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Imena, Znamnja in lastnosti kemiških pervin.

e

W), ok in namen sledečih verstic je želja, imena zapopadek lastnost, po kterih eno ali drugo stvar

kemiških pervin v slovenskem jeziku določiti, njih od vsih drugih razločiti zamoremo. Naloga natvoro

špomene pojasniti, jih kemikarjem in jezikoslovcom | slovca pa je dvojna, pervič: natvoro marljivo opa

i v presojevanje podati, in potem, s potrebno po- zovati, posamesne stvari, njih lastnosti, njih med

pravo, v občjo rabo vpeljati. Dobro spoznamo, sebne dotike in zveze s svojimi počutki in tudi z

da ni lahko delo, v jeziku, v kterem se je do zdaj drugimi pripomočki skerbno prejiskovati in popiso

še tako malo o natvoroslovju pisalo, na enkrat ime- vati; drugič pa, jim primerne imena dajati in jih po

noslovja prav osnovati za vednost, ki je že na tako njih lastnostih v veči in manjši rede zverstovati.

visoki stopnji, kakor je zdaj º pa ako hočemo Na vsaki stvari pa vidimo nekoliko tacih last

kdaj druge dospeti, ki so nam toliko naprej ušli, se nost, ki ji tako dolgo nespremenjene ostanejo, dokler

moramo vendar enkrat podati na pot, za njimi hiteti, stvar sama to ostane, kar je bila spervega; neko

se med seboj podpirati, pa kratko nikar ne tistih liko pa tacih, ki se vedno spreminajo, da se ravno

grajati ali jih celo zaničevati, ki bi utegnili v tem | stvar v svojem bistvu ne spremeni. Da se nezmerna

teku kak neroden korak, storiti. Pomenimo se tudi množina vsega tega lagljej pregleda, se mora pri pre

o natvoroslovski terminologii, in ako ta ali uni kaj mišljevanju natvore | , zdaj samo na stalne

neprimernega reče, naj mu, drugi po prijatelsko po- lastnosti in na zunanjo obliko stvari, zdaj pa le na

pravijo, ki boljše vejo. Tako se bomo kmalo po- vedno spreminljive prikazke, ki se na njih po okoli

razumeli v svoj prid, v pospeh vednosti in omike ščinah zdaj taki zdaj drugačni razodevajo.

našega naroda, in dohiteli druge narode, ki so bili Vednost, ki prejiskuje le zunanjo obliko stvari

to pot pred nastopili ko mi. Stara resnica je, da in le tiste lastnosti, ki na pogled stvar od stvari raz

raba je postava in pravilo govorjenja; rabimo toraj ločujejo, in ki jih stvar vsaki čas ohrani, imenujemo

tudi v učenih pogovorih in špisih po potrebi materni prirödopis, Raturgejdidyte.

jezik. Kar bi utegnilo pri tem prizadevanju v za- Vednost, ki pa posebno pazi le na minljive pri

četku še okornega biti, se bo pri pogosti rabi kmalo kazke, ki so zdaj taki kmaſo pa drugačni, ki pa

obrusilo in ji. Saj tudi narodi, ki so zdaj v pri vsi svoji raznosti bistva stvari nič ne spremenijo,

vsih, vednostih in obertnijah nar bolj izurjeni, niso se zove natvoro slovje v tesnejem pomenu ali

imeli od nekdaj že za vse berž ºlični in ogla- tudi fizika, 9čaturlehre; in ako se to o azovanje

jenih imen. - razširja čez meje naše zemlje na solnce, mete in

Ker mi hočemo za naš jezik natvoroslovskih in zvezde, se imenuje ta vednost zvezdoslovje ali

posebno kemiških imen iskati, in najdene po pre- astronomija, po gerški besedi aster zvezda.

vidnem presojenju v rabo vpeljati; je toraj pred vsim Vednost pa, ki opazuje na stvaréh tiste prikazke,

drugim potreba, se porazuméti, šºlº obseg ima ki ne zadevajo samo zunanjih lastnost in medsebnih

beseda natvora (natura) ali priroda. Beseda dotik stvari, ampak sosebno njih notranjo snovo in
natura je izvirno latinska (od nascor roditi se) in je sostavo tako s remenijo, da potim stvari prejšnjim

s svojim širokim pomenom v vse romanske in ger-| niso več podobne, in na pogled in tudi za druge

manske jezike prevzeta; nji enaki pomen ima gerška | počutke vse drugačne, se imenuje ločba ali ke

beseda physis, mija. Beseda, kemija (chemia) je skoro gotovo stai jo natvoroslovci tudi drugih jezikov

mnogo rabijo, posebno z drugimi besedami sostav- roegiptovska, ker stari Egipčani so svojo deželo

ljeno. Ravno taki pomen imate besedi slovenske chemia imenovali, to je černo, zavoljo černe persti,

korenine priroda in natvora od roditi in tvoriti. - ki je po vsem Egiptu razširjena. starem ſº

Priroda, natvora ali natura pomeni pervič: ob- se nahaja tudi pervi začetek te vednosti, in drugi

sežek, vsih stvari, ki jih zamoremo s svojimi počutki narodi, ki so se je od Egipčanov učili, so jo tudi

zapaziti in spoznati; drugič pa pomenijo te besede | po imenu dežele imenovali, iz ktere so jo bili prijeli.
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Pa ta vednost, ako ravno že tako stara, se ni

mogla dolgo na višjo stopnjo povzdigniti, in sicer

zategavoljo ne, ker so si bili stari natvoroslovci do

mislili pretesne zaumene o notranjem bistvu trupel.

Oni niso notranje tvarine trupel ij nič prejisko

vali, ampak le po svoji domišljavi učiti jeli, da vse

trupla imajo le štiri elemente pervine v sebi, nam

vine, ali enojne trupla, in kaj so kemiško sostavljene

trupla, nam je še treba, tište ne le samo od zunaj

reč: perst, vodo, zrak in ogenj. To domišljavo

so za njimi vsi učeni in neučeni za resnično imeli, in

jo v podlago stavili vsemu svojemu poduku o natvor

skih rečéh.

e le v novejših časih so se o tim nekterim oči

odperle, in ti so jih začeli tudi drugim s poskušinj:

skimi dokazi odpirati in učiti, da se v truplih več

ko štiri pervine najdejo, in da je med timi nar zna

menitniša in nar bolj razširjena neka zraku podobna

stvar, ki so jo z gerško i; Orygenium (3auer=

ftof) imenovali, mi pa ji pravimo º C.

Znaidba kiselca ie i za kemijo ravno tako

važna, kakor za žemljor najdenje poti v Ameriko

º Kolumbu ali pa nauk Kopernikov za astronomijo,

je dokazal, da se zemlja verti in okoli solnca suče,

pazljivo pregledovati, temuč tudi dobro prevdariti in

poskušati, kako so velike trupla iz majhnih truplic

zgromadene. Skušnja uči, da se vsako truplo, bodi

si. še tako terdo ali vlačno, zamore s primernimi

pripomočki v zmiraj manjše in manjše truplica in

na zadnje v nar drobneji prah raztreti. Ta prah ob

stoji iz tako majhnih zernic, da tudi nar , oko

ne more več enega od druzega razločiti, in enega

samega zase tudi ne viditi. Da so pa to vendar še

Po spoznanju kiselca so učeni hitro spoznavali

tudi druge prave pervine trupel in so jih do zdaj

61 našli.

Pervine, (Srumbitcffe, Šſemente, so take trupla,

ki so same na sebi to kar so, čisto brez vse ptuje

zmesi, ki se toraj iz njih ne da po nobeni poti, in

z nobenim do zdaj znanim pripomočkom kaj druzega

odločiti, zato ker one le iz ene same snove ali tvo

rine obstojijo.

Vse Rj trupla pa, ki niso pervine, so sostav-

7ljene iz dveh, treh, štirih ali k večemu iz šestih

pervin. Pervine pa razpadajo zavoljo svoje različnosti

v dve versti, in pervine ene verste so pervinam druge

tako rekoč naravnost nasprotnih lastnost. Pervine ene

verste imajo posebni samo njim lastni lesk in lastne

barve, po njih se jº in elektrika naglo raz

širja, one sedajo pod kladvom vleči, to je kovati,

toraj jih imenujemo kovine, iſtetatit. Pervine druge

verste pa nimajo tih lastnost, ali saj ne v taki meri

ko perve, imenujemo jih toraj nekovine, S)četallo

ibe. Meja med kovinami in nekovinami, kakor

sploh v natvorskih rečéh nikjer, ni tesno določena,

toraj štejejo nekteri kemikarji 15 nekovin in 46 ko

vin, drugi pa le 13 nekovin in 48 kovin, kar pa

vendar med njimi nobenega razpertja ne dela. -

K velikemu pridu te vednosti so se pa kemikarji

vsih jezikov saboj porazumeli, pisati imena per:

vin okrajšano, in sicer s pervo čerko latinskega ali

gerškega imena, in ako se več pervinskih imen z

ravno tisto čerko prične, privzamejo še eno drugo

razločivno čerko k pervi. To zlo prikrajša pisanje

kemiških zvez in njih pregled neizrekljivo polajša.

