelky, jimižto se železo zpovlovna

pokysluje; z odvařené vody je uhelka i vzduch vyhnán, v ní tedy

není žádného pokyslování.

Pokus 6. Slejeme-li poslední (odvařenou) vodu se železa,

tak aby k němu vzduch dostal přístupu, železo začne obraceti se

v rez. Železo snímá se tu s kyslíkem – v železinec, při tom

pojímá však k sobě jisté množství vody (3 vety). Voda ta jest

příčina, že týž železinec je pak barvy přižloutlé. Železná rez

tedy jest vodan železincový (železinec třívodý) = Ž'K'.3VK.
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Necháme-li železnou tu měl ležeti ve vlhku a každého dne jí

několikráte mícháme, promění se za nějaký čas úplně v rez.

I tato sloučenina nalezá se často samorodá – pode jménem

hnědelu (Brauneisenstein), jenž jest velmi vážená železná ruda.

Žlutá neb hnědá barva hlíny, písku, všelikých kamenů– ta pochodí

jen od téhož železince vodného. A že mnohé černé horniny,

pukříce, dávají hnědé drobty a konečně žlutou zem, to je teď

lehko si vyložiti: obsažený v nich černý železem, přibíraje si

ze vzduchu kyslíku i jsa napájen vodou, mění se pomalu v žele

zinec slučnovodý (rez).

Pokus 7. V pokuse 2. nabytého železno-železince aneb i

železné měli nasypme drobátko do malé láhvičky, láhvičku tu

nalejme plnou Bílinské neb Selterské vody a nechme tak dobře

zatkanou za den státi. Bílé klky či vláčky, které tu na dno

ssedati se budou, jsou uhlan železenný slučnovo dý, po

vstalý z železenu a z uhelky, obsažené v Bílinské vodě. Při

loučená k tomu voda činí, že černá barva železenu obrátila se

v bílou. V ustálé svrchní vodě ostane uhlanu téhož něco roz

puštěno, jakož to okusením poznati možná, chuť je jako od in

koustu; chutí tou vyznačuje se každý roztok kteréhokoliv

slučanu železitého.

Ustátou, čistou tekutinu slejme teď do sklenky a nechme ji

otevřenou pokojně státi: vybývající uhelka bude z ní prchati,

v té míře bude ale na povrchu dělati se outlý bílý povlak

(škraloup), který pomalu bude žloutnouti, pak červenati, potom

fialověti, naposled zrezovatí a ve spůsobě rezu na dno padne.

Železen jímá se velmi chtivě kyslíku vzduchového,

čímž se proměňuje v železno – železinec, posléze

v železinec slučnovo dý. To samé děje se i se slučany od

železenu; odtud žloutnutí jejich, jestliže dlouho se chovají nebo na

povětří ležej. Pokud je povlak železno-železince ještě slabounký,

odráží se od něho světlo žlutě, od silnějšího odráží se červeně

i hnědě, a ještě silnějším fialově a modře. Každý snad už měl

příležitost viděti kdes na bahně takový povlak měnících se barev:

původ toho je ten samý. Voda, prýštící se ze země, cedila se

kdesi v zemi skrze železitou rudu, a něco jí rozpustila (voda

železitá). Z vody takové osazuje se kyprý, hnědý kal, jehož

se mnohdes velká síla nahromaďuje. Tím způsobem povstala na

mnoha místech velká ložiska železince slučnovodého, jehož se

též na těžení železa potřebuje; říkají mu: bahňák (Wiesenerz,

Sumpferz, Raseneisenstein). Ruda ta drží v sobě obyčejně též

něco kosťovky.

I uhlan železe mný nalezá se v některých zemích v ta

kové hojnosti, to ve způsobě šedého celistvého kamene, že

z něho železo dobývají. Kamenu neb rudě té říkají o celek

(Spatheisenstein). Z ocelku toho těží se výborná štýrská ocel.

14



2 1 2 Těžké kovy.

Pomíšen s hlínou nalezá se ocelek zvlášť zhusta ve společnosti

s kamenným uhlím; a ruda ta jest to nejvíce, z níž Angličané

své železo vytavují.

Na sloučeninách železa s kyslíkem máme tedy ty nej

důležitější železné rudy, z nichžto se železo ve velkém

těží. Rudy ty jsou tyto:

ŽK + Ž*K* = magnetovec,

ZK, UK* = ocelek (Spatheisenstein),

Ž*K* = krevel (Rotheisenstein),

Ž*K* + 3VK = hnědel (Brauneisenstein).

železo lité, holové a ocel.

§. 246.

Dobývání železa. Aby z železné rudy železo se vy

dobylo, třeba rudě její kyslík odejmouti. To se děje tím, že ruda

pohromadě s uhlím silně se pálí. Na takové pálení beře se

obyčejně směs z kolikera rozdílných rud, protože zkušenost uká

zala, že se tak železo snáze i plněji vypustí, než když se vezme

jedna toliko sorta. Rudy, chovající v sobě uhelku, vodu aneb i

síru, pálejí se obyčejně dříve ve zvláštní peci, aby těchto prcha

jících látek se zbavily (pražení).

Při tom je ještě jiná věc: železná ruda, jak ze země se

dobývá, nebývá nikdy zcela čistá, míváť při sobě cizých (hlu

chých) přimětků, na př. křemenky, hlíny, vápna, burelu, ko

sťovky a j. Nejhlavnější bývá při ní křemenka. Nuže křemenka

nerozpouští se ani v tom nejprudším ohni – a přece je třeba,

aby se rozpustila, jinak sic nelze, aby železo se vypustilo a do

hromady steklo. Prostředek k tomu jest přísada nějakého žířenu,

s nímž by se křemenka sloučiti mohla, obyčejně to vápna. Po

vstaneť tudy vápenné sklo, a je-li s sebou i hlína, hlíněncové

sklo, ježto obě mnohem spíše se rozpouštějí nežli jejich látky

samy pro sebe; sklovité ty sloučeniny jsou škvár či trusky.

Vytápění železa děje se v hutích ve vysokých pecích; zde

jest taková pec vyobrazena, to v jejím vnitřním průřezu. Za

palivo do ní bere se buď dřevěné uhlí anebo kamenno-uhelné

výpalky (koks), které se s hůry, jakož i ruda s její přísadou

nasejpají, to po střídě, jednou toho, po druhé druhého. Vzduch

se do pece žene pomocí velkých měchů neb jiných, zvláště

k tomu zřízených mocných dmychadel; dole po pravé straně

vyobrazená truba jest truba od takového dmychadla, vedoucí do

pece. Vzduch ten pouští se do pece však horký, nahřátý od pece

samé; nebo tím se docílí většího výhřevu. Největší výhřev v peci
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jest dole v ouzkém (a), nebo zde příchozí kyslík slučuje se

s uhlím (spaluje se); výše, kde pec se šíří (b), a pak ještě výše

(c d) je horko pořád menší, co tu je horka, to pochází jen od

procházejících zde spálených plynů. Nahoře, kde plyny ty na den

vycházej, nejsou už hrubě horké; ač zapálej-li se, hořej vy

sokým plamenem, jakož zde na obraze viděti. Plyny ty jsou

hlavně uhlem, který zapálen, s kyslíkem vzduchovým se snímá

v uhelku. V hořejším díle peci děje se pražení; zde spolu i z vá

penného kamene vyhání se uhelka. Dolej, blízko kde pec začíná

se oužiti (b), děje se odkyslování, železné rudě odjímá se

kyslík, který slučujíc se s uhlíkem ve způsobě uhlenu odchází;

nejdolej konečně v ouzkém (a) – tu železo se roztápí a zároveň

s roztopeným škvárem na spod se cedí. Zde čas od času pro

razí se železnou tyčkou díra, a rozpuštěné železo nechá se

vytéci; na jeho povrchu splývá škvár. V té míře, jak dole železa

a škváru se ubírá a uhlí se tráví, nasýpá se s hůry pořád nové

rudy, přísady i uhlí; a tak se postupuje pořád stejně dále; vy

tápění takové trvá bez přetržení, třebas 5 nebo 6 let, dokavád

pec vydrží.
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Železná ruda: | železo + kyslík + křemenka (hlína)

Přísada: - – vápno (hlína)

Palivo: uhlí uhlí - - -

Zplodiny: železo uhelnaté uhlem a křeman vápenný a tru

(litina) uhelka |křeman hlíněncový ý sky.

Trusky či škváry z vysokých pecí jsou nejvíce barvy zele

navé neb přimodralé, to od přimíšeného železenu neb buřenu,

jenž se s nimi byl spojil. Skváry ty se mnohdes v čtverhranné

kusy formují a potom na stavění potřebují jako cihly.

§. 247.

Lité či surové železo. Nabyté takto z vysoké peci že

lezo není ještě železo čisté, onať to sloučenina železa s uhlíkem

(železo uhličnaté). V nejprudším bílém žáru pojme cent železa

as 4–5 liber uhlíku do sebe, mimo to i něco křemíku z kře

menky, hliníku z hlíny, aneb i maličkost síry, kostíku, otruchu

a j., bylo-li jich v rudě. V takovém stavu má do sebe železo

následující vlastnosti:

1) Lité železo roztápí se, jsouc rozžhaveno až do běla

(kované neb čisté železo se neroztápí); proto hodí se ono že

lezo na ulévání všelikých věcí. Přepouštění litého železa děje

se v malém v tuhových kelímkách (Grafittiegel), ve velkém pak

v bandových pecích (Kupolöfen).

2) Litina jest křehká, nedá se kovati ani sváře ti

(kované železo a ocel dají se ohýbati, kovati i svářeti). Lité

železo hodí se tedy jen na takové věci, jimž není žádného ohý

bání neb silného otřásání snášeti. V novějším čase vynalezl se

nicméně způsob, kterýmž možná i litině jakési vláčnosti dodati,

tak že se i poněkud svářeti dá; a způsob ten záleží v tom, že

litina několik dní s okujemi anebo s ocelkovou rudou se pálí.

Zelezu tomu říkají kujná litina.

V obchodu rozeznávají se dva způsoby litiny: litina šerá

a bílá. Šerá je barvy přičernalé, v lomu zrnitá i dá se ocelo

vými nástroji pilovati, vrtati i soustrovati. Bílá naproti tomu jest

barvy jako stříbro, v lomu lupennatá, paprskovitá a při tom tak

tvrdá, že se jí žádný ocelový nástroj nechytí. Přepuštěním a po

nenáhlým schlazením dá se bílá litina obrátiti v šerou; silným

však rozžhavením a kvapným schlazením dá se naopak šerá pro

měniti v bílou. Šerá litina hodí se nejlépe pro slevárny, bílá

pak na hotovení kujného železa a ocele.

§. 248.

železo kujné či holové. Odejme-li se litině její uhlík,

stane se z ní železo kujné, měkké, čímž nabude následujících

předůležitých vlastností:
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1) Holové železo je velmi vláčné i vazké, tak že se

na plech vykovati neb vyváleti i na nejtenší drát vytáhnouti dá

(litina nic).

2) Rozžhaveno, prvé než se rozpustí, změkne, podobně

jako vosk nebo sklo; rozžhavené dva kusy železa dají se ko

váním v jedno spojiti (svařiti). Vlastnost tato nalezá se kromě

železa jenom ještě při platině. Všechny ostatní kovy roztekou

na jednou, aniž dříve změknou, podobně jako led, když se roz

pouští.

3) Je dosti měkké, aby se ocelovým nádobím obdělávati

mohlo, a nezkřehne, jestliže rozžhavené do vody se smočilo,

uhasilo (ocel tudy zkřehne).

4) Kované železo liší se ostatně od litého i tím, že vypadá

u vnitř, jak by ze samých vláken čili nitek bylo složené jako

srostlé, kdežto lité železo je jako speklina ze samých zrnek.

Zvláštní je, že vláčné, kované železo, jestliže se dlouho silně

otřásá neb ustrkuje, jako na př. při železných nápravách u vozů,

pomalu zrnkovatí a tudy křehkým se stává. Viděti je z toho, že

i v tuhých tělesech mohou se prvkové jejich jinak

u šikovati, což dříve jen při tekutých za možné se pokládalo.

Dá-li se takové zkřehlé železo na novo vypáliti a překovati,

nabude opět své prvější pevnoty i vazkosti, jakož i svého

vláknovitého složenství. **

Zcela prosté všeho uhlíku není však ani kujné železo; ale

je v něm uhlíku jen málo, v centu as '/,–'/, libry. Docela čisté

železo je ještě měkčí a vaznější nežli železo holové. Patrnoť, že

jen uhlík to jest, jenž železu jeho měkkosti a vazkosti ujímá.

§. 249.

Dobývání železa kujného. Z litého železa nabude se

kujného odejmutím jeho uhlíku; cesta k tomu je velmi prostá:

uhlík se spálí; litina se totiž rozžhaví až do roztopení a při

ustavičném míchání pouští se na ni vzduch, jehož kyslík s uhlí

kem se slučuje v uhelku. Ovšem že při tom i velká část železa

('/.) v okuje se pokyslí. Okuje ty slučujou se s pískem, jenž

vždy na litině přichytlý se nalezá aneb i schválně na ohnisko

natroušen byl – slučujouť se s ním v těžký, černý škvár křemanu

železného. Ostatní železo při tom pořád víc a více houštne;

neboť v té míře, jak mu uhlíku ubývá, stává se i méně roz

topným, vaznějším, až konečně shněteno v kyprou hroudu dá se

pod kobylu (veliké kladivo) a stlouká se; stloukáním tím vy

mačkují se z něho částky škváru, a železo stůžuje se v celi

stvou hmotu. Z hmoty té kovají neb vyvalují se pak čtverhranné

hole neb šíny. Celý ten postup není tedy nic nežli oduhlení

železa,
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Litina: železo ('/.) | železo '/, , uhlík

Vzduch: - kyslík | kyslík

Písek: - křemenka |

Zplodiny: | kujné železo | škvár | uhlen

Ve velké míře děje se oduhlování železa v pecích pála

cích, podobně jako při hotovení sody (§. 192.). Oheň tu hoří

zvlášť ve své nístěji, a jen plamen z něho přes železo šlehá;

z té příčiny možná tu také lacinějšího paliva použiti, na př. ka

menného uhlí; neboť popel z toho nepřijde do pece. Jinak, kde

na ohnisku se oduhluje, bere se dřevěné uhlí.

§. 250.

Ocel. Ocel stojí právě u prostřed mezi železem litým

a kujným, to jak vzhledem na svůj uhlík tak i podlé svých

vlastností.

1) Rozžhavená ocel, uhasí-li se, ztvrdne velmi i zkřehne

(jako litina); trochu zdlouhavěj schlazena stane se pružnou;

velmi zdlouhavě schlazena zůstane měkká, kujná, i dá se svá

řeti (jako železo kujné).

2) Ona se roztápí tížej nežli litina, ale lehčej nežli železo

kované.

3) V centu ocele je obsaženo as 2–2*/, libry uhlíku.

Vlastnosti tyto dodávají oceli přenáramné důležitosti: z oceli

hotoví se tisícero rozličných věcí, jmenovitě řezací a sekací ná

stroje, a ty můžeme dle líbosti míti měkké nebo tvrdé, pružné

nebo křehké. Obyčejně se vypracovaná z oceli věc nejprv z že

řava uhasí, a pak její křehkost a tvrdost kalením se zmírní.

Pokus. Ocelový (štrykovací) drát držme do plamene lího

vého kahanu, až se rozžížní, a na to jej spěšně vstrčme do stu

dené vody: on tudy tak zkřehne, že kdybychom jej pak chtěli

ohnouti, praskne. Nyní držme týž drát ještě jednou do ohně

a pozorujme jeho barvy: nejprv se zbarví žlutě, pak pomoran

čově, červeně, fialově, modře, konečně šeře. Příčina měnících se

těch barev je ta sama jako při vodě železité (§. 245.); na oceli

tvoří se povlak kyslenu, povlak ten je z počátku velmi tenounký

i vypadá žlutý, na to pak, jak záhřevu přibývá, tloustne po

vlak, a barva jeho je pořád tmavší a tmavší. Konec je: barva

černo-hnědá, barva okují. Na stojaté železité vodě postoupilo

tože okyslování ještě o krok dále, poslední zplodina byla tu

látka hnědá, vodan železincový (železinec vodný).

Každé té barvě odpovídá jistý stupeň tvrdosti i pružnosti.

Při žluté barvě je jehla nejtvrdší i nejkřehčí, při modré ale nej

měkčí i nejpružnější. Kalením dodává se rozličnému ocelovému

zboží rozličné tvrdosti i pružnosti; pilníky na př. a břitvy dělají

se velmi tvrdé a křehké, pilky však a péra do hodinek velmi ·

měkké a pružné atd.
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§. 251.

Ocel hotoví se dvojím způsobem: 1) oduhlením suroviny

(litiny) až na polovic, tak že z jejího uhlíku jen polovic se spálí,

anebo 2) několikadenním pálením kujného železa v uzavřitých

nádobách, naplněných rozmělněným uhlím; uhlík tu jímá se po

malu železa a obrací je v ocel.

Takto nabytá ocel není však veskrze stejná, druhým způ

sobem na př. nabytá je na povrchu uhličnatější a tím samým

i tvrdší nežli u vnitř; neboť uhlík proniká jen pomalu do vnitř:

navrchu je snad už ocel, kdežto u vnitř je ještě železo měkké.

Nestejnost tu potřebať vyrovnati: a to se děje tím, že se ocel

na kousky rozláme a tyto pak rozžhavené dohromady se skovají,

a tak několikráte po sobě. Poleje-li se vyleštěná ocel nějakou

kysní, povstanou na ní tmavé i světlé prouhy a květy (květování

či damaskování ocele). -

Že též ocel povstati musí, jestliže lité a měkké železo

v stejných dílech dokonale se spojí, to je snadno nahlédnouti.

Tím způsobem možná věci z měkkého železa, na př. nářadí orní,

řetězy aj. dost lehko povrchu zoceliti: třebať je jen rozžhavené

do rozpuštěné litiny smočiti a tak nějaký čas nechati. Ještě sna

dněji lze toho dosáhnouti nasypáním draslíkového železo-blavenu

na rozžhavené železo (o tom viz později §. 259.).

Železo, broník a ďasík jsou ti jediní kovové, ježto k ma

gnetu se táhnou. V měkkém železe mizí magnetičnost hned, jak

od magnetu se odundalo; ocel však drží svou magnetičnost, jíž

jednou nabyla, pevně, -i neztratí ji leda vypálením. Železno

železinec táhne se též k magnetu, to pro svůj železen, pouhý

železinec se však nemagnetí.

Slučany železité.

§. 252.

Netoliko železen ale i železinec pojímá se s kysněmi v slu

čany; slučany železité jsou tedy dvojí: 1) slučany železenné

či kratčej železné, jejichž barva je nejvíce zelená a složenství:

1 veta kyslenu (železenu) s 1 vetou kysliny; 2) slučany že

lezincové, obyčejně barvy hnědožluté, složené z 1 vety ky

slence (železince) a z 1*/, vety kysliny (čili 2 : 3).

že lezo a ky s n ě.

V §. 145. byla už řeč o tom, kterak některé kovy v roz

ředěných toliko kyslinách se rozpouštějí, jiné zas pouze v se

hnaných, při čemž doloženo bylo, že onyno okyslujou se z vo

dy, tyto pak z kysliny. K oněmno prvním náleží železo, buřík,
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zinek, ďasík, broník a cín; kovy tyto slovou vodorušné. Kovy

ty jsou mocnější družebníci, nežli kovy způsobu druhého, ježto

nejsou s to, aby vodě její kyslík odňaly. A však nejenom ke

kyslíku jsou první družebnější, ale i k síře, ke chloru atd., ano

i zplozené z nich kysleny jsou ke kysním družebnější nežli kovy

způsobu druhého, t. než jejich kysleny.

Konečně dokládáme ještě jednou, rozpustí-li se kov v ně

jaké kysni, nenachází se v ní jako kov alebrž jako slučen neb

slučan (§. 131).

• §. 253.

Železná skalice, vitrolím či siran železný=ŽK.SK'+6VK

(Kupferwasser, Eisenvitriol, schwefelsaures Eisenoxydul = Fe0. S0°

+ 6H0).

Železná skalice slove též skalice zelená, protože je barvy

zelené; nejobyčejněji se jí říká: vitrolim. Skalice ta se zplodí,

rozpustíme-li železa v rozředěné v sirnovce: Z roztoku toho vy

dobude se odkouřením. Odkuřuje-li se zpoznenáhla, vyhlatí se

skalice ve způsobě šikmých klenčovitých sloupků. Hlatě ty jsou

skoro od polovic hlatní voda.

Pokus. 100 gramů měděné (modré) skalice rozpusťme ve

2 lotech vody a do roztoku toho vložme kousek co nejlíp uči

stěného železného plechu, jejž sme dříve odvážili: modrá barva

bude se tu pomalu měniti v zelenavou a na železe bude mezi

tím dělati se rudý povlak kovité mědi. Mocnější železo odjímá

mědi její kyslík i její sirnovku a s obojím se slučuje. Tím způ

sobem nabude se asi 32 gramů mědi, začež se dobrých 28 granů

železa rozpustilo. Nuže 32 k 28 jest skoro tolik jako 396 (veta

mědi) k 350 (veta železa); na místo každého prvku mědi vstoupil

vždy prvek železa. Dění toto jmenuje se uvádění na kov

po mokru. V tekutině celé není více žádná měď rozpuštěna, t.

žádná měděná skalice nebrž skalice železná, která odkouřením

může pro sebe vydobyta býti. V německém říkají železné této

skalici Kupferwasser (měděná voda), proč? to je teď lehko si vy

Světliti.

Zkoušky se železnou skalicí.

Pokus. 1. Rozpusťme železné skalice ve vodě, a roztok

ten nechme za delší čas státi otevřen na povětří: on bude po

malu žloutnouti a z něho bude se osazovati hnědo-žlutý kal (že

lezinec slučnovody). To samé dělají i všechny ostatní slučany

od železenu: pojímajíc se s kyslíkem vzduchovým, zvýšují

se pomalu v slučany železincové. Přítomná kyslina však nestačí,

aby nověutvořenému železinci všemu za dost učinila, železinec

žádá ke svému zasycení více kysliny (o */, více) nežli železen:

tím způsobem se část železince vypouští i padá ke dnu,
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To samé jest také při všech ostatních kovech. Mění-li

se v nějakém kovovém slučanu kyslen jeho v kyslenec,

vždy se z něho část kyslence vypouští. Chceme-li v ta

kovém případu, aby roztok se učistil, t. aby vypuštěný kyslenec

se rozpustil, musíme k roztoku přidati ještě tolik kysliny, co

potřeba na rozpuštění vypuštěného kyslence.

Pokus 2. Na porcelánovou misečku dáme lot železné ska

lice, polejeme 3 loty vody a kvintlíkem sirnovky, a pak zahříváme

až do varu, kdežto k roztoku po kapkách pouštíme dusnovky, až

povstalý z toho inkoustovitý zákal zase se ztratí a roztok se

učistí i sežloutne. Tím způsobem nabyli sme roztoku siranu

železincového; schováme si jej. Kyslíkem dusnovky způsobí

se rychle, co onde kyslíkem vzduchovým pomalu se působilo,

t. obrácení železenu v železinec. Dusnovka pozbude tím 3 vety

svého kyslíku; pozůstaneť z ní toliko dvoukyslen dusíkový, jenž

je té vlastnosti, že v roztoku železné skalice se rozpouští, na

černo jej zbarvujíc. Vařením však dvoukyslem ten se vyhání,

kdežto na povětří mění se v dusičnatku (DK*), jakož to pozo

rovati ze žlutého dýmu, jenž mezi varem z nádoby vystupuje.

Pokus 3. Přistrojme si 1) řídký roztok železné skalice,

2) smíšeninu z 1 části rozpuštěného siranu železincového se 4krát

tolikem vody (viz předešlý pokus), a 3) smíšeninu roztoku prvního

i druhého, a teď přidávejme ke každé z těchto tekutin tak dlouho

čpavkové vody, až každá čpavkem zavání. Účinek z toho bude

následující:

• 2.

v roztoku • v roztoku

siranu železného siranu železincového

povstane povstane

z běla zelenavý hnědo-žlutý

zákal: zákal:

železenu vodného; železince vodného;

3.

v roztoku

siranu železno – železincového

- povstane

černý zákal:

železno – železince vodného.

Čpavek jest silnější družebník nežli železen nebo železinec,

on si osvojuje sirnovku, a železen i železinec se odsazují, při

čemž se z roztoku vypouštějí, poněvadž ve vodě jsou nerozpu

stny, rovně jako skoro všecky kovo-kysleny. Nalezá-li vypuštěný

kovo-kyslem v tom okamžení, kde se vypouští, vodu, tu se s ní

rád sloučí ve vodam. Odtud také pochodí, proč kovo-kysleny

dobyté po mokru, bývají za časté zcela jiné barvy nežli tytéž

kysleny dobyté po suchu (pálením). Pálíme-li takový vodam,
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voda jeho uchází a on se pak objeví ve své přirozené barvě.

Takové měnění barvy možná velmi dobře pozorovati na našich

cihlách. Každý ví, jak vypadá syrová, nevypálená cihla: ona je

žlutá; vypálením však zčervená, proto že voda z obsaženého

v ní železince se vyhnala, a tento se tudy proměnil v železinec

bezvodý, jenž jest barvy červené.

Zcedíme-li z oněch výše nabytých kalů jejich tekutinu,

nalezneme při prvním (při železenu), že se jaksi zvláště mění,

zelenost jeho nejprv se temní, potom černá (železnoželezinec),

na posled , zhnědne (železinec vodný); on si přibral kyslíku.

Toť tedy jedna z nejdůležitějších vlastností železenu, že si velmi

rád ještě více kyslíku přibírá, a to i tenkrát, když je

pojat s nějakou kysní (jako slučan).

Podobně jest to i s černým kalem železno-železince. Leč

zvaříme-li jej v jeho roztoku, prvé než sme jej odcedili, tu po

držuje svou černou barvu i uschnulý. V takové způsobě potře

buje se ho jako léku pode jménem černého železenu (schwar

zes Eisenoxydul).

Pokus 4. Roztlučených duběnek (Galläpfel) nasadíme do ko

řalky: za několik dní nabude kořalka barvy hnědožluté a při

tom chuti svraskavé. Kromě jiných látek rozpustily se v ní dvě

rostlinné kysně, t. tříslovka (Gerbsäure) a duběnkovka (Gallus

säure). Kořalce takové říká se mok duběnkový (Galläpfeltinktur).

Moku toho přidáme k roztoku zelené skalice a potom i také

k roztoku siranu železincového: v prvním učiní se zákal světle

barevný, který brzo zfialoví, konečně zčerná; v druhém

roztoku povstane však hnedle černý zákal, který, nechá-li

se pokojně státi, na dno se ustojí. Černý ten zákal je z hlavní

části tříslan i duběnkan železincový. Přidá-li se k černé

té tekutině kleje (gumy) nebo cukru, máme z ní obyčejný in

koust; přísadou tou učiní se inkoust poněkud lepký, tak že

tříslan i duběnkan železincový nemůže se v něm než jen tuze

zvolna ke dnu Ssedati.

Sloučenina tříslovky a duběnkovky se železem není černá:

černou stane se teprv na povětří, kdežto železen v železinec se

povýší. Tím se dá vyložiti bledost mnohého inkoustu, jenž

teprv později na papíře zčerná.

Smočíme-li kousek plátna nejprv do moku duběnkového a

potom do roztoku železitého (jakéhokoliv), utvoří se černý zá

kal na vlákně samém a drží se ho potom tak pevně, že jej

více vyprati nelze. Způsobem tím barví se vůbec na černo neb

na šero, barvěj se tkaniny, látky na šaty, kůže, srsť atd. Proto

se slučanů železitých, a přede všemi skalice železné potřebuje

velmi mnoho v barvířství a tiskařství.
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§. 254.

Dusan železincový = Ž*K*. 3DK*

(salpetersaures Eisenoxyd = Fe* 03. 3N0°).

Dusanu toho nabude se z rozředěné dusnovky, do níž se

železných pilin tak dlouho hází, pokud se rozpouštějí. V dusnovce

nalezá železo hojnost kyslíku, ono si ho může nabrati, co se

mu jen ráčí, ono si ho tedy nabere, co jen udržeti může, t. j.

ono se stane kyslencem. Hnědého roztoku toho užívá se

V barvířství.

Pustíme-li kapku hlodavky (rozředěné dusnovky, Scheide

wasser) na lité železo, na ocel a na měkké železo, udělá se

na každém černá škvrna, to proto, že jenom železo se rozpouští,

nikoliv ale uhlík. Tím samým je škvrna na litém železe nej

černější, na měkkém pak nejméně černá. Kdo chce vyzvěděti,

mnoho-li v jisté sortě železa je obsaženo uhlíku, ten potřebuje

jenom kousek téhož železa, jež dříve odvážil, dáti v rozředěné

dusnovce rozpustiti a potom pozůstalý z něho uhlík zvážiti.

§. 255.

Octan železincový může se zkrátka zhotoviti tím, že

z roztoku svého nově sražený, ještě vlhký železinec slučnovodý

dá se do octa, kdežto se rozpustí t. s octovkou se sloučí. Na

leje-li švec na železné hřebíky piva, aby si tudy nátěrek na

černění kůže způsobil, nemá z toho vlastně nic jiného než jen

octan železincový, neboť pivo obrátí se na povětří v ocet a že

lezo v železinec. Ve výdělané kůži jest tříslovka: s tou-li že

lezinec se setká, povstane z toho tříslan železincový (inkoust).

Pro barvíře hotoví se teď velmi zhusta železitý takový základ

(pác) z rezivého železa, rozpuštěného v dřevěném octě (dřevo

octan železincový).

Kosťan železný strojí se smíšením roztoku železné

skalice s roztokem kosťanu soděnného; povstalý z toho bílý

kal, přibírajíc si z povětří kyslíku, modrá tudy (kosťan železno

železincový). Kosťan železincový je bílý i nalezá se v popeli

z mnohých rostlin.

§. 256.

v

Ze lezo a chlo r.

Železo-chloren (ŽCh) je solnatina (solen) zelená, po

vstávající rozpuštěním železa v solovce. Železo-chlorenec Ž*Ch*

je solnatina hnědá, tvořící se rozpuštěním železince neb vodamu

železincového v solovce, aneb i přísadou chlorové vody k roz
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toku železo-chlorenu (§. 158.). Železo-chloren nazývá se též

železen vodíko-chlorový, a železo-chlorenec: železinec vodíko

chlorový (Salzsaures Eisenoxydul, salzsaures Eisenoxyd).

*.*

Železo a blavek.

Podobně jako železo s chlorem, slučuje se železo i s blav

kem. Ze sloučenin těch staly se zvláště dvě v průmyslu pře

důležitými, a to Berlinská modř a žlutý železo-blaven

draslíkový.

§. 257.

Berlínská modř čili blaveno-blavenec železitý

= 3ZBv + 2Z*Bv"

(Berlinerblau, Eisencyanürcyanid = 3FeCy + 2 Fe*Cy°).

Dá-li se železno-železince do blaviny a dohromady se třepá,

černý ten rmut zmodrá; blavek se dal k železu, a odsazený ky

slík sloučil se vodíkem blaviny u vodu. Z kysleno-kyslence že

lezitého povstal blaveno-blavenec železitý, tak jako nahoře v po

znamu udán. Slučen ten jest nerozpustný a pěkné modré barvy;

samočist prodává se pode jménem Pařížská modř (Pariser

blau); pomíšen však s bílými látkami, na př. s hlíněncem, hlínkou,

škrobem a j. nazývá se Berlinská modř (Berliner- či Mineral

blau). Toto jsou však jména toliko obchodní, abychom ale i

jménem poněkud její původ naznačili, budeme modř tu nazývati

modří blavkovou, pod čímž budeme vyrozumívati jak Paříž

skou tak Berlinskou, čistou neb všelijak míšenou.

Blavkové modři užívá se velmi zhusta na barvení, to buď

jako krycí barvy na dříví, papír, kůži atd., buď i na barvení

sukem, kartounů, hedbáví aj. – Blavková ta modř není jedovatá,

ač z blaviny svůj původ vzala. Podobných neshod nalezáme ale

i při jiných sloučeninách; z neškodné kolikrát látky povstane

sloučenina jedovatá a z jedovaté mnohdy zase neškodná.

Pokus. Kvintlík čisté blavkové modři (Pařížské) utřeme

s */, kvintlíkem šťavelky a s vodou dohromady: nerozpustná

modř stane se šťavelkou rozpustna, nabudeť se tekutiny modré,

k níž přidáme-li trochu arabské gummy, budeme míti modrý

inkoust. -

Pokus. Pálíme-li kousek blavkové modři na uhle plamenem

od dmuchavky, bude to čpěti připáleninou, blavek bude se páliti

(z jeho U*D bude se kyslíkem vzduchovým tvořiti 2UK* a D),

konečně pozůstane hnědo-červený železinec. Největší díl slou

čenin blavkových rozrušují se pálením.
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- §. 258.

Žlutá blavková sůl či železo-blaven draslíkový

= 2DrBv. ŽBv + VK

(gelbes Blutlaugensalz, Kaliumeisencyanur, blausaures Eisenoxydulkali

= 2KCy. FeCy + H0).

Pokus. Lot co nejmělněj utřené blavkové modři zavaří se

s 6 loty vody a mezi varem přidá se k ní po troškách draslenu

(žíravého drasla), až modrá její barva pomine. Nabudeť se tudy

kalného, hnědo-žlutého moku, který zcezením se přečistí. Na

cedidle pozůstalý kal je vodan železincový, jenž silnějším dra

slenem byl odsazen. Dá-li se zcezený požloutlý mok na to vy

stydnouti, vyrašej se z něho deskovité hlatě že

lezo-blavenu draslíkového či žluté blav

kové soli (v německém vůbec: gelbes blau

saures Kali).

Blavková modř skládá se, jak známo, z železo-blavenu

a železo-blavence; muže mezi železo-blavencem tímto a přisa

zeným draslenem stane se výměna: draslem popustí železu svůj

kyslík a vezme si za to jeho blavek, z toho povstane železinec,

jenž se vypustí, a draslíko-blaven, jenž zůstane rozpuštěn; tento

ve spojení s železo-blavenem dělá pak žlutou blavkovou sůl. Sůl

ta jest tedy železo-blaven ve spojení s draslíko-blavenem čili

zkrátka železo-blavem draslíkový.

Druhdy dobývali blavkovou tu sůl následujícím způsobem:

krev a roztok draslenu (žíravý louh) vařili dohromady až do

suchosti, suchý ten vývar potom pálili a vypálený dali do vody

rozpustiti: co se z toho rozpustilo, to byla blavková sůl. Odtud

pošlo, že v německém až podnes soli té se říká Blutlaugensalz

(sůl z krve a lúhu, sůl krvolužní).

Podobným způsobem hotoví se blavková sůl i ve velkém.

Krev, ostružky rohové, kůže, zvláště staré podešve pálej se do

hromady v uzavřitých nádobách, při čemž se též čpavku dobývá

(§. 200.); nabyté tudy uhlí smíchá se pak s draslem a železem

a v pálací peci pálí se na novo, to až do roztopení. V onom

uhlí nalezá se ještě něco dusíku: dusík ten, poněvadž při něm

je silný žířen, slučuje se s uhlíkem v blavek, a tento snímá se

pak s draslíkem, při tom vybavovaným v draslíko-blaven. Roz

pustí-li se na to celá ta hmota ve vodě, draslíko-blaven pře

pustí z části svůj blavek železu, z čehož povstane železo-blaven

draslíkový čili sůl blavková (a mimo to i něco draslenu, jenž

vybyl). Dostatečným odkouřením sůl se pak vyhlatí.

V novějším čase podařilo se však na dělání blavku použiti

i dusíku vzduchového, tak že zvířetských oněch látek není

k tomu více potřeba.
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§. 259.

Zkoušky se solí bla v kovou.

Pokus 1. Smíchejme roztok téže soli se siranem železin

covým: nastaneť tmavomodrý zákal blavkové modři (blaveno

blavence železitého).

Blavková ž.-blaven. draslík

sůl dr.-blaven ?; ž,-blavenec ) DrK

Siran železinec. }# DrK. SK*.

železincový j sirnovka . ' "'" . . . . . . . . . . . .

Železo-blaven s železo-blavencem (blaveno-blavenec že

lezitý) vypustil se jako nerozpustný, a siran draslenný zůstal

rozpuštěn.

Pokus 2. Roztok blavkové soli smíchejme s roztokem ze

lené skalice: zde povstane zákal světle modrý (pouhý železo

blaven). Rozdělíme tu tekutinu na dva díly, jeden díl odstavíme,

častěji ním míchajíce: pomalu bude barva tekutiny temněti, až

se stane tmavě modrou. Rychleji dosáhneme takového ztemnění

při druhé polovici, jestliže ji dáme na oheň anebo přisadíme-li

k ní několik kapek dusnovky. V jednom i druhém případu po

výšil se kyslen v kyslenec, a z kyslence stal se blavenec.

Jednoho i druhého způsobu užívá se při hotovení blavkové

modři ve velkém. Na barvení tkaného zboží nebere se však

hotové modři, nébrž zboží namočí se prv do roztoku železitého

a potom se protáhne skrze horký, dusnovkou trochu přiostřený

roztok soli blavkové.

Pokus 3. K velmi řídkému roztoku měděnné (modré)

skalice pustíme několik kapek rozpuštěné soli blavkové: po

vstaneť tím zákal rudý, to z vypuštěného železo-blavenu

měditého (Kupfereisencyanür). Měď postoupila všecko, co měla,

kyslík i sirnovku draslíku, a vzala si za to jeho blavek, kdežto

se pak ve způsobě železo-blavenu měditého z roztoku vypustila,

mezi tím, co siran měděnný zůstal rozpuštěn. Toť ten nejjistější

prostředek, abychom se o přítomnosti mědi v nějakém moku pře

svědčili. Podobným způsobem přidává se ještě mnoho jiných

kovů k železo-blavenu, jako na př. zinek, olovo, z čehož po

vstává pak železo-blaven zinkový, olovitý atd. Barva jejich je

při každém jiná, při železo-blavenu zinkovém tmavo-žlutá, při

olovitém z tmava hnědo-červená.

Pokus 4. Potrousíme-li rozžhavený železný plech roztluče

nou blavkovou solí, a pak jej ve vodě uhasíme, ztvrdne tolik,

že se ho víc žádný pilník nechytí. Uhlík z blavku sloučil se se

železem a utvořil tak na jeho povrchu ocelovou kůru. Tento
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způsob hodí se výborně k utvrzení všelikého železného nádobí;

radlici na př. u pluhu neb jinému rolnímu nářadí může se tudy

uděliti veliké trvanlivosti.

§. 260.

Červená sůl blavková čili železo-blavenec draslí

kový liší se od předešlé žluté soli tím, že v ní je na místě

železo-blavenu železo-blavenec. Se slučany železo-kyslennými

dává tmavo-modrý zákal, se slučany železincovými (ž.-kyslenco

vými) však žádný. Kromě k barvení užívá se téže soli v lu

čebnictví jako skoumadla na slučany železenné, aby je bylo

rozeznati od železincových.

§. 261.

že lezo a s í r a.

Železo-siřen jednoduchý = ŽS.

Pokus. K roztoku železné skalice, trochu pokysněnému,

pouštíme-li po kapkách vodíko-siřiny, nebude z toho žádný

zákal; přidáme-li však vodíko-siřiny čpavkové: i hned se udělá

černý zákal. Zákal ten jest železo-siřen jednoduchý (Einfach

Schwefeleisen).

Půldruhosiřen železitý = Ž*S*.

Pokus. 20 gramů síry a 30 gramů železné měli smísíme

dobře dohromady a pak dmuchavkou na uhle pálíme, ale jen

z jednoho místa: smíšenina se silně rozžhaví a žhavost ta rychle

přes celé se rozšíří. Steklá ta žluto-hnědá hmota je půldruho

siřen železitý. O jiném způsobu, kterýmž se tato sloučenina

hotoví, i jak se jí upotřebuje na plození vodíko-siřiny, o tom

byla už řeč v §. 106. Sloučenina ta nalezá se též samorodá.

Pokus. Nabytý onde jednoduchý železo-siřen dáme navlh

čený na šálek a postavíme jej na několik neděl na povětří: po

nějakém čase spatříme, že se v něm i na něm ploděj malounké

zelené hlatě; hlatě ty jsou železná skalice; z ŽS stal se ŽK. SK";

kyslík na to vzaly si železo i síra z povětří.

Dvousiřen železitý = ŽS* nalezá se hojně v přírodě,

zvláště mezi kamenným uhlím; říkají mu kyz (Schwefelkies). Na

pohled vypadá jako mosaz, nejvíce bývá vyhlacen, to

v krychlích. Pálí-li se v křivuli, jedna veta jeho síry

uchází, a pozůstává toliko černý jednosiřen. Tím způ

sobem možná z něho dobývati síru (u Radnic a jinde

ji dobývají). Z pozůstalého jednosiřenu hotoví se že

15



226 Těžké kovy.

lezná skalice. Pozůstatky ty (výpalky) dávají se totiž na hromadu

a tak mnoho měsíců na povětří ležeti se nechávají, až hodně

zpukřely. Na to nasypou se do vody, kdežto se z nich způsobený

siran železný vytáhne, a potom z roztoku odkouřením se dobude.

Slučany železité dávají se velmi dobře znáti dmuchavkou,

čpavkem, mokem duběnkovým, vodíko-siřinou čpavkovou a solí

blavkovou.

Sestavení sloučenin železa,

Železo.

Železo uhličnaté:

a) železo kujné (železo + */, "/o uhlíku),

b) železo lité (železo + 5 % uhlíku),

c) ocel, smíšenina obou.

Železo-siřeny:

a) jednosiřen, černý,

b) dvousiřen, žlutý,

c) půldruhosiřen, hnědožlutý, smíšenina obou.

Železo-kysleny:

a) jednokyslen (železen), černý,

jednokyslen slučnovodý, bílý,

b) půldruhokyslen (železinec), hnědo-červený,

půldruhokyslen slučnovodý, hnědo-žlutý,

c) kysleno-kyslenec, černý, smíšenina obou,

d) kyslina (železovka, teprv nově vynalezená).

Slučany železité:

železné železincové

(zelené): (hnědé):

siran železný, siran železincový,

dusan » dusan 3)

uhlan »

Octan » octan | »

kosťan „ kosťan »

Soleny:

železo-chloren, železo-chlorenec,

železo-blaven draslíkový železo-blavenec draslíkový

(žlutý), (červený),

železo-blaven měditý železo-blavenec železitý

(červený), (modrý).
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v

B u ř í k,

Mangan.

(Luč. veta = 345. – Hmotn. = 8. – Zn. = Bu, lat. Mn.)

§. 262.

Burel čili dvoukyslen buříkový = BuK*

(Braunstein, Mangansuperoxyd = Mn0°).

Rudy této nalezá se hojnost na Harcu a v Durinkách, též

i něco v Čechách u Jachymova a jinde. Dosud sme jí už mnoho

násob použili, to zejména na hotovení kyslíku a chloru. Jest

to jedna z nemnohých kyslíkových sloučenin, jež jmenujeme

dvoukysleny aneb i nadkysleny (bioxyd, superoxyd), protože při

sobě mají jako nadbytečného kyslíku, jejž pálením anebo jsouce

zahřívány se sirnovkou pouštějí. 100 lotů burelu, držících v sobě

36 lotů kyslíku (2 vety), pouští za slabého pálení 9 lotů kyslíku

('/, vety), za silného pálení 12 lotů (*/, vety), při záhřevu se

sirnovkou 18 lotů (1 vetu). Lučebník tedy má na burelu vý

borný prostředek, aby látky s kyslíkem sloučil. Příklad

toho měli sme na hotovení chloru: kyslík burelův slučoval se

s vodíkem solovky u vodu a chlor se tudy vyprosťoval.

Sklárníci přidávají často k roztopenému sklu roztlučeného

burelu, totiž ke sklu černavému neb tmavozelenému: aby je

proměnili v žluté neb pomerančové, kteréž kupci na láhvích

radši mívají nežli tmavé. Tmavá barva pochodí ze železo-ky

slenu, obsaženého ve skle: nuže poskytne-li se témuž kyslenu

nového kyslíku, pokyslí se ještě výše v kyslenec, a barva jeho

obrátí se v žlutou neb hnědou; a toho se docílí přísadou bu

relu. Proto nazývají také sklárníci burel sklářským mýdlem

(Glasmacherseife). Malá trocha burelu, přidaná k bílému sklu,

dodává jemu barvy fialové. Tím způsobem napodobňují se

ametysty. -

Pokus. Kvintlík klejtu, kvintlík jílu a */, kvintlíku dobře

utřeného burelu smíchejme s vodou dohromady, aby z toho

byla řídká kašička, a kašičkou tou polejme kus tašky. Vloží

me-li tašku tu, na žeřavé uhlí anebo pálíme-li ji na jednom místě

silně dmuchavkou, polev ten se roztopí, a když vystydne, je

z něho lesklý černý, anebo vzalo-li se méně burelu, hnědý

povlak (polev). Tím způsobem polévají hrnčíři své nádobí na

hnědo neb na černo. ::

15
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§. 263.

Buřík. Silným pálením burelu pohromadě s uhlím může

se burelu všechen jeho kyslík odejmouti, čímž se nabude še

dého, křehkého kovu, buříku. Buřík lze ještě tížeji roztopiti

nežli železo.

Další sloučeniny buříkové.

§. 264.

Pokus. Do porcelánového kelímku dáme '/, lotu dobře

utřeného burelu, '/, lotu sirnovky, a smíšeninu tu zahříváme

–® nejprv za */, hodiny slabě, potom celou ho

- dinu silně. Vystydlou potom černou hmotu

### vyvaříme ve vodě, a roztok její odkouříme až

g->) | do sucha, k posledu pořád míchajíce. Nabytá

$#&> tudy přičervenale bílá měl jest siran bu

**_řemný (schwefelsaures Manganoxydul) =

BuK. SK* +4VK. Polovic kyslíku burelova uprchlo, a pozůstal

pouze jednokyslen buříkový (buřen), jenž jakožto žířem se sir

novkou se sloučil. Podobným způsobem povstal buříko-chloren

při dobývání chloru (§. 122), pozůstalť v baňatce, jsa od železo

chlorenu zbarven na žluto. Největší díl slučanů buřenných jsou

barvy přičervenalé.

§. 265.

Část siranu buřenného rozpustíme ve vodě i obrátíme

na následující tři pokusy:

Pokus 1. Dáme-li jeden díl roztoku toho v otevřené ná

době na povětří, barva jeho mění se v tmavohnědou, a pomalu

se z něho osazuje takový též kal. Dění při tom je to samé

jako při rozpuštěném siranu železném. Buříko-kyslen osvojuje

si ze vzduchu kyslík, mění se v kyslenec, to slučnovodý, z ně

hož se část vypouští, protože přítomná kyseň nestačí, aby mu

všemu zadost učinila.

Pokus 2. K druhému dílu téhož roztoku přilejeme čpavkové

vody anebo draslenného louhu: silnější tyto žířeny zmocněj se

sirnovky a vod an buřenný (BuK + VK) se vypustí, to ve

způsobě bílého kalu. Odmísí-li se tento kal zcezením a pak se

dá uschnouti, zhnědne tudy; neboť se promění ve vodan bu

řencový (Bu*K* + 3VK), zrovna jako vodan železincový. Smo

číme-li bílý klůcek do onoho buřenného roztoku a pak davše

jej uschnouti, protáhneme jej skrze draslenný louh, povstalý

z toho zákal utkví ve vlakně, a vyvěsí-li se na to klůcek na po

větří, krásně do tmava zhnědne. V barvírnách se tím způsobem

mnoho barví.
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Pokus 3. K třetímu dílci onoho roztoku dodáme vodíko

siřiny: nebude z toho žádná změna; nyní přidejme ale ještě

několik kapek čpavkové vody: ejhle, počervenalý zákal! to z vy

puštěného buříko-siřenu (BuS). Tím způsobem dá se buřík ve

svých rozpustlinách poznati, neboť on jest ten jediný, jenž se

sirou dává počervenalý zákal (siřen). Při této příležitosti vidíme,

co může přítomnost silného žířenu; pokud v roztoku byla vo

díko-siřina sama, neměla její síra žádné moci k buříku, jak brzo

ale k tomu přišel čpavek (jenž s buřenu jeho sirnovku sňal),

i hned nabyla síra moci k buříku a její vodík k buříkovu kyslíku.

§. 266.

Ky s l i ny b u ř í k ov é.

Zvláštní je při buříku, že se slučuje i s větším ještě množ

stvím kyslíku, nežli má ve svém dvoukyslenství.

Pokus. Dejme do moždíře kvintlík burelu a k tomu kvin

tlík draslenu a oboje co nejlíp dohromady utřené vsypme do

porcelánového kelímku a půl hodiny silně palme. Nalejeme-li

po té na vychladlou černou tu hmotu vody, nabudeme roztoku

zeleného, jenž v dloužce ustáv se učistí. Zelenost roztoku po

chodí od rozpuštěného v něm slučanu, jménem buřanu dra

slemného. Pálením burelu ve společnosti s draslenem dodalo

se onomu chuti, aby ještě jednu vetu kyslíku z povětří si při

bral; tím způsobem postoupil BuK* v BuK*, a to jest kyslina,

alespoň chová se jako kyslina, neboť se pojala s přítomným ží

řenem v slučan (DrK. BuK*). Kyslina ta slove buříko-tříky

slina či zkrátka burovka (Mangansäure).

Pokus. Zeleného toho roztoku nalejeme polovic do sklenky

a rozředěna trochem vody necháme jej pokojně státi: zelená

barva roztoku bude se pomalu měniti ve fialovou, naposled

nachově zčervená, při čemž se na dno usadí hnědý kal bu

říko-dvoukyslenu. Tato, jak by se zdálo, samodějná změna byla

způsobena uhelkou vzduchovou; uhelka chápala se z části dra

slenu a burovka se odsazovala. Odsazená takto ale se hned ru

šila, rozpadajíc se na dvě části, na jednu část s méně kyslíkem

(buříko-dvoukyslen = BuK*) a na druhou část s více kyslíkem

(nadburovku či buříko-půlčtvrtakyslinu = Bu'K'; z 3BuK* po

vstalo BuK* a Bu'K'. Nadburovka (Uebermangansäure) zů

stane při tom s jednou částí draslenu sloučena; roztok téhož

slučanu je červený.

Pokus. K druhému dílu zeleného onoho roztoku pustíme

několik kapek sirnovky: roztok zčervená v okamžení, buřan

draslenný proměnil se v nadbuřan pojednou.

Při obou těchto kyslinách a jejich slučanech je to zvláštní,

že velmi snadno pouštějí od oné části kyslíku, skrze
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níž jsou učiněny kyslinami. Dřívko, kousek papíru neb

cokoli jiného živočného, uvrženo v zelený neb červený onen

roztok, ruší hned jeho barvu i jeho sloučenství. Odtud také

pochodí, že roztoky tyto nesmějí se skrze papír procezovati.

§. 267.

Na buříku vidíme velmi patrně, jak rozmanitých že slou

čenin může kyslík s jediným kovem poskytnouti.

345 lotů buříku | dává se | 100 loty kyslíku | buřen,

či 1 veta Bu » S 1 vetou K = BuK;

345 lotů buříku | dává se | 150 loty kyslíku | buřenec,

či 1 veta Bu » S 1*/, vetou K = Bu*K*;

345 lotů buříku | dává s | 200 loty kyslíku | buř. dvoukyslen,

či 1 veta Bu » S8 2 vetama K = BuK*;

345 lotů buříku | dává s | 300 loty kyslíku | burovku,

či 1 Veta Bu » SC 3 vetama K = BuK*;

345 lotů buříku | dává s | 350 loty kyslíku | nadburovku,

či 1 veta Bu » S 3'/, vetou K = Bu*K7.

Dále z toho vidíme, že záleží vlastně na kyslíku t. na jeho

množství, zdali sloučenina toho samého kovu je žířenem či

kysní (kyslenem či kyslinou). Nyní považme ale ten náramný

zástup rozličných slučanů, jež jediným buříkem na svět přivésti

možná! Mámeť z něho kyslem a kyslenec: a jeden i druhý může

se všemi kysněmi se sloučiti; mámeť pak ale i burovku a nad

burovku: a i ty mohou se všemi žířeny se sloučiti. Jaký tu

nepřehledný zástup slučanů pouze buříkových.
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v W

ID a s í k,

Kobalt.

(Veta = 369. – Hmotn. = 8,5. – Zn. = Ďa, lat. Co.)

B r o m í k,

Nickel.

(Veta = 369. – Hmotn. = 9. – Zn. = Bn, lat. Ni.)

§. 268.

Před časy, kde ještě havíř, pracující v osamělé hloubi země,

věřil v skalní duchy a ďasy, nalezal zde onde (na př. v báních

Schneeberských v Krušných horách) jistou rudu, lesknoucí se i

těžkou jako ta nejpěknější stříbrná ruda, přec ale, dala-li se

ruda ta na vytavení do pece, nebylo z ní než jen trochu smradu

jako od česneku a na konec pozůstal z ní šerý popel. Za teh

dejších pověrčivých časův pokládali to za škádlení skalních ďasů,

a němečtí havíři přezděli proto rudě té Kobold a Nickel, s opo

vržením ji odhazujíce. Leč nyní ji více neodhazují nébrž ve

veliké cti mají; neboť v ďasíkové (kobaltové) rudě nalezl se

kov, kterýmž se sklo a porcelán co nejkrásněji na modro barví;

a v rudě broníkové nalezli opět kov, kterýmž se mosazi dodává

pohled stříbra. Proto se poslednímu tomuto kovu dostalo v če

ském jméno broník, neboť bromý znamená tolik co bílý.

Příčina, proč z oněch rud nemohli žádného kovu vydobýti,

záležela pouze v tom, že oba ty kovy nad míru těžko se roz

pouštějí, v tehdejších pecích nebylo na to dost vysokého horka.

Česnekový zápach, vyvinující se při pálení téže rudy, pocházel

od otruchu, jenž se vždy pospolu v ďasíkové a broníkové rudě

nachází.

§. 269.

Šmolka či ďasíkové sklo. Za našich časův vydělává

se ruda otrucho-dasíková a otrucho-broníková takto: Roztlučená

ruda pálí se nejprv v pálací peci, až všechen s ďasíkem spojený

otruch se vyhnal a z ďasíku stal se kyslen. Na to se vypálená

ruda smísí s pískem a draslem, a smíšenina ta dá se v hlíně

ných hrncích opět do pece, aby se roztopila. Roztopením po

vstane sklo, v němž je ďasen rozpuštěn, to s barvou tmavě mo

drou. Otrucho-broník rozpustil se při tom a slil se na dno, to

i se stříbrem a vismou (Wissmuth), ač bylo-li jich v rudě. Roz
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teklé modré sklo, aby zkřehlo a rozpraskalo, vleje se do stu

dené vody, načež se pak v stoupách na jemnou měl roztlouká

a vyplavuje. No a toť šmolka, jíž pradleny na modření prádla

potřebujou. Mimo to potřebuje se téže barvy, jakožto barvy

v ohni stálé, na sklo, na porcelán a jiné hrnčené nádobí, tak i

k malování pokojů a jiných věcí, k modření papíru atd. Takto

jí říkají královská modř (Königsblau, Eschel).

§. 270.

Bronovina či bílá mosaz (Neusilber, Weisskupfer, Ar

gentan, Pakfong). Co při hotovení dasíkové modři pozůstalo,

spodní ona slitina, té používá se teď s velikým prospěchem

na hotovení bronoviny. Při vybylé onde slitině je první, aby

se jí odebral její otruch, potom visma a stříbro, načež pak

vydobytý čistý broník slévá se se 4–5krát tolikem mosazi

(měď a zinek) dohromady, z čehož se nabude kovu stříbro

bílého, krásně se lesknoucího a velmi vláčného. Na 10 dílů

mědi bere se 6 dílu zinku a 4 díly broníku. Jak mnoho se

bronoviny užívá na místo stříbra, na př. na lžíce, na svícny a

jiné podobné movitiny, je vůbec známé.

§. 271.

Jako kovy jsou ďasík a broník velmi příbuzni železu, to

jak svou podobou tak i svými sloučeninami; toliko že jsou sta

tečnější, t. j. ony se tak snadno nepokyslujou i nezerzivějí tak

brzo jako železo. Trojice těchto kovů: železo, ďasík a broník

jest trojice magnetická, nebo tyto jedině ze všech kovů tá

hnou se k magnetu. Paměti hodné jest též, že právě těchto tré

kovů nalezá se vždy pohromadě v železnatých neb kamenatých

oněch hmotách, ježto kdys tehdys s nebeské výsosti žeřavé na

zem spadají (spadlíci, Meteorsteine).

§. 272.

S kyslíkem slučujou se oba kovy, rovně jako železo, to

v jednokyslen a půldruhokyslen (kyslenec).

Ďasen (ĎaK) jest barvy zelené olivové; vodan z něho

barvy růžové. Ďasenec (Ďa*K*) je barvy černé. Jednoho i

druhého užívá se zhusta na malování porcelánu a skla.

Broněm (BnK) je barvy šeré, přizelenalé; ve způsobě

vo danu barvy zelené, jablkové. Broněnec (Bn*K*) barvy černé.

Známý drahý kámen, jménem Chrysopras, jest křemenka, poze

leněná kyslenem broníkovým.

- ------- --- --- --------
---
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§. 273.

Slučany ďasenné (Kobaltoxydulsalze) jsou barvy rů

žové. Rozpuštěného dusanu ďasemného užívá se často při

zkouškách s dmuchavkou, to hlavně k seznámí hlíněnce (§. 232.);

pálením změní se jeho ďasen v ďasenec.

Ďasíko-chloren (Kobaltchlorür) má do sebe tu vlast

nost, že píše-li se jeho roztokem na papír, a papír ten se pak

nahřeje, písmo zmodrá; na to ale, když zase navlhne, bledě

Zčervená.

S kosťovkou a otrušnatkou (arsenige Säure) působí ďasen

červené, nerozpustné slučany, jichž se v novějším čase mnoho

potřebuje jako modrých barev do ohně, k malování na sklo a

na porcelán. – Slučany s broněnem jsou barvy světlé zelené.

K vodíko-siřině chovají se slučany ďasíkové a broníkové

podobně jako slučany železité; pouhá vodíko-siřina (voda

vodíko-sirná) neudělá jim nic, ale vodíko-siřina čpavková vy

razí je černé (ďasíko–siřen nebo broníko–siřen).

Z i m e k,

Zink.

(Veta = 407. – Hmotn. = 6,8. – Zn. = Zn.)

§. 274.

Není tomu ještě tak dávno, co nevěděli zinku jinak upo

třebiti než pouze na dělání mosazi a tombaku (tumpachu); nyní

ale kde se naučili vyvalovati jej na plech, jej kovati i na drát

vytahovati, tu z něho dělají mnohé věci, které se dříve z olova,

z mědi a železa dělávali, jako na př. hřebíky, přesky, plynojemy

a truby k ním, žlaby ke střechám, koupací vany, chladící stoky

do pivovárů atd. Na to na všecko hodí se zinek výborně, neb

on je tvrdší a přece lehčí nežli olovo, lacinější nežli měď a

méně porušlivý nežli železo. V obchodu prodává se obyčejně

ve způsobě plach (ploten); plachy ty jsou tak křehké, že je

kladivem na drobné kousky roztlouci možná.

§. 275.

Zkoušky se zinkem.

Pokus 1. Zůstane-li čistý kousek zinku delší čas na po

větří, lesklost jeho se ztratí, na jeho povrchu udělá se šerý

povlak. Povlak ten jest sloučenina zinku s malou částí kyslíku,

i nazývá se podky slen či nedokyslen (Suboxyd).
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Pokus 2. Kousek čistě udrhnutého zinkového plechu dá

váme po střídě do vody a zas na povětří: zinek bude pomalu

pocházeti povlakem bílým, t. j. on bude rezivěti jako železo;

rez jeho je však bílá. Při železe žere se rez brzo do vnitř,

při zinku však nic aneb tuze zdlouhavě. Proto jsou zinkové věci

na povětří mnohem trvanlivější nežli železné; mnohým věcem

od železa dává se z té příčiny povlak zinkový, to věcem, vy

sazeným dešti a jiným nehodám povětrným, na př. železnému

plechu na pokrývání střech.

elezná rez je vodan železincový, zinková rez vodam zin

čenný. Kromě kyslíku pojímá však zinek z povětří i něco uhel

ky; jakož to z jeho sičení poznati lze, pustí-li se na takový

rezovatý zinek kapka kysně. Bílá zinková rez jest tedy vlastně

dvojslučan, vodan (zinčenný) s uhlanem zinčenným (basisch koh

lensaures Zinkoxydhydrat).

· Pokus 3. Držme malýma kleštičkama kousek zinku do

plamene líhového tak dlouho, až přidržené naň vlhké dřívko

začne sičeti: jmeme-li se teď rychle kousek ten kovati na ka

meně nebo na nákovadle, jež sme dříve nahřáli, nerozskáče se

zinek, ale bude se placatiti i kovati jak by bylo olovo. Zinek

má do sebe tu podivnou zvláštnost, že mezi 100° až 150° C.

je podajný, pod tím ale i nad tím že je kruchý. Od té doby,

co na zinku tuto zvláštnost seznali, pominuly všecky obtíže, pro

něž dříve nebylo lze ze zinku dělati plech nebo drát.

Pokus 4. Při silnějším výhřevu, asi při 400" rozpouští

se zinek; o čemž se přesvědčiti můžeme, držíme-li kousek

zinku v plechové lžíci nad líhový plamen. Při tom utvoří se

rovněž šedý škraloup podkyslenu. Sedá barva jeho promění se

ale po nějaké chvíli v žlutou, z podkyslenu stane se řádný ky

slen (ZnK). Vystydnutím přejde žlutost jeho v bělost. Zinčen

náleží k oněm látkám, ježto v horku ukazují se v jiné barvě

nežli za obyčejné teploty.

Pokus 5. Na mnohé lučebnické pokusy, zvláště pak na do

bývání vodíku, je velmi příhodno míti zinek ve způsobě droboun

kých zrnek (drobený). A toho je lehko docíliti. Vezme se mísa

s vodou a k tomu namočené ko

ště a na koště to leje se roz

puštěný zinek, při čemž se ko

štětem drobátko potřepává. Tím

způsobem dají se i jiné lehko

roztopné kovy, jako na př. olovo,

cín, visma a j. na drobno roz

činiti (drob); což ovšem je da

leko pohodlnější, než kdyby se

toho rozřezáváním nebo pilová

ním docíliti chtělo,



Zinek. - 235
*

Pokus 6. Silnějším ještě záhřevem obrací se zinek v páru,

i hoří pomodralým plamenem. Aby tu věc pozorovati bylo, třeba

dáti lžíci se zinkem na žeřavé uhlí, aby výhřev byl silnější nežli

nad lihovým kahanem. Velmi pěkně možná to pozorovati i v ma

lém: dáť se kousek zinku na uhel a dmuchavkou se pálí: obra

ceje se v kyslen, bubří zinek, při čemž skrze jeho svrchní ky

slemný kožich vyrážejí modré plamínky. Kyslen zinkový není

prchavý, jinak by ho nic nezůstalo; prcháť sám toliko zinek,

jenž snímaje se s kyslíkem vzduchovým, plamen působí. Ze

shořalé zinkové páry povstalý kyslen nazývá se zinkový květ.

Obyčejně bývá při něm něco neshořalých částek zinkových: od

těch se oddělí utřením a vyplavením.

Při zinku není než jen toho jediného kyslenu. Užíváť

se ho jako olověné běli na olejovou bílou barvu k natírání, to

pode jménem zinková běl (Zinkweiss). K tomu cíli hotoví se

od nějakého času běli té mnoho ve velkém. Před olovnou bělí

má tu přednost, že vodíko-siřinou nečerná a pak že při jejím

obdělávání není tolik nebezpečenství pro dělníka, aby svému

zdraví uškodil, jako při olovné běli.

Z i n e k a ky s n ě.

- §. 276.

Zinek rozpouští se lehko v každé rozředěné kysni, přitom

plodí se vodík a pokyslený zinek pojímá se s kysní v slučan.

Vyvinující se při tom vodíkový plyn je mnohem čistší nežli plo

zený železem; proto kde se o to jedná, aby se nabylo čistého

vodíku, beře se na to zinek drobený. Vezme-li se, jako se

obyčejně stává, na rozpuštění zinku rozředěná sirnovka, nabude

se po odkouření siranu zinčeného, nejznámějšího to slučanu zin

kového.

§. 277.

Skalice zinčenná, siran zinčenný čili bílý nickamínek

= ZnK. SK* + 7VK

(Zinkvitriol, schwefelsaures Zinkoxyd = Zn0.S0° + 7H0).

Slučan ten hlatí se v čtverhranných na konci sko

sených, bezbarevných sloupcích, záležejících skoro od

polu z hlaťní vody. Bílá tato skalice rozpouští se lehko

ve vodě. V lékařství potřebuje se jí často do vodiček

na oči.

Všechny slučany zinkové jsou jedovaté, do ža

ludka pojaté způsobují silné dávení; prostředky proti

tomu jsou mléko, bílek a káva. -



236 Těžké kovy.

Zkoušky se skalicí zinčen nou. Způsobme si roztok

skalice zinčenné, a k tomu přikápejme:

* 1) Čpavku nebo draslenu: povstaneť bílý zákal vodamu

zinčenného, který nadbytečným luženem opět se rozpustí.

2) Vodíko–siřiny čpavkové: i zde udělá se bílý zá

kal, to od zinko-siřenu. Způsobu toho používá se k rozeznání

i odmísení zinku od jiných kovův. Zinko-siřen nalezá se též

samorodý v zemi, tu ale bývá barvy žluté neb hnědé i slove

peřestek (Zinkblende). Z rudy této dobývá se skalice zinčená;

k tomu cíli nejprv se praží, pak se dá na povětří uležeti, aby

zpukřela, načež se vodou vytáhne a siran zinčenný odkouřením

se z ní vydobude; podobně tedy jako při skalici železné.

3) Uhlanu s oděnného: nabudeme uhlanu zinčen

ného slučno–vodého, to ve způsobě bílého zákalu. Odmí

síme-li jej, a ve vodě jej dobře vyperouce, pak usušíme, ujde

z něho dobrá polovice jeho uhelky; a na to-li jej ještě pá

líme, ujde všecka, a zbude pouhý zinko-kyslen. O kyslenu

tomto praví se, že byl nabyt po mokru na rozdíl to od zin

kového květu, jenž sluje zinko-kyslen nabytý po suchu.

Uhlan zinčenný nalezá se též v přírodě hotový, nej

hojněji ve Slezsku, Westfalsku a Belgii. Jest to nejdůležitější

ruda zinková: zinek dobývá se hlavně z ní. Havíři říkají jí ka

lam ín (Gallmei).

§. 278.

Dobývání zinku. Aby z kalamínu dobylo se zinkového

kovu, třeba z něho vyhnati jeho uhelku i jeho kyslík. Uhelka

se z něho odežene, podobně jako při vápně, pálením v peci;

kyslík pak se odežene, jako při železe, pálením pospolu s uhlím.

To se rozumí ale, že pálení to nemůže se díti v otevřené peci:

zinek by se tu sice vybavoval (ve způsobu páry), ale stýkaje se

se vzduchem, hned by se zas pokysloval (spaloval). Proto děje

se pálení to v uzavřitých hrnčených nádobách, jejichž podoba

- je zde vyobrazena. Nádob takových je mnoho

v peci pohromadě, to buď dokola nebo nad sebou

zasazených. Skrze nos jejich uchází zinková pára

i uhlen; zinková pára sráží se z větší části už

zde v nose i kape dolů do založené nádoby

s vodou. Na to není pak třeba než jen nabytý zinek přepustili

a na plachy ulíti. Zinek, jak se prodává, drží v sobě vždy něc0

málo přimíšeného železa a olova. Drží-li zinek více než 1'/,%

(stotiny) olova, je pak i v horku kruchý, nedadouc se na plachy

vyváleti.



Cín. 237

K a d m í k,

Cadmium.

(Veta = 697. – Hmotn. -= 8,6. – Zn. = Kd, lat. Cd.)

§. 279.

Kadmík je jako blížnec zinku, nalezající se v jeho rudě,

ale jen po skrovnu. Od zinku líší se tím, že už i za studena je

vláčný, a pak vodíko-siřinou že se sráží ve způsobě žlutého

kadmíko–siřenu. Ze slučanů zinkových, jak víme, nevyrazilo

se vodíko-siřinou nic, než teprv vodíko-siřinou čpavkovou, to

bílý zinko-siřen.

C i mu,

Zinn, Stanum.

(Veta = 735. – Hmotn. = 7,2. – Zn. = Cn, lat. Sn.)

§. 280.

Cín jest jeden z oněch několika málo kovů, ježto už od

starodávna lidem jsou známy. Cín roztápí se při horku nevy

sokém (při 230°). Cínová ruda nalezá se v mnochých zemích

v písku, pokrývajícím povrch země: byloť ji tedy lehko nalezti i

lehko vytaviti. Cín má pěkný kovový lesk, je velmi měkký i

vláčný, je ke kyslíku jen málo družebný, tak že se na po

větří i ve vodě dlouho čistý drží, a přitom se horkem lehko

rozpouští; všecko to vlastnosti, které cínu veliké ceny dodá

vají. Cínových talířů a jiného cínového nádobí se arci teď málo

užívá, z porcelánu a ze skla máme je pěknější i lacinější, za to

ale potřebuje se teďka cínu tím více v řemeslech a uměních.

§. 281.

Zkoušky s c í n e m.

Pokus. Palme kousek cínu dmuchavkou na uhle: on se

popne požloutlým popelem, který, když vystydne, zbělá. Cínový

ten popel jest dvoukyslen; jedna veta cínu jest tu sloučena se

2 vetama kyslíku (CnK*). Dvoukyslen ten nerozpustí se v žádné

kysni (nesloučí se s ní); tak i žádným, ani tím nejprudším

výhřevem nemůže roztopen býti. Jest to prášek tak outlý, že

se ho na mnoze užívá na leštění skla neb kovů.

Ve způsobě nerozpustného takového dvoukyslenu nalezá se

cín v přírodě, to buď vyhlacen (cínové kroupy) anebo za
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rostlý do skalin (cínovec, v Čechách a v Sasku) aneb i vy

drolen, s pískem smíšen (v Angličanech). Dvoukyslý ten cín jest

ta jediná ruda, z níž se cín ve velkém dobývá. V rudě té

nalezá se obyčejně i něco železa a otruchu.

Pokus. Vezměm 2 gramy cínu a 8 granů olova, a vložené

na uhel palme je dmuchavkou: oba se roztopěj i vespolek do

konale stělej. Stělené takto dva kovy slovou míšený kov nebo

sliť (Legirung). Pálí-li se tato cíno-olovná sliť až do rozžha

vení, počne se tak úsilně pokyslovati, že až kypí i doutná ještě

když se vzala od ohně. Tím způsobem zhotovují si hrnčíři svůj

bílý polev na kamna a na majolikové nádobí,

Utřeme-li nabyté tu smíšeniny zky

sleného olova a cínu s trochem utlučené

bledny (borax) dohromady, a pak na pla

tinovém drátě pálíme až na perličku,

bude perlička ta neprůhledná, jako por

celánová, to od dvoukyslenu cínového,

jenžto v ní zamíšen, se nerozpustil

(email).

§. 282.

Sliti cínové s olovem používá se vůbec k letování. Dře

věné věci spojuje truhlář klihem, a kovové klempíř zase do

hromady letuje. Nejlehčeji roztápí se smíšenina 2 dílů cínu s 1

dílem olova; ta se bere, kde s kolbou není dobrého přístupu,

ona lehce zatéká. Obyčejně však kde s kolbou se letuje, potře

buje se smíšeniny ze 2 dílů olova s 1 dílem cínu; ta je něco

hustší i držebnější. Na věci, které přijdou do velkéko horka,.

beře se na letování (na tvrdo) mosaz neb jiná podobná, těžko

roztopná směs.

Však i v cínovém nádobí je malá přísada olova, neboť sa

močistý cín je poněkud křehký, a při slévání formu dobře ne

vyplní. Jak mnoho že se smí na přísadu olova vzíti, je ve všech

skoro zemích zákonem určeno; přísada ta nesmí vůbec ve 100

dílech více než '/, obnášeti.

Naleje-li se na takový olovem pomíšený cín nějaké kysně,

rozpustí se toliko cín, nikoliv ale jeho olovo; cín má tu vlast

nost, že chrání olovo před působením kysní.

C í n a so I o v ka.

§. 283.

Nejdůležitější rozpouštědlo na cín jest solovka; solovkou

si dobýváme dvou těch nejplatnějších sloučenin cínových, t. chlo

renu a dvouchlorenu cínového.
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Cíno-chloren. Pokus. Na dvě porcelánové mističky dejme

tenounkého cínového potálu (Staniol, cím to na tenounké lístky

jako pozlátko vytlučený), a na jeden z nich nalejme solovky.

Za několik hodin přelejme solovku tu na druhou mističku, od

tud pak zase později na první, a tak pořád s jedné do druhé,

to po několik dní, tak že tím způsobem cín jednak se vzduchem

jednak se solovkou se stýká. Kyslíkem vzduchovým tvoří se

cíněn (jednokyslem), jenž opět solovkou se rozpouští, t. j. kyslík

jeho se odsazuje a na místo jeho nastupuje chlor; povstáváť

tudy cíno – chlorem (CnCh + 2VK). Chlorem ten dá se pak

odkouřením a vystydnutím vydobýti; on se vyhlatí ve způsobě

bezbarevných, klenčovitých sloupků. A to jest, čemuž řemesl

níci říkají: cínová sůl (Zimnsalz).

Cíno-chloren má do sebe tu vlastnost, rovně jako železo

kyslen, že je velmi dychtiv sloučiti se s kyslíkem, to v dvou

kyslen; odtud pochodí, že stojí-li cínová sůl delší čas na po

větří, nechce se pak více na čisto rozpustiti, nebrž je mléko–

vitá; utvořiloť se v ní něco dvoukyslenu cínového, kterýž se

nerozpouští. V takové případnosti třebať k roztoku téže soli při

dati trochu solovky, a dvoukyslen se rozpustí; jeho kyslík se

totiž odsadí a na místo jeho vstoupí chlor od solovky (odsa

zený kyslík sloučí se se solovčiným vodíkem u vodu).

Cíno-kyslen (CnK). Pokus. K roztoku cínové soli při

lejeme čpavkové vody: povstaneť bílý kal, jenž jest cíno-ky

slem slučnovo dý; čpavek odňal cínu jeho chlor. Dáme-li

tekutinu tu povařiti, pustí cíněn od své vody, i nabude se cí

měnu bezvodého, jenž jest barvy šedo-černé. Cíněn ten musí

se v odvařené vodě honem vyprati, pak vysušiti a schovati, jinak

by si brzo ze vzduchu ještě více kyslíku přibral. Dáme-li cíněnu

trochu na uhel, a palíme dmuchavkou, on honem sdoutná jako

troud, změnít se v dvoukyslen.

§. 284.

Dvouchloren cínový (CnCh*). Pokus. Přidávejme k roz

puštěné cínové soli chlorové vody dotud, pokud je číti, že zá

pach chlorový se ztrácí: cíno-chloren mění se tu v dvouchloren.

Dvouchlorenu toho nabude se i tím, jestliže se roztok cínové

soli vaří se solovkou a dusnovkou, anebo rozpustí-li se cín

v královské lučavce. Barvíři říkají rozpuštěnému tomuto dvou

chlorenu jaksi podivně: fysika. Přisadí-li se k roztoku tomu

čpavkové vody, vyruší se z něho dvoukyslen cínový. Dvoukyslen

ten líší se však od dvoukyslenu, po předešlém způsobu naby

tého tím, že se velmi snadno v kysních rozpouští; on se

chová jako řádný kyslen, kdežto zatím předešlý se choval jako

kyslina; neboť za přítomnosti nějakého mocného žířenu, na př.

v louhu draslenném rozpustil se onen, sloučiv se s draslenem
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v slučan (cíňan draslenný). Cos podobného nalezli sme i při

hlíněnci (§. 230), který k silným kysním choval se jako žířen,

k silným žířenům však jako kyseň. Někteří pokládají proto cí

nový ten dvoukyslen za kyslinu, již jmenují cínovku (Zin

säure).

§. 285.

Pokus. K roztoku cínové soli velmi rozředěnému přika

peme-li rozpuštěného zlata, povstane z toho zákal krásně čer

vený nachový, jenž pro sebe vydobyt slove naše c zlatý (Gold

purpur). Našec ten jest jedna z nejdůležitějších barev do ohně;

vpálen na sklo neb na porcelán dává tu nejkrásnější nachovou

červeň. Roztok zlatný jest tedy výborné skoumadlo na cíno

chlorem i na slučany cíno-kyslenné. Dvouchloren cínový neb

slučany cínové dvoukyslenné ty roztokem zlatným se nijak

nerušej.

Pokus. Přisadíme-li k odvaru z červeného dřeva (fernam

buku) cíno-chlorenu, aneb i dvouchlorenu, požloutlá červenost

tekutiny obrátí se v červeň krásně nachovou. Podobně působěj

tytéž soli i při jiných barvidlách, dodávajíce jim ohně a jejich

barvu zpěkňujíce; proto se jich v tiskarnách a barvírnách velmi

mnoho potřebuje; říkají jim pác (Beitze).

s. 286.

