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Minden kezdet nehéz, és tökéletlen. 



NAGYSAGOS 
@Aî wlmi@ 

URNAK, 

NAGYMÉLTÓSÁGÚ м. к. HELYTAR'I‘Ó 

TANACsos, ‚ 

А vAsKoRoNA REND vlTÉzE, 

BöLcsÉszET _ oRvos _ És sEBÈsz _ ‘швов, 
DIAGYAR (IRSZÁG FÍÍORVOSA 

A M. K, T. EGYETEMBEN AZ ORVOSI KAR ELNÖKE, ` 
s Az oRvos _ sEBÉszI TANULMÀNYOK IGAZG ATÓJA, 
A PESTI ßöLCsÉszETI KAR RENDES, A M. TUDós TARSA 
SAG, s A BUDAPESTI oRvos EGYLET TISZTELETBELI, 
A BÈCSI cs. oRvosI TARSASAG LEvELEzö ‘мы, s 

тбвв Ns. VARMEGYE TABLABIRAJA, ’5th, sm. 



A TUDOMÁNYOK, s MÚvÉszET 
FAMDHATLAN ELòMozDlTóJAN/m 
NYELVÜNK BlïzGó PAnTFoGóJÁNAK. 

BETEGSÉGBEN s1NLóDó,s ELHAGYATOTT 
szEGÉNYEK, s ÁRVÁK GYÀMOLÁNAK, 

E HON RITKA FÉNYÈNEK, — 
ORvos GYÓGYSZERÉSZI EGÜNK 

USILLAGÁNAH 
HATÁRTALAN TISZTELETE J ELEÜL 

AJANLJA 

а szerzô. 



Elöszó. 

l 

Mióla honuńkban а’ nemzetiség -— е’ szép jele 
а’ lelkesedésnek, ’s honfiasságnak — virágzásnak ‚ 
indulva, vele nyelvünk is napról napra terjedni 
kezd, ’s eránta а’ részvét minden honfi keblé 
ben pártolásra talált, a’ szép můvek, ’s ha 
zánk minden tudományos ágaina'k saját nyelvün 
kön elôadhatása is megengedtetett nem csak, söt 
szoros erkölcsi kötelességü’nkké tétetett. 

E’ szempontból indúlva ki, mìután sajnosan 
tapasztalá szerzô, hogy а’ .vegytan eddig csupán 
idegen nyelven adatott elô, -- ’s igy magyar 
if‘jura úgy, mint Мене‘: vala, nem haillalott, ---- 

jelenleg azonban e’ tant magyar nyelven tanulni 
kivánók száma mindinkább növekedik, nehogy 



azon lelkes tanulók közül sokan czélszerű magyar 
könyvek hiánya miatt üdvös vágyaikat elnem ér 
hetve, e” tant még továbbá más idegen nyelven 
hallgatni, ’s tanulni kénytelenitessenek, ’s ekép 
а’ csak magyarúl igazán tudó ’s értő ifjak, vagy 
a” többi honunk édes nyelvéhez vonzalmat, &quot;s ra 
gaszkodást érző idegen ajku tanulók kebléből а’ 
hiányok miatt а’ hon ’s nyelve iránti szeretet el 
hamvadjon, bár mint érezné is szerző nehézségét 
а’ munkának, ’s annak elhárítására csekély erejét, 
штата mégis tehetségéhez képest szorosan 

{ragaszkodva а’ vegytan Tanár előadásaihoz, kez 
dő orvosok, és gyógyszerészek számára olly 
munkát állítani, ’s szerkeszteni össze, mellyet 



elöadásaiknál, gyakorlataiknál, ’s vegykémlele' 
seknél sikerrel használhatnak; a’ másodjk, vagy 
életmûves rész is lehetôségig a’ Tanár elöadásai, 
&quot;s rendszere szerént lévén kidolgozva , szerzô min 
denkép igyekezett а’ tanulók boldogulását mînél 
kevesebb fáradsággal eszközleni, ’s а’ várakozás 
nak mint lehet megfelelni, mit mennyire ért el@ 
’s mint könnyitett az akadályokon’ê а’ tisztelt 
olvasó közönség birálásának engedi át. 

Hogy munkám leirásához jegyeket használ 
tam, аж kettôs okból tettem; elöször azért: mert 
ez мы а’ könyv ген-тайна kevesebb tért foglal- ‘ 
ván el, jutányosabban megszerezhetendô, másod 



szor: mivel а’ kezdôk а’ jegyek jeléntését sajá 
мы téve, az ôsszetett testek alkatrészeit ala 
posabban megtanulhatandják. 

Budán Nyárhó 3-án 1847. 

Szennerh 



Figyelmeztetés. 
___-_ 

Míelött t-iszœlt olvasó csekély munkám le’ 
nyeges részének leirásához kezdenék, ---~-töb- 
bek óhajtása, ’s felszólitásáńak engedve — 
szükségesnek `tartottam a.’ könyv leirásához 
használt, és gyakrabban elöforduló vegyek 
jegyeit beu'íszerént elrendezve munkám elé 
be iktatni; hogy а’ kezdö orvosok, és gyógy 

v szerészek -- kiknek ezen elemi vegytan'leg 
inkább szentelve van, ’s kik olvasni, és hasz 

пёс venni kìvánnák, azonban a’ jegyek is 

merete nélkííl czéljok kivitelében дышат 
nak -- ezen ide mellékelt --» betíirendbe szer 

kezett --- jegyel’c segitségével az ismeretlen 
jegyeket fölkeresve, és jelentöségöket meg 

а 



ér'tve gyorsabban, &quot;s kivánt sikerrel balad-„ 
llàssanak. -- Mennyibe sìkerült légyen ¿_ 
az akadályt elh‘áritva. -— а’ _várakozásnak- n 
_|negfelelnem, а’ keletkezö részvét Гоша mu 
(мы. 

_ Szerzç'f. 

l 

¿A Ры- дыдьд‘гзпц’гг 
. ‚. 

ïirfàugäeôämbì&quot; 89 ` 



А’ gyakrabhan eló’i'orduló vßgyek 

X+Na0 
Ã+NHS+H0 
A`+Pb0 
3X+2Pbo 

K+ 3Pbo 

K+6Pb0 

A + Zn() 
Ac 
AcO + H0 
AcO2 + HO 
AcO3 + H0 
Ae 
Ae() 
AeO + НО 

jegyei betl'írendben. 
 