Daljej so oni tudi našli po nebrojnih truda polnih

poskušnjah, da se pervine med saboj vežejo le v

nepremenljivih, gotovo določenih tehtnih razmerah,

in da ena drugo namestujejo, kolikorkrat se to

godi, vselej v ravno tisti tehtni razmeri. To za ke

miško prejiskovanje tako važno natvorno postavo

imenujemo; postava namesto vavnih razmér

- buš (3eſet ber 9Iequipaſemtemoerbäſtmiſje.

Da bomo pa ložej mogli razumeti, kaj so per

|

|

|

|

ostala,

koščiki, enaki truplu, od kterega so, nam pokaže

to, ker njih več skupaj se še viditi zamorejo, in ker

imajo še vse lastnosti poprejšnjega vélikega trupla.

Take po zunanji sili razrušene nevidljivo majhne
koščike "i ki so v svojem bistvu ravno to,

kar so pred kakor velike trupla bili, imenujemo

drobce, Dčelefüſe. Postavim ako kredo še tako drobno

stolčeš in zmelješ, bo ostala bela in vse svoje last

nije, obderžala, samo da je zdaj le prah, kar je bilo
red gruča; zlato tolci, vleci ali dº; ga, kolikor

e zamoreš, bo vendar le obderžalo vse svoje lastnosti.

Ako pa kredo v ognju razbeliš, bo sicer bela

a skoraj pol svoje teže bo zgubila, in ako,

potem, ko se ohladi, vode nanjo vliješ, se bo raz

grela, razdrobila in nazadnje v vodi raspustila, ker

| v ognju živo apno postala. Ako pa svinca v že

ezni ponvi raztopiš in tako hudo greješ, da se belo

žariti začne, se ti bo spremenil v rudečkasto rumeno

žlindro, ki pa več vaga, kakor je pred svinec teh

tal. Ako pa zlata raztopiš, in ga še tako hudo in

dolgo greješ, se ne bo nič spremenilo, ne ložej ne

težej postalo. Kreda je gotovo nekaj svoje tvorine

zgubila, svinec pa je nasprot moral neko ptujo tvo

rino v sé dobiti, le samo zlato ni nič zgubilo, pa

tudi nič dobilo. - Iz teh in drugih enacih poskušenj

moramo sklepati, da obstojijo nektere trupla le iz

ene same tvorine, da so toraj enojne, druge pa ob:

stojijo iz več tvorin, in da je toraj v vsakem tudi

nar manjšem drobcu sostavljenih trupel več tvarin sku

pej zedinjenih. ſº tih tvarin pa morajo gotovo

manjše biti, kakor drobec, v kterem so zedinjene. Tih

nerazdeljivo majhnih truplic pa ne zamoremo ločiti

enega od drugega z nobeno zunanjo silo, temuč le

neka nevidljiva in zunaj neobčutljiva notranja moč

jih zamore eno od druzega ločiti ali pa zopet zedi

novati, in to moč imenujemo kemiško sorodnost

ali kemiško žlahtanje, demijdje 8erpambtjdaft.

Nar manjše in tudi po tej kemiški moči dalej

nerazdeljive truplica imenujemo trohice ali atome

(po im a ne in temno razdenem).

isliti si moramo toraj vse trupla iz drobcov,

drobce pa iz trohic sostavljene, - trohice ali atome

pa popolnoma neraztvorljive.

Ako pa samo na zunanje zgromadenje (ºlggrega

3ion83uſtanb) trupel gledamo, vidimo med njimi trojo

različnost, namreč nektere so toge ali ker pke,

feſi, druge so kapljivo, tekoče, tropjbarijig, tretje

so pa razpenljivo tekoče, auébeljnfantfiifig.

a) Toge trupla imenujemo tiste, ki imajo lastno,

stalno omejeno º ki pri miru ostanejo, ako

jih na ravno plan položiš, in je toraj potreba

veče ali manjše zunanje moči, ako jih hočemo
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b)

razrušiti ali premakniti. Take trupla so les,

kamnje in enake, pa tudi prah in druge enako

drobne reči se štejejo med toge trupla.

Kapljivo tekoče so pa tiste, kterih drobci

se pa že sami ob sebi prepahujejo brez vidlji

vega včina kake zunanje moči, one toraj tudi na

popolnoma ravni plani ne obstojijo pri miru, ako

iniso tudi ob straneh ograjene, in nimajo lastne

zunanje oblike, ampak vselej le obliko posode,

v kteri se ravno znajdejo. Ako padajo po malem

navdol, narejajo kaplje; toraj jih, imenujemo

kapljive tekočnosti, tekočine ali kapljivosti. One

se ne dajo nič stisniti ali potlačiti.

so: Voda, vino, živo srebro i. t. d. -

Razpenijivo tekoče trupla so take: kterih

drobci eden drugega vedno na vse strani pahajo

in odrivajo, si neprenehoma prizadevajo, se po

rostoru na vse strani razširiti, in se dajo hraniti

5

!

saj le po silnem oh

vosti spremeniti, in te imenujemo ga ze ali pline,

zrak, kislec, vodna sopara in veliko drugih.

Nektere iz med njih se dajo v kapljivosti spre
meniti že pri srednjem ije in in pritiskanju,

take imenujemo sopare º lape, postavim

vodna sopara.

Nektere tih trupel se pa ne dajo nikakor, ali

fjij, in pritiskanju, v kaplji

postavim: Zrak, kislec, vodenec in veliko drugih.

Ker so pa kemiške pervine tudi trupla, so toraj

tudi one ravno tako iz trohic in drobcov zgromadene,

kakor vse trupla, in imajo tudi njim podobno zuna

ake trupla | njo obliko. ovine so vse toge ali terde trupla,

le samo živo srebro je kapljivo. Med nekovinami

jih je 9 togih; te so: , Ogljec, žeplo, selen, telur,

fosfor, arzenik, jod, bor in kremenec; kapljiv ie

samo brom; gazov je pa 5: Kislec, vodenec, lº

nelec, klor in fluor. Pomniti pa je, da tudi toge
e v posodah, ki so na vseh straneh in toraj tudi ali terde trupla dosti huda gorkota zamore raztopiti

in celo v sopare razpuhtiti.od zgoraj zaperte. Dajo se pa v z -

sodah s pritiskanjem zlo potlačiti in vgnati v

celo majhen prostor. Take trupla so: navadni

a v zapertih po-

Tukaj sledijo pervine s svojimi imeni, znam

nji in tehtami namestovavnih razmér.



Pervine,

(jrilibitofit, (&ltiltiitt,

s svojimi imeni, znamnji, in tehtami namestovavnih razmér, zverstene po redu, v kterem se

navadno prejiskujejo.

|| -

A. | Tehta na
* | |

* število || I m é ... | mest0- || Iznašel v letu:

|=== -- VaVnih || -

slovensko || nemško | razmér |

9. º

I. Nekovine, Jlietaſloibe.

1 || 1 || Kislec | Gčauerſtoff | Orygenium | O 8 Priestley 1774.

| y Scheele 1775.

| ) Lavoisier pojasnil 1781.

2 2 || Vodenec 9iafferſtoff Kº ſº | H 1 | Cavendish ijº
º 3 3 Trohnelec | Gčtidſtoff itrogenium N 14 | Scheele 1777 in Lavoisier.

! 4 4 || Ogljec | Stobſemſtoff Carbonium C 6 | Starodavno znan, pa La

| voisier je še le spoznal,

|| da je pervina.

. 5 5 || Žeplo | Gčdympefeſ | Sulphur S 16 Od nekdaj znano.

\, 6 6 || Selen | Gčetem | Selenium Se 39.5 Berzelius 1817.

7 7 || Telur | Čeſſur | Teliurium Te 64 | Klaproth 1798.

« 8 8 || Fosfor | ºbešpljer Phosphorus P 31 Brandt 1669.

9 9 | Arzenik ºſrjem - Arsenicum As 75 Žev 8. stoletju dobro znan.

10 || 10 || Klor | Gbtor Chlorum Cl 35." | Scheele 1774.

11 || 11 Brom | 8rcmt Bromum Br 80 || Belard 1826.

12 || 12 Jod | Sob Jodum J 127 Courtois 1811.

13 || 13 Fluor iluer Fluor FI 19 | Ampèr okoli leta 1811.

14 14 Bor bor Borium B 11 Gay-Lussac in Thenard

º | 1808.

* 15 kromnº sº Silicium si 31.3 Berzelius 1823.

A II. Kovine, Jlietaſle. |

- A. Lahke kovine. Reidjte 9)letalſe.

« a. Kovine gorjupin. ſittalit btr Alkalitu. |

º 16 || 1 | Pepelin, Kalin stalium Kalium K 39 Davy 1807.

17 2 š Natrim 9čatriumt Natrium | Na 23 Davy 1807.