Cín a dusno v ka.

Pokus. Dejme do dloužky několik zrnek cínu, k tomu du

snovky a pak zahřívejme: z dloužky bude vystupovati žlutý

dým a cín se obrátí v bílou měl, v dvou-kyslen cínový.

Dusnovka byla s to, aby cín pokyslila; leč aby se s jeho dvou

kyslenem sloučila, to není s to. Dvoukyslen tento slučuje se sice

s jinými kysněmi, a však ne tak dokonale, jako dvoukyslen,

nabytý po druhém způsobu (§. 284.) Dvoukyslen nabytý po

prvním způsobu (pálením) ten se s kysněmi zhola neslučuje.

Mámeť tedy při dvoukyslenu cínovém trojí způsob: jednou je

v kysních nerozpustný, po druhé lehko rozpustlivý, po třetí těžko

rozpustný.

§. 287.

C í n a s í r a.

Pokus. Přidáme-li k roztoku cíno-chlorenu vodíko-siřiny,

povstane zákal červeno-hnědý, to od cíno-siřenu (CnS);

přidáme-li jí k roztoku dvouchlorenu cínového, zakalí se na

žluto, to od dvou-siřenu cínového. V prvním případu od

sadila i dosadila se 1 veta chloru 1 vetou síry; v druhém pří

padu odsadily i dosadily se 2 vety chloru 2 vetama síry.
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Jednosiřen cínový (CnS). Pokus. I po suchu lze oba

ty cíno-siřeny dovésti. Vezmem 24 gramů těžký lístek cínového

potálu a zaviňme do něho 12 granů sirného květu; svinutku tu

válejme tak dlouho, až se vejde do dloužky, na to ji držme

nad oheň: síra v ní chytí a od polovic shoří, druhá polovice

sloučí se však s cínem, to u velikém rozžhavení; sloučenina

ta jest hnědo-černá, lesklá, jest to jednosiřen cínový. Pokro

píme-li dloužku tu, pokud ještě je žhavá, vodou, rozpraská se,

a sloučenina cíno-sirná může se z ní vydobýti. Zvážíme-li ji,

váha její (cíno-siřenu) obnáší asi 30 gramů.

Dvousiřen cínový (CnS*). Pokus. Nabytých před tím

30 granů cíno-siřenu utřeme co nejmělněji i smícháme dokonale

se 6 grany sirného květu a 12 grany salmiaku; to dáme do

*-> malé (as na dva loty) láhvičky s tenkým dnem,

a láhvičku tu vstavíme v pískovou lázeň i půl

druhé hodiny pak vyhříváme. Povstaneť z toho

dvousiřen cínový, lesknoucí se jako zlato; říkáť

se mu musivní zlato (Musivgold). Používáť

se ho, aby dřevěným, sadrovým, hlíněným neb

jiným věcem dodalo se povrchu jako zlatého

(bronzování). Přidaný k oné směsi salmiak na

* lezne se usazen nahoře v láhvičce; on prospěl,

že ona krásná zlatová barva se udělala, ačkoliv jinak se ne

porušil aniž jakou jinou lučební změnu způsobil neb utrpěl.

§. 288.

Dobývání cínu. Cín se dobývá ze své rudy (cinovce)

způsobem velmi prostým. Rozmělněná ruda se nejprv praží,

aby se z ní její otruch vyhnal a železo se pokyslilo; potom

se vodou propírá čili vyplavuje, aby, co v ní jsou cizí, lehčejší

přímětky (hluchý kámen a dílem i železný kyslenec) se vy

plavily. Vyplavená takto ruda pálí se pak v bandové peci (Schacht

ofen) pospolu s uhlím, při čemž se tvoří uhlíko-kyslen, jenž

nahoru uchází, a čistý cín, jenž dolů stéká. Český cín ulévá

se na tenké plechy, které dohromady se svinou, a anglický

na tenké pruty. Největší díl prodajného cínu má v sobě však

ještě poznání otruchu i některých jiných kovův. Cín prutový

vrzá, když se ohýbá, při čemž se i zahřívá. Vrzání to pochází

odtud, že cín, jak tuhnul, uvnitř jaksi hlatitě se urovnal, tak že

hlatité tyto částky při ohýbání se pomýkají a o sebe třou. Hla

titost ta dá se velmi pěkně okázati na pocínovaném plechu.

Pokus. Tabulku bílého (pocinovaného železného) plechu,

vloženou na třínožku zahřívejme podstaveným líhovým kahanem,

a když se na ní cín rozpustil, pokropme ji vodou, aby cín

zčerstva stuhnul. Povrch plechu bude teď arci vypadati šerý a

špinavý, neboť cín pošel kyslenem. Nyní ale udělejme si z pa

16
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píru dva svalky, jeden navlhčeme rozředěnou královkou a druhý

louhem draslenným a třeme jimi onen plech, brzo tím, brzo dru

hým svalkem: ejhle! vyjevíť se to nejkrásnější hlatité květování

(moiré metallique); obě ty tekutiny sňaly s cínu jeho kyslenný

povlak. Tak se dělají květované Karlovarské tácy, které pak

rozličně barevným pokostem se potahují.

§. 289.

Cinování. Pokus. Jak se měď nebo mosaz cínem po

tahuje, bylo už dříve (§. 201.) pověděno. Leč cinování takové

může se i po mokru státi. Na drobounko rozstříhaný cínový

potál anebo cínové piliny dají se do hrnečka s vodou a s práškem

vinné soli se vařej: dáme-li k tomu teď čistě odrhnutou nějakou

věc od mědi neb od mosazi, na př. několik měděných krejcarů,

a vaříme je tak půl hodiny, ony se potáhnou cínem. Výražní

část vínovky způsobila, že něco cínu se rozpustilo, a z roztoku

toho osadil se pak cín na měď nebo na mosaz, rovně jako

v §. 253. Podobným způsobem cinují se špendlíky aneb jak se

říká: na bílo se vyvářejí.

Pokus. V nádobě z bílého plechu nechme přes noc ocet

státi, a pak jej druhého dne zkoušejme s roztokem zlatovým:

ocet tím poněkud zčervená; důkaz to, že i slabý ocet je s to,

aby něco cínu rozpustil. Cím arci nepůsobí tak jedovatě jako

olovo nebo měď, přec ale je zdraví škodliv; proto není radno

nechati kyselé pokrmy neb nápoje delší čas v nádobách cínových

neb pocinovaných.

Na dělání nepravého potálu (unächtes Blattsilber, Silber

schaum) beře se směs z cínu a zinku, kteráž se kladivem tak

dlouho tluče, až se na nejtenší lístky vytluče.

U I a II.

(Veta = 750. – Hmotn. = ? – Zn. = U.)

§. 290.

Uran náleží mezi vzácnější kovy, nalezáť se hlavně v Če

chách a pak i v Sasích v jisté černé rudě jménem smolinec

(Pechblende) a v uranitu. Z rudy té připravuje se urano-kyslenec

čpavkový, krásná to žlutá měl, která v obchodu pode jménem

Uranoxyd se prodává. Pálí-li se měl ta až do bílé žeřavosti,

pustí svůj čpavek i půl vety svého kyslíku a stane se urano

kyslenem, jenž jest černý a velmi dobře do ohně na porcelán se

hodí. Oblíbené nyní zeleno-žluté sklo má svou barvu rovněž

z přísady urano-kyslence.
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Mezi lučebnické vzácnosti náležejí kovy:

Ceřík, lanthan a didym,

jež toliko podlé jména zde uvádíme.

Doklady k první třídě těžkých kovův.

1) Uvažované tytoť kovy mají do sebe tu vlastnost, že za

žeřava anebo za přítomnosti nějaké kysně vodu rozrušujou (kovy

vodorušné); k rozpuštění jich je tedy třeba kysní rozředěných.

2) Nejnižší jejich kysleny jsou silné žířeny.

3) Žádný z těchto kovův nenalezá se samočist v přírodě;

nejvíce nacházejí se poloučeny s kyslíkem, jako kysleny.

4) Hmotnatost těchže kovů je mezi 6,6–8,8.

5) Železo, buřík, zinek a broník nevyrážejí se ze svých

roztoků vodíko-siřinou, než toliko vodíko-siřinou čpavkovou;

všechny ostatní kovy vyrážejí se jednou i druhou tekutinou stejně

(v kovo-siřeny). Chování toto je v rozborné lučbě důležitým

prostředkem, by jedny ode druhých se rozeznaly i odmísily.

16*
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Druhá třída těžkých kovův.

O I o v o,

Blei, plumbum.

(Veta = 1295. – Hmotn. = 11,5. – Zn. = 0l, lat. Pl.)

§. 291.

Po železe jest olovo ten nejrozšířenější i nejlacinější kov

na zemi; při tom ale i velmi užitečný, to nejenom skrze broky

a písmo na tisknutí kněh, jež si z něho uléváme, a že ním ko

mory na sirnovku vykládáme, ale i skrze mnohé užitečné slou

čeniny jeho. Lidskému zdraví prokazuje se však kov ten jako

nepřítel, leč to ne jako nepřítel zjevný, ale jako škůdce tajný,

v pláštík přátelství zakuklený; neboť škůdcovství své ukrývá

v chuť sladkou, jížto se největší díl jeho sloučenin vyznačuje;

k tomu nepřicházejí jeho účinky hned na jevo, když olovo do

těla se dostalo, nébrž někdy teprv po letech (kolika z olova).

Proto se olovo počítá mezi potutelné z d l o u h a v é jedy.

O vlastnostech olova, jako o jeho lesku, snadné roztopnosti,

měkkosti a vláčnosti, o veliké tíži jeho atd. – o těch se ne

budeme zmiňovati, ty jsou vůbec známy; raději se hned obrátíme

k jeho vnitřní, lučební povaze.

Z koušky s olovem.

§. 292.

Pokus. Vezmem dvě sklenky, do jedné nalejme vody pře

tažené (destillirt) a do druhé vody studničné, a do každé té

sklenky dejme kousek olova: přetažená voda bude se dost brzo

kaliti a žírně účinkovati, studničná voda nic. V čisté vodě ruší

se olovo lehce, onoť se v ní proměňuje v olovo-kyslen slučno

vodý; v studničné vodě však, jež zřídka bývá bez nějakých

síranův, tvoří se něco siranu olovného, který na olově pevně

váznouc, ve vodě se nerozpouští.

Tím se dá vysvětliti neškodnost olověných trub na vodu

nebo olověných pump, jakýchž se v některých zemích vůbec na

místě dřevěných užívá. -
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§. 293.

Pokus. Pálíme-li olovo dmuchavkou, to zevním plamenem,

rozpustí se as při 320°, při čemž pojde šerým škraloupem, ba

posléze obrátí se celé v šerý popel. Popel ten jest polo kyslen

olovitý (Ol'K). Pálíme-li popel ten dál ještě, šerá jeho barva

přejde pomalu v žlutou, polokyslem promění se v jednokyslen

(OlK). Silnějším ještě výhřevem jednokyslen ten se roztopí

a zchladnouc ztuhne v hmotu přičervenale žlutou, složenou ze

samých drobounkých lesklých lupínků; a to jest vůbec známý

olovný klejt. Kdybychom na klejt ten hnali dmuchavkou

vnitřní plamen, klejt by se odkyslil, a stalo by se z něho opět

olovo. Snadná tato odkyslitelnost olova poskytuje lučebníkovi

velmi prostý i jistý prostředek, aby se o přítomnosti olova v ně

jaké věci přesvědčil; známkou při tom jest spolu žlutý o kolek

na uhle, obrubující vytavená zrnéčka olova.

Olovo-kyslen či oloven obnáší v sobě v poměru jen

málo kyslíku – sotva dvanáctý díl. Veta kyslíku jest 100 a veta

olova 1295. Olovo jest tedy slučník velmi nesporý, jest to lu

čební slaboch; železo a zinek jsou proti němu daleko silnější:

350 tížek železa anebo 407 tížek zinku zastanou tolik jako

1295 tížek olova.

Ve způsobě klejtu potřebuje se olovo-kyslenu velmi mnoho

v rozličných uměních a řemeslech. Jak že se bere na dělání

olovného skla, olovného polevu i olovného cukru, bylo už

v předešlém udáno; mimo to hotoví z něho lučebník minium,

olovnou běl a jiné barvy i slučany olovné; lékárník z něho ho

toví s dřevěným olejem nerozpustné olovné mýdlo (náplasť dia

chylovou); truhlář přidává ho ke svému pokostu (Firmiss), aby

mu rychle usýchal atd.

Taví-li se klejt v hessickém kelímku, udělá se z něho, když

vystydne, hnědo-žluté průhledné sklo; oloven sloučil se tu s tro

chou křemenky; křemenku tu vzal si z kelímku.

§. 294.

Nadkyslen olovitý. Pokus. Dejme na lžíci 1 kvintlík

klejtu a '/, kvintlíku chloranu draslenného: žlutá ta směs sdoutná

v červenou moučku; moučku tu vypereme vodou. Té samé čer

vené moučky nabude se, jestliže klejt několik dní se pálí, ale

ne až do roztopení, a přitom se ním častěji míchá. V obou pří

padech přibere si olovem ještě */, kyslíku, v prvním případu

z chlorovky, v druhém případu ze vzduchu, a obrátí se tudy

v nadkyslen (Ol*K*); a to jest vůbec známé minium, jehož se

jako natírací barvy užívá.



246 Těžké kovy,

§. 295.

Dvoukyslen olovitý (OlK*). Pokus. Nalejeme-li na

minium dusnovky a pak několik minut mírně zahříváme: roz

padne se nadkyslen ten (minium) v jednokyslen, jenž se rozpustí,

a v dvoukyslen, jenž se jako tmavo-hnědá měl vypustí. Olovo

náleží k oněm několika málo kovům, které s kyslíkem i v dvou

kyslen se slučují. Ostatně zná se od olova ještě několikero ky

slenů; leč polokyslem, jednokyslen a dvoukyslen jsou z nich

základní, ty jsou ti jediní samostatní kyslenové z olova, ostatní

nejsou než jen smíšeniny z těchto. Před tím uvedený nadkyslen

(minium) nebyl takže nic jiného než smíšenina jednokyslenu

s dvoukyslenem.

O I o vo a ky s n ě.

§. 296.

Nejlepší rozpouštědlo na olovo je dusnovka. V sirnovce,

kosťovce a solovce olovo se nerozpouští, protože slučujíc se

s nimi, působí slučany nerozpustné anebo těžko rozpustné. Na

hotovení všelikých slučanů olovitých je nejlépe použiti olovenu

(klejtu), neboť je lehko si ho zjednati, a ním se přišetří ona část

kysně, kteréž by jinak bylo zapotřebí, aby olovo proměnilo se

v olovem.

Dusan olovný (OlK. DK“) byl už dříve na dvojí způsob

zhotoven (§. 131.).

§. 297.

Siran olovný = OlK. SK* (§. 145.). Siran ten zplodí se

snadno na odsad i na přesad, třebať jen k olovnatému jakémus

roztoku přikapati sirnovky anebo siranu soděnného. Ba kdyby

roztok takový byl víc než na tisíckrát rozředěný, vyrazí se z něho

siran olovný, to ve způsobě bílého zákalu; neboť siran olovný

je zhola nerozpustný. Sirnovka je proto výborné skoumadlo na

všeliké rozpustné olovnaté sloučeniny. Siranu olovného nabývá

se u velikém množství ve fabrikách na kartouny, to při hotovení

octanu hlíněncového z olovného cukru a ledku (§. 232.).

§. 298.

Olovo-chloren (OlCh). Pokus. Smíchejme kvintlík olo

venu s 1 lotem solovky a 1 lotem vody, a zahřívejme až do varu:

slejeme-li na to čistou tekutinu s pozůstalého na dně rmutu do

sklenky, nabudeme vystydnutím bílých lesklých jehliček hlatitých,

a t0# olovo-chloren. Chloren ten rozpouští se jen těžko

Ve VOdě.
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Pokus. Dáme-li na lžíci 2 kvintlíky klejtu a 15 gramů sal

miaku i držíme nad oheň, až se oboje rozleje, nabudeme slouče

niny, složené z mála olovo-chlorenu a mnoha olovo-kyslenu;

sloučenina ta bude vypadati lesklá, žlutá, lupennatá, kteráž utře-li

se, je z ní pěkná žlutá měl. Měli té užívají malíři, jmenujíce ji

Kasselskou žlutí.

§. 299.

Octan olovný (OlK. O + 3VK). Octan tento, zavírající

v sobě */, (podlé tíže) hlafní vody, je nejdůležitější z roz

pustných sloučenin olovnatých, jest to olovný cukr

(§. 170.), hlatící se obyčejně v čtverhranných sloupcích.

Leží-li octan ten na povětří, potrácí něco své octovky, na

jejíž místo uhelka se sází; proto rozpustí-li se takový

octan pak ve vodě, je z něho roztok kalný, který ale pří

sadou několika kapek octovky se vyjasní.

Octan víceolovný (basisch essigsaures Bleioxyd) po

vstane, vaří-li se roztok olovného cukru s olovo-kyslenem. Na

tekutě mají slučan ten v lékárnách, pode jménem olovného

octa. Přidá-li se k roztoku tomu studničné vody, zakalí se jako

mléko; vodě té říkají Goulard'ská voda (vysl. gulard...).

Zakalení ono pošlo od uhelky, nalezající se v studničné vodě;

uhelkou tou zplodilo se něco uhlanu olovného, jenž se vyrazil.

§. 300.

Vínan olovný. Pokus. 2'/, kvintlíku olovného cukru

smíchejme s roztokem 1 kvintlíku vinné soli: pošlý z toho bílý

zákal scezením se odmísí, vypere a usuší: jest to nerozpustný

vínan olovný.

Pokus. Malounkou láhvičku naplníme na třetí díl suchým

octanem olovným a pak v pískové lázni nad líhovým kahanem tak

dlouho zahříváme, pokavad jaké páry ucházejí.

- Páry ty zapáchají připáleninou a zapáleny hořej

modrým plamenem, protože v nich je mnoho

uhlenu, vyrušujícího se pálením vínovky. Ve

vínovce však je uhlíku tolik, že ho část zbude

na místě, jenž se pak nachází promíšen s po

vstalým při tom olovo-kovem. Nabytá tudy

černá látka jest chyťoheň či sam ohoř

ko* (pyrophor); sype-li se z láhvičky na kámen,

chytí sám od sebe. Příčina toho leží v jeho veliké kyprosti

i dychtivosti, s kterouž vzduchový kyslík do sebe vlyká a s ním

se slučuje. Spálením či sdoutnáním takovým povstalý žlutý prášek

jest olovo-kyslen. Zatká-li se láhvička ta, pokud je ještě horká,

udrží se samochytnost oné látky na několik dní.
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Oloven slučnovodý (vodan olovný). Pokus. K roztoku

olovného cukru přidáváme draslenného louhu tak dlouho, dokud

se co sráží: nabudeme olovenu slučnovodého, jenž vysušen jest

kyprá bílá měl. Pálí-li se tatáž, je z ní žlutý bezvodý oloven.

§. 301.

Uhlan olovný (OlK. UK*).

K roztoku olovného cukru přidávejme rozpuštěné sody tak

dlouho, dokud se co sráží: sraženina ta jest uhlan olovný.

Známá běloba (olovná běl, Bleiweiss), jíž se užívá na bílou ole

jovou barvu, je takže uhlan olovný, leč pomíšen s větším men

ším množstvím olovenu slučnovodého (uhlan víceolovný). Robíť

se běloba na kolikerý způsob.

1) Po anglickém způsobu rozdělá se klejt s octem na

kaši, a na kaši tu, rozestřenou na kameně, žene se kouř z vý

palků kameno-uhelných; v kouři tom jest uhelka, a ta s olovnem

se slučuje. Octovka jest při tom podobným prostředníkem, jakým

byl dusíko-dvoukyslen při robení sirnovky v olověných komo

rách: onať rozpouští část olovenu i podává jej tudíž uhelce; od

sazená odtud octovka rozpouští část druhou a tak pořád dále.

Malá část octovky (aneb i olovného cukru) stačí, aby ponenáhlu

velké množství klejtu proměnila v bělobu.

2) Po hollandském způsobu, po jakém se nejvíce ve

Francouzích robí: kusy olověného plechu svinou se do kotouče

a vstavěj se do hrnců, z nichž každý má nade dnem dokola

malý výpustek, na tom výpustku stojí svinut; ve spod na dně

je trochu octa, octa to ledajakého, obyčejně pivného. Hrnec se

přiklopí kusem olověného plechu, to tak, aby úplně nepřilehal.

Hrnce ty postavěj se řadou na podestlaný konský hnůj; na řadu

tu nastele se drobet slámy i nastaví opět druhá řada hrnců, a

tak třebas 5–6 řad na sebe. To všecko proloží i obloží se

hodně vysoko hnojem; po stranách jsou plaňky, aby hrnce i

hnůj pohromadě držely. Hnitím plodí se uhelka i dělá se teplo:

teplem tím vydává ocet ze sebe páry; k tomu pak přichází

vzduchový kyslík, pronikající skrze hnůj do vnitř: působením

toho všeho mění se olovo v oloven (vodan olovný) a tento se

slučuje nejprv s octovkou, na to pak s uhelkou v uhlan, to

v uhlan víceolovný, poněvadž něco vodanu olovného pro sebe

pozůstává. V čtrnácti dnech je věc odbyta; svrchní přiklopené

plechy jsou skoro úplně proměněny v uhlan (bělobu), svinuté

pak jsou více méně nažrané; ty se tedy rozvinou, běloba s nich

se oklepá, načež se zas na novo do hrnců nasaděj. Nabytá

tudy běloba se mělno umele, vyplaví, na to pak do prosákavých

hrnků nandá. Nejpěknější bělobě říkají Kremežská běl (Krem

ser Weiss). -



0lovo. 249

3) Po třetím, jak se říká Francouzském způsobu robí

se běloba tím, že do roztoku octanu víceolovného pouští se

uhelka, to uhelka plozena ohněm, ohněm tím samým, nad nímžto

se klejt v octě vaří, aby se z něho dobylo octanu. Jsouť místa,

kde se k tomu používá i uhelky, vyřinující se ze země. Tímto

způsobem nabytá běloba jest jak padlý sníh, ale nekryje tak

dobře jako onano po prvním neb po druhém způsobu dobyta. –

Co jsou lacinější sorty běloby, v těch je přísada barytovcové

měli. Kdybychom drobet takové špatnější běloby dali do roz

ředěné dusnovky, běloba se rozpustí, příměsek barytovce zů

stane však nerozpuštěn. – Pálíme-li bělobu, uhelka i voda její

uprchne a pozůstane toliko žlutý oloven.

§. 302.

Olověný stromek. Pokus. Ve dvanácti lotech vody

rozpusťme lot olovného cukru a k tomu, aby se roztok učistil,

přidejme několik kapek silného octa; to pak slejme do láhvičky

a zavěsme do ní zinkový roubík, jejž sme do korku byli zasa

dili: nebude to dlouho trvati, zinek začne pocházeti šerým ko

žichem, z něhož pomalu vyrůstají lesklé cetečky, rozkládající se

až k samým stěnám láhvice (olověný stromek). Za 24 hodin

není v roztoku víc ani stopy po olově, na místo něho je octan

zinčemný. Silnější zinek odňal olovu všechen jeho kyslík i vše

chnu octovku, a olovo tedy vyrušilo se samočisté a v stromek

urostlo. .

Pokus tento ukazuje velmi pěkně nejenom nestejnou dru

žebnost obou těch kovův, ale i povetní pravidelnost, jakáž pa

nuje při každém slučování i rozlučování; neboť kdybychom zvá

žili vyloučené tu olovo a zinkový roubík před pokusem i po

něm, shledali bychme, že na 407 tížek ztráveného zinku vylou

čilo se 1295 tížek olova. Jedna veta olova nahradila se jednou

vetou zinku.

§. 303.

O I o vo a s í r a.

Olovo-siřen (OlS) Pokus. K roztoku olovného cukru

přidejme vodíko-siřiny: udělá se černý zákal, a to jest siřen

olovitý (§. 108). Netřebať než jen asi gran olovného cukru

rozpustiti v pintě vody, a vodíko-siřina jeho olovo vyzradí, ne

boť voda se tudy zbarví na hnědo. Vodíko-siřina jest proto

přebystré skoumadlo na roztoky olovnaté.

. V takovémto sloučenství, t. jako olovo-siřem nalezá se olovo

nejhojněji na zemi, a z toho skorem jedině dobývá se olovo.

Olovo-sirná ta ruda nazývá se leštěnec (Bleiglanz); poznati

jest lehce ze své šero-černé lesklé barvy, ze svého kostkovi

tého tvaru a své neobyčejné tíže.
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§. 304.

Dobývání olova. V kovo-siřenech je síra s kovem tak

pevně pojata, že nelze ji tak snadno odehnati, jako lze ode

hnati kyslík, na př. pálením s uhlím. Nezbýváť tedy než jen

zacházkou cíle dojíti; kovo-siřen musí se prvé proměniti v kovo

kyslem, a z tohoto pak může se kyslík vyhnati. K tomu cíli

praží se nejprv leštěnec dlouhý čas na hromadách za přístupu

vzduchového, aby jak jeho olovo tak i jeho síra s kyslíkem se

sloučily. Z olova stane se oloven, ze síry pak sirnatka, která

ujde; mimo to zplodí se též něco sirnovky, která s částkou

olovenu se sloučí. Upražený leštěnec jest tedy olovem s trochou

siranu olovného. Olovem ten třeba pak páliti pospolu s uhlím

v pálací neb bandové peci a vytaví se čisté olovo.

Druhý způsob, aby olovo své síry se zbavilo, jest ten, že

olovo-siřem se pálí s přísadou nějakého jiného kovu, jehož dru

žebnost k síře je větší nežli olova. A za kov takový beře se

železo. Z olovo-siřenu a z železa udělá se železo-siřen a olov0.

Železo působí tu stejně jako zinek při plození olověného strom

ku; za jednu vetu olova nastoupí jedna veta železa; s 350

librami železa možná tedy vydobyti 1295 liber olova.

§. 305.

Broky. Chceme-li si olovo udrobiti, lejeme ho, jako při

zinku udáno, skrze mokré koště do vody. Cos podobného jest

i při robení broků, toliko že na místo koštěte vezme se že

lezný cedník, a pak že se protékající olověné krupěje pouštějí

z výšky, aby se dříve ukulatily a stuhly, prvé než padnou do

vody. Čím hrubší broky, tím větší výšky je na ně potřeba; na

dělání nejhrubších broků jsou zdělané věže z výší 100 i více

loket. Obyčejně se k olovu na broky dává malá přísada otru

chu, protože se kapky z takového olova lépe ukulacujou. Olovo

a otruch ale jsou nepřátelé lidskému zdraví, proto by se ne

mělo bráti broků na vyplachování láhvíc.
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V i S Im a,

Wissmuth, Bismuthum.

(Veta = 1330. – Mmotn. = 9,8. – Zn. = Vi, lat. Bi.)

§. 306.

Visma čili vismut nalezá se hlavně v Krušných horách na

Saské straně, to obyčejně ve společnosti s ďasíkem v ďasíkové

rudě, z nížto při vydělávání ďasíku jako zbytek se odměšuje to

pospolu s broníkem, jenž při tom zřídka kdy schází. Ve zbytkách

těch jakož i v rudě samé nalezá se visma v kovové způsobě,

tak že netřeba než jen ony zbytky do horka dáti a visma se

z nich vytaví. K vytavení tomu stačí dost skrovné horko, nic

větší než jen 2'/,krát tak velké jako je při vařící vodě. Vis

mutová ruda neb ony zbytky kladou se na sklonitou plotnu a ze

spod mírně se vyhřívají, a roztopená visma stéká dolů, mezi tím

co ostatní kovy, rudy neb jiné hluché příměsky zůstávají ne

roztopeny. Vismový kov je velmi křehký, v lomu lupenovitě hla

titý, barvy šedé, padající poněkud do červena.

§. 307.

Z ko u š k y s vism o u.

Pokus. Palme kousek vismy na uhle dmuchavkou: sršíc

jiskry, budeť se roztápěti, na to pak při větším ještě horku

bude kypíc obraceti se v páry; jedna část téže páry srazí se

na uhle samém i popne jej žlutým prachem, a to jest visme

nec Cvismo-kyslenec) = Vi*K*. Hodíme-li žeřavou kuličku vis–

mutovou do krabičky ze složeného papíru, ona se rozskočí na

mnoho malounkých kuliček, které několik okamžení budou sem

tam těkati. – Česnekový zápach, jejž při takovém pálení je

číti, pochází od otruchu, jehož se skoro v každém u kupců

koupeném vismutu malá trocha nachází.

§. 308.

Pokus. Dejme na lžíci 2 kvintlíky vismy, 1 kvintlík olova

a 1 kvintlík cínu, a nad ohněm spusťme dohromady. Slitina ta

má do sebe tu znamenitou vlastnost, že uvrhneme-li ji do va

řící vody, ona se v ní roztaví. Visma se roztavuje při 250°,

olovo při 320", cín při 230°, smíšenina pak ze všech třech

roztavuje se pod 100°! Přísadou něco více olova zvýší se roz
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tavní ten stupeň; tím způsobem možná přísadou rozličného

množství olova nabyti rozličných slití, z nichž každá při jiném

horku nad 100° se taví. Sliti takové používá se kdes ondes za

pojišťovadlo na parní kotle, totiž za poslední pojišťovadlo, kdyby

snad pojišťovací záklopec selhal. Síla páry záleží na její hor

kosti, čím horčejší pára, tím silněji se rozpíná; proto aby pára

jistého stupně horkosti nepřestoupila, je k tomu vyvolená sliť

taková, která by při tomže stupni se rozlila. Slití tou je zalitá

díra, která k tomu cíli v jednom místé v kotli byla nechána.

Stane-li se tedy, žeby se pára až v onen stupeň rozehřála, sliť

se rozleje a pára dostane průchod, čímž se prasknutí kotle pře

dejde. – Poněvadž při snadné roztopnosti takové sliti, za je

jího tečení dřevo se od ní nenapálí, proto se hodí též velmi

dobře na robení otisku s dřevěných, rytých forem. Otisky čili

oplesky takové jsou arciť prohloubené, a však na ty třeba opět

nový oplesk učiniti, a je z toho oplesk vyvyšený jako je forma

původní. Oplesky takové dělávají v kněhtiskárnách a v tiskár

nách na kartouny a jiné tisknuté látky. Snadno roztopná ona

sliť nazývá se podlé jejího vynálezce, jménem Rose, Rosův

kov či Rosovina.

§. 309.

Pokus. Visma rozpouští se nejlépe v dusno vce. Roz

pusťme trochu vismy při mírném záhřevu v dusnovce, a roztok

ten vlejme pak do velkého množství vody: udělá se silný zá

kal, z něhož se po čase ustojí bílá moučka; v moučce té jest

jen '/, tolik dusnovky, co by jí bylo, kdyby se hned původní

roztok byl dal schladnouti a obsah jeho se byl vyhlatil. Moučka

ta slove dusan vismencový vícežírný či dusan více

vismencový (basisch salpetersaures Wissmuthoxyd); užíváť se

ho jako léku. V moku samém pak

ostane něco málo vismence s mno

hem dusnovky. V jakém poměru se Vi*K* 3 DK*

jedna i druhá část vismence o dus

Dusan vícekysný, rozpustný.

novku podělily, ukazuje vnitřní čára Vi*K* 3DK*

v přidaném poznamu. Věc ta je tak Vi*K* 3DK*

dalece důležitá, že ukazuje, kterak Vi*K* 3 DK*

i přidáním většího neb menšího množ-+
ství vody (rozředěním) družebnost Dusan vícežírný, nerozpustný.

látek se mění.

Chováním tímto k vodě dává se všeliká vismovina poznati.

Přikapeme-li k roztoku onde vybylému vodíko-siřiny, nabudeme

kalu hnědočerného, vismo-siře mu. -
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M ě df,

Kupfer, cuprum.

(Veta – 396. – Hmotn. = 8,8. – Zn. = M, lat. Cu.)

§. 310.

Meď má do sebe mnoho výborných vlastností, ona je:

1) Vláčná, přitom ale velmi držem ná; ona se dá vyko

vati na plech, jenž drží velmi pevně, byť i dost tenký byl.

2) Měď roztápí se těžko (teprv při 1200°); proto hodí

se výborně na věci vysazené velkému výhřevu, jako na př. na

kotle, pánve, litecké kadluby (formy) atd.

3) Na vzduchu rezovatí daleko méně nežli železo;

měděné nádobí je proto daleko trvanlivější nežli železné. Mě

děným plechem pobíjejí se koráby, střechy na věžích a jiných

budovách.

4) Ona je dosti tvrdá, i hodí se proto na rytiny i na

tiskací válce, aniž se tak brzo opotřebuje.

5) Se zinkem, cínem a broníkem dává velmi užitečné

sliti, na př. mosaz, tombak, bronz, zvonovinu, dělovinu, brono

vinu aj. v.

6) Ze svých roztoků vyrušuje se galvanským mlnem v tu

hou celistvou hmotu, čehož se za našich časův používá na Gal

vanské odlikování všelikých věcí.

7) S kyslíkem a s mnohými kysněmi dává sloučeniny ne

rozpustné, pěkné zelené neb modré barvy, jichž se mnoho

k malování potřebuje.

Ačkoliv měď nemá do sebe žádného zápachu, přec ale

hmatáme-li po ní zapocenýma rukama anebo stojí-li v ní za

dlouhý čas voda, dodává jí jakéhosi nepříjemného zápachu.

§. 311.

Zkoušky s m ě d í.

Na vlhkém povětří pochází měď ponenáhlu šerou špínou,

která později sezelená (plíseň měděná, plísta, Grünspan). Příčina

toho je ta sama jako při zinku: měď osvojuje si z povětří ne

jenom kyslík a vodu ale i uhelku: zelený ten škraloup jest

uhl an dvakrát měděnný (či polouhlan měděnný) jedno

vodý (basisch kohlensaures Kupferoxydhydrat). V Sibiři nalezají

se měděnného slučanu toho celá velká ložiska; nazýváť se ma

lachit. Z malachitu toho dobývá se pověstná ruská měd, z níž
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tam kopejky (měděné peníze) rážejí; proto jí také u nás říkají

kopejková měď. Měď ta jest ze všech nejčistší, a jen té mohou

mědirytci potřebovati. Co jsou pěknější kusy malachitu, t. pěkně

fládrované, ty se nevytavujou na měď, nebrž vybrušujou se a

ulešťujou na všeliké skvostné nářadí, jako osudí, tabule na stoly,

hlavy sloupové a jiné podobné ozdoby do paláců.

Přidá-li se k zelené té hmotě ještě více uhelky,"[nabude

barvy krásně modré, stane se z ní uhlan meděnný jednovodý,

jenžto se též nalezá samorodý. Ruda ta jest krásně modrá i na

zývá se holubec (Kupferlazur). Robíť se však sloučenina ta i

schvalně, kdežto se jí používá k malování, zvláště j k malování

pokojů, poněvadž na vápně svou barvu nemění, tak jako to činí

#* modř. Modré té barvě říkají plístová modř (Berg

au).

§. 312.

Pokus. Čistě udrhnutý měděný peníz držme nad lihový

plamen: barva peníze bude se měniti ze žluta do červena, fialova

a modra, konec bude barva černo

šerá. Zvláště pěkně okážou se duhové

ty barvy, drží-li se peníz ten krajem

nahoru do prostřed plamene a v něm

se semo tamo pohybuje: v jádru pla

mene zmizí onen povlak, vyjde ale

hned na jevo, jak mile se přijde do

zevního lubu plamenného nebo z něho ven. Uhasí-li se teď peníz

zčerstva ve vodě, nabude barvy hnědo-červené. Červený ten

povlak jest polokyslen mě ditý (M*K). Na měděných penízích,

rážených na památku, dělává se kolikrát schválně takový povlak,

rotože pak na povětří méně se měněj nežli čistá lesklá měď.

íkáť se tomu: že měď se bronzuje; což ovšem je nepravé po

jmenování, mělo by spíše slouti, že se pokysluje.

Dáme-li polokyslenu toho do teklého skla, sklo tím nabude

barvy jako krev červené. Tím způsobem barví se ve sklených

hutích sklo (Ueberfangglas) krásně na červeno. Odtud pochází

také červená (cihlová) barva škvárů, odpadajících při vypouštění

i přepouštění mědi.

§. 313.

Mědi-kyslen (MK). Držíme-li měděný peníz delší čas ve

špici plamene, on zčerná; utvořilť se mědi-kyslen (měděn), jehož

barva je černá a v němž je ještě jednou tolik kyslíku co v čer

veném onom polokyslenu. Uhasí-li se rozpálený peníz zčerstva,

odrazí se jeho kyslen, a peníz vypadá červený, důkaz to, že pod

svrchním celokyslenem utvořil se ze spod polokyslem, jenž na

mědi pozůstal. Odpadající u kotlářů měděný popel jest smíšenina

polokyslenu s celokyslenem.
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Pokus. Odraženého toho černého mědi-kyslenu smíchejme

něco s blednou dohromady a vzavše toho drobek na platinový

drát, žeňme naň dmuchavkou líhový plamen: mědi-kyslen spustí

se s blednou a povstane z toho zelená perlička. I toho způsobu

používá se k barvení skla anebo k malování na porcelán. Do

ložiti však musíme, že perlička ona sezelená jenom zevním pla

menem, držena pak do plamene vnitřního zčervená, poněvadž

mědi-kyslem se tu odkyslí na polokyslen.

I po mokru lze těchto kyslenů dobyti, leč barva jejich je

docela jiná, to skrze vodu, kterouž v sebe pojmou.

§. 314.

Mě di–ky slen slučnovodý (vodan měděnný) = MK. VK.

Pokus. K roztoku modré skalice (siranu měděnného) při

kapujme rozpuštěného draslemu: vyrazíť se tu přizelenale modrá

měl, a ta jest mědi-kyslen jednovodý. Černý mědi-kyslen

tedy sloučen s jednuškou vody je barvy modré. Smíšen se sadrou

dává kyprou Bremskou modř (Bremerblau). – Vezměm částku

onoho modrého moku a vařme jej: on zčerná, horkem vařící

vody přerušilo se sloučení mezi mědi-kyslenem a vodou; nový

to opět příklad, jak pouhým zahřátím může lučební svazek roz

tržen býti.

§. 315.

Měděnno-čpavek (Kupferoxydammoniak).

Pokus. Opětujme předešlý pokus, na místo roztoku dra

slemného vezměm ale čpavkovou vodu: i zde se srazí nejprv

měděn jednovodý, později ale přísadou většího množství čpav

kové vody rozpustí se, a tekutina zbarví se tudy překrásně na

modro. – Čpavek jest proto velmi dobré skoumadlo na slučany

měděnné. Na modrou tu tekutinu naleje se dobře ještě jednou

tolik silného líhu, naleje se ale pomalu po kraji sklenice, tak

aby navrchu zůstal: za 24 hodin spozorujeme ve sklenici množ

ství tmavě modrých hlatitých jehliček; jehličky ty jsou sloučenina

siranu měděnného se čpavkem, nazvaného siran měděnno

čp av k ov ý (schwefelsaures Kupferoxydammoniak), jenž se

píše = MK. SK* + 2DV° + VK. Rozpuštěním toho siranu hotoví

se v lékárnách nazvaná: modrá voda (Blauwasser). – Přísadou

líhu způsobí se to samé, čehož se jinak svářením dochází,

totiž odstranění vody; líh odejme modré oné tekutině část její

vody a dvouslučan onen, jenžto v líhu se nerozpouští, vyraší se

tudy. Tím způsobem možná i jiným roztokům jejich vodu ode

jmouti, což se zvláště hodí při roztokách takových, jež nelze

svářeti, aby tudy látky jejich horkem se neporušily.
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§. 316.

K rozředěnému roztoku modré (měděnné) skalice přidáme

trochu utlučeného mléčného cukru a k tomu pak rozpuštěného

draslenu, toho však něco víc, než co právě potřeba, aby měděn

slučnovodý se vyrazil: zahřejeme-li na to smíšeninu tu, modrá

barva její promění se v žluto-červenou. Ustálá z toho žluto

červená měl jest polokyslem měditý. Polokyslen ten povstal,

protože mu cukr polovic jeho kyslíku ubral. Ještě krásněji čer

veného polokyslenu toho nabude se, jestliže plísta vaří se

s octem a k roztoku z toho přidá se pak trochu medu a na novo

se vaří. Tím se dá vyložiti, proč z kyselého medu plístového

(oxymel aeruginis) v lékárnách vyráží červená po čase ssedlina,

která, dělo-li se její vylučování zpovlovna, okazuje v sobě

mnohdy i malounké hlatě.

Dobývání mědi z jejích sloučenin.

§. 317.

Pokus. Několik granů měděnné skalice utřeme dohromady

se sodou a uhlím, a smíšeninu tu palme několik minut silně

dmuchavkou na uhle: rozetřeme-li pak černou tu hmotu a vodou

ji vyplavíme, shledáme na dně plno malounkých třpítících se

částeček mědi. Soda odňala skalici její sirnovku, a uhlí odňalo

mědi-kyslenu jeho kyslík.

§. 318.

Pokus. Na porcelánovou mističku dáme lot měděnné skalice

a 3 loty vody i zahřejeme pospolu, až se vaří: přidáme-li k tomu

pak trochu drobeného zinku i nějakou chvíli tak vaříme, vyloučí

se rovněž kovová měď, to ve způsobě měli; zinek je družeb

nější ke kyslíku a kyslen jeho k sirnovce nežli měď: měď se

tedy vyloučí. Nabytá ta měď se vypere, a pak ještě ve vodě

s několika kapkami sirnovky se vyvaří, aby všechen zinek se

odstranil; načež se vysuší. Vysušení to musí se však státi rychle,

v žádném velkém teple, neboť takto rozmělená měď je daleko

dychtivější kyslíku nežli celistvá, to jest ona je kyslíku přístup

nější a do sebe jej vlyká.

§. 319.

Pokus. Prorazme u dloužky

dno, nasypme do ní trochu měděnu

slučnovodého, a ze spod zahřívej

me; k tomu pak pouštějme skrze

dloužku vodíkový plyn, vyvinu

jící se z nasazeného zinku a roz

ředěné sirnovky: v horku bude vo
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dík odjímati mědi-kyslenu jeho kyslík a slučovati se s ním u vodu,

kteráž pospolu se zadržalou v kyslenu vodou ucházeti bude. Způ

sobu toho používá se začasté, aby v malém nějaký kov se od

kyslil (pro sebe se vydobyl).

Kterakže měď i galvanským mlnem ze svých sloučenin se

vydobývá, o tom viz naše „naučení o Živlech“, díl druhý, jenž

bohdá též v nedlouhém čase vyjde.

\

M ě d a ky s n ě.

§. 320.

Mědi-chloren (MCh). Pokus. Nalejeme-li na měděnný

popel solovky: nabudeme roztoku zeleného a z toho odkouřením:

zeleného mědi-chlorenu. – Chlorenu toho dejme drobátko do

knotu líhového kahanu: on se líhem rozpustí, a plamen jeho se

na zeleno zbarví. – Pišme velmi rozředěným tím roztokem na

papír: písmo změní svou barvu při zahřátí, i opět při vystydnutí;

podobně jako při dasíko-chlorenu (§. 273.). Měď sama rozpouští

se tuze zdlouhavě v solovce, a to jen za přístupu vzduchového

kyslíku.

Siran měděnný čili měděnná (modrá) skalice.

O tom viz §. 147.

§. 321.

Dusan měděnný = MK. DK* + 5VK

(salpetersaures Kupferoxyd).

V dusnovce rozpouští se měď velmi snadno, roztok z toho

je modrý (§. 133). Postaví-li se roztok ten do tepla, vyrašej se

z něho modré hlatě dusanu měděnného pětivodého, jenž

na povětří roztéká. Že pokyslení mědi udalo se na útraty dus

novky, snadno si každý pomyslí; jedna část dusnovky pozbyla

3 vety svého kyslíku, i snížena v dvoukyslen dusíkový, uprchala

do povětří, kdežto však pojímajíc se s kyslíkem vzduchovým

v dusičnatku se proměňovala; ostatní zachovalá dusnovka slou

čila se pak s nově utvořeným mědi-kyslenem.

Pokus. Několik hlatí dusanu měděnného, navlhčených kap

kou vody, zaobalme zčerstva do lístku cínového potálu, a stla

čený ten sbaleček položme na kámen: v krátce začne to kypěti

a z vnitřku vyblkne plamen a dým; cín se zmocnil dusnovky

a jejím kyslíkem proměnil se v cíno-kyslem.

S kosťovkou, otruchovkou, šťavelkou a křemenkou slučuje se

mědi-kyslen rovně jako s uhelkou v slučany nerozpustné, modré

nebo zelené.

17
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Plísta ocetná (Grünspan). Pokus. Pokropíme-li čas od

času měděnný peníz octem, udělá se na něm pomalu plísta,

plísta to však jinačí, než o které v §. 311. zmínka byla. Dělá-li

se na mědi plísta, že leží měď ve vlhkém povětří nebo v zemi,

jest to plísta uhličnatá, uhlan víceměděnný; octem však

zplozená plísta jest octan víceměděnný. A tato poslední

plísta jest to vlastně, kterouž obyčejně kupci prodávají a jíž

zkaženě u nás říkají krunšput. – Plísta robí se buď přímo

z mědi a octa (zelená či německá plísta) anebo nepřímo na

sazením mědi do vinného mláta, kdežto se z pozůstalé v něm

hroznové šťávy plodí ocet a z toho pak a z mědi plísta (modrá

čili francouzská plísta). – Vaří-li se plísta s octem, nabude se

roztoku modrého, z něhož se, jak vystydá, rašej tmavo-zelené

hlatě, to octanu měděnného rovného = MK. O + VK

(neutrales, essigsaures Kupferoxyd, kristallisirter, destillirter Grün

span).

Plísta je, jakož i všecky sloučeniny od mědi, velmi je

dovatá. Prostředky, jichž proti takovému otrávení použiti třeba,

jsou bílek a mléko. Ze svých sloučenin vyzrazuje se měď: či

stým železem, čpavkem, vodíko-siřinou, především ale železo

blavenem draslíkovým (§. 259.).

M ě ď a s í r a.

Pokus. K roztoku mědité nějaké sloučeniny přileje se

vodíko-siřiny: povstaneť černý zákal, to od mědi–siřenu

(§. 106.). Kal ten necháme ustáti a z ustálého tekutinu slejeme.

Pustíme-li pak k usedlině několik kapek dusnovky neb solovky,

mědi-siřen se rozpustí, a udělá se z něho dusan měděnný, anebo

se solovkou mědi-chloren. Prostředku toho užívá se na mnoze

v malém, to zvláště v lučebnictví rozborném, aby se nějaký

kovo-siřen proměnil v sloučeninu rozpustnou.

§. 322.

Dobývání mědi. Mě di–siřen jest ta nejdůležitější ruda,

z níž se měď dobývá. Ruda ta nalezá se však málo kdy čistá,

nejvíce jest pomíšena se železo-siřenem (mesec, Kupferkies).

A to činí vydobývání mědi velmi nesnadné, neboť tu třeba ne

jenom síru odmísiti ale i železo. Odmísení toho dosáhne se:

1) pražením na povětří, při čemž se mědi-siřen proměňuje

v mědi-kyslen a železo v kysleno-kyslenec, síra pak obrací se

v sirnatku; 2) pálením pražené rudy s uhlím a křemenem:

mědi-kyslenu odjímá tu uhlí jeho kyslík, a železo-kyslem slu

čuje se s křemenkou v křeman železný (škvár). Leč co zde

tak prostě se vypravuje, to ve skutečnosti je velmi nesnadné, tak

že kolikrát bývá zapotřebí 10–20krát pražiti a v peci páliti,
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než se od mědi všechno železo i všechna síra odmísí. Hlavní

je při tom, že měď je družebnější k síře nežli železo, a železo

družebnější ke kyslíku nežli měď, to zvláště za přítomnosti kře

menky. Prvním pražením se měď ani všechna nepokyslí ani

všechno železo neodsíří: mědi-kyslen odevzdává tedy při tavení

pozůstalému železo-siřenu svůj kyslík a beře si za to jeho síru,

čímž tedy větší část železa přichází do škváru, a nově povstalý

mědi-siřem se tím způsobem železa pořád víc a více zprosťuje.

Je-li z mědité té hmoty as polovic železa a síry odehnáno, na

zývá se měděný kámen (Kupferstein); je-li těchto přísad v ní

ale jen as 5"/o, sluje černá měď (Schwarzkupfer). Dalším pak

vytápěním na povětří černá měď se dokona očistí; neboť pří

mětky její: železo a síra, a je-li při tom ještě jiných přísad,

na př. olovo a surmík, ty pokyslujou se spíše nežli měď.

Daleko snadnější je arci dobývání mědi z rudy takové,

v nížto měď na místo se sírou je sloučena s kyslíkem; neboť

tu není třeba než jen rudu takovou s uhlím páliti, a měď se

vytaví. Ale takové rudy nenalezá se na zemi tolik, aby se z ní

dobylo mědi, co se potřebuje.

§. 323.

Smíšeniny kovů s mědí.

Zlato i stříbro mísí se s mědí. Naše dukáty i stříbrné

peníze jakož i všeliké výrobky od zlata a stříbra jsou s přísa

dou mědi. Přísada ta dodává jim větší tvrdosti a bytelnosti.

Ze zinku a mědi hotoví se známá mosaz a jiné zlatu

podobné smíšeniny, jako tombak, similor, nové zlato, prin

co vina a t. d. Vytlučením tombaku na tenounké lístky dělá se

nepravé pozlátko (zlatá pěna); rozmělněním těchto lístků na

útlý prášek robí se zlatý prášek (Goldbronze) pro kněh- i

kameno-tiskárny. Pálí-li se tento prášek mírně, zčervená, a toho

se taktéž užívá (Kupferbronze). -

Zinek, broník a měď dávají bromovinu (Pakfong a j.).

Z cínu a mědi je smíšenina velmi tvrdá, barvy šeré,

z nížto se ulévají sochy, děla, zvony, zrcadla a j. (bronz, dělo
vina, zvonovina a j.). • |

17*
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R ( u ť,

Quecksilber, Hydrargyrum, Mercurius.

(Veta = 1250. – IImotn. = 13,5. – Zn. = R, lat. Hg.)

§. 324.

Rtuť je ten jediný kov, jenž za obyčejné teploty je tekut;

v Sibiři však v zimě rtuť stuhne, tak že ji pak kovati možná

jako který jiný kov; stuhneť při zimě – 40°C. čili – 32° R.

U nás, kde takové zimy nebývá, možná rtuť k stuhnutí přivesti

toliko zvláštními zimoplodnými smíšeninami. S tím souhlasí i

její chování v horku: rtuť příchází do varu při horku 360° C.

(tedy 3*/,krát tížej nežli voda); proto je lehko v páru ji obra

ceti i přeháněti.

Pokus. Zapíchněme do korku od láhvičky, v nížto se

trochu rtuti nachází, kousek dřívka, na dřívko to přitlačme

kousek spravedlivého pozlátka a vstrčme to tak do láhvičky,

tak aby dřívko nade rtutí viselo. Za několik dní zlato zbělí;

ono se spojilo se rtutí. Patrno z toho, že v láhvičce musela se

nacházeti rtuťová pára a že tedy rtuť, podobně jako voda, i při

obyčejné teplotě páru ze sebe vydává.

Rtuťová pára však, jakož i všecko, co je rtuťové, je zdraví

velmi škodlivé; onoť působí nejprv silné slinění a smrádnutí

slin, a později zdlouhavé, nebezpečné nemoce. Proto kdo se

rtutí zkoušky koná neb jinak s ní zachází, nechť se chrání, aby

její páru do sebe nevlykal; ať neodvažuje nebo nepřelévá rtuť

než jenom nad mísou, by ode rtuti nepřišlo nic na zem. Proto

by bylo lépe ve světnicích na místo rtuťového mít viseti teplo

měr líhový; kolikrát se stane, že teploměr se roztluče, rtuť vy

běhne na zem a zde mezi prkna do skulin zaběhne, odkudž je

ji pak těžko dobývati. To samé platí i o zahradnických sklení

kách a vsadech na květiny, neboť rtuťová pára jest i rostlinám

iedem.
J Ostatně ale, že rtuť v porovnání s vodou tak těžko tuhne

i tak těžko se vaří, a při tom sama v sobě je tak těžká, hodí

se výborně na dělání teploměrů, tlakoměrů a tížeměrných nořidel.

Při nořidlech (Araeometer, Senkwagen) je určení její pouze to,

aby dolejšek mořidla dolů táhla, by nořidlo přímo stálo. Zde

však se na místo rtuti brávají kolikrát jenom broky.
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Rtuť a ky s n ě.

§. 325.

Na povětří a ve vodě podržuje čistá rtuť svůj kovový lesk,

pročež se počítá mezi kovy neporušné, šlechetné (edle

Metalle); je-li však v ní přimíšeno nějakého jiného kovu, na př.

olova, cínu nebo vismy, pochází pomalu šerou špinou. Pro sla

bou tuto družebnost nerušných kovův ke kyslíku nelze z nich

nabyti kyslenu, kde se vysaděj na povětří nebo se pálej, nébrž

toliko rozpuštěním jich v kyslinách. Nejmocnější rozpouštědlo na

rtuť jest dusnovka, nejlacinější sirnovka.

§. 326.

Dusan podertutěnný = R*K. DK“.

Pokus. Na porcelánovou mističku dáme 2 loty rtuti a po

lejeme 1 kvintlíkem vody a 1 lotem dusnovky, načež mísku

přikrytou necháme několik dní státi: po čase shledáme na

rtuti plno bílých hlatí; hlatě ty jsou dusan podertutěnný

(salpetersaures Quecksilberoxydul, zevrub čteno: rtuti-polokyslen

dusíko-pětikyslý). V chladnu vzala si rtuť z dusnovky na 2

vety jenom 1 vetu kyslíku.

Část oněch hlatí dáme do láhvičky a polejeme je vodou:

povstaneť z toho mlékovitý zákal, podobně jako při roztoku

vismencovém (§. 309.); přísadou však několika kapek dusnovky

zákal ten zmizí.

Roztok ten sloužiž k následujícím zkouškám:

§. 327.

Polokyslen rtutitý (podertutěn) = R*K.

Pokus. K jedné částce rtutitého onoho roztoku přidá se

trochu rozpuštěného draslenu: utvoříť se černý zákal, to od

podertutěnu. Odmísený ten podertutěn či polokyslem třeba

chovati v neprůhledné sklené lahvici, jinak by se působením

světla brzo rozrušil, a povstala by z něho rtuť a rtuti-kyslem

(rtutěn).

Pokus. Pustíme-li kapku rtutitého onoho roztoku na mě

děný peníz a rozetřeme ji na něm, vyruší se rtuť, a peníz je

- jako postříbřen.

Pokus. Smočme do onoho roztoku kousek dřívka a tahněme

ním přes mosazný plech na příč čáru: prohneme-li potom plech

v tom místě, on se přelomí, jako by byl přeříznut. Příčina toho

je ta, že rtuť, jak se vyrušuje, honem do mosazi vniká a křeh

kou ji činí. Roztok ten může tedy sloužiti za nůžky,
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§. 328.

Polochloren rtutitý = R*Ch.

Pokus. K jedné části rozředěného onoho roztoku přidáme

solovky anebo rozpuštěné soli: srazí se těžká, bílá měl, to

polo chloren rtutitý, jenž ve vodě zhola se nerozpouští.

Dobře vyprán a vysušen jest polochlorem ten důležitým lékem;

říkáť se mu vůbec kalomel. \

§. 329.

Dusan rtutěnný = RK. DK“.

Pokus. Dejme do baňatky trochu rtuti a k tomu dusnovky

a pak mírně zahřívejme; na to pak, když se rtuť byla roz

pustila, nechme to ještě několik minut silně povařiti. Mezi va

řením pojala se rtuť s dvakrát tolikem kyslíku, co prvé za chladna,

utvoříť se tedy dusan rtutěnný, jenž chladnouc z tekutiny se

vyhlatí.

Roztok tohoto slučanu dává s rozpustěným draslenem nebo

s vápennou vodou žluto-červenou ssedlinu, to od rtutěnu;

se solovkou však nebo se solí se nekalí. -

§. 330.

Rtutěn (rtuti-kyslen) = RK.

Pokus. Nabyté před tím hlatě dusanu rtutěnného dáme do

dloužky a pomalu zahříváme, to dotud, dokavad jaké dýmy uchá

zejí: dusnovka tudy ujde, z části rozrušena na dusičnatku, a

rtutěn pozůstane. Červená jeho barva ukáže se však teprv po

zchladnutí; dokavad je horký, vypadá černý. Za silného pálení

rozrušil by se v kyslík a rtuť (§. 40). -

§. 331.

Rtuti-chloren (RCh). Pokus. Zahřívejme trochu rtutěnu

se solovkou, a kdyby bylo potřeba, přikapejme této, až by se

rtutěn docela rozpustil. Při zchladnutí vyrašej se z něho bílé,

sloupkovité hlatě, a to jest rtuti-chlorem, jeden z nej

prudších jedů. V obecném životě říká se mu sublimát.

Při jedovatinách bývá obyčejně ta vlastnost, že přidány

k věcem rostlinným neb zvířetským nedopouštějí, aby tyto hnily;

tato vlastnost nalezá se ve vysokém stupni při rtuti-chlorenu.

Dříví na stavění korábů a prahy na železné dráhy napájejí se

vodným jeho roztokem, tak i usušené rostliny ve sbírkách pro

tahují se skrze takový líhový roztok rtuti-chlorenu atd. Leč tu

netřeba zapomenouti, že věci takové stávají se samy jedovatými..

Přihodilo-li by se, že by byl někdo něco rtuti-chlorenu do ža
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ludku dostal, tuť třeba honem veliké množství bílků z vajec

pozříti, neboť s bílkem tvoří rtuti-chloren sloučeninu neroz

pustnou. -

Pokus. Dodáme-li k roztoku rtuti-chlorenu trochu cínové

soli (cíno-chlorenu) a zahříváme, srazí se z něho šerá outlá

měl, a to jest rtuť velmi outle rozčiněná. Kdyby se měl

ta, po odlití její tekutiny, vařila se solovkou, měl ta by sešla

konečně v kuličky. Cíno-chloren je tak dychtiv, obrátiti se

v dvouchloren, že rtuti-chlorenu jeho chlor odejme. Způsobu

toho užívá se v rozborné lučbě často k seznámí slučanů rtu

titých.ý Dlouhým třením s nějakou mastnotou, na př. se sádlem,

lojem, voskem a j. dá se rtuť tak outle rozčiniti, že od ní pak

více žádných kuliček není pozorovati. Tím způsobem zhoto

vujou v lékárnách rtuťovou masť a rtuťovou náplasť.

§. 332.

R t u ť a s í r a.

Rtuti-siřen (RS). Pokus. Dodáme-li k roztoku rtuti

chlorenu trochu vodíko-siřiny anebo vodíko-siřiny čpavkové,

a dohromady třepáme, povstane bílý zákal; přidáme-li nad to

od poslední čpavkové víc ještě, zákal zežloutne, zhnědne a po

sléze zčerná; usedlá z toho černá měl jest rtuti – siřen.

Siřenu toho nabude se též smíšením rtuti s roztopenou

sírou; ba onoť se ho nabude pouhým několika-denním třením

rtuti se sirným květem (Aethiops). Pálíme-li rtuti-siřen ten, až

by se přepudil, nabude se z černa červené hlatité hmoty, která,

utře-li se, je té nejkrásnější červené (nachové) barvy. V této

způsobě slove rtuti-siřen rumělka čili cinobr.

Červený ten i černý rtuti-siřem jsou složení na vlas stej

ného, a přece jak rozdílná je jejich podoba! Krásný to příklad

sloučenin stejnosložných. V červeném i v černém rtuti

siřenu je vždy sloučena 1 veta síry s 1 vetou rtuti, čili 1 lot

síry s 6'/, lotem rtuti. Ve fabrikách robí se mnohdes cinobr

i na mokré cestě, to ze rtuti, síry a louhu draslenného, které

dohromady po několik dní se vrtěj. -

Je-li cinobr čist, tu dán na žeřavý uhel, hoří plamenem

modrým i zmizí docela; pozůstanou-li však zrnka olova, měl

v sobě za přísadu minium, byl falšovaný. Poněvadž cinobr je

nerozpustný, není lidskému zdraví tak škodliv jako ostatní rtuťovy sloučeniny. / Q

Cinobr nalezá se i samorodý v přírodě, a jest ta nejdů

ležitější ruda, z níž se rtuť ve velkém dobývá. Mimo to nachází

se rtuť v některých kyprých skalinách i samočistá v malých

krůpějích,
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§. 333.

Dobývání rtuti. Pokus. Smíchejme špetku cinobru se

špetkou železné měli a smíšeninu tu zahřívejme v suché dloužce:

budouť se tu na hořejším chladnějším díle dloužky osazovati

kuličky rtuťné, mezi tím co dole síra s železem se sloučí. Po

dobným způsobem dobývá se rtuť z cinobrové rudy ve velkém,

pálíť se ruda ta se železem (neb vápnem) ve velkých železných

křivulích. Co v ní je cizých zemných přímětků, ty zůstanou

zpět. Těžká tato tekutina (rtuť) zasílá se v železných láhvích,

někdy ale také v kožených pytlíkách anebo v dutých bambu

sových rákoskách.

§. 334.

Rtutizny (Amalgame). Pokus. Na kuličku rtuti, puštěnou

na porcelánový šálek, položme kousek olova a nechme tak ně

jaký čas na sobě: oba ty kovy spojej se vespolek; při málo

rtuti nabude se drobkovité hmoty, při více rtuti: kaše, a při

ještě více: tekuté řediny. Podobným způsobem spojuje se rtuť

i s mnohými jinými kovy. Spojeniny takové jmenujou se rtu

tizny. Zvláště důležitá je rtutizna či rtutěž cínová, užíváť se jí

na dělání zrcadel.

S t ř í b r o,

Silber, Argentum.

(Veta = 1350. – Hmotn. = 10,5. – Zn. = St, lat. Ag.)

§. 335.

Na stříbře můžeme dobře viděti, co jest to šlechetný

či lepý kov. Tvrdý dolar z čistého stříbra můžeme nechat ležeti

na povětří, můžeme jej do vody hoditi nebo do země zakopati,

on nechytí žádnou rez; a kdybychom jej dali do toho nej

prudšího ohně, on sice svou podobu změní, rozteče (to as při

1000° C.), ale on se nepokyslí aniž zvětrá. Kromě této nepo

rušnosti dodává i to stříbru vyšší ceny nad mnohé jiné

kovy, že stříbrná ruda nenalezá se hrubě zhusta na zemi a

dobývání z ní stříbra že je s většími výlohami spojeno nežli

dobývání jiných kovův. Libra stříbra je v ceně as 43 zl. (ve

dvacetníkách). Tato vysoká cena, jakož i jeho neporušnost byly

příčinou, že se stříbra, a ve vyšší ještě míře zlata, užívá za

kupovadlo čili za peníze. Ostatně krásný jeho lesk, jakož i

náramná vláčnost je původem, že se ho velmi mnoho užívá na

hotovení všelikých skvostných věcí i na potahování (postří

břování) jiných kovův.
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Míšení stříbra. Samočisté stříbro je poněkud měkké i

snadno se opotřebuje: proto se mu dává přísada mědi, čímž

nabývá větší tvrdosti, aniž při tom své vláčnosti pozbývá. Není-li

za přísadu více mědi než */,, tu je stříbro pěkně bílé, s větší

přísadou však žloutne, a ještě s větší dokonce červená.

Stříbro se počítá na hřivny, a za jednu hřivnu je přijato

16 lotů čistého stříbra. Je-li stříbro s přísadou mědi, tážeme

se vždy: mnoho-li je v něm v 16 lotech čistého stříbra? je-li

v něm jen 15 lotů, slove takové stříbro patnáctilotové; je-li

v něm jen 12 nebo 8 neb 4 loty stříbra, sluje dvanácti-,

osmi- neb čtyrlotové. Dvanáctilotové stříbro drží tím způ

sobem */, stříbra a */, mědi; a z takového jsou z většího dílu

naše stříbrné lžíce a jiné stříbrné věci, tolikéž i naše větší

stříbrné peníze. V drobných stříbrných penězích, zvláště z po

sledních časův (šestáky), je arciť přísada mědi daleko větší,

někdy až na */, stříbra */, mědi. Nově bité vypadají takové

peníze žluté, vařením však ve vodě s vinnou solí zbělejí, po

něvadž se s povrchu něco mědi rozpustilo, a pozůstalo toliko

holé stříbro, které se však dost brzo ošoustá. Podlé nového

ustanovení budou se u nás bíti stříbrné peníze toliko s přísadou

desátého dílu mědi.

Pod stříží (Schrot) vyrozumívá se při jistém penízi jeho

celá tíže, a pod zrnem jeho dobrota čili množství obsaženého

V něm stříbra.

§. 336.

Zkoušky se stříbrem.

Stříbro nelze pokysliti leda jen pomocí nějaké kysně. Nej

snáze rozpouští se stříbro v dusnovce. Při následujících po

kusech nechť se však každý na pozoru má, aby si roztokem od

stříbra nepotřísnil prsty, neboť kůže potom zčerná.

Dusan stříbřenný. Pokus. Do sklenky od opodeldoku

dáme stříbrný peníz, nalejeme naň dusnovky a sklenku tu po

stavíme na teplé místo; pakliby druhého dne nebyl peníz ještě

celý rozpuštěn, přidáme trochu dusnovky a čekáme, až se vše

chno rozpustí. Modrý ten roztok drží v sobě stříbřen i měděn,

oba sloučeny s dusnovkou.

Abychom oba ty kovy od sebe odmísili, hodíme do jejich

roztoku několik čistě udrhnutých měďáků, a necháme roztok

několik dní na teplém místě státi, častěji jím hýbajíce. Osazující

se tu na měd drobounké lupty jsou čisté stříbro. Lupty ty se

seberou, dají se do jiné láhvičky, a na ně se naleje čpavkové

vody, načež nechají se v teple státi; a tak se učiní několikráte

po sobě, dokavad nově přilitá čpavková voda se modří. Vy

prané na to a uschlé stříbro dá se na novo rozpustiti v dus
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novce, a roztok ten, rozředěn trochou vody schová se, ale do

tmy, anebo se potáhne něčím černým, neboť světlem rozrušuje se.

Pekelný kamínek. Odkouřením onoho roztoku nabude

se dusanu stříbřenného (StK. DK“), jenž se vyhlacuje

v bílých tabulkách. Pálí-li se dál ještě, a roztopen pak do mo

sazných formiček se ulije na roubíky, je z toho známý pekelný

kamínek, jehož se v hojictví na mnoze potřebuje k hubení

divokého (vojenského) masa a k zahánění bradavic. Kde se ka

mínkem tím kůže natře, tu nejprv zbělí, potom zčerná. To samé

stane se také, použije-li se ho na jiné živočné látky; proto

se ho nezřídka používá na černění vlasů, kostí, na př. šachových

panáčků ze slonové kosti. Černá barva pochodí od vyloučeného

přitom stříbřenu. I k znamenání prádla hodí se stříbřenný ten

dusan velmi dobře.

§. 337.

Zkoušky s dusanem stříbřen n ým.

Pokus 1. Kousek pekelného kamínku, as jako čočka ve

liký, vložíme na uhel a pálíme dmuchavkou: vybuchne to, a na

místě pozůstane pouhé stříbro, které silnějším ještě pálením může

roztopeno býti.

Pokus 2. K roztoku pekelného kamínku kapejme čpavkové

vody: počernalý z toho kal jest stříbřen (stříbro-kyslen) = StK;

přisadí-li se však ještě více čpavkové vody, kal ten opět zmizí,

on se rozpustí. Dále však s tímto roztokem ve zkouškách po

kračovati je nebezpečno, neboť sloučenina čpavku se stříbrem

dává hmotu, která uschlá pouhým uhozením neb třením se

vznímá a nad míru prudce vybuchuje, jest to třáskavé stří

bro. – Jiný způsob třáskavého stříbra jest ten, kde stříbřen

se sloučil s třáskavkou.

Pokus 3. Stříbro-chloren. K jedné části prvějším způ

sobem nabytého, trochou vody rozředěného roztoku stříbřitého

pusťme několik kapek solovky anebo rozpuštěné soli: povstaneť

z toho bílý, tvarohu v ssedlém mléku podobný zákal, to od

stříbro – chlorenu (StCh). Kal ten jest zhola nerozpustný

ve vodě, on se vyjeví, nechť roztok stříbřitý byl na milionkrát

rozředěn (§. 158.); čpavkem ale rozpouští se velmi snadno

(skoumadlo na sloučeniny stříbřité). Roztoku solného používá

stříbrník ke zkoušení koupeného, s mědí pomíšeného stříbra; čím

více solného roztoku potřebuje, aby z rozpuštěné časti jistého

stříbra všechno stříbro srazil, tím bohatější je stříbro to. Zkouška

ta slove zkouška stříbrnická po mokru.

Pokus 4. Stříbro-chlorenu toho, s něhož sme byli teku

tinu slili, rozetřeme trochu korkovou zátkou na list bílého pa

píru: dáme-li papír ten uschnouti někam do temna, třebas do
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šuplete, on zůstane bílý. Vložme však list ten do knihy, to do

polovic, tak aby ho druhá polovice vem čouhala, a nechme jej

tak ležeti na světle: čouhající část listu brzo zfialoví, a na po

sled zčerná, mezi tím co druhá v knize uzavřená část papíru

svou bílou barvu podrží. Světlo jediné je s to, aby lučební

svazek mezi stříbrem a chlorem zrušilo. Chlor ujde, a na místě

pozůstane stříbro, které ve svém útlem rozčinění je černé.

Tento dávno známý úkaz byl v novějším čase pohnutkou i po

čátkem oněch pokusů, jimiž Francouz Daguerre (vysl. dagér)

došel konečně toho, že slunečního světla používá se teď rovně

jako tužky k dělání obrazů (obrazů Daguerreských či světlo

vních). Obrazy ty dějou se pomocí slučenů stříbřitých, přede

vším chlorenu, bromenu, jodenu stříbřitého.

Pokus 5. Stříbro-siřen. Dodáme-li k roztoku stříbři

tému vodíko-siřiny, povstane černý kal, to od stříbro -siřenu

(StS). Siřen tento jest ta nejdůležitější ruda, z níž se stříbro

dobývá; nazýváť se řezek (Silberglanz). Mimo to nalezá se

stříbro také samopouhé, anebo ve spojení s otruchem neb sur

míkem jako červenek a jasnorudek (Rothgültigerz).

§. 338.

Dobývání stříbra ve velkém. Stříbro dobývá se na

rozličný způsob; řídíť se podlé přímětků, nacházejících se v rudě

se stříbrem. Následující tři způsoby jsou ty nejobyčejnější:

1) Leštěnec (Bleiglanz) drží v sobě na větším díle něco

stříbra. Aby toto z něho se dobylo, zdělá se leštěnec nejprv

na olovo – pražením a vytavením pospolu s uhlím; do olova

toho přejde i stříbro. Stříbrnaté to olovo dá se do pálací pece,

která k tomu cíli je zvláště zřízena, na způsob kotle prohlou

bena, a zde se roztápí za několik dní, přičemž neustále vzduch

na teklinu tu se žene; tím způsobem obrátí se posléze všechno

olovo v kyslen (klejt). Kyslem ten rozlévaje se, odtéká jednak

zvláštním žlábkem, jednak ale sákne vespod do pece, vypěcho

vané kyprou hlínou a vápnem, na místě ostane stříbro, neboť to

se nepokyslilo. Stříbro to se pak ještě jednou přepustí, to v hlí

něných mísečkách, čímž se poslední zbytek olova do hlíny

vtáhne; a stříbro je teď dokona učištěno. Bylo-li v leštěnci se

stříbrem ještě jiných porušných kovův, ty rovněž jako olovo se

pokyslej a do klejtu se dostanou. Způsobu toho užívá se též

v malém k přeskoumání, mnoho-li ve stříbře je přísady. Zkouška

taková sluje stříbrnická zkouška po suchu. -

- 2) I mnohá měděná ruda drží v sobě něco stříbra, a stří

bro to přichází pak do vydělané mědi (§. 322.). Z mědi té do

bývá se stříbro olovem, podobně jako z popele dobývá se

vodou draslo; stříbro totiž olovem se rozpustí a vytáhne. K tomu

konci sleje se černá měď s velkým množstvím olova dohromady,



268 Těžké kovy.

a ze slitiny té udělají se veliké bochníky (cvaňhy); bochníky ty

nastavěj se pak s uhlím na pochylené ohnisko. Zapálí-li se teď

uhlí, horko to stačí, že se ním olovo roztaví, nikoliv ale měď;

olovo tedy steče a s ním i rozpuštěné v něm stříbro; na místě

ostane měď. Stříbrnaté to olovo uvádí se pak, jako v 1) udáno,

v pálací peci na stříbro a oloven.

3) Mnohá stříbrná ruda drží v sobě samočistého stříbra

nebo stříbro-siřenu, ale žádného olova, a z takové se pak často

vydobývá stříbro pomocí rtuti. Je-li v rudě stříbro-siřen, ten

musí především zveden býti na stříbro, a to se děje dvojí prácí.

Předně se rozmělněná ruda praží pohromadě se solí: při čemž

povstane stříbro-chlorem a siran soděnný; na to pak nandá se

upražená ruda do sudu, k tomu vody, železa a rtuti, a delší čas

se vrtí: povstaneť z toho železo-chloren a odsazené stříbro

spojí se se rtutí (rozpustí se). Stažená potom rtuť se vytlačí,

až zbude jenom tuhá rtutizna stříbrná, z nížto se pak rtuť zá

hřevem vyžene (při tom ale schytá).

Z l * Ú O,

Gold, aurum.

(Veta = 1228. – Hmotn. = 19,2. – Zn. = Zl, lat. Au.)

§. 339.

Ačkoliv zlato ve všech skoro zemích se nachází, přece je

tak řídce naseto, a sbírání jeho ze skal a z říčného písku, kdežto

se ho stopy nalezají, je tak pracné, že je ze všech kovův nej

dražší. Cena jeho je as 15krát vyšší nežli stříbra; libru zlata

můžeme za našich časův ceniti as na 640 zl. (ve dvacetníkách).

Jeho neporušnost, krásná barva, stkvělý lesk a veliká jeho tíže

učinily jej králem mezi kovy. Svou vláčností předčí ještě nad

stříbro; dáť se zlato na nejútlejší lístky vytlouci (zlatá pěna,

spravedlivé pozlátko), a z granu zlata může se vytáhnouti drát

na 250 loket zdélí. Poněvadž se v přírodě jináč nenalezá než

jen ryzé, a tíže jeho je tak veliká, proto je dobývání jeho velmi

prosté, dějeť se to buď rýžováním čili promýváním říčného písku

anebo vypíráním rozmělněné rudy s vodou, anebo se také pomocí

rtuti vytahuje.

Čisté zlato je rovně jako čisté stříbro měkké, potřebo

váním snadno se otírajíc, proto aby dukáty neb jiné věci, ježto

se ze zlata hotověj, bytelnější byly, dává se zlatu přísada jiných

kovův, obyčejně stříbra a mědi. Jak mnoho že v zlatě je pří

sady či dobrota jeho vyznačuje se na karáty. Hřivna zlata roz
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děluje se totiž, ne jako stříbro na 16 lotů, nébrž na 24 karátů.

18karátové zlato znamená tedy, že v zlatě takovém je */ (18)

zlata a */ (6) přísady; a 6karátové zlato že je smíšenina */, (6)

zlata se */, (18) přísady atd.

§. 340.

Vylučování zlata. Aby z pomíšeného zlata vydobylo se

čisté zlato, anebo aby se vydobylo ze stříbra, ježto málo kdy

bývá zcela prázné zlata, vaří se takové zlato neb stříbro v silné

sirnovce, to v železných kotlích, neboť silná sirnovka železu nic

neudělá (nerozpustí je). Stříbro a měď rozpustí se v sirnovce,

z níž při tom sirnatka uchází, zlato pak se nerozpustí, zůstanouc

na dně ve způsobě hnědé měli. Z onoho stříbro-měditého roztoku

vyrazí se stříbro přísadou mědi, a v roztoku je posléze pouhá

měděnná skalice, kteráž se též vydobude. – Druhdy brali k tomu

samému cíli dusnovku, neboť v té se též zlato nerozpouští,

stříbro však se rozpouští.

Nejsnadnější způsob na zkoušení zlata jest ten, že věcí

od zlata udělá se na černém křemenovém kamenu čára, a na tu se

pak pustí kapka dusnovky. Je-li zlato docela čisté, nezmizí ze

žluté té čáry pranic; je-li v něm přísady, zmizí něco, a není-li

v tom dokonce žádného zlata, je-li to na př. tombak, zmizí všecko.

§. 341.

Zlato a kysně. Žádná z obyčejných kysní není s to, aby

zlato rozpustila; tak málo dbá zlato o kyslík nebo kysně! Jediný

prostředek k rozpuštění zlata jest chlor (§. 124). Chlor na to

hotoví se obyčejně smíšením solovky s dusnovkou; smíšenině té

říká se královská lučavka či královka. V královce rozpustí se

zlato úplně, jsouc s ní delší čas zahříváno; roztok z toho je

hnědo-žlutý. Odkouříme-li roztok ten až do suchosti, nabudeme

zlato-chlorenu tuhého, vlastně zlato-chlorence (Zl*Ch*), jenž

jest solnatina hnědo-červená, roztékavá. Na světle vyrušuje se

z něho zlato (kov); taktéž i kdyby se do roztoku toho dalo

kostíku, železa, zinku neb některého jiného kovu.