E [ниши ‚ 
Elzemwas efqe'lqq 
K ò'zò‘můò‘s “идт 

Acidum ucetz'cum 
Ace/as aellzylz'cus 
Acelas cuprz'cus 

лен!“ vas reâe'lq] 
Acela# сир’ёшбаь’г'с- AÍ/'as elzeh'avas те‘: 

e'leg 
Acelas ‚Ли-годик Elzetsav. vus Леса’. 
Acet. laf/«lrnrgyrz'cus Elzelmvas ммед 
.4c-eta@ Ãalz'cus Etzelsavas Ãame’leg 
Шшш Ã'alicus Каин‘! едед‘ии. 

hame'leg 
Elzetsavas szz'ke'íeg 

Acela: иттот'сш Elzelsavas IegÃö/:eg 
Acetas plumbz'cus Elzetsavas olome'leg 
Sesg‘uí асашг plma- zlfla'sg/è'l elzelsavas 

Acetas ualrz'cu# 

lucas — olome'leg 
¿wmf PIM/'bic' 3 3 u_lj/i elzelsavas 

basic' olome'lrg 
Acelas plumůz'cus 6 6 alf/2 e/Éelsavus 

basic. Маг/‘#49 
Acelas zz‘ucz'cus Elzetsavas Àorge'leg 
¿IceQ/lum Elzetm/y. 
Hydras acelglz'cus Elzete'leg 'vizegg/ 
Acidum acelglosum Elzetefsav 
Aez'dum ac`elz'cum @tze/sav 
Aetńyluìn Egel/y I 
Üzvydum uet/zylz’cum lg‘ge'leg v. Ege'uy ‚ 
Hydras' aelllylz'cus душу viz egg, edgy 

Lang &quot; 
a* 



АН. 
As 
ASH 
As()t 
As()5 
ASS:l 
AsS5 
Au 
Au Cl 
Au CP 
Au О 
Au Оз 
Au Cl3 + NaCl 
Ba 
Ba Cl 
BaO 
BaO + HO 
Ba()z 
Ba S 
Be 
BeO 

Bi 
'Bio 

,Ízüsl 
Eàíist ln‘ìzeg 
Ezüst /lalvug т 
Eziz'st iblug 

                            
 

Argeulum 
Bromelum arge/Ilia. 
Cloretum argeulic. 
Jodetum argeulicum 
Onfgdum argeulicum Ezüst e'leg 
Alumium Til/muy 
Clo relu m al nu 'u 'rm '['i/u/lalvllg 
Orff/dum aluluicum Time'leg 
Aldellydum Allle/:yd 
Arseuimm llIz'reuy 
Ане/‘М. Ílydrngellii MirÃ'ó'ueg y, 
Acidum arse/10mm Miren: suv 
Acidum nrxeuicu m 1U ìrsuv 
SuÍjidum urseuusum ßIir/:e'uec: 
Злые’. arseuicicum Mirlae'ueg 
Aurum Ага/щ 
Clarem‘m aurosum Arllalvacr 
Cloretum uuricum Arllulvag 
(hr3/dum aurosum Are'lecs 
“туфли иип'сат Are‘lcg 
Cloref. auricouulric. Ars-.fila Íudvng 
Barium Su'l'l/uuy 
Clare/um Larilícum Sńly ладу,” 

З’ЦцеТц; . . 
`Súlye'leg viz egg 
к '/ilufele'leg _ 
`S‘ulylse'ueg 
Ede/ly 

Üfvydum barz'h'cum 
Hydras bari/ieu: 
Hyperoxyd. buriz' 
Sum/reim” baril. 
Beryll-¿um v. Glyn. 
0mg/dum beryllie. v. Éde’leg 
Y glycicum. A 

Bimini/lum Keus/1y 
К cue'leg 
Bo'rauy 
Bo'rsìw 

Во 
B003 
2R00' + Na() 

Br 
BrH 
Br О5 

+ 

Br 
BT; 
Bz 

n? 
BZH 

lh'ydum [Ли/гида. 
Barium 
Acidum bhrfcum 
Biboms ualrz'cus К elled ¿0r-Ww- дм‘ 

e'leg 
Bromium y Bůzeuy 
Acid. Ílydroůrvmic. Köubůzsuv 
Acidum bromicum Bůzmv . 

Bruciuu'm Ebvefszal . 
Acid. bulyricum Vajsav 
vBemsoilmn \ Beuzoeany 
Acid, ‘benzoz'cu‘m - ‘ Benzoesav 
Hydrelum битой! ‘Всякое Мисс: 



XIII 

Bz() 

Ca 
Ca Cl 
Ca() 
CaS „ 
Cd - 
CdO 

Се2О3 
CH 

CH2 

QQQQ+§+ 
CIH + H() 

CPN 
CI() 

’ Cl() + CaO 

СЮ + КО 

CIOS 
CIO-fl 
C|05 
Cl( )7 
Cl05 + CaO 
C105 + K0 
(32N 
Co 
C0203 

Co 

Cod 
C() 
C10'e 
C203 

Acidum beuzoicum 
Curbom'um 
Calcium 
Clorelum culcicmu 
0mg/dum calcicum 
Sulfurel. clhllcìcum 
Cadmium 
Üxydum cudmicum 
Cerium 
01m/dum cericum 
' bm'et Ílyllrogem'i 
iu mau-‘imo carb. 

Curburel. bydrog. in 
miuimo carlì.v        

 

C/n’uiuum 

C iucůouiumn 
Ciuuumylum 
Acidum cz'lricum 
Clorum 
Acid. muriulicum 

I 

Benzoesuv А . 
Sze'ueuy ‘ 
M e'szeuy 
M eÍs‘z/ml vag 
¿Mefvze'leg 
M e'szńz'ueg 
Kadauy I 
Kade'leg ` 
Czercuj/ 
Czere'leg 
Szeukò‘uecs' 

ze'ukú'uey 

Killa] 

K дяде/ш! 
Faůejuny 
Cz'ilromsav 
Halvauy . 
Kò'u/lalvsav , vagy 

so'mv 
(Ногти); uilrogem'i Lefqhulvag 
Acid.’/1ypoclorosum Alńulvaclsav ‚ 
Hypocluris сайт‘: Aláalvacasav. тег‘ 

e'leg 
H ypoclo ris дата: Alńulvucssavasńum 

Acidum cloro :um 
e'leg 

Hulvacssav 
Acid. llypocloricum Alńulvsuv 
Acidum clo ricum ‘Найти!’ ` 
Acid. Í/_l/perclorzì'um Кама/шип 
Claras calcicua 
Claras Áah'cus 

H alcsuvus mefls'zc'leg 
Halvsuvas дате!“ 

Сушшт Ke'kenj/ 
C ubullum . K e'áleuf/ 
(luy/dum coballicum Keíálee’leg 

Couiiuum Bärò‘kul 

Cudeiuulu сайт! 
(hr3/d. carbouicum Sze'ue'leg 
Üu‘ulilu/u So'skufu/_f/ 
Acidum oxalieum So's/sasav 



XIV 

C2()3 +NH’HO 
2С‘Оз + K() 

C()z 

C() 2 + C()z + Ca() 
2G03 + СаО 

C02 + CdO 
CO2 ‘l’ 20H0 

C02 ‘l’ CU2 + K() 
2G02 ‘l’ КО 

СО2 + Mg() 

2G02 + MgO 

C02 + Na() 
2C02 + Na() 

CO2 + NHl + H() 

C02 + Pb() 
Cr 
(3f-'03 

(1_/vala: ammo/:icm 
Bz'oxalus мм: 

Acidum carlzom’cnm 
Garbo/zas barili-'cus 
Carbon!&quot; сайт’: 
ШсагЬшш’ calcz'cus 

C rzrbouax ca/Ímîcus 
Carb/maa'l cuprícus 

basic. 
Carb/maa ferrosu: 
Curbo/ms Àalícm 
Bz'carÍ/oaas liu/¿cus 

Carl/anat mag/le 
Siam' 

Bz'r‘arÍ/ollas mug/le 
sicu: 

Curbonas mdricus 
Bz'carbunus‘ uulrz'cuß 

Carb/mas ammo/n' 
cus 

(Í'rlrbwms' plumllìcus 

SU'SÃ’IIIIwas [губ/лед 
Kellell sa’xkasavus 

ЛитеТгд 
Sze'lu'av 
Китаец: súlye'leg 
Sze'usava: me'sze’leg 
K гид! sze'ut‘avar 

me'sze'leg 
Sze'usavln kade'leg 
мы lze'uuwa: „ь 

e'leg 
Sze'uxavns vas Лес: 
Sze'usuvns Ínzme'legl 
K еда! ‚светит: 

Ímme'leg 
Sze'nsavax kesere'leg 

Kellerl метания 
keserc'lcg. 