18 3 Litin 9itljium Lithium | Li 6." | Davy 1817.

|

| b. Kovine gorjupihº jittalit otr alkaliſdytn |

tötti.

19 1 Barin | 8arium Barium || Ba 68.5 Davy 1808.

20 || 2 || Strontin Gčtrentium Strontium Sr 43.8 Davy 1808.

21 || 3 Apnim (Salcium Calcium Ca 20 || Davy 1808.

22 4 Magnezim 90čagneſium Magnesium Mg 12 Davy 1808.

- -

|

| | c. Kovine persti. ſittalt tr (Erbtu.

23 || 1 || Glinin, Alumin (ſuminium Aluminium | Al 13.7 Wöhler 1827.

| 24 || 2 || Berili 98ertſſtumt Berillium Re 7 Wöhler in Bussy 1828.

| Glicin (Sſ)cium Glycium Gl r: -

25 3 Zirkonin 8irfemium Zirconium Zr 33." || Berzelius 1824.
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18

19

| Tantál

| Niób

B. Težke

latinsko

Thorium

Cerium

Lanthanium

Didymium

Yttrium

Erbium

Terbium

| Norium

Gčdjmpere 9)četalſt.

a. Nežlahtne kovine. Intblt filttalit.

Mangán

elezo

Nikel

Kobalt

Krom

Volfram

el

Molibdén

Vanadin

|

|

Cinek

Kadmin

Kuper .

Svinec

Bizmut

| Cin

| Titan

Antimon

Urán |

| Stobaſt

| Gbrom

ſolfram

| Manganum

Ferrum

Nicolum

Cobaltum

Chromum

Wolframum

KSchelium

Molybdaenum

Vanadium

Zincum

Cadmium

Cuprum

Plumbum

Bismuthum

Stannum

Titanium

Tantalium

Niobium

| Stibium

Uranium

b. Žlahtne kovine. fºlt jtittalit.

Živo srebro

Srebro

Zlato

Platina

Paladin

Iridin

Rutén

Rodin

Ozmin

| Hydrargyrum

Argentum

Aurum

Platina

Palladium

Iridium

Ruthenium

Rhodium

Osmium

|
Znamnje

Th

Ce

La

Di

Eb

Tb

No

Hg

Ag

Au

Pt

Pol

r

Ru

Ro

Os

-C_QčRoºr/SS 9.

| tehta |
namest0-|

vavnih ||

razmér |

59.5

46

27.6

30

264.

92

68.5

32.5

31.7

103

104

58

25

68.8

48.9

120

100

3ijcrium

(Serium

ºantijam

2Cibym

?)ttrium

(Srbiltnt

Rerbium

9čorium

kovine.

90čangam

Gijem

9?tdteſ

Gčdjeet

90čoſ96bäm

98antabim

8int

Stabmium

Stupfer

98ſet

Iſigmuti,

8imm

3itant

2čantaſ

9?to6

9Intimtom

lIran

Suedfiſ6er

Gčiſ6er

(Syoſb

ºſſatina

93aſlabium

3ribium

9tuthenium

9thobium

SO3mium

108

196

99

53

98.6

52.

jº

Iznašel v letu:

5-s |

|| Berzelius 1828.

| Klaproth, Berzelius in

isinger 1803. |

Mosander 1839.

Gadolin, Eckberg in

Wöhler 1794-1828.

Svanberg 1845.

| Scheele in Bergmann 1774.

Starodavno znano.

Cronstedt 1751.

Brandt 1735.

Vauquelin 1797.

Scheele 1781, čisto določila

brata D Elhujar 1783.

Scheele 1782.

Del Rio 1801, Sefström

1830.

Poznan že čez 100 let.

Stromayer in Hermann

1818.

Od nekdaj znan.

Od nekdaj znan.

e v začetku 16. stoletja

ZIl8 Il.

Starodavno znan.

W. Gregor 1791, Klaproth

1794.

Berzelius 1824.

H. Rose 1845.

Basilius Valentinus ga je

že popisal v 15. stoletju.

Klaproth 1789, in Peligot

1841 čisto določil.

Starodavno znano, Tho

phrast ga je že 300 let

pred Kristusovim roj

stvom popisal.

Od nekdaj znana, ker se

v natvori čista nahajata.

Že v 16. stoletju najdena,

pa še le Španiol Ullao
o je 1748 popisal.

Wilsºn šº

Smithson Temnant 1804.

Osann 1828, čisto določil

Clauss 1848.

Wollastom 1804.

Smithson Tennant 1804.



Znamnja pervin

- po abecednem redu zverstene,

Da se znamnja pervinskih imén lagljej v spomin vtisnejo, jih je treba po abecednem redu dobro

pregledati, in si zapomniti, kjer ste dve čerki, ktera malih se pervi véliki iz latinskega

imena pristavlja.

|

Ag Srebro, Argentum

Glinin, Aluminium

Barin Jo

Berilin

Ogljec, Carbonium

Apnin, Calcium

Kadmin

Klor

| Vodenec, Hydroge
| nium Paladin

Arzenik Živo srebro, Hydar|

Zlato, Aurum rºm

Iridin Žeplo, Sulphur

| Bizmut Pepelin, Kalium

Bor | Lantan Selén

Brom º Litin

| Magnezin

Rº
| Molibdén Tantal

Cerin . Trohnelec, Nitroge

| nium Telur

Svinec, Plumbum

Platina

Rodin

Rutén

Antimon, Stibium

| 4- E Kremenec, Silicium

Cin, Stannum

Strontin

Terbin

Kobalt | Solin, Natrium Torin

Krom Niób Titan

Kuper Nikel Urán

Didim Norin

Erbin Kislec, Oacygenium

| Zelezo, Ferrum | Ozmin |

Fluor Fosfor |

Ta dva razgleda kažeta 61 do zdaj znanih ke

miških pervin v dvojni red zverstenih; in sicer kaže

pervi razgled pervine po njih sorodnosti postavljene

v dva razdelka, to je: nekovine in kovine;

ervih je 15, drugih pa 46. Nekteri kemikarji štejejo

e 13 nekovin pa 48 kovin, ker oni telur in arze-

nik med kovine stavijo, kterim sta na zunanji po

led res zlo podobna, pa po notranjih kemiških

astnijah je telur nar bd žeplu in selenu podoben,

arzenik se pa v kemiškim vezanju ravno tako ob

naša, ko fosfor, toraj mislimo, da je nar primer

º ji med nekovine verstiti, kar res tudi stori

veliko nar slavniših kemikarjev. Kovine se pa raz

delijo v lahke in težke. Lahke imenujemo tiste

ki so manj ko petkrat tako težke ko voda, njih se

šteje sploh 18. Težke kovine so pa več ko petkrat

tako težke ko voda, postavim: Železo je 7.77, kuper

8.", srebro 10.º, zlato 19.", platina 21. težejod

vode. Težkih kovin je 28.

V tem razgledu so slovenske, nemške in latin-

ske imena, pervin ene zraven drugih postavljene, in

zraven njih v pervem predelku proti desni šo vélike

pričetne čerke njih latinskih imen, ako se pa več

tih imen z enako čerko prične, ji je pristavljena

majhna razločljiva čerka, to je ena taka, ki še v

Vanadin

Volfram

Jitrin, Yttrium

Cinek, Zincum

Zirkonin

drugih z enako veliko čerko pričetih imenih ne najde.

Toraj se piše: Fosfor Phosphorus P. svinec Plum

zum Pb, paladin ºalladium Pd, platina ºlatina

Pt, in po tem zgledu tudi druge.

Te okrajšane znamnja se rabijo sosebno v pi

sanju kemiških zvez, tako postavim se piše na mesto

besede voda IIO, ker voda obstoji iz vodenca in ki

selca, namesto solna kislina; se piše li, Ci, ker

ta kislina obstoji iz vodenca in klora i. t...d.

Zraven tih znamenj se pa vidijo številke, ki jih

teh te namestov avnih razmér (Sempidºte ber ºſegui

paſentemperbituiffe imenujejo. Tako postavim stoji zra

ven O številka 8 in zraven II številka 1, to pomeni,

da se z 1 tehtnim delom vodenca veže 8 tehtnih de

lov kiselca, kar da skupej 9 tehtnih delov vode; ali

1 lot vodenca zvezanega z 8 loti kiselca da 9 lotov

vode H = 1

0- 8

IIO - 9.

Ako pa namesto kiselca stopi klor v to zvez,

je pa II = 1

CI - 35.5

IICI = 36.5 lotov solne kisline.