§. 342.

Zkoušky se zlatem.

Pozlacování. Pokus 1. Smočme suchou dloužku do roz

ředěného roztoku zlatného, tak aby jen dole dno se trochu

omočilo: zahříváme-li na to dloužku tu po dně nad líhovým

plamenem, ona se ukáže pozlacena. Viděti z toho, že družebnost

zlata ke chloru je velmi slabá, ješto už pouhé nevelké zahřátí

stačí, aby zlato od svého chloru pustilo. -
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Pokus 2. Pusťme několik kapek roztoku zlatného na pijavý

papír, a davše papír ten uschnouti, držme jej pak na drátě nad

líhový plamen: nabudeme tudy útle rozčiněného zlata, promíše

ného s popelem z papíru, ježto dohromady drží a jest hmota

kyprá. Vezmem-li hmotu tu na měkkou korkovou zátku, již sme

dříve byli do solné vody smočili, a potíráme ní nějaký čas čistou

stříbrnou lžíci: stříbro se pozlatí (pozlacování studené či

na studeno). Pozlacování jest však ještě několikeré: pozlaco

vání po mokru, kdežto se věci od mědi, mosazi neb od stříbra

vařej ve velmi rozředěném roztoku zlatném, k němuž se bylo

trochu dvéuhlanu soděnného anebo draslíko-blavenu přisadilo.

Pozlacování po horku čili rtuťové, při čemž se věc potře

rozpuštěným ve rtuti zlatem a potom se pálí. Galvanské po

zlacování, jehož se teď hlavně užívá; o tom jedná se však

na jiném místě. – Podobným způsobem děje se i postříbřo

vání všelikých kovův.

§. 343.

Zlatý prášek. Pokus. K řídkému roztoku železné skalice

pusťme nejprv několik kapek solovky a potom několik kapek

roztoku zlatného: tekutina hned ztemní, pohnědo se měníc;

pohledneme-li však veskrz, bude vypadati pěkně modrá. Stojí-li

tak po delší čas, osadí se v ní hnědý kal, jenž jest zlato, co

nejútlej rozčiněné, zlatá měl. – Z železné skalice (siranu že

lezného) stal se při tom siran železincový a železo-chlorenec.

Celé to urušení mělo tedy svůj původ v železo-kyslenu, usilu

jícím proměniti se v kyslenec. Takovým způsobem srážejí si

zlatníci ze zlatodržných roztoků zlato. Utře-li se zlatá ta měl

se špikovým olejem, je z toho barva, jíž malíři potřebujou na

pozlacování porcelánu a skla.

§. 344.

Zlato a kyslík. Přijde-li zlatného roztoku trochu na

kůži, je z toho, když uschne, tmavo-fialová škvrna, která pevně

na kůži drží; škvrna pochází od polokyslenu zlatného (Zl*K),

jenž se tu byl zplodil. Polokyslen ten utvoří se též, přidá-li se

roztoku zlatného k slučanům cínovým (zlatný našec). Ze se tím

způsobem ta nejkrásnější nachová barva na sklo a na porcelán

dělá, bylo už při cínu pověděno (§. 285.). Cínovou solí dá se

též zlato ve svých roztokách seznati. – Zlato-kyslenec

(Zl*K*) je barvy hnědo-černé, a chová se k žířenům jako kyseň.

Se čpavkem slučuje se, podobně jako stříbro-kyslen, v třáskavé

zlato, -
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§. 345.

Zlato-siřen. Přisadíme-li k roztoku zlatnému vodíko

siřiny, udělá se černý zákal, to od zlato-siřenu (polosiřenu

= Zl*S). Kdyby se přísada ta byla však stala do vařícího onoho

roztoku, povstal by z toho zlato-siřenec (Zl*S*), jenž jest

barvy žluto-hnědé.

Podobně slučuje se zlato i s blavkem v poloblaven (Zl*Bv)

a blavenec (Zl*Bv*).

EP 1 a 6 i In a.

(Veta = 1232. – Hmotn. = 21,5 – Zn. = Pl, lat. Pt.)

§. 346.

Platina byla teprv prostředkem předešlého století v Evropě

zavedena, ačkoliv před tím byla už dávno v Americe známa, to

pode jménem platina, což v Španielském znamená tolik jako

špatné stříbro; neboť tenkráte nevěděli ještě jak ji zdělávati,

pročež se jim nehodila k žádné potřebě. Nalezaliť ji při rýžování

zlata z písku, to ve způsobě drobounkých, pleskatých zrnéček;

později shledalo se jí však též veliká hojnost v Rusích, to v písku

pohoří Uralského, kdežto se nalezá v kouskách a kusech od

čočky až i jako pěsť velikých. -

Platina je ještě hmotnatější nežli zlato, přitom ale tak ne

porušná jako zlato, držebná, kujná i svařebná jako železo,

a k tomu pak v žádné peci neroztopná. Vlastnostmi těmito stala

se platina pro lučebníka kovem neocenitelným. V platinových

nádobách dá se sirnovka i kazina přetahovati, v platinových ko

tlíkách dusnovka vařiti, v platinových kelímkách neb na platino

vém plechu nebo drátu dají se věci až do nejvyšší žeřavosti

páliti, aniž se tím platina roztopí aneb jakou škodu vezme. Jediné

však, čehož se chrániti třeba, jest, aby se při pálení nedalo

k platině žádného kovu, poněvadž by kov ten s platinou se slíti,

a slitina pak snadno roztopiti aneb křehkou státi se mohla,

Cena platiny stojí u prostřed mezi zlatem a stříbrem; v Ru

sích mají z platiny též peníze bité (ruble). Na stkvostné věci,

jako se dělají ze zlata a stříbra, nehodí se platina, protože je

poněkud neúhledná: barva její není čistě bílá, nébrž šedá, a lesk

její zůstáva též daleko za leskem stříbra. Roztopena může platina

býti jedině ve výhřevu z třáskavého plynu anebo mlnem mocného

Galvanského přásla (baterie).

Platina rozpouští se tak jako zlato v královce, k čemuž

je potřeba, aby jedno s druhým dost dlouho se povařilo. Nabytý

z toho tmavo-hnědý roztok jest roztok platino- dvouchlorenu
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(PlCh*). Vůbec se mu říká roztok platinový. Z jednoho neb ně

kolika kousků platinové houby, ježto se potřebuje na vodíková

rozžehadla, možná si snadno malou částku takového roztoku

způsobiti.

§. 347.

Zkoušky s platinou.

Utle rozčiněná platina. Pokus. K roztoku salmiako

vému přikapejme rozpuštěné platiny: obojice se sloučí v žlutý

nerozpustný slučan, jemuž se říká platino – chloren salmia

kový. Když se kal z toho byl ustál, sleje se s něho tekutina,

načež se nechá na šálečku na tolik vyschnouti, až je z něho

povlhlé těsto: těsto to přitlačí se na platinový, několikrát za

točený drát a drží se pak do plamene líhového kahanu. Salmiak

i všechen chlor z platiny ujde, a zůstane pouhá platina, to ve

způsobu šeré, kypré, přitom souvislé hmoty. Hmotě té říká se

platinová houba. Drží-li se houba ta do vodíkového plynu,

rozžhaví se, a vodík se zapálí (§. 68.). Kyprá ta houba má do

sebe tu vlastnost, že velmi dychtivě všeliké plyny do sebe ssaje

a přitom je ve svých průlinkách tak úsilně stěsnává, že prvkové

dvou rozdílných plynů, dostavše se k sobě tak na blízko, vespolek

se slučují. A tak jako zde kyslík s vodíkem k sloučení se při

nutily, mohou k sloučení přinuceny býti i mnohé jiné plyny,

jichžto by jinak nebylo lze tak zhola dohromady sloučiti.

Z platinové houby připravuje se obyčejně čistá platina, to

tím, že se až do běla rozžhaví a pak honem silným lisem sma

čkne. Tím způsobem nabude se souvislé hmoty, která pak na

novo rozžhavena v celistvý kus se skove anebo na plech nebo

na drát se vytáhne aneb i na kelímky neb misky se vyžene.

Jest však ještě jiného způsobu, kde možná platinu daleko

útleji ještě rozčiniti, nežli je v platinové houbě, to v prášek

černý, přeútlý, jenž plyny ještě úsilněji v sebe pojímá a zhu

sťuje nežli platinová houba. Prášek ten nazývá se platinová

čerň. Ukápneme-li na tuto čerň líhu, hned se rozžhaví, a líh

promění se okamžením v octovku. Příčina proměny té záleží

v kyslíku vzduchovém, s nímžto se líh za prostřednictvím pla

tinové oné kypřiny sloučil.

§. 348.

Pokus. Učiníme-li v §. 342. 1) popsaný pokus s roztokem

platinovým, nabudeme na skle povlaku platinového. Lučební sva

zek mezi platinou a chlorem je rovněž tak slabý, že už malý

záhřev stačí, jej přerušiti.

Pokus. Rozpusťme nějakého draslenného slučanu a pusťme

k tomu několik kapek roztoku platinového: i zde povstane žlutý
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nerozpustný kal, složený z draslíku, platiny a chloru. Roztok

platinový jest tím způsobem skoumadlo na slučany draslenné

(i čpavkové). Vodíko-siřinou kalí se platinový roztok černě, to

od platino-siřenu (vlastně dvousiřenu).

Se sírou slučuje se platina ve dvou poměrech: v jedno

siřen a dvousiřen; s kyslíkem: v jednokyslem a dvou

kyslen; s chlorem: v jednochlorem a dvouchloren.

Paladík, duzík (Iridium), rděník (Rhodium),

osmík a rusík.

Patero těchto kovův jsou obyčejní společníci platiny, na

lezající se v platinovém písku, ač po skrovnu, odkudž pak při

učišťování platiny způsobem poněkud obšírným se vydobývají.

Povahou svou náležejí rovněž mezi lepé, neporušné kovy. /

Doklady k druhé třídě těžkých kovův,

1) Olovo, visma, měď, rtuť, stříbro, zlato a platina nejsou

s to, aby vodu rušily, t. j. aby s jejím kyslíkem se snímaly, jako

to umějí kovy třídy první; k jejich rozpuštění je tedy potřeba

kysní sehnaných.

2) Nižší jejich kysleny jsou žířeny, vyšší pak chovají se

jednak jako žířeny, jednak jako kysně.

3) V přírodě nalezají se tyto kovy větším dílem nesloučené

(ryzé) anebo ve způsobě siřenů, zřídka jako kysleny.

4) Osobitá tíže jejich je větší nežli kovův předešlých;

onať jde od 8,8 až do 21,5 (při duzíku dokonce až do 23,0).

5) Vodíko-siřinou a vodíko-siřinou čpavkovou srážejí se co

černé kovo–siřeny. Siřeny od zlata a platiny vodíko-siřinou

čpavkovou však se zase rozpouštějí.

6) Rtuť, stříbro, zlato a platina i ostatních patero společní

kův platiny nazývají se lepé či neporušné kovy, protože ani

na povětří ani ve vodě se neporušují. Stalo-li se však, že ně

jakou jinou cestou, na př. rozpuštěním v kysni byly obráceny

v kyslen, tu stačí pouhý záhřev, aby z kyslenu kov se opět vy

bavil. Při kovech porušlivých je k tomu potřeba přísady nějakého

odkyslovadla, na př. uhlí.

18
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Třetí třída těžkých kovův.

Wolfram, žestík (Molybdán), tellur, tantal,

titan, vanad, niob, pelop.

Tyto kovy nacházejí se jen pořídku, jsouť to pouhé lučeb

nické vzácnůstky, pro život se posud k žádné užitečné potřebě

nepropůjčily. Společné při nich jest, že vyšší jejich kysleny

chovají se patrně jako kysně.

B a r V i k,

Chrom.

(Veta = 329. – Hmotn. = 6. – Zn. = Bv, lat. Cr.)

§. 349.

Teprv je tomu několiko desítiletí, co o barvíku víme, a už

se mnohé jeho sloučeniny vůbec užívají a jsou zbožím váženým.

Příčinu k tomuto rychlému rozšíření zavdal krásný pohled mno

hých barvíkových sloučenin, tak že se velmi dobře za barvy

hoděj. Odtud také jméno téhož kovu: barvík, a po řecku

chróm.

Nejdůležitější barvíková ruda jest barvel (Chromeisen

stein), nalezající se v Americe i v Rusích na Uralu. Z barvelu

toho hotoví se v Angličanech červená solnatina, složena z dra

slenu a barevky (Chromsäure). Z té pak hotovějí se ostatní

sloučeniny barvíkové.

§. 350.

Cervený čili dvébarvan draslenný (DrK. 2BvK*) jest

slučan dvoukysný, neboť na 1 vetu draslenu na

cházejí se v něm 2 vety barevky. Ukazujeť se oby

čejně v pěkných tabulkovitých neb sloupkovitých

hlatích. Barvanu toho rozetřeme lot v 10 lotech [→S/

vody: on se v ní rozpustí, roztok je barvy po

merančové.
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Pokus. K polovici roztoku toho přisypme kvintlík přečiště

ného drasla, a tekutinu, ježto tudy světle zežloutla, dejme hodně

odkouřiti: vystydlá vypustí ze sebe žluté hlatě. Hlatě ty jsou

barvan draslenný rovný (DrK. BvK*). Z přisazeného drasla

sloučil se draslen s druhou vetou barevky a uhelka při tom ušla.

Jestliže k roztoku žlutého toho barvanu nakapeme dus

novky, barva roztoku se opět ztemní, a odkouříme-li jej, na

budeme z něho zase těch samých červených hlatí, jako byly

před tím, pomíchaných ale s hlatěmi sanytrovými. Vidno, dus

novka mu opět polovic draslenu odebrala.

§. 351.

Barvan olovný (OlK. BvK*). Pokus. K jedné části roz

puštěného červeného barvanu přidávejme tak dlouho roztoku

z olovného cukru, dokud se co sráží; vypraná a uschlá z toho

měl jest barevková žluť (Chromgelb), nejživější to i nej

vydatnější ze všech žlutých krycích barev. Přísadou bílých látek,

na př. křídy, hlínky, sadry a j. povstává nesčíslné množství

všelijak odstíněných žlutých barev, ježto se prodávají pode jmé

nem nová žluť (Neugelb), císařská žluť, královská žluť, Paříž

ská žluť atd. Přísadou Berlinské modři nabývá se barvy, nazvané

olivová zeleň (Oelgrün), Neapolská zeleň, zelený cinobr atd.,

všecko to známé laciné barvy natírací.

Pokus. Rozmícháme-li trochu barevkové žluti s vodou, a

přidavše k tomu něco drasla, zahříváme: žlutá barva přejde v po

merančovou (Chromorange), kteréžto se rovněž jako natírací

barvy potřebuje. Barva tato má v poměru méně barevky v sobě

nežli před tím ona žluť, neboť přidané draslo jí něco barevky

odňalo; viděti jest to i na tekutině, která byvší z pomerančové

oné měli zcezena, je barvy žluté.

Roztopením barevkové žluti pospolu se sanytrem může se

jí až na polovic její barevka odejmouti; a výpadek z toho jest

barva skoro tak krásně červená jako cinobr, jménem barev

k o v á č e r ve ň (Chromroth) čili bar v an d v é o lov n ý

(20lK. BvK"). Jak viděti, s barvitostí barvanů olovných jest to

naopak jako při barvanech draslenných: žlutý barvan olovný

přechází v pomerančový, konečně v červený, když se mu ba

revky odjímá; žlutý barvan draslenný mění se však v červený,

když se mu barevky přidává, anebo, což to samé jest, když

se mu draslenu ubírá.

Pokus. I k barvení a tisknutí příze a tkanin potřebuje se

barevkové žluti náramně mnoho. Smočme bílý bavlněný klůcek

nejprv do roztoku z barvanu draslenného a potom, když uschnul,

do roztoku z olovného cukru: on bude na žluto obarven. Teď

ale dejme do hrnečka trochu páleného vápna, na to vody,

a dejme vařiti : smočíme-li nyní žlutý ten klůcek do hrnečka,

18*
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barva jeho promění se v červeno-žlutou; vápno odebralo tu ba

revkové žluti něco její barevky, rovně jako před tím draslo.

Proč tedy barevková žluť na malování pokojů se nehodí, netřeba

dokládati.

Se slučany zinkovými a barytovými dává barvan draslenný

rovněž kal žlutý, se rtuťovými polokyslennými kal barvy cihlové,

se stříbrnými kal nacho-červený. -

§. 352.

Barvenec (barvíko-kyslenec) Bv*K*. Pokus. Vařme trochu

barevkové žluti v dloužce se solovkou: žluť zbělí a tekutina ze

zelená; bílá z toho měl je olovo-chlorem, v tekutině ale jest

barvíko – chlorene c čili barvenec vodíko-chlorový. Barevka

pustila s polovic od svého kyslíku, jenž s vodíkem solovky

sloučil se u vodu, při čemž arci veliká část jejího chloru se vy

loučila, jakož se o tom snadno přesvědčiti možná, držíme-li mezi

vařením nad sklenku vlhký lakmusový anebo inkoustem po

třísněný papír: on zbělí. Slejeme-li zelenou tu tekutinu, a roz

ředivše ji vodou, dodáme k ní čpavku, barvenec se vypustí co

voda n barvencový; barva jeho jest přičervenale zelená. Usušen

a vypálen obrátí se v barvenec bezvodý, jenž jest barvy

krásně tmavo-zelené. Na porcelán a na sklo jest to velmi vá

žená zelená barva.

Pokus. Jak snadno že barevka polovici svého kyslíku

pouští, to možná též pozorovati na barvanu draslenném. Roz

pusťme v dloužce několik granů červeného barvanu draslenného

v teplé vodě, a pustivše k tomu několik kapek sirnovky, na to

roztok ten ještě silněji zahřívejme. Dodáme-li k tomu teď ně

kolik drobečků cukru anebo několik kapek líhu: povstane z toho

silné kypění, a červená barva promění se v zelenou; v roztoku

je nyní siran draslenný a siran barvencový.

§. 353.

Barevka (Chromsäure) = BvK“. Pokus. Utřeme lot čer

veného barvanu draslenného na prášek, vsypejme na porcelá

- nový šáleček a dodejme k tomu lot vody a

lot sirnovky, načež to, neustále míchajíce, as

5 minut vyhříváme. Pustíme-li kapku tekutiny

té na pijavý papír: sičíc promění svou žluto

červenou barvu v zelenou. Když šálek byl

úplně vychladnul, přilejeme k přihoustlé té

solnatině 1 lot studené vody, a několik minut

mícháme; na to pak zpovolna tekutinu od vrchu do koflíku sle

jeme. Co na šálku pozůstalo, jest siran draslenný; v tekutině

však jest rozpuštěna barevka; ta z roztoku toho vyrazí se pří

sadou 3 až 4 lotů bílé sirnovky, vyrazíť ve způsobě červeného
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kalu. Koflík ten, přikrytý prkénkem, odstavíme na 24 hodin na

stranu, na to pak s ustatého kalu svrchní kyselinu slejeme

opatrně do jiné nádoby a pozůstalý červený kal vyklopíme na

novou cihlu, kdežto, co v něm je ještě tekutiny, zúplna osákne.

Cihlu tu přiklopili sme miskou. Za 24 hodin je z barevky na

cihle červená hlatitá měl, již skleněným roubíkem seškrabeme

a do širokohrdlé, skleněnou zátkou opatřené láhvice dáme.

Jak snadno že barevka rozrušuje se v barvenec a kyslík,

uvidíme z následujících pokusů.

Pokus 1. Vypláchněme sklenku silným líhem a uvrhněme

do ní několik granů barevky: uvázlý na dně líh bude se hned

s takovou dychtivostí slučovati s druhou polovicí barevčina ky

slíku, že se až vzejme a plamenem ze sklenky vyšlehne. Jaká

že změna při tom s líhem se děje, to možná uhodnouti z jeho

zápachu, jenž jest ten samý jako v octárnách. V octárnách osvo

juje si líh, nacházející se v kořalce, pivě atd., pomalu ze vzduchu

kyslík a tudy v ocet se proměňuje; zde však stala se proměna

ta jedním rázem, to kyslíkem barevčiným.

Pokus 2. V malém moždíři smíchejme dohromady na špici

nože barevky as se */, kafrového prášku (nesmíme ale přitlačiti),

na to pak pusťme s hodné výšky několik kapek líhu do moždíře:

v okamžení se to vznítí a vybuchne, takměř jako by byl prachem

vypálil. Pohledneme-li na to do moždíře, on jest krásně jako

zeleným mechem potažen. Mech ten jest barvenec, jenž v oka

mžení svého vyrušení vzníceným kafrovým plynem byl rozhozen

a tak co nejútleji rozčiněn.

Jak ze všeho viděti, barevka náleží do té samé třídy jako

dusnovka, chlorovka, burovka, dvoukyslen buříkový i olovný,

chlor (k tomu i platinová houba); při barevce je ta moc, že může

jiné látky ke sloučení s kyslíkem přijměti.
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W

S u r Im í k,

Antimon, Stibium.

(Veta = 805,5. – Hmotn. = 6,7. – Zn. = Su, lat. Sb.)

§. 354.

Surmík jest úkladu lupeno-hlatitého, lesku bílého kovo

vého, podobného jako je při vismě, jen že není přičervenalý

jako při vismě. V křehkosti předčí však ještě nad vismu, neboť

se dá v moždíři na prach utlouci. K životu zvířetskému chovají

se rozpustné sloučeniny surmíkové jako zjevní nepřátelé; do

stalo-li se jich do žaludku, hned se žaludek namahá, aby se

jich zprostil, on dáví. Z té příčiny stal se surmík spolu dů

ležitým lékem. Ceští řemeslníci, kterýmž je se surmíkem praco

vati, říkají mu regluš, což povstalo z regulus antimonii.

§. 355.

Surmenec (Antimonoxyd)=Su*K*. Pokus. Na povětří ne

mění se surmík, pálíme-li ho však kousek na uhle dmuchavkou,

rozteče brzo i shoří bílým plamenem na kyslen, jenž dílem

ve způsobě bílého dýmu ujde, dílem jako škraloup na uhle se

osadí. Necháme-li zahořelý takový kousek surmíku pomalu vy

stydnouti, srazí se jeho kyslen v hlatité jehličky, ježto pak jako

plůtek či odry vnitřní kovovou kuličku obkličujou. Zižavá ku

lička surmíková, uvržena však na papír, zahnutý po krajích, roz

stříkne se na nesčíslné množství zrneček, které nějakou chvilku

žížnivé poskakujíce, prachovitou z kyslenu stopu po sobě zů

stavují. Surmík bývá málo kdy prázem všeho otruchu, odtud če

snekový zápach, jejž při pálení surmíku skoro vždy cítit bývá.

§. 356.

Surmovka (Antimonsäure) = Su*K*. Vaříme-li surmenec

s dusnovkou, přibere si ještě 2 vety kyslíku a stane se sur

movkou; jest to měl žlutá, ve vodě a v kysních nerozpustná.

Pálena pustí 1 vetu kyslíku a obrátí se v sloučeninu surmovky

se surmencem (Su*K*. Su*K*). Sloučeninu tu druhdy považovali

za zvláštní surmíkovou kyslinu, již jmenovali surmičnatku

(Su*K“, antimonige Säure). Sloučenina ta (surman surmencový)

v horku neprchá a hodí se proto k malování na sklo a na por

celán, jimž dodává barvy žluté neb pomerančové.

Pokus. Vařme trochu rozměleného surmíku s dusnovkou:

udáť se to samé jako při cínu: surmík se rozežere na bílý prá
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šek, jenž jest surman surmencový. Cos podobného udá se též,

smícháme-li surmíkovou měl se sanytrem a smíšeninu tu uvr

hneme do rozpáleného kelímku; leč zde zplodí se toliko sur

movka, ježto s draslenem sanytru se sloučí. Surman dra

slenný, vařen ve vodě rozpustí se, a takto slouží pak za skou

madlo na slučany soděnné; neboť se soděnem dává surmovka

slučan velmi málo rozpustný.

§. 357.

Tak jako s kyslíkem slučuje se surmík v kyslenec a ky

slinu, tak i s chlorem slučuje se v chlorenec a chlorinu, se

sirou v Siřenec a siřinu.

Surmiko-chlorenec (Su*Ch*). V solovce se surmík velmi

těžko rozpouští, lehčeji nabudeme takového roztoku, vezmem-li

na místo holého surmíku – surmíko–siřence.

Pokus. Lot surmíko-siřence čili surmy dáme do nějaké

prostrannější dloužky, nalejeme 5 lotů solovky a pak v pískové

lázni zpočátku velmi mírně, později až do varu vyhříváme.

Ploditi se bude při tom u veliké hojnosti vodíko-siřina, již ve

deme buď do vody anebo do vápenné mléči, kdežto se úplně

zapije. Ze surmíko-siřence a vodíko-chloriny (solovky) stane

se na přesad surmíko – chlorenec a vodíko-siřina. Věc tu

necháme několik dní ustáti a učištěnou tekutinu potom slejeme;

v ní je surmíko-chlorenec rozpuštěn; druhdy říkali téže tekutině

surmové máslo (Spiesglanzbutter). Pustíme-li roztoku toho

několik kapek na železný plech a hodně dlouho pak třeme;

udělá se na plechu tenounký, velmi pevně držící povlak železo

kyslence, jenž jest barvy hnědé; povlak ten chrání železo po

někud před dalším rezovatěním. Hlavně (Lauf) u ručnic, jaké

že jsou barvy, zná každý: barva ta pochází odtud. Natírání

takové slove hnědování (Bruniren).

Zcedíme-li vápennou onu mléč, do níž sme byli vodíko

siřinu pouštěli, nabudeme tím rozpuštěného vodíko-siranu

vápenného, jenž má do sebe tu vlastnost, že po něm chlupy

a vlasy pouštějí. Kdo chce, nechť se o tom přesvědčí: ať na

močí kousek telecí kůže se srstí do toho roztoku a nechá tak

nějaký čas močiti; srsť se pak dá snadno vyškubati.

Pokus. Tekutého onoho surmíko-chlorence vlejme 2 loty

do 20 lotů horké vody: pojde z toho, podobně jako při roz

toku vismencovém, rozrušení i zakalení; kal z toho je sur

menec, spojený s trochou solovky. Odmíšený tento kal dá se

do vody, nechá ustáti, a voda se s něho pak sleje, a tak ně

kolikrát po sobě; na to se k němu dodá */, lotu sody, roz

puštěné ve 4 lotech vřelé vody, a nechá tak hodinu státi; tím

způsobem odejme se mu na dobro všechna solovka. Vypere-li
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se tento kal na novo, dá usušen bílou měl: měl ta jest sur

menec. Po mokru došli sme tedy toho samého cíle jako zprva

po suchu, pálením surmíku (§. 355.).

§. 358.

Dávivá sůl (Brechweinstein) = DrK. V + Su*K*. V + 2VK.

Pokus. Zahřejme na porcelánové misce 4 loty přetažené

vody až do varu a mezi varem přimíchejme do toho smíšeninu

z 1 kvintlíku surmence a 1 kvintlíku čisté vinné soli. Když te

kutina ta až na polovic se byla svařila, přeceďme ji ještě vařící,

a scezeného slejme polovic do dvou lotů silného líhu, druhou

polovici nechme pokojně státi. V jednom i druhém případu na

budeme bílé solnatiny, dávivé soli, v druhém případu vyhlacené,

v prvním pak ve způsobě jemné měli; neb poněvadž dávivá sůl

v líhu se nerozpouští, byla zde honem vypuštěna.

Dění při tom je velmi prosté. Vinná sůl jak víme, jest

slučan dvoukysný (dvévínan draslenný): druhá veta vínovky

sloučí se se surmencem, a jest z toho jednovínan draslenný

s jednovínanem surmencovým, oba dohromady spojeny v dvou

slučan (vínan draslenno-surmencový), v dávivou sůl. Jméno její

ukazuje, k čemu se jí v lékařství užívá; jest to obyčejný pro

středek pro vrhnutí. 1 gran dávivé soli rozpuštěn v 1 lotu

sladkého vína (Malaga) dává známé víno k dávení. K rozpu

štění 1 lotu dávivé soli je potřebí 15 lotů studené vody.

§. 359.

Surníko-siřenec. Pokus. K dávivé soli rozpuštěné ve

vodě dodejme vodíko-siřiny: udělá se kal barvy pome

rančové, to od surmíko-siřence (Su*S*), jenž vysušením ještě

více ztemní. Tím způsobem dají se sloučeniny surmíkové velmi

dobře seznati, neboť od žádného jiného kovu není siřen takto

zbarven.

V tomto sloučenství nalezá se surmík nejvíce v přírodě;

leč samorodý takový surmíko-siřenec (Schwefelspiesglanz) je

docela jiné barvy, on je šero-černý; mimo to nalezá se v těž

kých celistvých kusech, které rozlomeny vypadají jak by byly

ze samých drobných lesklých jehel složené, odtud také německé

jméno: Spiesglanz, zkaženě po česku: špiglus. Ruda ta roztápí

se už v plamenu od svíčky, proto není těžko vydobyti ji z ka

menů, v nichžto se promíšena nalezá. Roztlučena na prášek je

šero-černá, třpítivá. Hospodáři jí na mnoze užívají jako domá

cího prostředku proti mnohým dobytčím nemocem. Rudě té ří

kají Rusové surma, a podlé nich i my. V obecném životě říká

se surmě též černý antimon.

Pokus. Vařme trochu utlučené šeré surmy s louhem dras

lenným, nechme ustáti a k slité s toho tekutině přikapejme ně
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jaké kysně: udělá se hnědo-červený kal, jenž jest též surmíko

siřenec; v lékarnách říkají mu Kermes.

Těchto tré siřenců, pomerančový, hnědo-červený a černý,

jsou všecky stejného složení ale podoby rozdílné. Hnědo-čer

vený je rozmělenější nežli černý, a pomerančový nejvíce roz

mělený či rozčiněný.

Surmiko-siřiny (Su*S*) potřebuje se též jako léku, v lé

kárnách říkají jí po latinsku: sulfur auratum antimonii. Barvy

jest pomerančové.

Surmiko-vodina, o té viz §. 369.

§. 360.

Dobývání surmiku. Aby ze surmíko-siřence (surmy)

surmíkový kov se vydobyl, třeba surmu páliti se železem;

železo je družebnější k síře nežli surmík a uzme mu ji tedy.

Při schladnutí usadí se těžký surmík vespod.

Poměše surmíkové. Ze všech poměší (slití), ježto surmík

s jinými kovy tvoří, je nejdůležitější poměš s olovem, z nížto se

litery na tisknutí kněh ulévají. Olovo samo o sobě je příliš

měkké, než aby se k tomu hodilo; přísadou však */,–'/,o surmíku

nabude takové tvrdosti, že ulité z toho litery mohou mnoho tisíc

kráte k tisku potřebovány býti, prvé než svou ostrost potratěj

(se opotřebujou).

O ú r u ch,

Arsenik.

(Veta = 938. – Hmotn. = 5,7. – Zn. = 0t, lat. As.)

§. 361.

Jedovaté jako utrejch, říká se: toť ukazuje, jaký to zlý

host. Základem utrejchu jest otruch. Mezi všemi kovovými jedy

jest utrejch nejhorší. I malounká trocha od něho usmrcuje,

leda jest-li by se hned prostředku proti němu učinilo. Na štěstí

nalezl se v novějším čase prostředek proti utrejchovému otrá

vení (odjed), a ten jest vodan železincový (železná rez)

a pak také pálený ploský prášek (gebrannte Magnesia);

oba ty slučujou se s otruchem v sloučeniny nerozpustné, čímž

se tento stane neškodným. Oba ty prostředky je dostati v lékárně.

Pomoci je tu však rychle zapotřebí. Především musí se hleděti,

aby se nemocný vydávil, by tím způsobem co nejvíce jedu ze

žaludka se vyvrhlo, a pak, prvé než oněch prostředků se při

nese, nechť pije nemocný hodně mnoho mléka, vaječného bílku,
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mydlin neb cukru (což ostatně při každém jakémkoliv jiném

otrávení je zapotřebí). Proto komu je s otruchem pracovati,

nechť šetří té největší opatrnosti, aby z otruchu žádné

páry, žádného prachu do sebe nevlykal. I nádoby, jichž se při

tom potřebuje, nechť se po každé potřebě co nejbedlivěji oči

stěj a vypláknou a splašky ať se nevylévají než jen na místo,

kde domácí zvířata nemohou.

§. 362.

Otruchový kov nalezá se nezřídka v zemi ve způsobu

šeré, silně se lesknoucí rudy, jíž havíři říkají střepák (Scher

benkobalt), neboť se nachází v kusech, podobných střepům.

Kdyby jej chtěl páliti, on se obrátí v dým a ujde.

Kámen na mouchy (Fliegenstein), jejž mnohdes v lékár

nách prodávají, jest obyčejně schválně dělaný otruchový kov,

který na povětří pomalu se okyslujíc barevně nabíhá a posléze

- - na šeré drobty se rozpadá. Vařej-li se drobty ty ve vodě,
...* - * * • • • • * •

# # rozpustí se svrchní jejich pokys a nabude se tím vody velmi

· · jedovaté (na mouchy). Pozůstalý kov se pomalu na novo po

- - kyslí a.za nějaký čas může se z něho nová jedovatá voda vy

- vařiti, aniž tím na pohled z kamene co ubude. Otruch sám o

:-* sobě není jedovat, neboť jakožto kov nerozpouští se; jedovatými

::# jsou pouze rozpustné jeho sloučeniny.

# Pokus. Kousek otruchu, zvící jáhly, dejme do sklené trubky,

::: jeden její konec zandejme a pak ji nahřívejme: otruch bude

se obraceti v páru (už při 180°), a osadí

se na hořejším díle trubky ve způsobu

černé lesklé smahy (zrcadla). Zápach

bude při tom jako od česneku; zápachem

tím jeví se vždy otruchová pára. Obě tyto

známky, t. zrcadlo a zápach sloužej k se

znání otruchu.

Kostík, leží-li na povětří, zapáchá též česnekem. To uka

zuje na jakousi příbuznost obou těch látek, a příbuznost ta po

tvrzuje se i tím, že otruch ve svých sloučeninách velice se

shoduje se sloučeninami kostíkovými.

- §. 363.

Utrejch čili otrušnatka = OtK".

Pokus. Předešlým pokusem nabyté otruchové zrcadlo na

hřívejme ještě jednou, ale při trubici s obou stran otevřené:

otruch promění se též v páru, a pára ta osadí se v chladnějších

místech trubky, to jednak ve způsobě bílých hlatí, jednak jako

moučka. Pozorujeme-li hlatě ty zvětšovacím sklem, shledáme,

že jsou osmistěny (octaèder). V hlatích a moučce té není více
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pouhý otruch, nébrž sloučenina otruchu s kyslíkem, jest to

otrušnatka (otrucho-tříkyslina), neboli látka ta, jíž vlastně

říkáme utrejch.

Otrušnatky čili utrejchu nabývá se ve velkém: 1) jako

mimotní zplodiny při pražení rudy cínové, stříbrné a ďasíkové;

2) jako hlavního výrobku pražením otruchové rudy na povětří

(v utrýchárnách). V jednom i druhém způsobu uchází v páru

obrácená otrušnatka pospolu s kouřem; a kouř ten musí tedy

ve zvláštních vyzděných průchodech (ležatým komínem) sem a

tam veden býti, až se dlouhou tou cestou schladí a otrušnatka

ve způsobu bílé mouky v něm se osadí. Často se pak utrej

chová tato mouka ve zvláštním nádobí ještě jednou přehání,

čímž se nabude otrušnatky sklovité, v kusech tuhých, prů

hledných. Po čase stanou se však kusy ty neprůhlednými a

bílými jak mléko; ač se jinak ve svém složenství neb ve svých

látkách nic nezměnily. Nový to opět příklad, kterak i v tělesech

tuhých mohou prvkové jejich jináč se ustaviti (§. 248.).

Od ostatních kovokyslenů liší se otrušnatka zvláště svou

rozpustlivostí ve vodě; rozpustlivost ta není sice hrubě velká,

neboť na rozpuštění 1 gramu otrušnatky je potřeba 50 gramů

studené anebo 10–12 gramů horké vody; a však už i to stačí,

aby roztok ten učiněn byl přenebezpečným jedem. Otrušnatky

potřebuje se na mnoze k hubení německých myší, molů a jiných

nemilých domácích a skalních zvířat. K tomu cíli nesmí se však

otrušnatka prodávati než jen barevná, neboť nebarevná je tuze

podobna utlučenému cukru neb mouce, tak že by snadno za ně

mohla vzata býti. Nejlépe je, potřebuje-li se utrejchu na ně

mecké myši, aby se opečené kus špekové kůže anebo kus va

řené ryby přibilo na prkénko a utrejchem posypalo. Kde by se

takto utrejchu potřebovalo do chlevu, musely by se žlaby dobře

přikrýti, aby tam zalezlé myši pozřený jed snad nevydávily.

Ostrušnatka brání též, tak jako rtuti-chloren, že věci od

rostlin neb od zvířat ní natřené neb napuštěné nehnijou; proto

se jí potřebuje při vycpávání zvířat: stažená kůže se otrušnatkou

po vnitř natře. -

V horku pouští otrušnatka snadno svůj kyslík jiným lá

tkám; z té příčiny dodávají jí sklárníci k roztopenému sklu, aby

černou neb zelenou jeho barvu proměnili v žlutou. Onať zde

účinkuje podobně jako burel (§. 262.), železo-kyslen promě

ňuje se jejím kyslíkem v kyslenec. Otrušnatky, rozpuštěné se

rtutí v dusnovce, potřebujou kloboučníci, aby zaječí srsti dodali

lesku a hladkosti.

§. 364.

Odkyslení utrejchu. Pokus. Skleněnou trubku vy

táhněme v špičku, a v špičku tu pusťme malounký drobek utrej
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0-T;P*=- chu, nad to pak kousínek dřevěného

uhle, a nad líhovým plamenem nahří

vejme, to tak, aby se sklo rozpálilo nejprv tu, kde uhel leží,

naposledy teprv špička. Učiní-li se tak, sklo se u vnitř, povýš

uhlíku, potáhne černokovým zrcadlem; páry z otrušnatky,

táhnouce přes žížnivý uhel, pozbyly naň svého kyslíku. Toť

jeden z nejjistějších prostředků k seznání utrejchu, je-li ho dost

malounká trocha. -

§. 365.

Sloučeniny otrušnatky se žířeny.

Pokus. Na 10 granů otrušnatky a 20 gramů drasla nalejme

lot vody a pak zahřívejme: otrušnatka rozpustí se velmi lehko

i nabude se o truš naťanu draslenného (rozpuštěného).

1) K polovici téže tekutiny dodávejme pomalu roztoku

z 15 gr. modré (měděnné) skalice a 1 lotu horké vody: uděláť

se z toho žluto-zelený kal, který, dá-li se uschnouti, tmavě

sezelená. Jest to otrušnaťan měděnný, jejž u kupců pro

dávají pode jménem mineralní či Šelská zeleň (Mineral

grün, Scheel'sches Grün). -

2) K druhé polovici onoho roztoku, vlitého do baňatky,

přisadíme též 15 granů modré skalice, rozpuštěné v 1 lotu horké

vody, k tomu pak ale přídáváme silného octa dotud, dokud to

sičí; a to pak i s kalem, jenž při tom byl povstal, vaříme as

5 minut, načež baňatku vstavíme do misy s horkou vodou, aby

co nejzdlouhavěji chladla. Stálo-li to tak 24 hodin, na

budeme tudy dvojslučanu: otrušnatanu s octanem mě

děnným, a toť krásná, malířům velmi oblíbená zelená barva,

jménem Šveinfurtská zeleň (Schweinfurter Grün). Ostatně

dává se jí všelikých přísad, a podlé toho má pak bez počtu

rozličných jmen, jako Anglická, Mitisova, Vídeňská zeleň atd.

(Englisch-, Mitis-, Patent-, Neuwieder-, Wienergrün etc.).

Barva tato působí ale tak jedovatě jako sám utrejch, proto

nechť se každý na pozoru má, kdo s ní zachází; a na malování

pokojů nemělo by se jí nikterak bráti, nebo jsouť případnosti,

kde z ní povstávají větřité sloučeniny otruchové, kteréžto pak

se vzduchem se mísejí.

§. 366.

Otruchovka (Arsensäure) = OtK". Vaří-li se otrušnatka

s dusnovkou, přijme od této ještě 2 vety kyslíku, a stane se

otruchovkou (otrucho-pětikyslinou). Sloučené s draslenem na

bylo by se jí, kdyby se otrušnatka se sanytrem pálila, až by

dohromady stekly; byl by to otrušan draslenný dvékysný.

On se hlatí v pěkných čtverhranných sloupcích, a posud se ho
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v náramném množství potřebovalo ve fabrikách na kartounové

zboží, to ne sice jako barvidla alebrž spíše jako odbarvidla čili

jako chránidla, aby na jistých místech barva nechytila.

§. 367.

Otrucho-siřen. Pokus. Vařme několik gramů otrušnatky

ve vodě, až by se rozpustila, a přičiňme k roztoku tomu vo

díko-siřiny: roztok se zakalí; kal ten jest žlutý otru cho

siřen (OtS*), vlastně otrucho-třisiřina, neboť odpovídá otruš

matce (otrucho-tříkyslině). Na místo 3 vet kyslíku vstoupily 3

vety síry. Tím způsobem dá se otrušnatka ve svých roztokách

velmi dobře seznati a z nich vymísiti. Kromě otruchu dávají

však i sloučeniny kadmíkové a cínové s vodíko-siřinou žluté

kaly. Vodíko-siřinou čpavkovou rozpouští se však otrucho-siřina

Opět.
p Otrucho-siřina ta nalezá se i samorodá v zemi, říkáť se jí

kamenka (Rauschgelb, Operment, Auripigmentum, Königsgelb);

před časy potřebovalo se jí mnoho za žlutou natírací barvu.

A však třebať se jí chrániti; na malování pokojů nehodí se do

konce, neboť natřela-li se na vápenou stěnu, vyvinuje se z ní

nad míru jedovatá větřina (otrucho-vodina). V utrýchárnách ho

toví se též jakýsi žlutý utrejch, jenž vypadá jako žlutý vosk,

hotovíť se tím, že utrejch se přehání s trochou síry. Utrejch

ten jest z většího dílu otrušnatka s malým přímětkem otrucho

siřinv.

sloučením otruchu jenom se 2 vetama síry (OtS*) slove

zářek (Realgar, rothes Schwefelarsenik); zářek ten jest jednak

průzračný jako rubinové sklo, jednak neprůzračný jako hnědo

červený porcelán. *

§. 368.

Otrucho-vodina. (OtV*). Pokus. Do malé láhvičky dáme

několik kousků zinku a k tomu rozředěné sirnovky: budeť se

vyvinovati vodík, jejž skrze tenounkou trubičku (od stříkavky)

ucházeti necháme. Vodík ten za nějaký čas zažehneme: on

bude hořeti. Držíme-li do plamene toho na několik okamžení

hladký porcelánový šáleček, udělá se na něm pouze kolečko

drobounkých vodních krůpějí, zplozených shárajícím vodíkem a

na studeném šálku se srazivších. Nyní však ťukněme malým

dřívkem ve Sveinfurtskou zeleň, aby naň několik prášímků barvy

té se nachytilo, a dřívko to uvrhněme v onu láhvičku: za

tkáme-li ji opět a vycházející teďka z ní plyn zapálíme, nebude

plamen jeho více bledě žlutý jako před tím, nébrž z běla při

modralý, a držíme-li v plamen ten porcelánový onen šálek,

udělá se na něm černá či hnědá zrcadlová smaha. Smaha ta

jest otruch (kov).
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Tak jako síra a kostík, slučuje se i otruch s vodíkem –

v sloučeninu větřitou, a sloučenina ta uchází pospolu s ostatním

vodíkem a shárá. Studeným tím šálkem schladí se však plamen

až pod onen stupeň, jehož otruch ke svému shoření potřebuje,

onť tedy sráží se na porcelán, rovně tak, jako by i uhlík či

saze se osazovaly, kdyby šálek do plamene svíčky se držel.

Leč uhlík osazuje se v podobě prachovité, otruch však v podobě

zrcadlovité. Jak viděti, jest to nad míru bystrý způsob pře

svědčiti se o přítomnosti otruchu v nějaké věci. Způsobu tomu

říkají podlé jeho vynálezce: Marsh'ova zkouška na o truch.

Že však se zde třeba na pozoru míti, aby plynu toho, zvláště

nespáleného, člověk do se nevlykal, vysvítá už z nadřečeného;

leč opatrnosti je zde tím větší zapotřebí, poněvadž otrucho

vodina je ze všech plynů ten nejjedovatější, jemuž už několik

lučebníkův v oběť padlo.

§. 369.

Surmiko-vodina. Pokus. Učiňme tu samou zkoušku,

leč s tím rozdílem, že na místo Šveinfurtské zeleni vezmem

k tomu dávivé soli: i zde obdržíme černé smahy na porcelánu,

toliko že budou tmavější a poněkud sazovité. Smahy ty jsou

surmík (kov). – Abychom však surmíkovou smahu tím jistěji

rozeznali od smah otruchových, nakapejme na jednu i na druhou

rozpuštěného chlorového vápna: smaha surmíková zůstane ne

porušená, kdežto otruchová smaha okamžením zmizí (se rozpustí).

Surmík a otruch jsou mezi kovy ti jediní, ježto s vo

díkem se slučujou; v tom ohledu chovají se zúplna jako ne

kovy, jsouť jako můstek, spojující říši nekovů s kovy.

Doklady k třetí třídě těžkých kovův.

1) Kovy barvík, surmík a otruch, jakož i dříve položené

pořídké kovy nejsou s to, aby vodu rozrušily, proto je k jejich

rozpuštění potřeba sehnaných kysní.

2) V nižším stupni pokysleny chovají se jednak jako žířeny,

jednak jako kysně, ve vyšším stupni však pokysleny chovají se

naprosto jen jako kysně.

3) V přírodě nalezají se tyto kovy nejvíce sloučeny se

sírou.

4) Surmík a otruch vyrážejí se ze svých roztoků vodíko

siřinou jako siřeny; vodíko-siřinou čpavkovou se však zase

rozpouštějí. Barvík vodíko-siřinou nemění se v siřen.

5) Surmík a otruch slučujou se s vodíkem, rovně jako

nekovy – v sloučeniny větřité,
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Doklady ke všem kovům.

K o vy.

1) Všecky kovy mají zvláštní silný lesk, jsou neprůzračné

a nejlepší vodivci (propustníci) tepla i mlna.

2) Největší díl kovův mohou se zhlatiti, zvolna-li chladnou

(hlatě bývají nejvíce krychlovité).

3) Všecky kovy jsou roztavné (roztopné), toliko že při

velmi rozličných horkách; mnohé z nich dají se obrátiti i

v páry.

4) Všecky kovy mohou se sloučiti s kyslíkem, sírou a

chlorem.

5) Tak i mezi sebou mohou se kovy spojiti, jestliže roz

topeny dohromady se slily (slitě či míšené kovy).

Kovo-kysleny.

6) Nejvíce kovův tvoří s kyslíkem žírné kysleny. Bez

mála všechny kovo-kysleny jsou ve vodě nerozpustny.

7) Od některých kovův známe jen jeden kyslovní stupeň;

nejvíce jest jich ale, ježto se s kyslíkem slučujou ve dvou, ně

které dokonce ve třech, ve čtyrech, ba i v pěti stupních. Nej

vyšší z těchto pokysů chovají se jako kysně.

8) Kovy dají se proměniti v kysleny:

a) Vysazením na vlhké povětří.

b) Pálením za přístupu vzduchového.

c) Působením vody při obyčejné teplotě.

d) Působením vody v horku žárovém.

e) Působením vody za pomocí nějaké kysně s přísadou silného

Žířenu.

f) Působením sehnané kysně s přísadou silného žířenu.

g) Pálením pospolu se sanytrem neb chloranem draslenným.

9) Kovo-kysleny dají se odkysliti čili na kov uvesti:

a) Pouhým pálením (lepé kovy).

b) Pálením pospolu s uhlím.

c) Pálením v plynu vodíkovém.

d) Přísadou družebnějšího kovu.

e) Galvanským mlnem.

Kovo-siřeny.

10) Siřeny kovův lehkých jsou rozpustny ve vodě, siřeny

pak kovův těžkých jsou nerozpustny.

11) Při kovu je obyčejně tolik a takových stupňů po

sirných, kolik a jakových je pokysních.

12) Kovo-siřeny mohou se zploditi:

a) Přímo utřením nebo dohromady slitím síry a kovu, anebo

pálením kovu v sirné páře.
*
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b) Svedením dohromady kovo-kyslenu neb kovo-slučanu s vo

díko-siřinou neb s vodíko-siřinou čpavkovou.

c) Pálením siranů kovových s uhlím.

13) Kovo-siřeny mohou síry zbaveny býti:

a) Pálením na povětří (pražením).

b) Přísadou družebnějšího kovu.

c) Pálením v páře vodní.

d) Vařením v silných kysních.

Kovo-chloreny.

14) Nejvíce kovo-chlorenů hlatí se, a ve vodě se rozpouští.

15) V kolika stupních se kov slučuje s kyslíkem, v tolika

stupních slučuje se obyčejně i s chlorem.

16) Kovo-chloreny mohou povstati:

a) Svedením kovů neb kovo-kyslenů s chlorem.

b) Rozpuštěním kovův v solovce (vodíko-chlorině).

c) Rozpuštěním kovů v královce.

d) Uloučením na přesad při smíšení kovo-chlorenů se slučany

kyslíkovými.

17) Z kovo-chlorenů může chlor odloučen býti:

a) Pouhým pálením (lepé kovy).

b) Pálením ve vodíkovém plynu.

c) Přísadou družebnějšího kovu.

d) Přísadou silnější kysně, na př. sirnovky.

Slučany kyslíkové (kyslany).

18) Každá kyseň slučuje se s každým skoro kovo-kyslenem

v slučan; slučanů těch je proto nesčíslné množství.

19) Podkysleny (nedokysleny) musejí si kyslíku přibrati,

a nadkysleny ho díl pustiti, prvé než se s kysní sloučiti mohou.

20) Nejvíce slučanův se hlatí, to buď ve spojení s vodou

hlaťní, nebo bez ní.

21) K vodě chovají se slučany porozličně, jedny rozpouštějí

se v ní snadno, druhé těžko, a jiné dokonce nic.

* 22) Slučany mohou způsobeny býti:

a) Vysazením kovův na povětří.

b) Rozpuštěním kovův neb jejich kyslenův v kysních.

c) Rozrušením kovo-siřenův kysněmi; též samodějným uru

šením kovo-siřenův.

d) Vzájemným urušením, to buď na odsad, buď na přesad, buď

na ponuknutí.

23) Některé slučany pozbývají své kysně už pouhým zá

hřevem, to tím, že tato buď zvětrá (uhelka), anebo že se spálí

(kysně živočné).

24) Slučany mohou podobným způsobem na kov zvedeny

býti jako kysleny. Má-li se zvedení to státi pálením pospolu

s uhlím, musí k tomu přisazen býti ještě silný nějaký žířen (soda,

vápno), jenž by slučanu jeho kyseň odňal.
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Způsob, v kterémž se kovy nalezají:

25) Příroda poskytuje nám kovy hlavně v následujících pa

tero způsobech: 1) nesloučené čili ryzé neb přesné, 2) slou

čené se sírou jako siřeny, 3) sloučené s otruchem jako otru

šeny, 4) sloučené s kyslíkem jako kysleny, 5) sloučené s ky

slíkem a spolu s nějakou kysní jako slučany. -

Ze známých kovův nalezají se nejvíce:

1) přesné: 2) jako siřeny: 3) jako otrušeny:

zlato, olovo, ďasík,

platina, surmík, broník,

stříbro, měď, stříbro,

visma, stříbro, železo;

rtuť, rtuť,

otruch; otruch,

železo,

zinek;

4) jako kysleny: 5) jako slučany:

buřík, draslík a sodík,

cím, baryt a strontík,

- železo, vápník a hořčík,

barvík, hliník,

zinek, zinek a železo,

uran, - olovo a měď.

měď;

Sestavení známějších prcin.

Sestaviti prviny tak do řady, aby tím spolu jejich vnitřní

i zevnitřní vlastnosti, jakož i vzájemná jejich družebnost určitě

vytknuty byly, je velmi těžko. Nejzazší krajníci celé té řady jsou

kyslík a draslík, onen jakožto ze všech nejkysnivější, tento

jako ze všech nejžírlivější. Po nich pak následujou jejich pří

buzníci, pořád slabší a slabší, po kyslíku kysnivci, po draslíku

žírlivci; a kde pořadí obou schází se dohromady, nalezají se

prviny obojetné, chovající se jednak kysnivě, jednak žírlivě.

V lučbě platí ostatně za pravidlo, že čím více dvé látek

(jinak sobě rovných) od sebe se liší, tím větší bývá vzá

jemná jejich družebnost. Odlišnost tu ukazuje v násle

dující řadě jejich postavení: čím dále od sebe, tím odlišnější.

Z tohoť vysvítá, že látky, nacházející se vedlé neb blízko sebe,

nejsou k sobě hrubě družebny, kdežto čím dále od sebe, tím

jsou družebnější. Kyslík tedy, má-li na vybranou, vybere si na

sloučenou nejradši draslík, po něm sodík, pak vápník atd.; o kazík

však dbá nejméně. Draslík naproti tomu druží se nejraději s ky

slíkem, potom se solodějci, se sírou atd., nejméně však se svými
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sousedy a příbuzníky, se sodíkem, vápníkem atd. Doložiti však

musíme, vzájemná družebnost dvou prvin neshoduje se vždy

s místem, jaké každá v uvedené řadě zajímá, mnoho je v tom

výminek, činících posloupnou tu družebnost poněkud nejistou.

O +

Kyslík draslík

Kazík 3 g sodík |

Chlor 3 § baryt a strontík

Brom ? š vápník a hořčík

Jod # Š hliník

Síra barvík

Selen buřík

Kostík → * železo

Dusík " zinek •

Uhlík » broník a ďasík

Bledík _. olovo a visma

Křemík 2 • měď

Otruch 2 <S rtuť

Surmík 9 Stříbro

Cín platina a zlato

Vodík

ö

–––@@g?@@@–



L U Č B A Ž I V O Č N Á

(lučba látek rostlinských i zvířetských).

Látky rostlinské.

§. 370.

Nevystíhlá moudrost vložila v semeno moc, by ve vlhké

zemi klíčilo, by vzrostlo v rostlinu, vyhánějící listí, květ a se

meno, potom ale opět chřadnoucí a hynoucí. Klíčení, pučení,

rostění, vydávání semena a vadnutí, to jsou ty hlavní doby, jež

každé rostlině je projíti. Došla-li rostlina tak daleko, že semeno

vydala, tu svůj úkol vyplnila, teď jde to s ní opět dolů, do

země. Jestliže běh ten vykoná jedním krátkým létem anebo

teprv po stoletích, to v celku nedělá žádného rozdílu.

Dech boží, jenž všecky tyto proměny, všecky ty výjevy

životní v rostlinstvu vyvodí, onť jest nám svou vlastní pod

statou zcela neznámý. Dánoť mu sice zvláštní jméno, jméno

moci životní, a však k seznání jeho sme tím nedošli. Pů

sobení jeho je tak tajemné, že se zdá, jakobychom jej vždy

pouze tušiti, nikdy však poznati neměli. My cítíme sice šumění

proudu životního, my jej cítíme, a blahá utěcha nás prochvívá,

když z jara pupence pukají a země kvítím se odívá, tak jako

nás zase tichý žel podjímá, když na podzim vadnoucí listí nám

jeho loučení oznamuje. A však odkud že přichází i kam za

chází, a kterak divy ty v rostlinstvu vykonává, o tom zhola

nic nevíme. Jenom to, co vykonal, jest postížitelné našim smy

slům, jakož i to, z čeho to ukonal.

§. 371.

Jsouť dvě cesty, po nichž lze skoumateli poněkud pro

niknouti v tajemnou dílnu života rostlinného: 1) cesta pozo

rování zrakového, zvláště pomocí zvětšovacích skel, čímž se

v skutku došlo velmi zevrubného seznání vnitřní Budovy rostlin,

19
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jakož i všelikých proměn, s nimižto se mezi vzrůstem potkávají

rozličné částky rostlin. 2) Cesta skoumání lučebního; na

této cestě vypátraly se látky, z nichžto rostliny jsou složeny,

vypátraly se jejich potravy i některé změny, ježto mezi vzrůstem

v jejich látkách se udávají. Známosti, nabyté těmato dvěma

cestama, známosti to o vnitřních i zevnitřních změnách, udá

vajících se v rostlině za čas jejího života, slovou životo-věda

rostlinská.

§. 372.

V rostlinách ploděj se za jejich vzrůstu všeliké zvláštní

látky, ježto na mnoze už pouhým pohledem nebo jejich chutí

rozeznati možná. Vinné hrozně, mrkev a mnohé jiné ovoce a

kořeny chutnají sladce: v nich je cukroviny; vinné reví a

listí je chuti kyselé: v nich je soli kyselé; peluň chuti

hořké: v ní je zvláštní hořká látka; při ní je též zvláštní zá

pach, to od jistého prchkého oleje; stromy třešňové a slí

vové vyprejšťujou ze sebe lepkavou mízu, ježto se ve vodě

rozpouští; stromy jehličnaté vyprejšťujou podobnou též mízu,

která se však ve vodě nerozpouští: první nazýváme klej,

(klím, klembabu), druhou pryskyřicí. Krásná barevnost květin,

ta pochodí od zvláštních barevných látek; škodný účinek

mnohých jedovatých bylin – od zvláštních rostlinných ží

řenů. Všeliké tyto látky zahrnujeme pode jménem: blížší

látky rostlinné. Některé z nich nalezají se skoro v každé

rostlině; jiné však nenalezají se leč v některých málo

rostlinách.

Co tuto příroda v živoucích rostlinách utvořuje, to nejsme

s to, abychom svým uměním po ní utvořili, tak jako to v ži

velní lučbě tak dokonale dovedeme. My víme sice, z kterýchže

prvin všeliká rostlinná látka je složena, i v jakém množství –

lučebním rozborem jest to zevrub vyskoumáno: a však abychom

z těchže prvin tu samou látku opět dohromady svedli, to se

dosud nezdařilo.

§. 373.

Nezralé hrozny chutnají kysele, zralé sladce; z toho mu

síme souditi, že mezi zráním kyselina jejich proměnila se v cu

krovinu. Obyčejné ječné zrno chutná moučnatě, dáme-li je

však klíčiti, nabude chuti sladké; klíčením obrátila se jedna

část moučnatiny (škrobu) v cukrovinu. Podobné proměny udá

vají se v každé živoucí rostlině, ba onyť se v ní kolikrát udají,

i když už rostlina své živoucnosti pozbyla. Vykopané zemáky

na př. zesládnou, jestliže zmrzly; v uklíčeném ječmeně obrátí

se všechen škrob v cukrovinu, jestliže vodou politý nechal se

několik hodin na teplém místě státi atd. Co tuto životní čin
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ností anebo mrazem neb teplem způsobeno bylo – proměnění

látky rostlinné v jinou – to dovedeme i uměle na mnohý

jiný způsob. Ba umění může v tom ohledu mnohdy víc nežli

příroda sama, neboť uměním zhotovujeme látky, kterých v ži

voucích rostlinách nikde nenalezáme hotových, jako na př. líh,

dřevný ocet a j. v. Do nesčíslna jdou takové sloučeniny, vez

mem-li ku pomoci látek živelních, na př. silných kysní a ží

řenů, chloru atd.; působením těchto změňují se látky rostlinné

v způsoby tak rozmanité, že z toho povstává opět nesmírný

počet nových sloučenin. Na tisíce takových nových sloučenin

bylo jenom v posledních dvou desítiletích vynalezeno; a naše

potomstvo bude je na miliony počítati. -

§. 374.

Tážeme-li se po prvinách, z nichž rostlinné ty látky slo

ženy jsou, odpovídáme na to: hlavních jejich prvin jest čtvero :

uhlík, vodík, kyslík a dusík; ty dohromady proto na

zýváme živočnými či tělotvornými. V některých látkách

nalezá se všech těchto čtvero prvin pohromadě (UVKD), a ta

- kové slovou látky dusičnaté. Jiné, a to daleko ty nejčetnější,

nezavírají v sobě než toliko prvních tré prvin (UVK), a ty slujou

bezdusičné. Z těchto málo prvin, k nimž jenom ještě ma

lounké trochy síry, kostíku a některých jiných živelních slou

čenin přistupují, vyvodí tvůrčí moc přírody všech těch tisícero

a tisícero rostlin, pokrývajících povrch naší zemi.

§. 375.

Nuž ale, kterak si možná vysvětliti při těch málo prvinách

tu neskonalou rozmanitost látek rostlinných? to nelze než jen

z neskonalé rozmanitosti poměrů i úkladů, jimiž prviny ty ve

spolek jsou spojeny. Věci mohou býti stejnolatné i stejno

složné, a přece mohou býti od sebe docela rozdílné, protože

spořádání čili vespolné sestavení jejich prvků je rozdílné.

V §. 243. bylo už podotknuto, kterak rozdílnou povahu látek

stejnosložných možná si vysvětliti pouze z rozličného uspořádání

jejich prvků. Onoť to rovně jako při šachovnici, kdežto bílé a

černé kameny mohou být spořádány buď jeden a jeden, buď

dva a dva, tři a tři, čtyry a čtyry atd.

řídkou výmiňkou, při látkách živočných jest to však něco oby

čejného; zde jest taková rozdílnost tím možnější, protože

v látkách živočných nalezá se vždy 3 neb 4 ba i více prvin
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dohromady spojených, kdežto v látkách živelních jsou to oby

čejně jenom dvě prviny v jedno sloučené. Při slučování ži

vočném platí mimo to za pravidlo, že prvkové neslučujou

se tu po jednotlivu, jako v lučbě živelní, ale hro

madně, to 2, 3, 4, 6, 8, 10 i více prvkův jednoho

s všelikterým číslem prvkův druhého.

Látky živočné jsou tedy ve svých částečkách daleko hro

ma dnější či množtější nežli látky živelní, jakož toho příklad

máme v následujícím:

Z jantaru (Bernstein) možná nabyti zvláštní

QQO kyseň, jménem: jantarku (Bernsteinsäure),

( )( ) složenou ze 4 prvků uhlíku, 2 prvků vodíku

ÖÓ©© a 3 prvků kyslíku. Poznam její jest tedy =

U*V*K*.

Přistoupí-li k jantarce ještě 1 prvek ky

slíku, je z ní jablovka (Aepfelsäure), jejíž

složení jest = U*V*K*.

Přísadou ještě jednoho prvku kyslíkového

zplodí se vínovka = U*V*K*.

,

OOOO A ještě jednoho kyslíku více, a je z toho

mravencovka (Ameisensäure) = U*V*K".

Kdyby však k prvnímu, t. k jantarce, při

§ dal se 1 vodík, byla by z toho octovka

© = U*V*K*.

Ovšem že ještě nelze tak dle líbosti jedno v druhé pro

měniti, t. nějaké věci jistých prvků přidati neb ubrati; žeby to

ale svým časem povesti se nemělo, o tom nelze pochybovati.

Cukr, škrob a dřevo jsou na vlas z těch samých prvků

i v tom samém poměru složeny; poznam jejich jest U*V*K*;

jsouť to látky stejnosložné: a přece jak rozdílnátě jejich

podoba. Příčina té rozdílnosti nezáleží veď v jiném než pouze

v rozdílném spořádání jejich prvků. Kterak že však u každého

prvky ty spořádány jsou, to arci nevíme aniž věděti můžeme,

ktomu náš zrak nestačí; nicméně mysliti si to přec můžeme.

Pomysleme si, že spořádání to je následující:
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v cukru: ve škrobu: ve dřevě :

#
Tak sme si to představili. A však spořádání takové může

být i všelikterak jinačí; šestnáctero oněch kuliček (prvků) dá

se na víc než sterý rozdílný způsob dohromady sestaviti: proto

by nebylo divno, kdyby se později nalezlo neb dobylo ještě

látek jiných, které by nicméně byly toho samého složenství

jako onyno.

§. 376.

O snadné porušlivosti látek rostlinných bylo už výše

zmíněno; vysvětliti si ji není těžko, právě ta hromadnost či

přílišná složitost jejich částeček je toho původem. Čím hro

madnější neb ve svém ústrojí množitější je nějaká věc (na př.

hodinkový stroj), tím snáze se porouchá. Při množitém slo

ženství látek rostlinných je proto porušení při nich snadnější

nežli při prostějších látkách živelních. Netřebať než jen z hro

mádek spojených tu prvkův některý odejmouti nebo jinak pře

saditi aneb za jiný vyměniti, a hned přestává býti věc tím, čím

byla dříve, ona se stane věcí novou, docela jinou. Se změnami

takovými potkáváme se ve všedním životě neustále. Nazývámeť

je: spálení, připálení, tlení, trouchnění, týření, trávení, hnití,

kvašení, kysání, sevření, zvětrání, tuchnutí, bílení, rudnutí atd.

Všecko to jest rušení čili dění lučebné, udávající se toliko

v látkách rostlinných a živočišných.

Odkudže však rostliny svých čtvero hlavních prvkův (uhlík,

vodík, kyslík a dusík) berou i v jaké způsobě jich do sebe při

jímají, o tom bude obšírnější řeč až na konci téhož oddělení.
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I. Sklípno rostlinné.

§. 377.

Klíčení semene. V semeně je život, vláhou a teplem

budí se.

Pokus. Vezměm několik bobů, polejme vodou a nechme

je někde v mírně teplém místě tak dlouho státi, až klíče jejich

vyrazej a bob se rozpoltí. Povšimneme-li si nyní těchže bobů

dobře, shledáme, že v konci, kde u každého

klíček vyrazil, nalezají se dva útlé bílé lu

pínky. Z těchto vyvine se za dalšího vzrůstu

stonek a listí, kdežto klíček v kořen se obrátí.

Co v těchto výpučkách je tuhého, nazývá se sklípno aneb

sklípnatina. Sklípno jest jako kostra neboli sklepení rostliny;

v sklípnu se nalezá plno drobounkých, všelijak způsobených du

tinek, naplněných bezbarevným mokem, t. mízou. Dostane-li

se bobový výpuček na světlo, tu v jeho míze tvoří se zelená

barvina: zelek (Blattgrün, chlorophyl). V kořenech netvoří se

tatáž barvina, protože ke kořenu nemá světlo přístupu. Obě ty

bobové polty mizejí pomalu, jak rostlina roste; ony sloužej za

první její potravu. Největší díl rostlin klíčí takto o dvou poltách

(rostliny poltové či dvouděložné).

Pokus. Ječné zrní, stejným způsobem ke klíčení přivedeno,

pouští toliko jeden lupínek, z něhož se později stéblo vyvine.

Podobným během klíčí všechno obilí, všechna stebel

natá tráva i rostliny cibulovité (jednoděložné). Sle

jeme-li s ječmene vodu, když v ní byl dokonale na

moknul a nabobtěl, a dáme jej pak na šálku někam do

chladna, tu možná čistějším obracením klíčení jeho tak

znenáhliti a při tom dosáhnouti, že z něho jenom ko

řenové klíčky se vyrašej. Překazíme-li teď další vy

růstání tím, že ječmen na teplých kamnech čerstvě

usušíme, nabudeme z toho sladu. Kořenové ty klíčky (sladový

květ čili prejt) dají se po usušení snadno odrtiti. Odrcený ten

prejt (sladový květ) jest výborné krmivo pro dobytek i výborné

hnojivo. Hlavní látka jeho jest sklípno, prostoupené hojně draslem

a jinou solnatinou, kteréžto se byly mezi klíčením ze zrna do

klíčku stáhly.

§. 378.

Sklípno rostlinné. Co u zvířete jsou kosti, maso a

kůže, to u rostliny jest sklípno; sklípno jest základem rostlin,
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a

základem všech jejich částí a údův, ono dodává rostlině jejího

tvaru i pevnoty, ono tvoří v rostlině všeliké její průduchy i

cevy, jimiž míza nahoru dolů postupuje. Velmi útlé, měkké

i snadno záživné nalezáme sklípno v mladém lupení, v květu,

v mladých stonkách, v masitém ovoci, v dužných některých ko

řenech, na př. v jablkách, slivách, řepě a j.; tvrdé však a ne

záživné jest sklípno ve slámě, v dřevě, v slupce obilného zrní

(otruby); ztvrdlé jako kámen je v peckách a v škořápkách

ořechových; lehké, kypré a zpružné – v duši bezové a

v korku; na dlouho vytažené a hebké v konopí, lnu a bavlně

(vlákno).

§. 379.

Na stromovém kmenu, přeříznutém přes příč, lze velmi

dobře viděti rozdíl v dřevném sklípnu, jak stářím se mění a jiné

povahy nabývá. Pod korou (a) nalezá se

lyko (b), složené z táhlých cev, které

jsou v stromu to, co ve zvířeti žíly; v nich

probíhá míza. Kdyby se u stromu jeho

lykové vláknoví dokola prořízlo, musel by

strom zahynouti, kdežto jinak může žíti,

byť i vnitřek jeho byl celý vyhnilý, jenom

když má ještě zachovalou kůru a lyko.

Z lyka osazuje se každého roku na venek

nová vrstva kůry, a do vnitř nová vrstva dřeva (líto). Mladé,

hned pod lykem ležící, bledé, řídké dřevo jmenuje se blána (c);

za ním pak přichází jádro (d), které rok od roku pořád víc

a více se stlačuje, houstnouc tudy a tvrdnouc. V jádře je dřevo

obyčejně barvy tmavější, často i barevné (dřevo fernambukové,

pryzulové).

Tak na pohled nevidí člověk na dřevě

nic zvláštního, však hledí-li naň silným

zvětšovacím sklem, tu vidí, jak uměle ve

svém vnitřku je seřízeno. Přidaný výkres |

ukazuje smrkovou větvičku na příč pře- § − §

říznutou: jsouť to dutinky čili sklípky dře- © \&
vné; s a znamenané jsou sklípky nově *@ Š

utvořené, mladé; s b znamenané jsou {/> (*)
sklípky už starší, zúplna vyvinuté. \§

Největší díl rostlin chovají mezi lykem a korou jistou látku,

kteráž je chuti svraskavé a u vodě rozpustna; říkáť se jí tří

slovina čili tříslovka.

###

?−>\§\//\

§

§

§

§. 380.

Plátno pochodí z lněného lyka. Močením, t. působením

vláhy a vzduchu pukří na lnu jeho kůra, a když se len silně
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vysušil, dá se mědlením (potíráním) jeho kůra oddrtiti. Pozů

staneť lyko, ježto močením tak snadno se neruší. Lyko to se

pak česá (vochluje), čímž se co nejdrobněji v jednotlivé vlákna

rozděluje a urovnává; a to jest česaný lem. Odpadající při tom

koudel – jsou lyková vlákna zcuchaná.

Barvu česaného lnu zná každý; barva ta pochodí od jisté

barviny, obsažené v jeho vláknu. Barva ta nerozpouští se ani

u vodě ani v luhu; v luhu rozpouští se leda jen tehdáž, když lněná

příze nebo utkané z ní plátno vysadí se delší čas na povětří,

tak aby na ně vzduch, voda i slunce působiti mohlo. A to se

děje na bělidlech, kdežto se příze neb plátno na trávníku roz

prostírá. V té míře, jak barvina ta se porušuje, stává se po

malu rozpustnou, kdežto se čas po čase vyvářením v luhu od

straňuje. Rychleji se však plátno vybílí, pakliže k tomu použije

se chloru. Chlor, jak známo, je k vodíku velmi družebný, onť

jej odjímá látkám živočným, čímž tyto své barvy pozbývají a

rozpustnými se stávají.

Mnohý by se tu však mohl otázati, čím že to je, že

bílením ruší se toliko barvina, nikoliv ale i samé vlákno? To

je tím, že v barvině je čtvero složníkův (UVKD), u vlákně však

pouze tré složníkův (UVK). Složitější látka ruší se vždy spíše

nežli méně složitá. Kdyby vybílené plátno dále pak ještě na

bělidle se nechalo, počalo by i vlákno rušiti se a pukřiti; což

se bez toho dost často stává – ovšem ne naschval – to při

bílení chlorem, kdežto se plátno, bavlněné zboží neb papír buď

tuze dlouho neb tuze silně chlorem prudí.

§. 381.

Lyko. Dáme sloupanou lípovou kůru do vody a necháme

ji močiti, až svrchní tvrdá kůra zpukřela: s kůry té můžeme

pak, když uschla, vnitřní vláknitou její část sedříti, a to jest

lýčí, jehož se vůbec užívá k uvazování stromků. Co u stromu

jmenujeme kůru, to není kůra samotna, onoť to spolu i lyko,

ježto s korou velmi těsně je srostlé.

§. 382.

Bavlna jest útlé, u vnitř duté vláknoví, ježto se plodí

v rostlinně bavlní okolo jejího semene, to v nemalé hojnosti.

Bavlněné to vlákno je od přirozenosti pěkně bílé (toliko při

bavlně nankinové je žluté), nepotřebujíc tedy žádného bílení.

Ze však bavlněná příze neb tkanina přece se bílí, to je proto,

že mezi předením a tkaním se ušpinila, že na ni dostalo se

mastnoty, potu, a při tkání šlichty. Spína ta se odejme vařením

v louhu sodovém anebo v mléči vápenné a založením do říd

kého roztoku z chlorového vápna. Co na bavlně vápna uvázne,
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to se odstraní velmi rozředěnou kysní, do níž se bavlněné zboží

smočí, načež se v čisté vodě vymáchá.

O důležitosti rostlinného vlákna netřeba ničeho dokládati,

ono nám dává oděv, my na něm píšeme i tiskneme, z něho

stavíme i domy (krov).

§. 383.

Sklípno a voda. Pokus. Nalejme na piliny (drtiny) vlažné

vody a nechme je tak za den státi; na to vodu s toho zceďmě

a skrze klůcek dobře vytlačme: dáme-li vodu tu pak povařiti,

ona se malounko zakalí; zákal ten se potom delším stáním

ustojí. Voda není s to, aby sklípno samé rozpustila, ona roz

pustí pouze obsaženou v něm mízu (shustlou). Míza ta, jakož

i míza všech rostlin chová v sobě jistou látku, která je velice

podobná vaječnému bílku i rovně jako bílek ve vařící vodě se

sráží. Látku tu jmenujeme bílek rostlinný. Ve vodě, od

dělené od onoho bílku, nalezáme však ještě všelikterých jiných

látek (slizek, klej, tříslovinu atd.), které v ní ostaly rozpuštěné,

aniž se vařením srazily. – Dáme-li drtiny ty usušiti a k usu

šeným přičiníme líhu, líh ten z nich opět některé látky (pry

skyřici a j.) rozpustí; tak i potom přičiněná tresť, louh a jiné

moky. K vydobytí teda docela čistého dřevného sklípna je

třeba použiti rozličných rozpouštidel, neboť jen tudy možná

všechny mízné částky z něho odejmouti.

Změny sklíp n a rostlinného.

§. 384.

a) Rušení sklípna kysněmi.

Smočíme-li dřevo do sirnovky, ono zuhelnatí; smo

číme-li je do dusnovky, ona zežloutne, a nechá-li se tak

déle močiti, ono se rozruší docela, jakož o tom už v §. 131.

a 145. zmiňka byla. Sirnovka odjímá dřevu jeho vodík a kyslík,

které sňavše se u vodu, se sirnovkou se spojujou; ze dřeva

zbývá toliko uhlík, odkudž uhelná jeho barva. Dusnovka zase

pouští dřevu svého kyslíku, dusnovkou se dřevo pokysluje.

Trvá-li působení dusnovky dost dlouho, promění se konečně

všechen dřevný uhlík v uhelku a všechen vodík u vodu. Chlor

pak ruší dřevo tím, že mu jeho vodík odjímá (§. 380.). Sir

novka působí jináč je-li sehnaná, jináč je-li rozředěná. Onde

sme měli sehnanou; vezmem-li však rozředěnou, a vaříme v ní

papír, plátno a j. za několik hodin, promění se sklípno nejprv

v klejovinu, posléze v cukrovinu.

Střelné sklípno či střelná bavlna. Dáme-li rostlinnou

sklípnatinu (bavlnu, konopí, plátno, piliny a j.) nějakou chvilku
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v nejsehnanější dusnovce močiti, nabude té znamenité vlastnosti,

že rovně jako střelný prach při dotknutí s nějakým uhlíčkem

se vzejme a vybuchne.