Кий/“шаг „мы 
Kel/ed :zc/usava: 

czíke'leg . 
Szc'usnvas [ЧМ/щ’; 

Sze'llxavas olume'leg 
Fesleny 

`1r()3 

Grog ‘l’ ‘2Сг0в + KU 
ÈSZ 
Cu 
‘m20 

Cu() 
Су 
Cv A 0_ 
ЗСуЬ‘е + Cyapez 

1,Í'yK2 

QCÍ') K3 

' Cyl-I 
Cyllg 

Crnmium 
0mg/:lum crumícnm 
Acidum сготг'стл 
Сттш- killin/x 
B'z'cromas kalium _ 

Suljïdum curbomï 
Cuprnm 
'Lrg/dum cnprnsnm . 
0mg/(lum cupricum 
Gym/um 
Синие/„т Illy/miic. 
судне/та jèrroso 

fèrrz'cmn 
Суши/„т fsrroso 

kul/'mlm 

Cyn/mlm”- ferrico 
kalícum 

Acid. Ízydrocyam'c: 

`ezrlc'lr’g 
Р‘ев‘шо 
Fes/.mmm Ímme'lcg 
Kel/ed ‚днища: 

Ímme'leg 
‘гей/„Эту 
Re': 
Re'ze'lecs 
Re'ze'Íe'l] 
‚(еще/‘у 
Ezüsl ММ‘, 
,Vas/ie'liecs ‘гид,’ 

Hhmvas ‚идее‘ 

Hamvas ‚ИМЯ 

Kò’ulae'ksav 
‘Суши’. Í/ydrargyrz'c ту Isa-'keg 



XV 

Cy, K 
Cy Na 
CyO 4 
Cy() + N H‘HO 
CyS’H 

сузж 
CyZn 
Dì 

+ 

Em 
Er 
Fe 
Fe Ol 
FezCI3 
Fel 
Fe2l3 
Fe() 
Fe() + Ёе’О3 

[&quot;e’()3 
Fez()K + HO 
FeS 
Fl 
“и 

\ 
Fo 

F0 v. FO()3 
G 
(210+ H() 
Gly v. Be 

Gl() v. Be() 
H 
H() 
H()2 

Hg 
Н 3’С' 

HgCl 

Hg’l 

Cyunelum Àalicum 
Cya/lelum natrz'cum 
Acidum cyanz'cum 
Суши‘; аттот'сив 
Acidi/m Íaydrosulfo 

cynm'cmn 
Sul/b cya/:dum ¿alii 
Cy/melnm zí/lcz'cum 
lh'dyma'um 

Enelz'uum 
Erůz'um 
Ferrum 
C lo гелия jërrosum 
('ll relum ferrz'cum 
I одет”; ferrosug/a 
I odelum jèrrz'cum 
(My/dum /èrrnsum 
U17/dum ferrosso 

jèrrz'cum 
(Lrg/dum ,fèrrz'cum 
Hydras f2`errz'cus 
Кати-е‘. _ferrosum 
Flu огит 
Acidum ůydrojluo 

ricum 

Formylum 
Acidum 'formz'cum 
Ácz'rlum gallz'cum 
Hydras g/f/cerylz'cm ‘ 

' (Ilycz'um vel Beryl 
[i1/m 

(Lryrlmn berylh'cum 
Hydrogen бит 
,4l/uu 
Hypero ary/(lum lay' 

drngmz'z' 
Il_l/drargymm 

HalllÃ‘e'Íieg 
Szz'ÁÀe'Áeg 
‘(гимн 
Ke'ká‘avus Íegkò'lteg 
‚(б/Майдана!’ 

Ни’МеМеЙву 
Horg lac'keg 
Ihre/ly ‘ 

Нйпуи! 
Erbz'um 
Vas 
Vas/:almas 
Vusńalvug 
Vasz'blacs 
Vasz'blag 
Vas e'lecs 
Vas e'lecses Лед 

Vase'leg 
Vase'legvl'zegy 

. Vaske'uecs 
F olaf/y 
K атм” 

Hang-yang 
Hwßgyusav 
Gubacssnv 
Qlz/cerylc'leg vz'zegy 
Erlang 

Etla'leg 
Kölle/ly 
Viz 
Kù'lljële'leg 

Higauf/ 
Clare/um Ílydrargj» Hzlq/lulvucs 

T081( IIL 

Cloretmn /zydrurgy- Hllqllalvag 
rz‘cum 

[мам Луйгшу/у- Hz'gíölac: 
I T0110” 



XVI 

иго 

105 

lodetmn hydrargy 
псит 

0mg/dum llydrargy 
таит 

0mg/dum llydrargy 
таит 

SuLfm-elum будни‘ 
gyrosum 

Sulfuretum hydrar 
gyrz'cum 

Hyolcz'amz'uum 
Iridium 
Üxydum z'rz'dícum 
Iodz'um 
Acz'd. будто/одели 
I odz'rlum m'trogem'i 
Acidum jodz’cum 
Kalium 
Cloretum Àalz'cum 
lodetum Àah'cum 
Üxydum Íiah'cum&gt; 
Hydras Àalz'cus 
sulfure/um À'ah'cum 
Trz'sulfnrelnm L'uh'z' 
Acidum [ив-Маши 
Lil/dum 
0mg/dum lz'lllz'cum 
Acidum malz'cum 
Mel/¿glam 
Hydras mel/lylícus 
Maguz'um 
Bromel. magm'cum 
Clorelum mugnz'cum 
0mg/dum muguz'cum 
Manga/mm 
Oxyd. maugunnsum 
Üz‘yd. many/unicum 
Hyperoa'g/dum mau 

_qu/lí 
Acid. manga/:imm 
Acidum lig/perman 

_qum'cum 

Morpñz'um 

Hiq {Наш 
 

H ig e'lccs 

111:9 e’lcg 

H zzqliefuecs 

Hiqke'ueg 

Bele'udel 
N elle/lg 
Nelze'leg 
I Many 
K ò'uz'ůlusav 
Lefqz'blug 
I Миши 
Humauy 
Ham/:along 
Humz'blag 
Hume'lqq 
Hume'lcg vízegy 
Hmu/:e'ueg 
Hmn//ur/uud Авив!’ 
'l'ejsav ’ 
Lava/1y 
Luve'leg 
A [тише 
М eilig/[aug] 
Л! e l/zj/le'leg vz'zegj/ 
Kesreuy 
K eserbüzeg 
K едет/Ё‘: l vag 
Kesere'leg 
Cseleuj/ v. Baruuny 
Cxele'lecs 
Css/¿leg 
CseÃ/'cle'leg 

Cselsav 
Csel/èlsav v. Fcl 

шт&quot;) 

:ung/ul 



XVII 
 

Mo Моё/Магнит ûlany 
МоОз Acidum моё/Мав- ülsav 

m'cum 

Мг Acid. margaricum Margarimav 
N Nitrogenium Legeuy 

+ . 
Na Narcotiuum Mákonyal 
Na Natrium Szikeuy 
NaCl Cloretum nalricum SziMalvag 
Nal Iodetum uatricum Szi/siblag 
NaO 0mg/dum ualricum Szińe'leg 
N30+HO Hydras uatricuß‘ Sziêc’leg vizegg 
NaS Sulfuretum uatrii Szikke’ueg 
N353 Íl'risul/urel. ‘сайт? Szikkarmadke'neg 
Nb _ Niobium Nz'obium 
NC2 Cgauum Ke'keuy 
N Hz Amidum Legkò‘uecs 
NH3 Ammouiacum Legkò'ueg 

l NH4 Y Ammonium Lcgfèlńò'uey 
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Èletmíitelclî Vegytan. 