Vodenec ima pa mar manjšo namestovavno raz
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ºmero med vsimi pervinami, zategavoljo so se pa ke

mikarji v novejšem času med saboj porazumeli to

kakor enoto postaviti in vse druge nji primerjati,

ker se po ti poti nar manjši številke namestovavnih

razmér dobijo, ki se torej tudi nar ložej v spomin

vtisniti dajo. Te razmére zdaj rabijo v vsih kemiških

knjigah. * -

V poslednjem razdelku na desni imenovanega

razgleda stoji zraven vsake pervine, ki ni starodavno

znana, imé kemikarja, ki jo je pervi zapazil ali pa

pervi od drugih odločil in tudi leto, v kterem se je

to zgodilo. * - -

ično si je pa treba v spomin dobro, vtisniti

okrajšane znamnja pervin, ako hoče kdo kemiške

spisè brati in iz njih spoznati, iz kterih pervin to ali

drugo truplo obstoji, torej smo v polajšanje tega

zverstili v drugem razgledu te znamnja v abecedni

red. Tu se lahko vidi, koliko pervinskih imén se z

eno ali drugo veliko čerko pričenja, in ktera majhna

se mora veliki pristavljati, da se pomota ne dela.

Nektere pervine šo bile že od nekdaj znane in

mnogo rabljene, postavim: Oglje, žeplo, železo; svi

nec, srebro i.t.d., toraj so tudi njih imena vsakemu

znane, pa tudi v vsakem jeziku skoraj drugačne.

Veči ad pervin pa je bil ne le neučenemu ljudstvu

neznan, ampak tudi učenim natvoroslovcom. Se le

v novejšem času so oni po skerbnem prejiskovanju
inº trupel veliko novih pervin zapazili in

jim toraj tudi imena dali, kmalo bolj, kmalo Inanj

primerne. Imena staroznanih pervin so ljudske, to je,

med ljudstvom znane, imena novo iznajdenih so pa

učenostne, to je, od učenih natvoroslovcov skovane

in toraj tudi le njim znane.

Izmed nekovin so bile starim le tri znane, ki

imajo toraj tudi ljudske imena; te so: , Oglje, žeplo

in arzenik; druge imajo pa učenostne imena, ker so

jih učeni še le v novejših časih zapazili in tudi po

svoje imenovali in sicer v letu: 1669 fosfor, 1766

vodenec, 1774 klor, 1774 kislec, 1777 trohnelec,

1798 telur, 1808 bor, 1811 jod in fluor, 1817 selen,

1823 kremenec, in 1826 brom.

Kovin ima le 7 ljudske imena, te so: zlato, sre

bro, živo srebro, kuper, cin, svinec, starodavno

znane. Poznej pa so še tudi našli antimon okoli leta

1450, bizmut okoli 1600 in cink okoli 1700, pa iz

rudniških in kemiških spisov tistih časov se vendar

ne more gotovo zvediti, kdo in v kterem letu je to

ali uno teh treh kovin pervi iz nje rude odločil.

Zastran drugih 36 kovin se pa gotovo ve léto,

kdaj in tudi imé kemikarja, ki jo je pervi zapazil

ali pa čisto iz nje rude odločil. Znajdene so bile te

kovine v naslednjih letih: 1735 kº 1748 platina,

1751 nikel, 1774 mangan, 1781 volfram (šel), 1782

1797 krom, 1803 cerin in paladin, 1804 iridin, rodin

in ozmin, 1807 pepelin (kalin) in solin (natrin), 1808

barin, strontin, apnin in magnezin, 1817 litin, 1818

kadmin, 1822 rutén, 1824 zirkonin in tantal, 1827

glinin (alumin), 1828 berilin (glicin), torin, erbin in

terbin, 1830 vanadin, 1839 lantan in didim in zad

njič v letu 1845 morin in niobin.

Nekteri kemikarji so menili, de so še 4 druge

pervine našli in so jim bili že tudi latinske imena:

Aridium, Donarium, Ilmenium in Pelopium dali, pa

bolj natanka prejiskava je pokazala, da je bila toº

pomotna prememba z raznimi že pred znanimi per
VIIl8IIll«

I. Nekovine. 9)letalloibe.

Rečeno je bilo že popred, da imajo nekovine

kovinam nasprotne lastnosti, zdaj pa še pristavimo,

da so nekovine tako rekoč gospodarji, kovine pa le

njih služabniki v natvori. Posebno nektere nekovine

imajo tako silno kemiško moč da se druge pervine,

posebno pa kovine, nič upreti ne morejo njih pod

iſili , temuč se morajo z njimi vezati in njih

razjedljivi požrešnosti v žertev biti. Take močne in

samogoltne nekovine so: Kislec, klor, jod, brom,

fluor in že plo, ker one vedno pazijo, si ktero drugo

pervino posebno pa kako kovino prisvojiti. Nar bolj

ohleven, krotak in miren ali naravnost rečeno, nar

| bolj len med vsimi pervinami je pa trohnelec, ker
on nikogar ne nadležuje in se, če tudi od drugih

vabljen in moran, le zlo nerad z njimi edini. ki

in fluor sta sicer narº , kislec pa je nar bolj

razširjen in neprenehoma delaven v matvori, toraj ga

smemo imenovati kemiškiga kralja cele natvore.

1. Kislec, O = 8.

Kislec je navadnemu zraku podoben gaz ali plin

| brez barve, brez duha in okusa, pa nekoliko težej

ko navadni zrak (zrak = 1; kislec pa 1."). On ne

ori, brez njega pa goreti nič ne more in v čistem

iselcu vse gorljive trupla silno naglo gorijo, toraj

ga lahko od drugih gazov spoznaš. Ako tlečo terščico

vanj potakneš, se bo s plemenom vnela in silno naglo

gorela; ako ga imaš v stekleni posodi, natakni na

ošpičen železen drat košček gobe, jo prižgi in na

dratu v posodo vtakni, vidil boš gobo naglo s ple

menom zgoreti in potem bo tudi železo tako hudo

orelo, da bojo iskre po posodi švigale, kakor pri

ſº kadar železo vari. On je nezmerno razširjen

v natvori, deloma prost, deloma pa z drugim pervi

nami zvezan. V petih delih zraka je en del prostega

kiselca, avdi delih vode je osem delov vezanega

| kiselca. Cez vse to je on tudi obstojni del skoraj

vsih kamnjev in persti, vsih rastlinskih in živalski

trupel. Dasiravno je kiselca toliko v natvori in ne

samo z drugimi pervinami vezanega, ampak tudi sa

mostojnega, ga vendar silo dolgo niso ºf zapaziti.

| Vzrok tega pa je bil, ker so ne le prosti ljudje, am

pak tudi natvoroslovci sploh mislili, da sta zrak in

voda enoine trupli ali pervini. Še le v letu 1774

je znajdel angleški ki Jožef Priestley neki gaz,

in v letu 1775 pa nemški kemikar Karl Scheele ravno

- tistega, v kterem so se tleče gorljive stvari naglo s

molibdèn, 1789 (1841) uran, 1791 jitrin in titan, plemenom vnele in silno svetlo in hitro zgorele, in

tudi živali dihati in živeti zamogle. Imenovala sta ga

š
a z ognja in življenja, in že v letu 1777 je

cheele dokazal, da navadni zrak obstoji iz tega in

pa še nekega druzega gaza, ki pa dihanja in gorenja

sostavljeno truplo.

je bil Anglež H. Cavendisc

|

ne podpira, da, toraj navadni zrak ni enojno, ampak
Že 11 let pred, to je, v letu 1766

iz vode neki gorljiv

º odločil, ki ga je inflamable air, to je,gaz (voden
imenoval. Slavni francoski kemikarvnetljivi zr
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Anton Lavoisier je te gaze na tanko prejiskal, posebno

pa ognjev gaz, in najdel, da ta z mnogimi drugimi

pervinami zvezan daje kisline in mu je zategavoljo

dal imé Orygenium po gerških besedah orys kislo in

gennao naredim, in od tod nemško Gčaueritoff in slo

vensko kislec. Lavoisier je dokazal, da gorenje

trupel ni nič druzega kakor zedinovanje s kiselcom,

in ako se kislec s ik, kovino zedini, se naredi tako

imenovan kovinski kis - 908etalleryb, kar so do tačas

kovinsko apno, 90četalifaſt, imenovali. Tako je on vpe

ljal tudi nove prave imena v kemijo, ker je dokazal,

a je poznanje kiselca temeljni kamen vse kemiške

vednosti.

Kis, Srob, je toraj sploh zvez kiselca s kako

drugo pervino.

Kislec se edini z vsimi pervinami, zunaj s flu

orom, in daje toraj mnogo raznih kisov (Crute); ne:

kteri so v vodi razpustljivi, nekteri pa ne. Vsi kisi

se pa dajo razdeliti v tri verste, to je, 1. kisline,

2. podlage in 3. nedoločene kise.