Pokus. 1 lot té nejsilnější dusnovky (hmotn. = 1, 5)

smíchejme se 2 loty bílé sirnovky, smíšeninu tu vlejme do por

celánového koflíku a natlačme do něho tolik bavlny (knotů,

bavlněných hadříků, tiskacího papíru a j.), co se jen vejde, aby

se promočilo. To tak necháme as 5 minut močiti, načež bavlnu

neb ostatní skleněným roubíkem vyndáme, a do nádoby s vodou

hodíme, kdežto věc pořád novou a novou vodou vypíráme, až

přitlačený na ni modrý lakmusový papír víc nečervení. Nyní

věc rukou vymačkáme a na arch papíru rozestřenou dáme někam

na větrné místo vyschnouti. Na kamnech se nesmí sušiti, ne

boť zde je nebezpečenství, aby se nezňala. -

Vezmem-li takto připravené a usušené bavlny a uhodíme

na ni na železném podkladu silně kladivem, ona plamenem

vybuchne; dotkneme-li se jí žhavým drátem nebo doutnajícím

oharkem, ona bleskem vzplane, aniž po sobě co ostaví. Nabitá

do ručnice působí rovně jako prach, jen že ještě 4–5krát

silněji. Jak viděti, jest to látka velmi nebezpečná; proto ko

ná-li s ní kdo zkoušky, nechť při tom hledí té největší opa

trnosti, ať jí na zkoušku nikda nebere najednou než jen malou

částku.

V tresti rozpouští se střelná bavlna v mok přihouštlý jako

syrup. Nechá-li se týž na povětří, houštne výparem pořád víc,

až z něho pozůstane průzračná mázdřička. Roztoku tomu říkají

Kollodium (lepidlo), a potřebujou ho k lepení, hojiči za

lepící náplasť, tolikéž i k dělání malých povětrných balounů atd.

Lučebná změna, s kterouž se bavlna v prvějším svém ná

moku potkala, záleží hlavně v tom, že část svého vodíku a ky

slíku pozbyla (ve způsobě vody), za to ale něco dusnovky (dusík

s mnohem kyslíku) přijala. Střelná bavlna drží tedy v sobě

mnohem více kyslíku nežli obyčejná bavlna, a k tomu něco

dusíku. Kyslík působí snadné i prudké zapálení; dusík pak,

jakož i ostatní, zapálením povstávající větřiny – prudké vyhození.

Sirnovka jest při tom pouhým pomocníkem, prospívajícím pouze

tím, že v dusnovce obsaženou a z bavlny vyrušující se vodu

k sobě táhne a v sobě ji zadržuje.

§. 385.

b) Rušení sklípna luhovcemi.

Kterak že látkami luhovitými rostlinné sklípno se ruší, mů

žeme snadno seznati, zaobalíme-li kus páleného vápna do papíru

a necháme tak několik neděl ležeti: papír tudy celý zpukří. Ho
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spodářům a zahradníkům je účinnost ta dobře známa; proto

míchají pejr neb jinou plevel s vápnem nebo popelem, aby plevel

tudy čerstvěji ztrouchnivěla.

§. 386.

c) Rušení rostlinného sklípna horkem za volného

přístupu vzduchu.

Že dříví atd., jsouc na povětří rozpáleno, hoří i shoří, t. j.

v uhelku a vodu se uruší, o tom bylo už dříve obšírně pojednáno.

Podobné změně podlehá i každá jiná rostlinná věc: každá

shoří, jestliže se jí dá dostatečný výhřev a vzduch

k ní má přístupu. Nalezá-li se ve věci látek zemných, ty,

poněvadž nejsou prchavé, pozůstávají na místě jako popel.

Na místě kyslíku vzduchového může ku spálení věcí rost

linných (jakož i zvířetských) posloužiti i kyslík od látek jiných,

na př. kyslík od měděnu, barvanu neb chloranu draslenného,

anebo může se spálení státi i v kyslíku samém. Schytáme-li

utvořilou při tom vodu pomocí vápníko-chlorenu a utvořilou

uhelku v luhu draslenném: tu z toho, oč těchto na váze přibylo,

můžeme vypočísti, co ve spálené věci bylo vodíku a uhlíku. To

pak, co do plné její váhy ještě schází, jest váha kyslíku, jenž

v ní byl obsažen. Tím způsobem dá se velmi zevrub vyskoumati,

mnoho-li v nějaké živočnině je uhlíku, vodíku a kyslíku. Skou

mání takové slove skoumání čili rozbor na prviny. Je-li

však v nějaké živočnině kromě uvedených třech prvin ještě dusík,

ten při pálení uchází nesloučen, jako větřina; leč při druhém

zvláštním rozboru může schytán a množství jeho ustanoveno

býti. Však pálíme-li takovou věc s nějakým silným slučnovodým

žířenem, na př. s vodanem draslenným neb soděnným nebo

s vápnem, tu (vyjmouc několik málo případů) slučuje se dusík

s vodíkem a uchází ve způsobě čpavku: a z toho schytaného dá

se pak množství dusíku též ze vrub určiti.

§. 387.

d) Rušení sklípna horkem za vymezeného vzduchu.

Nedokonalé spálení dříví. Pálí-li se dříví, an

k němu vzduch nemá dostatečného přístupu, jakož to obyčejně

bývá v našich kamnách, tu zůstává část uhlíku nespálena, a pod

nášejíc se nahoru s větřinami, povstávajícími z ohně, osazuje se

v komíně ve způsobě sazí. Však i co uhlíku se spálí, z toho ani

všecko úplně se nespálí, t. j. nepokyslí se všecko v uhelku;

jedna část uhlíku sloučí se toliko s polovicí kyslíku – v uhlen.

Při nedokonalém takovém pálení plodí se tedy uhelka i uhlen.

e však mimo ty tvoří se ještě jiných zvláštních látek, to možná

zavírati z osoblivého zápachu, jímž se kouř vyznačuje, jakož
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i z kyselé a smolnaté povahy sazí. Mnohem patrnějšími stávají

se tytéž plodiny, pálí-li se dříví, kdežto vzduch zúplna je vy

II]CZCI).

Pokus. Palme dře

věné tříšky v baňatce, tak

jako to v §. 95. popsáno

bylo: získáme tudy čtvero >

zplodin, ježto se hned na %

pohled rozeznati dávají,

t. 1) nedoharky (uhel),

jenž ostane na místě; 2)

svítiplyn, smíšenina to

plynu vodíko – uhelného

s uhelkou a uhlanem; 3)

dřevný ocet, tekutina6-= - - -=

to vodnatá, kyselá; 4) dehet (Theer), tekutina hustá, hnědá,

smolnatá. O prvních dvou látkách bylo už zprva mluveno; zbýváť

nám tedy jenom ještě o druhých dvou promluviti.

§. 388.

Dřevný ocet. Z libry suchého bukového dříví nabude se

tak asi půl libry dřevného octa. V původním svém stavu je

dřevný ocet barvy hnědo-černé, to od dehtu, jehož něco drží

v sobě rozpuštěného; při tom je zápachu přičoudlého a chuti

velmi kyselé, nepříjemně přičoudlé. Hlavní látky jeho jsou

octovka a voda. Kvůli své octovce a pro svou láci používá

se teď octa toho velmi mnoho na hotovení všelikých octanů,

zvláště octanů takových, kterýchž se potřebuje v barvířství

a tiskařství, jako na př. octanu železincového, olovného, soděn

ného atd.

Pokus. Na kus libivého hovězího (syrového) masa malejme

dřevného octa a nechme tak několik hodin močiti. Usušené na

to maso může se schovati i drží se dlouhý čas, aniž se kazí.

Několikahodinný ten námok způsobil to samé, co jinak působí

několikaměsíční zavěšení do komína (rychlé uzení).

§. 389.

Za svou hnilině odpírající moc děkuje dřevný ocet jisté

zvláštní látce, obsažené v něm, jíž se říká čadek (kreosot).

V libře dřevného octa je čadku as '/, lotu, jenž se v něm na

chází rozpuštěn. Čistý čadek je tekutina podobná oleji, bez

barevná, pomalu však hnědnoucí, zapáchající pronikavě čoudem,

chutnající velmi palčivě, vzata do úst spaluje povrchu jazyk nebo

rty, přijata do života působí velmi jedovatě. Čadku či kreosotu

užívá se za našich časův zhusta proti bolení zubův, k čemuž se

obyčejně mísí s hřebíčkovým olejem. Smíšeninu tu jest však
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třeba rozřediti přidaným líhem, v němžto se čadek snadno roz

pouští, jinak by se ním ústa snadno zprudila,

adek rozpouští se též poněkud ve vodě; něco přes kvint

lík vody stačí k rozpuštění jedné kapky čadku. Roztok ten (čad

ková voda) hodí se k rychlému uzení masa, rovně jako dřevný

ocet; mimo to potřebuje se ho na mnoze jako prostředku k sta

vení krve.

Poněvadž při našem topení v kamnech dříví neb kamenné

uhlí nikdy dokonale se nespaluje, proto bývá v odcházejícím

odtud kouři vždy něco čadkové páry přimíšeno, odkudž zvláštní

zápach kouře i vlastnost jeho, že v očích štípe, k slzení je při

vodíc. Všecko tedy, co činí, že palivo nemůže dokonale shárati,

jako na př. nedostatečný přístup vzduchový, syrové palivo, je

původem, že se plodí více čadku, že kouř je štiplavější. Silnější

čazení je silnější plození čadku. Proto aby maso v komíně spíše

se udilo, dělává se schválně silný čmoud, to tím, že se přikládá

syrového klestí anebo průtah se zaráží.

§. 390.

Přepuzuje-li se dřevný ocet velmi zvolna, přejde nejprv

tekutina prchlavá, kořalce podobná, jíž se říká dřevný líh

(Holzgeist). Líh ten jest tu však smíšen ještě s mnohými jinými,

s sebou povstalými látkami, z nichžto teprv dalším přičiněním

dřevný líh vymísiti lze. Dřevný ten líh podobá se ve svých vlast

nostech a sloučeninách velice obyčejnému líhu, ačkoliv jinak

složenství jest jinačího.

§. 391.

Dřevný dehet (Holztheer) jest povahy smolnaté, pryskyř

naté, t. jest ve vodě nerozpustlivý, v líhu však se rozpouštějící;

mimo to je velmi bohat na uhlík, jakož to už poněkud z jeho

černé barvy zavírati možná. Jsa přepuzován, dělí se v prchavý

olej (dehtový olej) a v černou neprchavou pryskyřici (dehtová

smola, Brandharz). Oddělení to udává se též, ač zdlouhavěji,

jestliže dehet natřel se na dřevo: olej z něho uprchá, a na dřevě

pozůstává toliko smola. Vsáknul-li dehet do dřeva a smola v něm

stuhla, je dřevo pak chráněno, že do něho voda nemůže pro

nikati. Z té příčiny natírají dehtem lodě a jiné věci, vysazené

vodě a dešti, aby déle vydržely. Dehet prospívá tu však nejenom

tvrdnoucí a nerozpustlivou svou smolou, ale i svým čadkem,

jehož v něm je též malá část obsažena, a kterýž hnití zabraňuje.

Přepuzování čili uzavřité pálení dřeva ukazuje velmi patrně,

kterak snadno živočné věci se rozrušujou i jak rozmanitých no

vých látek se tudy zplozuje. Netřebať než jen dřevo rozpáliti,

a plodí se z něho kyseň, látka kořalkovitá, látky olejovité a smol

naté, svítiplyn i uhlí. Leč tím není rušení ještě u konce. Kromě
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jmenovaných zde látek bylo aspoň ještě mandel jiných nalezeno,

které všecky s sebou se zplozují; a každá z těchto látek dá se

opět výhřevem, přísadou kysní, žířenů, chloru atd. v nesčíslné

množství jiných látek obrátiti. Věru zdeť obor pro lučebníka,

jemuž není žádných mezí! obor to proto tak nesmírný, protože

každá rostlinná věc, jsouc na uzavřito pálena, po

dává uhel i množství smahlých látek, které od roz

ličných věcí jsou zase rozličné. Patrný příklad toho máme

na pálení tabáku v dymkách, na uzavřitém pálení kamenného

neb hnědého uhlí atd.

§. 392.

Nedokonalé spálení kamenného uhlí. Kamenné

uhlí a hnědo-uhlí jsou pozůstatky rostlin předvěkých, za převratů

kůry zemské dohromady splavených a bahnem a nánosem hlu

boko pohřbených. Pálí-li se kamenné uhlí na uzavřito, nabude

se, podobně jako při dříví: 1) uhelných nedoharků (výpalků),

2) hořlavých plynů (svítiplynu), 3) tekutiny vodnaté, smahlé

(vody dehtové), 4) tekliny husté, černé, pryskyřnaté (dehtu

kamenno-uhelného).

V dehtové vodě z kamenného uhlí jest jenom malá

známka octovky, za to ale tím více látky žírné, t. čpavku, slou

čeného s uhelkou. Proto se dehtová ta voda hodí dobře ke

hnojení i k hotovení salmiaku.

Kamenno-uhelného dehtu potřebuje se teď vůbec za

nátěrek na dříví, železo, střechy dělané z hlíny, aby jim dešť

neuškodil. Pálením na uzavřito může dehet tento rovně jako

dehet dřevný rozloučen býti v část prchavou (kamenno-uhelný

olej) a v část neprchavou, smolnatou (dělaný asfalt). S sebou

povstalé však ostatní látky jsou povahy docela jinačí nežli

v dehtu dřevném. Dánoť jim všeliká jména, jako kyanol, pyrol,

leukol, karbolka, rosolka, brunolka, naftalín atd. Z látek těchto

byla posud nejzevrubněji proskoumána látka, jménem naftalín,

látka to bílá, kafru podobná. Skoumáním jejím došlo se mno

hých nových sloučenin, z nichž některé pouze podlé jména

uvedeme, to z příčiny nejiné, než abychom ukázali, jaký

příval nových divných jmen jedinou tou látkou na lučebnictví

se sesypal. Uvedemeť jména ta pouze v jejich francouzském neb

německém obleku; o české jejich překřtění nechceme na ten

čas se pokusiti. Působením dusnovky povstává z naftalinu: nitro

nafta-lase, -lese, -leise, –lise, –le, -lesinsäure, -leseinsäure,

–lisinsäure, ftalsäure, ftalimide atd.; působením chloru: chlor

nafta-lase, -lese, -lise, -lose atd. (Po francouzsku vyslovuje

se poslední se jako z, naftalose na př. vysloví se: naftalóz)

Tak jako kamenné uhlí jsouc uzavřitě páleno se ruší, po

dobné rušení, zdá se, děje i v hloubi země horkem sopečným;
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v mnohých zemích alespoň nalezají se aneb ze země vyrážejí

látky, ježto zúplna se podobají látkám, dobývaným z kamen

ného uhlí, uzavřitě páleného. Následující sestavení ukáže tu po

dobu nejlépe:

Uměle dobývá se Přirozeně nalezá se

z kamenného uhlí: V zemi:

a) Svítiplyn. a) Hořlavé plyny (svatý oheň bra

minův), čišící zde onde z rozsedlin

skalních.

b) Kamenno-uhelný b) Kamenný olej, prýštící se v Per

olej. sii ze země.

c) Kamenno-uhelný c) Skalní dehet, nalezající se v ně

dehet. kterých vrstvách zemních v Persii,

ve Francouzích a j.

d) Dělaný asfalt d) Samorodý asfalt, nalezající se

(kamenno-uhelná v mrtvém moři a v jiných asiat

smola). ských jezerách.

e) Čpavková voda e) Čpavková voda, vyprýšťující se

dehtová. ze země ve způsobě páry, spole

čně s bledovkou v Toskansku. .

f) Uhelné výpalky f) Antracit, nalezající se v zemi

(Coak). rovně jako kamenné uhlí, v moc

ných ložiskách.

§. 393.

e) R u š en í s k l í p na vzduchem a vodou

(trouch n ě n í a hnití).

Trouchnění. Necháme-li rostlinnou věc, na př. dříví,

listí, slámu a j. ležeti na povětří, ssaje do sebe vláhu, pomalu

hnědne i pukří, posléze ztrouchniví. Rušení to je velmi po

dobné spalbě, toliko že je daleko zdlouhavější. Co spálením vy

koná se v minutách, to trouchněním koná se v letech. Pálením

plodí se ze dřeva a z kyslíku vzduchového uhelka a voda; tytéž

ploděj se i trouchněním. Pálením pokysluje se vodík spíše nežli

uhlík; to samé stává se i při trouchnění. – Z toho lze si

také snadno vysvětliti, proč dříví jak při pálení tak při trou

chnění nejprve hnědne, potom černá. Ztrácí-li se z věci v po

měru více vodíku nežli uhlíku, musí pozůstalý zbytek býti čím

dále tím uhelnatější a tudy v barvě tmavější.

§. 394.

Trouch (humus). Hnědá či černá ta látka, v nížto se

rostlinná věc trouchěním rozpadá, nazývá se trouch. Tak jako

ale nedopalky (troud) mohou ještě dále hořeti, tak i trouch

- 20
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může i dále se rušiti i zrušiti; v jednom i druhém případu

nezbude než jenom malá trocha neprchavých zemných látek,

ježto si rostlina (strom) za svého vzrůstu ze země byla oso

bila – jest to popel.

Pomyslíme-li si obojí to rušení rozděleno na dvě doby,

tehdy povstávají:

pálením: trouchněním:

ze dřeva vody (mnoho), ze dřeva vody (mnoho),

v 1 obě; uhelka, v 1 obě; uhelka,• nedopalky (uhlí); trouch;

z nedopalkův ) vody (málo), z trouchu ) vody (málo),

V 2. době ) uhelka; v 2. době ) uhelka;

pozůstane: popel; - pozůstane: popel.

Nuže trouch jest to, jenž dodává zemi její černé neb

hnědé barvy. Trouch jest tolik co troud. Trouch tvoří se

z opadalého listí, z pozůstalých v zemi kořenů a jiných ostatků

rostlinných. Země, v níž je mnoho trouchu, je tučná, úrodná,

barvy při tom tmavé; země pak s málo trouchem je hubená,

neúrodná, barvy světlé.

V lese trouchu přibývá opadávajícím listím a jehličím (ač

nehrabe-li se žádného stlaní); v orném poli ho však ubývá – to

tím více, čím častější a hojnější se s pole berou žně. Hospodář

tedy hledí úbytek ten nahraditi zaoranou slamou, hnojem, za

oraným zeleným osením, zasíváním čas od času rostlin tako

vých, které v zemi mnoho kořínkův ostavují. Na korci pole,

zasetého jetelem, zůstává po sklízení za kolik tisíc liber kořínků

v zemi. Po pšenici neb po žitě zůstává jich jen asi */. –*/,

tolik. Patrnoť tedy, že jetelem dodá se zemi 5–6krát tolik

trouchu co obilím. Zvýšenou tudy úrodnost nelze však jedině

přimnoženému tu trouchu přičítati: velikou zásluhu mají při tom

i zemné látky, nalezající se v mrvě i v půdě samé (§. 550.).

Tím, že trouch v zemi ve svém rušení dále postupuje (se

tráví), vydává ze sebe uhelku a vodu. Uhelka a voda jsou

však nevyhnutelně potřebnou potravou rostlin: odtud pochodí,

že v trouchnaté zemi rostlinstvo bujněji roste nežli v půdě na

trouch chudé. Přes to prospívá trouch i tím, že vydávajíc ze

sebe uhelku, půdu tudy kypří; a pak také, že má do sebe tu

vlastnost vláhu k sobě přitahovati a v sobě ji dlouho zdržovati;

a konečně že v něm je jistých kysní, kterýmž se čpavek –

třetí to podstatné žividlo rostlin – ze vzduchu i z hnoje jímá

a zadržuje. * -

§. 395.

Hnití. Trochu jinačí je takové rušení, ruší-li se rostlinná

věc, kdežto k ní vzduch nemá žádného neb jen skrovného pří
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; tak na př. pod vodou, na dně rybníku, bahna neb

řeky.

Pokus. Vrazme hůl v ryb

níce do bahna a vystupující od- <

tud bubliny schytejme do láhve, N
naplněné dříve vodou. Když vše

cka voda z láhve se vypudila,

zatkáme láhev ještě pod vodou;

na to do ní přilejem malounko

vody a k tomu přihodíme kou

sínek draslenu nebo žíravého

vápna a honem zatkáme. Hýba

jíce s ní teď několik minut, zá

tku potom pod vodou odumdáme: láhev naplní se teď z části

vodou, protože jedna část obsaženého v ní plynu žířenem se byla

ztrávila. Ztrávený ten plyn byla uhelka. Přidržíme-li

teď k hrdlu láhve hořící loučku, a přilévajíce do láhve

vody, plyn z ní vyháníme, plyn chytí i hoří modrým

plamenem. Plyn čili větřina ta nazývá se plyn

bahní. Složen jest z uhlíku a vodíku, jako obyčejný

svítiplyn, má ale v sobě něco méně uhlíku než tento,

protoť hoří také plamenem mdlejším. Oba ty plyny,

| ># uhelka a plyn bahní, povstávají ze dřeva, z listí,

větvoví, kořání, ježto padlé do vody na dně se ruší (hnije).

Kde tedy kyslíku se nedostává, tu z těchže věcí vyrušující

se vodík slučuje se z části s uhlíkem, kdežto jinak, je-li mu

na snadě, slučuje se raději s kyslíkem. I zde obracej se ro

stlinné věci v hmotu uhelnatou, trouchu podobnou, tvořící v ryb

níkách černé bahno, v slatinách (mokřinách) rašelinu (ho

řák). Rušení to jmenuje se hnití; podobnotě poněkud nedo

konalé spalbě, čili spalbě na uzavříto. Viděti to možná z ná

sledujícího:

Pálením na uzavřito h n i t í m

tvoří Se: tvoří Se:

a) svítiplyn, a) plyn bahní,

Z Věcí b) uhelka, b) uhelka,

rostlinných ) c) látky nedopálené c) látky nedohnilé

(uhelné výpalky, dehet); (bahno, rašelina).

§. 396.

Rašelina (hořák, borky, torf) tvoří se z pozůstatků bah

ních rostlin, pod vodou zpovlovna hnijících. Co každým rokem

povstává na bahně nových rostlin, ty pocházejíc klesají ke dnu.

Tím způsobem může se státi, že prodleným časem bahno celé

se vyplní (zaroste). Mladá rašelina je barvy hnědé, plna sa

mých mrcousů a nitek, na nichž ještě patrně rostlinný jejich

-
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původ je pozorovati. Během času promění se však hnědá mrcou

satá rašelina v hmotu černou, veskrze stejnou, bahnitou; a

z té dělají cihly, které usušené potřebujou se též k topení

(borky). Stará černá rašelina nehoří plamenem nebrž jen doutná;

důkaz to, že větší díl svého vodíku pozbyla.

Mezi tím, jak rašelina se tvoří a mění, vyrušuje se z ní

pořád uhelka. Uhelka ta uchází dílem do povětří, dílem ale

ostává ve vodě rozpuštěná. A tudyť dá se pak vysvětliti, proč

voda, sáknoucí v rozsáhlých rašelinných ložiskách (slatinách) do

země, a jinde pak v nižším místě ze země se prýštící, bývá na

uhelku tak bohatá, že se jí často jako kyselky používá. Na

lezá-li voda ta na své cestě skrze skály železo-kyslenu, vápna,

hořčenu atd., tuť svou uhelkou je s to, aby jich něco rozpustila

(§. 209., 245.); a tím způsobem povstávají prameny mnohých

lečivých vod, tak na př. prameny v pověstných Františkových

a Marianských lázních a j.

§. 397.

Kromě rašeliny nalezáme v zemi ještě jiné dvojí hmoty,

povstalé z urušených rostlin, jichž se též za palivo užívá, jsouť

to lehké či hnědo– uhlí a černé kamenné uhlí. Jedno i

druhé jsou pozůstatky rostlinstva, pokryvavšího naši zem, prvé

než ještě na ní lidé obývali. Ohromné převraty, které za prvo

věku kůru zemskou potkávaly, její prolamování, její zde zvedání,

onde propadání byly příčinou, že povstávajícími z toho přívaly

a potopami tehdejší rostlinstvo i stromoví pískem a hlínou bylo

zanešeno i hluboko pod povrchem země se octlo. Zde pak v hloubi

země rostlinstvo to hnijíc se rušilo; mezi tím co nanešený na ně

písek tvrdnul v pískový kámen, a hlínaté bahno ztvrdlo v břidlici.

Kde rostlinstvo to přišlo jen mělko pod zem, že vyvinující se

z něho uhelka a bahní plyn měly odchodu, tu nalezáme dříví

(na př. u mnohého hnědo-uhlí) v jeho tvaru ještě tak zachovalé,

že možná jeho léta rozeznati (smolné dřevo); jinde však zase

proměnilo se dříví v hmotu hnědou, podobnou zemskému trouchu

či staré rašelině (zemnaté hnědo-uhlí). Kde však rostlinstvo

přišlo hluboko pod zem, tu ovšem vyvinující se z něho plyny

nemohly ucházeti i zůstaly v něm. Přičteme-li k tomu i

ohromný tlak nalehajících od svrchu vrstev zemních a skalních,

nalehajících kolikrát zvýší tisíc i několik tisíců stop: jaký div,

že pohřbené tu rostlinstvo smačklo se v hmotu tvrdou, kame

nitou, v kamenné uhlí! Tlakem tím zadržaly se též i shustly

v uhlí jeho plyny. Odtud pochodí, že kamenné uhlí hoříc vy

dává též plamen. Plyny ty vydobýváme opět z něho pálením na

uzavříto, dobýváme jich jako svítiplynu a uhelky.

Jak známo, mokré rostlinné věci, jako tráva, seno, knůj

atd., ležej-li ztuha na hromadě, zapařej se i proměněj se u
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hmotu černou, uhelnatou. Co tuto v malém se děje, dálo se as

ve velkém, kde převraty zemskými haldy rostlin dohromady

splaveny a bahnem zanešeny byly. Zuhelnatění jejich bylo tím

úplnější, čím větší tihotou byly smačkány i čím déle tak ležely

a se rušily. Kamenné uhlí nalezáme obyčejně ve větších hloub

kách, v lůně starších hornin, kdežto hnědo-uhlí ležívá více

mělko, v lůně hornin mladších. Z toho soudíme, že (černé)

kamenné uhlí vzalo svůj počátek v čase starším, hnědo-uhlí pak

v čase mladším. A však jak rozdílné je opět kamenné uhlí i

hnědo-uhlí z rozličných míst a krajin! některé uhlí hoří živým

plamenem, jiné mdlým, jiné nevydává dokonce plamene žádného;

některé uhlí v ohni se speká, jiné zase rozpadá se na písčitý

popel; některé dává jen 1 stotinu popele, jiné ho dává 25 až

30 stotin. Rozdíly ty nepošly než jen z rozdílných případností,

v nichž každé svůj počátek vzalo a se rušilo: rozdílné bylo to

třebas rostlinstvo, rozdílná míra vody, tepla, vzduchu, tlaku atd.,

a tím vším bylo pak ovšem i rušení rozdílné i rozdílné plodiny

z toho.

§. 398.

Veltrus. Pokus. Naplňme letního času opodeldokovou

sklenku navlhčenými tříškami a zatkanou nechme ji pak ně

kolik měsíců státi: dřevo potratí pomalu svou pevnost i pro

mění se v bílou drť. Kdyby do sklenky té přišel s hořící

loučkou, ona v ní shasne; ve sklence není víc žádného kyslíku,

nebrž jen dusík a uhelka. Voda rovněž zmizela – spojilať se

se dřevem. Podobná změna udává se dost často u vnitř stro

mových kmenů, kde vzduch nemá do vnitř přístupu. O takovém

kmenu říká se, že je veltrusovatý; ač je-li veltrusovatost v niž

ším stupni, teprv ve svém počátku, říká se že dřevo je umřelé.

Ruší-li se však dřevo, a vzduch k němu má volného přístupu,

tu se z něho dělá hmota hnědá, zemi podobná – trouch;

jakož toho dost příkladů máme na dutých vrbách, lípách a jiných

starých stromech.

Trouchnivění dřeva dá se na všelikterý způsob zameziti

neb alespoň zdlouhavějším učiniti, to:

1) Ostrým vysušením, čímž míza svou vodu potratí.

2) Vymočením ve vodě nebo parou, kdežto se mízné částky

rozpustěj a odejmou.

3) Natřením dřeva nějakou látkou, která by vodě vnikati

bránila, jako na př. pokostem, dehtem, smolou a j.

4) Napuštěním dřeva nějakou solnatinou, hnitbě odpírající,

na př. sublimatem, slučany vápennými, železnými, měděnými.
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II. § k r o b.

§. 399.

V mnohých rostlinách osazuje se z jejich mízy, zvláště

v čase, kde zrajou, jakási moučka; moučce té říká se škrob.

Co pouhým okem zdají se býti moučné prá

šímky, ty silným zvětšovacím sklem ukazují se

jako malé, nejvíce vejčité zrnka neboli drobečky.

Přidaný výkres okazuje nám položení zrnek v je

jich sklípkách; jsouť to sklípky z přeříznutého

zemáku. -

Jestliže čerstvá jakás rostlina ve vodě se

rozmačká, a voda ta se z ní pak zcedí a vy

mačká, tu velká část jejích škrobových zrnek i s mízou z ní

vyjde; a nechá-li se voda ta pak ustáti, ustojí se z ní moučnatý

kal; a to jest škrob. Zvláště bohaté na škrob jsou zemáky,

všeliké obilní i luštinné zrní.

§. 400.

Zemáky. Pokus. Rozstrouhaných několik zemákův pro

mačkávejme s trochou vody, a pak skrze plátýnko proceďme a

dobře vymačkejme: protečeť míza a s ní velká část škrobových

zrnek, na plátně pak ostane sklípnatina. Necháme-li kalnou tu

zcedlinu as hodinu postáti, učistí se; neboť škrobová zrnečka

jakožto těžší osadily se na dno. Z osedlého toho škrobu teku

tinu slejeme a škrob několikerou vodou vypereme i vždy osaditi

necháme, načež jej pak na teplém místě uschnouti dáme.

Pokus. Se škrobu slitou čistou tekutinu (škrobové slevky)

zahříváme v baňatce: jak přichází blíže varu, začíná se kaliti,

a nechá-li se chvilčinku povařiti, pouští ze sebe šedé vláčky

(klky, okřehky). Vláčky ty zcezením oddělíme. Vláč ta jest ta

samá látka, o níž už v §. 383. řeč byla, totiž bílek rost

linný; bílek ten má tu vlastnost, že ve studené i v teplé vodě

#* ve vařící však se sráží. V bílku je dusík, ve škrobu

žádný.

Pokus. Sraženého toho bílku natřemež na platinový plech

a nad kahanem zahřívejme: bílek bude se páliti, až se i spálí,

při čemž bude vydávati velmi ošklivý zápach od připáleniny,

Pálíme-li stejným způsobem škrob, ten bude rovněž smrděti,

ale daleko ne tak nepříjemně jako onen. Jako bílek chovají se

v tom kuse všecky dusičnaté látky, a jako škrob všecky bez
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dusičné. Každý ví, že vlněný hadřík, pálí-li se, daleko odporněj

smrdí nežli bavlněný neb plátěný: to je tím, že ve vlně je

dusíku, v bavlně pak a v plátně nic.

Nově rozkrojený zemák je barvy bílé; nechá-li se ale tak

delší čas ležeti, zhnědne. To samé stává se i s tekutinou vy

mačkanou z ustrouhaných zemáků: z počátku jest tekutina bez

barevná, prodleným časem se však potemňuje. Příčina pozdějšího

toho zbarvení pochodí od jisté barvící látky, jež ve vodě je

rozpustlivá.

Pokus. 20 kapek sirnovky smíchejme se 6 loty vody, a

kyselou tu vodu nalejme na zemáky, rozkrájené na tenounké

plátky (křížalky): takto-li se 24 hodin močily, vyndají se, a

vodou se proplachují, až tato víc žádné kyselosti neokazuje;

načež se dají usušiti. Se svou mízou pozbyly zemáky spolu své

bílkoviny i barviny, a když uschly, jsou hmota tuhá, moučnatá,

bílá, bezchutná, která, poleje-li se vařící vodou, botná i měkne.

Neučiní-li se tak, tu usušené zemáky počernají a ztvrdnou jako

roh, nabudouce přitom chuti nepříjemné.

§. 401.

IIrách. Pokus. Dejme do velkého hrnka hrsť hrachu,

polejme vodou, a nechme tak několik dní v teplé světnici státi.

Velká část vody vtáhne se do hrachu, čímž tento nabobtí a po

sléze tak změkne, že se mezi prstami rozmačkati dá. Je-li tak

daleko, rozmačká se v moždíři a přidá se k němu tolik vody,

až je z toho řídká kaše, a ta se pak skrze plenu protlačí.

I zde nabude se, podobně jako u zemáků: 1) sklípnatiny,

ježto na plátně pozůstane; 2) škrobu, jenž se z tekutiny ustojí;

3) bílku, kterýž vařením se vymísí.

Pokus. Odmísili-li sme z tekutiny její bílek vařením a zce

zením, dodejme k zcezenině několik kapek nějaké kysně: zdeť

opět vyjevěj se bílé vláčky (okřehky), vláčkovina ta sluje tvaroh

rostlinný, protože ve svém složení, jakož i ve svých vlast

nostech velice se podobá mléčnému tvarohu. Rostlinný ten

tvaroh chová v sobě dusík, tak dobře jako bílek, líší však se

od něho tím, že vařením se nesráží, a však kysněmi. Tvaroh

ten nalezá se ve šťávě mnohých rostlin, nejhojněji však v zrní

z luskovin (v kulovatině); tak i zemáky zavírají ho malou trochu.

> §. 402.

Pšeničná mouka. Pokus. Hrsť pšeničné mouky pokro

píme s tolikem vody, co by z ní, když v moždíři se ztluče, bylo

tuhé těsto. Těsto to zavážeme do kousku hustého plátna, a hně

teme je, častěji vody přilévajíce, tak dlouho, až vytékající z toho

voda více nemlékovatí. Z kalné té vody ustojí se po nějakém

čase bílá moučka, a to jest pšeničný škrob.
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Šrob jest v pšeničné mouce hlavní část, tak i v každé jiné

mouce; co na plátně pozůstane, toť druhá její část: jest to

látka barvy šeré, lepká, tahlavá; nazývajíc se mazek (Kleber).

Mazek ve vodě toliko bobtí, aniž se úplně rozpouští; ve svém

složení shoduje se velice s bílkem, obsahujeť v sobě též dusík.

Dáme-li se škrobu slitou vodu povařiti, ona se zakalí, a

byvši trochu svařena, vypustí ze sebe slabou vláčkovinu. V pše

ničné mouce jest tedy i něco bílku.

§. 403.

Ze všech těchto zkoušek je viděti, že jak v zemákách a

hrachu, tak i v pšeničné mouce nalezá se kromě dvou bez

dusičných látek, t. kromě sklípna a škrobu, vždy též jedna neb

několikero látek dusičnatých, jako bílek, tvaroh a mazek, totiž:

Z látek bezdusičných

v zemákách: sklípno a škrob;

ve hrachu: sklípno a škrob;

v pšeničné mouce: sklípno a škrob.

Z látek dusičnatých

v zemákách: bílek, tvarohu (málo);

ve hrachu: bílek, tvarohu (mnoho);

v pšeničné mouce: bílek, mazku (mnoho).

Všech těchto tré dusičnatých a spolu i něco síry v sobě

chovajících látek zahrnujeme pode jménem látky bílkovité.

Malé trochy jedné nebo druhé nalezají se v míze jedné každé

rostliny.

§. 404.

Zemákový škrob, pozorujeme-li jej

drobnohledem, ukazuje se'."# ### @ @

čky či šášky, složené z tenounkých, na sebe @

kladených lupínků. Zemákový škrob na slunci ® &>
se leskne, je na pocit tvrdý, rozpadajíc se více

na moučku, než aby se v hrudkách držel.

Při hrachovém škrobu jsou mnohá

zrnka podlouhlá, prohnutá jako rohlíčky, mezi

tím co jiná vypadají jako z několika kuliček *S*

srostlá. @

Pšeničný škrob sestává ze zrnek ne- ??

lesklých, placatých jako čočka; za vlhka slípá o" (\?? •

dohromady, pročež, jak se prodává, bývá oby- o 2ě?b
čejně v kyprých hrudkách. 0.5 %°C *
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Na prach rozetřenému škrobu říkají: pudr.

Arrov–root je též škrob, v lékařství potřebovaný; po

cházíť z Indie z kořenů některých bahních rostlin.

§. 405.

Pokus. Nahřívejme trochu navlhčeného škrobu mírně na

lžíci, přitom pořád míchajíce, až škrob, vyschne: nabudeme

z toho tvrdých zkornatělých drobtů. Polejeme-li drobty ty va

řící vodou, nabotnají a stanou se průsvitavými jako huspenina;

nazývajíť se sago. Spravedlivé sago přichází z Indie, kdežto

se hotoví ze škrobu, dobývaného ze střenu mnohých palmových

stromů.

V uvařených zemákách jsou škrobová zrnka nabobtělá. V 1

libře syrových zemáků nachází se as */, libry vodné mízy a 4–5

lotů škrobu. Horkem vařící vody anebo vodní páry vpije se

míza do škrobu, a nabubřelá tudy zrnka vyplňují pak celý sklí

- pek. Přidaný výkres představuje jeden takový sklípek;

4&$ jednotlivá očka jsou jednotlivá škrobová zrnka; lemo

Kč ~}, vané jsou sraženým bílkem, jenž z mízy mezi nimi se

* byl osadil. Všeliké naše moučné pečivo, jakož vůbec

všecka moučná jídla mají v sobě za hlavní látku škrob; odtud

také jejich kyprost.

§. 406.

Pokus. Dejme do hrnečku půl kvintlíku škrobu, k tomu

2–3 loty vody, a dejme povařiti, přitom pořád míchajíce: va

řené shoustne jako huspenina. Skrobová zrnka napily se vodou,

ale nerozpustily se, ony pouze nabubřely,

to jest jednotlivé lupínky jejich od sebe

pustily a se rozčepejřily. Zde jest jedno

takové rozčepejřené zrnko představené–

v míře ovšem velmi zvětšené.

Vařeného takového škrobu potřebu

jou knihaři k lepení (lepidlo); též i v ti

skárnách na kartouny potřebuje se ho

mnoho k zahusťování barev. Rídkého takového škrobu potřebuje

se ke škrobení prádla, tolikéž i ve fabrikách ke škrobení tka

ného zboží, aby toto nabylo tuhosti, a přitom jsouc vyžehleno

neb spresováno, jakéhosi lesku.

Známo je, že rejže, krupice, kroupy, bob, hrách, cočka

atd., jsouce ve vodě vařeny, nabobtnají: to pochodí jenom ze

škrobu, hojně v nich obsaženého. -

Pokus. Necháme-li vařený škrob delší čas státi na teplém

místě, on pomalu zřidne i zkysne. Zplodíť se v něm jakási

zvláštní kyseň, jejíž jméno je kyseň mléčná (mlékovka). Ta

samá kyseň plodí se totiž i v kysnoucím mléku, a onať to, jež

sevřelému mléku i podmáslí dává jeho přikyslou chuť,
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Pokus. Rozřeďme drobýtek vařeného škrobu s mnohem

vody, a k tekutině té dodejme několik kapek roztoku jodového

(§. 126.): tekutina sytě zmodrá (jodový škrob). Zbarvení to

můžeme pozorovati i na mouce, zemákách, mrkvi a j., jestliže

na ně ukápneme jodového onoho roztoku. Jod jest velmi bystré

jevidlo na škrob.

Jsouť však ještě některé zvláštní způsoby škrobu, které

s jodem jinak se zbarvují než modře. Skrob nacházející se

v kořenu omanovém (inulin), pampeliščiném, v bulvách z jiřinek,

zbarvuje se roztokem jodovým žlutě. Skrob pak nalezající se

v lišejnících, zvláště v pukléřce islandské (plíčníku) zbarvuje se

na hnědo.

Pro mě ň ov á n í škrobu v klej a cukr.

§. 407.

Šrobový klej. Pokus. Dáme-li na lžíci trochu škrobu

a držíme nad kahan, při tom pořád míchajíce, aby se nepřipálil,

škrob pomalu zežloutne, později zhnědne; a takto je pak scho

pen, že se může rozpustiti jak ve studené tak i v horké vodě.

(Obyčejný škrob ve studené vodě se dokonce nerozpouští, a

v horké toliko botná.) Pražené mu tomu škrobu říká se též

škrobový klej či klejovina (gumma). Potřebujeť se velmi

mnoho v tiskacích fabrikách na zahusťování barev. Pražení škrobu

koná se ve velkých bubínkách, jako se pražívá káva.

Pokus. Smíchejme na mističce 1 lot škrobu s právě 1

kvintlíkem vody a 4 kapkami dusnovky, a davše smíšeninu tu

na povětří uschnouti, povstavme ji pak na horkou plotnu, která

právě je jen tak horká, že slabě sičí, dotkneme-li se jí mokrým

prstem. Za několik hodin zmizí ze smíšeniny všechna dusnovka,

a zkusíme-li teď trochu toho škrobu ve vodě, on se ve studené

rozpustí poněkud, v horké však zúplna. Jest to rovněž škro

bový klej; barva jeho je však bílá, aneb nanejvýš požloutlá.

Pokus. Ze zemákového škrobu a vody uvařme si lepidlo,

a k tomu pak dodejme, pokud je ještě horké, na šálku několik

kapek sirnovky, ustavičně při tom míchajíce. Že kyseň ta ve

škrobu jakousi změnu působí, je viděti už z toho, že lepká posud

hmota v brzku zeřidne. Sálek ten vstavíme teď na

hrnek, v němžto voda mírně vře; horkými párami za

hřívá se šálek, ale přece ne tolik, aby škrobová ředina

do varu přišla. A takto se nechá, až ředina stane se

průsvítavou. Došlo-li k tomu, nyní přidává se k ředině

- po troškách nožem vyplavené křídy, až tekutina více

kysele nepůsobí; na to se zcedí, aby způsobená v ní sadra se

odmísila, a konečně dá se na teplé místo, aby vyschla. Co z toho
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pozůstane, vypadá jako sklo, je chuti nijaké a rozpouští se ve

vodě v roztok průzračný, slizovitý; v líhu však se nerozpouští.

Rostlinné látky, nadané takovýmito vlastnostmi, nazýváme

vůbec kleje. Posledním způsobem ze škrobu nabytá klej jme

nuje se zvláště dextrin.

§. 408.

Škrobová cukrovina. Pokus. Opětujme předešlý po

kus, ale s následujícím rozdílem. 5 lotů vody smíchaných s 20

kapkami sirnovky přivedeme do silného varu, a mezi varem

přidáme k tomu 2 loty škrobu, rozdělaného s trochou vody –

přidáváme ho ale jen po malounkých troškách, aby voda z varu

nevyšla. Je-li všechen škrob dodán, nechá se pak smíšenina

ještě několik minut vařiti, načež se k ní přidává křídy, aby

kyseň její se zajala, a konečně zcezená tekutina se odkouří,

až zhoustne jako syrup. Okusíme-li syrup ten, skutečně – on

chutná sladce, jeť v něm cukrovina, rozpuštěná ve vodě. Ze

syrupu toho dá se cukr vydobyti. Skrobového toho syrupu jakož

i škrobového cukru potřebuje se teď velmi mnoho.

Jak z pokusů těch viděti, přísadou sirnovky mění se škrob

za slabšího záhřevu v klej, za silnějšího záhřevu však v cu

krovinu. Vlastně i v tomto posledním případu mění se škrob

nejprve v klej, jen že ale tento hned dále v cukr se obrací.

Působení sirnovky dělí se tedy na dvě doby: .

první dobou mění se škrob v klej;

druhou dobou mění se klej v cukr.

Kterak ale proměnu tu sirnovka způsobuje, to posud není

zjevné. Škrob, škrobový klej i škrobový cukr jsou složení stej

ného (látky stejnosložné); rozdíl tedy nemůže záležeti v jiném,

nežli rozdílném uspořádání jejich prvků, uhlíku, vodíku a ky

slíku. Zatím ale ač změny té sirnovka jest původem, sama přec

přitom ničeho netratí aniž získá; skoumáme-li zplozenou tudy

sadru, nalezáme v ní na vlas všechnu sirnovku, jíž se k tomu

použilo. Sirnovka tu byla pouze podnětem změny, sama přitom

se neměníc. Onoť to cos podobného, jako sme při platinové

houbě seznali. O působení neb rušení takovém říká se, že jest

to rušení na podnět či na ponuknutí neb na pobídnutí.

§. 409.

Slad a sladovina. Pokus. Na '/, lotu roztlučeného je

čného sladu nalejme 4 loty vlažné vody a nechme tak několik

hodin na blízku kamen anebo na slunci státi, načež z toho pak

tekutinu (břečku) skrze kousek plátna zcedíme. Ve břečce na

lezá se rozpuštěna jistá, posud ne dosti známá látka, jménem

sladovina (diastase), jež má do sebe tu moc, že umí ze škrobu

působiti klej i cukr, rovně jako sirnovka.
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Pokus. Čtvrtý díl sladové té břečky přimíchejme k hor

kému závaru škrobovému, jejž sme si byli způsobili z 2*/, lotu

škrobu a 4 lotů vody, a to dohromady držme v mírném záhřevu

(nic vyšším než 65°C.), až závar ten zřídne a prohlídne. Nyní

se dá silnější oheň, aby tekutina se překulila, načež se skrze

plátenko procedí a na teplé místo odstaví, aby vyschla. Co

z toho pozůstane, jest to to samé, jako v §. 407., t. škro

bová klejovina (gommeline).

Pokus. S ostatními třemi čtvrtinami sladové břečky naložme

stejným způsobem, leč záhřev prodlužme na několik hodin, což

se nejlépe stane na kamnech v místě, kde tekutině se dostane

horka toliko 70 až 75° C. I zde se utvoří nejprv klejovina, ta ale

přejde prodleným časem v skrobový cukr, o jehož přítomnosti

se snadno, olízneme-li, přesvědčiti můžeme. Odkouřením nabude

se jako v §. 408. škrobového syrupu.

§. 410.

Zvláštní ta změna, která přísadou sladové břečky ve škrobu

se udala, vzala svůj původ jenom ze sladoviny, obsažené v oné

břečce. Jak viděti, sladovina působí podobně jako sirnovka;

ale v čemže působnost ta záleží, to je rovněž nevyskoumané.

Při 100° C., t. při horku varovém působnost sladoviny mizí.

Cukrodějná tato vlastnost sladoviny je předuležitá jak pro

sládka tak pro vinopalníka. Neboť aby z ječmene nebo z pše

nice získalo se piva, a ze žita neb zemáku kořalky, je vždy

třeba, aby škrob jejich napřed byl obrácen v cukrovinu; neb

z cukru teprv může se kvašením tvořiti líh. Sladu neboli vlastně

sladoviny jest tedy nevyhnutelně zapotřebí k vaření piva a

k pálení kořalky.

§. 411.

Slad jest chuti sladké, slizké; neboť už za předešlého

klíčení proměnilo se něco škrobu v klej a cukr; proměna ta

však byla sušením (hvozděním) zastavena. Necháme-li uklíčený

ječmen ještě dále růsti, jakož se to na poli děje, mizí škrob

pomalu všechen ze zrna, přecházejíc ve způsobu kleje a cukru

do mízy mladé rostlinky. Že tomu tak, ukazuje posládlá chuť,

jakož i slizovitost rostlinky, jestliže ji mezi prstami mneme.

Ta samá změna udává se i v zemákách. Ve 100 librách

jedněch a těch samých zemáků nalezlo se škrobu:

v srpnu 10 lib., v září 14 lib., v říjnu 15 lib., v listo

padu 16 lib., v prosinci 17, v lednu 17, v únoru 16, v březnu 15,

v dubnu 13, v květnu 10 liber. - -

Na podzim tedy škrobu v zemákách přibývá, v zimě zů

stává ve své váze, z jara pak, an klíčení nástává, opět ho ubývá.

Známátě věc, že, jak začnou klíčiti, zemáky měknou, slizovatěj
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a později sládnou. Ze škrobu tvořící se klej dělá je mazlavými

a z kleje tvořící se cukr dělá je sladkými. V zemi postupuje

změna ta ještě dále: zemák měkne a vodnatí pořád víc a více,

a když všechen škrob na vzrůst rostliny byl vyšel, nastane hnití,

jehož plodiny jsou uhelka, voda a čpavek – potrava to rostliněuž povyrostlé. • |

§. 412.

Rozkrojíme-li nezralé jablko neb hrušku a ukápneme na

ně roztoku jodového, zmodrají; v nich tedy je též škrobu. Však

dokonale-li vyzrály, tu od jodu více nemodrají, zráním škrob

jejich zmizel. Co se škrobem se událo, prozrazuje nám chuť

vyzralého ovoce: ovoce zesládlo. Není tedy jinak, než že i zde

obrátil se škrob v klej a v cukr. Zdá se, že i mráz působí

podobným způsobem; každý ví, že zmrzlé zemáky, jablka atd.

když zase roztály, jsou chuti sladké.

III. Klej a slizek rostlinný.

Cože pod klejem vyrozumíváme, bylo už pověděno, tolikéž

i že klej stojí u prostřed mezi škrobem a cukrem.

Klej jest jedna z nejrozšířenějších látek v rostlinstvu; více

neb méně hojně nalezá se v míze jedné každé rostliny; není

však ve všech rostlinách povahy docela stejné.

V některých rostlinách nalezá se však ještě zvláštních druhů

kleje, a to kolikrát v hojnosti takové, že až skrze kůru ven se

prýští, tvrdnouc zde v krůpěje. Však každý zná na slivových

a třešňových stromech vyprejštilý z nich klej; říkáť se mu

též klím, klembaba, guma aneb pryskyřice. Však ale jméno

pryskyřice mu nepřináleží, neboť pod pryskyřicí vyrozumíváme

z pryskyřic jenom takové, které ve vodě se nerozpouštěj alebrž

jen v líhu; kdežto naopak klej rozpouští se jen ve vodě, v líhu

pak nic.

§. 413.

Guma arabská. Nejznámější z rozličných druhů klejových

jest guma arabská, pochodící z Afriky, kdežto se z jistých, mezi

kapnice (akácy) patřících stromů vyprýšťuje. Nejlepší sorta gumy

jest barvy bílé, špatnější jest barvy žluté neb hnědé. Dobře vy

schlá guma je tak tvrdá a křehká, že se dá na prášek roztlouci.

Pokus. Na kvintlík arabské gumy nalejeme 2 kvintlíky stu

dené vody, a necháme tak močiti, čas od času míchajíce: za

několik dní bude guma úplně rozpuštěna, to v hustou, prů
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hlednou slizovatinu, kteráž se dle líbosti vodou rozřediti dá.

Slizovatina ta je velmi lepkavá, pročež se jí zhusta užívá na místo

škrobového lepidla neb na místo klihu k podlepování papíru

a jiného; taktéž se jí užívá, aby se prašné věci dohromady sči

mily neb stužily, jako na př. při malování na sucho (tužkou), při

hotovení voňavých jeptišek atd. Pro svou hustotu potřebuje se

jí též v tiskárnách k zahusťování barev, jakož i na úpravu tka

ných látek. K poslednímu hodí se však zvláště jistá sorta gumy,

sbírané na břehách Senegalu v Africe, jíž se také proto říká

guma Senegalská. Guma ta dává hustší sliz nežli guma

arabská.

Pokus. Ke gumovému tomuto slizu pusťme několik kapek

líhu: jedno s druhým se nesmísí, neboť guma nerozpouští se

v líhu. Smícháme-li ale gumovou slizovatinu s tolikem vody, aby

z ní byla řídká, čistá tekutina, a k této teprv líhu přidáme, te

kutina se zakalí a po nějaké chvíli vypustí ze sebe vláčky. Na

líhu máme tedy prostředek, abychom z gumového roztoku jeho

klejovinu odmísily.

V lučebnickém smyslu nedáváme jméno kleje než jen oněm

druhům gumovým, ježto jsou schopné, aby ve vodě zúplna se

rozpustily, t. j. aby roztok z nich byl čistý, průhledný.

§. 414.

Gumy tragan tové potřebuje se též mnoho jako lepidla

a tužidla; jest to míza, prýštící se z křoví kozincového, rostou

cího v Turecku a Řecku. Prodáváť se ve způsobu bílých stoče

ných nití neb proužek.

Pokus. Dejme kousek tragantu do studené vody, a nechme

tak několik dní močiti: tragant se rozmočí, to v tuhou, slizkou

huspeninu; 1 kvintlík ho stačí, aby 1 libru vody proměnil v hu

stou slizovatinu. Zde však není tragant rozpuštěn, nébrž, rovně

jako škrob, rozmočen, jest to pouhý rozmok a žádný roztok.

Vaříme-li rozmok ten, tu ovšem slizovina stejněji se rozejde,

ale aby úplně se rozpustila, toho se nedocílí.

Látku tu proto nenazýváme vlastně gumou, nébrž slizkem.

Slizek ten nalezá se v mnohých našich rostlinách, jako na př.

v listech slézových a devětsilových, v kořenech proskurníkových

(Eibisch) a salepových, v semenu lněném a gdoulovém, v lišej

níku karagenovém atd. Na jádrách gdoulových je slizek ten

velmi dobře viděti, neboť je pokrývá povrchu ve způsobu běla

vého, průsvítavého povlaku. Jak vydajný že slizek ten jest,

možná posouditi z toho, že 1 kvintlíkem gdoulových jader dá

se '/, libry vody proměniti v hustou slizovatinu.



Cukr. 319

ů

#!

!!,

u;

'll [?

|
!

§. 415.

Nalejeme-li na třešňové neb slívové klí hodně mnoho

vody, tu prodleným časem rozpustí se z toho jedna část (klej),

ostatek však zůstane pouze rozmočeno (slizek). Klí ono není

tedy leč smíšenina kleje se slizkem.

§. 416.

Pektin. Ve šťávě mnohého ovoce i kořenů, na př. ve

šťávě z rybízu (hrozdinek) a srstek (angreštu), třešní, jablek,

řepy a j. nalezá se slizek, jenž má do sebe tu zvláštnost, že

ním šťáva, zvláště byla-li dříve s cukrem zavařena, stydnouc

mění se v huspeninu. Z té příčiny dali slizku tomu jméno

pektin, což po česku znamená tolik jako huspenina. Jmeno

vati bychom mohli tedy látku tu huspím.

IV. C u k r.

§. 417.

Cukr drobkový. Kterak že škrob mění se v cukrovinu,

bylo už při škrobu udáno. Zcukrovatění toho dojde se dvojí

cestou: buď se vaří škrob s rozředěnou sirnovkou (škrobová

cukrovina), anebo se k němu přisadí sladu neb sladoviny a pak

mírně se zahřívá (sladová cukrovina). Po obojím nabude se cukru

ve vodě rozpuštěného. Dáme-li roztok ten hodně odkouřiti, aby

byl jako syrup, a necháme jej pak delší čas pokojně státi, osadí

se z něho část cukru ve způsobě drobkovité, kdežto ostatní část

zůstane rozpuštěná, mazlavá. Drobkovatina ona, skládající se ze

samých drobounkých zrnek, nazývá se cukr škrobový, anebo

také pro svou drobkovitost cukr drobkový (Krümmelzucker).

Co z cukru zbylo rozpuštěno, cukr ten jest povahy jinačí, ten

byť i do suchosti se odkouřil, přece zas mokvá a rozteká; na

zýváť se cukr slizkový (Schleimzucker).

Cos podobného, jako při cukru škrobovém, potkáváme i při

medu. Chováme-li vypuštěný med za delší čas, ten jak zpo

čátku byl látkou jednostejnou, pomalu dělí se na dvě části, ve

spod se osazuje část drobkovitá, a na vrchu ostává část syrupo

vitá. První jest cukr drobkový, a druhý cukr slizkový.

Drobkový ten cukr tvoří se též v mnohých rostlinách,

zvláště v ovoci, na př. ve švestkách, třešních, hruškách, fíkách,

vinných hroznech atd. Každý ví, jak sušené švestky a fíky vy

padají povrchu jako pocukrované: to jest drobkový cukr; ten

samý nachází se i v sušených hroznech (v rozinkách). Proto

dáno cukru tomu též jméno cukr ovocný či hroznový.
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Okusíme-li cukrové zrnečko z rozinky a pak zrnečko oby

čejného cukru, snadno nalezneme, že tento je daleko sladší nežli

onem. 2'/, lotů cukru drobkového nemá do sebe nic více slad

kosti než co 1 lot cukru obyčejného; mohli bychom říči, že

sladkost tohoto je na stříbře, onoho na šajnech. Podobně jest to

i s rozpustlivostí obou těch cukrů ve vodě; drobkový cukr roz

pouští se ve vodě mnohem méně i zdlouhavěji nežli oby

čejný cukr. Obyčejného cukru rozpouští se v 1 lotu studené vody

až 3 loty, drobkového cukru nerozpustí se však v tom samém

množství vody než jenom */, lotu. Zhotovený z onoho sytý roz

tok (syrup) jest tedy daleko hustší nežli sytý roztok z tohoto.

§. 418.

Cukr třtinový. Obyčejný náš bílý cukr pochází buď

z horkých krajin, kdežto se ze šťávy cukrové třtiny vyvařuje,

anebo se hotoví u nás ze šťávy cukrové řepy. Cukr ten slove

proto třtinový nebo řepný.

Práce, jimiž cukr ten ve velkém se dobývá, jsou následující:

1) Z cukrové třtiny anebo ze řepy na kaši rozstrouhané

míza se nejprv vytlačí, to buď mocnými lisy anebo tlakem

vzduchovým.

2) Míza ta se zavaří s přísadou něco vápna, čímž se

z mízy všeliké kromní přímětky srazej. Zavaření se stane až do

hustosti syrupu. Z toho pak, když stydne, osazuje se cukr ve

způsobě hnědých hlatitých zrnek (cukr surový, moskovade). Co

se neuhlatí, je cukr slízkový, a to je pak obyčejný hnědý

syrup (Melasse).

3) Surový cukr učišťuje se z hnědého, na něm uvázlého

syrupu. Učištění toho docílí se a) rozpuštěním surového cukru

v málu vody; b) přecezením hnědého toho roztoku skrze roz

tlučené uhlí z kostí, jímžto se barva zadržuje; c) svařením od

barveného roztoku v kotlích vzduchoprázných. – Dá-li se na to

svařený roztok v homolovitých formách schladnouti, nabude se

cukru v homolích. Tím že mezi chladnutím cukrem se míchá, ne

vyhlatí se cukr náležitě, utvořejíť se jen samé drobné, porouchané

hlatě, a z nich tuhá, celistvá hmota, tak jako ji na cukru v ho

molích nalezáme. Poslední zbytek cukru slízkového stáhne se

z homolí tím, že se skrze ně nechá pomalu projíti hustý roztok

čistého cukru. Takto dokonale učištěný, bílý cukr zove se raffi

novaný (rafinade); a méně učištěný, požloutlý: melis.

Pokus. Rozpusťme lot cukru v */, lotu

horké vody: nabudeme z toho bílého syrupu.

Dáme-li syrup ten na šálku na teplé místo,

jak z něho bude voda pomalu se ztráceti, bude

se z něho cukr hlatiti, to v pochylených šesti

hranných sloupcích. Podobným způsobem robí
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se ve velkém z učištěného cukru bílý kandis (cukrkandl),

a ze surového hnědý kandis. Poněvadž hlacení jde mnohem

lépe před se, nalezají-li hlatě něco draslavého, nač by se zaklá

dati mohly, proto se do takových hlatících nádob natahují často

tenké nitě, anebo dřívka se do nich zastrkují, na něž se pak

kandisové hlatě osazujou.

§. 419.

Jak už pověděno, třtinový cukr má do sebe daleko víc

sladkosti nežli cukr drobkový, proto je také cena onoho, jakožto

sladidla daleko vyšší nežli cukru drobkového. Ne zřídka pro

dává se však bílý cukr, v němž je veliká přísada cukru škro

bového, což ovšem je šidba.

Pokus. Vezměm dvě dloužky, do jedné dejme drobýnek

cukru třtinového, do druhé drobýnek cukru drobkového, vzatého

z rozinky neb sušené švestky, a na oboje nalejme silné sir

novky: nahříváme-li pak mírně obě ty dloužky, třtinový cukr

zčerná (zuhelnatí), drobkový však ostane, jak byl. Naopak bude,

jestliže na obojí ten cukr naleje se louhu draslenného a tak

zahřívá: drobkový zčerná, nikoliv ale třtinový.

Pokus. Obojí ten cukr dá se ještě jinak jistěji rozeznati.

K roztoku jednoho i druhého cukru pustí se nejprv několik

kapek rozpuštěné měděnné skalice, potom několik kapek louhu

draslenného, načež se obě sklenky postavěj do horké vody:

kde je cukr drobkový, tu tekutina v několika minutách zrudne;

kde je však cukr třtinový, tekutina ostane modrá. Drobkový

cukr je s to, aby mědi-kyslenu polovici jeho kyslíku odňal,

z čehož povstane červeno-žlutý (rudý) polokyslen (§. 316.).

Třtinový cukr je sice též s to, ale jen za horka varového, anebo

dá-li se mu několik dní postáti. –

Kyslíkem, jejž při tom cukr pojme, stane se z něho látka

docela nová, kyselá, jíž se říká mravencovka (Ameisensäure).

Během tím prozradí se drobkový cukr, i kdyby roztok jeho na

tisíckrát byl rozředěn.

§. 420.

Cukr slizkový. Pod tímto neurčitým jmenem zahrnuje

se mnoho všelikých cukrů, ježto odkouřením se nevyhlacují, ale

obracejí se v látku jako sklo stejnou, beztvárnou, která ležíc

na povětří, vláhu do sebe táhne i rozmoká. V obecném životě

říká se těmto způsobům cukru syrupy.

§. 421.

Cukr mléčný jmenuje se cukr, nacházející se v mléce,

jenž mléku jeho příjemné, posládlé chuti dodává. Nabudeť se

ho odkouřením sladké syrovátky, to v kusech tvrdých, hlatitých.

21
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Mléčný cukr má do sebe ještě méně sladkosti nežli cukr drob

kový; k jeho rozpuštění je potřeba na 1 díl 6 dílů vody. Jak

známo, stojí-li mléko několik dní, ono se sevře či zkysá; zky

sání toho původcem je mléčný cukr, který se pomalu proměnil

ve zvláštní kyseň, mlékovku (Milchsäure).

§. 422.

Manit (cukr manový) jest hlavní látkou manny, známého

to počistivého léku. Manna jest vyschlá, sladká míza z jistých

jasanových druhů, rostoucích hlavně v jižní Italii.

Z m ě n y c u k r u.

§. 423.

a) Změna horkem. Pokus. Dejme na mističku lot cukru

a kvintlík vody, a vařme tak dlouho, až hustý ten roztok začne

žloutnouti: teď jej vylejme na plech, na němž sme byli před

tím kapku dřevěného oleje rozetřeli. Vylitý ten cukr stuhne

v hmotu sklovitou, křehkou; jest to roztavený cukr v způsobu

bez tvárném (cukrlátka). Vodou se cukr nejprv rozpustil, a

varem se z něho zas voda vyhnala; cukr přecházel pomalu

z roztoku v roztav. Jak začne cukr žloutnouti, je znamení, že

z něho všecka voda je vyhnána, a že cukr je právě na tom, aby

se přípálil.

Uložíme-li průzračný ten cukr na několik neděl, on svou

průzračnost pomalu potratí i stane se hlatitým, kdežto je pak

lehko rozlomiti jej i rozkousati. Věc ta je ve vědeckém ohledu

proto památna, že opět (§. 248.) ukazuje, kterak i za tuha

mohou se prvkové cukru ve svém vzájemném postavení jinak

uspořádati (viz o Prvcích).

Pokus. Opětujme předešlý pokus ještě jednou, leč, když

cukr počne žloutnouti, vyhřívejme ještě dále: cukr bude tu

pořád víc a více temněti, posléze nabude barvy hnědo-černé

i začne jaksi zvláštně připáleninou zapáchati. Dáme-li jej teď

vystydnouti, obdržíme z něho hmotu skoro černou, tvrdou, která

nechá-li se na povětří ležeti, brzo mokne a roztéká v tmavý

syrup. Cukru neb syrupu tomu říká se pálený cukr (karamel).

Několik kapek cukru toho stačí, aby sklenici vody udělilo po

dobu rumu. Cukru toho užívá se proto velmi zhusta na barvení

rosolek, octa, líhu, mladého bledého vína atd.

Pokus. Pálíme-li cukr ještě silněji, on

se mění v uhel a posléze spálí se docela,

rovně jako kus dřeva; viděti to možná, dá-li

se kousek cukru na platinový plech a nad

líhový kahan se drží. Jevící se při tom pla- V
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men okazuje spolu, že se tudy i hořlavé plyny vyvinují. Je-li

cukr docela čist, nezanechá po sobě žádného ostatku; má-li

však v sobě něco vápna, zbude na plechu trocha bílého popele,

který ani tím nejsilnějším pálením nedá se sehnati.

§. 424.

b) Změna kysněmi. Pokus. Dodáme-li k hustému, va

řícímu roztoku cukrovému několik kapek citronové šťávy nebo

trochu vínovky, roztok ten hned zeřídne, a odkouřen nedává

víc žádných hlatí. Tím se dá vysvětliti, proč při zaváření sladké

ovocné šťávy s cukrem nenabude se nikdá tuhého (hlatitého)

cukru, nebrž jen hustého syrupu; v šťavách těch je vždy ně

jaké rostlinné kysně. Skoumáme-li takový cukrový roztok (za

vařeninu), jako v §. 419. při zkusbě s mědí udáno bylo, nale

zneme, že v zavařenině není než jen cukr drobkový. Třtinový

cukr proměnil se tedy vařením s rostlinnými kysněmi v cukr

drobkový.

Změna taková může však povstati i na všeliký jiný způ

sob, na př. pouhým dlouhým vařením roztoku cukrového, va

řením jeho s rozředěnou sirnovkou, kvašením a j. – Vaří-li se

cukr hodně dlouho s rozředěnou sirnovkou, promění se na ko

nec v hmotu hnědou, trouchu podobnou. Vařen s dusnovkou

neb s jinými kysněmi, pouštějícímí kyslík, pokysluje se po stup

ních, nejprv v cukrovku (Zuckersäure), pak v šťavelku, posléze

v uhelku a vodu.

Cukr může se též sloučiti s olovo-kyslenem, s vápněnem

a jinými žířeny, to v určitých měrách, právě tak jako by sám

byl nějakou kysní. Při tom arci pozbývá sladké své chuti.

Doklady k dosud uvažovaným látkám rostlinným

(sklípnu, škrobu, kleji, slizku a cukru).

1) Živočné látky jsou sloučeniny, plodící se ve zví

řatech a rostlinách za jejich života (zplodiny).

2) Jméno to přikládáme však i sloučeninám, pochodícím

ze samozplozených látek zvířetských neb rostlinných, ale buď

s přičiněním neb bez přičinění našeho změněným (vývodiny).

3) Živočné látky (živočniny) měněj či rušej se velmi

snadno. Měnění takové pozorujeme:

a) v živoucích zvířatech a rostlinách (klíčení, zrání atd. – dý

chání, zažívání atd.);

b) v mrtvých zvířatech a rostlinách (kvašení, kysání, hnití,

trouchnění atd.);

21*
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c) při pálení látek zvířetských a rostlinných (uhelnění, spá

lení atd.);

d) za působením kysní, žířenů atd.

4) Při všech těch proměnách netratí se než toliko útvar

živočnin, základní pak látky jejich čili prviny ostávají, ty jsou

nezměnité. Mizej-li, mizej toliko našemu zraku, poněvadž zvětraly.

5) Dosud nejsme s to (vyjmouc několik málo případů),

abychom živočné látky z jejich prvin dohromady svedly, je

padělaly; my je dovedeme toliko rušiti neb v jiné přemě

ňovati.

6) Čtvero živočných prvin: uhlík, vodík, kyslík a dusík

jsou hlavními složníky všeho, co žive neb žilo. Skrovnými

k tomu přísadníky jsou jenom některé živelní prviny, jako: síra,

kostík, draslík, vápník atd.

7) Jmenovaných čtvero živodějců mají do sebe tu schop

nost, že se mohou v neskonale rozmanitých způsobech ve

spolek slučovati, a však nejenom vespolek, ale i s mnohými

jinými živelními prvinami. Počet živočných sloučenin je proto

neskonalý.

8) Poněvadž ale rozmanitost živočných látek nezáleží, jako

při látkách živelních, v rozmanitosti složných jejich prvin, proto

nelze příčinu rozmanitosti té vyhledávati v jiném nežli v roz

ličném způsobu, kterýmž prvkové těchže složných látek vespolek

uspořádány jsou (množité slůžky či slúčky).

9) Mezi nejvšednější slúčky prvkové neboli mezi nejvše

dnější látky rostlinné náležejí sklípno, škrob, klej, slizek

a cukr. Ty se nalezají v každé rostlině.

10) Tyto látky nemají do sebe ani vlastností kysných ani

žirných; jsouť to látky netečné.

11) Ve svém složení jsou si tytéž velice podobny; sklá

dajíť se pouze ze třech prvin: z uhlíku, vodíku a kyslíku

(jsou bezdusičné); vodíku a kyslíku je v nich všude jedna a

táž míra jako u vodě, totiž po stejné vetě.
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V. Látky bílkovité (dusičnaté a spolu sirnaté).

[Bílek, tv a roh a m a ze k.]

§. 425.

Jak o sklípnu a dobývání škrobu řeč byla, bylo spolu po

dotknuto o rostlinném bílku, tvarohu a mazku, i doloženo přitom,

že bílkovitých těchto látek nalezá se v míze jedné každé

rostliny jedna aneb i více.

Bílek rostlinný jest ve vodě rozpustliv, vařením však

stává se nerozpustným (sráží se). Nalezáť se zvlášť hojně v je

dlých našich zeleninách a v olejnatých semenách, na př. v já

drách mandlových, v semenu řepkovém, lněném, makovém atd.

Tvaroh rostlinný je též ve vodě rozpustliv, vařením ale

se nesráží, však přisadí-li se k jeho roztoku nějaké kysně,

# se. Velmi bohatá na tvaroh jest kulovatina: hrách, čočka,

ob atd.

Mazek je ve vodě nerozpustný; nalezáť se hojně v zrní

obilném.

Pokus. K 1 kvintlíku utlučeného hrachů přisaďme */, kvint

líku draslenu a 2 loty vody, a smíšeninu tu vařme tak dlouho,

až ukapnutá z toho kapka na olovný papír (papír roztokem olov

ného cukru natřený) hnědou škvrnu způsobí. Škvrna ta pochází

ze zplozeného olovo-siřenu, a ukazuje, že draslenem něco síry

z hrachu se rozpustilo. Dodáme-li k tekutině té několik kapek

sirnovky neb solovky, tu přítomnost síry poznáme i čichem;

zplodíť se něco vodíko-siřiny (§. 185.).

Podobný úkaz poskytujou i bílek a mazek, jestliže se jimi

touže měrou naloží. Necháme-li čistou stříbrnou lžíci delší čas

ležeti v uvařeném hrachu a j., ona se potemní, to tím, že na

jejím povrchu zplodilo se něco stříbro-siřenu.

V rostlinném bílku (jakož i v bílku zvířetském) nachází se

kromě síry též malounká trocha kostíku (kosťovky).

§. 426.

Skoumáním látek, z nichžto se zvířecí tělo skládá, shledalo

se, že hlavní z těch látek jsou právě toho samého složení jako

dusičnaté látky rostlinské; z toho zavíráno, že vlastně tytoť to

jsou, z nichž se vytvořuje tělo zvířat, živoucích pouze od rostlin.

A v skutku zavírka ta se úplně potvrzuje i krví samou; neboť

hlavní látky v krvi jsou bílkovité (bílek a vláč). Krev sama

jest ovšem prostředníkem výživy: z pokrmů dělá se nejprv krev,
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a z krve tvořej se pak všeliké částky těla; proto nelze jinak

souditi, než že z bílku, tvarohu a mazku, jichž ve způsobě

chleba, hrachu a j. požíváme, tvořej se bílkovité látky krve,

a z těch pak ostatní částky těla. Z té příčiny nazváno týže látky

látkami krevními, údotvornými; a podlé toho, jak mnoho

těchže látek v nějakém pokrmu je obsaženo, cení se výživnost

pokrmu.

Změny látek bílkovitých hnití m.

§. 427.

Tvoření čpavku. Pokus. Dejme do láhve mazku anebo

na místo něho trochu zadní mouky neb utlučeného hrachu, na

lejme na to vody a láhev pak zatkejme korkem, do něhož je

zasazena sklená trubka; trubku tu založíme druhým koncem do

jiné láhve, do níž sme nalili as na prst vysoko vody. Do první

láhve zavřeli sme mimo to též proužek olovného papíru, jejž

sme mezi zátku a hrdlo tak zasadili, že ho kousek svobodně

dolů do láhve visí. Učinky z toho budeme pozorovati následující;

za tepla je budeme pozorovati čerstvěji, za chladna zdlouhavěji:

a) Z trubice vystupují bubliny; bubliny ty jsou uhelka (a trochu

vodíku). Zeť to uhelka, o tom možná se přesvědčiti ze za

kalení, ježto by povstalo, kdyby do druhé láhve nalilo se

trochu vápenné vody.

b) Olovný papír hnědne, znamení to, že spolu se plodí vodíko

siřina.

c) Otevřeme-li první láhev a přidáme k její tekutině trochu

vápněnu neb draslenu, cítíme štiplavé čpění čpavku: tedy

i čpavek se zde plodí.

Porovnáme-li rušení toto s rušením (hnitím) látek bez

dusičných (§. 395.), tu nalezáme za hlavní rozdíl, že rušením

látek dusičnatých slučuje se jejich dusík a síra (i ko

stík) s vodíkem – ve čpavek a vodíko–siřinu (i vodíko

kostinu). Větřité tyto látky jsou to tedy hlavně, jež způsobují

hnusný ten smrad, povstávající hnitím látek dusičnatých, zvláště

látek zvířetských. Dalším takovým hnitím plodí se podobně jako

ze dřeva – látka hnědá, trouchovitá.

Byť ale hnilé ty zplodiny jakkoliv hnusné byly, vždy je

v nich zárodek k těm nejkrásnějším sloučeninám; stromy a kvě

tiny naše povstávají z takových hnilých látek. A právě z látek

těch ty nejošklivější i nejsmrdutější, t. hnijící látky dusičnaté,

jsou na naše pole a zahrady ty nejvydatnější budidla úrody (ty

nejlepší mrvidla).

§. 428.

Tvoření sanytru. Pokus. Mouku z lněného semena

směsme s dřevěným popelem, pískem a vápnem, a smíšeninu tu
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nechme letního času několik měsíců ležeti na povětří, častěji ji

vodou pokropujíc a míchajíc. Vyloužíme-li prošlým časem smí

šeninu tu horkou vodou, a luh ten pak odkouříme, vyrašej se

z něho, an stydnouti bude, sloupkovité hlatě, které, natrousíme-li

jich na žeřavé uhlí, budou živě praskati; jest to sanytr (§. 179.).

V mouce z lněného semena, t. v jejím bílku jest dusík:

dusík ten urušuje se nejprv v čpavek; za přítomnosti však moc

ných žířenů ruší se dále, chápajíc se kyslíku vzduchového: vodík

jeho snímá se s kyslíkem u vodu, a dusík s kyslíkem v dusnovku,

kterážto pak s draslenem a vápněnem se slučuje.

Ze čpavku = D V3

a kyslíku = K* K*

povstane dusnovka a voda = DK* + 3VK.

Podobným způsobem plodí se sanytr často i v orné půdě,

odkudž se pak dostává do rostlin. Známo je, že některý tabák,

když se kouří, prská: to nebývá od toho, žeby snad sanytrem

byl pácován, sanytr ten je obyčejně už ze země, kde tabák vy

rostl, to ze země silně pohnojené. To samé možná pozorovati

i na cukrové řípě, jestliže se k ní silně pohnojilo. Tak i blín

a durman (panenská okurka), rostoucí bujně na rumovištích,

prskají, dáme-li je uschlé na žeřavé uhlí.

§. 429.

Že dusičnaté látky za přístupu vláhy a vzduchu tak snadno

se porušují, není těžko si vysvěliti: každá dusičnatá látka je

složena z patera, ba i šestera prvin, a prvkové od každé jsou

opět ve svých slúžkách velmi množiti. A čím množitější nějaká

slúže (neb ústrojí), tím je porušlivější.

Ruší-li se dusičnatá látka, a je při tom ve stýku s nějakou

látkou bezdusičnou, toť i tato od ní se nakažuje a ruší se s se

bou. Nákazné či přímětné toto rušení je v mnohém ohledu ne

málo důležité, to zvláště při rušení cukru, totiž při kvašení te

kutin cukernatých, o čemž v následujícím oddílu šíře promluvíme.

Doklady o látkách bílkovitých

(b í l k u, tv a roh u, m a zku).

1) Látky bílkovité vyznačují se tím, že kromě uhlíku, vo

díku a kyslíku zavírají v sobě též dusík a síru.

2) Pro svou mnohosložnost porušují se velmi snadno

(kvašení, hnití). -

3) Zastanou-li se za svého rušení s jinými živočnými látkami,

jsou příčina, že i tyto se rušejí (kvasejí, hnijou atd.).
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4) Jedna každá rostlina zavírá v sobě, třebas jen po skrovnu,

alespoň jednu z dusičnatých látek; z toho lze posouditi velikou

důležitost týchž látek.

5) Důležitost ta záleží beze vší pochybnosti v tom, že jimi

vzrůst a výživa zvířat se prostředkuje.

VI. Proměňování cukru v líh (kvašení).

§. 430.

Pokus. Lot medu rozmíchejme s 8 loty vody, a k mícha

nině té přidejme trochu narušeného onoho mazku neb tvarohu

(z pokusu §. 427.), načež smíšeninu postavme na mírně teplé

místo (18–24° C.): nepostaneť dlouho, a tekutina začne se kva

siti a přitom hojnost plynu vydávati.