Bévezetés. 

А’ vegytan :Chemie -azon része a’ termeîs‘zetlauuak :Na 
turwissenschaft --~ melly af külömbözö testek bel tulajdonát, 
alkatását, és elbomlását, nem külömben azon eröket, és' 
türvényeket -- mellyek szcrénthasonnemü шаге!‘ különnemüekre 
bomlanak, és viszont különnemüek hasonnemüekké egyesül» 
nek — kikutatni törekszik. Ennélfogva az elemek , és azok 
vegyeinek tana. 

Vegyelcmekuek, Vagy egyszerů anyagoknak: Elemeula 
штат = Umoja -- mondamak azon testek, melly’ek ekkòrig 
sem különnemüekre el nem bontathattak, sem különnemüekböl 
elö nem állithattak; illyenek копыта 61 vannak, mellyek 
alább következendö làblán elö fognak adatnî. 

Huxouuemûuel.' = Л0т0уеи— nevezt-etik Olly test, mellynek 
részctskéi sem egymástól sem az egésztöl nem külömböznek; 
р. 0. viz, lang, kréta. — КШё/шетйлеА=Ле1егоуеп —— pedìg 
az elöbbivel ellenkezöt, vagy is: azt hivjuk, mellynek rè 
szecskéi mint еду mástól, mint az egésztöl külömböznek , pél 
dáúl: tej, vér. 

Minden vegytünemények, és hatások а’ külömbözö, ’s 
külünnemü testek azon kölcsönös törekvésén vannak Марта, 
hogy egymássali érintkezés által еду új hasonnemü egésszé 
:vegylerm‘e'uuge': cÍ/eu'lisc/les Prod/icl-együlni töl’ekszenek. 
Ezen törekvés nem egyébb, mint azon vonzalom, melly min 
den testek Кбит: mulatkozik7 ha egymással érintésbejönnek, 
’S molly vegyrokouságuak, vagy vcgy vonzalomnak-.zcñemi 

1 
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:cue условий/деда]? ;А1]йп'1ш cůemica - neVezIeIik. AZ azen, 
vonzalomnak alapúl szolgáló hatályos elv pedìg vcgy, c. vou 
zo’eröuek = vis clzemica --- hivatik. Ezen erö Ieginkábn ama mii 
ködése áltaI nyilatkozlalja magál: hogy különnemü testeket Кби 
vellen érintkezés által bizonyos meghatározott arányokban 
hasonnemü teslekké egyesít, mellyekben sem az alkatrészek 
tulajdonai, sem valami közép állapol nem vehetö észre. 

A' vegyrokonsàg némikép öszvehasonlitható az ‚идут, 
v. ò’uzetarlo' rokousdgyal = Zusumeuńuugwerwandtscñuf?,_ 
ama életmüves tulajdonával a’ testeknek ‚ melly által valamelly 
test kîssebh, vagyr nagyobb ellenhalással viseltetik еду más 
test eránt, melly belsejéhe hatni türekszik. —- Azonban az ö 'szw-‘ 

~tartó rokonságnak ezen tulajdonától az által külömbözIk, hogy 
a' vegy rokonság terménye erömüvì mütérelek által el nem 
bontható, ’s hogy vegye csak bizonyos meghatározotl arány 
han állìtható elö. 

Az öszves vegytani változatok, és hatályok kettöre vi 
Iethetnek vissza: а’ vegyegyesiì/eß're = 8уи‘Лт':--, ésa’ ощу 
ôonta’sra :Analysis фетиш-М elsö а’ különnemü anyagok 
nak ---~ mellyek eIöbb. elválasztva voltak- еду új hasonnemü 
egésszé való уеду egyesülésén alapszik, az ezen anyagok 
között lètezö rokonság közbenjárása által; --~ az utolsó pedig 
az elöbb ‘еду egyèsülésbe állott anyagoknak elválasztásán. 
‘- Valamint a’ vegyqqyesiile's, úgy и’ vegybmuds is egyedül 
vegyrokonság álIaI mehet végbe. Példa a' vegyegyesülésre: a' 
hályanynak=€l, szikennyel=Na konyhasóvá=NaCI való 
együlése. — А’ vegybontásra pedíg példa; a’ veres higéleg 
È HgO, melly nagyohb hönek kitéve higanyra = Hg, és 
élenyre: 0 170011111 _ ‚ 

y А’ vcgyegyèsülés végbevitelére а’ közveuen érìntkezésen 
kivül még más adatok is kivántamak néha; illyenek: а’ hö, 

.világosság, berzesség, más jelenlévö уеду ‚ ’s nagy 10111101 
tel ellátott testek. Az emlitett adatok, vagy hatòszerek moz 
ditják eIö a’ vegybontást is. Mint а’ vegyegyesülëshez, mint 
a’ vegybonláshoz nem ritkán еду harmadik, t. 1. egy olli’ 
шашек hozzájárulása is szükségœ , molly az öszvetettek еду 
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gyikéhez nagyolib rokonsággal viseltetik; ezen nagyobb, vagy 
kissebb Тока a’ rokouságnak , vdlro/wusu'g = 'lVu/dverwaud 
года]! = A_#ïuíluseleclivu — névvel jeleltelik, mellynek három&gt; 
fajait ismerjük: 

а) E_qz/.s-:rrů v/ilrokcusa'g, ez'ufaclle Walllvcrwaml 
.vc/:aß: A_ß’ì'ullux ¿lectiva simplex. -- Ha еду öszvetett testl‘ß 
egg másìk test ‘Еду hat, hogy általa, еду bontás, és еду 
egyesülés történìk. 