1. Kisline, Gčäuren, imajo, ako so v vodi razpust

ljive, kisel okus, spremenijo nektere rastlinske viš

njeve barve v rudeče, in naredijo s podlagami soli,

ki jih kiselcove soli imenujemo. Kislec zvezan z

nekovinami daje sploh kisline, z nekterimi tudi kise,

nikoli pa ne podlag; tako postavim da z ogeljcom
ogeljčevo j, CO, Steblenjáure in nedoločen ogelj

čev kis CO steblemerutgač. S klorom pa da 5 kislin;

te so: CIO podklorasta kislina, unterdilerige Söure;

CIO, klorasta kislina, dyſerige Gčäure; CIO, podklorova

kislina, lInterdiſorfäure; CIO, klorova kislina, Gblerfäure;

CIO, preklorova kislina, lleberdlerjäure. Po tem zgledu

se zamorejo tudi druge kisline imenovati. - Majhna

številka, ki je znamnju ene ali druge pervine pri

djana, pomeni, da se mora tehta namestovavne pri

mere tiste pervine tolikokrat privzeti, kolikor številka

kaže, postavim: CO, ogeljcova kislina zapopade v

sebi C - 6 in O,- 8»: 2 = 16 to je na vago 6 delov

ogeljca in pa 16 delov kiselca.

2. Podlagmi kisi ali podlage 8ajem, bafijde Crobe,

so tiste zvezi kiselca s kovinami, ki s kislinami soli

delajo. Z nekovinami pa kislec nikoli ne da podlage.
Tudi te so v , deloma raztopljive, deloma

pa ne raztopljive.

Raztopljive podlage imajo gorjup okus, ki je
enak lugovemu okusu, one tis barve, ki so

jih kisline v rudeče spremenile, zopet višnjeve nare

dijo, violičnato barvo georginovega in violičnega soka

pa v zeleno in rumeno barvo kurkumovega namoka

v rujavo spremenijo. Nektere kovine dajo s kisel

com le eno podlago in to imenujemo o kis Crob -

postavim ZnO cinkov okis 8informb. Nektere pa dajo

še eno podlago, ki ima pa manj kiselca v sebi in

to imenujemo okisek Srbtuſ, postavim: CuºO kuprovi

okisek, CuO kuprovi okis; v kuprovem okisku je na

dve nemestovavne razméri kupra le ena kiselca, toraj

manj kakor v okisu.

3. Nedoločeni kisi, imbifferente Crube, so taki, ki

imajoſº ali pa premalo kiselca, da bi bili pod

lage ali pa še premalo, da bi bili kisline. Ako ga

imajo premalo, jih imenujemo po dki se linterorobe,

Gčuborute, če ga imajo pa preveč, jih imenujemo pre

ki se lleberorobe, čoperorote. Pomniti je tudi, da pod

|

|

kisi in prekisi, kakor tudi podkisline in prekisline

nekoliko kiselca lahko izpuhtijo, posebno če jih raz

5) Podlagni in nedoločeni kisi se pa tako versté:

kisek Orobuſ, podkis Gčuberob, okis SOrob, prekis

lleberorob; pervi ima nar manj, zadnji pa nar več
kiselca.

2. Vodenec, H = 1.

Vodenec je f: kakor kislec brez barve, brez

duha in okusa. Loči se pa od kiselca potem, ker se

dá na zraku prižgati in da z rumenkastim plemenom

gori, ki malo svetlobe daja.

noval,

V njem pa ne more

nič goreti ne živeti. On je nar lahneji med vsimi

do zdaj znanimi gazi, ker je še 14krat in pol bolj
lahek ko navadni zrak.

Prostega vodenca ne najdemo nikjer v natvori,

s kiselcom zvezan je pa on glavni obstojni del vode,

tako da ga je v 9 delih vode 1 del, toraj je posta

vim v 9 funtih vode 1 funt vodenca in 8. funtov ki

selca; ravno tako je on obstojni del vsih rastlinskih

in živalskih trupel.

V letu 1766 ga je anglež K. Cavendisch pervi

spoznal, na tanko popisal in vnetljiv zrak ime

a že pred so kemikarji zapazili pri svojih

bºji vnetljive gaze, pa niso mogli spoznati,

aj so. Lahko ga je iz vode odločiti, če se ji ne

malo žeplove kisline prilije in potem cinka ali železa

vanjo dene, kislec se veže s cinkom ali železom,

vodenec pa ven puhti. S kiselcom ali pa z zrakom

zmešan da naglo vnetljiv gaz, in ako se ta zmes

vname, se nerazmerno razbeljen vodni hlap naredi,

ki posodo, v kteri je, z donečim pokom razžene,

zategavoljo se mora z njim vselej prav previdno

ravnati.

3. Trohnelec, N = 14.

Trohnelec je gaz tudi brez duha, brez barve in

okusa kakor sta kislec in vodenec; pa on ne gori in

vpijanljivim pi

tudi nekteri slovanski natvoroslovci dušec,

tudi v njem ne more nič goreti nič živeti. On je

med vsimi pervinami nar bolj miren, skoraj bi rekli

nar bolj lén, ker ne kaže prav nič nagnjenja se z

drugimi vezati, tako da se z nobeno pervino brez

posebnega prisiljenja ne zedini. Prostega je nar več

v zraku, ker ta je zmes iz štirih delov trohnelca in

pa iz enega dela kiselca.

V zraku je pa on neogibno potreben, da vnet

ljivo in razjedljivo moč kiselca krati: ako bi bil zrak

le sam kislec, bi zapaljene gorljive stvari neprene

homa in silno naglo gorele; tudi železo, ako bi ga le

nekoliko ogreli, bi do malega naglo v žlindro ºf.

relo, in živalske trupla bi se z dihanjem samega ki

selca tako razgrele, da bi mogle naglo poginiti. 9n

je toraj v zraku to, kar je voda, ki jo premočnim

ijačam prilijemo. º

V letu 1777 sta Schéele in Lavoisier skoraj oba

kmalo zapazila, da zrak iz tih dveh gazov obstoji.

Pervi je imenoval trohnelec skažen zraki. Lavoisier

mu je pa dal ime Azot od gerškega a ne, in, zoº živº
ljenje. Poznej, mu je pa slavni francoski kemikar

Čhaptal dal sedanjo latinsko ime Nitrogenium od be

sede nitrum solitar in gennao naredim, ker je on ob

stojna pervina solitarju. Nemci mu pravijo etiditefi,

to je ti ko zaduševavec in po njih mu º
UlŠ B C

| ali dušik. Pa ta beseda je premalo določivna, ker
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se lahko izpeljuje od duhati rieden ali pa od du; drugič teči, pa rujavo barvo obderži in začne pri

šiti erſtidem ali od duh (Seift, Gerud, ali pa tudi od 440°C vreti, iz odkrite posode kakor rumen dim puh

duša žeele. Drugi pa so mu rekli gasnik, ker teti, ki se na zraku vname in zavišnjelo gori. Ako

luč gasi, kar pa tudi vodenec stori in do malega ga pa v merzlo vodo vliješ, dobiš rujavo vlačno

skoraj vsi drugi gazi. Drugiº so ga, gnjilec žeplo, ki se da gnjesti, kakor vosek; vanj se dajo

imenovali, zato ker se iz trupel, v kterih je, pri podobe vtisniti, ker še le čez delj časa sopet kerpko

razpadanju odločuje. Pa pri gnjijenji, ki se, le v in rumeno postane, kakor je bilo od pervega.

ijº: godi, se on zedinjuje z vodencom, in kakor S kiselcom zvezano da 7 kislin, med kterimi ste

amonik NHº izpuhti. Le pri bolj suhotnem razpa- nar. važniše: , žeplasta kislina SO, to je tisti zaduš

danji, kar pa trohnenje imenujemo, se on iz ljivi sopuh, ki ga občutiš v nosu in v pljučah, ako

trupel samostojin odločuje in toraj bi ga morebiti se gorečemu žeplu bližaš.

zato smeli imenovati narbolj primerno troh nele c. Nar imenitnejša za kemikarje in za mnogo obert

Ime dušek, 2tiditeji, ki terdi, da on zadušuje življe- nije je i žeplova kislina SO, ker ona je kemikarjem

nje, mu ni celo nič šºli on ne duši, ker ni ne ravno tako neogibljivo potrebna, kakor kuharjem voda.

strupen in tudi nikakor škodljiv, ampak le nezmožin Z vodencom vezano pa da HS žeplovi vodenec

brez kiselca življenje podpirati; nasprot pa on živ- edmeietrafieritoii, to je tisti nagnjusno dišeči strupeni

ljenje podaljšuje, ker jº moč kiselca tolaži. gaz, ki puhti iz ubitega gnjilega jajca, ali pa tudi
W drugi gazi so pa bolj ali manj strupeni in v res- iz kanalov, po kterih se blato odceja, posebno ob

nici zadušivni, toraj bi še to ime smelo dati bolj po vlažno gorkem vremenu.

pravici vsakemu drugemu pred ko trohnelcu. Z ogeljcom zvezano da žeplovi ogljec CS, neko

Trohnelec se veže s kiselcom v 5 razmerah in čisto prezorno kapljivost, ki ima zopern duh in gor

naredi: N0, trohnelcov okisek NO, trohnelcov okis, jup okus, se silo rada vname, je teži ko voda, v

No, trohnelčesta kislina, NO, podtrohnelcova kislina, kteri na dno º: V njem se razpusti: žeplo, gumi

NO, trohnelcova kislina. elastika in tudi druge smole.