Učiníme-li pokus ten v láhvici s na

sazenou trubkou, k níž sme založili

sklenku, naplněnou vodou, můžeme

plyn ten schytati. Plyn ten jest

uhelka.

Ustane-li vyvíjení plynu, a te

kutina chutná dosud sladce, při

dáme ještě malou trochu onoho

mazku, čímž kvašení na novo se

povzbudí. K závírce zmizí všechna sladkost, a tekutina nabyla

chuti jako po kořalce, chuti líhovité. Vykvašená tukutina slove

medovina či medovec; na místo cukru je v ní líh, a ten je pří

čina, že kvašená medovina opíjí. Z onoho mazku nalezne se

na dně malá část, proměněna v pohnědý kal.

Tak jako mazek působí každá jiná rušící se látka dusičnatá,

na př. starý sýr, zahnívající maso, krev atd.; nejúčinnější ze

všeho jest však narušený mazek ječný, jehož se nabývá jako

kromní zplodiny při vaření (kvašení) piva. Nazýváť se vůbec

droždí čili kvasnice.

Pokus. Učiňme ten samý pokus, leč s tím rozdílem, že na

místo mazku přidáme k medové oné vodě na lžičku kvasnic :

kvašení bude tu mnohem čilejší i pořádnější.

§. 431.

Změna, s nížto se tudy cukr potkává, dá se velmi dobře

seznati z poznamův jak cukru tak i líhu a uhelky,

1 slúč medu neb drobkového cukru sestává z U"K"V";

z toho se zplodí 1 slúč líhu = U*K*V*,

a 2 slúči uhelky = U*K* = 2UK*.
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Sečteme-li slúči líhu a uhelky dohromady, máme z nich

opět slúč cukru. Cukr rozlučuje se tedy kvašením v líh

a uhelku.

drobkový cukr líh uhelka

Obě ty látky nebyly dříve hotové v cukru, povstalyť teprv

za zvláštním urušením jeho – zvláštním proto, že toliko v cukru

samém se dálo. Přidané kvasnice byly sice původem urušení

toho, ale jimi se cukru nic neodňalo ani nepřidalo. Působení

kvasnic i vůbec působení každé nákvasy je podobné tomu, jako

kde sirnovkou působil se ze škrobu cukr (§. 408.). Od sirnovky

liší se však nákvasek ve svém působení tím, že sirnovka zůstává

přitom nezměnitá, kdežto nákvasek mezi kvašením se mění. Při

kvašení máme tedy dvojí změnu, postupující vedlé sebe: 1) změnu

dusičnatého nákvasku, 2) změnu bezdusičného cukru. Nákvasek

začíná, a cukr jde za ním; podobnoť to jako octne-li se zdravé

jablko vedlé hnijícího: zdravé chytí též hnilinu.

Pokus. Na místo roztoku medového vezměm roztok bílého

cukru a přičiňme k němu kvasnic: kvašení nastane tu teprv po

zději; třtinový cukr musí se dříve přeměniti v cukr drobkový,

pak teprv může rušiti se v líh a v uhelku. Přeměna ta stane se

prostě tím, že si třtinový cukr přiloučí jednu slúč vody; z třti

nového cukru = U*V*K* a 1 slúči vody povstane U"V"K" čili

cukr drobkový.

V í n o.

§. 432.

Všeliké sladké rostlinné šťávy neb mízy dávají se

samy od sebe v kvašení, aniž je jim třeba jaké kvasící pří

sady; nebo v nich je vždy cukr a k tomu nějaké dusičnaté látky,

buď bílku, tvarohu nebo mazku.

Pokus. Vytlačenou z mrkvi čerstvou mízu dejme v teplotu

as 20–25° C.: míza začne dost brzo se pěniti a kvasnice vy

rážeti, při čemž se pomalu promění v tekutinu líhovitou (víno

mrkvové, mrkvák).

Takovým během hotoví se z rybízu neb ze srstek (angreštu)

víno rybízové neb srstkové; z jablek jablčák, z třešní kvašením

a potomním přetažením třešňovice (třešňová kořalka); z cukrové

šťávy kvašením a potomním přetažením rum atd.

Nejznámější z toho všeho jest kvašení šťávy hroznové a

zplodina z toho: víno. Vytlačená z hroznů šťáva sleje se do
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sudů, a tyto se nechají ležeti ve sklepě. Ješto ale ve sklepě je

chladno, jde tu kvašení velmi zdlouhavě před se, tak že teprv

v několika měsících se odbude. S kvasnic se pak mladé víno

stáhne do čerstvých sudů. Že však ale mladé víno má v sobě

ještě něco cukru a dusičnatiny, tyť tedy ještě dále se urušují

(víno se dokvašuje). Při hotovení červeného vína dává se

vytlačená z černých hroznů šťáva i se slupkami a sťopkami do

hromady kvasiti; ze slupek dostává víno své červené barvy, a ze

sťopek a jadýrek tříslovky; od této pochází pak oblíbená jeho

svíravá chuť. Pěnivého (Šampaňského) vína nabývá se tím, že

mladé víno stáhne se do láhví a zde dobře zatkané se nechá,

aby se dokvasilo; plodící se přitom uhelka zachová se ve víně.

§. 433.

Vinné hrozny, rostoucí v méně teplých krajinách, na

př. na Rejně, v Rakousích neb u nás, mají v sobě v poměru

více dusičnatiny a vinné soli nežli cukru. Dobyté z nich víno

má odtud svou zvláštní chuť a vůni. Chuť není sladká, protože

obsažená v nich dusičnatina je víc než postačitelná, aby všechen

cukr urušila. Vůně pak je zvláště příjemná; původem vůně té je

jistá prchavá látka, jménem tresť vínovonná (Oenathäther), plo

dící se mezi kvašením za hojné přítomnosti vinné soli.

Jinak ale je s hrozny rostoucími v krajinách teplejších,

jižních, na př. v Řecku, Španielích, Portugalích a dílem i v Úhřích.

Působením vyšší teploty plodí se tu v hroznech mnoho cukru,

za to ale méně vinné soli i méně dusičnatiny. Dusičnatina ta

nestačí, aby všechen cukr ukvasila v líh, část cukru ostane ne

zkvašena, a víno chutná odtud sladce. Poněvadž mimo to není

ani dost vinné soli, proto se nezplodí žádná vínovonná tresť

(éther), a víno takové je tedy bez vůně.

§. 434.

Pokus. Dá-li se víno do křivule a při mírném záhřevu se

přehání, přejde nejprv líh, jakožto prchavější, a s ním vinná

tresť. Tím způsobem nabude

se líhoviny velmi příjemně vo

nící, jíž se v obchodu říká

kognac (vysl. koňak), sprit

neb Franzbranntwein (fran

couzská kořalka). Ve vinných

krajích obracejí k tomu oby

čejně vinné mláto neb vinné

kvasnice, pozůstávající v sudě,

když víno se stáhlo; kvasnice ty chovají v sobě nemalé množ

ství vína, to jest: jsou ním napité.
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P i V O.

§. 435.

Kromě vína jsou pivo a kořalka ty nejobecnější kvašené

(líhové) nápoje. Hotovení jejich liší se od vína tím, že na ně

nebere se látek, v nichž už je hotový cukr, alebrž látek škrob

natých, jako: ječmene, pšenice, žita, zemáků atd. Škrob však

nedá se rovnou cestou urušiti v líh a uhelku; aby se z něho

líhu dobyti mohlo, musí dříve obrácen býti v cukr. A to se

děje pomocí sladoviny, slad se totiž ve stírací kádi namočí a

zapaří (§. 410.).

Pokus. Na lot rozmačkaného sladu, nalejme smíšeninu ze

3 lotů studené a 4 lotů vařící vody, a tak to postavme na

několik hodin na teplé místo, kde by bylo borka mezi 65–70°C.

Nabudeť se sladké břečky, v níž je klej a cukr a k tomu i něco

mazku, jenž se při tom byl rozpustil (sladké pivo). Břečku tu

protlačíme skrze klůcek a pak nějakou chvíli vaříme, až se učistí

a prohlídne. Na to ji necháme schladnouti až na 30°C., a do

dáme k ní na lžičku kvasnic: v krátce začne se bouřiti; za

několik dní se ale opět učistí. Vykvašená a učištěná ta tekutina

jest pivo. Tím způsobem robí se bledé, nehořké pivo. Přidá-li

se k sladkému pivu mezi vařením chmele, rozpustí se z něho

vonná hořká jeho látka (chmelovina, lupulin), a pivo nabude

chuti příjemnější i větší trvanlivosti.

§. 436.

Při tomto způsobu kvašení (na svrchní kvasnice) je

zvláště znamenito veliké množství kvasnic, co tudy se utvořuje.

Kvasnice ty pocházejí z mazku, v ječmeně obsaženého, jenž

v zápaře se byl rozpustil a při kvašení pak ve způsobě neroz

pustných kvasnic vyráží. Kvasnice vyrážejí nahoru, protože je

vyvinující se uhelka s sebou podnáší; je-li sud plný, vyrážejí

kvasnice z díry ven a přetekají. Kvasnice ty jsou to nejlepší

kvasidlo; nabyté naší zkouškou (z 1 lotu sladu) kvasnice sta

čej, aby se jimi břečka z celé libry sladu dokonale vykvasila.

Nákvasní jejich moc tratí se však, dají-li se zprudka vyschnouti

nebo zvařiti anebo se hodně rozetřou; taktéž se ztratí moc

jejich, přičiní-li se k nim látky, hnitbě odpírající, na př. líhu,

dřevného octa, sirnatky, prchkých olejů atd.

Pozorujeme-li svrchní kvasnice zvětšovacím sklem, nalezáme,

že se skládají ze samých drobounkých buňčiček, podob- 2A6"

ných buňkám čili prvotním sklípkům rostlin. Podobné jest

také rozmahání či rostění jejich: ke každé buňce starých 4:

kvasnic nasazují se nové buňčičky na způsob pupenců. “

Buňky ty jsou duté, naplněné mokem dusičnatým, kterémuž

vlastně nákvasní moc kvasnic přičísti třeba.
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Mladé pivo drží v sobě ještě něco cukru i mazku rozpu

štěných, proto se pak v sudech ještě dokvašuje. Stáhne-li se

mladé pivo do láhví a dobře zatkané nechá se ležeti, tuť uhelka

nemohouc ucházeti, zadržuje se v pivě, a pivo takové pak silně

se pění (pivo pluckové).

- Však ale ani druhým tím kvašením všechen mazek zúplna

se nevykvasí, a následek toho je, že pivo takové (na svrchní

kvasnice) ruší se pak za přístupu vzduchového ještě dále; a

však zdeť to už více není líh, co dalším tím rušením se plodí –

co líhem státi se mohlo, to se ním už stalo – nyní dochází

na líh samý, ten působením oné dusičnatiny ruší se dále –

v ocet; pivo kysne.

Pokus. Opětujme předešlý pokus, leč s tím rozdílem, že

k mladému pivu nedáme dříve kvasnic, až když pod 10° schladlo,

načež je odstavíme někam do chladného místa. Zde nastane

též kvašení, ale velmi zdlouhavé, trváť to týdně, ba měsíce,

prvé než se ukončí. Uhelka bude při tom jen v malounkých

bublinkách se vyvíjeti a kvasnice budou se osazovati na dno

(kvašení na spodní kvasnice). Takto vyrobené pivo má

v sobě pak sotva jaké známky mazku neb kvasnic a drží se

proto třebas kolik let, aniž zkysne; mimo to je též bohatší na

uhelku nežli pivo na svrchní kvasnice; neboť tím, že tak za

chladna se kvasilo a uhelka z něho jenom nenáhle se vyvíjela,

více se jí v něm zadržalo. Způsobem tím vařej se všecka piva

silnější (ležák, bavorské pivo). Osazující se při tom na dno

husté kvasnice jsou arci též s to, aby cukr ke kvašení přivedly,

ale účinnost jejich je daleko zdlouhavější i slabší nežli pěnitých

svrchních kvasnic.

§. 437.

Následující sestavení okáže nejlépe zvláštnosti obou těch

kvasebních způsobův.

Na svrchní kvasnice na spodní kvasnice

: a) kvasí se pivo za teploty 12 kvasí se pivo za chladna

až 20° C.; 5–10° C.;

b) vykvasí se zčerstva (ve 3–4 kvasí se zdlouhavě (v 6–8

dnech; nedělích);

c) kvasnice se nedokonale vy- kvasnice se dokonale vymísej

mísej vyražením na vrch; osazením na dno;

d) svrchní kvasnice jsou lehké, spodní kvasnice jsou husté,

pěnité; těžké;

e) svrchní kvasnice silně na- spodní kvasnice slabě na

kvašují; kvašují; -

f) na svrchní kvasnice pivo drží na spodní kvasnice pivo drží

méně uhelky; více uhelky;
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g) na svrchní kvasnice pivo brzo na spodní kvasnice pivo ne

kysne; snadno kysne;

h) na svrchní kvasnice hotoví se na spodní kvasnice silné

jen slabé pivo; pivo;

i) snížením teploty může svrchní zvýšením teploty může spod

kvašení proměniti se v spod- ní kvašení proměněno býti

ní; ve svrchní.

Pokus. Odměřme nebo odvažme jistou míru piva a pře

tahujme ho (§. 434): nejprv přejde uhelka a líh, ku konci

bude přecházeti pouhá voda. Tekutý zbytek z toho slejeme na

mističku a dáme na teplé místo, aby vyschnulo: vyschneť

v látku hnědou, beztvárnou (výtažek pivní, Bierextrakt). V látce

té je hlavně klej, cukr a hořkno chmelové. Přezvíme-li

nyní sílu a množství nabytého líhu a výtažek onen odvážíme,

máme ty dva nejhlavnější kusy, z nichž lze posouditi povahu i

dobrotu nějakého piva.

K o ř a l k a.

§. 438.

Hotovení kořalky shoduje se tak dalece s hotovením

piva, že k jednomu i k druhému berou se látky škrobnaté, a

škrob ten že před kvašením musí teprva v cukr proměněn býti.

Proměna ta děje se vystřením neb zapařením, to za působením

sladoviny. K tomu konci smíchají se uvařené neb rozstrouhané

zemáky aneb ječná tluč (šrot) s rozmačkaným sladem a horkou

vodou na kaši, a kaše ta se zachovává tak dlouho při teplotě

70° C., až škrob její úplně zesládnul; na to se k sladké té zá

pařce, když povychladla, přidá kvasnic (svrchních) a nechá kva

siti. Ukvašená zápařka hodí se pak na kotel a líh její se pře

hání, t. odměšuje se od látek neprchavých (slupek, mazku,

sklípna atd). Pozůstatky ty slovou výpalky; potřebujeť se jich

ke krmení dobytka.

V dřívějších časech měli na pálení kořalky jednoduchých

kotlíkův, čímž nabývali jenom řídké kořalky, obnášející v sobě

toliko */, líhu a */, vody; nyní však, co se k tomu cíli po

třebuje složitých apparatů, nabývá se kořalky ještě jednou tak

silné (líhu). Na čemže působnost apparatů těch se zakládá, vy

rozumíme z následujících pokusův. -

§. 439.

- Zesilování kořalky. Pokus. Do prostranné baňatky

dejme 6 lotů obyčejné kořalky a přehánějme zpovlovna do
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druhé láhve až na polo

vic; druhou tu láhev po

stavili sme do studené,

nejlépe ledové vody nebo

do sněhu. Měla-li ko

řalka 30°, budou pře

tažené z ní 3 loty míti

na nejmíň 50°. Líh je

prchavější nežli voda,

on přechází tedy nej- |

prv, spojen s trochou

vody; větší část vody+

ostane v baňatce, a s ní

i kořaleční olej (Fuselöhl), bylo-li ho v kořalce.

Pokus. Založíme-li mezi baňatku a jímací láhev u prostřed

ještě jinou láhvici, na př. větší opodeldokovou – způsobem zde

vyobrazeným – toť, budeme-li jako prvé přetahovati, budou se

líhové páry srážeti nejprv v prostřední láhvi. A poněvadž láhev

tato není zchlazována, přijde ushromáždělý v ní líh pomalu do

varu, a páry jeho budou přecházeti i srážeti se v láhvici po

slední, zchlazované. Tím způsobem nabude se líhu ještě silněj

šího, nejsehnanějšího (70–80°), kdežto v prostřední láhvici zů

stane jen slabý líh (as 50°) a v baňatce toliko vodnatá břečka.

Kdybychom byli skrze korky obou prvních nádob zapustily

dva teploměry, tak aby až dolů do tekutiny sahaly, byly bychom

spatřili, že v baňatce vaří se kořalka z počátku při 85°, ku

konci pak při 95–100° C.; v druhé pak nádobě že se začíná

vařiti při 80° a končí s 85–90°C. Viděti z toho, že, čím líha

tější tekutina, tím spíše t. při nižším horku se vaří. Nejsilnější

líh vaří se už při 78°, tedy o 22 stupňů spíše nežli pouhá voda.

§. 440.

Pokus. Do baňatky zapusťme hezky prostrannou trubici,

která je tak ohnuta, že prostředním svým dílem jde trochu na
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horu, jakož to přiložený

výkres ukazuje. Začína

jíc od b, je trubice ta

ovinuta navlhčeným kno

tem, jehož konec u a

dolů visí. Pod a je okolo

trubky otočen kousek

soukenného okrajku, na

pustěného několika kap

kami dřevěného oleje,

to proto, aby od knotu

voda nemohla na ba

ňatku stékati. Nyní vy

hřívejme jako prvé 6 lotů kořalky; mezi výhřevem však pou

štějme pořád studenou vodu u b na knot, tak aby líhová pára

cestou se poněkud zchlazovala. Pod knot podstavme nějakou

nádobku, by do ní zteplelá voda stékati mohla. Usebralo-li se

v jímadle as za 2 loty, přestane se vyhřívati. Tím způsobem na

bude se též silného líhu, neboť slabým oním zchlazením srážela

se hlavně jen těžší vodní pára; líhová pára však jakožto méně

srážlivá docházela do jímadla. Srážející se cestou pára vodní

stékala zase nazpět do baňatky.

Způsobu toho používá se s výborným prospěchem ve vel

kém u vínopalství. Nástroj k tomu sloužící jmenujou talíře

(Beckenapparat, Deflegmator); talíře ty jsou díl, poslední díl vel

kých pálenických apparátů: prvé než líhová

pára dostane se do chladící kádě (do hadu),

musí projíti skrze ty talíře. Zde jsou talíře

ty jakž takž vyobrazeny: každý talíř je

uvnitř na dvé dutý, šipky ukazujou, kudy

páry procházejí. Navrch na každý talíř

pouští se studená voda, aby se zchlazo

val. Tím způsobem nabývá se líhu 70 až

80stupňového, kdežto s jednoduchým ko

tlem nenabylo by se než jen asi 30stupňového.

§. 441.

Během tím dobývá se líhu nejenom silnějšího ale i

čistějšího. Kvašením totiž plodí se z obilí a ze zemáků kromě

líhu též něco kořalečního oleje (jenž jest to, co z kořalky tak

nepříjemně páchne), a mimo to plodí se též něco octa. Ocet

i olej onen jsou méně prchlavé nežli líh; při mírném onom

schlazování srážejí se tedy jejich páry z většího dílu, a stekají

se sraženou spolu vodou zase nazpět. Pozůstávající tedy v ap

parátu břečka jest smíšenina vody s trochou líhu, kořalečního

oleje a octa.
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Úplně od kořalečního oleje dá se líh však jenom tím oči

stiti, že k němu přidáme nově páleného dřevěného uhlí, a ne

chavše jej tak nějaký čas státi, s něho jej pak zcedíme anebo

ještě lépe: jej pálením na novo přetáhneme. Olej onen zůstane

uvázlý v dírkách uhlí (§. 84.). Ještě prospěšněji jest, hned při

jednom, když se pálí, takové učištění způsobiti – to tím, že

líhové páry, když skrze talíře byly prošly, procházejí skrze

nádobu, naplněnou dřevěným uhlím, a odtud teprv do chladnice

se pouštějí.

§. 442.

Podobným způsobem, jako se u nás kořalka pálí z obilí

a ze zemáků, pálí se v Indii z rejže: rejže se zapaří, dá kva

siti a pak se pálí; přísadou semena palmy katechuové nabývá

dobytá z toho kořalka své zvláštní, rumu podobné chuti i vůně.

Rejžová ta kořalka slove arrak.

§. 443.

Všeliký kvašený nápoj drží v sobě líh; z líhu pochodí

opojná moc jeho. Míra líhu jest však v takových nápojích velmi

rozdílná. Následující sestavení rozdílnost tu ukáže.

čistého líhu

Ve 100 měrách obyčejného piva jest . . 1*/,– 2 míry

33 ležáku . . 3 – 5 měr
33 3) %

% 33 „ porteru „ . . 6 – 8 »

33 % % vína 33 10 – 15 »

39 33 „ vína Madeirského „ 18 – 24 „

33 % „ kořalky „ . . 40 – 45 »

39 % „ likéru „ . . 45 – 50 »

33 % „ rumu a araku 33 50 – 60 „

20 % 33 silného líhu 33 60 – 70 »

30 % 3) přetaženého líhu „ 70 – 75 „

33 % 33 nejvýš přetaženého „ 86 – 90 „

L í h.

§. 444.

Líh bezvodý. Kvašení cukrových moků je posud ta

jediná cesta, kterouž se líh dobývá. Kterakže zplozený líh se

odděluje, kterak se zesiluje a učisťuje, bylo už v předešlém

pověděno. Dějeť se částečným přetahováním anebo částečným

zchlazováním: líh jakožto prchlavější obrací se v páru snáze,

aniž se tak snadno sráží jako pára vodní. A však přes to přese

všecko nelze přec všecku vodu z líhu odmísiti, neboť */,o vody

drží líh tak pevně, že mu ji nelze ani žádným přetažením ani
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jakým schlazením odejmouti. Chtíce tedy nabyti líhu, vody zcela

prostého, nezbývá, než chopiti se jiného prostředku, kterýmž

by se toho docílilo. A toho se docílí přísadou látky takové,

kteráž k vodě je družebnější nežli líh a pojmouc ji drží ji tak

pevně, že při varu líhovém nemůže s sebou v páru se obrátiti.

A látka taková jest pálené vápno.

Pokus. Nasypme do baňatky 2 loty páleného vápna, roz

tlučeného na drobné kousky, a na to nalejme 2 loty nejsilnějšího

líhu: baňatku spojíme pak, jako při pokusu §. 439. sjímadlem

a necháme to tak asi den pokojně státi. Vápno sloučí se po

malu s vodou, obsaženou v líhu (vápno se uhasí) a líh zůstane

bezvodý, načež se slabým výhřevem, nejlépe ve vodní lázni

(výkr. v §. 118.) přetáhne. Bezvodý ten líh slove též líh

sam o pouhý neb prostočistý.

K takovému přetahování nesmí se však nádobí prvé snad

vodou vypláchnouti, to se musí státi silným líhem; neboť z vody

by snadno něco v nádobě uvázlo, a líhu nenabylo by se pak

bezvodého nébrž vodnatého.

§. 445.

Vlastnosti líhu. Líh jest chuti palčivé a vůně pronikavé,

příjemné. Silný líh, především bezvodý, působí jedovatě přišed

do života. Rozředěný však, jak známo, občerstvuje i opíjí.

Samočistý líh nebyl posud nikdá, ani zimnem – 100°

přiveden k tomu, by zmrznul. Proto se hodí výborně na ho

tovení teploměrův, jimiž je měřiti vysoká zimna. Z té příčiny

koná líh též dobrou službu při osvětlování plynem, to času zi

mního, aby z plynu osazující se v trubách voda nezamrzla a

truby se tudy nezacpaly. Svítiplyn totiž, vycházející z plyno

jemu, pouští se skrze líh, čímž se mu jednak přimíšená vodní

pára odejme, jednak ale i něco líhové páry se sdělí. Srážející

se pak z toho po trubách tekutina má v sobě tolik líhu, že

mrazem naší zimy neztuhne.

Nechá-li se líh státi v otevřené nádobě, líh jeho větrá

čerstvěji nežli voda. Silný líh táhne mimo to i vláhu z povětří

do sebe. Tím se dá vysvětliti, proč každý líhový mok, stojí-li

v otevřené nádobě, slábne i vodnatí. Líhové kahany pamatují

dost často začátečníka na ten účinek: knot nechce chytit, stál-li

nějaký čas na povětří nepoklopen; proč? líh z knotu vyvětral,

a vodnatina ostala.

O vaření a přetahování líhu byla už řeč v §. 439. a

440., o jeho hoření v §. 97. Líh chová v sobě tak málo uhlíku,

že při jeho pálení žádný kopet se neplodí; proto také líhový

plamen svítí jen slabě. K pálení je nejlepší líh ten, jehož síla

je 75° až 80° (Tralles). Vezme-li se slabší, nestráví se při ho

ření všechna voda, pozůstane tedy něco neshořalé vodnatiny.

22
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§. 446.

S vodou dá se líh v jakékoliv míře mísiti; v té míře

však, jak má v sobě víc vody, stává se těžším. Ve větší neb

menší tíži té máme tedy snadný i jistý prostředek k seznání

menší neb větší síly líhu. Seznávání takové děje se nejpo

hodlněji pomocí mořidla (stupňové váhy, Aräometer, Spiritus

wage). Osobitá tíže (hmotnatost) samočistého líhu jest 0,792,

t. j. nádoba, do níž by se vešlo 1000 gramů neb lotů vody, do

té vejde se jenom 792 granů neb lotů samočistého líhu. Líh

jest tedy as o '/, lehčí nežli voda. V samočistém lihu

zapadne nořidlo až ke stupni 100°, kdežto v čisté vodě

zapadá toliko k začátku svých stupňů, k stupni 0.

Nejobyčejnější takové váhy na líh jsou od Tralle s'a

a Richter'a; jedna od druhé se však silně liší. Tralles

(vysl. tral) stanovil stupně své váhy tím, že vodu s líhem

mísil podlé míry; Richter však ji na to mísil podlé

váhy. První na př. jmenuje 50stupňovým líh ten, jejž

způsobil smíšením 1 míry samočistého líhu s 1 mírou

vody; poslední však jmenuje 50stupňovým ten, jejž způ

sobil smíšením 1 libry samočistého líhu s 1 librou vody.

V této poslední smíšenině jest arci více líhu nežli v první,

neboť 1 libra líhu má větší objem (větší míru) nežli 1 libra

vody. Tím se dá také vyložiti, proč jeden a týž líh uka

zuje na Tralles'ovém mořidle více stupňů (větší sílu) nežli

na Richter'ovém. Richterovu mořidlu stojí velmi blízko

nořidlo Stopaniho, jehož se dříve mnoho užívalo.

Smísíme-li dohromady 50 měr líhu a 50 měr vody, ne

bude smíšenina ta obnášeti 100 měr, nebrž jen asi 97. Smí

šenina se smrštila, podobně jako i sirnovka a voda se smrští,

jestliže dohromady se smísily. Odtud pochodí také záhřev, jejž

je pozorovati, když líh s vodou se mísí. Věc ta je v peněžitém

ohledu důležitá, již by prodavač i kupec znáti měl: kořalka

hotoví se teď nejvíce ze silného líhu, jenž vodou se ředí; a

líh neb kořalka prodává se na míry; koupí-li tedy kdo líh už

smíšený, koupí ho více, nežli kdyby byl koupil čistý líh a sám

si jej pak mísil.

§. 447.

Líh slouží tak dobře k rozpouštění rozličných věcí jako

voda. V líhu rozpouštějí se nejenom mnohé věci, které i ve

vodě se rozpouštějí, na př. tříslovina, cukr a j., ale v něm se

rozpouštějí mnohé věci, které ve vodě dokonce se nerozpouštějí

aneb jen málo, na př. pryskyřice, prchké oleje a j.

Pokus. Vezměm dvě sklenky, do každé nasypme kvintlík

roztlučených duběnek a nalejme na ně do jedné sklenky 2 loty

vody a do druhé sklenky 2 loty líhu; obě ty sklenky považme
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vlhkou mazdrou, do níž sme jehlou několik dírek napíchali a

postavme je na několik dní na teplé místo. V jedné i druhé

sklence nabudeme moku tmavě barevného, na okus svíravého,

jejž zcezením učistíme. V moku obojím nachází se rozpuštěná

tříslovka. Chováme-li oba delší čas, začne vodný mok se po

malu rušiti, popínajíc se plísní; líhový mok ale bude se držeti,

neboť líh jeho brání hnilému rušení.

Pokus. Tím samým během učiňme si skořicový mok,

to z kvintlíku utlučené skořice a z vody. Mok z toho bude jen

málo barevný; postavíme-li jej na teplá kamna, zaschne zcela,

že z něho nezbude než jen trocha bezchutné klejoviny. Kdy

bychom na klejovinu tu nalili vody, ona se opět lehko rozpustí.

Nalijeme-li teď na pozůstalou skořici líhu a necháme tak ně

kolik dní na teplém místě močiti, nabudeme z toho moku tmavo

hnědého, ohnivého, kořenného, svíravě chutnajícího (tinctura).

Odkouříme-li moku toho trochu až do suchosti, vybude látka

hnědá, lesklá (pryskyřice), již nelze ve vodě rozpustiti, která

však v líhu se rozpustí. Kromě mnohých jiných látek roz

pustila se tedy ze skořice ve vodě hlavně klejovina, v líhu

hlavně pryskyřice (a prchký olej).

Příklady ty stačej, aby ukázaly, jak mnohonásob dá se líhu

použiti k rozpouštění i k uchování rozličných věcí. Z líhových

takových roztoků jsou nejznámější:

a) tinktury v lékarnách čili moky a výtažky líhové z roz

ličného lekařského koření;

b) lakové pokosty (Lackfirnisse) truhlářské, roztoky to pry

skyřic v líhu;

c) voňavé vodičky, na př. vodička Kolínská, líhové to roz

toky prchkých olejů;

d) likéry (rosolky) cukrem oslazené, líhové roztoky prchkých

olejů (kmínového, mátového a j.) anebo hořkých, vonných

látek (pruškvorce, hřebíčku, pomorančové kůry a j.).

Z mnohých změn, s nimižto se líh potkává, jsou zvláště

dvě důležitými, t. změna líhu v tresť a změna jeho v ocet.

22*
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VII. Proměna líhu v éther (tresť).

§. 448,

Světek (elayl). Pokus. K 1 lotu silného líhu přidávejme

po malounku, pořád při tom míchajíce (viz §. 67.), 4 loty bílé

sirnovky. Povstávající tudy záhřev jest ještě větší nežli při

míšení sirnovky s vodou. Když smíšenina vystydla, vleje se do

baňatky, a v pískové lázni se vyhřívá, zpočátku jen pomalounku,

aby nepřekypělo, později trochu silněji. Ploditi se bude větřina,

# která obyčejným způsobem schytá se v láhve, na

plněné dříve vodou. Zapálíme-li větřinu tu v láhvi

a honem vody doléváme, bude hořeti jasným plame

nem. Větřina ta jest svítiplyn, ale svítiplyn poněkud

jinačí nežli ten, jejž sme v prvějším seznali; poznam

jeho jest U*V* a jméno světek čili elayl. Původ

svůj vzal z líhu, jenž se byl rozrušil ve světek

a vodu; voda sloučila se s pozůstalou sirnovkou.

Z líhu stal se světek a 2 vody.

Kromě toho plodí se při tom též něco sirnatky a uhelky,

z nichž první je velmi lehko seznati čichem. Obě tvořej se

tím, že uhlík od jedné části líhu odjímá sirnovce část jejího

kyslíku, čímž tato snižuje se v sirnatku, onen pak se povyšuje

v uhelku. Aby se světkový plyn od obou očistil, třeba jej prvé

než se schytá, vésti skrze vápennou mléč.

V německém slove ten plyn též öhlbildendes Gas, t. plyn

olejotvorný, protože sloučiv se s chlorovým plynem dává teku

tinu oleji podobnou, kteráž rovně jako olej ve vodě se roz

pouští.

§. 449.

Ether sirnovčený. Pokus. 2 loty silného líhu smíchejme

se 2 loty bílé sirnovky, tenkráte ale beze všeho schvalního

schlazení nádoby studenou vodou, neboť právě tím, že smí

šenina se zahřeje, pomůže se jí k žádanému sloučení. Že slou

čení takové v skutku se událo, je poznati ze zvláštní, tudy po

vstávající vůně, rozdílné od vůně líhové, a potom také ze změ
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něné (pohnědlé) barvy. Změna, s níž se tu část líhu potkává,

je následující:

|

|

§§ § \§)

VŠS

Z líhu zplodí se - éther 3

(éthylo-kyslen).

Kdežto v předešlém pokuse převládajícím množstvím sir

novky odňalo se líhu z jeho slúči 2 prvky kyslíku a 2 prvky

vodíku, odňalo se mu zde jen polovic tolik, totiž každého je

nom 1 prvek, které dohromady u vodu se sloučily. Odnětím

tedy z líhu (U*V*K*) jedné slúči vody povstala z něho slúč

(U*V*K), jejíž jméno je éther (tresť) anebo ještě zevrubněji

éthylo-kyslen (éthylen), protože se slučuje s kysněmi, rovně

jako nějaký žířen. V nynějším případu nalezá éthylo-kyslen pří

tomnou sirnovku; s touť tedy slučuje se v dvous iran éthy

lenný = Et0. 2SK* + 4VK, zevrub čteno: éthylo-kyslem dva

krát síro-tříkyslý se čtverkou vody. Prostěji nazývá se tatéž

látka éther sirnovčený či sirný.

§. 450.

Dá-li se nabytá před tím tekutina se sirnovčeným jejím

étherem na výhřev, rozruší se v éthylen (éther), vodu a sirnovku.

Pokus. Nalejme tekutinu tu do baňatky a zatkanou opatřme

skleněnou trubkou a jímadlem. Otvor jímadla okolo trubky po

- táhněme mokrou máz

drou, do níž jehlou ně

kolik direk vpícháme.

Nyní baňatku, zasazenou

do pískové lázně, zpo

volna zahříváme, až

zpozorujeme, že teku

tina v ní začíná se vařiti.

Takto ji necháme vařiti,

až asi 1 lot nebo nejvýš

1'/, lotu bylo přešlo. Ne

vyhnutelné je při tom,

- S =tlllllllllllll- - aby jímadlo co nejvíc se

zchlazovalo, neboť shromáždící se v něm tekutina je nad míru

prchavá. Proto je nejlépe, pokus ten v zimě před se vzíti

a jímadlo sněhem obložiti. Dále je třeba na pozoru se míti, aby

k přecházejícím párám anebo pošlé z toho tekutině nepřišlo se

na blíž s ničím hořícím, protože pára i tekutina velmi snadno

se zapaluje. Přetažená bezbarevná ta tekutina je vůně pro

nikavé, příjemné, i nazývá se surový éther.
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Aby se učistil, vleje se do malé láhvičky, k tomu lot vody

a kvintlík louhu draslenného, a dobře se jedno s druhým pro

třepá, na to se zatká a nechá as hodinu pokojně státi, ale

vzhůru dnem. Surový ten éther má v sobě příměsky vody, líhu,

často také, zvláště bylo-li příliš dlouho přetahováno, něco sir

matky. Přímětky ty přidávají se k vodě a k draslenu, s nimižto

tvořej tekutou vrstvu, která jakožto těžší, vespod v láhvičce

se usadí. Nahoře splývá tekutina řiďounká, velmi pohyblivá;

tekutina ta jest éther. Éther vyplynul na vrch, protože je

lehčí než voda a k vodě se chová jako olej, v níž se jen málo

rozpouští. Povytáhneme-li pak zátku obrácené sklenky, můžeme

z ní spodní vodnatou část vypustiti a éther v ní zadržeti. K úpl

nému očištění bylo by však třeba éther ten ještě jednou pře

táhnouti.

Ve velkém dobývá se éther nejlépe tím, že k míšenině

z 9 liber sirnovky a 5 liber líhu pouští se mezi vařením po

kapkách pořád v té míře nového líhu, co étheru přechází. Je

diná libra sirnovky stačí pak, aby víc než 30 liber líhu od 90°

proměnila v éther; a kdyby to byl líh docela bezvodý, dalo by

se ho nekonečné množství v éther proměniti.

§. 451.

Vysvětlení postupu při tvoření étheru. Líh liší se

od étheru jenom tím, že má v sobě o jeden prvek vodíku a

jeden prvek kyslíku, totiž o 1 slúč vody více nežli éther.

Tvoření étheru dalo by se tedy nejprostěji tak vyložiti, jako

by sirnovka pro velikou svou družebnost k vodě odňala líhu

jednu slúč vody, a tento by se tudy stal étherem. A však věc

ta je poněkud složitější. Na cestě z líhu v éther nachází se

podložená sloučenina, a ta jest : dvousiran éthylenný. Dvou

siran ten ukazuje se při výhřevu velmi rozdílně, podlé toho jak

je buď víc neb méně rozředěn. Rozředěn s 6, nejvýš s 8 slú

čemi vody, vaří se smíšenina ta při 140–130°, při čemž se

rozrušuje v éther, vodu a vodnatou sirnovku; první obě prchají

vespolek se neslučujíce, poslední ostává na místě. Více však

rozředěn, to s 9–10 slúčemi vody, vaří se dvousiram ten už

pod 130°, rozpadajíc se při tom v líh a vodnatou sirnovku. Leč

i zde plodí se původně éther a voda, ale ty za svého zárodu

slučujou se opět dohromady v líh. V tomt tedy příčina, proč

při dobývání étheru, ve velkém naposled sirnovka nic ne

účinkuje, totiž když už byla 30krát tolik líhu (síly 90°) v éther

obrátila; pojímajíc z líhu jeho vodu, zvodní tím pomalu tak,

že na 2 slúče sirnovky přijde as 9 slúčí vody; a tuť pak se

výhřevem plodí jenom zase líh.

Podobných příkladův, kde rozdílnou teplotou se družebnost

látek k vodě zvýšuje, snižuje aneb dokonce ruší, měli sme

dosti a v prvním díle naší knihy. -
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§. 452.

Zkoušky s étherem.

1) Pusťme několik kapek étheru na ruku: několik oka

mžení – a éther zmizel, ruka při tom značně ochladla. Ether

je tak větřivý, že se už vaří, dáme-li jej letního času na slunce

(při 35°). Proto je třeba chovati jej vždy v dobře uzavřené ná

době a na chladném místě.

2) Omočme dřívko do étheru a druhé do líhu, a přitkněmež

obě k hořící svíčce: éther i líh chytěj, éther ale bude hořeti

daleko bystřeji, plamenem jasnějším, osazujícím něco koptu. Pří

čina větší jeho jasnosti jakož i jeho koptu záleží ve větším

množství obsaženého v něm uhlíku. Dění ostatně je při tom

to samé jako při pálení líhu; éther urušuje se tu rovněž

v uhelku a vodu.

3) Pustíme-li několik kapek étheru do sklenky a v ně

kolika okamženích, kde všechen éther se byl v páru proměnil,

přiblížíme se s hořící loučkou, bouchnouc pára se vznítí. Éthe

rová pára, smíšená se vzduchem dává bouchavý plyn, po

dobně jako plyn vodíkový nebo plyn bahní. Tím způsobem

stalo se už mnoho neštěstí, že se vstoupilo se světlem do ko

mory, kde nějaká nádoba s étherem se roztloukla a éther svou

párou komoru vyplnil.

4) S líhem dá se éther v jakékoliv míře smíchati. Jedna

taková smíšenina je vůbec známá i mnoho užívaná, to pode

jménem Hoffmannských kapek. Jest to smíšenina jednoho

dílu étheru se 3 díly líhu.

5) Na kousinek loje nebo na několik kapek dřevěného

oleje nalejme trochu étheru: obojí ta mastnota se úplně roz

pustí. V líhu nebo ve vodě se nerozpouští. Ether hodí se proto

velmi dobře k rozpuštění a odmísení látek takových, které se

toliko v něm samým rozpouštějí, nikoliv ale v jiných tekutinách.

Kromě mastnot rozpouštějí se v étheru též všeliké pryskyřice

a zejména pružec (kaučuk, gummi elasticum).

Účinnost étheru v tělo lidské neb zvířecí je velmi silná,

opojná. Pára jeho, ydýchána do plic, způsobuje zpitomění, spo

jené s bezcitností. Účinnosti té používá neb používalo se v no

vějším čase na mnoze při lidech, na jejichž těle bylo nějakou

bolestnou operaci předevzíti.

Etheru říká se též sirný éther (Schwefeläther); ale to

nepravě, neboť čistý éther nemá v sobě ani síry ani sirnovky.

§. 453.

Sloučeniny étheru s kysněmi (nafty).

Že éther, ačkoliv nepůsobí žírně, přec se chová jako ží

řen, t. j. s kysněmi se slučuje, bylo už svrchu podotčeno.
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K sloučení jeho však nestačí, aby jen tak zhola s kysní se

smísil; éther se nesloučí s kysní leda jen v tom okamžení, kde

právě se zplodí anebo kde z nějakého jiného sloučení vystoupí;

jak mile však svobodou navětřel, t. nějaký čas pro sebe pobyl,

tu nemá už více žádné chuti s kysní se sloučiti. Etherové ty

sloučeniny jsou vlastně slučany éthylenné. Nejvíce z nich jsou

tekuté, vůně bystré, okřívající. Dobýváť se jich obyčejně vy

hříváním kysně s líhem často za pomoci sirnovky. Zde uvedeme

v krátkosti jenom některé známější sloučeniny étherové.

Octan éthylenný čili éther ocetný (Ét0. 0) jest

tekutina velmi prchavá, příjemně zavánějící, jíž se často v lé

kařství užívá.

Dusičnatan éthylenný čili éther dusičnatý (Ét0.

DK*) voní příjemně jako ovocem, a nalezá se smíšen s líhem

v lékárnách v léku, jehož jméno jest Spir. nitr. aeth.

Ethylo-chloren čili éther solovčený (ÉtCh) je pří

mětkem léku, nazvaného Spir. muriat. aeth.

Víno-vonan éthylenný čili éther vinný (Et0. Oe)

nalezá se ve víně, jsouc příčinou jeho vůně (v jistých vínách).

Maslan éthylenný čili éther máselný prodává se

pode jménem rum-éther čili rum-essenc, i potřebuje se,

aby se líhu dodalo vůně, podobné rumu.

§. 454.

Sadma látek živočných.

Druhdy považovali látky živočné jako bezpostřední slou

čeniny uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku atd., a podlé toho je roz

dělovali na sloučeniny potrojné, počtverné atd. V novějším čase

povstala však domněnka: živočné ty látky že jsou snad po

dobným způsobem sloučené jako látky neživočné, t. j. že v nich

snad je jistá slúč prvků, na př. uhlíku a vodíku, která se chová

jako prvina nebo jako sadno, rovně jako se chovala slúč U*D

(blavek). Domněnka ta se v nejvíce případech co nejkrásněji

potvrdila. Stvrzení to nacházíme zvlášť pěkně na líhu a étheru:

ty tedy nechť sloužej za příklad k objasnění té věci. V líhu,

étheru a sloučeninách jejich nalezáme za základní slúč 4 pryky

uhlíku s 5 prvkami vodíku (U*V*); slúč ta nazývá se éthyl (Ét).

Podlé toho platí .

éther (U*V*K) za éthylen (Et + K);

líh (U*V*K*) za éthylenno–vodan (EtK + VK), éthylen jedno

vodý; f

éther sirnovečný za éthylenno-dvousiran (Et0. 2SK* + 4VK);

éther ocetný za éthylenno-octan (Ét0. 0);

éther solovečný za éthylo-chloren (ÉtCh) atd.
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Jak viděti, živočné ty sloučeniny ukazujou velikou shodu

se sloučeninami živelními, tak že se vespolek velmi dobře po

rovnávati dají. Porovnáme-li éthylovu svojeť se svojetí draslíko

vou, nalezáme, že

draslíku odpovídá éthyl,

draslenu % éthylen (éther),

draslenno–vodanu % éthylenno–vodan (líh),

draslenno-dvousiranu 3) éthylenno-dvousiran,

draslenno-octanu % éthylenno-octan,

draslíko-chlorenu éthylo-chloren atd.
35

Sadna tohoto způsobu, k nimž by i blavek a čpěv připočísti

bylo, nazývají se sadna složitá čili živočná. Ethyl náleží

do řady saden žírotvorných.

VIII. Proměna líhu v ocet.

s. 455.

Pokus. Nalejme do sklenice lot silné kořalky, 6 lotů

říčné vody a k tomu dejme kousek černého chleba, jejž sme

dříve v silném octě namočili, anebo na místo chleba přičiňme

trochu kvasu (nátěstku); na to sklenici přikryjme dírkatým pa

pírem a postavme na teplé místo, kde by bylo teploty as 30–40°.

Líhovitá ta tekutina promění se za několik neděl v ocet. Kdyby

na místo otevřené sklenice byla se vzala láhev a zatkala, byl by

se ocet neutvořil. K utvoření octa je nevyhnutelně potřeba, aby

vzduch měl přístupu, totiž kyslík jeho; kyslíku se při tom mnoho

stráví; plození octa (kysání) není vlastně nic jiného

nežli pokyslování líhu.

Kdybychom při tom chleb nebo nákvasu vynechali, nezplodil

by se žádný ocet. Tak jako cukrový roztok sám o sobě nemůže

proměniti se v líh, nemůže i líh proměniti se sám o sobě v ocet.

Cukr se přijměl ke svému urušení přísadou lehkorušné látky

(kvasnic a j.): to samé činí se i s líhem, aby se v ocet urušil

(pokyslil); za přísadu berou se látky lehkorušné, pokyslé, na př.

chleb, nátěstek, hotový ocet atd. Způsob, jakýmž takové přísady

účinkujou, je zrovna ten samý, jako účinkoval dusíko-kyslen

v olověných komorách při robení sirnovky. Ony pojímají ze

vzduchu kyslík a pouštějí jej rozředěnému líhu; jsou jen po

dávači kyslíku.

Tak jako čistý rozředěný líh mohou i jiné líhovité moky,

na př. pivo, víno, ovocné víno atd., přiloučením kyslíku proměniti

se v ocet; a známé je beztoho, že se jich na to dost často po
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třebuje. Chovají-li moky ty v sobě něco mazku nebo kvasnic,

jako že obyčejně chovají, mohou tytýž zastoupiti místo kysací

přísady; zkysání udá se v nich samo, jestliže mok nechá se

státi v nádobě nedokonale přikryté, za teploty 30–40°C. Nej

snáze zkysá mok, jestliže kysání jeho nastoupí hned za kvaše

ním, odbývaném za vyšší teploty. Proto mívají sládci a vinopal

níci času letního dost nesnází, aby jim kvasící se pivo neb máč

nezkysalo; čemuž arci jenom spěšným i silným zchlazením vy

hověti lze *).

I moky, v nichž není žádného líhu, ale škrobu a cukru,

mohou obrátiti se v ocet, to ale jen tehdá, když ty samé pro

měnily se dříve kvašením v líh. Tím se dá vyložiti, kterak že

hospodář nabude octa, když na slupky a odpadky z ovoce naleje

vody, i nechá nádobu delší čas u kamen státi; tak i proč vařená

jídla, zavařené ovoce časem zkyšou atd. Známo je, že taková

kyšící věc kyne a se bouří: a však bouření takové nepochodí

od toho, že věc kyše čili v ocet se proměňuje, nébrž že teprv

se kvasí, t. líhovatí, neboť zlíhovatění jde napřed před kysáním;

a při líhovatění toliko – plodí se uhelka, která uprchajíc ono

kypění působí; při kysání pak samém, kde už ocet se působí,

tu se neplodí žádného plynu.

§. 456.

Pokus. Nandejme do dvou sklenic snítek a sťopek od ro

zinek, jen tak načechraně, a nalejme na ně vína, piva nebo nej

lépe smíšeniny, způsobené z 1 dílu kořalky, 1 dílu piva a z 6 dílů

vody; jednu sklenici nalejme plnou a druhou jen do polovic.

Obě ty sklenice dejme na teplé místo a každého dne je jednou

neb dvakrát přelejme, tak aby každá sklenice byla po střídě

jednou docela, podruhé jen napolo plna. Obsažený tu v moku

líh pokyslí se tím během mnohem spíše v ocet, protože uvázlý

pokaždé na stopkách líh, jsa tak útle rozdělán a ve styku se

vzduchem, má velmi hojné příležitosti jeho kyslíku si osvojovati.

Z počátku zpozorujeme i zde jakési pěnění, to odtud, že v ro

zinkových stopkách a v pivě je ještě něco cukru, jenž se nej

prv v líh a uhelku proměňuje. Líh ten promění se arci později

též v ocet, a v tom leží také příčina, proč tuto nabytý ocet je

kyselejší, t. bohatší na octovku nežli předešlým pokusem nabytý.

§. 457.

Robení octa na rychlo. Spěšněji ještě změní se líh

v ocet, dá-li se líhu ještě útlejšího rozšíření neboli rozprostření

*) Mezi „kvašením“ a „kysáním“ třeba činiti rozdíl; mok se kvasí na

líh, a líh kysá na ocet; kvašením dobývá se moku líhového a ky

sáním octa,
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a při tom se mu zjedná hojnějšího přístupu vzduchu. A toho se

docílí způsobem následujícím:

4–5 loket vysoký sud naplní se tenkými svinutými hobli

nami z bukového dříví; nahoře pod otvorem zasadí se jalové

dno, v němž je plno droboun

kých dírek. Do každé té dírky

zapustí se kousek tenounkého

stébla anebo kousek niti, na

jejíž hořejším konci udělal se

uzlíček, aby nepropadla. Tím

způsobem docílí se nad míru

útlého rozčinění líhu, neboť na

leje-li se líh na dno, cedí se

jen v kapinkách skrze stébla

> nebo po nitkách dolů do sudu,

* kdežto pak po hoblinách se roz

prostírajíc, poskytuje vzduchu

mnoho tisíckrát většího povrchu,

nežli ho bylo po způsobech předešlých. V dolejším díle sudu

je dokola navrtáno větších děr, taktéž i v hořejším jalovém dnu;

tuto jsou však do děr zakytovány navrch vyvstávající skleněné

trubky, to proto, aby nalitá na dno tekutina, nemohla skrze ně

protékati. Děrami těmi způsobí se, že vzduch skrze sud táhne;

dolem táhne vzduch do sudu, horem ze sudu – proč? je snadno

nahlídnouti: vzduch nalezající se v sudě pouští část svého ky

slíku na pokyslení líhu; pokyslování to není však než jen po

vlovné spalování, čímž se v sudě teplo dělá, tak že teplota v něm

kolikrát až na 40° vystoupí. Zteplelý takto vzduch a tím samým

i zlehčený podnáší se do výšky, a následek toho je, že na jeho

místo musí ode zdola chladný vzduch nastupovati. Ucházející

takto vzduch, nalezlo se, uchází chudší o '/,–'/, kyslíku.

Za kysadlo potřebuje se hotového, silného octa, jímž se

dříve sud i hobliny daly namoknouti, a jehož se vždy jistá trocha

přidá k smíšenině kořaleční, ježto v ocet proměniti se má. Po

mocí takového sudu je ocet v několika hodinách hotov; třebať

jen nahřátou kořalku nebo pivo, víno a j. tři- neb čtyrykrát po

sobě skrze sud přepustiti.

§. 458.

Vysvětlení pochodu při tvoření octa. Líh se ne

promění v ocet, leda že k jedné jeho slúči přidají se 4 prvky

kyslíku.

Z 1 slúči líhu a 4 prvků kyslíku = U*V*K* + 4K

stane se 1 slúč octovky a 3 slúče vody = U*V*K* + 3VK;

líh pokyslí se tudy v octovku a vodu. *
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Pochod tento možná považovati za povlovné, nedokonalé

shoření; a i tu nalezáme potvrzeno, co sme už dříve při pálení

dřeva na vzduchu (§. 96.) a při pálení cukru dusnovkou (§. 168.)

pověděli: totiž chytlavější vodík že spíše se s kyslíkem slučuje

nežli méně chytlavý uhlík. Zde, jak viděti, nespálí se z uhlíku

nic, z vodíku však polovic, mimo to se ještě jeden prvek ky

slíku přiloučí.

Aldehyd (podocet). Dosud sme uvažovali při octářství

jenom záčatek (líh) a konec jeho (octovku); a však mezi oběma

nalezá se ještě na přechodu sloučenina zvláštní, kterou možná

považovati jako za polozměněný líh anebo za polohotový ocet.

Sloučenina ta tvoří se z líhu, když se k němu 2 prvky kyslíku

přiloučily, t. j. 2 prvky vodíku když se pokyslily. Sloučenině

té dali jméno aldehyd, což znamená tolik jako líh bez vodíku

(al = alkohol, de = bez, hyd = vodík). Po česku mohli by

chom sloučeninu tu jménovati: pod-ocet.

Z líhu . . . . . . . – U*V6K2 a 2K

povstane pod-ocet . . . . = U*V*K* a 2VK.

Sloučenina ta plodí se vždy v první době ocetného kysání,

a ona jest původce zvláštního dusivého zápachu, jejž v octár

nách často pozorujeme. Pod-ocet chápe se velmi dychtivě ky

slíku vzduchového t. nových dvou prvkův a mění se tak

v octovkou vodnou (VK. U*V*K*). A toto se děje v druhé době

ocetné kysby; v té době páchne to v octárně kysele.

Velmi snadno dá se pod-ocet zploditi a podlé zvláštního

svého zápachu seznati, jestliže, jako už v §. 90. udáno bylo, že

řavý platinový drát držíme do páry líhové, anebo ještě snadněji,

jestliže líhový plamen drátěním sítkem stlačíme. V jednom i

druhém případu utvoří se pod-ocet, protože horko nebylo dost

vysoké, aby byla líhová pára úplně shořeti mohla. Jedna část

páry pojala ze vzduchu jenom 2 prvky kyslíku a stala se tudy

párou podoctovou. Kromě toho zplodilo se však také něco

octovky a jiných větřitých látek.

Podlé toho nebude tedy nikomu přicházeti za divné, do

ložíme-li, že pod-ocet a octovka plodí se vždy, kdekoliv líh

sejde se s látkami, na kyslík bohatými i snadno jej pouštějícími,

jako na př. s barevkou, dusnovkou, burelem, sirnovkou atd.

Tím samým dá se též lehko vyložiti, kterak že z dřeva,

pálí-li se na uzavříto, může se ploditi ocet.

Dřevo je složeno z . . . . . . . . . . . . . . U6 V5K5,

Octovka z U4 V3K3 anebo 1'/,krát vzato z U6 V4'/,K4%;

netřebať tedy než jen dřevu něco vodíku a kyslíku odejmouti,

a je z něho octovka.
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§. 459.

Acetyl (octil). Podobně jako při étheru a líhu mohou se

i pod-ocet a octovka považovati jako sloučeniny jistého živo

čného sadna; sadno to nazvali acetyl (Ac), a představujou si

ho jako složena ze 4 prvkův uhlíku a 3 prvkův vodíku (U*V*).

Tím způsobem platil by:

pod-ocet (U*V*K*) za acetylo-kyslen slučnovodý (Ac+K+VK),

a octovka (U*V*K*) za kyslinu acetylovu (Ac +- 3K).

Acetyl náleží do řady sa den kysnětvorných.

§. 460.

Vlastnosti octa. Ocet jest octovka, rozředěná množ

stvím vody, chovající v sobě za časté i jiných přímětků, ježto

se do octa dostaly z látek, z nichž byl hotoven (ze sladu, ovoce,

vína atd.) Oblíbené žluté neb pohnědlé barvy dodává se octu

obyčejně přísadou- páleného cukru anebo odvarem čakankovým

(Cichorie).

Nejsilnější ocet, jaký se teď prodává, mívá ve 100 dílech

as 8–12 dílův octovky; vinný ocet 6–8 dílů, a obyčejný ocet,

jako se ho na jídla potřebuje, 2–5 dílův; ostatek

je voda. Na přezvěděnou, jak jistý ocet je silný, slouží

ten samý prostředek, jako při skoumání drasla (§. 174.);

skoumáť se, mnoho-li podaného octa je potřebí, aby

se jisté určité množství nějakého žířenu, nejlépe čpav

ku, nasytilo. Sloužící k tomu ostupněná sloupavka na

zývá se octoměr.

Nechá-li se ocet delší čas na povětří otevřen,

začne se rušiti (hníti), to tím spíše, čím je slabší.

Navrchu dělá se nejprv plesnivina (křís), po té ploděj

se rosolovité chuchvalce a brzy na to i drobnounká

zvířátka (malušky), z nichž některé i pouhým okem

rozeznati možná – drží-li se totiž sklenice octa proti slunci.

Dáme-li takový ocet vyvařiti, zastaví se na nějaký čas jeho

rušení.

Ocet je méně větravý nežli voda. Přetahujeme-li jej,

přechází nejprv slabý vodnatý, pomalu ale silnější a silnější,

bezbarevný (přetahovaný ocet); co v něm bylo cizých neprcha

vých přímětků, ty ostanou zpět. -

Dá-li se ocet do zimy, stuhne obsažená v něm voda dříve

nežli jeho octovka. Částečným takovým vymrznutím dá se ocet

sesíliti; kusy ledu se z něho vyhoděj. To samé jest také s vínem.

Aby ocet učinili ostřejší neb kyselejší, přidávají k němu

octáři někdy ostrých věcí, na př. papriky, peltramového kořenu,

aneb dokonce sirnovky. O přítomnosti sirnovky v octě možná

se lehko přesvědčiti, to během následujícím.
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Pokus. Nalejme do hrnka do polovic vody a na hrnek

vsaďme šálek; na šálek nalejeme ocet, jejž zkoušeti chceme,

a k němu přidáme několik drobečkův cukru. Hrnek

postavíme na horké kamna, a necháme tam tak dlouho

státi, až všechen ocet vymizí; na šálku pozůstane malý

zbytek: je-li zbytek ten barvy černé, bylo v octě sir

novky. Věc je ta: horkou parou v hrnku zahřívá se

šálek: záhřev ten stačí ale jen na ocet, aby jej v páru

obrátil, nikoliv ale na sirnovku: proto je-li v octě sirnovky, ta

ostává na místě, a vypuzením všech slučnovodých částek sesílí se

konečně tak, že se dá do přidaného cukru a jej zuhelní.

Proměna cukru v mlékovku a máslovku.

§. 461.

Pokus. Dáme-li vytlačenou z mrkve šťávu v otevřené ná

době na teplé místo, kde je zahřevu as 30°–40°, začne se

šťáva kvasiti, rovně jako v §. 430, leč když se dokvasila, slad

kost z ní arci všechna zmizela, ale líhu není v ní žádného,

nebrž jakási kyseň (mlékovka) a trochu slizovatiny. Rušení toto

nazvali kysání na slizovito.

Z tohotě viděti, jak rozdílná bývá kolikrát zplodina z jedné

a téže věci, jestliže rušení její děje se při té neb jiné teplotě.

Při teplotě 10°–20° ruší se z mrkve šťáva na líhovo, cukr její

rozpádá se v uhelku a líh; při vyšší teplotě ruší se též, cukr

její mění se však v uhelku, mlékovku, klejovinu a některé jiné

zplodiny.

- S podobným rušením potkáváme se i při mnohých jiných

rostlinných látkách, chovajících v sobě cukr, jestliže nasolené

i stlačené delší čas se chovají. Kyselá chuť nakládaného zelí,

nakládaných okurků, bobů atd. pochází hlavně od mlékovky,

ježto se v těchže látkách byla zplodila.

V jmenovaných těch potravách nalezá se však zhusta vedlé

mlékovky (Milchsäure) ještě jiná kyseň, t. máslovka (Butter

säure); a tato jest to, co kyselým těm potravám dodává zvláštní

jejich příchuti. Zdá se, že máslovka má svůj původ z rostlinné

slizovatiny, neboť ona plodí se vždy, kdykoliv látky sliznaté,

na př. kořínky proskurníkové (Eibisch), jádra gdoulavá, lněné

-semeno atd. delší čas necháme ve vodě močiti.

Plození lihu, octovky a mlékovky při pečení chleba.

§. 462.

Mouka. Obilné zrní, jehož na mouku a na chleba po

užíváme, má v sobě za hlavní látku: škrob a mazek (Kleber),
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kromně těch ale vždy malou trochu cukru. Obilné zrno je po

vrchu obklopeno slupkou: slupka ta jest pouhá nezáživná dře

vmatina. Hned pod slupkou nalezá se hlavně mazek a kosťan

vápenný, dále do vnitř pak škrob. Mletím odděluje se slupka

od jádra a jádro se rozmělňuje na mouku. Slupky dávají otruby.

Otruby však nejsou pouhá slupka, v nich je velká část živiny,

to té nejlepší, ježto na slupce byla pozůstala. -

Mazek ostatně jest povahy poněkud vazké, nedadouc se

mletím tak dobře rozetříti jako škrob: odtud pochodí, že opět

ným prosíváním (pytlováním) nabytá pěknější běl je bohatější

na škrob, zadní černější však bohatější na mazek. Po

něvadž ale mouka vlastně jen dusičnatým svým mazkem tělu

výživu dává, proto je zadní mouka a pečivo z ní živnější nežli

přední vyražená neb cokoliv se z ní ustrojí. Ovšem že pokrm

ze zadní mouky tížej se zažije (rozpustí) nežli z přední škrob

natější. -

"Poku: Trochu pšeničné mouky zadělejme s vlažnou vodou

v řidké těsto, a v koflíku přiklopené prkenkem dejme na teplé

místo as na 8–10 dní. V těstu nastane jakési rušení; při čemž

bude pozorovati dvě doby, dobře od sebe rozdílné. Nejprvé,

to třetího neb čtvrtého dne, začnou se dělati v těstu bubliny,

z nichžto vystupující větřina je zápachu kyselého nepříjemného:

těsto je těďka schopno, že může cukrovinu proměniti v mlé

kovku, jakož se o tom snadno přesvědčiti můžeme, přidáme-li

těsta toho k cukrové vodě a tuto postavíme do tepla. Za 6–8

dní počne těsto jaksi líhovitě příjemně zaváněti, a nyní kdyby

se těsta toho přidalo k cukrové vodě, působilo by jako kvas

nice, t. j. ono by bylo podnětem k urušování cukru v líh a

uhelku. Nechá-li se těsto pak ještě déle státi, začne opět ky

sele zaváněti i kysele chutnati: kyselost ta pochází tenkráte

ale od octovky, v nižto se zplozený před tím líh obrací (ná

kvasek). Takto narušené těsto je arci též s to, aby cukrovou

vodu na líhovo zakvasilo, a však kvašení to postupuje pak bez

zadržení dále – v kysání o cetné.

Že rozdílná ta účinnost rušící se mouky jenom na její du

sičnatině, t. na jejím mazku se zakládá, to snadno každý na

hlídne. Podlé toho mohli bychom málo narušený mazek jme

novati nákvasou na mlékovku, více narušený nákvasou na líh,

a ještě více narušený nákvasou na ocet.

§. 463.

Chleb. Co zde jen ponenáhlu se dálo, děje se při dělání

chleba čerstvě, poněvadž zde k mouce, zamíšené s vodou

schválně nákvasy se přidává.

Na koláče, buchty a jiné bílé pečivo beře se na zadělání

svrchních pivných kvasnic: kvasnice ty jsou to nejúčinnější

kvasidlo, co známe, t. kvasidlo na líhovo. Přísada kvasnic je
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příčinou, že obsažený v mouce cukr ruší se v líh a uhelku,

kteréžto snážíce se uprchnouti, těsto rozhánějí a tak kyprým a

dírkovitým je činěj (vzcházení či kynutí těsta). Rychlým zá

hřevem v peci nebo v troubě (horkem 160°–180°) uprchají

tyže látky a s nimi i polovic zadělané vody; horkem tuhnou

spolu stěny vnitřních dírek, tak že i když uhelka uprchla, více

se nesrazej; ač srazej-li se, je z toho pak brousek (klihovatina,

zákal). Sražení takové udává se nejspíše při černém chlebě,

neboť tento pro větší množství svého mazku drží zamíšenou

vodu silněji za sebou, aniž tak brzo vysýchá a tuhne jako

škrobnatější pečivo bílé.

K pečení chleba beře se obyčejně za nákvasek zbytek

těsta od předešlého pečení (nátěstek). Vedlé líhu a uhelky tvoří

se při kvašení chleba též něco octovky a mlékovky (ba i trocha

máslovky): ty jsou příčina, že chleb mívá pak pokyslou chuť.

Ze 3 liber mouky nabude se as 4 libry chleba; čtvrtina ve

chlebě jest tedy voda. Kyprý, dírkovitý chleb rozpouští se

lehko v žaludku, nazývámeť jej proto lehko záživným; sražený

brouskovitý chleb však rozpouští se těžko i jest těžko záživný.

§. 464.

Z §. 407. je známo, kterak že škrob mění se pražením

v klejovinu; změna ta udává se z části i v peci, to hlavně na

povrchu pečiva, kdežto naň horko nejvíce pere. Potře-li se

vytažený z pece chleb vodou a na to opět na několik minut

do pece se vsadí, rozpustí se po jeho kůrce něco klejoviny,

z nížto, když se pak voda výparem ztratila, udělá se lesklá

kůrka, jako ji na pekařském chlebě i na houskách vídáme.

§. 465.

Ke vzkynutí chleba není však právě potřeba, aby těsto

kvasiti se muselo: uhelka může se nahraditi i jinou cestou, ba na

místo uhelky může posloužiti i jiná látka, ježto horkem větrá.

Pokus. Dva grany co nejjemněj utřeného dvéuhlanu

s oděnného směsme s 1*/, kvintlíkem mouky a zadělejme s 1

kvintlíkem vody, k níž sme před tím byli 4 kapky solovky

přidali. Těsto to postavíme nejprv na nějakou chvíli na teplé

místo a pak je dáme do horké trouby, anebo i na lžíci nad

líhovým plamenem pečeme. Nabudemeť tudy kyprého bochníčku:

uhelka, jsouc odsazována solovkou, uprchala, a těsto tudy vy

hnala. Zplozená při tom sůl zůstala v chlebě, udělujíc mu dobré

chuti. Způsobu toho použilo se už mnohdes při pečení chleba

neb jiného pečiva.

Pokus. Půl druhého kvintlíku mouky utřeme dohromady

s několika grany uhla mu čpavkového a zaděláme s 1 kvin

tlíkem vlažné vody; s těstem tím pak naložíme, jako svrchu
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udáno. I zde těsto vzkyne a pečením zdírkovatí, neboť u hlan

čpavkový horkem větrajíc, rozhání těsto. Tím způsobem pekává

se perník a jiné lehké, kypré pečivo. Podobně, ačkoli slaběj,

působí i líh a rum, jichž se též někdy k těstu přidává, aby

spíše kynulo.

Doklady ke změnám cukru a líhu,

1) Cukr mění se:

a) odnětím kyslíku a vodíku – v látku hnědou, uhelnatou a

u vodu; -

b) přidáním kyslíku – v cukrovku (Zuckersäure), šťavelku a

vodu, posléze v uhelku a vodu;

c) ve stýku s látkami dusičnatými při nízké teplotě – v líh

(jenž na vodík je bohat) a v uhelku (na kyslík bohatou –

kvašení);

d) ve stýku s látkami dusičnatými při něco vyšší teplotě –

v mlékovku, manit a j. (kysání na slizovo).

2) Při změně, uvedené pod c), d) mění se zároveň i du

sičnatá látka (podávajíc kvasnice, slučany čpavkové atd.).

3) Proměna cukru v líh a uhelku a proměna dusičnatiny

v kvasnice děje se za nízké teploty zvolna (kvašení na spodní

kvasnice), za vyšší teploty rychle (kvašení na svrchní kvasnice).

4) Líhu nelze posud žádnou jinou cestou docíliti než jenom

kvašením cukru.

5) Na způsobení líhu potřebuje se sice též škrobu, a však

ten samý musí vždy napřed proměněn býti v cukr.

6) Líh se mění:

a) odnětím všeho kyslíku a části vodíku u světek (elaylgas)

a vodu;

b) odnětím trochy kyslíku a vodíku v éthylen (éther) a vodu;

éthylen ten chová se jako žířem, slučujíc se s kysněmi

(sloučité éthery);

c) přimnožením kyslíku v pod-ocet (aldehyd) a vodu, dále

v octovku a v jiné kysně. Stopujeme-li pokyslování líhu

krok za krokem, spatřujeme následující změny:

Z líhu a kyslíku plodí se pod-ocet a voda;

„ pod-octa a kyslíku plodí se octovka;

„ octovky a kyslíku plodí se mravencovka a voda;

mravencovky a kyslíku plodí se šťavelka a voda;

„ šťavelky a kyslíku plodí se uhelka.

7) Poslední zplodiny pokysleného líhu jsou tedy ty samy,

jako když se líh spálí, t. uhelka a voda.

8) Cukr náleží (mezi živočnými látkami) k látkám na uhlík

bohatým, líh k látkám na vodík bohatým, octovka a ostatní

kysně k látkám na kyslík bohatým.

3)

23
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IX. Tuky a mastné oleje.

§. 466.

Pokus. Rozlomme mandli a mačkejme bílé její jádro neh

tem: spatříme vyrážející z ní malounké krůpěje; krůpěje ty

jsou na pocit kluzké, a přitlačíme-li na ně prožíravý papír, on

se pomastí a stane se průzračným. Krůpěje ty jsou mandlový

olej. Rozkrájíme-li mandle, a do šatu založené, v lisu silně

vytlačíme, nabudeme z nich mandlového oleje: bude ho podlé

tíže čtvrtý díl co mandlí.

Takový olej nazývá se olej tučný či mastný; on jest

přihoustlý a na pocit mastný. Po malých trochách nalezá se

ho skoro ve všech rostlinách, ba i v takových, kde by ho

člověk nehledal, na př. v obilí, travinách a j.

§. 467.

Pokus. Rozkrájeného kousek tučného vepřového masa vařme

nějaký čas v málu vody, potom změklé, ještě horké vytlačme

skrze pláténko: na vodě uzříme mastný olej; olej ten zůstane

však tekutým jenom as ke 30°; pod to schlazen, stuhne v hmotu

měkkou, bílou. Že hmota ta je na pocit rovněž kluzká a na

papíře mastné škvrny dělá, je každému známé. Mastnoty, ježto

při obyčejné teplotě jsou měkké, nazýváme sádla. Co v plá

ténku pozůstalo, sádlem napitá sklípnatina a mázdry jmenujeme

oškvarky.

§. 468.

Učiníme-li stejně s tučným hovězím masem, nabudeme

mastnoty, v horku rovněž židké jako olej, která však, vystydnouc

as ke 36°, stuhne, kdežto poskytuje hmotu něco tvrdší nežli

je sádlo; jest to známý lůj. Vyvařením a vypečením můžeme

tedy ze všeho zvířecího masa mastnoty dobyti; nejvíce jí však

dobýváme ze zabitého domácího dobytka a drůbeže; hojným

krmením a tím, že se zvířeti běhati nedá, zplodí se v něm

kolikráte přenáramné množství tuku.

Tuk, nabytý vyvařením ve vodě, jest barvy bílé, neboť

záhřev při tom nebyl vyšší 100°; nabytý však vypečením bez

vody – jest barvy žluté neb hnědé (smažené máslo, spečky

atd.); záhřev při tom byl mnohem vyšší, častokráte 300° pře

sahující, čímž arci tuk z části přismahnul.

O zvířecích tucích náleželo by vlastně mluviti teprv v tře

tím oddělení této knihy, a však tuky ty shodují se ve svých
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vlastnostech tolik s tuky či mastnotami rostlinnými, že nabu

deme lepšího přehledu, pojednáme-li hned pospolu jedny vedle

druhých.

Tuky rostlinné jsou nejvíce způsoby židké (mastné oleje);

tuky zvířat masožravých a ptáků jsou měkké (sádlo), a tuky

zvířat travožravých jsou potvrdé (lůj).

V l a s t n o s ti tu k ů v.

§. 469.

Pokus. Potřeme tukem papír a položme jej na horká kamna:

tučná škvrna z papíru nezmizí, nechť by jej kdo ví jak dlouho

nahříval; tuk není prchav.

Tak jako do papíru, táhne se tuk i do jiných dírkovitých

věcí, na př. do dříví, do kůže atd. Poněvadž tuk u vnitř těchto

věcí dlouho se zachovává měkký, máme tím prostředek, heb

kým věcem dodati vláčnosti a vláčnými je zachovati. Proto se

řemení při koňském ústrojí a lidská obuv čas od času napouští

tukem, proto napájí jirchář skopové kůže tránem, aby na ruka

vičky byly dost hebké a vláčné.

Zvláště silně táhne se tuk do hlíny a jílu; mastné škvrny

ve dříví, v papíru možná velmi dobře vypraviti hlinou. Na

sákne-li tenká jakás věc tukem, t. j. vyplněj-li se dírčinky její,

kde dříve jenom povětří bylo, tukem, stane se věc průzračnou;

obyčejný papír nabude tudy tolik průzračnosti, že ho možná

použiti k odkreslování neb k malování na průhled.

§. 470.

Všeliký tuk splývá na vodě; tuk tedy jest menší hmot

noty neboli menší osobité tíže nežli voda. Vlastnosti té možná

použiti, aby se od nějaké věci přístup vzduchu zamezil. Roztok

železné skalice přibírá si brzo z povětří kyslíku, pouštějíc tudy

ze sebe hnědý železinec slučnovodý (§. 253.): roztok ten zů

stane však nezměněn, naleje-li se naň na vrch oleje. Vytlačená

citronová šťáva plesniví brzo na povětří: nalilo-li se však na

ni oleje, neplesniví. Zavařené ovoce drží se mnohem déle,

bylo-li svrchu polito rozpuštěným máslem.

Tuk ve vodě se nerozpouští; tukem tedy možná

chrániti věci před vodou. Lojem neb jiným tukem maže se

obuv, aby v mokru nesákla; ve vlhkých místech natíráme tukem

železné věci, aby nerezivěly; na korábech natírají lněným ole

jem neb lněným pokostem dříví, plachty, lana, aby vodou ne

mokly a tak brzo nehnily. Napustí-li se k stavení dříví olejem,

takové trvá pak v mokré zemi neporušené, kdežto nenapuštěné

začasté už v několika málo letech shnije. #
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§. 471.

Rozčin olejný (mléko, emulsion). Pokus. Nalejme do

dloužky trochu oleje a vody a hodně dohromady třepejme:

olej se rozčiní v drobounké krůpěje, od čehož voda zmlékovatí;

však nechá-li se rozčin ten pokojně státi, olej z něho opět na

vrch vytane. Takto rozčiněn zachová se olej déle u vodě,

jestliže k němu dodáno nějaké slizovatiny, na př. gumy, neb

bílku. Přesvědčme se o tom: utřeme nejprv olej s bílkem,

žloutkem nebo s přihouštlým roztokem arabské gumy, a potom

teprv po trochách vody přidávejme; v rozčinu tom zachová se

olej více dní, ač posléze i zde olej od vody se odmísí.

Pokus. Jiný způsob dělati olejné mléko jest ten, že olej

natá jádra neb zrní, na př. mandle neb mák v moždíři se ztlučou

a k ztlučenině té přidá se pak vody. Ve všelikém tom semení

jest kromě oleje též slizku a bílku, které rozpouštějíce se ve

vodě, rozčiněný olej mezi sebou zadržujou.

Přirozený takový rozčin jest naše obyčejné mléko. Kravské

mléko je kalné, to od másla, plovoucího v něm ve způsobě

drobounkých, pouhému oku neviditelných kuliček. Kuličky ty

zachovávají se rozčiněné, proto že s nimi nalezá se v mléku

látka, podobná bílku, t. tvaroh. Delším stáním pozbývá však

tvaroh své rozpustnosti, sráží se, a lehčí máslo vyplývá tudy

na vrch, ve způsobě smetany.

§. 472.

Oleje pokostové a mazlavé. Pokus. Rozetřeme na

měděný krejcar kapku lněného oleje, a na druhý krejcar kapku

dřevěného oleje, a odložme oba na několik dní na teplé místo.

Lněný olej zaschne v látku tuhou, podobnou pryskyřici; dře

věný olej naproti tomu ostane židký.

Všecky oleje táhnou do sebe z povětří kyslík, houstnouce

tudy a nepříjemného zápachu i nepříjemné (žluklé) chuti na

bývajíce. Jest však mezi nimi rozdílu: jedny táhnou kyslík

chtivě do sebe i vysýchají docela a tvrdnou, kdežto druhé,

méně chtivé, zůstávají měkké, mazlavé. Dle toho rozdělujeme

oleje ve dvě třídy, t. v oleje vysýchavé a oleje nevysý

chavé. Prvním říkáme též oleje pokostové, proto že zvlášť

dobře k natírání všelikého nářadí (za pokosty, Firmiss) se hoděj;

druhým pak říkáme oleje židké či mazlavé, protože dobře sloužej

za mazadla na tuhé věci, které o sebe se třou; jimi zachovají

se věci měkké neb kluzké.

§. 473.

Tím že vysýchaje olej do sebe táhne kyslík a v sobě jej

shusťuje, musí se ploditi teplo, neboť teplo plodí se vždy, kdy

koliv větřina nějaká shusťuje se v tekuto nebo v tuho. V oby
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čejných případnostech, kde něco olejem neb olejovým pokostem

se natřelo, není arci takového záhřevu pozorovati: však ale

stane-li se, že mnoho zboží olejem se napustilo, na př. vlna,

plátno atd., a pak na hromady složilo a silně stlačilo, může

z toho povstati záhřev tak silný, že se až zboží vzejme. Proto

je radno, takové olejem napuštěné věci neskládati ztuha na

sebe, leč až zúplna byly vyschly.