Ha valamclly А és B Ы}! öszvetelt test еду egyszerů C 
‘еще! ériutetbe jö, mellynek nagyobb rokonsága van a’ B bez', 
mint az Anak a’ Bhez, akkor а’ В az Atòl elválik, ès a’ 
Cvel egyesül, mialalt az VA szabad lesz. Példáúl: ha лёжа-ь 
vas A szikéleg ‘B = СОН-МЮ, -f- oivadékába kénsav C = 
S03 adatik, akkor a’ szikéleg B, elválik af szénsavtól A, és 
а’ kénsavyal C kénsavas szikéleggé BC egyesül, a’ szénsav: 
À рейд pezsgés közlt kifejlik. 

b) Kellâs vu'lruÍwu.|ru'_q`v = doppelte Wañlverwaud 
.tc/:aft = ufl/lila: elecliva duplex. ~-~ На két öSZVetett. 
testek vegyileg иду hatnak -egymásra, hogy ez által Вы: 
bontások, és legalább еду egyesülés történìk. -Ha valamelly. 
öszvetett testte AB, еду más CD öszvelett test vegyileg hat, 
mellyben а’ D nek nagyobb rokonsága van az Ahoz, mint az 
А nak а’ В hoz, akkm‘ elválik áz А a' Btöl ,.’s а’ D a’ C löl , 
ès a’ D az A val AD testté egyesůl. A' másik két alkatrészekre 
B, és C ге nézve két eset lehetséges L а’ В а’ Cvel еду új 
BC testté едут, vagy 2. a’ B, és C. külön válva maradnak. 
—— Pèlda: ha kénsavas A keseréleg B = SOM-Mg() olvadéka 
дышат szénsavas C haméleg D = C02+KO olvadékával , 
akker a’ ham éleg D =К0 е1чг1111с а’ szénsavtól С = C02, éS 
a’ Kènsavval A '__- SO3, melly szinte a’ keserélegel B = MgO 
elhagyta —- kènsavas haméleggé AD = $03+1Ю együl, 
а’ szabaddá1 lett' szènsav C =' C02 pedig a’ keseréleggel 
B = MgO szénsavas keserélegetBC = COHMgO. alkat. 

с) Inlefsó' vu'lro/iousdy :praedispouíreude Wa/¿lvel’waudf 
- года]? :aß'z'uz'lux pruedz'spoueux. — Ez ott mutatkozîk., hol 

еду AB öszvetett tesmek elbomlása еду màsik C test által 
1* 
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csak еду harmadik D test hozzájötte után megy végbe, шт! 
а’ D testnek nagy rokonsága van а’ В és C böl 6116 vegyhez, 
miáltal BCD, és A testek képülnek. Ш a’ D testnek rokonsága 
а’ В és C böl 6116 vegyhez kénleti a’ C testet az AB vegyet 
elbontani , és a’ B vel együlni. - Példáúl: tiszta viz —— éleny, 
és könenyböl: H0 6116 vegy — horgany = Zn által el nem 
bontatik; de ha kénsav = S03 adatik hozzá, úgy a’ bomlás 
gyorsan megy véghez, mivel a’ kénsavnak nagy rokonsága 
van a’ horgany, és élenyböl 6116 vegyhez -— horgéleg =Zn0 
--- Tehát a’ horgany e'ibontja a’ vìzet, annak élenyével horgé 
ieget, ez pedig а’ kénsávval: kénsavas horgéleget = S03 +Zn0 
alkat, mialatt a’ köneny göz képibe kifejlik» 

Ha két testek vegyrokonságuknal Гоша bìzonyos jellemzö 
lünemènyeket ìdéznek elö, mellyek jelenlétöket tanusitják, 
ekkor az mondatik: hogy egymásra hatnak, innen ered: aI 
Àe'mxzer = reagent. 

Ha valamelly test elbomlásánál а’ kivált anyag akként 
nyeretìk, a’ mint az 6 'egyesiìlésébe jelen volt, akkor az ай! 
ma'nynal: = Ефш- neveztetik. - Ha elleuben valamelly anyag 
nem mint ollyan volt jelen а’ vegyegyesülèsbe, hanem csak a’ 
‘еду-60111163 következtébe képelödött a’ kìvált anyagokbói, 
az az: ha а’ kivált alkatrészek új vegyeket képeznek, azt 
¿erme'llyneÀzProducl -- hìvjuk, példáúl: ha Ã're'la = метана.’ 
me’sze'leg: COM-Cao, kénsav = S0a 61161 elbontatik, akkor 
а’ szénsav -—— melly kiüzettetik ~- vàlmány, mert mint ollyan 
volt mészéleggel egyesülve a’ krétába jelen, és szénsav ‚ ès 
mészèleg öszvehozata által ismét szénsavas mészéleg, Иду 
kréla nyeretik. 4 Ellenben ha fa magasbb höfoknál zárî 
edényekbe elbontatik , ukkor a’ szedöbe = Vorlage — viz, 
вата&quot;, kátrán és kozma olaj nyeretik, mig többféle gözök 
`elillannak , ’s a’ lepárló èdénybe szén marad vissza. A nyert 
anyagok tarmè’nyeli, тег! mint ollyanok а’ fába jelen nem 
“так, és ha a’ kivàlt gözfajok ezen anyagokkal, és a’ 
szénnel öszve is kevertetnek, fa még sem nyerhetö többé. 

`Minden vegy-egyesülések, és változatok következö tör- - 
v_ények alá vannak чет :. 
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1) Vegy-egyesülós egyedül különnem'ü шаге!‘ közöu --'-\ 
-az az : mellyek каши berz-vegylaui külömbség шелк, - megy 
végbe; hasonnemůek osak halmozodnak. 

2) Minden vegy-egyesülésnél az anyagoknak közvetlen 
érintkezésbe kell jönniök , ennélfogva szükséges, hogy lega 
Ш)!’ egy közülök (шуб legy'en, máx a’régiek ат mondák: 
corpora non пути nin' fluida. 

3) Vcgy-egyesülés csak bízonyos штата&quot; зШупю 
nyisógbe magy4 “где: , az az : azon menyiség az A ból, melly 
а‘ В vel egyesül, позу az AB vegyet elö állitsa, hizonyos, 
és v‘áltozhatlan; p. о. ogy súlyrész köneny =H, 8s. r. éleunyel 
= О ты = НО; 8 s. r. èleny, 39 s. r. hamannyal =K= 
haméleget = K0; 16 s. r. kén = S 24 s. r. élennyel = 
kénsavat = S03 alkat. 

4) Vegy-egyesülés elvégrß nem csak bizonyos súly 
menyiségben, de meghatározott arányban is történhet meg; 

ha t. i. 3 „за: Abòl STB Bvel, és 51B B 2lbCvelegye 
sül; akkor már az is tudva van: hogy 3 Tb A 2 ТБ’С vel. 
egyesülhet. Példáúl: ha (шт van, под 8 s. r. éleny 101 s. 
r. higannyal = Hg; és 101 s. r. higany, 16 s. r. kénnel 
egyesül, akkor аж is tudjuk: под 8 s. r. éleny, 16 s. r. 
kénnel együlhet. -— Miböl az köve1kezik: ha mi еду testnek 
példáúl az élenynek arányail -- mellyekben más testekkel 
egyesül -— ismerjük, akkor azon arányokat, és эту menyi 
ségeket- mellyekben a’ többi testek egymást кат egyesül 
nek — is ismerni fogjuk. 