4. Ogljec, C= 6. Žeplo se z razbeljenimi kovinami silo rado in

Oglje je starodavno zmana reč; pa še le v letu naglo veže in naredi z njimi tako imenovane žeplove

1775 je Lavoisier spoznal, da je pervina. Ogeljca | kovine ždmejemetalle.

je nezmerno veliko v matvori ali prostega ali pa z 6. Selen, Se = 39.º

drugimi pervinami zvezanega. On je obstojni del Selen je ena tistih pervin, ki se jih na zemlji

vsih rastlinskih in živalskih trupel in tudi mnogo rud le po malem dobiva. Slavni švedski kemikar Berze

in kamnjev. lius jo je v letu 1817 zapazil v žepleni rudi iz Fah

Prosti ogljec se dobi v štirih podobah: lunskih rudnikov in ji je dal to ime po luni ali mescu,

a) Navadno oglje; ki ostane po nepopolnoma go- ki se po gerško selene zove. Po slovensko bi ji toraj

renju rastlinskih in živalskih trupel. mogli reči meščin ali meščnek, - pa ostanimo raji

b) Premog ali kamnjen ogelj Gčteinfeble, ki se v pri umetnem gerškem imenu selen. Selen je po

mnogih podobah iz zemlje koplje, postavim les- vsem podoben žeplu, le bolj gost in leskeč in černi

keč, čern, rujav premog, Gºſam3=, Gčd)marš =, kasto rujave barve je. Ako ga prižgeš, diši njegov

|

|

|

|

98raumfeljſe. sopuh kakor gnjila redkev.

e) Grafit ali čertnik je svitlo černe barve, se tudi 7. Telur, Te = 64.º

iz zemlje koplje in v napravljanje čertilnikov V letu 1782 je bil zapazil Müller od Reichen

(8ſeiſtifte) in loncov za topljenje rud in kovin stein na Erdeljskem (Gžiebenbürgen) neko belo kovini

(ºdmeſtige) rabi. On je skoraj čist ogljec. podobno rudo, ktero je v letu 1798 Klaproth v Ber

d) Demant je pa čist kristaliziran ogljec. On je linu kakor novo pervino spoznal in jo Tellurium ime

nar terše med vsimi trupli na zemlji, in zavolj | noval po latinski besedi tellus zija, toraj bi jo

svojega leska, in svoje jasne prezornosti tudi nar | po slovensko zemljin imenovati smeli. Ta pervina

dražje. Tudi ga i šila težavno dobiti, ker ga || še malo kje in le zlo po malem najde. Ona je svitla,

je le malo na zem Nar veči, ki so ga do zdaj bela in zlo drobeča, po zunanjih lastnostih kovinam,

dobiti mogli, je kakor debel oreh. Rabijo se posebno pa antimonu podobna; po notranjih kemiških

veči za kinč, z majhnimi se pa steklo reže. astnostih se pa žeplu in selenu nar bolj bliža, ker

Kakor razne so te 4 podobe ogeljca, pa vendar | s kiselcom vezana le samo kisline naredi, te so:

vse dajo ogeljno kislino CO2, ako jih sožgeš, toraj | Teo, telurasta kislina, Teo, telurova kislina, nikoli

morajo ysi enaka pervina biti. pa ne podlagskih okisov. - Veže se tudi z voden

3. Zeplo, S- 16. eom in dá HTe telurovi vodenec.

eplo je starodavno znano, ker se ga v mnogih 8. Fosfor, P = 31.

deželah silo veliko celo po verhu zemlje najde. Tudi Fosfor je bil znajdel po naključbi že v letu 1669

v rudah zvezano z drugimi pervinami in šosebno s v Hamburgu neki obožanº randt, ki je hotel

kovinami je zlo razširjeno po zemlji. Z vodencom ze- po domišljavi kemikarjev tistih časov nežlahtne ko

dinjeno, se dobi v vodah in v zraku, tudi je ono ob- vine v zlato prenarejati. Dobil ga je pa iz grampe,

stojni del marsikterih rastlinskih in živalskih trupel. ki ostane, ako se človeška voda posuši, kar pa on ni
Ako žeplo do 111°C sogreješ, se raztopi v lepo ru- | hotel razodeti, temuč je fosfor tako drago ko zlato

meno čisto kapljivost, če ga še bolj do 200°C, po- prodajal. Ene leta poznej je pa slavni kemikar Janez
stane rujavo in tako gosto, da se ne izlije, če tudi kº v Stockholmu tudi sam ob sebi znajdel pot

posodo povezneš; ako ga še hujše razgreje, jame fosfor delati, in je svojo znajdbo tudi razodel. Pa
2 *
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fosfor po ti poti dobljen je bil silno drag; še v letu

1730 se je v Amsterdamu moralo za en lot 8 holand

skih cekinov plačati.

Ko sta pa v letu 1769 Scheele in Gahn po truda

olnih poskušnjah našla, da je fosfor glavni obstojni

| v kosteh vsih žival, sosebno pa gorkokervnih,

je zdaj mogoče ga iz kosti odločiti, kolikor ga je

potreba, in toraj je tudi cena tako padla, da se ga

1 lot za 10 novih krajcarjev dobi.

Dela se pa tako. Kosti se v ognju do belega

sožgejo, potem drobno zmeljejo; na to belo moko še

žeplene kisline vlije, in iz te kostne moke, ki iz

apna in fosforove kisline obstoji, se odloči fosforova

kislina med tem, ko se žeplova kislina namesto nje

z apnom zedini in gips naredi. Ta v vodi raztop

ljena fosforova kislina se tako dolgo kuha, da se

voda izpuhti, potem se z ogljem zmeša in ta zmes v

zaperti lončeni posodi, ki ima na strani cev, ki v

vodo moli, hudo razbeli, med tem se kislec z ogelj

com zedinjen kakor ogeljcovi okis izpuhti, fosfor pa

v vodo kaplje raztopljenemu vosku podoben. Deset

funtov kostne moke da okoli 1 funt fosfora.

Fosfor je vosku podoben, malo rumenkast pa

bolj prezirljiv ko beli vosek, skoraj dvakrat težji,

ko voda (voda 1; fosfor 1.82.6). V zrak položen se

začne kaditi, v tami se svetiti; pri 44° C. se raztopi,

pri 60° C. pa že vname, naglo in močno blišeče gori.

Ako ga dergneš ali hudo pritisneš, se tudi naglo vname;

º se mora zmiraj v vodi hraniti. Ravno za voljo

nagle vnetljivosti in svitlega plamena je on dobil to

ime od gerških besed phos luč ali svitloba in phero

nosim, toraj bi mu Slovenci smeli reči svitlobonosec -

On je hudo strupen. - Rabi se zdaj mnogo, posebno

za vžigavne klinčike.

Zedinjen s kiselcom da PO podfosforasto kislino,

PO, fosforasto kislino in PO, fosforovo kislino.

Z vodencom da PHa fosforov vodenec, gaz, ki

ima duh kakor usmrajene ribe, in ki se na zraku

sam ob sebi vname.

9. Arzenik ali Arsen, As = 75.

Arzenik je že starodavno znan, ker že 300 let

pred Kristusovim rojstvom ga je Theophrastos popisal

in mu gerško ime arsenikon di arrenikon dal, kar

pomeni močen, ali moški. Poznej so ga kemikarji

vedno pazljivo prejiskovali in njegove lastnosti ven

dar le po času spoznavali, tako da ga še zdaj eni k

kovinam drugi k nekovinam prištevajo, ako ravno

njegove lastnije vsi dobro poznajo. Najde se v zemlji

samostojin, pa še bolj pogosto z drugimi pervinami

zvezan.

Cisti arsenik ima kovinski lesk, sivkasto belo

barvo, je zlo drobljiv, se toraj ne da pod kladvom

vleči. - Po zunanjih lastnostih je kovinam kaj po

doben, ali po notranjih kemiških se pa nar | fos

foru bliža. - On je strupen, pa še veliko bolj so

njegove zvezi z drugimi pervinami. S kiselcom da

AsO, arsenasto kislino, to je belo mišico, in pa

AsO, arsenovo kislino. Z žeplom da AsS, rudeč

arsenik realgar in AsSa rumen arsenik - operment

- auripigmentum. Z vodencom da AsIIa arsenov vo

denec, nevidin, pa zoperno dišeč, gorljiv in hudo

strupen gaz.

10. Klor, Cl =35.º

sebno, kar kemiške lastnosti zadeva, med saboj ena

drugi kaj podobne, njih nagnjenje se z drugimi pervi

nami ediniti, je še ij kakor kiselcovo. Posebno

pa se rade z vodencom vežejo in narejajo tako ime

novane vodenčeve kisline, lišajieritofffäurem. Ravno

tako rade se tudi s kovinami edinijo, in dajo z njimi

soli posebne verste, za to jih z gerško besedo halo

gene to je soli tvorce ali so lovce imenujejo.