Proměna tuku horkem.

§. 474.

Pokus. Nahřívejme trochu lněného oleje nad líhovým kaha

nem a skoumejme horkost oleje čas od času teploměrem. Hor

kost jeho vystoupí nejprv rychle na 100°, kdežto nějakou chvíli

e, postane; olej bude přitom trochu vříti

– to tím, že surový olej není nikdá

zcela prázen vší vody, kteráž tedy při

100° v páru se obrací. Ušla-li takto

všecka voda, vystoupá horkost oleje

! opět rychle, to až přes 300°, kdežto

se začíná olej na novo vařiti; tenkrát

ale vaří se, vydávajíc ze sebe bílý kouř,
E- jenž velmi ošklivě páchne. Kouř ten jest

rozrušený olej, hlavní částkou svítiplyn; zapálen hoří plamenem

jasným. Tuky jsou tedy hořlavé, ale jen za horka tak vysokého,

kde se rušej.

Ve velkém dobývá se svítiplynu též na mnoze z oleje (sta

rého, zkaženého), jenž se dává kapati v rozžhavenou železnou

nádobu, z nížto se pak zplozený plyn vede po trubě do plynové

nádržky (plynojemu, Gasometer).

2

§. 475.

Každou lampu, každou svíčku můžeme považovati

za takový plynoplod v malém. Hoření děje se tu pomocí

snadno chytlavé látky, knotu. Rozžehne-li se svíčka,

zapálí se nejprv knot (bavlna): tím ale zplodí se hned

takový záhřev, že nalezající se při knotu lůj se roztopí

i knotem nahoru se táhne, zde pak v plameně, záhřevem

přes 300°, rozrušuje se v svítiplyn. K svícení používá

se nejvíce oleje řepkového, dřevěného, loje a vosku.

§. 476.

Pokus. Do oleje, hořícího na lžíci, pusťme kapku vody,

to třebas pomocí dřívka, jež sme do vody byli omočili: olej
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rozstříkne se hned na vše strany, neboť voda, jakožto těžší,

padla v něm ke dnu a proměníc se náhle v páru, olej roz

hodila. Máslo, olejový pokost, neb jiný tuk, chytil-li, nesmí

nikdy vodou hašen býti. Uhasiti jej možná lehko tím, že na ná

dobu, v níž hoří, přiklopíme pokličku, prkénko nebo plech, čímž

se přístup vzduchu zamezí.

§. 477.

Tak jako při dříví (§. 96), hoří i při oleji jeho vodík

dříve nežli uhlík; odtud pochodí, když hořící olej se shasil, že

zbylý, polospálený olej je uhelnatější, v barvě tmavší. Silně na

pálený olej zčerná a shoustne, že je jako hustá kaše; v takové

způsobě potřebuje se ho mnohdy jako lepu na ptáky, a v kněh

tiskárnách potřebuje se ho smíšena s koptem za tiskací

černidlo.

S lo ž e n s tv í t u k ů.

§. 478.

Podobnost, jakou tuk ve svém hoření ukazuje s dřívím,

vede k tomu, že v složenství jednoho i druhého musí býti též

jakási podobnost. A v skutku skoumáme-li v obou látky jejich,

nalezáme, že v nich jsou jedny a ty samé prviny, t. uhlík, vodík

a kyslík, toliko že v míře poněkud rozdílné. V tuku je totiž v po

měru více vodíku a daleko méně kyslíku nežli ve dřevě. Tuk

tedy náleží, jakož i líh a éther mezi živočné látky vo

dičnaté.

§. 479.

Lojovina a elajina (stearin, elain). Tuk nemůžeme

považovati za látku jednojakou, jaková je na př. sklípno dřevné

nebo líh: všeliký tuk jest smíšenin a kolikerá jedno

duchých tukovin, na něžto se tuk rozděliti dá, beze všeho

lučebního rozrušení.

Pokus. Postavíme-li zimního času nádobu s řepkovým ole

jem do zimy, stuhne jedna část oleje v tuhou, lojovitou hmotu,

kdežto ostatní část zůstane židká: zimnem tedy rozvrhne se

olej ve dvojí tukovinu, v tukovinu tuhou a v tukovinu řídkou.

Tukovina tuhá sluje lojovina (stearin) a tukovina žídká elajina

(elain). Opětným promrznutím může největší díl lojoviny z oleje

odmíšena býti. Nabyta takto lojovina tlačí se mezi prožíravým

papírem tak dlouho, až všechen řídký olej (elajina) z toho do

papíru se vtáhne. -
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Pokus. Opodeldokovou sklenku obtáhneme

drátem a konce drátu zakroutíme tak, aby byly dvě

držadla, za něž sklenku do hrnečku zavěsíme; hrne

ček naplníme do poly vodou a na třínožce vy

hříváme. Do sklenky dali sme 1 kvintlík loje a k tomu

tolik silného, nejlépe bezvodého líhu, aby sklenka

as na */, se naplnila. Začne-li se ve sklence líh -

vařiti, odundáme ve spod kahan, sklenku necháme však v její

vodní lázni, až rozpuštěný loj opět ke dnu se byl usadil. Na to

slejeme s vrchu horký líh do jiné sklenky. Po té nalejeme do

láhvičky nový líh i na novo vaříme, a z ustatého loje pak sle

jeme; a tak učiníme 3-, 4krát po sobě vždy s novým líhem.

Všechen ten líh dáme pak pokrytý několik hodin státi v studené

vodě, načež jej procedíme, a pozůstalou na cedidle krupičkovitou

moučku studeným líhem několikráte promyjeme a na větrném

místě uschnouti dáme. Když uschla, je z toho hmota slabě se

lesknoucí, lupínkovitá, a to jest lojovina, nalezavší se v hovězím

loji; elajinu z toho třeba hledati ve zcezeném líhu; kdybychom

líh ten dali na šálku do tepla, by výparem ušel, zbyla by ela

jina ve způsobě přihouštlého oleje.

Jak viděti, lojovina a elajina jsou bližšími látkami

všelikého tuku. Z toho možná si spolu vysvětliti, proč jeden

tuk je tvrdý, druhý měkký a jiný dokonce židký: v prvním pře

vládá tuhá lojovina, v posledním řídká elajina. Pouhá lojovina

teče teprv při 60°, pouhá elajina tuhne teprv v nejsilnějším

zimnu. V jedné libře hovězího loje je lojoviny as */, libry,

v jedné libře dřevěného oleje sotva */, libry.

Mezi nejdůležitější tuky náležej:

A. Tuky rostlinné.

a. O le je po ko s to v é (vysýchavé).

§. 480.

Lněný olej. Lněné semeno (lníně) dává vytlačeno */ žlu

tého oleje; olej ten, vysadí-li se delší čas na slunce, zbělí. Po

třebujeť se nejvíce na pokosty (Firnisse).

Pokus. Ke 2 lotům lněného oleje přidejme */, kvintlíku

klejtu a */, kvintlíku olovného octa, a smíšeninu tu, častěji ní

třepajíce, nechme několik dní státi na teplém místě. Ustatý

z toho čistý olej usýchá teď mnohem spěšněji nežli před tím,

jest to známý olejný pokost (Leinöhlfirniss); utřena s barvami

potřebuje se ho vůbec k natírání dřevěného nábytku, kovův atd.

Známé voskované plátno jest plátno (bavlněné) natřené olejovou

barvou, tolikéž i voskovaný tafet (dykyta).
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Ve velkém robí se olejný pokost: ke 100 librám lněného

oleje přidá se libra klejtu, což se dohromady as hodinu vyhřívá,

to při horku 100°. Silnějším výhřevem hnědne týž pokost i houstne,

a snadno pak také překypí i může se vzejmouti i zapáliti. Ostatně

ať se při vyšším nebo nižším výhřevu pokost dělá, vždy se v něm

usadí na dně bělavý kal: kal ten jest sloučenina sliznatiny s klej

tem. Každý olej, je-li neočištěn, chová v sobě látek sliznatých

(klejovitých a bílkovitých), a ty jsou příčina, že olej tak dobře

neschne. Přísadou olovného klejtu stanou se však tytyž nerozpust

nými a na dno se ssaděj. Olejový pokost není tedy nic jiného

nežli lněný olej, zbavený své sliznatiny.

Smísí-li se bezslizný takový olej s utlučenou křídou, nabude

se těsta, jehož sklenáři na kytování oken potřebujou.

Semencový olej (ze semene konopného) je ze žluta při

zelenalý; potřebuje se ho na dělání pokostův, mimo to i k sví

cení a k hotovení zeleného mýdla.

Makový olej (z makového zrní) slouží k jídlu (na saláty)

a k hotovení velmi světlého pokostu.

Ricinový olej (ze semene skočcového), užíván jako lék

počišťovací.

Olej z jader turkových, ořechových, lničných atd.

b. 0 l e j e m a zla v é (neusýchavé).

§. 481.

K svícení beře se hlavně olej řepkový. Má-li olej ten

hořeti, aby na knotu žádného uhle neosazoval, musí dříve pře

čištěn býti, t. j. musí své slizovatiny zbaven býti. Leč k tomu

se zde ale nepoužívá olovného klejtu, alebrž sirnovky.

Pokus. Ke 2 lotům surového řepkového oleje přidáme

8 kapek anglické sirnovky i častěji mícháme; za */, hodiny při

lejeme k tomu lot vody i opět nějakou chvíli hodně třepáme;

na to necháme smíšeninu tu několik dní státi: ustálý navrchu

olej je pak bezslizný (přečištěný). Slizovatinu jeho nalezneme

ustátou na dně ve vodě; sirnovkou slizovatina zuhelněla i stala

se tudy nerozpustnou. Několikerým promytím vodou odejme se

oleji uvázlá v něm sirnovka.

Sirnovkou, jak známo, spalují (zuhelňují) se všeliké živočné

věci (§. 145.), jedny snadněj, druhé nesnadněj: slizovatina snad

něj, olej nesnadněj; přidá-li se proto k oleji jen tolik sirnovky,

co právě stačí na zuhelnění její slizovatiny, zuhelní jen tato,

a olej zůstane neporušen. Kdyby se přidalo přes to více sir

novky, porušil by se i olej. -

Dřevěný (olivový) olej tlačí se z oliv, t. z ovoce olivo

vého stromu. Nejlepší, za studena vytlačený Provencský olej je
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světle žlutý; za horka vytlačený, obyčejný dřevěný olej je barvy

pozelenavé. Obou těch sort užívá se k jídlu (u nás na salát),

tolikéž i k mazání všelikých mašin. Třetí, špatnější i tmavější

sorta slouží ve Francouzích a v Italii k dělání mýdla; mýdlu tomu

říkají mýdlo Benátské či Masilské.

Mandlového oleje nabývá se vytlačením ze sladkých

mandlí. I hořké mandle dávají, ze studena tlačeny, dobrý man

dlový olej; za horka však vytlačen mívá v sobě blavinu.

Olej z liskových ořechů, z bukvic, z jader slivových,

třešňových, jablkových atd.

Kokosový olej, z jader ořechův kokosových, je za oby

čejné teploty měkký jako vepřové sádlo, taktéž i barvy bílé,

vůně však jinačí, nehrubě příjemné.

Palmový olej je tuk žlutý, podobný máslu, dobývaný

z ovoce jistého palmového stromu. Dá-li se olej ten na výhřev

až k 130°, zruší se jeho žlutá barvina (bílení horkem).

Kokosového a palmového oleje potřebuje se teď náramné

množství na dělání mýdla.

Máslo kakaové, tuk to podobný loji, bílý neb požloutlý,

pochodící z jader kakaových; mastné oka na vařené čokoladě

pocházejí od téhož tuku.

Máslo muškátové, tuk to z ořechů muškátových, po

doben máslu, barvy žluté a vůně příjemné.

Bobkový olej, krásný to zelený, sádlu podobný tuk, po

cházející z ovoce stromu bobkového (Lorbeerbaum).

B. Tuky zvířetské.

§. 482.

Domácí náš dobytek, krávy, kozy a ovce dávají nám koli

kerý způsob tuku: tvrdší, bílý (lůj), jenž se v mase i okolo

něho osazuje; měkčí, obyčejně požloutlý, který z mléka se vy

lučuje (máslo); mimo to též morek a špik.

Jelení lůj je bílý a tvrdý jako lůj hovězí.

Vepřové, husí sádlo atd. jsou dosti známé. Druhdy

mněli za to, že každý rozdílný tuk má svou zvláštní léčební

účinnost: v lékárnách chovali proto nesčíslné druhy všelikých

tuků; nyní to však vepřové sádlo zastane všechno.

§. 483.

Rybí trám dobývá se vypekáním z velryb, delfinů, tuleňů

a jiných ryb. Trán, jenž mírným záhřevem byl vypuštěn, je barvy

žluté, zápachu slabého a ne nepříjemného; vypuštěný však zá

hřevem silným anebo vypuštěný z ryb už zahnívajících je barvy
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tmavo-hnědé a zápachu ošklivého. Trán jest nejoblíbenější ma

zadlo na kůži; mimo to potřebuje se ho též jako léku a k ho

tovení černého mazavého mýdla.

Vorvaň (Wallrath, Spermacet) je tuk bílý, lesklý a tak

tvrdý, že se dá na prach utříti; nalezá se v hlavě vorvaně (ryby),

uzavřen ve zvláštních dutinách.

Vosk nalezá se po skrovnu ve všech rostlinách, zvláště

v lesklém povrchu listí, stonkův a ovoce, na př. v slupce jablek,

zejména pak v květném prášku (pelu). V Japanu a v jižní Ame

rice roste jistý druh rostlin, které tolik vosku v sobě chovají,

že se z nich vyváří a lisuje; vosk ten prodává se pode jménem

vosk rostlinný či Japanský. Obstarávači našeho obyčejného

vosku jsou však včely, ježto jej s bylin sbírají a na stavění svého

díla (svých buněk) vynakládají. Zdá se, že včelky jsou též s to,

aby zplodily vosk i z cukrové (medové) šťávy, jížto se živěj;

zkouškami alespoň je dokázáno, že včely, jsouce krmeny cukrem,

část cukru proměňují u vosk, jejž mezi svými pobříšnými krouž

kami vypocujou.

Žlutý vosk zbělí, dá-li se tenko rozstrouhaný na slunce

a častěji vodou se polévá. Žlutý vosk rozpouští se při 62",

bílý teprv při 70°.

Kromě k voskování nití a k svícení potřebuje se též vosku,

rozpustěného v draslenném louhu (voskového mýdla), k leskování

barevných, pestrých papírů, k voskování podlah, s oleji smíšena

za náplasti a masti. Horkým voskem napuštěný papír slouží velmi

dobře k obvázání nádob, v nichž uloženou věc před vlhkem ochrá

niti chceme. Aby se vosku dodalo větší vláčnosti a držemnosti,

jakož jí voskové sloupky a vosk na stromy potřebujou, dává se

k němu přísada trochu terpetynu.

Tuky a luženy (mýdla).

§. 484.

Mýdlo tvrdé. Pokus. Připravme si 1) z 1 kvintlíku so

děnu, jak u kupců se prodává, a ze 2 lotů vody silný so děn

© ný louh, a 2) z 1 kvintlíku soděnu a 4 lotů

<|>; vody slabý louh. Slabý ten louh vaříme se

3*-*-><\ 3 loty hovězího loje v hrnečku, as tak vel

kém, že je do polu pln. Smíšeninu tu ne

- cháme půl hodiny zpovolna vařiti a na to

#=\ k vařící přidáváme po troškách onoho silného

- louhu. Lůj i louh stělej se pomalu v kliho

vitou tekutinu, která po nějakém čase zhoustne a se zapění.

Dává-li kapka klihu toho, vzata mezi prsty a mačkána, tuhé,

bílé lupínky, tehdy je čas, aby se přidalo '/, lotu soli; na to dá
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se pak klih ještě několik minut povařiti, a potom nechá se zpo

volna zchladnouti. Nabude se tuhé hmoty (mýdla) a tekutiny

vodnaté, v níž se nalezá rozpuštěná sůl a něco nesloučeného

soděnu (spodní louh). Mýdla toho vezmem na zkoušku ždíbek

a vaříme ve vodě, je-li roztok z toho kalný, tehdy je v mýdle

ještě něco nestěleného loje; v takovém případu naleje se naň

ještě jednou trochu slabého louhu i nechá se tak dlouho vařiti,

až se zkouškou přesvědčíme, že u vodě se na čisto rozpouští.

Na to se k němu přidá na novo soli, a dá se vystydnouti.

Takovýmto způsobem nabyté mýdlo je toho samého složení

jako naše obyčejné domácí mýdlo. V novějším čase beře se

na místo loje též palmový neb kokosový olej; palmový proto, že

je lacinější nežli lůj; a kokosový – protože se ním mýdlo

silně pění.

Pokus. Opětujme předešlý pokus, leč s tím rozdílem, že

na místo loje vezmeme dřevěný olej; nabudemeť tudy takže tvr

dého mýdla (mýdla olejného či Masilského).

§. 485.

Měkké mýdlo. Pokus. Hotovme ještě jednou olejné mý

dlo, na místo louhu soděnného vezměm ale louh draslenný, jejž

si z draslenu a vody způsobíme, jako svrchu udáno; ku konci

nepřidáme však žádné soli. Vařením nenabudeme tu tvrdého

mýdla, nébrž mýdla mazavého či draslenného. Ve fabri

kách na bavlněné zboží potřebuje se takového mýdla zhusta na

praní barveného zboží. Vezme-li se na místě dřevěného oleje

trán nebo semencový neb lněný olej, nabude tím mýdlo tmavější

barvy; mýdlo to barvívá se obyčejně indychem a kurkumou na

zeleno (zelené a černé mýdlo).

Cpavek jímá se mnohem slaběji tuku nežli draslem a soděn.

Přidá-li se k oleji čpavkové vody a jedno s druhým se třepá,

nabude se smíšeniny pohoustlé, podobné mléku (čpavkového ma

zadla), jehož se často k zatírání do těla potřebuje.

Přísadou soděnu tvořej se z tuků mýdla tvrdá, přísadou

draslenu tvořej se mýdla měkká, mazlavá. Lučebné dění při tom

objasní se nám následujícím,

§. 486.

Kysně tukové. Už v §. 479. bylo ukázáno, že žádný

tuk není sám v sobě jednoduchý, ale že je složen z kolikera

tukovin, to tuhých i židkých, z nichž lojovina je nejobecnější

tukovina tuhá, a elajina nejznámější tukovina tekutá. Každou

takovou tukovinu třeba však opět pokládati za slučan, t. za slou

čeninu kysně s žířenem; neboť každá má v sobě svou zvláštní

kyseň: lojovina lojůvku (Stearinsäure), elajina elajku (Elain

säure), palmovina palmovku (Palmitinsäure) atd. Ve všech je ale
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žířen jeden a týž, a žířen ten sluje sladěn (Glyceryloxyd,

Oelsüss).

Lojovina je tím samým lojan sladěnný,

elajina » » „ elajan sladěnný,

lůj % %) „ smíšenina mnoho lojanu s málem ela

janu sladěnného atd.

Rozličné ty kysně, obsažené ve všelikém tuku, zahrnujeme

vůbec pode jménem: kysní tukových či tukovek (Fettsäuren).

Tuky podlé toho nejsou než slučany kysní tukových

se sladěnem – tukany sladěnné.

§. 487.

Tvoření mýdla není tedy než jen slučba na odsad: sil

nějšími žířeny, soděnem a draslenem, odsadí se slabší sladěn

a zplodina z toho je tukan soděnný (mýdlo soděnné) anebo tu

kan draslenný (mýdlo draslenné).

Z draslenu a tukanu sladěnného| Ze soděnu a tukanu sladěnného

stane se stane se

tukan draslenný a lichý sladěn | tukan soděnný a lichý sladěn

(mýdlo draslenné). (mýdlo soděnné).

• Vyloučený při tom sladěn, jenž ve vodě se rozpouští, při

chází při robení mýdla tuhého do spodního louhu; při mýdle ma

zavém však, kde voda od mýdla sama se neodmísí, nébrž výparem

musí odehnána býti, ostane sladěn přimíšen v mýdle.

Při dělání tuhého mýdla přidali sme na konec soli, proč?

to si lehko vyložíme, vezmeme-li kousek tuhého mýdla a hledíme

je v solné vodě rozpustiti: v solné vodě mýdlo se nerozpustí,

ani ve vařící; v solné vodě je mýdlo zhola nerozpustné;

tolikéž i v silném louhu. Přísadou soli možná tedy mýdlo z jeho

roztoku vyraziti. Způsobu toho užívá se vůbec ve velkém při

hotovení tuhého mýdla, neboť nabyté tudy mýdlo je čistší, než

kdyby se z něho voda výparem (svařením) odehnati chtěla; v po

sledním tomto případu ostává v mýdle všechen sladěn, výbytečný

louh i všeliké nečistoty, ježto se dříve v louhu nebo v tuku na

lezaly, kdežto po prvním způsobu, přísadou soli, všeliké ty ne

čistoty dolů do zpodního louhu se srazej.

§. 488.

Přeměnění mýdla draslenného v soděnné.

Pokus. Vezměm trochu mýdla mazavého, jehož sme za

§. 485. nabyli, rozpusťme ve vařící vodě a přidejme soli: mýdlo

se srazí a vyplyne na vrch; vystydlé nebude však více měkké,

nébrž tuhé. Sůl působí zde ještě jiným způsobem; přibytím soli

udá se slučba na přesad, totiž:
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z tukanu draslenného a sodíko-chlorenu zplodí se

draslíko-chloren a tukan soděnný

(mýdlo soděnné).

Jako zde v malém, tak jednají mydláři na mnoze ve vel

kém: zhotovějť si z dřevěného popele a z vápna draslenný louh,

vařej jej s tukem a povstalé tudy mazavé, draslenné mýdlo pře

měněj přísadou soli v tuhé soděnné,

Mýdlo a kysně.

§. 489.

Pokus. Tuhého soděnného mýdla rozpusťme trochu v horké

vodě a k roztoku přidávejme tak dlouho octa, dokud se kalí.

Ocet jakož i ostatní kysně jsou mocnější kysní tukových, ony je

tedy odsazujou a samy žířenu se zmocňujou. Poněvadž tukovky

lehčejší jsou než voda a spolu ve vodě se nerozpouštějí, vyplý

vají na vrch. Nabytá tudy tukovka vypadá sice jako lůj, že však

ale lojem není, vysvítá z toho, že, kdyby ji sebe líp vypral,

působí přece kysele (lůj nikoliv) a v horkém líhu lehko se roz

pouští (lůj velmi těžko). Tukovka ta jest */, lojůvka, a '/, elajka.

Vytlačí-li se tukovka ta mezi pijavým papírem v silném lisu,

vtáhne se elajka do papíru, a lojůvka pozůstane.

Lojůvka je tvrdší i křehčí nežli vosk, bíle se lesknoucí,

průsvítavá a roztápějící se teprv při 70°. Za našich časův stává

celých velkých fabrik, kdežto se lojůvka ve velkém dobývá;

lejou se z ní oblíbené z lojůvky svíčky, milovky (Milly-, Apollo

Kerzen).

Pokus. Zahřejme několik lotů silného líhu ve

vodní lázni, a když se vaří, přidejme k němu lo

jůvkové svíčky tolik, co se může rozpustiti, a polo

vičku roztoku toho slejme do studené vody a druhou

polovičku nechme pokojně zchladnouti: v prvním

případu nabude se lojůvky ve způsobu hmoty kypré,

lesknoucí se jako hedbáví, v druhém případu nabude

se jí ve způsobě outlých hlatitých lupínkův.

§. 490.

Pokus. Přidáme-li k roztoku olejného mýdla nějaké kysně,

vyloučí se z něho olejovitá tekutina; tekutina ta jest hlavním

dílem elajka.

Elajka neliší se na pohled od dřevěného oleje skoro pra

nic, ale ona chutná i působí kysele (olej nic) a rozpouští se

i v studeném líhu lehko (olej nic). Ve fabrikách na lojůvku na

bývá se z loje nemalé množství elajky, a té se teď pro její láci
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používá na mnoze na hotovení mýdla, tak i k natučňování vlny

v přádelnách na vlnu.

Elajku, nalezající se v olejích usýchavých, jmenujou mnozí

olejku.

§. 491.

Sladěn (Glyceryloxyd, Glycerin, Oehlsüss). Pokus. K měk

kému mýdlu, nabytému podlé §. 485., přidejme rozpuštěné ví

novky: mýdlo se rozruší. Tekutinu tu přeceďme a zcezenou dejme

na teplé místo, aby vyschla: pozůstaneť z ní solnatina, držící

v sobě dvévínan draslenný (vinnou sůl) a žířem tukový, t. sladěn.

Naleje-li se na solnatinu silného líhu, rozpustí se toliko sladěn,

vinná sůl pak i vínovka, bylo-li jí přes míru přidáno, ostane ne

rozpuštěna.

Odkouřením dá se z líhu sladěn vydobyti; vydobyt vypadá

jako žlutý syrup. On není chuti žíravé, alebrž sladké jako cukr,

on nepůsobí žírně, ačkoliv ve vodě se rozpouští; slovem on nemá

žádné podobnosti se žířeny, rozpustnými ve vodě, na př. s dra

slenem neb soděnem. A proč jej tedy pokládáme za žířen? Pro

tože se ke kysním chová jako žířen, on se s nimi slučuje v jistých

určitých poměrech v slučany. V tuku je sladěnu jenom as 10tý

až 12tý díl; v 1 libře loje jest ho při nejvyšším 2'/, lotu.

Pokus. Co sme před tím nabyli, malou tu trochu sladěnu

vytřeme bílým pijavým papírem, papír ten dejme na lžíci a nad

ohněm vyhřívejme: jak se začne papír páliti, bude z něho vy

cházeti pára velmi štiplavá, od níž oči honem slzej: pára ta po

chodí od sladěnu, jenž horkem urušuje se v látku prchavou, velmi

ostrou, jíž říkají akrolein čili akryloxyd. Z toho lze si

vysvětliti ostré čpění, povstávající při nedokonalém shárání vše

likých tukův. Velmi patrné bývá čpění to i v místech, kde po

kostované věci usýchají, na př. v sušárnách na voskované plátno;

ostřina ta plodí se tedy i za nižší teploty ze sladěnu. Z čistých

tukovek neplodí se záhřevem žádné takové čpění.

V l a s t n o s t i mý d l a.

§. 492.

Mytí a praní mýdlem. Při mýdle jsou dvě důležité

vlastnosti: 1) mýdlo rozpouští tuky a oleje, 2) rozpadá se velmi

snadno, už pouhým smíšením s mnohem vody, v slučan více

tučný (více-kysný) a svobodný lužen; luženy, jak známo, roz

pouštějí největší díl živočných látek, více-tukan pak působí svou

plzkostí, že rozpuštěné látky snáze spláchnouti se dají. Obě

ty vlastnosti jsou původem, že se mýdla potřebuje k mytí a

praní. Vyloučený více-tukan luženný mírní spolu působnost svo

bodného luženu i činí pranou věc vláčnou, ježto by jinak zkrutla,
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kdyby žíravým luženem samojedině prána byla. Tukovky v mýdle

možná tedy považovati za prostředek, sloužící k zaobalení i

k uchování luženův, k uchování proto, protože by jinak snadno

se proměnily v uhlan. Mohli bychom říci, že tukovky v mýdle

jsou podobny houbě, ježto v sobě drží vodu a pomalu ji vy

ouští.
p Vlněné věci, které nechceme aby se srazily, třeba práti,

na místo s mýdlem, se slabým louhem sodovým.

§. 493.

Mýdlo a líh. Pokus. Na kvintlík rozkrájeného lojového

mýdla nalejme 2 loty líhu: zahříváme-li ve vodní lázni, mýdlo

se úplně rozpustí, zchladnouc však, srazí se v prosvítavou hu

speninu. Dodá-li se k mýdlové té huspenině kafru a čpavkové

vody, jest z toho vůbec známá masť, jménem opodeldok.

Vylučující se z opodeldoku bílé hvězdičky jsou hlatě z lojanu

soděnného. Podobně jako mýdlo lojové, chovají se všecka mýdla,

zhotovena z tuhých (na lojůvku bohatých) tukův.

Pokus. Kvintlík benatského mýdla rozpusťme v 1 lotu hor

kého líhu: schladnouc neshustne roztok ten; budeť z něho

známý mýdlový líh (Seifengeist). Kdyby se líh ten dal odkou

řiti, pozůstane z něho průzračné mýdlo (Transparentseife). Po

dobně jako benatské mýdlo, chovají se všecka ostatní mýdla,

zhotovena z tukův židkých (bohatých na elajku).

§. 494.

Mýdla nerozpustná. Pokus. Přilejeme-li k vodnému

roztoku mýdla vápenné vody, roztok se zakalí a ssedne se

z něho nerozpustné mýdlo vápenné. Z toho lze si vysvětliti,

proč v tvrdé, studničné vodě, v níž se obyčejně něco vápna

nalezá, mýdlo se nerozpouští aniž se pění; taková voda nehodí

se proto na praní.

Pokus. Rozpusťme trochu benatského mýdla v horké vodě,

a k roztoku tomu pouštějme po kapkách tak dlouho olovného

octa (§. 299.), dokud se co sráží: slučbou na přesad zplodí

se octan soděnný, jenž ostane rozpuštěn, a tukan olovný, kterýž

ve způsobu bílé lepkavé látky se vyloučí; olovo-tukan ten možná

mokrýma rukama hnísti a v roubíky vyváleti (olovné mýdlo či

olovná náplasť). Z tukanu soděnného a octanu olovného zplodí

se tukan olovný (olovná náplasť) a octan soděnný. Náplasť tu

(Bleipflaster) prodávají v lékárnách, kdežto ji však jiným způsobem -

zhotovujou.
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X. O le je p r ch k é

(ätherische Oehle).

§. 495.

Dobývání prchkých olejů. Pokus. Dva loty terpetynu

dejme v hrnečku na teplé místo, když zřidnul, vlejme jej do pro

- stranné baňatky, a při

davše k němu 8 lotův

vody, přetahujme tak

dlouho, až asi */ vody

bylo přešlo. Zbylý v ba

ňatce pozůstatek vyleje

me ještě horký do stu

dené vody, kdežto zbylá

z terpetynu neprchavá

E část srazí se v hmotu

tuhou, v pryskyřici

(smolu). Na přetažené

\~*! ||||||| vodě plyne navrchu silně

páchnoucí, nebarevná tekutina, prchký olej, jenž je dosti znám

pode jménem terpetynového či terebintového oleje. Ter

petyn je míza, vytékající ze smrků, modřínů a jiných jehlična

tých stromů; vytékáť, když se kůra jejich až skrze blánu nařízla.

Terpetyn jest smíšenina pryskyřice a terebintového oleje; tento

mění se horkem, zároveň s vodou, v páru, a chladnem se zas

sráží v tekutinu. -

Pokus. Přetahujme po

dobným během lot kmínu, utlu

čeného prv v moždíři, pře

tahujme jej s 8 loty vody z kři

vule, až asi 4 loty vody pře

jdou. Plovoucí na vodě krůpěje ·

; též prchký olej, olej # -

kmínový. Při něm je ta samá | Achuť i vůně jako při kmínu ZS$"_

(semenu), toliko že v silnější míře; pozůstalý zbytek v křivuli

má sotva víc jaké chuti neb vůně.

Všecky prchké oleje jsou chuti palčivé a na pocit dra

slavé (mastné oleje jsou chuti mastné a na pocit kluzké).

*$HILL
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Rozličné druhy prchkých olejů.

§. 496.

Kdekoliv z nějaké rostliny čijeme vůni, vždy můžeme po

kládati, že v ní je nějaký prchavý olej, jenž ponenáhlu větrá.

Jak náramně však takový olej v mnohých rostlinách je rozčiněn

i rozředěn, můžeme souditi z toho: ve 100 librách růžového

neb pomerančového květu je sotva */, lotů oleje obsaženo. Nej

více nalezá se prchký olej ve květů a v semenech, řídčeji v ko

řenech.

Prchké oleje dobývají se skoro bez výmínky tím samým

během jako olej terebintový a kmínový, to přetahováním rost

linných částek s vodou. Výmínkou jest toliko olej, nalezající

se v koře některého ovoce, na př. v koře citronové, pomeran

čové atd.; z těch dobývá se olej poškrábáním a vytlačením čer

stvé kůry.

§. 497.

Ze známějších prchkých olejů pocházejí.

a) z květu:

Růžový olej, požloutlý, hustý, v němž je viděti plovoucí

lupínky, podobné loji.

Olej z pomerančového květu (Neroliöhl), nebarevný,

na světle rudnoucí; nemá v sobě žádného kyslíku.

Rme nový olej (Chamillenöhl), tmavo-modrý, hustý; stá

řím i světlem zelenající, posléze hnědnoucí.

Levandulový olej, požloutlý, řídký.

Hřebíčkový olej, požloutlý, brzo hnědnoucí, přihoustlý,

těžší než voda.

b) ze semení a ovoce:

Kmínový olej, nebarevný; časem žloutnoucí, konečně

hnědnoucí.

Anisový olej, požloutlý; tuhnoucí už při + 12°.

Feniklový olej, nebarevný neb přižloutlý; též snadno

tuhnoucí.

Koprový olej, žlutý, na světle hnědnoucí.

Muškatový olej, bledě žlutý, řídký; vůně muškato

vých ořechů.

Olej z hořkých mandlí, žlutý, těžší než voda; držící

v sobě blavinu a tudy velmi jedovat.

Horčičný olej, požloutlý, zápachu velmi ostrého, půso

bícího slzení; chová v sobě síru.

Jalovcový olej, nebarevný; prázen kyslíku.

Bobkový olej, bílý neb přižloutlý, hustý.

Chvojkový olej, nebarevný neb požloutlý, řídký; je

bez kyslíku.

24



370
Látky rostlinské.

Petrželový olej, bledě žlutý; třepán s vodou, oddě

luje se v olej lehčí, tekutý, a v olej těžší, tuhý, hlatitý.

Citronový olej, z citronové kůry, je bez kyslíku.

Pomarančový olej z kůry, je též bez kyslíku.

Pergamotový olej, ze slupek pergamotových, bledě žlutý,

velmi řídký.

c) z listí a větví:

Mátový olej, čistý jako voda nebo požloutlý; prodleným

časem hnědne.

Olej z máty peprné (Pfeffermünzöhl), čistý jako voda

nebo požloutlý, velmi řídký, přiváží se teď na mnoze

velmi pěkný z Ameriky.

Melisový olej bledě žlutý, vůně jako od citronův.

Olej z marjánky požloutlý nebo pohnědý.

Mateří douškový olej, pokud čerstvý – požloutlý nebo

pozelenavý, starý hnědo-červený.

Salvějový olej, čerstvý – požloutlý nebo zelenavý, starý

hnědo-červený.

Peluňový olej, tmavo-zelený; na světle brzo hnědne

nebo žloutne i houstne.

Rosmarinový olej (Anthosöhl) čistý jak voda, velmi

řídký; po oleji terebintovém nejlacinější ze všech prch

kých olejů.

Kajaputový olej, z listí stromu, rostoucího na Molu

ckých ostrovech; čistý je bez barvy, surový obyčejně

pozelenalý a mnohdy něco mědi v sobě držící, zavání

kafrem.

Routový olej, bledě žlutý nebo přizelenalý.

Skořicový olej, žlutý, hnědnoucí brzo na povětří, těžší

než voda.

Terebintový olej, nejvšednější ze všech prchkých olejů,

nacházející se ve všech našich jehličnatých stromech,

z nichžto vytéká, smíšen s pryskyřicí, ve způsobě

terpetynu (§. 512.). Očistěn je bez barvy, řídký, zá

pachu zvláštního, pronikavého; kyslíku nemá v sobě

žádného. Sprostější, připáleninou nepříjemně páchnoucí

druh téhož oleje, nabývaný při dělání smoly ze smrkové

pryskyřice, jest borový olej (Kienöhl).

Kafer jest hmota tuhá, bílá, hlatitá, silně páchnoucí, do

bývaná ze dřeva stromu kafrového, rostoucího v Japanu

a v Indii, z něhož se dobývá přetahováním s vodou anebo

přetahováním ze sucha.

d) z kořenův:

Pruškvorcový olej, žlutý nebo pohnědý.

Kozlíkový olej (Baldrianöhl), bledě žlutý nebo zelenavý;

na povětří honem hnědne i houstne,
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Památno je, jak někdy v jedné a téže rostlině kolikerý

olej se nalezá. V pomerančovém stromě na př. nalezá se trojí

rozdílný olej: v listech jiný, v květu jiný a v kůře z jeho ovoce

též jiný.

§. 498.

Pokvasné oleje. Pokus. Nalejeme-li na vnať od země

žluči vody a necháme na teplém místě státi, až se zakvasí:

kvasíc se bude země-žluč ze sebe vydávati zápach velmi pro

nikavý, kdežto dříve docela nic nepáchla; zápach ten pochodí

od prchkého oleje, plodícího se kvašením. Nápodobně jest to

i s lupením tabákovým, které čerstvé nemá žádného zápachu,

zakvasí-li se však čili zapotí-li se, nabývá zápachu. Oleje to

hoto způsobu, které i v mnohých jiných nevonných rostlinnách

kvašením zploditi se mohou, slujou oleje po kvasné či ukva

šené (Gährungsöhle). -

Tak i kvašením zemáků a žita ve vínopalnách plodí se

nepříjemně zapáchající olej, olej kořaleční (Fuselöhl). Pálením

přechází olej ten z části s kořalkou nebo s líhem, jimžto známé

jejich chuti i zápachu dodává. Procedí-li se zapáchající taková

kořalka skrze uhlí, zadrží se její olej v dírčinkách uhlí.

§. 499.

Smahlé oleje. Konečně ploděj se prchké oleje též pře

tahováním ze sucha (pálením na uzavřito) látek rostlinných a

zvířetských; ze dříví na př. olej dehtový dřevený (Holztheeröhl),

z kamenného uhlí olej dehtový kamenno-uhelný (Steinkohlen

theeröhl), z kostí prchký olej kostěnný (ätherisches Stink- oder

Thieröhl), z jantaru olej jantarový atd. Oleje ty slovou prchké

oleje smahlé (flüchtige brenzliche oder empyreumatische

Oehle).

Podobného způsobu jest též olej kamenný (Stein- oder

Peteröhl) vyřinující se na mnoha místech v Asii ze země. Kte

rakže v zemi se plodí, je nás posud tajno. Oleje toho užívá se

na mnoze k natírání do těla. Jak u kupcův se prodává, bývá

někdy barvy červené, to od přimíšeného kořene z alkany.

Bližší lákty olejů prchkých.

§. 500.

Všecky tyto oleje jsou za obyčejné teploty větravé, vy

jmouc jediný kafr, který teprv při 175° se rozpouští, pod tím

ale se ukazuje ve způsobě hmoty bílé, tuhé, hlatité. Silnějším

schlazením vylučuje se z prchkých olejů látka bílá, tuhá, ka

frovitá, často pěkně vyhlacena; látce té dali jmén9.stearopten,
24
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a na proti tomu látce druhé, ježto zůstala tekutá, elaeopten.

Tím samým podobají se prchké oleje tučným, ježto se skládají

rovněž ze dvou bližších látek, z nichž jednu lze vydobyti tuhou,

hlatitou, druhou pak toliko židkou. Některé oleje, na př. růžový

a anisový, chovají v sobě tolik tuhé látky, že chovají-li se

v chladném místě, zrosolovatěj.

Prvotní látky prchkých olejův.

§. 501.

Prchké oleje rozvrhují se podlé prvin, z nichžto jsou slo

ženy, na tré tříd:

a) v oleje bezkysličné (o dvou prvinách); tyto chovají

v sobě toliko uhlík a vodík (UV), tak že je možná po

važovati za shustlý svítiplyn. K nim náležejí olej tere

bintový, jalovcový, chvojkový, citronový, kamenný a j.;

b) v kysličnaté (o třech prvinách), obsahující v sobě kromě

uhlíku a vodíku též kyslík (UVK); složenství toho

jsou největší díl prchkých olejův.

c) v sirnaté, složené z uhlíku, vodíku a ze síry (buď

s dusíkem nebo bez něho). Náležející do této třídy oleje

vyznačujou se svým prudkým, slzení působícím zápachem

i svou ostrostí; ostrost ta je příčinou, že olej takový dán

na tělo, působí puchýře. Sem patřej olej horčičný, křenový,

lžíčníkový, česnekový, chmelový a j.

Z prvin jejich převládá obyčejně vodík (na kolikost); proto

počítáme prchké oleje mezi látky rostlinné vodičnaté (na

vodík bohaté).

vlastnosti prchkých olejův.

§. 502.

Pokus. Pusťme kapku prchkého nějakého oleje na papír,

a papír ten nechme ležeti na povětří: na papíře udělá se na

pohled mastná skvrna, skvrna ta však prodleným časem opět

zmizí, olej pomalu se vytratí. Pojmenování tedy prchký olej

vysvětluje se samo. Z toho možná si též vysvětliti, proč kafr

pomalu se tratí, ležíc na povětří.

Dáme-li prchkým olejem napuštěný papír na teplá kamna,

olej vytratí se tím spíše. Vonných takových olejů používá se,

aby se jimi v pokoji vůně udělala. K tomu cíli brává se na dro

bno rozsekané kvítí, drtiny ze dřeva neb kůry, kteréžto se na

pustí vonným olejem (voňavé kuřidlo). Chceme-li v pokoji

míti vůni, nasypeme prášku neb drti té na horké kamna,
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§. 503.

Pokus. Vyhřívejme */, lotu terpetynového oleje v hrnečku

až do varu: vnořený do oleje teploměr bude tu ukazovati 150°.

Aby terpetynový olej vařiti se mohl, potřebuje půldruhékrát

vyššího horka nežli voda. Z prchkých olejů jsou nicméně mnohé,

ježto ještě vyššího horka požadujou, aby do varu přišly. Vaří-li

se olej, vydává ze sebe páru; páru tu možná hořící loučkou

zapáliti – plamen z toho je silný, čadivý. Plamen ten dá se

lehko shasiti, jestliže nádoba prkénkem se přikryje; nikoliv

ale, aby se voda k hašení hořícího oleje brala! –

Olej onen vezmem teď od ohně, a když schladnul, přidáme

k němu trochu vody, načež jej na novo vyhříváme. Dokud

v oleji bude vody, nevystoupí varové horko jeho nad 100°.

Páry, vyvstávající z vařící tekutiny, jsou smíšenina páry vodní

s párou olejnou. Zde máme opět příklad, jakož už svrchu zmí

něno bylo, kde s prchavější vodou prchá i méně prchavý olej.

Při stupni, kde voda se vaří, zůstává olej ve své podstatě ne

změnen; zahřeje-li se však až ke stupni, kde olej sám se vaří

(140°–200°), stává se nezřídka, že týž trochu přismahne. Toť

příčina, proč se při dobývání prchkých olejů, jakož i při jejich

přetahování vždy vody přidává.

§. 504.

Pokus. Několik kapek terpetynového oleje pustíme na

loučku a přiblížíme se s ní k plamenu hořící svíčky; kousek

kafru dáme na vodu, a dotkneme se ho hořící tříškou: jedno

i druhé se zapálí a bude hořeti silným, čadivým plamenem.

Prchké oleje jsou daleko chytlavější nežli oleje mastné; aby

mastný olej plamenem se vznítil, třeba aby byl vyhřát až na

350°. Na terpetynovém oleji máme tedy pohodlný prostředek,

abychom olejnou lampu rychle rozžehli; netřebať než jenom

knot od lampy několika kapkami terpetynového oleje potříti.

Pokus. Lot samočistého líhu smíchá se s '/, kvintlíkem

terpetynového oleje a naleje se do líhové lampy: smíšenina ta

hoří zapálena plamenem velmi jasným, aniž čadí; všechen uhlík,

jehož v terpetynovém oleji je taková hojnost, mění se horkem

hořícího vodičnatého líhu nejprv v svítiplyn a potom v uhelku

(a vodu). Smíšeniny té užívá se na mnoze k svícení. Sloužící

k tomu lampy jsou zvláštním způsobem zřízeny: zřízení jejich

jest takové, že tekutina v lampě obrací se v páru a pára ta že

drobounkými dírkami se vyřinuje, kdežto byvší zapálena hoří.

Lampám těm říkají lampy na olejný plyn.

§. 505.

Prchké oleje a voda. Pokus. Několik kapek kmínového

oleje pusťme na vodu: olej poplyne na vrchu aniž se s vodou
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smísí. Největší díl prchkých olejů jsou lehčí než voda; ačkoliv

jest také některých, na př. olej skořicový, hřebíčkový a z hoř

kých mandlí, ježto jsou těžší než voda a v ní ke dnu padají.

Třepáme-li hodně vodu, k níž sme přidali prchkého oleje,

voda se zakalí; olej rozčinil se ve vodě v drobounké, nevi

ditelné krupinky, ježto v ní splývají. Zcezením dá se voda

opět očistiti; zápach však a chuť od oleje podrží, neboť malá

částka ho zůstala ve vodě rozpuštěna. V lékárnách chovají

mnoho takových vod k lékařským potřebám, jmenují je lékařské

neb napouštěné vodky (destillirte Wässer). Dobře je, aby

vodky ty byly chráněny proti světlu a chovány v plných ná

dobách, neboť světlem a vzduchem ruší se jejich olej. Vodky

ty připravujou se obyčejně přetahováním náležitých částek rost

linných s vodou; pospolným takovým přetažením spojí se olej

s vodou lépe, než kdyby s ní jen pouze dohromady byl třepán.

§. 506.

Prchké oleje a líh. Pokus. Ke 2 lotům silného líhu

dejme kapku kmínového oleje: olej se rozpustí lehko i úplně.

Všecky prchké oleje rozpouštějí se v líhu; největší díl jich

rozpouští se už v líhu 80stupňovém; bezkysličné však, jako

terpetynový, citronový atd., rozpouštějí se pouze v samočistém.

Přidáme-li k roztoku tomu dva loty vody, v níž jsme dříve lot

cukru rozpustiti dali, nabudeme kmínové rosolky (likéru). Tím

způsobem zhotovujou se nyní vůbec všeliké likéry čili rosolky

(na studené cestě). Dříve se na to braly věci samé, vonné se

mení, květ, koření atd., na něž se nalilo kořalky a kořalka se

pak přetáhla. Tím způsobem nabylo se rovněž roztoku líhového,

v němž byl obsažen prchký olej.

Pokus. K lotu silného líhu přidáme několik kapek oleje

pergamotového, z pomerančového květu, lavandulového a rosma

rinového, aby se rozpustilo: tím způsobem nabudeme moku

velmi příjemně vonícího. Podobným způsobem shotovujou se

všeliké voňavé vodičky, z nichž nejpověstnější je vodka Kolínská

(Kölner Wasser). I voňavý líh, jehož se často potřebuje na

místo voňavého prášku – k pokropení na horká kamna, je po

dobného složení. Kafrový líh (Kampfergeist) není též nic jiného

nežli roztok kafru v líhu.

§. 507.

Kromě líhu rozpouštějí se prchké oleje též v étheru i

v silné octovce. Rozpustí-li se několik kapek oleje hřebíč

kového, skořicového, pergamotového, mateřidouškového v octovce,

je , z toho voňavý ocet, jenž pro svou občerstvující vůni je
Velmi oblíben. -
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Podobně dají se prchké oleje smísiti s oleji mastnými,

s lojem a sádlem; proto se jich užívá, aby se pomádám, olejům

na vlasy atd. dodalo příjemné vůně. Taktéž se jich potřebuje

k vypravení mastných škvrn ze šatů. Je-li prchký olej pomíšen

s líhem a smíchá se pak s dřevěným olejem a dohromady se

třepá, zakalí se tekutina jako mléko, neboť líh nerozpustí se

v dřevěném oleji. Způsobu toho možná použiti na seznání, zdali

prchký olej, jejž koupiti chceme, je čist.

§. 508.

Pokus. Kousek cukru třeme nějakou chvíli po kůře čer

stvého citronu: tvrdý cukr potrhá sklípky, v nichž citronový olej

je uzavřen, a olej ten vtáhne se do cukru (do jeho průlinek).

Rozmělní-li se cukr ten na prášek, jest z toho olejný cukr

(elaeosacharum), jaký se v lékarnách prodává. Nyní však v lé

kárnách připravujou takový cukr obyčejně tím, že cukrovou

moučku s několika kapkami oleje dobře utřou.

§. 509.

Pokus. Pustíme-li několik kapek terpetynového oleje na

jod, nastane silné prskání, část vodíku bude uhýbati a na jeho

místo bude se sázeti jod. To samé prskání nastane přísadou

každého bezkysličného oleje, nikoliv ale přísadou kysličnatého.

kaz ten slouží tedy na přesvědčenou, zdali olej posledního

druhu je pomíšen terpetynovým olejem čili nic; však pře

svědčení to není hrubě jisté.

§. 510.

Zpryskyřnatění olejů prchkých. Pokus. Nalejme

terpetynového oleje na šálek a přikrytý papírem nechme jej

několik neděl státi na povětří; na to šálek dejme na teplé

místo, aby olej zvětral výparem: olej teď ale čistě nevyvětrá,

nébrž pozůstaví po sobě látku, z počátku lepkavou, později tuhou,

podobnou sklu. Látka ta jest pryskyřice. Všecky prchké

oleje obracejí se v pryskyřici, protože z povětří

pomalu kyslík k sobě přijímají. Dění přitom jest podobné

tomu, jako kde líh v ocet se mění: kyslík sloučí se nejprv

s jednou částí vodíku olejového u vodu, a potom s olejem

samým. Líh mění se na povětří z prvka ubytím vodíku v pod

ocet a potom přijetím nového kyslíku v octovku; tak i prchký

olej změní se na povětří nejprv v terpetyn (smíšeninu prchkého

oleje s pryskyřicí) a potom v pryskyřici. Terpetynový olej je

složen z U"V", pryskyřice pak z U*V*K. První potřebuje tedy

1 prvek vodíku pozbyti a 1 prvek kyslíku přijeti, a je z něho

pryskyřice. Z toho možná si teď snadno vyložiti, proč prchký

olej, déle-li se chová, zvláště chová-li se v nádobě ne zcela
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plné, dříve zhoustne a svou vůni dříve potratí nežli v nádobě

(láhvi) malé, vždy plné. Kapky oleje, steklé po láhvi dolů, stávají

se schnutím nejprv lepkými, potom zpryskyřnatěj. Starý terpe

tynový olej nehodí se proto k vypravování škvrn ze šatů;

olej takový sice rozpustí zaschlou na šatě mastnotu neb pry

skyřici, však ale on po sobě nechá zas novou pryskyřici.

Prchký olej promění se rychle v látku neprchavou, pry- .

skyřnatou (smolnatou), smíchá-li se s dusnovkou; neboť du

snovka je na kyslík bohatá i snadno jej pouští. Přitom po

vstávají zároveň zvláštní kysně živočné; z terpetynového oleje

kyseň terpetynova (terebintovka), z kafru kyseň kafrová (ka

frovka) atd. Některé z těchto kysní zplozují se i samy od sebe,

stojí-li olej déle na povětří, na př. ve skořicovém oleji sko

řicovka; anebo kyseň ta nalezá se hned spolu hotova v oleji,

na př. v hřebíčkovém oleji kyseň hřebíčková atd.

§. 511.

Otruchový kov nemá žádného zápachu; otruch, sloučený

s kyslíkem (otrušnatka) nezapáchá též: otruch nicméně páchne

patrně česnekem, ale jen v okamžení, kde právě s kyslíkem se

slučuje. Podobně, zdá se, jest to i s vůní neb páchnutím prch

kých olejů, zdá se, že jenom tenkráte i proto páchnou, kde

částky jejich s kyslíkem vzduchovým se slučujou. Čerstvý a za

vymezeného vzduchu přetahovaný olej, anebo olej starý, zpry

skyřnatělý nepáchne buď zhola nic anebo páchne jináč než

obyčejně.

XI. Pryskyřice (smoly) a klejo-pryskyřice.

§. 512.

Terpetyny a balsamy. Kdo jednou šel smrkovým (so

snovým), neb jedlovým lesem, ten jistě měl příležitost pozo

rovati žlutou, průhlednou mízu, kanoucí se stromů na způsob

medu, a snad si také povšímnul, jak míza ta, dotknul-li se jí

prstem, na prsty se lepí a že pouhou vodou smýti se nedá.

Míza ta jest terpetyn. Zářezy, učiněnými do stromů, nabývá

se terpetynu u větším množství. Terpetyn nabývaný z našich

smrků a jedlí je kalný a velmi hustý; v obchodu říká se mu

terpetym sprostý neb obecný. Benatský terpetyn jme

nuje se naproti tomu terpetyn průzračný, řídší, nabývaný

z modřínových stromů. Mimo ten je ještě jiný pěknější druh
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terpetymu, nabývaný z jisté Americké sosny, a ten sluje Ka

nadský balsam.

Jméno balsam dává se ještě mnohým jiným pryskyřnatým

mizám, vytékajícím ze stromů, rostoucích v horkém pásu země

anebo z nich vyvářeným. Nejznámější z nich jsou požloutlý bal

sam Kopaiva, jenž je lék velmi důležitý; černo-žlutý pe

ruanský balsam a šero-hnědý storaksový balsam (židký

storaks). Těchto dvou posledních potřebuje se pro jejich pří

jemnou, vanilce podobnou vůni, k nakuřování a k jinému.

Všeliké tyto pryskyřice (terpetyny a balsamy) nelze po

važovati než jenom za roztoky smol v prchkých olejích. Od

loučiti dá se jedno ode druhého přetažením s vodou, jakož o

tom už v §. 495. řeč byla. Odloučení takového docílí se též,

nechá-li se terpetyn neb balsam za delší čas státi v teple;

rozdíl jest přitom jenom ten, že prchký olej tu zvětrá a do po

větří se rozptýlí.

§. 513.

Dobývání smol. Pokus. Natřemež trochu terpetynu na

prkénko a dejme je na několik dní poblíž kde se topí: ter

petynový olej zvětrá a pozůstane smola ve způsobě látky křehké,

beztvárné. Podobným způsobem nastupuje se mnohdes v so

snových lesích: strom se nasekne a z naseknutého vytékající

terpetyn nechá se až sám zaschne; zaschlá, tuhá pryskyřice se

pak seškrabe, na ohni přepustí a skrze cedník zcedí, aby na

chytlé částky dřeva se odmísily; a to jest pak bílá neboli be

dnářská smůla. Smůly té přiváží se teď veliké množství

z Ameriky (z Amerických lesův). Že terpetyn zaschne, toho je

příčina dvojí: jedna část obsaženého v ňěm prchkého oleje

zvětrá, odkudž zvláštní vůně v sosnových lesích; druhá část na

bere si kyslíku z povětří a promění se tudy v smolu (§. 510).

Nejenom z našich sosem ale i z mnohých jiných stromů a

keřů, zvláště v horkých zemích prýští se pryskyřnatá míza, buď

sama anebo že k tomu cíli stromy schválně naseknuty byly. Míza

ta na povětří tuhne, až ztuhne. Skoro všechny smoly a pry

skyřice, ježto u kupcův na prodej jsou, dobývají se tím způsobem.

Pokus. Ve stromech nalezá se pryskyřice nejhojněji v mí

stech, kde z kmene vycházejí větve (suky); dřevo jest tu pry

skyřicí celé prostoupené, i potřebuje se zhusta na podpal.

© Vezme-li se kousek takového smolného dřeva,

4# a napáleno ma svrchním konci drží se pomocí

@ drátu šikmo nad vodu, shoří jedna část pry

skyřice plamenem čadivým, mezi tím co druhá

část, roztopena horkem, do podstavené nádoby

steče. Pryskyřice nerozpouští se ve

vodě, ona v ní ztvrdne, aniž se s ní smísí.

Vypečením takovým dají se z mnohých rostlin
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pryskyřice jejich dobýti; barva takto dobytých je ale obyčejně

tmavá, protože za vypekání část pryskyřice se připálila a tím

samým zuhelnatěla. Jak známo, vodík shárá vždy spíše nežli

uhlík.

Pokus. Na kousek smolného dřeva nalejme silného líhu

a nechme tak za den na teplém místě státi: pryskyřice se roz

pustí a pozůstane dřevná sklípnatina. Roztok ten vlejeme do

osmkrát tolik vody: voda tím zmlékovatí, neboť rozpuštěná do

sud pryskyřice se vyrazí a splývá ve vodě pod způsobou outle

rozčiněných částeček. Dáme-li mléko to na oheň, aby do varu

přišlo, změknou pryskyřnaté ty částečky, spojej se v chuchvalce,

kteréžto se vyndati a u větší kusy shnísti dají. Toť třetí způ

sob, kterýmž se pryskyřice z rostlin vytáhnouti dají.

Rozličné druhy pryskyřic.

§. 514.

Nejdůležitější pryskyřice jsou:

Pryskyřice sosnová (smola), pryskyřice to z našeho

chvojového dříví.

Galipot, velmi světlý, ze žluta bílý druh sosnové prysky

řice, přivážený k nám z Francouz.

Kopál, žlutě bílý až hnědý, velmi tvrdý; přichází k nám,

pomíšem pískem a zemí, z čehož se očišťuje pilníkem a omýváním

v luhu. Kopál, přicházející k nám z Ameriky a z Afriky, je na

povrchu hladký, Indický naproti tomu je krabatý, drsný. V oby

čejném líhu nerozpouští se kopál, v samočistém rozpouští se ne

dokonale, v étheru rozpouští se však dokonale; nejlépe indický.

Damar, bezbarevný neb požloutlý, potvrdý, pochází z Indie.

Masti ks, požloutlé, průhledné, drobné krupky, prýštící se

z jistého druhu klokoče, rostoucího hlavně v Řecku.

Sandarak, podoben předešlému, jenže ještě křehčí, sbírám

v Africe z jistých pořád zelených stromův.

Gummilak (šélak) prýští se v Indii z více druhů fíkových

stromů, prýští se z nich v místech, kde jistý malý hmyz, laková

mšice byla zapichla.

a) Lak roubíkový jmenuje se míza (pryskyřice), zaschlá na

větvích.

b) Lak drobkový, seškrabán s větví.

c) Lak lupkový, byl-li roztopen a přeceděn skrze plenu, aby

všechny nečistoty se odmísily. Obyčejně se nechává roz

topená pryskyřice na velkých stromových listech rozběhnouti

a ustydnouti, čímž nabývá podobu tenkých lupenův. Co je

lepší lak, je barvy pomerančové, špatnější pak barvy hnědo

černé. On je velmi tvrdý a ne křehký. Potřebujeť se vůbec

na dělání pečetního vosku a na jiné.
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Benzoe nabývá se z jistého Indického stromu, jenž se

k tomu cíli nasekává. Pryskyřice, vytékající v prvních třech

letech, je bílá jako mléko, v kapaných kouskách; později prýští

se žlutá neb hnědá. Obojí sorta bývá dohromady shnětena, odtud

podoba obyčejného benzoe jako mandlí. Líbá vůně, již benzoe

vydává, je příčina, že se ho mnoho potřebuje za přísadu k von

ným kadidlům a k vodičkám pro krásu. */, je v něm benzoevky.

Dračí krev jest pryskyřice, pocházející z jistých indických

palem, obarvena jakousi červenou barvou na hnědo-červeno.

Guajak, pryskyřice hnědo-zelená, nabývaná vypekáním

dřeva guajakového, mnoho užívána jako lék.

Pryskyřice jalappová, vytažená líhem z kořene jalappy,

barvy žluto-hnědé, užívána též jako lék pro počištění.

V lékárnách potřebuje se mimo tyto ještě mnohých jiných

pryskyřic, na př. anime, takamahak, elemi a j. v.

§. 515.

Pryskyřice zemská. Kromě výše uvedených pryskyřic

dlužno ještě zmíniti se o dvou, vykopávaných ze země nebo lo

vených z moře, t. o jantaru a asfaltu.

Jantar (Bernstein) má svůj původ nepochybně z lesův

předvěkých, povodněmi zahynulých. Při pryskyřicích je to zvláštní,

že nehnijou aniž trouchnějí, jako ostatní látky živočné. Jantarová

pryskyřice mohla proto tisíce let ležeti v zemi nebo v moři ne

porušena, kdežto zatím stromy, z nichž byla pošla, dávno byly

ztrouchnivěly a v zem se obrátily, anebo mluvíc po lučebnicku,

v uhelku a vodu se rozrušily. Nejvíce nalezá se jantar v balti

ckém moři a na jeho německých břehách, tak i v mnohých dolech

na hnědé uhlí. V Čechách byl též v nemalé hojnosti nalezen

u Skuče, ale černý. Tvrdost a pevnost jantaru je známa; sou

strují se z něho rozličné věci, rovně jako z rohu. Od ostatních

pryskyřic liší se jantar tím, že roztopen dává zvláštní kyseň

(jantarku); roztopením mění se spolu povaha jeho tak, že se

pak rozpouští v líhu i v olejích, kteréžto se ho jinak sotva jmou.

Drží-li se roztopen za delší čas, zčerná a sluje pak jantarová

kalafuna. Při takovém roztopení plodí se v něm spolu jistý

smahlý, velmi ošklivě zapáchající olej, olej jantarový; oleje

toho užívá se též někdy jako léku.

Asfalt jest též zemská smůla (židovská smola), nalezající

se ve mnohých jezerách Asie, jmenovitě v mrtvém moři (v Pale

stině). Barva jeho je černá, a jinak je velice podoben černé

smůle, nabývané svářením kamenno-uhelného dehtu (dělaný asfalt).

Na některých místech nalezá se v zemi asfalt měkký, na způsob

terpetynu (dehet zemský); dehtu toho potřebuje se v novějším

čase smíšeného s pískem a vápnem na dělání dlažebních kamenů

na chodníky a k pokrývání střech. Pravdě podobno, že obojí ta
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smola, jakož i kamenný olej, vzaly svůj původ z kamenného uhlí,

jež nalezajíc se v zemi, sopečným ohněm se vypálilo.

Podobné černé i ošklivě zapáchající smolnatiny zplozují se

též, kdykoliv látky rostlinné neb zvířetské na uzavříto se pálejí.

V židké způsobě slove taková smolnatina dehet, v tuhé způsobě

pálená smola či smolný výpalek.

Vlastnosti pryskyřic.

§. 516.

Už při jantaru bylo zmíněno, že pryskyřice nehnijou;

a však nejenom že samy nehnijou, ale ony jsou i s to, aby hnití

jiných věcí, na př. masa, zamezily. Proto se jich druhdy po

třebovalo k napouštění (balsamování) mrtvol. Takto balsamované

a během času vyschlé mrtvoly (mumie) nalezají se v Egyptských

piramidách a hrobkách dobře zachovalé, ačkoliv od doby, kde

pochovány byly, mnoho tisíc let uplynulo.

§. 517.

Pryskyřice a voda. Pryskyřice jsou ve vodě neroz

pustné, proto beze vší chuti. Jenom některé z nich jsou s to,

aby ve vodě něco málo se rozpustily, a ty pak obyčejně jsou

chuti hořké. Mnohé pryskyřice, jak u kupcův se prodávají, cho

vají v sobě něco útle přimíšené vody: odtud pochodí, že mnohá

pryskyřice je kalná i neprůhledná. Obyčejná sosnová pryskyřice

a vařený terpetyn jsou toho příklady.

Kalafuna. Pokus. Kousek tuhé smoly, nabyté podlé

§. 495., anebo trochu sosnové pryskyřice vyhřívejme na lžíci,

až všechna voda se vytratí: vody zba

vená ta pryskyřice prohlídne zúplna.

V takové způsobě nazývá se kalafuna

– bílá, byla-li jen mírně vyhřáta;

hnědá, byl-li výhřev tak vysoký, že

trochu pryskyřice se připálilo. Kalafuna

je křehká, tak že se lehko roztlouci

a na prach utříti dá. Natřeme-li kalafu

nou smyčec, uvázne z ní něco na žíních,

a smyčec chytá se pak lépe strun. To samé dělává se i se

šnůrou hodinového závaží, aby neklouzala. Pryskyřice působí

tedy naopak mastných olejů; pryskyřice dělá povrch drsný, ne

hladký, olej pak dělá povrch hladký, kluzký. -

§. 518.

Pryskyřice v teple. Učiněný před tím pokus ukazuje

nám spolu jinou vlastnost pryskyřic, t, snadnou jejich roztop
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nost. Největší díl pryskyřic potřebuje ke svému roztopení horka

málo vyššího než jako je při vařící vodě. Vylejeme-li roztopenou

kalafunu na prkénko, rozběhne se, a když vystydla, je z ní na

prkénku tuhý lesklý povlak. Vlastnost ta hodí se velmi dobře,

aby se dřevo nebo kov obhájil před přístupem vzduchu neb vody.

Proto se železné zábradlí neb kování potahuje smolou, aby ky

slíkem vzduchovým tak snadno se nekyslilo; proto se pivné sudy

požahují a vinné láhve smolou zalévají, aby ani do láhve ani od

sudu (skrze duhy) neměl vzduch přístupu; proto natírají se lodě,

dřevěná zábradlí, ploty atd. dehtem, aby voda dřevu tolik neško

dila; proto se potřebuje pryskyřice, zvláště tuhého držemného

šélaku, za ochranu proti všetečným, ve způsobě pečetního vosku.

Pečetní vosk. Pokus. Roztopme na lžíci */, lotu světlého

šélaku s 1 kvintl. terpetynu, k tomu přimíchejme, pokud teče,

1 kvintlík cinobru a */, kvintlíku vyplavené křídy; seškrabeme-li

smíšeninu tu, pokud ještě je měkká, se lžíce, můžeme ji mezi

pomokřenýma rukama vyváleti v roubík. Přísada terpetynu působí,

že pečetní vosk snáze chytá, a přísada cinobru dodává mu ob

líbené červené barvy. Chceme-li míti pečetní vosk jiné barvy,

přidáme na místo cinobru žluti barevkové, nebo modři holubcové,

nebo zeleni plístové, nebo sazí, nebo bronzového prášku atd.

§. 519.

Smolný plyn. Pokus. Vyhříváme-li kalafunu víc ještě,

než co právě třeba, aby se rozpustila, zapálí se a hoří pla

menem jasným, čadivým, shoříc pozůstaví po sobě trochu uhle.

Kalafunový prášek dává proto, dmychán do plamene hořící sví

čky, velmi veliký plamen. V některých místech dělají z kalafuny

svítiplyn; rozpuštěnou kalafunu dají kapati na kamenno-uhelné

výpalky, rozpálené v železné kabeli až do žeřavosti (plyn

smolný, Harzgas).

Pálená smola. Shasí-li se kalafuna, když nějakou chvíli

v nádobě byla hořela, tím, že se prkénkem přikryje, pozůstane

z ní černý výpalek, a to jest smola lodní či ševcovská.

Smola ta jest velmi táhlavá. Podobným během proměňujou si

bečváři obyčejnou bílou smolu v černou, to při požáhání, kdežto

smolu v sudě malou chvilku hořeti nechají.

Kopet. Pokus. Nad hořící smolnou louč držme šikmo kor

noutku z pijavého papíru, papír potáhne se brzo koptem. Po

dobným během hotoví se kopet ve velkém, hotoví se ze smol

natého dříví nebo ze smoly, pálené v pecích při nedostatečném

přístupu vzduchovém. Z peci takové vedou dlouhé průchody |

anebo je při ní zvláštní kumbálek, v němž procházející kouř

všechen svůj uhlík osazuje,
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Pokus. Nasypeme-li jantarových drobtů na žeřavé uhlí,

shárající jantar bude vydávati kouř, jenž mile zavání. Jantaru,

kadidla, benzoe, mastiksu potřebuje se proto na mnoze k von

nému kadění,

§. 520.

MInodrž. Pokus. Droužek pečetního vosku třeme chvilku

na hedbávném šátku nebo na kuse sukna a nyní přibližme se

s ním k nastříhaným drobným kouskům z pijavého papíru: ostřížky

budou vyskakovati nahoru k pečetnímu vosku i zůstanou na něm

nějakou chvíli lpěti. Příčinu přitahování toho jmenujeme mlno;

zde jest to mlno smolné (či zdolné), smolné proto, že na smo

lách se jeví, když se pošoustaly. Kdybychom na plechový talíř

nalili smíšeniny z šelaku a kalafuny, abychme tudy většího po

vrchu smolného nabyli, můžeme na smolném tom plástu tolik

mlna způsobiti, že až jiskry dává; mlno to dá se zde též na

dlouze udržeti. Smolný takový plást slove mlno drž či ná

držník mlnný (elektrofor).

§. 521.

Pryskyřice a líh. Pokus. Lot sandaraku, zaobaleného

do papíru, roztlučme kladívkem na drobné kousky a roztlučený

smíchejme se */, lotem písku, jejž sme dříve z jeho prášku

dobře vymyli a propláchli a na to dokonale vyschnouti dali.

Smíšeninu tu dáme do sklenky a nalejeme na ni 4 loty silného

líhu. Sklenku povážeme mázdrou a necháme několik dní na

teplém místě státi, častěji ní míchajíce. Nabudeme tudy čistého

roztoku pryskyřičného, natěrku lakového (Lackfirniss); na

tře-li se totiž roztoku toho na kov, na dřevo neb na papír, líh

odtud se vytratí a na věci pozůstane lesklý pryskyřičný povlak

(pokost). Kdybychom byli na sandarakový prášek nalili líhu,

aniž jej byli dříve smísili s pískem, byl by se byl prášek slepil

v chuchvalce a mnohem zdlouhavěji by se byl rozpustil. La

kovati není tedy nic jiného než potahovati věc pryskyřicí.

Pryskyřičným takovým povlakem nabývají věci nejenom krá

sného lesku, ale stávají se spolu neproniklými vzduchu i vodě.

Chceme-li papírové věci, na př. rytiny neb mapy atd. lakem

potáhnouti, třeba je dříve několikráte natříti klihovou vodou

nebo roztokem gumy, neboť jinak by lak vsáknul do papíru a

papír by tím zšeřil a stal se průzračným. Při věcech ode dřeva

předchází se takové zasáknutí obyčejně tím, že se věc napřed

natře lněným olejem. Přijde-li lak při natírání na vlhká místa,

udělají se zde bílé neprůzračné škvrny, neboť pryskyřice tu

vyráží (vodou) ve způsobě bílého neprůzračného prášku.

Pokus. Lot šelaku rozpustíme udaným právě způsobem

v silném líhu: nabudeme roztoku kalného, neboť v šelaku jest
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kromě pryskyřice též něco vosku a slizku, a ty v moku plovou

nerozpuštěny. I tohoto moku potřebuje se k lakování, nejvíce

jej potřebujou truhláři za polituru (leštidlo), t. za roztok pry

skyřičný, jejž plátěným svalkem tak dlouho do dřeva zatírají,

až líh vymizí. Tím způsobem nabude se ještě hladšího a čistšího

zrcadla, nežli pouhým natřením, neboť tímto zůstávají tahy po

štětce často patrny. Dražší dřevěný nábytek obyčejně se leskuje

(politiruje), sprostší však se jen lakuje.

§. 522.

Pryskyřice a oleje. Pokus. Lot damarové pryskyřice

smísí se s trochou písku a poleje 4 loty terpetynového oleje:

za několik dní rozpustí se damar skoro úplně. Prchké oleje

jsou též s to, aby pryskyřice rozpustily. I těchto roz

toků potřebuje se jako lakových nátěrků; tytýž sice zdlouhavěji

vysýchají, pokost jejich je ale držemnější, aniž tak snadno oprý

skuje jako z laků líhových. Na světlejší, pěknější pokosty beře

se nejvíce jantar, kopál, damar, šelak, sandarak a mastiks; na

sprostší a tmavější pokosty jantarova kalafuna, obyčejná kala

funa, terpetyn, asfalt atd. Dračí krvě a gutty používá se někdy

za přísadu, aby se pokostu dodalo barvy žluté (zlatý pokost).

V mastných olejích rozpouštějí se pryskyřice též.

Mnohé masti a náplasti v lékárnách jsou složeny z tuků a pry

skyřic, a tyto poslední jsou to, jež činěj, že náplasť (flastr) na

kůži lípne. Nejvíce se k tomu cíli používá terpetynu.

§. 523.

Mýdlo pryskyřičné. Pokus. Vařme v hrnečku '/, lotu

kalafuny se 2 loty silného draslenného neb soděnného louhu,

a k tomu přidávejme pomalu po lžičkách louhu, až sme ho tolik

přidali, že vyndaná z hrnečku trocha v horké vodě na čisto se

rozpustí. Dáme-li hrneček nyní vystydnouti, shustne obsažený

v něm mok v potuhé mýdlo (pryskyřan draslenný neb soděnný).

Jak viděti, pryskyřice chovají se k mocným žířenům rovně jako

kysně tukové; a toť příčina, že se za našich časův v mydlářství

Velmi mnoho pryskyřic potřebuje jako přísad k docílení laci

nějšího mýdla.

Pokus. Smíchejme roztok pryskyřičného mýdla s roztokem

ledkovým (kamencovým): vyrušíť se z toho pryskyřan hli

něncový, jenž se nerozpouští. Prostředku toho užívá se teď

ku klížení mašinového papíru: do kaše, z níž se papír dělá,

přidá se nejprv pryskyřičného mýdla, na to roztoku ledkového;

z toho utvoří se okolo každého vlákenka papírového tenounký

povlak nerozpustného mýdla hliněncového (pryskyřanu hliněn

cového), jenž působí, že inkoust nemůže roztékati. Podlé star

šího způsobu klížil se papír tím, že se hotové už archy pro
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táhly skrze klihovou vodu. Při takovém papíru je známo, že

bylo-li na něm škrabáno, inkoust pak na tom místě roztékal;

škrabáním tím odškrabal se v místě s papíru klihový povlak.

Aby na takovém papíru, na němž škrabáno bylo, inkoust neroz

tékal, třeba na poškrabané místo zatříti trochu pryskyřičného

prášku, nejlépe sandaraku.

Pryskyřice slučujou se s žířeny, a roztokem jejich červení

se modrý lakmusový papír. Pryskyřice možná tedy pokládati za

kysně.

§. 524.

Složení pryskyřic. Střídavým působením líhu jednak

studeného jednak horkého, jednak slabého jednak silného, nebo

působením étheru dají se z největšího dílu pryskyřic vytáhnouti

ještě zvláštní druhy pryskyřic (podpryskyřice). Podpryskyřicím

dávají jméno alfa (c ), beta (8), nebo gama (y). Podlé toho

dlužno všeliké pryskyřice, nalezající se v přírodě, považovati jako

složené z pryskyřic jednoduchých.

Z prvin nalezá se v pryskyřicích jenom známá trojice:

uhlík, vodík a kyslík (U. V.K). Že v nich je něco více kyslíku

a něco méně vodíku nežli v prchkých olejích, bylo už v §. 510.

podotknuto. Nicméně náležejí tytyž mezi látky bohaté na

vodík, což už z toho souditi, že hořej plamenem silným.

K l e j o - p r y s ky ř i c e.

§. 525.

Přeřízneme-li stonek od maku, salátu, vlašťovičníku (krva

vníku, chelidonium majus) nebo pryšce (žabího mlíčí, euphor

bium), vytéká ze stonku bílá neb žlutá míza, která na povětří

nebo slunečním teplem vysýchá v hmotu žlutou nebo hnědou,

beztvarnou. Mléčná ta míza obsahuje v sobě rozpuštěnou klejo

vinu, pomíšenou s částečkami pryskyřice; jest to tedy samorodý

rozčin pryskyřičný: Podlé obou těch látek říká se vyschlým

takovým, polopryskyřnatým, poloklejovitým mízám pryskyřice

klejnaté (klejo-pryskyřice) nebo pryskyřice sliznaté. Zvláště

bohaté na takovou mízu jsou mnohé rostliny horkých krajin,

a odtud přicházejí hlavně všeliké ty klejo-pryskyřice, jichž se

zvláště v lékařství mnoho užívá. K nejdůležitějším klejo-prysky

řicím náležejí:

Ammoniak (gummi ammoniak), zaschlá mléčná míza jisté

Cokoličné) africké byliny, barvy požloutlé nebo hnědé, zápachu

silného, zvláštního, tak i chuti.

Assa foetida (čertové hovno), míza z jisté (okoličné)

byliny v Persii, zápachu nad míru hnusného, podobného česneku;
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rozlomena je na čerstvém lomu bílá jako mléko, brzo ale na

povětří a světle mění svou barvu v růžovou.

Aloe, barvy hnědé nebo černé, náramně hořká: jest vy

schlá míza rostliny stejnojmenné, nalezající se u veliké hojnosti

na Kapu (předhoří Dobré naděje) a na okolních ostrovech.

Euforbium, hnědo-žlutá zrnka, pocházející z afrického

pryšce, chovající v sobě jistou velmi ostrou látku; látka ta pů

sobí, že přiloží-li se pryskyřice ta na tělo, táhne puchýře,

a vlyká-li ji člověk ve způsobě prachu do sebe, působí zánět

i prudké kýchání.

Galbanum, přižloutlé drobky neb hnědé plásty, zápachu

silného, zvláštního; pochází z jisté, pořád se zelenající byliny

v Persii.

Gutta (gummi gutti), přičervenale žluté kusy nebo rou

bíky; dobývá se z listí jisté indické rostliny, potřebuje se hlavně

v malířství za žlutou barvu (vodní).