Hogy a’ teslek egyesülése változhatlan эту arányok 
`szerént megy véghez, tapaszlalatok által bé van bizonyitva. 
Most immár azon változhatlan törvények шапка; ígyekszenek 
kifürkészni, ’s аж az anyyagr-lak végellen eloszthatásáhan, 's 
a’ fölötte apró, és oszthatlan teslecskék jelenlétében vńlik 
feltalálva. — Ezelölt az anyag Lökéletes áthatását hivék; az 
az: ногу azon pontba — mellybe A vagyon, B is jelen 1è 
het; továbbá hogy az anyag végetlenül elosztható, ’s azon 
végetlen apró részecskék súlynyomók legyenek. -A’ puráuyí 
‚мы = Alomislisc/w Tńeorie-azonbgn тестов‘ az 
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-anyag végetlen closzthatásàt ìlletö jèlv¢7¢ll=Hypnth¢ia-- 's 
‘ат tanitja: [воду para’nyok: Atome -— lennének, az az: olly 
lestecskék, mellyek többé el nem oszthatók, ’s mellyeknek 
meghatározott tériméjök, idomjuk, és bizonyos súlyok vagyon, 

Vs’ mellyek- ha egymással egyesiilnek, _ egymást át nem 
пацан, hanem еду más mellé fekszenek, ‘аду 15 rakodnak. 
—— Ezen elmélet szerént -— melly sok találmányok ìndoka 
—- ш кдшкщешыт: hogy a’ vegy-egyesülés nem a’ kü 

&gt;lönnemii testeknek egymást való áthatása által теду végbe, 
hanem Воду a’ különnemiì testek parányai тише kis tér 
közekbe rakodnak еду más mellé úgy, hogy ez által еду 

-öszvetett --- erömüvi ‘поп е1 nem osztható -- parány támad. 
Ylimét könnyen meg magyarázhatò a' testeknek melegség állali 
kîtágulása, Мой/шёл, jegedzése, és elillanása’ A’ parányok 
иен oszthatlanságától fúgg az is: Воду а’ testek egyesüléso 
nem mìnden arányba lehetséges . és törlénhet meg. 

Az elösoroltakból темах , hogy valamelly vegyben az 
'egyik test súlymenyîsége еду másik test bizonyos súlymenyi 
sége által kipótolható; mint az emlitett példába 101 s. r. 
higany 16 s. r. kén мы kipótoltatlk. ——- Azon biz'onyos súly 
menyiség, mellyel еду“: test a’ másik test helyét kipótolnì 
kêpes : ńasoue'růuek = Aequivaleul —- mondatik. 

Para'nyszámokunk, vagy veggsúlyokua/á = Alomenzald 
'Mischm/gsgzuz’c/d -- nevezlet’nek azon szàmok, mellyek kifeje 
zik ‚ milly súly mennyiségbe egyesülnek a’ testek egymással. 
Ezek ne'm önkénytes mennyìségek ‚ hanem a’ legszorosabb 
vìzgálatok által kifürkészelt ‚ és megállapilott arányok , mely 
lyekben az elcmek súlyra nézve egymással egyesülnì szoktak. 
-És mivelhogy- mint fönebb emlitök- 101 s. r. higany 
hoz 16 s. r. kén hasonérů —— mivel általa kipótolható; -- 
ezokból a’ vegysúly, vagy parányszám hasonérñnek is hivat 
hatìk. Ноду мы az еду Iiasonérü=8 s. r. élenyböl, és egy 
h. é. :101 s. r. higanybúl álló vegyhen a’ hígany kén által 
kîpótoltassék, еду Щ. è. = 16 s. r. kén szükséges. _ 
i Sok te'stek nem cs/upán - еду arányba egyesülhetnek más 
имена, vannak ollyano‘k, mellyek 43, 4., 5, és tübb arányba 
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is együlnek másoklial. На ezen arányokat öszvdlasonlitjú, , 
úgy laláljuk, Воду а’ test nagyobhitolt parány számg többsège 
a' Iegegyszerübb атм/‚атм = V erhält/zins.&quot; Például : 14 S. r. 
Legeny = N egyesül 8, 16, 24, ‘10 s. r. élènnyel.` A’ testek 
vegyarànyairól. bövebben szól а’ оеууагйцу1ал=$1бсбёатвдгёе. 

Valamint az elemek, úgy az öszvetßtt testek is osak bi 
zonyos, meghatározott arányokban egyesülnek, mellyeknek 
‘еду Száma az alkalrészek parány számainak egyszerü ösz 
veadása áItaI megtudhaló. 

A’ gò'zheímí lestck=Gasurleu--~ egyesülésènél mèg ama 
nevezetes körülmény is Гоп-(1111 016: hogy azok térimórçl nézve 
ugyan azon egyszerü arányokbau egyesülnek egyrIIássaI, 
'mellyeket a’ súly menyiségi arányok egyesüléseinél emlìténk; 
Ap. 0. valamint egy vegysúly legennyel = N. i, 2, 3, 5, 
vegysúly éleny együl , úgy egyesül 2 tërime Iegennyel i, 2, 
3, 5, térime éleny. 

lujsályuak, ‘аду arduysu'lg/uak :z: Gravilal specijïca 
= ЗреСМгсЛгв-ШЩЪМ _- neveztetik a’ testek úllalános súlya, 
öszvehasonlitva azt tériméjökkel; p. 0. olly üvegbe- mellybe 
-1000 szemer lcpárolt viz тегу-00 , a’ higanyból 13,500 
fér-be. 

Valamint a' testek fajsúlya meghatái'ozásánál еду test, 
t. i. a’ viz-egységül lekintetik, úgy a’ parány számok meg 
határozásánál is еду test egységül vëtetikfel. — Némelly ‘еду 
kémek a’ könenyt, mások az élenyt veszik egységül , ós pc-&gt; 
dig az utóbbit поп okból; mivel a’ természetben Ieggyakrabban 
fordúl elö, mivel vegyei Iegszámosabhak, ’s végre mivcl — а‘ 
1'01апу1 = FI kivéve — 10101100 elem testekkel egyesül. —— 
A’ köncnyt рейд, ш0г1 — noha«`nem oll-y gyakori, «- а’ 
számok -- mellyeket ád — kissebbek, ’s többnyire egész 
szàmok. -— Mi azokat követjük, kik a’ könenyt egységülV 
választják. 

Az elemek meghatározására, ès jelelésére rövidség 
gyanánt jegyeket használunk. Ezek xiem едем, mint 
al elemeknek Iatán nevezetöket kezdö belüjök; mintlllogy pc 
dig több elemek ugyan azon betükkel ke‘zdödnek, a'_netalán 
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történhetö felcserélés elkerülése végett elsö betüjökhöz egy 
más betü, — mellyet közösen nem birnak —— adatik megkü 
lömböztetés kedvéèrt. ’ 

Az elcmek nevei, valamint azok jegyei, és parány 
számai következö táblán adatnak elô: 

ElemekNevei дышат 
Alumium 
Argentum 
Arsenum 
Aurum 
Barium 
Beryllium 
Bismuthum 
Borium 
Bromium 
Cadmium . 
Calcium 
Carbonium 
Cerium 
Clorum 
Cromium 
Cobaltum 
Cuprum 
Didymium 
Erbium 
Ferrum 
Fluorum 
Hydrargyrum 
Hydroge Щит 
Iridium 
I0 dum Y 
Kalium 
Lauthanum 
Lithium 
Magnium 
Manganum 
Molybdaenum 
Natrium 
Nìccolum 
Niobium 

Timany 
Ezüst-any 
Mireny 
Arany 
S'úlyany 
Edeny. 
Keneny 
Bóranyr . 
Biizeny 
Kadany 
Mészeny 
Széneny 
Czereny 
Halvany 
Festeny 
Kékleny 
Réz-eny 
Ikreny 