Klor je znajdel Scheele v letu 1774, pa še le

v letu 1810 ga je H. Davy kakor pervino spoznal.

Klor je zelenkasto rumen gaz, dvakrat in pol

težej, ko zrak, ima silo zopern, gorjup in zadušljiv

duh in okus. Ime je dobil po svoji barvi, gerška

beseda chloros pomeni zelenkasto rumeno ali žolto

barvo. On se nikjer prost ne najde, ako ga je ravno

silo veliko na zemlji. Nar več ga je v navadni ku

henjski soli Na Cl, ker ta obstoji iz klora in neke

lahke mehke kovine, ki jo natrin ali solin imenuje

mo, iz ktere se umetno odločiti da. On da s kisel

com 5 kislin, ki so bile že pri kiselcu imenovane; z

vodencom da pa tako imenovano solno kislino

Gčaſjäure IICl ali klorov vodenec. S kovinami pa da

mnogo soli. On tudi vse barve ubeli in se toraj pri

beljenju mnogo rabi, posebno pri cunjah za popir.

11. Brom, Br - 80.

Brom je zapazil francoski kemikar Bellard v

Montpellieru v morski vodi, iz ktere je bila kuhenj

ska sol že odločena. Brom je rujavo rudeča kapljiva

stvar, ki iz odperte posode kakor rujavkast hlap

naglo izpuhti, ki ima neprenesljivo zopern duh in

okus, kakoršnega nima nobena druga pervina, in

zato so mu tudi to imé dali, ker greška beseda bro

mos pomeni smrad, toraj bi mu po slovensko smeli

reči smerdin. Kar vezanje z drugimi pervinami

zadeva, se on kloru enako obnaša.

12. Jod, J = 127.

V letu 1811 je zapazil obertniški kemikar Cour

tois v Parizu v solomorji, S)čutterlauge, iz ktere se

je bila soda že izkristalizirala, neko pred neznano

štvar, ktero je Gay Lussac na tanko preskušal, in

ko jo je sogrel, je vidil sopuh lepe violične barve,

toraj je po ti barvi novo pervino jod imenoval, ker

iodes še pravi v gerškem violična barva. - -

Jod je pri navadni toploti černikasto rujava iz

majhnih drobečih ploščič |jič pervina. Ako ga

pa v stekleni posodi nekoliko ºjº napolni

posodo z gostim težkim dimom, ki ima prav lepo

žavišnjelo rudečo barvo, in pa kloru podoben, duh.

V vodi se nerad, v vinskem cvetu pa prav rad raz

pusti, ta namok ima rujavo barvo. Jod ima to po

šebno lastnost, da močec, Gčtärtme), temno višnjevo

barva. Toraj zamoremo z jodom močec, in z moče

com jod povšod zaslediti. Proti kiselcu in vodencu

in tudi drugim pervinam se jod kº ravno tako

obnaša, kakor klor, samo da je veliko manj silen

ko ta. Jod se tudi nikjer prost ne dobi, temuč vselej
le s kovinami zvezan in {i, ták v vodi raztopljen.

13. Fluor, FI= 19. *

V mnogih rudnikih se dobiva neki apneni ka

men, ki ima lastnost raztopljenje rud pospešiti, ako

ga jim med topljenjem primešaš; imenovali so ga
zato po latinskó jluor calcium, po nemško člufipat, od

Naslednje 4. pervine: Cl, Br, J, in F1, so po
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besed fluere fliefen, mi pa mu rečemo topivni kamen

ali plavik, ker pomaga rude hitro topiti ali plaviti.

Že v letu 1670 je vedil Schwankhardt v Norimbergu,

da iz tega kamna, ako se žeplove kisline nanj vlije,

neki tako razjedljiv gaz puhti, ki tudi steklo razjeda.

V letu 1771 je pa Scheele terdil, da ta gaz mora

biti neka kislina, zato ker ga žeplova kislina izganja;

o vsem tem pa vendar še v letu 1810 slavna kemi

arja Thenard in Gay Lussac pri vsem svojem pri

zadevanju nista mogla določiti, iz koga ta kislina

obstoji.

da je ta kislina sorodna solni kislini, samo iz neke

drugačne pervine obstoječa. Ti pervini je on dal

gerško ime Phthor, to se pravi gonobivec, zato ker

ona druge trupla silno razjeda in gonobi.

Pa latinsko º" to je to pivec, je bolj

dopadlo in tudi v rabi ostalo.

Fluor je gaz brez barve, toraj nevidljiv pa silno

razjedljiv, tako da vse trupla, do kterih pride, raz

jeda in se z njih pervinami veže. Cist je še malo

poznan, ker se s posodami, v ktere ga vjeti hočeš,

naglo kemiško veže, in posebno s kovinami se še

i silno edini, kakor klor, kteremu je sicer v mar

sikteri lastnosti podoben. Z vodencom da kislino HFl,

ki steklo in tudi kremen razjeda. - On sam pa je

med vsimi pervinami, ki se s kiselcom po nobeni

poti zediniti ne da.

14. Bor, Bo- 11.

Iz starodavno znane soli, ki jo boras imenujejo

in pri ºlijº º in pajanju kovin mnogo

rabijo, je bil odločil Homberg že v letu 1702 novo

kislino, pa še le v letu 1808 sta Thenard in Gay

Lussac iz te kisline novo pervino odločila in bor

imenovala. Bor se zamore po več potih iz kisline

odločiti in kaže tudi mnogo zunanjo obliko; on je

ali zelenkasto rujava štupa, ali pa ki majhne, ru

dečkasto rujave, grafitu podobne svitle luskice, ali pa

kakor rudečkasto rumeni kristali, ki so demantu po

dobni in skoraj tako terdi kakor on sam.

Bor s kiselcom vezan da Bo0a borovo kislino.

15. Kremenec, Si = 21.º

Komu ni dobro znan kremen, po latinsko silea -

Stiefel, kakor kresavni kamen, kteri iskre naredi, ko

s terdim jeklom obenj udariš. Dolgo so vsi kemi

karji mislili, da je kremen neraztvorljiv, toraj že

| : pa v letu 1823 ga je slavni izeli VGll

ar raztvoril v kislec in neko pervino, ki jo je po

imenu kamna Silicium, to je kremenec imenoval.

Kremen toraj ni nič druzega ko kremencova kislina

SiOa. Ta kislina ali kremen je eno po zemlji nar

bolj ºlje trupel; tu ga je cele gore narterjih

skal, med njimi se dobiva ki izi kmalo čist

ko steklo, kmalo v mnogoterih barvah leskeč; tam

º kakor nar, drobnejega peska in prahu drugemu

amnu, fi in perstém primešanega. Iz kremenovih

skal se delajo nar terji zidovi in nar boljši mlinski

kamni, iz čistega kremena se nareja steklena posoda,

in iz kristaliziranega se dajo mnoge lepotije izbrusiti.

9)letalſt.

Kovine, to je, take pervine, ki se dajo pod

kladvom vleči ali kovati, imenujemo tiste, ki imajo

II. Kovine.

Se le ene leta poznej je Ampère dokazal,

tudi zunanje lastnije. Narpred jih razde

nekovinam naravnost nasprotne lastnosti, kakor je

bilo že spredej rečeno. Lastnosti, se dati pod klad

vom vleči, pa nimajo vse kovine, ampak le nektere;

njih večja množina je pa tako drobljiva, da se v prah
razdrobijo, ako s ijo po njih udariš, toraj so

jih nekdaj imenovali napolkovine, zdaj pa, ko se le

bolj na notranje lastnosti gleda, se ta razloček več

ne dela. Vendar se tudi še zdai kovine v več verst

razdelijo, to da z ozirom na i notranie in deloma

ſa, v lahke

in težke kovine. Lahke kovine pa še razdelimo v

kovine gorjupin (alkalske kovine), S)četalle ber ºſta=

ſiem, kovine gorjupih persti (alkalskih persti), Očetalle

ber aſfalijdem (žrtem in kovine persti, S)četalſe ber Grbert.

Beseda metallum SOčetall, ki je v vse romanske

in germanske jezike prevzeta, je, kakor jo je nam

že starorimski natvoroslovec Plini razložil, staro

gerška zložena iz besed meta med in allon drugimi,

ker se v zemlji kovine ne dobivajo na kupih, ampak

med drugimi kamni in perstmi pomešane.

Težke kovine pa razdelimo v nežlahtne kovine,

umebſe 90četalle, in žlahtne kovine, ebſe SOčetalle.

Vse kovine so toge ali terde trupla, le samo

živo srebro je kapljivo. Barva vsih kovin je bolj

ali manj bela, to pri nekterih tako zamokla, da

je skoraj černkasto siva; le zlato je rumeno, in ku:

per je zarjasto rudeč. Vse kovine se vežejo bolj ali

manj rade posebno s kiselcom, klorom in žeplom,

pa tudi veči del z drugimi nekovinami; med seboj

še pa kovine ne vežejo kemiško, ampak narejajo le

tako imenovane zmesi, legirungen, v kterih so le po

drobcih zmešane, ne pa po trohicah kemiško zvezane.