Myrrha, lepší sorta ve světlých, žluto-hnědých kusech,

špatnější v kusech tmavých, červeno-hnědých; chuti je hořké,

vůně příjemné; prýští se z jistého arabského stromu, jenž se

k tomu cíli nasekává. -

Kadidlo Colibanum), požloutlo-bílé, křehké, kapané drobky;

míza to z jistého perského stromu, stvrdlá na povětří. Dána

na žeřavé uhlí působí líbou vůni; proto mnoho potřebována ku

kadění.

Opium (opij), míza z makovic, rostoucích v horkých kra

jinách Asie; makovice ty se naříznou, pokud jsou ještě nezralé,

a prýštící se z nich míza nechá se na povětří zaschnouti. Do

obchodu přichází v hrubých kusech; barvy je černo-hnědé, chuti

hořké a zápachu odporného, omamujícího. Uspávající a omamující

účinnost opije jest vůbec známa.

Laktukarium (opium salátové), barvy hnědé, páchnoucí

slabě jako opium, jest vyschlá míza mnohých druhů salátových.

Opopanaks, sagapenum, skamonium atd.

Vlastnosti klejo – pryskyřic.

§. 526.

Pokus. Utřeme trochu nějaké klejo-pryskyřice s vodou:

klejovina její se rozpustí, pryskyřice zůstane rozčiněna; mok

z toho bude kalný, mlékovitý. Dáme-li mok ten nějaký čas po

vařiti, slípnou změklé částečky pryskyřice dohromady, dělajíce

chuchvalce. Učištěný teď mok nebude v sobě obsahovati než

jenom rozpuštěnou klejovinu. #

Pokus. Nalejeme-li na klejo-pryskyřici silného líhu a ne

cháme tak nějaký čas státi, rozpustí se toliko pryskyřice, klejo

25
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vina zůstane však nerozpuštěna. Známý myrrhový mok (Myrrhen

essenz) je takový lihový roztok pryskyřice, pošlé z myrrhy.

Klejo-pryskyřice chovají v sobě větším dílem kromě prysky–

řice a klejoviny též něco málo prchkých olejů, odkudž jejich

zvláštní zápach.

P r u ž e c (kaučuk, gummi elasticum).

§. 527.

V Americe jest několikero druhů velkých stromů, z nichžto,

učiní-li se do jejich kůry a blány zářez, vyprýšťuje se mléčná

míza; míza ta vysýchá na povětří v hmotu bílou, pružnou, která

ani ve vodě ani v líhu se nerozpouští, a toť pružec čili kaučuk.

Rychleji stane se takové zaschnutí, jestliže míza natřela se na

hlíněné bulky (formičky), a tyto pak nad oheň se pověsej. Vy

pere-li se na to z vnitřku hlína, nabude se pružce ve způsobu

dutých míšků či bandasek. Pružec ten jest šerý nebo černý, od

kouře, jehož kopet s pružcem se byl smísil.

Pokus. Při obyčejném teple je pružec tuhý, vložen však

do horké vody nebo na teplá kamna, změkne. Z pružcové, tenké

bandasky, změklé teplem, vystříhneme si čtverhranný kus, do

kusu toho založíme konce dvou sklených

trubic a čouhající kraje jedním rázem

ustříhneme – to způsobem, jakož zde z vý

kresu viděti. Kde pružec byl ustřížem, tu slípne dohromady;

slípnutí to je tím dokonalejší, jestliže se kraje nehtami k sobě

přitlačily; dotknouti se však čerstvých řezů nesmí. Přiváže-li se

teď pružcová ta trubice pevně na založené sklené trubky, jsou

tyto spolu spojeny, vzduchu neproniklé. Tím –*

způsobem docílí se ohebných sklených tru- *

bek, jaké k mnohým lučebnickým prácem

výborně se hoděj.

Pokus. Na trochu rozstříhaného pružce nalejme kamenného

oleje: pružec tu pomalu nabobtí, tak že pak může na kaši roze

třen býti. Sleje-li se kaše ta s šélakem nad ohněm dohromady,

je z toho velmi trvanlivý kyt (chyt) jak na dříví, tak na kámen

i železo.

Pokus. Naleje-li se na pružec étheru, oleje terpetynového

neb kamenno-uhelného, rozpustí se pružec docela. Rozpustlin

těch používá se teď na mnoze, aby látky na oděv učinily se

nepromokvavými (Makintosh). S lněným olejem silně vyhřát,

dává pružec látku veskrze stejnou, táhlavou, černou, která se

velmi dobře hodí k mazání obuvi do mokra.

Pokus. Držen do plamene svíčky, chytí pružec a hoří pla

menem silným, čadivým, podobně jako olej kamenný neb terpe
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tynový; při tom roztápí se v hmotu černou, mazlavou, i mazla

vou zůstávající. Roztopený, mazlavý tento pružec slouží velmi

dobře, aby skleněné zátky do láhví, v nichž se louh neb jiné

chová, těsně nezalehaly; zátka natře se tence pružcovou mastí

a zůstává pak dlouho kluzká.

Pružec zpružní tím více, smísí-li se se sírou nebo s otrucho

siřenem (vulkanisovaný pružec).

Pružec , jest jeden z několika málo tuhých těles, ježto

nemají v sobě žádného kyslíku; složentě pouze z uhlíku

a vodíku, a považovati by se tedy mohl jako za stuhlý kamenný

olej nebo za stuhlý svítiplyn.

Gutta percha. Pod tím jménem prodává se od nedávného

času látka, podobná pružci, pocházející z mízy jistých stromů

v Indii. Před obyčejným pružcem má tu přednost, že mírným

záhřevem (v horké vodě) změkne a dá se obdělávati jako těsto,

zchladnouc však zase stvrdne a stane se jako roh. V průmyslu

se jí mnohonásob potřebuje.

Doklady k tukům, prchkým olejům a pryskyřicím,

1) Tuky, prchké oleje a pryskyřice nalezají se v rostlin

stvu velmi hojně. Nejvíce jich chovají se netečně, mnohé pak

chovají se jako slabé kysně.

2) Jako se nalezají v přírodě, jsou obyčejně smíšeniny

z více sobě podobných látek, totiž:

a) tuky: smíšeniny tuků tuhých (stearinu, margarinu) a židkých

(elainu, oleinu);

b) prchké oleje : smíšeniny tuhého stearoptenu a židkého

claeoptenu; -

c) pryskyřice: smíšeniny mnoha rozdílných podpryskyřic (alfa,

beta, gama atd.).

3) Vzhledem na prvotní jejich složenství jsou složeny z tro

jice známých prvin: z uhlíku, kyslíku a vodíku: zvláštní je při

nich, že jsou všecky chudé na kyslík a bohaté na vodík.

CNěkteré z prchkých olejů nemají dokonce žádného kyslíku)

4) Proto že v nich vodík převládá,

a) hořej zapáleny plamenem silným, i dávají, jsouce horkem

žárovým rušeny, mnoho hořlavého plynu;

b) jsou větším dílem tak lehké, že na vodě plynou;

c) rozpouštějí se toliko v mokách, ježto jsou rovně bohaty na

vodík a chudy na kyslík, na př. v líhu a étheru, nikoliv ale

ve vodě.

5) Jsou buď židké anebo snadno zžidnou, už za mírného

záhřevu.

25*
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6) Tuky, pocházející od zvířat, jsou zcela stejného složení

s tuky rostlinnými. - • •

- 7) Přibytím kyslíku hustnou mnohé tuky i tvrdnou (oleje

pokostové, vysýchavé), jiné naproti tomu žluknou, netuhnouce

(oleje mazlavé). - -

- 8) Silnými živelními žířeny rozrušujou se tuky ve zvláštní,

u vodě nerozpustné kysně (tukovky) a v žířen živočný (sladěn).

Vyloučené tukovky slučujou se s živelními žířeny v mýdla.

Žířeny luhové (luženy) dávají s tukovkami mýdla, u vodě roz

pustná; žířeny pak z trupelců a kovů dávají mýdla, u vodě ne

rozpustná.

9) Prchké oleje obracejí se přibytím kyslíku v pryskyřice,

mnohdy též spolu v kysně.

10) Při pryskyřicích není žádná velká družebnost ke

kyslíku; alespoň se neměněj, třebas kdo ví jak dlouho na po

větří ležely. -

11) Mnohé pryskyřice slučujou se s luženy, rovně jako

tukovky, v slučany mýdlovité, ve vodě rozpustné, s žířeny však

trupelnatými neb kovovými v slučany u vodě nerozpustné (mýdla

pryskyřičná).

12) Balsamy jsou smíšeniny pryskyřic s prchkými oleji;

slizko- neb klejo-pryskyřice smíšeniny pryskyřic s klejem neb

slizkem.

XII. Vyt a že niny

(Extraktivstoffe).

§. 528.

Výtažky (Extrakte). Uvažované dosud látky rostlinné, vy

jmem-li prchké oleje a některé pryskyřice, jsou z větší části bez

chuti i bez patrných lékařských účinkův; největší díl jich jest

v rostlinstvu velmi rozšířen, nalezajíc se takměř ve všech rost

linách. Nuž ale mnohé rostliny vyznamenávají se jistou zvláštní

chutí aneb i jistým lékarským účinkem, jestliže jich do těla po

žijeme; není tedy na jiném než že v nich musí být jistých zvlášt

ních látek, na nichž zvláštní chuť i účinnost rostliny se zakládá.

Peluň a reveň (rebarbora) je chuti hořké, pepř a blín chuti štíp–

lavé, ostré; pejr a sladké dřevo chuti sladké; pozřena do žaludku,

peluň posilňuje, reveň počišťuje, pepř podrážďuje, blín omamuje

atd. Není pochybnosti, než že už za dávných časův musely

účinky ty pozornost lidskou na se obrátiti, i že lidé měli se

k tomu, aby z rostlin účinné ty látky vytáhli, by jich pak co

léku užiti mohli. Vytažení to konalo se nejprostším způsobem:
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Co byly šťávnaté částky rostlin, z těch se míza vytlačovala; které

byly suché, ty daly se močiti buď v studené vodě (námok,

maceration), anebo na ně nalili horké vody (nápar, infusion)

anebo je za nějaký čas vařili (odvar, decoctum). Poněvadž ale,

co takto se vytlačilo, vymočilo neb vyvařilo, v krátce kysnulo

neb plesnivělo, proto hleděli z toho vodu vyhnati (výparem),

i vyhnali ji, až zbyla látka hustá jako kaše neb jako těsto anebo

až i do tuhosti vyschla; a zbytku tomu říkali výtažek (extrakt).

Výtažek ten dal se pak na mnohá léta uchovati neporušen. Ta

kové (vodné) výtažky dělají posud v lékárnách. Mimo vodu berou

však též někdy na vytáhování líh nebo éther (výtažky líhové neb

étherové). Rostlinné ty výtažky chovají kolikrát v 1 lotu tolik

účinné látky jako je v libře neb několika librách rostliny, z níž

onen výtažek způsobem byl.

Z prvějšího je známo, že největší díl rostlin chovají v sobě

jednak větší, jednak menší množství škrobu, slizku, klejoviny,

cukru, třísloviny, zelku (chlorophyll), rostlinného bílku, solnatin,

kysní atd. Snadno je tedy nahlédnouti, že látky tyto, poněvadž

nejsou prchavé, nalezají se pak také v samém výtažku (vodném).

Taktéž je patrno, že u výtažcích, učiněných líhem neb étherem,

nalezají se spolu všecky ony látky, ježto líhem neb étherem se

byly rozpustily, na př. pryskyřice, tuky a j. Výtažky tedy

třeba považovati za smíšeninu těch nejrůznějších

látek rostlinných, za smíšeninu látek známých s neznámými,

chutitých s bezchutnými, účinných s neúčinnými, barevných s ne

barevnými atd. - *

§. 529.

Vytaženiny. Při bližším přeskoumání rostlinných miz neb

jejich výtažků nalezlo se, že, když se známější jejich látky, jako

škrob, cukr, bílek atd., odmísily, pozůstala obyčejně látka hnědá

neb černá, nechtící se uhlatiti, rozpustlivá; a ta obyčejně ukazo

vala chuť i lékařskou účinnost ve větší ještě míře, nežli rostlina,

z níž vytaženina se byla dobyla anebo než celistvý z ní výtažek.

Látku tu nazváno vytaženinou (Extraktivstoff); a vytaženiny

ty rozvrhováno podlé, jejich vlastností na: hořké (v peluni,

zeměžluči, aloesu, kolokvintách atd.), vonno–hořké (v pru

škvorci, chmeli atd.), škrablavé (v kořenech senegy, mydlice

atd.), sladké (v sladkém dřevě, v pejru), omamné (v bole

hlavu, blínu atd.), a takových vytaženin více. Jak viděti, jméno

to bylo velmi pohodlné, hodiloť se na všecky ty nesčíslné, posud

nepřeskoumané látky rostlinné, ježto byly barvy černé a se ne

hlatily, ať si ostatně byly složení jakkoliv rozdílného. Že ostatně

rozdílnost ta veliká jest, možná z toho posouditi, že největší díl

rostlinných látek, např. cukr, klejovina, vařej-li se delší čas na

povětří, anebo jen na povětří rozmočeny státi se nechají, pře

vrhujou se v sloučeniny hnědé, neschopné k vyhlacení.
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§. 530.

V snadné té zvrhlivosti látek rostlinných vězí spolu pří

čina, proč všecky výtažky jsou barvy hnědé nebo černé.

Pokus. Na několik lotů sladkého dřeva (likořicového ko

řene) nalejme šestkrát tolik vřelé vody a nechavše věc asi

den v námoku, potom mok vytlačme: přecedíme-li mok ten

skrze pijavý papír, učistí se a bude žlutý jako víno. Svaříme-li

jej na to, anebo necháme jej na teplém místě tak dlouho státi,

až voda jeho se vytratí, nabudeme výtažku černého, jemuž vůbec

říkají perndrek; a z toho pak už, rozpustí-li se ve vodě, není

více roztok požloutlý, nebrž tmavo-hnědý. Tak jako barva, změ

nila se i jeho chuť. Obojí ta proměna ukazuje, že mezi svá

řením stalo se v rozpuštěných látkách jakés urušení. Urušení to

jest velice podobné tomu, kde dříví trouchniví neb troudovatí:

ze vzduchu bere se totiž kyslík, jímž se část vodíku a uhlíku

pokysluje u vodu a uhelku, a následek toho jest, že látky uhel

natějí a tím samým temnější barvu na se přijímají, podobně

jako se tvoří zemský trouch. Látky ty rozpouštějí se dílem ve

vodě, činíce roztok tmavo-barevný, dílem ale zůstávají neroz

puštěny, osazujíce se na dno ve způsobě temného kalu. Ne

rozpustný ten kal nazváno též jménem velmi neurčitým: vy

taženinou pokyslenou (oxydirter Extraktivstoff). Z toho

vyplývá pravidlo, hotověj-li se z rostlin výtažky, to svářením,

aby se nesvářelo, než pokud možná – za vymezeného vzduchu

a při mírném výhřevu, nejlépe ve vodní lázni.

§. 531.

Vytaženiny hlatební (krystallisirbare Extraktivstoffe).

V novějším čase povedlo se, mnohé ze zvláštních těch látek

přivésti k tomu, že se vyhlatily, čímž se prokázaly jako určité,

samostatné sloučeniny. Z těch nalezly se mnohé, ježto se cho

vají zcela podobně jako živelní žířeny (draslen, soděn, čpavek

atd.), jsouce totiž s to, aby kysně zasytily a s nimi v slučany

se pojaly; a toť žířeny živočné (organische Basen, S. 539.).

Při ostatních není ani vlastností žirných ani kysných, ty jsou

netečné (indifferent). Tyto možná nazvati vytaženiny hla

tité (krystallisirte Extraktivstoffe), alespoň na tak dlouho, do

kavád se dalším skoumáním lučební jejich chování určitěji ne

prokáže. Na ten čas známe však látek těch příliš málo, než

abychom o nich něco jistého pronesti mohli. Počet dosud zná

mých rostlin jde přes 100.000, a není pochybnosti, že v nej

větším díle jich nalezá se v každé zvláštních výtažných látek.

Notné to zajisté pole k činění nových objevův!

Podle všeho, co o věci té posud pověděno bylo, mohl by

jméno „vytaženina“ přeložiti na: lučební všelicos nebo směs

látek netečných, hlatěbných, a netečných, hnědých nehlatěbných,
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jimž v nejvíce případech zvláštní chuť i léčební účinnost rostlin

připsati dlužno. Největší díl vyznačujou se chutí hořkou; pročež

bývají též často jmenovány hořčiny (Bitterstoffe). Některé

z nich, a zejména ty, ježto ve vodě se nerozpouštějí, okazujou

svou zvláštní chuť teprv tenkráte, když se byly v nějakém jiném

moku, na př. v líhu neb étheru rozpustily.

§. 532.

V následujícím uvedeme některé známější ze zvlášt

ních těch látek. Jména jejich jsou tvořena podlé latinských

jmén těchže rostlin, z nichž dobyty byly, s přivešenou toliko

koncovkou in. Převáděti jména ta na český jazyk nezdá se

nám na ten čas vhodné.

Absinthiin, z peluni, látka to velmi hořká, nebarevná,

hlatitá.

Amygdalin, z hořkých mandlí, látka to slabě hořká, hla

tící se v luptech, lesknoucích se jako hedbáví; památna proto,

že se mění v prchký, něco blaviny v sobě obsahující olej (olej

z hořkých mandlí), jestliže s rozpuštěným rostlinným bílkem do

hromady se smísila.

Centaurin, ze země-žluči, látka hořká, dosud jen jako

vytažek známá. -

Cetrarin, z jaterníku, látka hořká, ve způsobě bílého

prášku.

Gencianin, z kořene hořcového, látka velmi hořká, hla

tící se v zlato-žlutých jehlách.

Imperatorin, z kořene všedobru, látka velmi ostrá, pal

čivá, v hlatích bílých.

Kolumbin, z kořene kolumbového, hlatící se v bílých

sloupcích.

Lupulin, z chmele, látka příjemně hořká, ve způsobě bí

lého neb požloutlého prášku.

Mekonin, z opije (z máku), chuti ostré, v bílých hlatích.

Pikrotoxin, z kebulových zrnek, látka velmi hořká, oma

mující i jedovatá; v bílých jehličkách.

Quassin, z dřeva quassiového, chuti velmi hořké, v bí

lých hlatích.

Santonin, z cicvárového semínka, chuti hořké, v bílých

hlatích.

Scillitin, z morské cibule, chuti hnusně hořké, látka bílá,

beztvarná. -

Senegin, z kořene senegového, chuti hořké, škrablavé,

ve způsobě bílého prášku.

Glycyrrhicin, zlikořicového kořene, chuti velmi sladké,

barvy světlo-hnědé, látka beztvarná.



392 Látky rostlinské.

Populin, z listí a kůry topolové, chuti sladké, hlatící se

v bílých jehlách.

Asparagin, ze šparglu, chuti nijaké, v bílých hlatích.

Smilacin, z kořene sarsaparilly, bez chuti, v bílých hlatích.

Daleko největší díl těchto látek jsou složeny ze třech -

prvin, z uhlíku, vodíku a kyslíku; jenom několik málo

chovají v sobě nad to ještě dusík.

XIII. B a r v i n y.

§. 533.

Pojednané posud výtažné látky, jsou-li barevné anebo sta

nou-li se působením jiných látek barvitými, nazývají se barviny

(Farbstoffe, Pigmente). Barvy, jejichž krásu a rozmanitost na

květu rostlinném obdivujeme, jsou z většího dílu velmi nestálé,

blednoucí i pomíjející, jak rostlina vadne neb usýchá. Barvy ty

pomíjejí tím spíše, jestliže vadnoucí neb usýchající rostlina je

spolu vysazena slunečnímu světlu. To samé stává se, pakliže

barevná látka se vytlačila neb jinak z rostliny se vytáhla.

Jenom některé málo rostliny chovají v sobě buď v koře

nech, buď v dřevu, buď v listí nebo v ovoci barevnou šťávu, jež je

povahy takové, že ne tak snadno nebo zdlouhavěji světlem se

ruší, že se tedy vytáhnouti a k barvení jiných věcí použiti dá.

Chlorem však nebo sirnatkou měněj nicméně i tyto svou barvu

v bílou.

Vytáhnouti dají se barviny v nejvíce případech vodou;

někdy je k tomu však potřeba líhu neb jiného moku. Tak jako

při výše pojednaných vytaženinách, podařilo se i při mnohých

barvinách, vyloučiti je ve způsobě hlatité; ostatní však neznáme

než jenom ve způsobě beztvárného výtažku. Jména, daná roz

ličným těm barvinám, končejí se též na im; v následujícím se

stavení, kde nejdůležitější z barvidel uvedeny jsou, jsou jména

základních jejich barvim položeny v závorkách.

§. 534.

Barviva červená i načervenalá.

a) Mořena (Krapp) je rozmletý kořen mořeny. Pokud je

čerstvý, vypadá kořen žlutý, leže však na povětří a nabrav se

kyslíku zčervená, kdežto pak poskytuje výborné, trvanlivé bar

Vivo, na př. skvostnou tureckou červeň a j., též krásnou krycí
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barvu, na př. mořenný lak (Krapplack) atd. (Barvina jeho sluje

alizarin, hlatící se v žluto-červených jehlách a ve vřelé vodě

se rozpouštějící) Mořena chová v sobě mimo to ještě jistou

žlutou, pak žluto-červenou a hnědou barvinu.

b) Fernambuk (Rothholz) tříšky to z jádra několikerých

jihoamerických stromů, dává krásnou, ale málo trvalou červenou

barvu. Kromě na barvení tkaného zboží potřebuje se též na

dělání červeného inkoustu, na kulový či Vídeňský lak atd. (Bar

vina: brasilin, hlatící se v žluto-červených jehlách a ve vodě

lehko se rozpouštějící.)

c) Světlice (Saflor) květ to planého šafránu, používán

k barvení na růžovo, barva to překrásná. (Barvina: Karthamin,

rozpouštějící se ve vodě.)

d) Alkana, kořen, v jehož kůře je barvina pryskyřičná,

ve vodě proto nerozpustná, používána k hotovení barvy z modra

červené; líh, oleje (na př. kamenný olej) a tuky (na př. masť

na rty) barví se alkanou na růžovo.

e) Santal, na moučku umleté dřevo z jistého indického

stromu, barvy jako krev, chováť v sobě též červenou, pryskyř

natou barvinu (santalin).

f) Nalezající se v mnohém ovoci, na př. v třešních, ma

linách atd. červené barviny jsou málo trvalé, a potřebujou se

toliko na barvení pamlsků, cukrového, likérův atd.

g) Červec (Kochenille) jest usušený hmyz (broučky),

přivážený k nám z Mejika. Z červce hotoví se známý karmín

a barvíři barvěj ním na šarlatovo a nachovo (Purpurroth).

h) Lak-lak či lak-dye, z černa červená, pryskyřičná hmota,

nabývaná při dělání šelaku (§. 514); drží v sobě červenou

barvinu, podobnou červcové.

§. 535.

Barviva žlutá.

a) Žluté dřevo, rozstrouhané dřevo jistého v Americe

rostoucího morušového stromu. (Morin, hlatící se v žlutých

jehlách, u vodě se rozpouštící.)

b) Kvercitron, moučka barvy žluté jako nankynu s pří

měskem roztrhaného dřevného vlákna, dobývána z kůry severo

amerického barvířského dubu (Quercitrin, žlutý prášek roz

pustlivý ve vodě).

c) Jahody řešetlákové (Kreuzbeeren, Persische oder

Gelbbeeren), jsou za nezrala očesané ovoce rostoucího v teplých

krajinách řešetláku (Kreutzdorn). (Barvina jest toliko co výtažek

známa, rozpouštící se ve vodě.)

d) Ryt (Wau), jest divoká reseda, která když odkvětla,

se usušila. (Luteolin, hlatící se v žlutých jehlách a ve vodě

se rozpouštící.) :
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Těchto čtvero posledně jmenovaných barviv jsou to hlavně,

jichž se potřebuje k barvení hedbáví, vlny, bavlny a jiného zboží

na žluto.

e) Orelán Corlean) přichází ve způsobě hnědo-červeného

těsta, dobýván z ovoce oreláníku; v něm je dvojí barvina, žlutá

a červená. První rozpouští se, jestliže orelán ve vodě se vaří;

druhá rozpouští se vařením ve slabém louhu. (Orellin.)

f) Kurkuma, kořen jisté Americké rostliny, jest velmi

bohat na žlutou pryskyřičnou barvinu, která přísadou luženův

mění se v hnědo-červenou. Obarvený kurkumou papír hodí se

proto rovně jako červený lakmusový k seznání luženův. (Kur

kumín, látka žlutá, beztvarná.)

g) Šafran, usušené pestíky z květů šafranové rostliny.

Používání jeho k barvení na žluto věcí jedlých a likérův je dosti

známé. (Polychroit)

§. 536.

Barviv a zelená.

Zelek (Blatgrün, Chlorophyl) jest jedna z nejobecnějších

látek rostlinných, neboť ona se nalezá ve všech částkách rost

linných, jejichž barva je zelená. Tak jako se v rostlinách na

lezá, jest zelek smíšenina z více, posud nedosti známých barvin

a z vosku. Že ve vodě se nerozpouští, netřeba dokládati, neboť

jinak by musela voda zezeleněti, tekouc přes louku. Vytlačená

z bylin šťáva jest sice zelená, a však už z její neprůhlednosti

dá se zavírati, že zelek v ní jest nerozpuštěn, nébrž toliko roz

činěn. Ještě patrněji možná se o tom přesvědčiti, zelek-li se

pro sebe vymísí. Zelek dá se vymísiti, jestliže vytlačená z rost

liny šťáva se povaří a pak ustáti nechá. Však nalejeme-li na

zelené listí líhu, étheru nebo řidkého luhu, zelek se rozpustí,

mok zezelení. Proto mají všecky líhové moky (tinktury) v lé

kárnách, ježto z listí nebo vnati způsobeny byly, barvu zelenou.

Barvu zelenou nalezáme při rostlinách jenom na oněch částkách,

ježto jsou vysazeny slunečnímu světlu. Patrnoť z toho, že

látka, již zelek jmenujeme, tvoří se toliko za působení sluneč

ního světla. Z rostlin vymísen, ruší se zelek velmí brzo; proto

se zhola nehodí na barvení jiných věcí, vyjmouc leda likéry a jiné

moky. V listech samých mění se zelek na podzim, nejspíše za

jakýms pokyslením, v barvinu žlutou a červenou.

Zeleň řešetláková (Saftgrün) pochází ze šťávy jahod

řešetlákových, k níž se dala přísada ledku.

§. 537.

Barviv a modrá.

Indych. V horkém podnebí nalezá se mnoho rostlin, je

jichž míza je nebarevná: stojí-li nicméně míza ta na povětří
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a kyslíku do sebe pojímá, osazuje ze sebe modrý rmut, a rmut

ten, když vyschnul, je známý indych. Veledůležitá tato látka

přichází v obchodu v černo-modrých, málo souvislých kusech,

které trou-li se nehtem, ukazují v třeném místě barvu rudou

jako měď. Modré barvině v indychu říkají indychová modř (ce

rulin). Kromě toho jest však v indychu ještě jiných přimětkův,

to barviny hnědé, červené a klihu.

Ve vodě, v líhu, étheru atd. nerozpouští se indych zhola;

ze všech známých mokův jest jenom jediný, jenž jest s to, aby

indych rozpustil, a to jest dýmavá sirnovka (§. 142.). Při tako

vém rozpuštění stane se z indychové modři a sirnovky slou

čenina modrá, ve vodě rozpustná, a té se říká indycho-sir

novka. Proto co jmenujeme indychový mok, jest hlavním dílem

smíšenina vody, indycho-sirnovky a něco liché sirnovky.

Indycho-sirnovka slučuje se, rovně jako kyseň jednoduchá,

se žířeny v slučany. Nejznámější ze slučanů těch jest indycho

siran draslenný (indigschwefelsaures Kali). Slučanu toho nabude

se ve způsobu tmavo-modrého kalu, jestliže k indycho-sirnovcc

dodá se draslenu až do zasycení. Slučan ten sluje též modrý

karmín; v čisté vodě rozpouští se, nikoliv ale v solnaté.

Odkyslení indychu. Aby indych se rozpustil, toho možná

docíliti ještě jiným způsobem: třebať jej dohromady svésti s lát

kami, ježto jsou kyslíku zvlášť dychtivy, jako na př. s železo

kyslenem, cíno-kyslenem atd.

Pokus. */, kvintlíku rozměleného indychu utřeme dohro

mady s 1 kvintlíkem železné skalice a 1*/, kvintlíkem hašeného

vápna; smíšeninu tu vsypeme do půlžejdlíkové láhvičky, do níž

pak nalejeme plno vody a dobře ji zatkáme; a tak ji necháme

několik dní státi. Indych potratí pomalu svou modrou barvu a

rozpustí se v mok čistý, požloutlý. Co odňalo zde indychu jeho

barvu? železen; železen ten vyloučil se ze skalice vápnem.

Zelezen odňal indychu jeho kyslík a indych pozbyvší tudy své

barvy, rozpouštil se ve vápenné vodě (odkyslený indych). Jak

mile však k čistému tomu moku dostane vzduch přístupu, pojímá

mok opět kyslík do sebe a modrá. Smočíme-li do téhož moku

kousek pijavého papíru, papír napije se indychovým mokem, a

nechá-li se pak na povětří uschnouti, zezelená nejprv, pak zmo

drá; a modrá ta barva drží pevně, protože nevězí na papíře,

nebrž v papíře, že je v jeho vláknu zaniklá. V barvírnách jme

nujeme indychový takový mok studenou kypu.

Třetí cesta, aby indych se rozpustil, jest ta, že se indych

přidá k smíšenině z otrub, borytu, mořeny a j., kterážto smí

šenina s horkou vodou se zadělá a pak (s přísadou drasla a

vápna) kysati se nechá. Kysání to jest od polu i hnití: k je

dnomu i druhému jest však zapotřebí kyslíku, a kyslík na to

beře se dílem z indychu. Odkyslený, nebarevný indych roz

pustí se v tom samém louhovitém moku (teplá kypa).
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Přičiněním k indychu látek, pouštících lehko svůj kyslík,

na př. dusnovky, barevky atd. nabylo se v novějším čase velmi

zajímavých výšekyslých zplodin indychových, jmenovaných na př.

isatin, isatinka (Isatinsäure), anilka (Anilsäure), pikrindusnovka

(Pikrinsalpetersäure) atd.

Boryt (Waid) jest rostlina, rostoucí u nás, držící v sobě

též indych, leč v množství daleko skrovnějším než jako je v in

dychových rostlinách, rostoucích v horkých krajinách.

Kampeška (modrá pryzule), jest červeno-hnědé dřevo

z jistého stromu v Americe, velmi zhusta potřebované k barvení

na modro a na černo. (Hamatoxylin, v žlutých hlatích, mo

drajících honem na povětří, to skrze čpavek, v povětří se vždy

nalezající.)

Lakmus. V Angličanech a ve Francouzích roste po ska

lách několikero lišejníků, obsahujících v sobě zvláštní látky

(0rcin, Erythrin a j.), které sice samy v sobě jsou bez

barvy, však krásně nachovo zčervenají, jestliže se čpavkem

dohromady se dostaly. Obyčejně se dávají umleté ty lišejníky

hníti s močem, čímž se nabude červené neb zmodra načer

venalé kaše (Orseille, persio). Přísadou draslenu neb vápněnu

mění se červená ta barva v modrou (lakmus). Obojí barvinu

je patrně viděti na červeném a modrém lakmusovém papíře.

§. 538.

Zkoušky s barvi na mi.

Pokus a). Na špici nože santalu vsypme na cedidlo, a

nalejme naň líhu: protékající líh bude červený. Kdybychom líhu

toho nalili na prkénko, prkénko zbarví se červeně jako krev.

Truhláři potřebujou moku toho zhusta k barvení všelikého nářadí.

Na růžovo zbarví se líh, pakliže se do něho trochu alkany

uvrhne. Kdyby se na místo líhu byla voda vzala, nevytáhla by

se ani z jednoho ani z druhého červená jeho barvina. Takové

pouze v líhu rozpustné barviny nazývají se pryskyřičné.

Pokus b). Vařme v hrnečku 1) řešet

lakové jahody (Gelbbeeren), 2) fernam

bukové dřevo a 3) kam pešku, každé

pro sebe, s 12krát tolikem vody, vařme je

tak nějaký čas; slejeme-li na to s každého
břečku, bude břečka v 1. žlutá, v 2. po- +W

červenale žlutá, v 3. hnědo-červená. Důkaz to, že obsažené

v látkách těch barviny u vodě se rozpustily.

. Pokus c). Nabytou od každého břečku rozdělíme na dvě

polovice. K jedné polovici přidáme */, lotu ledku, a když ledek

se rozpustil, dodáváme k břečce tak dlouho rozpuštěného drasla,

dokavád se co sráží. Z § 230 je známo, že se tudy srazí hli
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němec; s hliněncem však spojena srazí se spolu barvina, proto

je z každé té břečky sraženina barevná. Sraženiny takové slovou

barvy lakové (Lackfarben). Z fernambuku nabyté barvě říkají

Vídeňský lak (Wiener- či Kugellack), z řešetlaku žlutidlo řešet

lakové (Schüttgelb).

Pokus d). Způsobme si paterý roztok: roztok ledkový (1),

roztok z cínové soli (2), roztok z železné skalice (3), roztok

draslový (4), roztok z vínovky (5); do každého toho roztoku

omočme list bílého, pijavého papíru. Listy ty dáme uschnouti

a uschlé rozstříhneme každý na tři kusy; kusy ty natřeme pak

jeden, břečkou řešetlákovou, druhý brečkou fernambukovou a

třetí břečkou kampeškovou, načež je opět uschnoutí dáme. Co

shledáme? na každém z patera těch papíru shledáme barvu

jinou, neb alespoň jináč odstíněnou. Jestliže sme vzali jenom

pouhý, žádným roztokem nenapuštěný papír (6), barva na něm

bude zcela neúhledná. Dáme-li nabarvené a uschlé ty papíry

do teplé vody, barva z posledních třech (4,5,6) rozpustí a ztratí

se opět větším dílem, nikoliv ale s prvních třech (1,2,3). Sol

natiny, na př. ledek, cínová sůl a železná skalice (vitrolím),

které jsou s to, aby s barvinami pojaly se v sloučeniny neroz

pustné, držící pevně na vláknu, nazývají se pevnidla (Beizen);

v barvířství potřebuje se jich velmi zhusta k pevnění barev na

všeliké zboží, na př. na hedbáví, vlnu, bavlnu, plátno atd. Co

zde barvu dává, jest nerozpustná barva laková, totiž sloučenina

barviny s hliněncem, cínovou solí neb železnem. Aby barva ta

byla stálá, jest potřebí, by v průlinkách věci samé, mezi vlá

knovím zplozena byla: jinak, kdyby jen na povrchu se byla

utvořila, ta by nedržela, dala by se setříti anebo klepáním neb

praním by pustila.

Podobným během nastupuje se při barvení a tisknutí

kartounů neb jiného tisknutého zboží; při tisknutí jest rozdíl

toliko ten, že pevnidlo zde toliko pomístně se napouští, anebo

byl-li pevnidlem celý kus napuštěn, že se místy zase odnímá

(§. 169.). Dá-li se takto připravená látka do barevné břečky,

barvina její srazí se toliko v místech napuštěných, a kus je pak

přetržitě s vytýkanými místy obarven.
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XIV. Zířeny živočné neb rostlinné.

§. 539.

Při vytaženinách bylo už zmíněno, že mnohé rostliny cho

vají v sobě zvláštních látek, ježto jsou s to, rovně jako žířeny

živelní, aby s kysněmi pojaly se v slučany. A látky ty zahrnu

jeme pode jménem žířenů živočných (organische Basen,

Alkaloide). Mnohé z nich modřej červený lakmusový papír,

rovně jako luženy.

Tak jako bylo s živočnými kysněmi v porovnání k živelním,

tak jest i s živočnými žířeny v porovnání s žířeny živelními:

žířeny živočné jsou složeny z více nežli ze dvou, obyčejně ze

4 prvin (uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku), kdežto žířeny živelní

jsou složeny toliko ze dvou prvin; žířeny živočné horkem uhel

natějí i docela se spalují (živelní nic); působením vody a tepla

rušej se (hnijou) živočné (živelní nic). Památné jest, že skoro

bez výmínky chovají v sobě všecky dusík.

Skoro všecky živočné žířeny rozpouštějí se těžko u vodě

neb dokonce nic; spíše se rozpustěj v líhu. Roztoky ty jsou oby

čejně chuti hořké. Sloučeny s kysněmi, ve způsobě slučanův,

rozpouštějí se mnohem snáze u vodě nežli samy o sobě.

Největší díl známých dosud žířenův živočných pocházejí

z rostlin, vyznačujících se svou jedovatostí neb jinak lučební

jakous účinností, a může se říci, že hlavně žířeny ty to jsou,

na nichž se jedovatost neb lečební účinnost rostlin za

kládá. Mnohé z žířenů těch jsou nejprudšími jedy, v malých

dávkách ale nejúčinnějšími léky. Jeden gran takového žířenu

vydá kolikrát ten samý účinek jako jeden neb více lotů rostliny,

z níž žířen onen dobyt byl.

Žířeny živočné, jsou-li rozpuštěny, srážejí se skoro bez vý

mínky tříslovkou; tříslovka totiž pojímá se s nimi v slučan

(tříslan), jenž je jen málo neb dokonce nerozpustný. Z té pří

činy používá se moků tříselnatých, na př. moku duběnkového,

odvaru z čaje neb dubové kory atd., nejenom k seznání žířenů

rostlinných, ale i také jako výborného prostředku (odjedu) proti

otrávení týmiž žířeny.

V rostlinách nalezáme tytéž žířeny obyčejně sloučené s ky

sněmi. Aby se od těchto žířen odmísil a z rostlin vydobyl, naleje

se na rostlinu obyčejně vody a nějaké kysně, kysně to takové,

jež je silnější nežli zaloučená kyseň rostlinná a která by s ží

řenem poskytla slučan lehko rozpustný (kyseň taková jest so

lovka, sirnovka a j.). Dodá-li se pak ke kyselému tomu roztoku
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žířenu živelního (draslenu, čpavku, vápněnu, hořčenu a j.), žířen

rostlinný se odsadí a z roztoku se vypustí. Kromě tohoto postupu

jest však ještě nesčíslné množství jiných způsobův, jimiž se

žířeny z rostlin dobývají. Způsoby ty jsou ale vesměs velmi ob

šírné; neboť vytahujeme-li z rostliny její žířen, vytáhneme s se

bou i mnoho jiných látek; a látky ty pak od žířenu odmísiti

bývá na mnoze velmi pracné i zdlouhavé.

§. 540.

Sestavení nejdůležitějších žířenův rostlinných.

Akonitin, z voměje, bílý zrnkovitý prášek; velmi jedovat

('/.o granu usmrtilo vrabce).

Atropín, z rulíku (belladona), zvláště z kořene; hlatí se

v jehličkách, spojitých v chumáčky; velmi jedovat.

Chelidonín, z vlašťovičníku, hlatí se v nebarevných ta

bulkách.

Žířeny chynové. Chynin nalezá se sloučen s chynovkou

(Chinasäure) v kůře chyny žluté (královské); hlatí se v jehlách,

lesknoucích se jako hedbáví; kromě toho nachází se též pode

jménem chynoidin ve způsobě beztvarné, barvy černé, vy

padající jako pryskyřice; jest velmi důležitý lék. K léčení užívá

se však nejvíce siranu chyněného vícežírného, jehož se

nabývá ve způsobě bílých, kyprých jehliček. Siram ten rozpouští

se velmi těžko ve vodě, lehko však, dodá-li se k němu sirnovky,

to sirnovky tolik, aby se z něho stal siran chyněný rovný.

Jiný, chyninu velmi podobný žířen nalezá se v kůře chyny šedé;

ten se hlatí v bílých sloupcích a sluje cinchonin.

Kaffein či thein, dobýván z nepražené kávy a ze zele

ného čaje; hlatí se v bílých, outlých jehličkách, lesknoucích se

jak hedbáví.

Kolchicin, z ocúnu (naháče), hlatí se v bílých jehličkách,

působí pozřen nejprudší dávení.

Daturin, z durmanu (panenských okurek), zvláště ze se

mena; bezbarevné hlatité jehly, velmi jedovat.

Emetin, z ipekakuanhy (dávivého kořene), samočist při

chází ve způsobě bílého prášku, nedokonale učištěn co hnědý

výtažek, působí velmi silné dávení.

Hyosciamín, z blínu, hlatí se v bílých jehličkách, spoje

ných u hvězdičky; omamující, jedovat.

Žířeny opijovy. V opíji, vyschlé to míze makové, nalezen

byl před asi 45 lety první žířem, jejž nazvali morfin; žířen ten

nachází se v míze sloučen s mekonkou (Mekonsäure) a hlatí se

v nebarevných sloupcích; omamující jed, v malých dávkách velmi

vážený lék. V lékařství užívá se nejvíce octanu morfinného. Po

zdějším skoumáním nalezlo se v opiji ještě více žířenův, jimž

dáno jména: pseudomorfin, narkotin, narcein, kodein a thebain,
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Piperim, v bílém, černém i dlouhém pepři; hlatí se v bí

lých jehlách.

Solanin, ve více lílkovitých rostlinách, zvláště v bílých

klíčích zemáků; bílý prášek nebo nebarevné jehličky; oma

mující jed. *

Strychnin, z vranních ok (ovoce kulčiby) a z indianského

jedu na kalení šípů, hlatí se v sloupcích nebo šestistěnech; velmi

jedovat. Společně s ním nacházívá se též jiný žířen: brucím.

Veratrin, z kořene kýchavky (veratrum) a sabadilového

semene; bílý lesklý prášek; velmi jedovat; přišed do nosu působí

náramné kýchání (°/1° granu usmrtilo kočku).

Větřité neb židké jsou:

Koniin, z bolehlavu, hlavně ze semene; mok to nebarevný,

oleji podobný, zápachu odporného, pronikavého; velmi jedovat.

Nikotin, z listí tabákového, mok nebarevný, oleji podobný,

zápachu tabákového. Velmi jedovat ('/, kapky usmrtilo králíka).

Též uměle dají se žířeny způsobiti, jako na př.

Amilin z indychu nebo z kamenno-uhelného dehtu.

Sinamin z oleje horčičného a j. v.

Doklady k vytaženinám, barvinám a žířenům rostlinným.

1) Kromě látek, v rostlinách vůbec rozšířených, nalezají se

v každé rostlině ještě zvláštní látky, na nichž se účinnost,

chuť i barva rostliny zakládá. -

2) Smíšeny s jinými látkami nalezají se zvláštní ty látky ve

vytažených, shustlých šťávách rostlin čili v jejich výtažkách.

3) Mnohé z těch látek jsou dusíku prázdné, druhé chovají

v sobě dusík a ještě jiné spolu síru.

4) Vytaženiny jmenujeme ony sloučeniny, ježto netečně

se chovajíce, žádnou zvláštní barvu neokazují; obyčejně se jim

# též hořčiny (Bitterstoffe), protože z většího dílu jsou chuti

Ořké.

5) Barviny jsou vytaženiny, ježto buď samy v sobě jsou

barevné, anebo přičiněním jiných látek v barevné sloučeniny se

proměňují; působením chloru proměňují se tytyž rychle, půso

bením světla a povětří zvolna v sloučeniny nebarevné (bělejí).

6) Barviny okazujou velikou družebnost k některým žíře

nům, zejména k hliněnci a ke kyslenům z železa a cínu, s ni

mižto tvořej sloučeniny nerozpustné, barevné (barvy lakové).

V barvírnách a tiskárnách způsobují nerozpustné ty sraženiny

hned v samých vláknách příze neb tkaných látek. .
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7) Žířeny rostlinné jsou s to, aby, rovně jako draslen

nebo soděn, sloučily se kysněmi v slučany; mnohé z nich pů

soběj též žírně; největší díl rozpouštějí se ve vodě těžko, v lihu

pak lehko.

8) Žířeny rostlinné nalezají se hlavně v rostlinách, vyznaču

jících se jakousi zvláštní jedovatostí neb lečební účinností. Mnohé

z nich náležejí mezi nejprudší jedy.

9) Skoro všecky rostlinné žířeny chovají v sobě dusík.

xv. Živočné kysně.

§. 541.

Živočných (rostlinných) kysní nalezá se v rostlinách mno

hem hojněji nežli živočných žířenův. Mnohé z týchž kysní na

cházejí se v rostlinách jednak na licho, jednak sňaté v slučany

vícekysné; odtud kyselá chuť mnohých rostlin, jmenovitě ne

zralého ovoce. Často nalezají se tytyž dokonale zajaté od ží

řenův anebo jsou nerozpustné, na př. v pryskyřicích; v jednom

i druhém případu neprozrazují se žádnou chutí. Kromě samo

rodných těchto známe však ještě mnoho jiných kysní, jež schvál

ním způsobem z látek jiných, nekyselých vyvesti lze. Tak se

vyvodí z cukru šťavelka a mravencovka, z líhu octovka, z tukův

tukovky atd. Obecné vlastnosti těchže kysní byly udány už

dříve (§. 165. a dále). Zde uvedeme jen ještě některé známější.

***

| - §. 542.

Hroznovka nalezá se v šťávě mnohých vinných hroznův,

hlatí se, rovně jako vínovka, jíž je velmi podobna, v sloupcích

nebarevných, velmi kyselých.

Citronka nalezá se na licho ve šťávě citronové, mimo to

i v rybízu, v srstkách (angreštu) a v mnohém jiném ovoci. Od

kouřením citronové šťávy nabude se výtažku kyselého, hnědého,

v němž se kromě citronky nalezají též všecky ostatní neprchavé

částky šťávy. Přisadí-li se však k citronové šťávě křídy (až do

vyrovnání), vyruší se z ní citran vápenný, jenž jsa těžko roz

pustný, z moku se osadí; ostatní přímětky zůstanou větším dílem

rozpuštěny. Přičiní-li se na to k citranu vápenému rozředěné

sirnovky, vyruší se z toho sadra, a citronka zůstane rozpuštěna;

odkouřením vyhlatí se citronka ve způsobě nebarevných, sloup

kovitých hlatí. Chuti jest citronka příjemně kyselé. Smíšenina

citronky (aneb i vínovky) s cukrem poskytuje známý prášek na

limonádu. Jsouc mírně roztopena, mění se citronka u vomě
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jovku... (Akonitsäure), kyseň to, nalezající se arci samorodná

u voměji.

Jablovka, nacházející se v kyselích jablkách, v jeřabinách

a mnohých jiných rostlinách; snadno roztéká a proto těžko se

hlatí. Jablovka, citronka a hroznovka nalezají se pospolitě skoro

ve všem kyselém ovoci.

§. 543.

Mravencovka nachází se v mravencích, může však ze

všech skoro látek rostlinných uměle způsobena býti, toliko při

činíme-li k nim látky na kyslík bohaté, na př. dusnovku, ba

revku, burel, sirnovku a j. Mravencovka jest mok velmi kyselý,

zápachu pronikavého.

§. 544.

Tříslovka (tříslovina, Gerbstoff, tanin), jménem tím na

zývá se látka, nalezající se velmi zhusta v rostlinách, zvláště

v stromových korách, jimžto jejich známé trpké, svíravé chuti

dodává. Látka ta pokládá se za kyseň, protože je působení ky

sného a je s to, aby s žířeny se slučovala. Podlé rostlin, v nichž

tato kyseň se nalezá, rozeznává se na tříslovku dubovou, Ka

techuovou, chynovou, tříslovou atd. Nejlépe přeskoumaná je

tříslovka dubová, nalezající se nejhojněji v duběnkách a

v kůře dubového mlází. Samočistá okazuje se tříslovka ta ve

způsobě hmoty bílé neb požloutlé, podobné gumě. V moku du

běnkovém je tříslovka ta hlavní díl.

Dvě vlastnosti jsou to však hlavně, jimiž se tříslovka vy

značuje a které jí převeliké důležitosti v průmyslnictví dodávají:

a) Se slučany železnými dává modro-černou sraže

minu tříslanu železného (§. 253.), pročež se vůbec potřebuje

k barvení všelikého zboží na šero neb černo, k dělání in

koustu atd.

b) Dále slučuje se tříslovka se syrovou zvířecí kůží v slou

čeninu ve vodě nerozpustnou i nehníjící (vydělaná kůže).

Odtud veliká potřeba třísla u koželuhů (kůry dubové, smrkové,

březové atd.).

Zůstane-li rozpuštěná tříslovka delší čas na povětří, uruší

se ve dvé nových kysní v duběnkovku (Gallussäure) a ella

govku (Ellagsäure). Obojice nalezá se proto v starém moku

duběnkovém nebo v starém inkoustu. Duběnkovka hlatí se v bí

lých jehlách anebo sloupcích; rozpustlina její dává podobně jako

tříslovka, se slučany železnými sraženinu modro-černou, k vy

dělávání kůží však se nehodí.

Věci tříselné. Z tříselnatých věcí, sloužících jednak

k barvení jednak k vydělávání koží, přicházejí v obchodu nej

hlavněji tyto:
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a) Duběnky, povstávající na dubovém listí pichnutím

jistého hmyzu. Nejlepší přicházejí z Malé Asie (Alepské): ty

jsou skoro „od polovic samá tříslovka. Chudší sorty pocházejí

z Italie a Uher (kotvice, borky). Duběnky pak rostoucí na na

šich dubech držej v sobě jen málo tříslovky.

b) Katechu, hnědý tuhý to výtažek z jisté Indické ka

pnice (akacie) a z arekového stromu, potřebuje se teď zhusta

v barvírnách a tiskárnách k barvení na hnědo, zde onde též

k vydělávání koží.

c) Kyno, hnědo-černý výtažek z jistého indického stromu.

d) Skumpa (rhus, Sumach), umleté listí několikero dru

hův škumpy; pro barvíře velmi důležité.

e) Dyvi-Dyvi semenná pouzdra jisté Africké rostliny.

f) Bablah, lusky z jistého druhu potut (Mimosen), ro
stoucích v Indii.

g) Kůra marhanova (Granatschalen), slupky ořechové

atd. atd.

§. 545.

Jmenované tuto kysně, jakož i dříve uvedená vínovka,

šťavelka a octovka jsou kysně velmi všední, zhusta se nale

jající. Kromě těch jest však ještě mnoho jiných rostlinných

kysní, nalezajících se toliko v jednotlivých málo rostlinách nebo

rostlinných částkách anebo umělým způsobem z nich vyvozo

vaných; a ke kysním těm náleží:

Jantarka (Bernsteinsäure), v jantaru; bílé hlatě, v horku

prchavé; plodí se též pokyslením z lojůvky.

Benzoevka, v pryskyřici benzoe; hlatí se v bílých je

hlách, prchajících horkem; plodí se též v mnohých prchkých

olejích, olej-li dlouho se chová. Olej z hořkých mandlí změní

se na povětří přijetím kyslíku posléze docela v hlatitou ben

zoevku.

Skořicovka, v starém skořicovém oleji a peruanském

balsamu; v bílých hlatích.

Hřebičkovka (Nelkensäure), v oleji hřebičkovém; mok

to podoben oleji.

Valerianka, v kořenu kozlíkovém; podobná oleji, zápachu

velmi pronikavého. Dá se též dobýti z kořalečního oleje.

Korkovka (Korksäure) zplodí se výhřevem z korku anebo

i z tukovek za příčiněním dusnovky.

Routka či fumárka (Fumarsäure), v routičce a v plíčníku

Cv pukléřce islandské, insländisches Moos), plodí se výhřevem

z jablovky.

Chelidonka, ve vlaštovičníku (chelidonium).

Mekonka (Mekonsäure) v opiji. ::
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Chynovka (Chinasäure) v korách chynových.

Mlekovka, v syrovátce, v nakládaném zelí, v šťávě ma

sité atd.

Močovka (Harnsäure) v moči a t. v.

XVI. Neživočné látky rostlin (popel).

§. 546.

Všecky bližší látky rostlin, jež sme v předešlém pojednali,

shledali sme složeny buď ze třech prvin (UVK), buď ze čtvera

prvin (UVKD). Prviny živočné: uhlík, vodík, kyslík a dusík

možná tedy pokládati za základní prviny rostlinstva. Po nich

přicházejí jakožto prviny v rostlinách velmi obecné síra a ko

stík; neboť tyto nalezají se ve všech bílkovitých látkách, ne

scházejících v žádné rostlině. Tím však není řada rostlinných

prvin ještě uzavřena, neboť kdyby v rostlině jiného nebylo, mu

sela by rostlina, jsouc pálena, zúplna se spáliti, nic po sobě

neostavíc. Nuž ale to ví každý, dáme-li nějakou rostlinu spáliti,

že z ní pozůstane vždy jistý zbytek, jenž se ani nespálí aniž

se rozptýlí. Není tedy na jiném, než že rostlina kromě spa

lebných, živočných sloučenin musí v sobě mít též sloučenin ne

spalebných, neživočných. Poslední tyto jmenujeme popel.

§. 547.

Jméno popel je tak neurčité, jako jméno trouch (Humus).

Pode jménem trouch nebo troud zahrnujeme všecky látky, ježto,

plodíce se hnitím z věcí živočných, barvy jsou hnědé neb černé;

pod popelem však vyrozumíváme všecky neprchavé, nespalebné

látky, pozůstávající z věcí živočných po jejich spálení. Jak roz

ličný že bývá popel co do mnohosti i jakosti, to nalezne každý,

povšímne-li si jen povrchně popelů, pocházejících z nejobyčej

nějších našich paliv, t. z dříví, rašeliny a z kamenného uhlí.

Ze 100 liber dříví nabudeme */, nejvýš 3 libry popele; ze

100 lib. kamenného uhlí nebo rašeliny nabudeme ho však až

20 i 30 liber. Popel dřevěný má v sobě velmi mnoho částek,

rozpustných ve vodě, popel z kamenného uhlí neb z rašeliny

velmi málo; onen dává s vodou silný louh, tento nic; první je

výbornou mrvou na pole a luka, druhý mrví méně. Podobně

velikou rozdílnost nalezneme, srovnáme-li popel z rozličných

rostlin neb rostlinných částek; příklad toho ukáže nám násle

dující sestavení:
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Z toho rozpouští
Popele nabude se : se ve vodě as:

ze 100 lib. dubového dříví. . . . . . . 2–4 lib. '/,

„ 100 „ dubové kůry . . . . . . . . 5–6 „ '/12

„ 100 „ dubového listí (z jara) . . : 5 » */;.

„ 100 „ » „ (na podzim) 5'/, » '/s.

„ 100 „ usušených zemáků . . . . 8–9 „ '/..

„ 100 „ zemákové vnati . . . . . . 15 „ '/,.-"/,..

» 100 „ pšenice (zrní) . . . . . . . 2–3 „ */,

„ 100 „ pšeničné slámy . . . . . . 4–6 „ '/,–'/10

Vidno, mnohost nejenom, ale i jakost neživočných (zem

ných) látek je v rostlinách náramně rozdílná, to netoliko podlé

toho, jaká je rostlina, ale i při té samé rostlině: která to

částka její, ba i při těch samých rostlinách a částkách je rozdíl -

podlé toho, v jakém jsou stáří. Největší množství popele na

lezá se v rostlinných částkách mladších, bujně rostoucích, na př.

v listí a ratolestích.

§. 548.

Tážeme-li se po složení popele dobytého z rostlin, dává

na to lučební přeskum odpověď: popel z rostlin je hlavním dílem

složen z draslenu, soděnu, vápněnu, hořčenu a železince,

sloučených s uhelkou, křemenkou, kosťovkou, sirnovkou

a solovkou (chlorem). Ze sloučenin těch jsou zvláště

a) ve vodě rozpustny: slučany luženné (draslenné a so

děnné);

b) v rozředěné solovce rozpustny: slučany vápněnné, hoř

če n n é a železincové.

c) ve vodě a v kysních nerozpustné: křemenka.

Zdali v rostlině převládá ten neb onen druh slučanů, to

možná, ač jen poněkud, seznati vymočením jejího popele nejprv

vodou, potom solovkou.

§. 549.

Způsob, v jakémž se jmenované neživočné látky v popeli

nacházejí, bývá často docela rozdílný od toho, v kterémž se na

lezají v rostlině živoucí: v rostlině na př. nalezá se síra jako

přítělek látek bílkovitých, žířeny pak nalezají se nejvíce ve způ

sobě slučanův rostlinno-kysných. Že tyto poslední proměňují se

pálením v slučany uhlo-kysné (v uhlan draslenný, soděnný, vá

penný atd.), bylo už dříve pověděno při vínanu a šťavelanu dra

slenném (§. 166., 169.); z čehož se také vysvětluje, proč skoro

každý popel, byv polit kysní, sičí. Nalezající se v rostlině síra

mění se pálením z části v sirnatku, ježto uprchá, z části pak

v sirnovku, kteráž s některým z přítomných žířenův se sloučí

a tak v popeli se zachová,
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§. 550.

Při kosťovce a křemence (§. 148., 155.), též při draslenu

a vápnu (§. 186., 212.) bylo už pověděno, že tytyž výborně pro

spívají ke vzrůstu rostlin, a mnohé rostliny že nevedou se v půdě,

kde slučanů draslenných (draslanů) není, a jiné zas že se ne

vedou, kde není vápna nebo křemanův neb kosťanův.

Případnost ta, že zemné látky nalezají se ve všech rost

linách, ukazuje k tomu, že každá rostlina potřebuje jich ke

svému vzrůstu a úplnému vyvinutí. Proto nenalezá-li jich rostlina

ve vykázaném jí stanovišti, roste špatně, krní i zakrní prvé než

dospěla. Zírné látky, jako draslen a vápno, prospívají při tom

nejspíše tím, že působěj ponuklivě, rovně jako se děje při tvoření

dusnovky, totiž že přítomnost jejich dává podnětu k plození kysní

živočných, s nimižto se pak žířeny pojímají. Z kysní těch berou

jak se zdá dalším vzrůstem a zráním svůj původ látky netečné,

na př. škrob, cukr, klej atd.; neboť, jak známo, při mnohých

rostlinných částkách, jmenovitě při ovoci, ztrácí se za jejich

uzrávání bývalá jejich kyselá chuť, začež nastupuje chuť mouč

natá, sladká neb slizovitá.

Jakýchže zemných látek každá rostlina ke svému zdaru po

třebuje, to se dá snadno vyzvěděti přeskoumáním popele ze spá

lené takové rostliny. Rostlina potřebuje ke svému zdaru

látek těch, ježto se nalezají v jejím popeli. Skoumá

me-li na to i půdu, kde chceme, aby rostlina rostla, shledáme

pak snadno, nalezne-li rostlina v půdě, čeho potřebuje anebo

čeho třeba dosaditi, aby rostlina se dařila.

§. 551.

Orná prsť či ornice, t. svrchní přičernalá zemní vrstva,

v níž rostliny klíče a kořeny pouštějí, je složena hlavně ze dvo

jích, docela rozdílných látek, z látek to neživočných (kameni

tých), t. z křemenky, křemanův, kosťanův, uhlanův a siranův

hliněncových, vápenných, hořčenných, draslenných, soděnných

a železitých) a z látek živočných, pošlých od rostlin a živo

čichův (trouch).

Vlastní základ orné prsti jsou látky kamenité (neživočné),

pošlé ze skalin, ježto během tisíci let po vrchu se byly rozrušily,

rozpadavše se v hrubší neb drobnější drobty aneb i v prach se

rozsypavše (§. 235.). Tím způsobem ruší se zemská půda pořád

ještě, a ruší se tím spíše, čím je zkypřenější, čím snáze ji může

povětří a voda pronikati (zoraný úhor). Kamení ruší se tudy

nejenom hmotně, že se rozpadá, ale ono se ruší i lučebně: mnohé

z jeho nerozpustných látek obracejí se v látky rozpustné, na př.

V slučany draslenné, soděnné, vápenné atd., a ty pak hoděj se,

že je může rostlina svými kořeny do sebe ssáti. Proto všecko,

Co činí, že kamení spíše se urušuje, na př. pálení země (§. 228.),
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přiměšování k zemi vápna (§. 212.) nebo kysní (§. 145, 158.)

atd. prospívá obyčejně i ke vzrůstu rostlin.

Nalezající se v zemi látky živočné jsou vždy barvy hnědé

neb černé; dohromady se jim říká trouch (Humus – §. 394.).

Zplozujíť se povlovným hnitím jednak z opadalého listí a větvoví,

jednak z kořenů, pozůstalých v zemi, jednak i z hnoje, schválně

do země zadělaného. Že hnitím látky tyto urušují se pomalu

v uhelku, čpavek a vodu a tím samým že ke vzrůstu rostlin pro

spívají, bylo už dříve pověděno; a však tytyž jsou ještě k jinému

prospěchu: jimi se předně půda zkypřuje, za druhé, poněvadž

jsou barvy černé, zahřívá se tudy půda lépe od slunce, a za třetí

vyvinující se z nich uhelka prospívá k narušení mnohého kamení,

*

XVII. Výživa a vzrůst rostlin.

<# 5# # #
• ZE #, 3 #

# - # # 5

křemenka, hlína, vápno, soli, trouch.

§. 552.

Uhlík, kyslík, vodík a dusík, toť čtvero prvin, jež

všemohoucnost božská ustanovila za základ všemu životnému

tvorstvu; z nich a spolu ze síry, kostíku a některých jiných

neživočných látek vytvořuje nesčíslné množství těch nejrozma

nitějších i nejpodivnějších útvarův zvířecích i rostlinných. Co

však při tomto tvoření u vnitř se děje, t. jaké přitom je lučební

dění, o tom víme posud málo jistého; leč zevní výmínky, pod

jakýmiž dění to se udává, jakož i prameny, odkudž na to po

třebné prviny se berou, ty jsou nám už dost dobře známy.

Že rostliny ke svému zplození a vyvinutí potřebujou země,

vody, vzduchu a světla, je vůbec známé; jakýchže však
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látek rostlina ke svému živobytí potřebuje, kterých dostává ze

země, kterých z vody a kterých z povětří, o tom nás teprv

v novějším čase poučily výskumy lučební a zejména výskumy

Liebigovy.

Rostliny, rostoucí na divoko (luka, lesy atd.).

§. 553.

Potravné látky rostlin. Rostliny vlykají svou potravu

do sebe jednak svými kořeny jednak svým listím; z toho jde,

že potrava ta musí být buď židká anebo větřita, neboť jen ve

dvojí této způsobě je lze, aby do kořínku nebo skrze listí pro

nikla. Svého vodíku a kyslíku nabývají rostliny z vody, svého

uhlíku z uhelky, svého dusíku hlavně ze čpavku, zemných

svých látek hlavně ze země. Voda, uhelka, čpavek a několikero

neživočných solnatin, toť potrava rostlin. -

a) Voda zásobuje rostliny kyslíkem a vodíkem.

Rostliny ssajou ji tekutou svým kořáním ze země anebo vlykají

ji větřitou (ve způsobě páry) svým lupením z povětří. Kromě

toho je voda i proto rostlinám nevyhnutelně potřebna, protože

za svou tekutostí je prostředníkem k utvoření tuhých částek

rostlinných, neboť vodou rozředěná míza jest to, z níž se tvořej

všeliké tuhé částky rostlinné.

b) Uhelka zásobuje rostliny uhlíkem. Uhelka do

stává se do rostliny hlavně skrze listí z povětří; do povětří

pak dostává se pořád v hojnosti topením, hnitím, dýcháním a j.

(§. 138.). Kromě toho nalezá rostlina uhelku i v zemi, t. v zemi

trouchnaté; neboť trouch jak víme není nic jiného než uhnívající

částky živočné, t. j. rozrušující se v uhelku a vodu. Pramen

to uhelky arci skrovný, a však pro mladou rostlinku hlavní t.

hlavní v době, pokud rostlina nenasadila ještě dost listí, aby si

tudy svou uhelku z šírého vzduchového moře bráti mohla. S ja

kouže změnou v rostlině uhelka se potkává, ukáže nám násle

dující pokus: -

Pokus. Do skleného naleváku nandejme <-THT

listí z jakékoliv rostliny a vstavme jej pak širo- '-H

kým dolů do prostranné sklenice, naplněné vo- #*

dou, tak aby celý byl ve vodě. Na to svrchní

dírku zátkou zandáme, a okolo ze skleněné ná- |

doby trubkou část vody, vytáhneme. Nádobu tu
Vstavíme teď na slunce. Co uvidíme? Nebude

to dlouho trvati a z listí budou vyvstávati bu- -

blinky a nahoře v trubici nalevákové se sbírati; voda bude se

tudy v naleváku dolů tlačiti. Stlačila-li se uvnitř tolik, že stojí

v rovni se vnější vodou, odundáme nahoře zátku a nad trubici
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držíme doutnající tříšku: tříška se vznítí, rovně jako od kyslíku.

A skutečně nashromáždělá v naleváku větřina jest kyslík; kyslík

ten pošel z uhelky, nalezající se ve vodě. Působením světla

rozlučuje se totiž uhelka ve své prviny; kyslík její se vylučuje

a uprchá, uhlík však zůstává v rostlině. Rostliny v pouštějí

do sebe uhelku, a na světle vypouštějí ze sebe kyslík.

Pokus. Opětujme ten samý pokus, leč s tím rozdílem, že

na místo obyčejné vody nalejeme na listí vody Bilinské neb

Selterské; v této vodě je větší hojnost uhelky, a následek toho

jest, že vyvinování kyslíku je spěšnější i déle trvá.

Hlavní částí je rostlina složena z látek třiprvinných, t. ze

sklípna, škrobu, kleje, slizku, cukru atd.; všecky tyto látky mo

hou se zroditi z uhelky (UK“) a vody (VK), toliko sloučej-li

se prviny vodní s uhlíkem uhelčiným. Stane-li se takové slou

čení, kyslík se tudy vyloučí a na svobodě octne.

Z uhelky = uhlíku, kyslíku

a vody = vodíku, kyslíku

utvoří se: z vodíku, kyslíku, uhlíku + kyslík

sklípno, škrob, slizek, cukr atd. (se vyprostí).

Možná sice, že prviny uhelčiny sloučej se s vodíkem vo

dním a že vyproštěný přitom vodík má svůj původ z vody;

lučební postup byl by pak arci jinačí, výsledek jeho ale ten

samý, jakož právě udáno.

Z vody = vodíku, kyslíku

a uhelky = uhlíku, kyslíku,

tvoří se: z uhlíku, kyslíku, vodíku + kyslík

sklípno, škrob, slizek cukr atd. (vyprostí se)

c) Čpavek zásobuje rostliny dusíkem. Hnijou-li věci

od zvířat neb od rostlin, plodí se z jejich dusíku čpavek (DV*),

z jejich pak uhlíku uhelka; obě tyto zplodiny pojímají se ve

spolek v slučan prchký, do povětří se rozptýlující. Z povětří

jímá ho do sebe z části hlína neb jíl (§. 225.) i zemský trouch

(§. 394.); z části jej pak na zem sráží rosa, dešť, sníh, z nichžto

voda, sáknouc do země, kořínkům jej donáší. Hnijou-li věci

živočné v zemi v místě, kde rostou rostliny, ssajou jej tyto do

sebe hned jak se zplodí. Zdali se však čpavek může ploditi

i přímo z dusíku vzduchového, kde tento hnijících v zemi věcí

se dotýká, není posud rozhodnuto. Naproti tomu ale je rozho

dnuto, že rostliny jsou s to, aby si dusík osvojovaly i ze slu

čanů dusnovčiných (dusanů), je-li jich v zemi.

S kterakou změnou se čpavek v rostlině potká (t. kterak

si jej rostlina osvojí), není posud známé; pravdě podobno ale,

že si z něho rostlina vezme dusík, jejž vynaloží na utvoření

látek dusičnatých, na utvoření bílku, mazku, tvarohu, žířenů

živočných atd.
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Z uhelky = uhlíku, kyslíku

„ vody = vodíku, kyslíku,

„ čpavku = dusíku, vodíku,

utvoří se: z dusíku, vodíku, kyslíku, uhlíku + kyslík

bílek, mazek, tvaroh, živoč. žířeny atd. (vyprostí se).

Uhelka, voda a čpavek chovají v sobě tedy ty nej

hlavnější látky, jichž rostlina k utvoření všelikých svých částek

potřebuje (uhlík, vodík, kyslík a dusík). Hnitím urušujou se po

zůstatky zvířetské i rostlinné v uhelku, vodu a čpavek. Co se

nám zdá zničením, jest toliko změnění; tvářnost pomíjí toliko,

prviny však zůstávají ty samé, nezměnité. Z hnusné mrti po

vstává opět svěží krása rostlinstva.

UK*

-í- VK -->
•–* DV* *->

mrť živoucí

rostlin a zvířat rostliny.

d) Země a voda zásobuje rostliny potřebnými

neživočnými látkami. Orná prsť ruší se bez přestání; ob

sažené v ní látky živočné rušej se (hnijou), a obsažené v ní

látky neživočné (kamenité) rušej se též. Posledním tímto ru

šením obrací se kamení z části v sloučeniny rozpustné, kteréžto

rostlina může svými kořínky v sebe pojímati. Kamení ruší se

však i vnitř země, ruší se všude, kde vzduch a voda má pří

stupu. Co se tudy ze skalin stane rozpustným, to sáknoucí do

země dešťová voda v sebe pojme. Odtud mají svůj původ vše

liké solnaté přímětky v naší obyčejné studničné neb říčné vodě,

a odtud mohou rostliny na mnoha místech nabývati svých zem

ných látek.

Konečně nalezá se i v povětří vždy něco zemných látek.

Látky ty přicházejí do povětří jednak výparem (§. 154), zvláště

z moře, jednak bývají i mocí větrů do povětří vznešeny a tak

po celé zemi roznešeny; deštěm, rosou, sněhem atd. srážejí se

pak dolů. Proto není žádný div, nalezáme-li v rostlinách mnohdy

látky (na př. sůl), jichž není ani stopy ve skalinách, z kterýchž

vzala svůj počátek prsť, sloužící rostlinám za stanovisko i k vý

živě. S jakými že změnami látky tyto v rostlinách se potkávají,

bylo už v předešlém oddílu podotknuto.

Zde však připomínáme ještě výslovně, rostlina může jen

tenkráte dobře růsti a se dařiti i dokonale vyspěti, když se jí

dostává látek, pod a, b, c a d jmenovaných, všech čtvero

dohromady. Tak jako život člověka pochází, odejme-li se mu

jen jeden z potřebných k jeho živobytu kusův, na př. vzduch

(kyslík) nebo voda; jako i hodinný stroj přestane jíti, ujme-li
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se z něho jenom jedno kolečko, tak i rostlina uvázne ve svém

vyvinutí, nedostane-li se jí jen jedné z výše spomenutých po

travných látek. -

Rostliny pěstované.

§. 554.

Dáváme-li zvířeti hojného silného pokrmu, zvíře zesílí

i ztloustne; dáváme-li mu však málo i chudého krmiva, ono

zeslábne i zhubení. Rovně tak jest i s rostlinami. Nalezá-li

rostlina v zemi a v povětří hojně všech látek, jichž ke svému

vyvinutí potřebuje, bude bujněji růsti i bude více větví, listí,

květu a ovoce nasazovati, než kde těch látek anebo jen jedné

z nich není v dostatečném množství. Chceme-li tedy, aby naše

pole a luka vydávaly co největší úrody, musíme se postarati,

aby rostoucí zde rostliny nalezaly všech ke svému zdaru po

třebných látek i v dostatečném množství. A toho docházíme

hnojením.

§. 555.

Aby rostlinám nescházelo na obecném trojím krmivu, na

vodě, uhelce a čpavku, o to se přičiňuje příroda deštěm a rosou,

hnitím a trouchněním, ano i sám člověk, ani na to nemysle,

pomáhá svým dílem k tomu – dýcháním a topením. Látek těch

je v povětří nevybraná zásoba, neboť příčiny, z nichžto se plo

děj, trvají neustále. Povětří tedy, to už samo stačí na výživu

rostlin, toliko nalezají-li tyto v zemi potřebných neživočných

látek, jež by se rozpouštěly. Jako ale stavba rychleji před se

jde, pracuje-li se o ní s více stran, tak i rostlina roste rychleji

i bujněji, poskytuje-li se jí potravy s více stran, nejenom

skrze listí, ale i zároveň skrze kořeny. Všecky rostlinné a zví

řecí věci, hnijíce, urušujou se u vodu, uhelku a čpavek; pa

trno tedy, že hnití takových věcí v zemi musí prospívati ke

vzrůstu rostlin, zasetých v tu zem. Tím se dá vysvětliti, ač

jenom z části, proč dány na pole tak dobře účinkujou naše

obyčejné mrvy, na př. hnůj, moč, rohové ostružky, mleté kosti,

guano, sláma, listí atd.

§. 556.

Obecné ty krmiva v sebe pojímati a sobě je osvojovati to lze

rostlině, jako už zmíněno, pouze za pomocí látek neživočných

(zemnatých, kamenitých). Nedostává-li se těchto v zemi, zaseté

do země semeno může arciť klíčiti i nějaký čas růsti, protože

samo v sobě chová něco zemnatiny, potřebné ke vzrůstu rost

liny, a však vzrůst přestane, jak brzo zemnatina na utvoření
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rostlinky byla vyšla. Příroda stará se sice též, to povlovným

rušením, aby v zemi pořád něco rozpustné zemnatiny se tvo

řilo: a však zemnatina ta nestačívá, aby rok od roku pořád

s toho samého pole hojných úrod poskytovala, a potřeba tedy

jest, aby se půdě potřebných zemnatin schválně dosazovalo,

jinak sic ve své úrodnosti ostaví. A to se děje buď přímo

dodáváním na pole zemných, solnatých látek, obsahu

jících v sobě vápno, draslen, soděn, kosťovku atd. (dodáváním

na př. vápna, sadry, slínu, pálené hlíny, popele, mletých kostí,

uhlí z kostí, soli, hnojné soli atd.), podháněním luk vodou atd.;

anebo se jich půdě dodává nepřímo hnojem, jenž z největ

šího dílu též něco zemmatin v sobě chová.

Nalezající se v píci rozpustné solnatiny odcházejí od zví

řete močem, nerozpustné pak odcházejí trusem. Z toho lze si

pak snadno vyložiti, proč hnůj od dobytka krmeného ovsem je

nejlepší mrva k ovsu, a hnůj od dobytka krmeného hrachem,

jetelem nebo zemáky je zas nejlepší k hrachu, jeteli nebo k ze

mákům. V zemnatých těchto látkách záleží druhý účinek mrvy

dobytčí neb rostlinné.

Poněvadž rozdílné rostliny ke svému vzrůstu potřebujou

rozdílných zemnatin a v rozdílném množství, jedny na

př. hlavně drasloviny, druhé vápnoviny, jiné kosťovčiny nebo kře

menčiny: toť je prospěšno, aby na témž poli v oseních se stří

dalo, tak aby na rostliny vápennaté následovaly draselnaté, na

tyto pak křemenčité atd. Tím během bude možná, pakliže pole

jistým osením se vyžilo, získati z něho ještě druhou neb i třetí

žeň některého jiného osení, prvé než bude zapotřebí na novo

hnojiti (§. 186.).

§. 557.

Z toho všeho vysvítá veliká důležitost lučební vědy pro

hospodáře; lučebnictvím zajisté a jím jedině může polní hospodář

vyzvěděti, které látky v jeho polích se nalezají, z jakých se

skládá rostlina, již na poli pěstovati chce, i kterakých tedy třeba

přiložiti, aby nalezla rostlina v půdě dostatek všeho, co k do

konalému svému vyvinutí potřebuje. V tomt tedy leží pohnútka

pro každého rolníka, aby se hleděl seznámiti s vědou, jež mu

může být jedinou bezpečnou vůdkyní při jeho pokusech i v celém

jeho počínání.

Doklady k látkám rostlinným vůbec,

1) Dokavád rostlina je na živě, panuje v ní ustavičné hnutí;

rostlina bez ustání pojímá v sebe jistých větřitých i tekutých látek,

jež dílem v částky svého těla proměňuje i dílem zas vyměšuje. Ne
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dostává-li se těchto látek, přestává rostlina růsti, přestává i živu

býti; látky ty pokládáme proto za pokrmy rostlin.

2) Látky ty náležejí vesměs mezi sloučeniny neživočné,

jsouť to:

a) sloučenina vodíko-kyslíková (voda);

b) sloučenina uhlíko-kyslíková (uhelka); *

c) sloučenina dusíko-vodíková (čpavek); *

d) kysně neživočné i žířeny (slučany).

3) Z látek těchto tvoří se způsobem nám posud nepostíhlým

míza rostlin, a z mízy pak rozdílné částky (oudy) rostlinné i ne

sčíslné množství rostlinných látek.

4) Látky rostlinné dají se na rozmanitý způsob zpořádati.

Rozvrhnouti mohou se:

... I. Podlé toho, jak zhusta se nalezají:

a) na takové, ježto skoro ve všech rostlinách se nachá

zejí, jako na př. sklípno, škrob, cukr, klej, slizek, tuky,

- mnohé kysně, zelek, látky bílkovité a j.;

b) na takové, ježto jen v některých rostlinách se nalezají,

jako na př. vytaženiny, barviny, oleje prchké, prysky–

řice, mnohé kysně, žířeny živočné a j.