Vas-any 
Folany 
Higany 
Köneny 
Neheny 
Iblany 
Hamany 
RejeïlY Vagy LaPPaUY 
Lavany 
Kesreny › 
Сзе1епу vagy Barnany 
Olany L 
S'zikeny 
А1апу l 

i 

Je- .V еду 

А1 13, 5 
Ag 108 
As 75 
Au 199 
Ba 68, 5 
Ве 26 
Bi 71 
Во 11 
Br 78 
Cd 56 
Ca 20 
C 6 
Се 46 
Cl 3 5, 5 
Cr 28 
Co 30 
Cu 32 
Dì ‘?« 
Er ‘? 
Fe 28 
Fl 19 
Hg 101 
H 1 
Ir 99 
I 126 
K 39 
La ‘? 
Li 6 
Mg 12, 5 
Mn 28 
M0 48 
Na 23 
Ni 30 

‘I 
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I M 

Elemek Nevei 

N i trogeníum 
Norium 
Osmium 
Oxygenium 
Palladium 
Phosphorus 
Platinum 
Plumbum 
Rhodium 
Rutheni'um 
Selenium 
Silicium 
Stannum 
Stibíum 
Slrontium 
Sulfur 
Tantalum 
T ellurium 
Terbium 
Thorium 
Titanum 
Uranium 
Vanadium 
Wolframium 
Yt trium 
Zincum 
Zirconium 

Je- Vegy 
gyei szám, 

Leven N M D Y Nr ‘2 
S'zagany 0s 10U 
Eleny ‚ О 8 
Pallany Pd 53 
Villany P 31 ,» 5 
Éreny Pt 99 
Olmany v Pb 104 
Röteny Rh 52 
Ruteny Ru “l 
Reteny Se 40 
Kovany Si 22 
Onany Sn 59 
Dárdany Sb 129 
Pirany Sr M 
Kén-any S 16 
Imeny Ta 92 
Папу , Te 64 

Tr ? 
Tereny vagy Tórany Tho 60 
Kemeny Tl 24 
Sárgany Ur 21 7 
Színeny Va 69 
Seleny Wo 96 
Pikeny Y 32 
Horgany Zn 32 
Jatzany г Zr ' 34 

A’ jegyek nem csak neveit, hanem vegysúlyait, vagy 
parányszámait is jelentik az elemeknek; p. o. HgO nem 
csak aztjelenti, hogy a’ higéleg; higanyhól, és élenyből áll; hanem 
egyszersmind azt is mutatja: hogy a' higéleg egy VegYSÚIY 
= 101 s. r. higanyból, és egy vegysúly = 8 s. r. éleny 
böl van öszetéve. - Azon esetben azonban, ha egy hason 
érű valamelly elemből 2, 3, vagy több h. érűvel vegyül más 
elemből, akkor a’ többes hasonérűket arabs számokkal je 
leljük, mellyeket az elem jegyének végére alól, vagy felül 
irunk. - Peldáúl: Hg=O azt jelenti: hogy a’ higélecsbe 2 
h. é. Higany 1 h. é. élennyel van egyesülve. De ha az illy 
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szám egy egész sor jegyek elèbe tételik, mellyek semmì jel 
által nintsenek elválasztva , akkor az mind azon jegyek sok 
szoroza'lsát` jelenli; p. o. 2Hg0 изв: 2 h. è. higanyt, ¿s2 h. è. 
élenyt. ---Ber`zelius az éleny hasonérüjének jelelésére az elem 
fölibe, mellyel vegyülve van, annyi pontot tesz, мну h. é. 
делу van vele ‘сайте. v- A’. kén' = Sjegyétpedig álló 
(,) vonásokkal ]е1е11: Példáúl; Fe, l'fe, штык: hogy az . 
elsönél ogy h. é. vas = Fe, 1 h. é. élennyel; az utóbbinál 
pedìg 1 h. è. vas 1 h. é. kénnel van egyesülve. --ElvégreA 
az életmüves savak megiegyzésökre а’ gyökelemet jelentö 
belü fölibe ‚еду rövid vonás (-) p. 0. Х, Т, Ü.; az élet 
mììves aljak betůî fölibe pedig еду âlló keresztfi.) jel; p. 0. + + . 
M0, Ch, Sr, tètetik. -- Külömben a’ „дек vagy 1611&quot;: 
szakadatlan sorokba, ‘аду vesszök, (,) vagy öszveadás (+) 
‘аду sokszorozás CX) jeleivel bélyegezve iratnak. 

A’ következö elemekböl 2 parány számittatik еду ha 
sonérünek; u. m. Au, Во, Вг, Cl, Fl, H, Hg, J, N, Sb. 

Az elemek толщина]: feudale/lr., vagy nem fe’mekre 
== Melalloide, Amelalla, её fe'mekrs Melalla. 



Elsö Szakasz. 

A Fémdékekröl — Metalloide-Ametalla. 

A., джем, v. nem fe’m tcm/E rosz hö , és herz-vezetö 
testek. Nêmellyek közülök giizképüek, mások hig v. folyók‘, 
és némellyek szilárdak is. —- Jellemzö tulajdonuk -melly ál 
tal a’ fém testektöl külömböznek — abhan áll, 110ду 001 
egyesülve savakat képeznek, és 11оду а’ höt, és berzességet 
roszúl vezetik. ‚ 

Ё1епу - _Sauerstoff l»(Íixygenillm. 
Vegy jele = О; vegy-súlya рейд, ha а’ H 1-nek &gt;te» 

kimclik = 8. 

Elf/&quot;jam, A’ földköri légnek, mellybe legennyel -van ke 
ïcrve, '/5 részét, a’ viznek {Ъ részét, a’ földtekének ‘[316 
szét: továbbá minden életmiìves testeknek lènyeges , és majd 
minden élelmülelen testeknek fö alkatrészét teszi. --.-- Mire 
nézve az 0 menyisége minden többi elemek menyi'ségét ~-- 
öszvesen véve felül--haladja. 1 . 

кстати“. На viz galvangép által elboptatik; vagy 
ha nemes fémek élegei; p. о. НдО hevìtettnek; úgy szinte ha 
fémfelélßgek; p. о. РЬО’, = olomfeléleg, M1102 = CS_elfelé 
lag .magànyossan, v. SOaval шишек ki nagypbb *.hönek; а’ 
S03 az éleggel едут: v. ha NOM-K0., = legsavas haméleg 
v. 0105.410 :_Hal‘vsavas hamélçg üveggörvegbe hev‘itçttnok; el: 
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végre ha kövér növények levelei egy göztogő edénybe viz alá 
tétettnek, és a’ kifejlődő o göz fölfogatik. 

Tnlajdouaí. ' 
Szin , szag, és íztelen , állandó ‚ csepp folyóvá nem vál 

toztatható gőz; erős nyomás által világító. A’ lélekzést min 
den más gőznél jobban fenntartja, mire nézve legalkalmatosabb 
az élet fenntartására , ’s nálla nélkül meg szünik minden élet; 
innét nyerte Лену L* Lebe/„hdl - nevét is, Li. éltető tulajdoná 
től.Szünet nélküli belélegzése mindazáltal a’ lélekző életmiivek, és 
а’ vér keringés fölöttebbi telhevülése, és ingerlése által tüdőlo 
bot, és haláltokoz. —- Magányossan nem ég, de az égést 
minden testeknél jobban fenntartja, 's éleszti; 's ez jellemző 
tulajdona. Ha égő testek belé tétettnek, élénk lánggal, és 
világossággal égnek el. Sőt ollyanok ls, mellyeken csak egy 
szikra van-p. o. egy héven kioltott gyertya- azonnal meg 
gyúl, és élénkül el ég: S , kék, Р, és C fehér lánggal, vas 
pedig szikrák pökdősése köztt égnek el. 