Vlačne kovine so med lahkimi: pepelin, solin, mag

nesin in glinin; med težkimi: železo, nikel, kobalt,

cinek, kadmin, svinec, cin, kuper, srebro, zlato,

platina in paladin. Pri obertnijah se posebno vlačne

težke kovine rabijo, in v nar novejšem času tudi

glinin (alumin) in magnesin; Pºli in solin se pa

ne moreta rabiti, ker ji kislec, ako ji le na zrak po

kažeš, naglo razjé in v okise prenaredi. Druge ko

vine so vse zlo drobeče, in iz med njih se pri obert

nijah rabite samo bismut in antimon.

A. Lahke kovine.

One so še ložje ali saj ne petkrat težje ko voda,

in imajo do kiselca večidel tako močno nagnjenje,

da se ga iz zraka in celo iz vode naglo nategnejo,

in se tako v okise spremenijo.

a) Kovine gorjup in ali alkalske kovine.

Te 3 kovine, pepelin, solin in litin imajo med
vsimi nar veči Pºlj do kiselca, ker tudi vodo pri

navadni gorkoti naglo raztvorijo, da si nje kislec

prilastijo.

1. Pepelin ali kalin, K= 39.

Ta kovina je leskeče bela kakor cin, mehka ko

vosek, in ložeja ko voda (voda 1, pepelin 0.865).

Na zraku se naglo s kiselcom edini; ako ga košček

na vodo veržeš, bo po nji plaval, se vnel, močno

cverčal in z zavišnjelo rudečim plamenom zgorel.

On namreč iz vode jemlje kislec, se hudo razbeli

in vname izpuhteči vodenec. - V vodi pa je potim



razpuščen pepelinov okis, popelik ali kalik KO,

Staſiumorjb, Staſi, z vodo zvezan KO,HO, kar ime

nujejo kemikarji vodenina pepelinovega okisa, Stalium=

º ali Staliji)brat.

o denine, čºbrate, imenujejo kemikarji sploh
zvezi okisov ali kislin z vodo.

Ker se pepelin pri vsaki dotiki zraka z njim

berž veže, se mora on vedno v kamnjem olju hra

niti, ktero samo iz ogeljca in vodenca obstoji.

Pepelin se tudi silno rad veže s so lovci, Cl;

Br; J; in Fl, s kterimi nareja tako imenovane so

lovske soli, bolegenjalye; KCl, klorov pepelin, ali

klorov kalin, KBr; KJ; KFi, in tudi z žeplom. Nje

gov okis Ko je v vodi naglo razpustljiv in ima do

kislin med vsimi podlagami nar silnejši pohlep, in

nareja z njimi mnogo tako imenovanih kiselcovih

soli, Gčaueritofffaſe, postavim: KO,CO, ogeljcovo

kisel pepelinov okis, ogeljcovo kisel pepelik ali ogelj

covokisel kali tudi potašel imenovan; KO,NO,

trohnelcovokisel kali ali solitar; KO,ClO, klorovo

kisel kali, KO.SO, žeplovokisel kali, KO,SiO,

kremencovokisel kali, in mnogo drugih.

Ime pepelin se mu spodobi, ker se iz pepela

vsih rastlin dobiva, rastline ga pa dobijo iz zemlje,

v kteri je povsod, toda silno po malem razširjen;

latinsko ime kalium pride pa od arabske besede

kali, ki pomeni žgano, ali tudi žgeče.

2. Solin, ali natrin, Na= 23.

Solin je na zunanji pogled popolnoma pepelinu

odoben, le malo težji je (voda 1, solin 0.97), in s

º se tako silno ne veže. Ako ga na merzlo

vodo deneš, sicer tudi kislec iz nje serka, pa izpuh

tečega vodenca ne zapali; ako je pa voda mlačna,

se tudi vname in z rumenkastim plemenom gori, po

čemur se od pepelina lahko razloči. Latinsko ime

natrium je dobil od neke starodavno znane soli, ki

so ji od nekdaj natrum ali tudi soda rekli, ker je

on njen obstojni del. Ker ga je pa nar več v navadni

kuhenjski soli, bi mu mi morebiti nar bolj primerno

solin reči smeli, in sicer zato, ker je soli nezmerno

veliko v zemlji in v morji, zakaj v vsakem centu

morske vode je 2 do 3 funte soli. Sol NaCl pa

obstoii samo iz natrina in klora.

ar pa vezanje solina s kiselcom in drugimi

lºvili zadeva, se on popolnoma tako vede, ka

or pepelin, in tudi kiselcove soli njegovega okisa

NaO se enakim solem pepelinovega okisa skoraj

popolnoma priverstujejo, in toraj v kemii in tudi pri

obertnijah ene namesto drugih pogosto rabijo. -

3. Litin, Li = 6.º

Litin je prednjima dvema kovinama, kaj podo

ben, le bolj terd, bolj vlačen in še bolj lik je ko

one dve. On je med vsimi kovinami nar bolj lohak,

ker je komaj na pol tako težak ko voda (voda 1,

litin 0.59), tako da celo na kamnjem olju plava.

Tudi po kiselcu manj hrepeni, ker vodo º po času

raztvorja in se tudi na vreli ne vname. Ako ga pa

na zraku razbeliš, zgori z lepo karminovo rudečim

plemenom inº LiO litinov okis, ki se s kisli

nami ravno tako veže, ko okisi prednjih dvéh kovin.

Ime lithium je dobil od gerške besede lithos kamen,
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ker so ga bili v nekem kamnu mar pred zapazili, po

naše bi mu toraj smeli reči kamnin. Dobiva se v

nekih kamnih, v nekterih lečnih studencih, beiſquellem,

postavim v Karlovih, Marijinih, in Biliskih vodah

na Ceskem, to da povsod celo po malem, toraj

se do zdaj še nič rabiti ne more zunaj v kemiške

poskušnje.

V tem kratkem posnetku iz kemiškega poduka,

ki smo ga letos imeli za slovenske učence kmetijstva,

smo bili namenili, razložiti in pojasniti imenske po

mene vsih kemiških pervin, ter popisati nekoliko

njih º lastnosti. Akoravno smo pa ta razgo

vor tako zlo skupaj stiskali, da je semtertje brez

posebnega ustnega razlaganja že komaj razumljiv;

se je nam vendar tako naraštel, da v šolskem letniku

ne more cel natisnjen biti; moramo toraj tukej pre

jenjati. Imele bi še nasledvati 4 kovine gorjupih ali

alkalskih persti, 11 kovin persti in pa 28 težkih ko

vin, kar i pa še več prostora potrebovalo, kot so

ga dozdaj razlagane povzele. Imena kovin, ki bi

imele še nasledvati, so deloma ljudske, kakor tudi

kovine, starodavno znane, deloma pa umetne, ker

so tudi kovine, kterim so bile dane, še le v posled

njem stoletju znajdene bile. Te nove imena so bile

pa po mnogih rečéh in naključbah kmalo bolj kmalo

manj primerno narejene.

a) Nektere tih kovin so dobile imena od že pred

znanih rud in trupel, iz kterih so bile kovine

poznej odločene, postavim: barin, apnin, mag

nesin, glinin, berilin, cirkonin, mangan, nikel,

kobalt, volfram, molibdèn, vizmut. - -

Nektere so dobile ime po kraju ali rudniku, kjer

so bile najdene, postavim: strontin, norin, Jº

trin, erbin, terbin, rutén. * - º

c) Nektere pa po svojih ali pa po lastnostih njih

okisov in soli, postavim: krom, iridin, rodin,

ozmin. º -

Mnogim so bile dane, čisto poljubno in nekaj

primérno, imena planetov, basenskih božanstev

in oséb; postavimº cerin, vanadin, titan, tantal,

niób, uran, paladin. - -

e) Druge so dobile imena celo po posebnih naključ

bah, ki niso z njih lastnostmi v nobeni zvezi;

ostavim: lantam, didim. • 1 v

f) Žijº so dobile nektere imena. po drugih že

znanih kovinah, kterim so bolj ali manj podobne,
postavim: cinek po cinu, latina po srebru, ker

lata se po španiolsko srebro imenuje. .

te imena so tadaj učenostne in veči del v

erškem in latinskem jeziku narejene, in tudi v vse

ruge jezike prevzete, toraj mislimo, da je na Pº

merneje jih tudi v slovenskega prevzeti. Razlaganje tih

imen in popisovanje trupel in lastnost, ktere , imajo,

upamo pa kmalo po drugi poti v javni pregled podati, Le

to prošnjo še ponovimo, da bi nam natvoroslovci in
šivi kmalo po eni ali po drugi poti

tudi jezi * - - * * * -

misli o tih tukej natisnjenih imenih prijatelsko razodeli.

v Ljubljani 15. julija 1862.

b)

d)

M. Peternel.
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