II. Podlé lučební jejich povahy:

a) v kysně rostlinné;

b) v žířeny rostlinné;

c) v látky netečné.

V rostlinstvu a zvířetstvu převládají sloučeniny netečné,

v kameninstvu sloučeniny kysné a žírné.

III. Podlé jejich složení:

a) na bezdusičné, a to

c. na kysličnaté, na př. kysně a j.;

#. na vodičnaté, na př. tuky, prchké oleje, prysky

řice a j.;

y. na uhličnaté, na př. sklípno, škrob, cukr, klej,

slizek a j.;

b) dusičnaté, na př. rostlinné žířeny, mnohé barviny a j.;

c) dusíko–sirnaté, na př. bílek, mazek, tvaroh a j.

V rostlinstvu převládají látky bezdusičné, v zvířetstvu

látky dusíko-sirnaté. •

5) Zplozené přírodou látky rostlinné mohou všelikterým

způsobem změněny být v jiné sloučeniny. Změny takové udávají

se v látkách rostlinných:

a) přičiněním kyslíku, to: -

a. hořením za volného přístupu vzduchového (uhelka, voda,

dusík), - -

9. hnitím (trouch, uhelka, voda, čpavek; zkysání líhových

moků a jiných rostlinných látek; bílení na trávníku atd.),
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7. za pouhého stání na povětří (vyschnutí neb žluknutí tuků;

zesmolnatění prchkých olejů atd.),

d. svářením (zhnědnutí výtažků atd.),

* za působením dusnovky, barevky a jiných na kyslík bo

hatých látek (změna cukru v cukrovku, šťavelku atd.);

b) odnětím kyslíku (odkyslení modrého indychu);

c) odnětím vodíku (bílení chlorem);

d) sloučením se sirnatkou (bílení sirnatkou);

e) odnětím vodíku i kyslíku (změna líhu v éther nebo

světek, též změna šťavelky v uhlen a uhelku sirnovkou;

zuhelnění dřeva sirnovkou atd.);

f) přimnožením vodíku i kyslíku (hnití věcí rostlinných

za nepřístupu vzduchu, na př. pod vodou, t. změna jich

v uhelku, uhlíko-voděn [bahní plyn], vodu, čpavek, bahno,

rašelinu, hnědo-uhlí, kamenné uhlí; změna škrobu neb cukru

v mlékovku atd.);

g) pálením za vymezeného vzduchu (uzavřité pálení či

přehánění dřeva, kamenného uhlí, tukův, kysní a j., t. mě

nění jich v uhelku, uhlíko-voděn [svítiplyn], vodu, dřevný

ocet [smahlé kysně], čpavek, dehet [smahlé oleje a prysky

řice], čadek, dřevěný uhel, kamenno-uhelné výpalky atd.);

h) zvláštním, nedosti posud známým působením látky lehko

rušné čili nákvasy (kvašení na líh, t. urušování cukru v líh

a uhelku);

i) nevyloženým posud obrácením látky rostlinné v jinou,

stejnosložnou, na př.

a. obrácení škrobu v klej a cukr sirnovkou,

obrácení škrobu v klej a cukr sladovinou,

obrácení škrobu v klej mírným záhřevem,

obrácení třtinového cukru v cukr slizkový záhřevem nebo

dlouhým vařením u vodě,

sražení bílku záhřevem atd.;

j) přičiněním mocných žířenův k látkám rostlinným,

na př.

a. plození blavku (§. 258.),

8. plození čpavku (§. 206.),

y, plození sanytru (§. 179.),

d. plození mýdel z tukův (§. 484.);

k) působením světla (tvoření zelku, rudnutí a blednutí vše

likých barev atd.).

Toť medle jsou jenom některé z důležitějších dosud zná

mých proměn v látkách rostlinných; obor jejich jest však bez

konce, šířící se den ode dne, neboť právě v tomto oboru lučby

skoumá i pracuje se s pilností neunavenou.

?

#.



Látky zvířetské. 415

Látky zvířetské.

§. 558.

Mnohem tajemnější a spolu i složitější nežli v rostlinách,

jest dění lučební v živoucích zvířatech. Že dění takové sku

tečně ve zvířecím těle se udává, kdož by o tom pochyboval?

Ukazujouť se účinky jeho v těle zvířecím mnohem patrnější nežli

v samé rostlině nebo v hmotě neživotné – účinky to, kdež

látky proměňujou se v látky nové, s vlastnostmi zcela novými.

Neboť může-liž býti znamenitější proměny, jako když bílek pro

mění se v oudy kuřete (v maso, krev, kosti, peří atd.)? aneb

když mléko, ježto je přece jedinou potravou mnohých mladých

zvířat, obrací se v částky těla? Ze činnost lučební samojediná

není s to, aby takové změny způsobila, bylo už v předešlém

vícekrát zmíněno; činnost lučební jest toliko nástroj neboli pro

středek, jehož všemohoucnost boží používá, aby rostlinám a

zvířatům za jejich živobytí utvořila rozmanité jejich částky

a oudy; utvořujeť je však způsobem tajemným, pro nás ne

postíhlým,

Život zvířetský liší se od života rostlinného hlavně tím,

že zvířata kyslík neustále do sebe pojímají, rostliny pak jej

ze sebe vydávají; a pak i tím, že k výživě prvních hoděj

se kromě vody a některých solnatin, pouze látky živočné.

§. 559.

Hlavní podstatou v těle rostlinném jsou látky bezdusičné,

látky to tedy, složené ze třech toliko prvin; v těle zvířecím

jsou však hlavními – látky dusičnaté a sirnaté (látky bíl

kovité), látky to tedy daleko složitější. Voda a tuk jsou v těle

zvířecím skoro ty jediné látky, složené ze dvou toliko nebo ze

třech prvin; všecky ostatní pak, na př. maso, chrupavky, krev,

vlasy, nehty atd. chovají v sobě hojnost dusíku, síry i kostíku.

Památné je též při těchto látkách, že nejsou schopny se uhla

titi; jediné ještě, ježto uhlatiti se mohou, jsou některé slou

čeniny, nalezající se v mokách, z těla vyvrhovaných, opotřebo

vaných, na př. v moči (močovina, kyseň močová a j.).

Největší díl látek zvířecích okazujou se pod zvětšovacím

sklem pod způsobem drobounkých kuliček. Koulitá způsoba jest

tedy základní způsoba při útvarech zvířetských – útvarech to

mnohosložitých a výše vzdělaných, kdežto při prostějších neži
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votných zplodinách říše živelní panuje způsoba hranatá (hlatitá).

V říši rostlinné, stojící u prostřed mezi oběma, nalezáme obojí

způsobu, koulitou na př. při škrobu, kvasnicích, hlatitou při

cukru, při kysních a žířenech živočných atd.

§, 560.

Prviny, z nichžto látky zvířecí a z těchto opět částky i

údy zvířat složeny jsou, jsou zúplna ty samy, jako je nalezáme

v rostlinstvu, t. kyslík, vodík, uhlík, dusík, síra, kostík

a chlor; a z prvin kovových: vápník, draslík, vodík a

železo. Prvin těchto třeba zvířeti dodávati, má-li tělo jeho

růsti a na živě ostati. V jaké způsobě takové dodávání se děje,

okáže se nejlépe, povšimneme-li si složenství vejcete a mléka.

I. V e j c e.

Jak známo, ve vejceti nalezáme bílek, žloutek a sko

řápku.

§. 561. -

Bílek. Bílek je složen ze samých drobounkých sklípkův,

naplněných mokem nebarevným, působícím žírně, mokem bíl

kovým. Odkouřením nabude se z bílku */, tuhé látky (vlastní

bílkoviny), ostatek byla voda. Spálíme-li bílkovinu, zbude z ní

trocha soli, uhlanu, kosťamu a siranu soděnnného a kosťanu vá

penného. -

Že bílek silně tlučen nebo vrtěn, dává kyprou, lehkou

pěnu (sníh), je známá věc, tolikéž i že záhřevem se sráží, stá

vaje se tudy nerozpustným (na tvrdo vejce). Pro poslední tuto

vlastnost potřebuje se bílku k učišťování kalných moků, zvláště

k učišťování cukrové šťávy.

Pokus. Zamíchejme trochu medu s teplou vodou: nabu

deme kalného roztoku; k roztoku tomu přidejme něco bílku a

dejme na oheň, až by do varu přišlo: bílek se srazí a pojav

v sebe plovoucí ve vodě všeliké cizé přímětky od medu, vy

plyne s nimi na vrch; - mok tudy podlehne a přecezením skrze

plátno dá se od sraženého bílku odmísiti.

Látky i složení bílku vaječného je na vlas to samé jako

bílku rostlinného (§. 425.).

§. 562.

žloutek. Žloutek je bílek s přísadou žlutého tuku, plo

voucího v něm ve způsobu drobounkých krupinek. Záhřevem

srazí se žloutkový bílek, a tuk jeho (olej žloutkový) může pak

lisem vytlačen anebo přísadou étheru, s nímžto se třepá, vy

tažen býti. V žloutkovém oleji je obsaženo něco kostíku. -
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§. 563.

Skořápka. Pokus. Na vaječné skořápky malejme rozře

děné solovky: skořápky se rozpustěj, vydávajíce při tom jakýs

plyn, a nezůstane než trocha tenounkých mázder. Ucházející plyn

jest uhelka, a v solovce nalezne se rozpuštěné vápno. O pří

tomnosti vápna můžeme se přesvědčiti přísadou sirnovky: sir

novkou se vyrazí sadra. Při skořápkách jest tedy to samé slo

žení jako při křídě; v skořápkách jest uhlan vápenný.

V skořápce nalezá se plno drobounkých dírek, skrze něž

vzduch do vnitř vejcete proniká. Vzduch ten jest ovšem příčina,

že vejce pomalu se mění (kazí); proto také kdyby se dírky ty

ucpaly, drželo by se vejce mnohem déle; ucpání takového do

cílí se tím, že se vejce natře olejem, lojem nebo vápennou

mléčí, anebo do popele se založí a jinak.

II. M I - é k o.

Mléko jest vodný roztok tvarohu a mléčného cukru

s plovoucími v něm buňčičkami neboli krupinkami tuku. Kru

pinky ty jsou to, jež činěj mléko neprůhledným.

§. 564.

Krupinky tukové. Pokus. Pouhým přecezením nedají

se krupinky ty od mléka odmísiti, neboť jsou tak malounké, že

projdou skrze dírky každého prožíravého papíru. Odmísení ta

kového lze však docíliti následujícím způsobem: rozpustěj se

2 loty Glauberky a několik granův sody v 1 lotu vlažné vody,

a roztok ten smíchá se s 1 lotem nově nadojeného mléka a

dohromady se třepá. Dá-li se teď smíšenina na papírové cedidlo,

ostanou na cedidle tukové ony krupinky (Smetana), a skrze

papír proběhne mok čistý, jen málo bělavý: Přidaný solný roz

tok nespůsobil žádnou lučební změnu v mléce, účinek jeho byl

pouze ten, že pomohl, aby krupinky ony dohromady se stělily,

a tak od ostatního vodnatého moku snáze se odmísily.

§. 565. -

Tvaroh. Pokus. K zcezenému moku přičiňme několik

kapek solovky: vypustíť ze sebe bílé okřehky (vláčky), t. tva

roh. Mléčný tvaroh je toho samého složení jako tvaroh rost

linný (§. 401); přísadou kysní sráží se, stane se nerozpustným.

Čistý tvaroh nerozpustí se ve vodě, však je-li ve vodě ně

jakého luženu, rozpustí se; luženů takových nalezá se vždy

v mléce a jimi udržuje se tvaroh rozpuštěn. Přidanou kysní

zajme se však lužen (soděn) a tvaroh tudy vyráží (mléko se

svírá či ssedá). Tvaroh jest dusičnatina, v něm jest kromě

uhlíku, vodíku a kyslíku též ještě dusíku a síry.

27
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§. 566.

Bílek. Pokus. Zcedíme-li sražené mléko, a zcezený mok

(syrovátku) dáme povařiti, zakalí se na novo, ač slaběj; co

se tudy vymísí, jest bílek; bílku nalezá se v každém mléce

malá trocha.

§. 567.

Pokus. Malounký kousinek usušeného telecího žaludka

(syřiště) namočme přes noc ve lžíci vody, a vodu tu vlejme

pak do mázu nově nadojeného mléka: nechá-li se mléko to

několik hodin na teplém místě, srazí se v hmotu, podobnou hus

penině. Zcedíme-li celou tu sraženinu, pozůstane na cedidle

tvaroh, smíšený s krupinkami tuku. Z vytlačeného mast

ného toho tvarohu dělá se Švýcarský, Hollandský, cihlový a jiný

tučný sýr.

§. 568.

Mléčný cukr. Pokus. Zcezený mok (sladká syrovátka)

zbaví se zvařením svého bílku a zcezený dá se na tolik sva

řiti, až ho nezůstane, než jenom několik lotů. Dá-li se pozů

statek ten pak na teplé místo, vyrašej se z něho bílé, tvrdé,

sloupkovité hlatě, a to jest mléčný cukr. (§. 421). Tím způ

sobem dobývají ve Svýcařích mléčný cukr ve velkém. Sladkou

syrovátku možná tedy považovati za roztok mléčného cukru

ve vodě (s trochou bílku a některých solnatin).

Pokus. Rozpusťme nabytý mléčný cukr opět ve vodě a

k roztoku přidejme kousinek syřiště. Dáme-li mok na teplé

místo, on brzo zkýsne, to tím, že mléčný cukr promění se

v mlékovku (Milchsäure).

§. 569.

Pokus. Srazí-li se mléko přísadou telecího žaludku v ně

kolika hodinách, srazí se přísadou nějaké kysně v okamžení.

Přesvědčiti se o tom můžeme, přidáme-li k ohřátému mléku ně

kolik kapek nějaké kysně. V povstalé tudy sraženině je též vše

chen tvaroh i všechen tuk (máslo) obsažen.

§. 570.

Pokus. Nalejme do láhvice nově nadojeného mléka, a za

tkanou postavme ji vzhůru dnem na 24–36 hodin někam do

chladna: po té povytáhneme zátku, aby jenom spodní ředina

(sbírané mléko, podsběrky) vytekla, svrchní pak hustší část

(smetana) aby zůstala. Pokojným stáním vyplynuly tukové kru

pinky, jakožto lehčejší na vrch, i způsobily zde známou při

houstlou smetanu. Tluče-li se smetana delší čas nebo se vrtí,

popukají obálky tukových krupinek, a obsah jejich sbalí se
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v hrudky másla. Z vypuštěného ze spod řídkého mléka dá se

výše udaným způsobem vyloučiti tvaroh, bílek a mléčný cukr.

Máslo je složeno, jako i tuky rostlinné, z tuku tuhého

(margarin) a tuku řídkého (elain) a je zcela těch samých vlast

ností jako onyno (§. 479.). Kromě dvojí té tukoviny má máslo

v sobě ještě malou trochu jisté zvláštní tukoviny, nazvané má

slovina (butyrin).

Stojí-li máslo delší čas na povětří, ploděj se v něm některé

zvláštní kysně tukové, jejichž povaha je prchavá a chuť i zápach

odporný. Máslo, v němž se takových kysní zplodilo, jmenujeme

žluklé nebo perné. Převaříme-li perné máslo několikrát ve

vodě, vždy ve dvakrát toliku vody, kysně ty se z něho vytáhnou,

a vystydlé má zase svou bývalou příjemnou chuť.

§. 571.

Necháme-li mléko v otevřené nádobě delší čas státi,

promění se jeho cukr pomalu v mlékovku, a tato působí, jako

každá jiná kyseň, že mléko se sevře a při tom známé pokyslé

chuti nabude. Mléko se však dříve nesevře, leč ač největší díl

tukových jeho krupinek na vrch byly vytanuly (kyselá smetana).

Z této smetany robí se u nás nejvíce máslo; a odtud pochodí,

že pozůstalé z toho podmáslí (smíšenina sraženého tvarohu, mlé

kovky a vody s pozůstalými částečkami másla) je chuti pokyslé.

Ve sbíraném ssedlém mléce je sotva památky od másla, hlavní

jeho látky jsou voda, mlékovka a sražený tvaroh. Zcezením a vy

tlačením nabude se ze ssedlého mléka kyselé syrovátky (roz

toku mlékovky ve vodě) a tvarohu, z něhož naše obyčejné

homolky či tvarůžky děláme.

Chová-li se tvaroh syrový, ruší se (uhnívá), při čemž se

plodí čpavek, jenž s tvarohem tvoří hmotu měkkou, podobnou

mýdlu. Jde-li hnití ještě dále před se, ploděj se z tvarohu po

sléze sloučeniny, páchnoucí velmi odporně, větravé (vodíko

siřina, prchké tukovky atd.). -

Kvašení mléka. Pokus. Nechme mléko státi v láhvici,

až se právě ssedne; na to zasadivše do láhvice ohnoutku, dejme

ji na teplé místo, kde je teploty

24–30°: v mlíce nastane silné vy

/^ víjení uhelky, neboť ona část mléč

@ ného cukru, která se byla v mlé

kovku ještě neurušila, obrací se při

vyšším tom teple nejprvé v cukr

hroznový, a odtud v líh a uhelku.

* Při tom plodí se však zároveň něco

+ - - kysně máselné (máslovky), která na

byté tudy kořalce odporné chuti dodává, koně.“ nabude se
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přetažením vykvašeného a pak skrze šat protlačeného mléka.

Tataré si tím způsobem zhotovujou kořalku z kobylího mléka,

již jmenujou kumys.

§. 572.

Popel z mléka. Pálí-li se vysušené mléko za přístupu

vzduchu, vytratí se z něho všechen uhlík, vodík, kyslík a dusík,

a zbude toliko popel, záležející z draslenu, soděnu, vápněnu,

hořčenu a železenu, a pak z kosťovky, sirnovky a chloru.

§. 573.

Zažívání. Ohlédneme-li se po látkách, nalezených ve vejci

a v mléku, nacházíme v nich následující prviny:

Vejce je složeno: Mléko je složeno:

z vody = V.K, z vody = V.K,

- ,, II)

- ujmo = VKU.Ko | #* = V. K. U,

„ bílku = V.K.U. D.S. |„ tvarohu – V. K. U. D. S.

Ko, „ bílku Ko,

ze skořápky a j. != U.So.Dr.Ž.|„ zemných ) = U.So.Dr.Bu.Ž.

zemných látek Ko. S.Ch.K. látek Ko.S.Ch.K.

Právě ty samé prviny a jenom ty nalezají se v těle zvířecím.

Z toho nelze jinak souditi, než že při líhnutí vejcete látky vaječné

vynaložily se na utvoření kuřete, a při mléku že látky mléčné

vynakládají se na vzrůst a výživu ssajícího mláděte.

Nejinak jest to i s látkami rostlinnými a zvířecími, jichž po

žíváme za pokrm. V žaludku mísejí se pokrmy se šťávou

žaludkovou (mokem to, držícím v sobě něco liché solovky

a trochu soli), čímž rozmokají v kaši bílou, rozpustlivou (po

živinu). Solovka v žaludku nebere se ovšem než jenom ze soli,

v těle nějak se rozrušující; k rozpuštění (zažití) pokrmův jest jí

nevyhnutelně potřeba. O platnosti její možná se přesvědčiti z ná

sledujícího: přidáme-li k vodě, v níž se nejprvé kousinek telecího

žaludku as za den močiti dalo, trochu solovky, tak aby voda

slabě zkyslela, můžeme do ní dátř na tvrdo vařený bílek nebo

maso nebo jiný pokrm, při teplotě 30–40° rozpustí se v ní

všecko to. Co v pokrmové kaši je rozpuštěného, to všecko sákne

za jejího průchodu skrze střeva do stěn střevních, odkudž se pak

ve způsobu živné mízy krvi dodává. Celý postup neboli proměny,

s nimiž požité pokrmy v těle se potkávají, jsou následující: z po

krmův stane se kaše, z kaše živná míza a z mízy krev; z krve

pak tvoří se celé to nesčíslné množství všelikých částek a látek

těla zvířecího, rovně jako z mízy rostlinné tvořej se všeliké

částky a látky rostlin,
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III. K r e V.

Tak jako mléko, jest i krev složena z moku, čistého jak

voda, a z kulatých krupinek, plovoucích v oné tekutině; krevní

ty krupinky jsou však barvy žluto-červené.

§. 574.

Pokus. Nechá-li se vypuštěná ze zvířete krev pokojně státi,

rozmísí se v krátce – rozmísí se v tmavo-červenou huspeninu

(kru), ježto delším stáním se smrští, a v požloutlý mok (krevní

syrovátku). Zahřeje-li se tento až do varu, srazí se v bílou

huspeninu. Krevní syrovátka jest roztok bílku.

V krevní kře jsou spojeny dvě látky: jedna z nich rozpustí

se dlouhým praním ve vodě a červeně ji zbarví (červeň

krevní či krvina, hlavní látka krevních krupinek), druhá pak

pozůstane nerozpuštěna, ve způsobu bílé, vláknovité hmoty (vláč,

fibrin). Nejhlavnější látky krve jsou tedy: voda, bílek, krupinky

krevní a vláč; stáním rozmísej se tytyž ve způsob následující:

Z stane se

# ; syrovátka,

krupinek ;
;" } kra.

Při krvině je zvláštní, že v sobě chová vždy železo.

§. 575.

Pokus. Tluče- neb moutí-li se nově vypuštěná krev, nesrazí

se; vláč její, stavší se též nerozpustnou, objeví se ve způsobu

souvislé, nitkovité hmoty, která, hněte-li se dlouho u vodě, po

sléze zbělí; vyschlá je podobna vláknu masnému. A v skutku

krevní vláč možná považovati za polohotové maso; složení její

je to samé jako libivého masa, maso oudů zvířecích tvoří se

jen z krevní vláči. Vyloučila-li se z krve její vláč, podrží ostatní

krev svou červenou barvu, a srazí se teprv vařením v huspeninu

tmavo-červenou, jakož ji z jelit známe. Dotčená změna krve jest

tedy tato:

voda, bílek, krupinky krevní vláč

ostanou tekuté, ztuhne.

Vláč náleží mezi látky bílkovité; bohata jest velmi na dusík,

chovajíc v sobě též síru a kostík.
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§. 576.

Popel z krve. Svaří-li se krev až do sucha a potom na

povětří delší čas se pálí, spálí se posléz docela, nepozůstavíc po

sobě než jen malou trochu popele. Popel ten je složen z kosťanů

luženných (mnoho soděnu, málo draslenu), z kosťanu vápenného,

hořčenného, železného, ze soli a ze siranů luženných; tedy

z těch samých látek, ježto i v popeli našich nejhlavnějších pokrmů

(v popeli z vajec, mléka, chleba atd.) nalezáme. Popelných těch

látek nalezá se v rostlinstvu nejhojněji v oněch rostlinných část

kách, ježto jsou bohaté na látky bílkovité, zejména v zrní obilném

a luštinném.

§. 577.

Dýchání a vyživování. Dokavád zvíře je na živu, proudí

krev v jeho těle neustále i neustále se mění. Ze srdce vybíhá

krev světle červená, i běží do všech částí těla; ona běží po

žilách, nazvaných zdrojné (Arterien), vězících víc uvnitř těla.

Krev ta jest zdrojem (pramenem) výživy celému tělu, pročež slove

zdrojná, a žíly její: zdrojné. Odevzdavší tělu, co kde po

třeba bylo, vrací se pak tmavě zbarvena k srdci nazpět, to po

druhých žilách, nazvaných vratné (Venen), ježto ležej více na

povrchu. Prvé však, nežli krev svůj oběh na novo nastoupí, pro

žene se skrze plíce, kdežto setkavší se s vdýchaným povětřím,

jistou zvláštní proměnu tudy vezme. Dotýkaje se s povětřím,

změní krev svou barvu, z tmavé vratné krvi stane se světle

červená, zdrojná; a vdýchané povětří potratí přitom část

svého kyslíku, začež nabude uhelky a vodní páry.

Oddýchaný vzduch (dech) jest tedy chud na kyslík, bohat však

na uhelku a vodní páru.

Změna ta, jak viděti, má tu největší podobnost se změnou,

s nížto se vzduch potkává při hoření: hořením mění se též kyslík

vzduchův v uhelku a vodu. Ba podobnost ta ukazuje se tím větší,

povážíme-li, že i v těle zvířecím, dokavád zvíře je na živě

a dýchá, plodí se teplo, a že požitý pokrm, rovně jako dříví

v kamnech, ztrácí se v těle až na malou část, ježto z těla od

chází ve způsobě lejna. Ztrácení to udává se tím samým během,

jako se ztrácí dříví, jsouc přiloženo do kamen. Co z pokrmu se

ztrácí, promění se v sloučeniny větřité, v uhelku a vodní páru,

kteréžto jednak dechem, jednak výparem (potem) z těla ucházejí.

Na prodech neboli na záhřev těla sloužej, jak se zdá, hlavně

potravy bezdusičné, na př. škrob, cukr, klej, tuk, mlékovka a jiné

kysně živočné, též pivo, víno atd. Potravy ty nazýváme proto

potravy dechové.

Jinak je však s potravami, chovajícími v sobě dusík, síru

a kostík; tyto sloužej k utvořování krve, s nížto se ve svých

látkách úplně shodujou. S krví přicházejí látky ty: bílek, vláč atd.
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do všech částí těla, proměňujíce se zde v maso a sklípky, onde

v nervy, chrupavky, chlupy, nehty atd. Odtud dostalo se jim

jméno potrav tělotvorných (tvorebných). Co tělo ze svých

nebo z podaných sobě látek dusičnatých, sirnatých a j., jakož i

ze solnatin více potřebovati nemůže, to vyvrhuje ze sebe trusem

a močem.

IV. Libivé maso.

Co ve všedním životě jmenujeme libivé maso, není než jen

vláč (§. 575.), proměněná u vlákno.

Masná vlákna nalezají se spojena v snopky, protkané sklíp

natinou, nervy a žilami, jsouce nasáklé vodnatou šťávou, masnou

vlahou. - -

§. 578.

Masná šťáva. Pokus. Rozsekejme co nejdrobněji '/, libry

masa, nalejme naň */, libry vody a nechavše to tak čtvrt hodiny

postáti, vytlačme z toho všechen mok skrze pláténko; na pozů

statek nalejme ještě jednou stejně vody a na novo vytlačme; vy

tlačený tento mok smíchejme s předešlým. V nabytém tu, po

červenalém masném moku je obsaženo skoro všechno, co

v mase bylo rozpustného, co má jakou chuť neb vůni. Vy

hřejeme-li mok ten na 60°, vymísí se z něho pěnitý šum (špína);

šum ten není nic jiného než sražený bílek. Zcedíme-li mok

ten, abychme jej z onoho šumu očistili, a zcezený pak nějaký

čas vaříme, zakalí se na novo: příčina zakalení toho jest krev,

ježto z masa s sebou se byla vytáhla, t. j. její krvina a vláč

(§. 574.), které horkem varovým se byly srazily. Pozůstalá z toho

kyselá jicha chová v sobě něco liché kosťovky a mlékovky, ko

sťanův a mléčanův luženných (mnoho draslenu, málo soděnu),

kosťanu hořčenného a kromě všelikterých, nedosti přeskoumaných

posud látek živočných – též hlatěbnou, netečnou látku živočnou

(kreatin) a hlatěbnou též, ale žírnou látku živočnou (kreatinin).

Odkuřuje-li se masitá jicha, zežloutne a posléze zhnědne (spe

čky, omáčka z pečeně); odkouří-li se až do suchosti, pozůstane

z toho hmota tmavo-hnědá, měkká (výtažek masitý), z něhož lot

stačí, aby přidán k 1 libře vody, k níž se přičinilo trochu soli,

učinil z ní silnou, chutnou polévku masitou.

§. 579.

Masné vlákno. Pokus. Vezmeme-li z předešlého pokusu

pozůstalý zbytek masa a vaříme jej několik hodin ve vodě, na



424 Látky svířetské.

budeme jichy, která stydnouc zhustne v huspeninu. Jicha ta jest

z většího dílu rozpustlina klihu; splývající na jejím povrchu

mastné oka pocházejí z loje nebo tuku, obsaženého v mase. Co

pozůstane, jest masná vláknina, látka to bílá jak mléko,

tvrdá, vláknovitá, prázdná vší chuti a vůně; takto ztvrdlá je těžko

k zažití i málo živná.

Co se dotýče míry, v jakéž rozličné ty látky v libivém mase

obsaženy jsou, toho poskytuje následující sestavení jakýs takýs

přehled. Z 1000 lotů hovězího masa nabylo se:

a) vytažením vodou . . . . . . . . . . 60 lotů,

(od polovic bílkovina)

b) vařením skrze 5 hodin vodou . . . . . 6 »

(z většího dílu klíh)

c) hubené bezšťávné i nechutné vlákniny . . 164 »

d) tuku neb loje . . . . . . . . . . . 20 »

e) vody . . . . . . . . . . . . . . 750 33

1000 lotů.

§. 580.

Vaření masa. Kdo chce vařením nabyti zvláštně měkkého,

chutného i živného masa, ten ať hledí, by mezi vařením z masa

vláha se nevytáhla, nébrž v něm se zachovala, a pak aby maso

tuze dlouho se nevařilo. V masné vláze je obsažen bílek: za

chová-li se ten v mase, je maso pak měkké a chutné, či vařené

či pečené. Pakliže však bílek mezi vařením nebo pečením z masa

vyšel, kdežto přejde do polévky nebo do omáčky, je maso pak

tvrdé, houževnaté.

Proto kdo se chce na vařeném mase chuti i síly dojísti,

udělá nejlépe, dá-li maso do vařící vody a nenechá je vařiti než

jenom několik minut, načež je pak odstaví na místo, kde by

nic více horka nemělo než jen 70°, a tak je nechá několik

hodin státi, až dojde. Tím, že se dá maso do vřelé vody, srazí

se hned na povrchu masa nacházející se bílek, a sražený ten

bílek činí jako obálku, bránící, by vnitřní vláha nemohla vyjíti

ani zevní voda by nemohla do masa vniknouti.

§. 581.

Strojení masité polévky. Naopak činíme, chceme-li

z masa nabýti dobré, hojné polévky. Rozsekáme maso co nej

drobněji i rozmícháme se stejnou tíží studené vody; rozmíchané

dáme pak ponenáhlu vyhřáti až do varu, kdežto je několik

minut vařiti necháme, po té z toho všechen mok vymačkáme.

Přidáme-li k moku trochu soli neb jiných přísad, jichž se kma

sité polévce dává, a přibarvíme-li jej smaženou cibulí nebo pá

leným cukrem, nabudeme tudy té nejlepší masité polévky, jakéž

jen z jistého kusu masa nabyti možná,
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Dosud mněli mnozí za to, ze hlavní podstatou masité po

lévky je klih; a však tomu není tak, klih je sám o sobě zcela

bez chuti a v polévce jest ho velmi nepatrná část. Polévkové

plásty proto, jež v Angličanech a ve Francouzích dělají (Bouil

lontafeln), ty nejsou s to, aby podaly skutečnou dobrou polévku,

neboť jsou skoro pouhá klihovina.

§. 582.

Nakládání masa. Aby maso na delší čas se uchovalo,

nakládá se, t. nasolí se a. na sebe naložené anebo stlačené nechá

se v nádobě ležeti. Leželo-li tak nějaký čas, udělá se na něm lák.

Odkud ten lák? na maso nebylo nic nalito? Lák ten jest vytažená

z masa vláha (*/, až */), již z něho sůl vytáhla a v ní se rozpustila.

V láku nalezá se tedy velká část živné bílkoviny, slučanů z mlé

kovky a kosťovky, jakož i kreatinu a kreatininu, ježto všecko

jsou látky k záživě i výživě nevyhnutelně potřebny, které z masa

ušly. Patrnoť z toho, že nakládané maso nemůže být tak živné

jako nenakládané; a v tom také vězí nejspíš příčina, proč dlouho

trvalé požívání nakládaného masa, na př. na cestách po moři

mívá za následek kurděje i jiné nemoce. S moudrou se proto

potáže, kdo nakládaje maso, nenechá je tak dlouho naložené,

až by ze sebe lák vypustilo.

V. Ž I u č.

§. 583.

Žluč plodí se v játrách, jsouc odměšována z vratné krve;

žluč jest tekutina přihouštlá, zeleno-žlutá, chuti velmi hořké.

Hlavní její látky jsou žlučovka (Gallensäure) a soděn, ježto

dohromady sloučeny jsou povahy podobné mýdlu. Přidáme-li

k žluči vody a dohromady třepáme, pění se jako mydliny. Po

dobně chová se žluč k věcem mastným. Proto se jí na mnoze

používá k prání hedbávných věcí, jež kdyby mýdlem pral, barva

jejich by pustila. Kapří žluč, usušená ve svém míšku, prodává

se na mnoze u kupců.

Pokus. Rozpusťme drobytek kapří žluči nebo několik ka

pek čerstvé hovězí v málu vody, na to pak k roztoku pouštějme

anglické sirnovky, až způsobená sraženina opět se rozpustí:

pustíme-li nyní v tekutinu kapku cukrové vody anebo kapku

řídkého vařeného škrobu, zmodrá mok překrásně počervenale

fialovou barvou, ač jestliže se přísadou sirnovky jen příliš ne

zahřála. Tím způsobem dají se seznati promalounké trochy cu

kru neb škrobu aneb i naopak promalounké trochy žluči.
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VI. K ů ž e.

§. 584.

Celé tělo zvířete neb člověka je zevnitř povlečeno kůží.

Kůže jest složena ze samých sklípků, hustě dohromady setka

ných; v ní se nalezají drobounké dírky (pichy

či rupice). Přidaný výkres ukazuje kousek člo

věčí kůže, as jako čočka veliký, jak pod silně

zvětšovacím sklem se představuje. Dírkami

těmi vyměšuje se z těla dílem mastnota, dílem

vodnatý pot, a mimo ty i něco uhelky.

Pokus. Dejme do vody kousek syrové

kůže: kůže ve vodě nabubří, ale nerozpustí

se; nechá-li se tak déle ve vodě, začne hníti

a smrděti. Jinak je však, dáme-li syrovou kůži ve vodě vařiti:

vaříme-li ji několik hodin, ona z největší části se rozpustí a na

budeme tekutiny, která stydnouc stuhne v třeslavou huspe

ninu (v rosol). Dá-li se huspenina ta vyschnouti, je z ní známý

klih. V kůži však nenalezá se klih hotov, v kůži jest toliko tka

nivo, které dlouhým vařením v klih se promění; tkanivu tomu

dáno jméno klihovina.

§. 585.

Klihovina náleží mezi nejhlavnější látky těla zvířecího,

ona se nalezá ve všech skoro částkách těla, ježto nenáležejí

mezi látky bílkovité, tak na př. v mázdrách, chrupavkách, v šla

chách a svazích, v kostích, v parohách atd. Svým složenstvím

podobá se klihovina velice bílku nebo vláči, neboť jest jako tyto

velmi bohatá na dusík, chovajíc v sobě též něco síry, liší se

však od nich přec podstatně svými vlastnostmi i svým způsobem,

jakýmž k jiným látkám se chová.

Klih. Truhlářský klih je známý, jest to hmota neúhlaťná

podobně jako sklo; hotovíť se z odpadků koží nebo z kostí, kte

réžto horkou vodou se vyvařej anebo ještě lépe silně vyhřátou

parou se vytáhnou. Svařený a stáním pak učištěný horký roz

tok stuhne zchladnouc v tuhou huspeninu, která pomocí dratův

v tenké plátky (prameny) se krájí a pak na provázkových lískách

se suší; provázky ty jsou příčinou, že usušený klih vypadá

žebrovaný.

Pokus. Dáme-li klih do studené vody a necháme jej tak

nějaký čas močiti, (nabubří), změkne i stane se neprůhledným.

Dáme-li jej po té na výhřev, rozpustí se docela a prohlídne,

a roztok ten třebas stonásob rozředěn, stuhne přece když vy
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stydne. Že se klihu používá jako lepidla, je dosti známé. Drže

mnost jeho zvětší se velmi, přídá-li se k němu olovné běli

(ruský klih) anebo bledny (na 1 libru as 2–3 loty).

Ke klihodajným látkám náleží též karuk čili rybí klih

(Hausenblase). Jest to vnitřní mázdra (slizná) od mnohých ryb,

zvláště od vyzy a jesetra; mázdry ty byvše dřív očistěny a pak

usušeny prodávají se buď ve způsobě lupenů anebo stočené do

podkovy. Vaří-li se karuk nějaký čas, nabude se z něho roz

toku klihového, zcela čistého i prostého všeho zápachu. Potře

bujeť se ho mnoho za lepidlo; natřen na dykytu dává angli

ckou náplasť (Pflaster), přidán k ovocným šťavám a cukru

slouží k hotovení ovocných huspenin či rosolů (gelée).

Jelení parohy jsou též bohaty na klihovinu; z roz

strouhaných vyváří se na mnoze huspenina.

Malé trochy klihoviny nalezají se též v masité po

lévce a v omáčce z pečení; klihovina ta jest původem, že –

zvláště omáčka – v chladnu se ssedá v třeslavý rosol.

§. 586.

Klih a tříslovka. Pokus. Nalejeme-li do klihové vody

anebo do polévky z masa trochu duběnkového moku, zploděj se

v ní okřehky (srážené vláčky): vláčky ty jsou sloučenina tří

slovky s klihem. Sloučenina ta je u vodě nerozpustna, a nechť

i mokrá, ležíc na povětří, nehnije. Klih hodí se proto velmi

dobře, aby se rozličným mokům, na př. vínu, barvícím břečkám

a j. jejich tříslovka, je-li jí v nich, odňala.

Daleko důležitější jest však působnost tříslovky ke klihu

tím, že slouží k vydělávání koží. Klihovina nalezající se

v kůži změní se přístupem tříslovky tak, jako sme to právě při

hlihu seznali. K tomu konci skládají se syrové kůže do jámy,

mezi každou vždy vrstva třísla (rozdrobené kůry dubové neb

sosnové), načež se vodou polejou a tak v mokru ležeti nechají,

až hnědá z třísla břečka dobře do koží se vtáhne (kože

lužství). Rychleji jde to, když se vezme zhotovená napřed

tříselnatá břečka a do kůží se tlačí.

Ve vydělané režné kůži nebo v podešvici je klihovina

kožní sloučena s tříslovkou, a odtud pochodí, že vydělaná kůže

v mokru více nehnije. Kůže ty se napouštějí pak ještě olejem

neb jiným tukem, čímž nabývají vláčnosti a vodu tak snadno

nesáknou.

Jiný způsob vydělávati kůže jest ten, kde se k tomu po

užívá jistých solnatin, nejvíce ledku a soli. Připravená syrová

kůže dá se do rozpuštěného ledku a soli a pak se válí (val

chuje), vyválená napouští se tránem neb jiným tukem. Takto vy

dělaná kůže je bílá, je měkčí i vláčnější nežli vydělaná tříslem

(jirchářství). Ještě měkčí je kůže zámišová či prací (na
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rukavičky, jelenice), ta se hotoví bez třísla i bez ledku (ka

mence) pouhým dlouhým válením (valchováním) s mastnotou.

Podobným způsobem vydělávají též Indiané zvěří kůže: z ulo

veného zvířete dají mozek rozmočiti v horké vodě, a v té vodě

hnětou pak staženou kůži tak dlouho, až tuk, jenž v mozku se

nalezal, do kůže se vtáhnul.

Pergament dělá se způsobem následujícím: Močená a čistě

ostrouhaná kůže natáhne se na rámec (v pouchu) a mezi schnu

tím tře se pak pemzou, až do hladka se obrousí; kůže taková

je průsvítavá, tenká, tuhá, pružná, a říká se jí pergament. Na

tírá-li se křidou, zbělí i potratí svou průsvítavost; natře-li se

však olovnou bělí a pokostem, nabude lesku i hladkosti (per

gament na psaní).

Prvé však než se k jedné nebo druhé z jmenovaných zde

prácí přikročiti může, musí se syrová kůže očistiti z chlupů.

A toho docílí se snadno oškrábáním (omykáním, srážením). Aby

však chlup spíše pouštěl, složej se syrové kůže, natřené solí,

na hromadu, aby se zapařily, (dají se potiti) a nechají se tak

dlouho ležeti, až začínají zatouchati; anebo se naložej do jámy

do vápenné vody a tak se nechají narušiti. Na to samé hodí

se i vápníko-siřen (vodíko-siran vápenný §. 357.).

§. 587.

Má-li ke klihu vzduch i voda přístupu, hnije, rovně jako

ostatní látky zvířetské, velmi snadno; a poněvadž je velmi bohat

na dusík, plodí se z něho mnoho čpavku. Proto není divu, že

ke vzrůstu rostlin klih mnoho prospívá. Zvlášť patrně možná

účinnost jeho viděti na hyacintu, jejž za čas někdy řidkou kli

hovou vodou zalejeme; anebo také, obložili-li sme vsazenou

do země hyacintovou cibulku rohovými ostružkami.

Vaří-li se klih za delší čas s draslenným louhem, utvoří

se z něho, mimo jiné zplodiny, jistá v jehličkách se hlatící látka

chuti velmi sladké, jejíž jméno jest klihový cukr.

Ve svých vlastnostech od obecného klihu poněkud rozdílný

jest klih nabytý dlouhým vařením z mladých, ještě ne zcela

ztvrdlých kostí a z chrupavkovitých částek těla, na př. z chru

pavky chřtánové a nosové. Tomuto klihu říká se klih chrupav

kový (chondrin).

§. 588.

Rohovina. Vlasy, chlupy, vlna, štětiny, peří, nehty, pa

zoury, paznehty, kopyta, rohy, rybí šupiny atd. ty vařeny ve

vodě nedávají žádný klih (nerozpouštějí se); jinak ale jsou

svým složením klihovině velmi podobny, neboť kromě dusíku

držejí v sobě též něco síry. Síře této třeba přičísti, že,

vyhřívá-li se z výše jmenovaných věcí některá s roztokem
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olovitým, ona zčerná; potáhneť se po vrchu černým olovo- '

Siřemem. -

Co jmenujeme vlnu, jsou duté, požloutlé, tukem popnuté

trubičky. Tuk ten dá se s vlny odstraniti vypráním v uhnilém

moči nebo v mydlinách. Požloutlá pak barva při vlně dá se pro

měniti v bílou pomocí sirnatky (chlor se na bílení vlny nehodí).

Vlněné vlákno, tolikéž i vlákno hedbávné, ježto oboje od zvířat

pochází, jsou barev chápavější nežli rostlinné vlákno lněné nebo

bavlněné; v tom leží příčina, proč možná vlněné a hedbávné

zboží mnohem snáze i trvalej obarviti nežli zboží bavlněné a

plátěné.

Vařením v luhu dají se všecky výše uvedené rohové částky

úplně rozpustiti, -

VII. K O S t i.

Kosti zvířecí jsou složeny */, ze živočné klihoviny a */,

z neživočné kostnatiny.

§. 589.

Kostnatina. Pokus. Hovězí hnát, jejž sme dříve od

vážili, dejme do ohně (do kamen nebo do pece) a nechme jej

tam tak dlouho až zase úplně zbělí: klihovina jeho se spálí,

kostnatina však pozůstane; hnát je na bílo vypálen, a pře

vážíme-li jej, on váží o třetinu méně. Složen je hlavně z ko

sťanu vápenného s trochou uhlanu vápenného (hořčenného, vá

pníko-kazenu a sodíko-chlorenu). Udaný poměr ten mezi kli

hovinou a kostnatinou není však vždy ten samý, u rozdílných

zvířat bývá rozdílný, ba on bývá u jednoho a téhož zvířete

rozdílný podlé toho, v jakém zvíře je věku.

Uhlí z kostí. Pokus. Pálíme-li kosť několik hodin

v hrnečku (nebo v kelímku), poklopeném dobře taškou, ona

zčerná, obrátí se v uhel. Poněvadž zde povětří nemělo ke

kosti přístupu, spálila se nedokonale, klihovina její zuhelnatěla

toliko, kostnatina pak pozůstala, jsouc promíšena s utvořeným

uhlem.

Pokus. Naleje-li se na koštěný uhel rozředěné solovky

a nechá tak nějaký čas na teplém místě státi, kostnatina jeho

se rozpustí, uhlí pak může zcezením se odmísiti, vyprati i po

tom usušiti. Ze 2 lotů koštěného uhlí nenabude se než jen */,

neb */, kvintlíku čistého uhle; tento však má při své přeútlé

rozčiněnosti takovou odbarvující moc, že jim 2 loty koštěného

uhlí daleko víc vydají nežli stejné množství uhlí dřevěného. –

Dodáme-li ke zcezené tekutině čpavku, vyrazí z ní rozpouštěný

dosud kosťan vápenný ve způsobě bílé moučky, neboť solovka
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zasytivší se čpavkem, nebyla více s to, aby kostnatinu udržela

rozpuštěnou.

Pokus. Dejme do sklenice kosť a nalejme na ni rozře

děné s olovky: kosť pomalu změkne, stane se prosvítavou

i obrátí se posléze v hmotu chrupavkovitou, prosvítavou. Kte

rakže tu solovka působí, je z předešlého pokusu patrné; so

lovka rozpustí kostnatinu a klihovina pozůstane, neboť tato je

nerozpustná jak v solovce tak ve vodě (v studené). Vyndáme-li

klihovatinu z kysně, a vypravše ji ve vodě, dáme ji pak ve vodě

vařiti, promění se v klih – nabudeme totiž roztoku, jenž vy

stydnouc zhustne. Způsobem tím robí se v některých místech

z kostí klih. Kyselý roztok kostnatiny, jehož se při tom jako

odpadku nabývá, jest výborná mrva na pole. Že v něm kost

natina skutečně je rozpuštěna, možná snadno seznati přísadou

čpavku.

§.590.

Vařením kostí ve vodě rozpustí se kromě tuku, jenž

ve všech kostích se nalezá, též jejich klihovina, leč ta se roz

pustí jenom z části, jenom z částek povrchních. Chceme-li

z kostí jejich klih dokonale vytáhnouti, třeba je vařiti v nádobě

uzavřité, by mocnějším tlakem i do vnitř voda se vehnala. Po

dobně působí i pára, jsouc silněji napnuta. Oběma těma způsoby

robí se klih i ve velkém (v Čechách ne).

Mouka z kostí. Utlučených nebo rozemletých, pálených

i nepálených kostí potřebuje se v Angličanech už od drahně

let k mrvení na pole, to s výborným prospěchem. U nás však

hospodáři prospěch kostí posud málo znají. Čím že mleté kosti

k úrodnosti pole prospívají, je snadno nahlídnouti: pálené kosti

podávají půdě kostnatiny; kostnatina je složena ze dvou látek,

z vápna a kosťovky, a těch je rostlinám k jejich dokona

lému vyvinutí nevyhnutelně zapotřebí. Nepálené kosti však po

skytují nad to rostlinám i čpavek, to svým klihem.

VIII. ' ' r II s a m O č.

§. 591.

Co z požitých pokrmův k výživě těla se nehodí a co tělo

svým žitím z vlastního zpotřebuje, to uchází z těla jednak ve

způsobě větřité, dechem a výparem, jednak ve způsobě židké,

močem, jednak ve způsobě tuhé neb potuhlé, trusem. Po

slední dvojí výměty jsou lékaři i hospodářovi nemálo důleži

tými; lékaři proto, že z jejich povahy může seznati kolikrát po

vahu nemoci; hospodářovi však proto, že jsou nejmocnějšími

prostředky k povzbuzení vzrůstu rostlinného.
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Trus obsahuje v sobě z největšího dílu ony částky po

žitých potrav, ježto v žaludku se nezažily (nerozpustily). U zví

řat trávo-žravých jsou to hlavně rostlinná sklípnatina, zelek,

vosk a nerozpustné sloučeniny neživočné; u masožravců, na př.

u psa jsou to často pouhé látky neživočné, jako kosťan vá

penný, hořčenný a j. s přímětkem malé toliko trochy látek ži

vočných. Blahá účinnost trusu na pole zakládá se hlavně na

obsažených v něm látkách neživočných (na vápněnu, hořčenu, na

kosťovce a křemence).

§. 592.

Moč odměsuje se v ledvinách ze zdrojné krve, v moči

jsou obsaženy všeliké rozpustné solnatiny, požitými pokrmy

do těla přišlé, a k tomu vyloučilý z těla dusík. Patrnoť, že

v moči jakož i v trusu nemůže ničeho býti, co by bylo dříve

v potravě nebylo, a že tedy povaha výmětův těch řídí se zcela

podlé potravy, jaké člověk neb zvíře požívá. Je-li v potravě

mnoho rozpustných solnatin, bude jich mnoho i v moči; je-li

však v potravě jen málo rozpustných, za to ale více neroz

pustných, bude v moči jen málo solnatiny, v trusu však mnoho–

nerozpustné. Proto kdo chce zvěděti, mnoho-li ve výmětech

nějakého zvířete je látek neživočných, může to vyzvěděti ne

jenom přeskoumáním výmětů samých, ale i přeskoumáním po

travy, jíž zvíře požívá. Potřebujeť jen potravy té něco spáliti

a popel její přeskoumati, co z popele toho ve vodě se rozpustí,

to nalezne i v moči; co však se nerozpustí, to by nalezl v trusu.

V moči hovězího a koňského dobytka nalezají se hlavně uhlany,

chloreny a sirany luženné (draslenné, soděnné a čpavkové),

v moči člověčím nad to i kosfany luženné.

§. 593:

Dusík nalezá se v moči buď ve způsobě močoviny (Harm

stoff) buď ve způsobě močovky (Harnsäure) anebo ve způ

sobě hipurky (Hippursäure). Kromě těch chová v sobě moč též

něco kreatinu a kreatininu, tak jako masná šťáva (§. 578.).

Močovina nalezá se nejhojněji v moči zvířat výšetřídních,

zvláště v moči masožravých čtveronožců. Močovina hlatí se

v bezbarevných jehlách nebo sloupcích a ve vodě rozpouští se

lehko. Ve vědeckém ohledu stala se močovina nemálo zajímavou

tím, že ze sloučenin živočných byla první, již se podařilo umě

lým způsobem zhotoviti. Shledaloť se totiž, že dá-li se blavan

čpavkový na výhřev, promění se v močovinu, při kteréž proměně z jeho částek nic neubude aniž k nim co přibude. •

Z blavovky = uhlíku, kyslíku, dusíku,

a čpavku = – – dusíku, vodíku,
•-•*"**"*

utvoří se . . . . . močovina,
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V praktickém ohledu jest velmi důležité ono urušení,

s nímžto se močovina v moči potkává, když moč stojíc delší čas

na povětří hnije. Urušením tím sloučí se močovka se 2 vetama

vody i promění se tudy v uhlan čpavkový.

Z močoviny = uhlíku, kyslíku, dusíku, vodíku,

a vody = − kyslíku, – vodíku, -

stane se . . Tuhelka" a čpavek. -

§.. 594.

Močovka (Harnsäure, Lithensäure) převládá v moči zvířat

nížetřídních; bělavý trus od ptáků a hadů (smíšenina to trusu

a moče) je z většího dílu močan čpavkový. Samočistá ukazuje

se močovka ve způsobě outlých, bílých hlatních luptů, a roz

pouští se ve vodě velmi těžko. Pro tuto svou slabou rozpust

livost vyráží někdy sama od sebe z moče (písek neb kámen

močový v měchýři). Zůstává-li výkal, v němž je mnoho mo

čovky, delší čas na povětří, táhne do sebe kyslík i mění se

tudy v šťavelan čpavkový; přidá-li se k tomuto ještě víc

kyslíku, promění se v uhlan čpavkový. Tím se dá vysvětliti,

proč v mnohých sortách guana není než jen malá stopa mo

čovky, za to ale veliké množství šťavelanů.

V novějším čase je guano (ptačí trus) vyhlášené jako

převýborná mrva. Účinnost guana zakládá se hlavně na jeho

močovce, anebo urušila-li se tato už, na zplozených z ní slu

čanech čpavkových, z části ale též na nacházejících se

v guanu solnatinách neživočných (siranu, kosťamu a chlorenu

draslenném, soděnném, vápněném a hořčemném). Poněvadž guano

jedno jako druhé není stejné dobroty (stejných látek), proto je

nevyhnutelně třeba, aby hospodář, chce-li guano koupiti, prvé

o jeho dobrotě (látkách) se přesvědčil. A toho docílí následu

jícími zkouškami:

Pokus a). Vezme malou trochu guana a naleje na ni sil

ného octa: tu nesmí žádné patrné sičení pozorovati. Pakliby

silně sičelo, mohl by souditi, že je k němu přimíšeno uhlanu

vápenného.

Pokus b). Na plechovou lžíci dá lot guana a nad líhovým

kahanem anebo nad žeřavým uhlím drží ji tak dlouho, až guano

je spáleno na bílý popel; dobré guano nesmí po sobě než jen

kvintlík popele pozůstaviti. Mnoho-li v popeli tom je slučanů

luženných, to vyzví vyloužením horkou vodou; co pozůstane,

jsou slučany nerozpustné (vápenné a hořčenné). Špatné sorty

guana dávají po spálení až */, popele.

Pokus c). Na lot utřeného guana nalejme několikrát po

sobě horké vody, a když se ustála, po každé vodu slejme;

pozůstalý na posled rmut dá se uschnouti a zváží se: on nesmí

vážiti než nejvýše */, lotu.
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§. 595.

Hipurka (Hippursäure). Dusičnatá tato kyseň nalezá se

vždy v moči zvířat trávožravých; ona se hlatí v dlouhých, bí

lých jehlách a ve vodě rozpouští se těžko. Hnitím moče mění

se v benzoevku a v čpavek.

V člověčím moči jest z jmenovaných dusičnatých sloučenin:

močovina, močovka a hipurka, všech tré pohromadě, v nej

- větším množství však první, močovina.

§. 596.

Stojí-li moč delší čas na povětří, ruší se, větrající při tom

látky páchnou ošklivě, moč hnije. Hlavní zplodina téhož

hnití jest ovšem u h l an č p a v kov ý (kromě toho nachází

se v hnilém moči též kreatinin). Hnilý moč hodí se proto na

praní vlny, na dělání salmiaku (§. 205.) atd. Podobným způ

sobem ruší se moč na hnojištích (hnojnice) v záchodech, aneb

i v zemi, pakliže na ni se vyleje. Aby se ucházení větrajícího

uhlanu čpavkového zamezilo, je dobře dávati čas od času na

hnojiště sadry, nebo rozředěné sirnovky nebo zelené skalice:

jimi utvoří se siran čpavkový, jenž při obyčejné teplotě ne

větrá. Velmi prospívá přitom přísada látek uhelnatých, na př.

uhlí koštěného, mouru z hnědého uhlí, hořáku (rašeliny), země

z bahnišť atd., neboť uhlí má za jedno tu vlastnost, že činí hnití

váhavějším, za druhé ale, že plodící se při tom větřiny (uhelku,

čpavek, vodíko–siřinu a j.) v sobě zadržuje. Co se dotýče látek

neživočných (solnatin) v moči a trusu, ty hnitím podstatně se

neměněj. Solnatiny tyto a pak obsažený ve hnoji dusík, ty

jsou to hlavně, jimiž hnůj k úrodnosti našich polí prospívá.

Doklady k látkám zvířecím.

1) Tak jako v živoucí rostlině, panuje i v živoucím těle

zvířecím ustavičné hnutí, ustavičné měnění, přijímání a vydá

vání; zvíře přijímá: jídlem, pitím a dechem; mění: zažíváním

a osvojováním; vydává: odměšováním a vyvrhováním. Co přijímá

i vydává, jsou látky jednak větřité, jednak tekuté, jednak tuhé.

2) V lučebním ohledu líší se život zvířete od života

rostliny hlavně tím, že bez přestání kyslík do sebe pojímá,

uhelku pak a vodu ze sebe vydává. (Mezi maluškami [infu

sorien] jest též některých, ježto ze sebe vydychují kyslík.)

Rostlina, dokud je na živě, přijímá do sebe uhelku a vodu,

kyslík však vydává.

28
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- 3) K výživě těla zvířecího sloužej, kromě vody, vzduchu

a některých solnatin, pouze látky, zplozené životem rostlinným

neb zvířetským. Rostlina požívá uhelky, zvíře sklipna rostlin

ného, cukru, kleje, tuku atd.; rostlina požívá čpavku, zvíře látek

dusičnatých, na př. mazku, bílku, tvarohu, masa, krve atd.

4) První řada jmenovaných potrav, potravy uhličnaté, slou

žej na prodech a k zahřívání těla (potravy dechové); druhá

řada potrav, potravy to dusičnaté, sloužej k vytvořování a vý

živě těla (potravy tvorebné).

5) Látky zvířetské dají se rozvrhnouti.

I. Podlé svého složení

a) na bezdusičné (tuk, mlečný cukr a j.);

b) na dusičnaté, bílkovité (bílek, tvaroh, maso, vláč a j.);

c) na dusičnaté, klihodajné (klihovina v kostích, svazech,

sklípkách, chrupavkách a j.);

d) na dusičnaté, výmětné (močovina, močovka, hipurka a j.).

II. Podlé místa, kde se nalezají nebo plodějí:

a) na zplodiny, pošlé ze zažívání,

33 33 „ z dýchání,

c) „ látky, nacházející se v krvi červené,

33 % „ v krvi bílé (míze),

v mase atd.,

33

33 % %) %

f) » » % „ v kostích atd.,

9) » » 33 „ v koži, vlasech atd.,

h) » » 33 „ ve výmětech a vyvrženinách

(v žluči, mléku, moči atd.).

6) Změny, s nimižto se látky zvířecí za působením tepla,

vody, vzduchu, kysní, žířenů atd. potkávají, jsou mnohem roz

manitější, než s jakými se potkávají látky rostlinné; příčina toho

vězí ovšem v množitejším složení oněch. Změny ty shodujou se

hlavním dílem se změnami, ježto se udávají s rostlinnými lát

kami dusičnatými i sirnatými.

7) Změny, udávající se v látkách zvířecích a rostlinných

samy od sebe, mohou zamezeny býti:

a) odnětím vody (vysušením, upečením atd.);

b) vymezením vzduchu (Appertův způsob uchovávati pokrmy,

uchovávání piva, vína v zatkaných láhvích atd.);

c) snížením teploty až pod stupeň mrazový (uchovávání

v lednicích atd.); -

d) přísadou látek odporujících hnitbě, na př. soli, sanytru

(nakládání, nasolování), dřevného octa, kreosotu (uzení),

lihu, cukru, uhlí; sloučenin od otruchu, rtuti a jiných kovův.



O b s a h.

Díl I.

L u č b a ž i v e l m i.

Str.

Dění lučební • • • • • • • • • • • • • 1

Vážení a měření - - - - - - - - - - - - : 6

Osobitá tíže • • • - - - • • • • - - - 7

Zivly • • • • • • • • • • • • • • • 8

Voda a teplo . . . . . . . . . . . . . 10

Prostraňování teplem a teploměr • • • • • • • • 10

Rozpouštění tuhých věcí teplem • • • • • • • • 14

Vaření a vypařování věcí tekutých . . . . . . . . . 15

Rozcházení tepla . . . . . . . . . . . . 20

Rozpouštění a hlacení . . . . . . . . . . . . . 23

Složení vody . . . . . . . . . . . . . 27

N e k o vy.

První třída: Živočné.

Kyslík (kysleny, kysliny, žířeny, slučany, vyrovnání atd.) . . . 29

Vodík (platinové rozžehadlo, plyn bouchavý, tvoření vody, lučební

značky a poznamy) . . . . . . . . . . . 41

Vzduch (tlačení vzduchu, trubky pojišťovací, stříkavky, vzduch a

teplo, plyny, páry, složení vzduchu) • • • • • 48

Dusík - - - - - - - - - - - - - - 52

Uhlík (dřevěné uhlí, saze, výpalky, diamant, tuha, uhelka, uhlen) . 54

Hoření (rychlé i zdlouhavé, dokonalé i nedokonalé, plamen atd.) . 58

Doklady k živočným • • • • • • • • • • • 66

Druhá třída: Zápalčivé.

Síra (věci beztvárné i utvářené, sirný květ, sirná mléč, železo-siřen) 69

Vodíko-siřina . . . . . . . . . . . . . . 74

Selen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Kostík . . . . . . . . . . . . . . . 79

Kostěn vodíkový (slučování na ponuknutí, vodní lázeň) . . . . 82

Doklady k zápalčivým . . . . . . . . . . . 84



Třetí třída: Solodějci.

Chlor (doba zárodu, stupně pokysné, posírné, pochlorné) .

Jod * • • • • • • • • • • • •

Brom

Kazík

Blavek - -

Doklady k solodějcům

Čtvrtá třída: Steklivci.

Bledík a křemík

Doklady k nekovům

K y s n ě.

První třída: Kysliny.

Dusnovka (kysliny, kysleny, vyrovnání atd.)

Dusičnatka (dusíko-dvoukyslen, dusen) . .

Uhelka (vzájemné proměšování plynu, kyselky atd.)

Sirnovka (bezvodá, anglická atd.) . . . .

Sirnatka . . . . . . .

Kosťovka . . • • • • • •

Kostičnatka, kosťan • •

Chlorovka, podchlornatka . . •

Blavovka, třáskavka • • • • • • • •

Bledovka (sklo, dmuchavka, rozptýlování tuhých látek)

Křemenka . . . . . . . . . . . . .

Doklady ke kyslinám .

Druhá třída: Kysně vodíkové.

Solovka čili chlorina (soleny) . . . . . . .

Dusno-solovka či královka •

Bromina a jodina

Kazina (leptání skla)

Blavina • • • • • • •

Doklady o kysních vodíkových.

Doklady o sloučeninách nekovů s kyslíkem a vodíkem .

• Třetí třída: Kysně živočné.

Str.

86

9f

92

93

93

94

95

95

97

10j

102

106

113

116

118

118

1 18

1 19

121

123

124

129

130

130

131

131

132

Vínovka (vinná sůl, tvoření kysní živočných atd.)

Šťavelka (sůl šťavelová atd.) • • • • • •

Octovka • • • • • • • • • • • • •

Doklady o kysních rostlinných . . . . . .

Sadna • • • • • • • • • •

Zásytnost

134

136

139

141

141

142



L e h k é k o vy.

P r v n í t ř í d a : L u h 0 V c i.

Draslík (draslo, luh, sanytr, střelný prach, chloran draslenný, třecí

sirky, vinná sůl, jatřina atd.) • • • • •

Sodík (sůl, Glauberka, soda, bledna, letování, sklo atd.)

Cpavek (přehánění ze sucha, salmiak, čpavková voda atd.)

Japík • • • • • •

Doklady k luhovcům

Druhá třída : Palu ž ci.

Vápník (křída, živé vápno, pálení vápna, malta, sadra, chlorové

. vápno atd.) • • - - •

Baryt a strontík (barytovec atd). - -

Hořčík (hořká sůl, ploský prášek atd.) .

Doklady k palužcům . . . .

Třetí třída: Trup elci.

Hliník (hlína a jíl, orná půda, hlíněné nádobí, ledek atd.) •

Sladík, ytřík, cirkoník atd. . . . . . . . . .

Doklady k trupelcům . . . . . . .

Doklady k lehkým kovům . . . . . . . . .

Zákony lučební (rozdělení sloučenin, slučební tíže, vety, prvky, bez

tvarnost, vícetvarnost, stejnosložnost) . . . • •

• T ě ž k é k o vy.

První třída těžkých kovů.

Železo (kysleny železité a rudy, vody železité, železo lité, holové,

ocel, slučany železité, skalice železná atd., berlínska modř, sůl

blavková, železo-siřeny atd.) . . . . .

Buřík (burel, slučany buříkové atd.) . . . . .

Dasík a broník (šmolka, bronovina atd.) • • •

Zinek (drobení, skalice zinčenná, přehánění zinku atd.)

Kadmík • • • • • • • • •

Cín (cínování, slučany cínové, musívní zlato atd.) .

Uran . . . . . . . . . .

Doklady k první třídě těžkých kovův

Druhá třída těžkých kovů.

Str.

144

158

170

177

177

178

187

188

190

191

198

198

199

200

208

227

231

233

237

237

242

243

Olovo (klejt, minium, olovný cukr, olovná běl, olovný stromek, olovo

siřen atd.) . . . . . .

Wisma (Rosův kov, vismenec atd.) . . . . . . . .

Měď (mědi-kysleny, barvy mědité, dobývání kovů, slučany mědité,

skalice měděnná, plísta, mědi-siřen, poměši měděné, mosaz atd.)

Rtuť (rtuti-kysleny, slučany rtutité, cinobr, rtutizny atd.) .

Stříbro (poměši, pekelný kamínek atd.) . . . •

Zlato (poměši, roztok zlatný atd.) © • • • •

Platina (roztok platinový, platinová houba atd.) . . . . .

Paladík, duzík, rděník, osmík a rusík • • • • • • •

Doklady k druhé třídě těžkých kovův , , , , , ,

244

251

253

260

264

268

271

273

273



Volfram, žestík, tellur, titan atd. • • • • • •

Barvík (slučany barvíkové, barevková žluť, barevka atd.) . . .

Třetí třída těžkých kovů.

© •

Surmík (dávivá sůl, kermes, kov na písmo atd.) • • • •

Otruch (kamínek na mouchy, utrejch, Sveinfurtská zeleň, kamenka,

Marsh'ova zkouška na otruch) - -

život rostlin (látky rostlinné, množité slúče atd.)

I.

II.

III.

IV.

VI.

Doklady k třetí třídě těžkých kovův . . . . . .

Doklady k veškerým kovům (kovy, kovo-kysleny, kovo-siřeny,

kovo-chloreny, slučany kovové, způsob, v kterémž se kovy

nalezají) • • • -

Sestavení známějších prvin .

• •

Díl II.

L u č b a ž iv o č n á.

Látky rostlinské.

Sklíp n o rostlinné (klíčení, vlákno, len, bavlna, bílení

atd.) . . . . . . . . . . . . .

Změny sklípna rostlinného kysněmi (střelná bavlna atd.) .

Změny sklípna luhovcemi . . . . . . .

Změny sklípna horkem za volného přístupu vzduchu

Změny sklípna horkem za vymezeného vzduchu (dřevěné uhlí,

svítiplyn, dřevný ocet, čadek, dřevný líh, dehet ze dřeva

i z kamenného uhlí, dehtová voda, výpalky atd.) . .

Změny sklípna vzduchem a vodou při trouchnění a hnití

(trouch, bahní plyn, kamenné uhlí, hnědé uhlí, rašelina

atd.) . . . . . . . . . . . .

Škrob (zemákový, z pšenice, z hrachu; látky bílkovité ; sago,

inulin atd.) • • • • • • • • • • •

Změna škrobu v klej a cukr (škrobový klej, škrobový syrup,

slad, sladovina, zapařování atd.) • • • • •

Klej a slize k rostlinný (guma arabská, tragant, klej

třešňový, pektin) . . . •

Cukr drobkový, třtinový, slizkový, mléčný, manit) • • •

Změny cukru horkem a kysněmi . . . . . . .

Doklady ke sklípnu rostlinnému, ke škrobu, kleji a cukru

Látky bílkovité (bílek, tvaroh, mazek) • • •

Změny látek bílkovitých hnitím (plození čpavku a sanytru)

Doklady k látkám bílkovitým • • • • • © *

Pro mě ň ování cukru v líh (kvašení) . . . . .

Víno Q • • • • • • • • • • •

Pivo (kvašení na svrchní, na spodní kvasnice, dokvašování,

kvasnice atd.) • • • • • •

Kořalka (zesilování kořalky, kořaleční olej atd.)

Líh (tinktury, likéry atd.).

/

Str.

274

274

278

281

286

287

289

291

296

299

300

,301

301

305

310

314

317

319

322

323

325

326

387

322

329

331

333

336



VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XVI.

XVII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Proměna líhu v éther (světek, éther sirnovčený, éther,

nafty atd.) • • • • • •

Sadna látek živočných (éthyl) • • • • • • •

Proměna líhu v ocet (ocet z kořalky, vína, piva, škrobu

a cukru. Dělání octa na rychlo. Podocet. Acetyl atd.)

Proměna cukru v mlékovku a máslovku (kysání na slizovito)

Plození líhu, octovky a mlékovky při pečení chleba . .

Doklady ke změnám cukru a líhu . . . . . .

Tuky a mastné oleje (olej, sádlo, lůj, dělané mléko

atd.) '• • • • • • • • • • • •

Proměna tuku horkem (olejný plyn, svícení atd.) . . .

Složenství tukův (lojovina, elajina atd.) . . . . . .

Tuky rostlinné (oleje pokostové, mazlavé atd.) • • ©

Tuky zvířetské (lůj, máslo, trán, vorvaň, vosk atd.) . .

Tuky a luženy. Mýdla (tuhá, měkká, tukovky, sladěn atd.)

Vlastnosti mýdel; mýdla nerozpustná (náplastě) . . .

Prchké oleje (hotovení jich, druhy prchkých olejů)

Složenství a vlastnosti prchkých olejů (lampy na olejný plyn,

přetahované vodky, voňavky, zpryskyřnatění olejů prch

kých atd.) • • • • • • • • • • • •

Pryskyřice (terpetyny), balsamy. Dobývání smol, druhy

pryskyřic atd.) . . . . . . . . . . .

Klejo-pryskyřice • • • • • • • • • •

Pružec (gutta percha) . . . . . . . . .

Vytaženiny (výtažky, hlatěbné i nehlatěbné, vytaženiny

atd.) • • • • • • • • • •

Barviny . . . . . . .

Zivočné žířeny (morfin, chynin atd.) • • • •

Živočné kysně (hroznovka, citronka, jablovka, tříslovka

atd.) - - - - - - - - - - -

Neživočné látky rostlin (popel) • • • •

Orná prsť •

Rostění a výživa rostlin .

Rostliny rostoucí na divoko .

Rostliny pěstované . . . . .

Doklady k látkám rostlinným vůbec

Látky zvířetské.

Život zvířat, látky těla zvířetského atd. . . . . .

Vejce (bílek, žloutek, skořápka) • • • • •

Mléko (máslo, tvaroh, mléčný cukr atd.) • • • •

Zažívání • • • • • • • • • • • - -

Krev (vláč, krvina, bílek atd.)

Dýchání a vyživování . . . . . . . . .

Libivé maso (masná šťáva, vlákno, strojení masné po

lévky, nakládání masa) •

Z luč • • • • • • • • • •

Kůže (klihovina, klih, vydělávání koží, rohovina atd.)

Kosti (kostnatina, uhlí z kostí, mouka z kostí atd.)

Trus a moč (močovina, močovka, guano atd.)

Doklady k látkám zvířetským • • •

Str.
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Na straně 2, řádku 8. z dola změň te mnou v temný.

Kde stojí bez vodný neb bez vodn á změň v bezvodý, bezvodá.

Na straně 176 dole postav na místo čpěl – čpěv a podlé toho utvoř

pak čpěv o-ky s lem, čpěven, č p ě vo – chloren.

Na straně 238 bude snad lépe na místo slif (Legirung) postaviti poměš.



Seznam lučebnických p0třeb,

náležících ke konání zkoušek podlé Stöckhardtova

Navedeni k lučebnictví.

zl. | kr.

A. Nádobí prosté.

1) 4 baňatky k vaření . . . . – | 16

2) 12 dloužek, i s poličkou . . . . . . . . – | 36

3) 10 rozdílných, dílem ohnutých skleněných trubic,

i s prodětými korky. • – | 20

4) 2 kolby • • – | 11

5) 2 křivule . . . . . . . – | 13

6) 1 jednoduchý kahan na líh . – | 15

7) 3 širokohrdlé sklenky . – | 3

8) 2 opodeldokové sklenky – | 3

9) 2 sklené naléváky . – | 10

10) 2 „ roubíky
- 2

11) 1 držák na křivule – | 30

12) 1 platinový plech - | 30

13) 2 platinové dráty

14) 1 jednoduchá dmuchavka . . . . . . – | 20

15) 1 třínožka s několika drátěnými trojáky . – | 11

16) 2 železné misky . . . . . . . – | 14

17) 3 porcelánové misky na odkuřování – | 19

18) 1 porcelánový kelímek na roztápění . - 6

19) 1 pilník na korky . – | 14

20) 1 kousek drátěné siťky - 6

21) 1 moždíř . • • • • • • – | 15

22) 1 sletovaný proužek mědi a zinku
- 5

23) 1 zinkový roubík
- 1

za bednu a zapakování • – | 30

Ouhrnkem 5 | 30

B. K ouplnějšímu zařízení hodí se:

Redtenbachrův kahan z mosazi s podstavcem . 6 | 30

Kahan z bílého plechu dle Anthona . . . . 1 | 30

Kahan naháněcí (k ohýbání sklenných trubek). – | 15

1 libra sklenných trubek rozdílné tloušťky . – | 24

Snůška roztápěcích kelímků z Hessické hlíny . . – | 15

Hlíněná kamínka s průtahem . . . . – | 36



zl. | kr.

Misky na odkuřování, dle velikosti od 5 kr. až .

Nádobí přetahovací od skla . . . . . . . .

Teploměr ostupněný dle Celsia od 1 zl. 20 kr. až .

Nořidlo na moky těžší než voda . . . . . . .

Nořidlo na moky lehčí „ „ • • • • • •

Váhy od 1 zl. 30 kr. až . . . . . . . . .

Kniha prožíravého papíru na cezení

Kromě jmenovaných zde věcí lze u nížepsaného dostati

ještě všeliké jiné lučebnické nádobí, jež buď na ho

tově má, anebo dle učiněného udání by zhotoviti dal.

Při objednávání je volno z téhož nádobí dle líbostí

jednotlivé věci připsati neb vynechati.

:

15

L u č e b n in y.

Sirnovka anglická, lot . . . . . . . . . .

J) dýmavá, lot . . . . . . . . . . .

J) lučebně čistá, lot . . . . . . . .

Solovka dýmavá, lot . . . . . . . . . .

Dusnovka, lot . . . . . . . . . . . . .

%) dýmavá nejsilnější, lot . . . . . . .

Octovka, lot . . . . . . . . . . . . . . .

Šťavelka uhlacená, lot . . .

Vínovka hlacená, lot . .

Líh 36° B., žejdlík . . .

Líh samočistý, lot . . . . . . . .

Ether, lot . . . . . . .

Přetahovaná voda, libra . . . .

Cpavková voda, lot . . . . . .

Žíravé vápno (vápněn), čisté, lot.

. Zíravé draslo (draslen), tuhé, lot.

Zíravá soda (soděn), hlacená, lot . . . .

Sodík, 10 gramů . . . . .

Draslík, 10 granů . . . . . . . . . .

Kostík, lot . . . . . . . . . . . .

Síra, lot . . . . . . . . . .

Zinek na vodík, lot . . . . . . . .

Roubíky zinkové na olovný stromek, lot

Zelezné piliny na vodík, lot . . . . . . . . . . .

Měděné piliny, čisté, lot . . . . . . . . . .

Rtuť čistá, lot . . . . . . . . . . . . . . .

Cín v plechu a roubíkách, lot . . . . . . . . .

)

1

1:

/,

•

1 *)

10
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Olovo, lot . . . . . . . . . . . . .

Burel, lot . . . . . . . . . . . . . . .

Železo-siřen, lot . . . . . . . . .

Platino-chloren rozpuštěný, lot . . . . . . . .

Zlato-chloren j) » . . . . .

Salmiak, lot . . . . . . . . .

Vápníko-chloren, lot . . • • • • •

Oloven, lot . . . . . . . . . . . .

Kazivec „ . . . . . . . . . . . . . . .

Červený rtutěn, lot . . . . . . . . . .

Olovný cukr, „ . • • • • • •

Chloran draslenný, lot . . . . . .

Dusan stříbřenný rozpuštěný, lot . . . . . . .

Jatřina, čistá, lot . . . . . . . . . . .

Uhlan draslenný, čistý, lot . . . . . .

„ soděnný, » 37 • • - • • • •

Dvéuhlan soděnný, lot . . . . . . .

Bledan soděnný, čistý, lot . . . . .

Uhlan čpavkový, tuhý, „ • • •

Glauberka, lot . . . . . . . . .

Vinná sůl, „ . . . . . . . . . .

Červený barvan draslenný, hlacený, lot .

Žlutý j) 33 j) » • • •

Lakmusový papír, červený i modrý, tucet . .

Kurkumový papír, tucet . . . . . . . .

Všecky kovy na skoumání, v krabičce . . . . .

Všecka skoumadla k dmuchavce, suchá, lot od

6 kr. až . . . . . . . . . . . . . .

Všecka skoumadla rozpuštěná, lučebně čistá, lot od

1 kr. až . . . • . •

Krabička, obsahující všecka skoumadla s platinovým

plechem, drátem a rohovou lžičkou . . . . 2

|
/:

12

5

2

30

Kromě těchto je u nížepsaného dostati i všelikých jiných, zde ze jména

neuvedených lučebnických potřeb v nejlevnějších cenách. Poněvadž

z jmenovaných zde lučebnim na dělání zkoušek zřídka bývá méně

potřebí než 4 loty, vyjmouc jen ty zvláště drahé, proto činíme pp.

odběratele, zvláště od Prahy vzdálené pozorny, aby při objednávání

na to zřetel měli; jinak by se sic snadno přihoditi mohlo, že by

nenadále z nedostatku lučebních potřeb museli své zkoušení zastaviti.

Ceny uvedených zde lučebnin přijdou ovšem mnohem levněji, vezme-li se

jich po větším množství, na př. na libry; neboť při prodeji na loty

nelze prodávati jako když se prodává na libry.

Alois Kreidl

v Praze na Perštejně.
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