Az O minden elemekkel egyesül, - kivéve a’ Flt - és 
azokat élenyiti; ez az égés által megy végbe.- Az c_'qeís ugyan 
is nem egyébb, mint a’ testeknek Onyelí vegyülése melegség, 
és világosság köztt. -- A' Иду pedig nem más, mint egy 
melegség által izzó gőznek egyesülése az Oel. A’ láng egy 
szerü, v. öszvetett. Egyszerü akkor, ha egyedül H ég el, és 
vegyül az Oel, melly esetbe а’ láng minden pontján élenyü 
lés történik; —- többszerü a’ láng, v. is öszvetett, ha több 
mint egy test élenyül; p. o. a’ gyertya lángja öszvetett: a' 
magva HC,=szénkönecs, fölötte а’ H ég, és általa a'C izzik, 
's mind ketten a’ láng külső részén Oel vegyülve, НО: és 
СО,‘ képeznek. A’ láng színe a' benne szálongő izző testek 
löl tügg;igy p. o. а’ Na: szikeny lángja sárga, a' K: haman 
nyé veres; a' Sr = pirannyé rozsaszinű, azI = iblanyé ibola 
szinü, a' Cu =rézzé kék; mirenézve a’ láng színe sok ese 
tékben kémszerül szolgál. 

Az égés feltételei következők: i. O hozzá járúlása. --« 
‘ 2. égékeny test. -— 3. megkivántatő hőmérséklet, és 4. Bi 

zonyos körülmények. A’ láng magáénál nagyobb hőt képes 
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eiöhozni. — м égés mvábbá kétféle: lassù, es mueren, az Onek nagyohb, v. kissebb menyiségétöl függ; p. o. ha 
borlang sebessen elég, C02, és H0 lesz; della csendesseuv 
ég; azaz: ha égése egy darab izzó Pt tapló által , melly гей 
tétetett, gátoltatik: akkor Ad,=Aldehyd és A002 :etzetessav 
lesz belöle; az Pt tapló t. i. elvonja egy rész melegét. 

Az Oel egyesiilt testek' e’kgeliue/á; maga az élenyiilés 
módu рейда: e'leuyůle's _)&quot;ol‘l/amu'ual.L = oxydation: Procen —— 
neveztemek.---Az élegek felosztatnak nem jè'm e’legekre, v. 
:uva/ira, és fe’m e'legekre , v. is bövebb értelemben a/jakra. 
A’ savakban, v. aljakban létezö fém v. nem fém test, melly 
az Oel együlve van: gg/ökuekzltudicule -- mondatik. 

.Fe'm ¿lege/tuck, V. e'lruy al/aÀua/r = Melallozvyde ---- 
neveztetnek olly vegyek, mellyekbe az О valamelly fém testte! 
van vegyülve. -- Ezek felosztattnak ватт, és ‚шт 
sul-ru. -- Aljasońuuń=lms1°scllc Melalloa’yde -— azok mOn 
datnak, mellyek' vizbe olvadnak, azt égvény iziivé teszik, а’ 
kék növény nedveket megiölditik ‚ ’s mellyek O sqvakkal só 
kat képeznek. ‚-- Vannak olly adju: ¿lege/i, v. aliak=Baseu 
szorosabb értelembe --- is, mellyek csupán ama tulajdonak vé 
gett, hogy 0 savakkal sókat képeznek, ide számitattnak; 
р. 0. Hg0, F62 03. -AZJl/ju: ¿lege/E V. .ro'ab'ak = Salzbaseu 
¿- felosztatnak e'legekre, = (ìa‘gde, és e'lecsekre = Ümydule. 

_ ‚ lmu'moxfe'm e'lcgek == z'udiferenle lilelallox'l/de ---- о11уа 
nok , mellyek 0 savakkal nem egyesülnek. -- Megkülömböztetünk 
al. ëS fel eÍ/egekef. A: íma'mos ule'Íqr/ek = indiferente SubV 
„туда -—- csak akker vegyülnek О savakkal, ha töhb Ot vesz 
nek fel; illyen а‘ A50, Pb’O, ezek al e’kcseknek mondat 
пак. — AZ íma'mos fel e'lcgek: {патента Hyperowyde :- el 
lenben csak akkor vegyülnek О savakkal, ha elöbb _egy rész 
Ot elvesztenek; р. 0. a’ Mn02; közülök azok, mellyek na 
gyobb menyiségü Ot tartanak: fel видим/ь: Hyperoxyde, 
——‚ mellyek kevesebbet tartanak рейд: _fele'lecsekuek = Hy 
peroxydule -- hivattnak. 

Нет/ё?!‘ e'legekneli, v. e'leuy savakna/i = мы: melalliec/w 
Oxy/de, о. Зйшдйддёй'игея -neveztetnek olly vegyelr, mely 
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lyekbe az О 'valamelly nem fèm testte] van együlve; &gt;Ezek sa 
vanyú izüek, &quot;Щит olvadhatók, a’ kék növény nedveket 
megveressitik, ’s a’ fém élegekkel, v. aljakkal sókat,'képez-- 
nek. -- Vannak ugyan ollyanok is , mellyek az emlitett tu 
lajdonokkal nem hirnak , mindazáltaly az О savakhoz soroltat 
пак, mìvel O aljakkal sókat alkatnakç. illyen p. о. а’ SiO; 
= kovasav. --- Némelly nem fém Надо}; nem képeznek запаха‘, 
hanem imámosak; иск, mînthogy gyökeîk az Oel több- 
Hrányba egyesülnek, иду jeleltettnek, mint а’ fèm élegek; 
u. m. -al éleg, èleg, és feléleg; p. o. H0, H0', N0 , N0’. 

Vannak olly fémtestek, mellyek kisebb menyiségü Oelv 
„идем = u_l/‘aÃ-at, nagyobb menyiségüvel pedig :ava/:at ké 
peznek; p. o. Mn0=cselélecs; Мп’О“: cseléleg; Mn()s = 
cselsalv;Mn201 felcselsav; SbO’: dárdéleg; Sb05= dárdsav. 

AZ О savaktól külömböznek а’ Ãá'neuy ватт, = Waller 
stqß’aà‘nren, -mellyek egyesüléscì a’ Hnek valamelly sókèpzö 
мамы, р. о. Cl. I. , 

I Az О savak felosztattnak: Мёд/лег, és löke'lellenekre. 
Tò'Àe'leleteÀm/i = У011Апттепе Suuerxloßls'à'uren -azok пе 
veztettnek, mellyek az emlitett tulajdonokatnagyobb mértékbe 
hirják, és nem vesznek fel több Ot, ennél fogva legeröseb 
hek, és aljakkal állandó sókat képeznek. Ezen savak a’ la 
tánba а'сит ragasztékot adva a’ gyök nevéhez; a’ 'magyar 
ba рейд а’ gyök szóhoz suv nevet téve, jeleltetnek; р. о. 
S03 = Лед-зап = Acidum sulfnrz'cmn; N05 = leg-:av V= 
Acidum m'lricum. — Tú'lse'lellen Omvakuak: unvnllkommaue 

Sanerslofsà’uren -- ellenben azok mondatnak, mellyek több 
Ot képesek még felvenni, az emlitett tulajdonait az 0 savaknak 
csak kas ménékbe так, és о aljakkal áuandó задав nem 
képeznek. Ezen savak a’ latánba a’ gyök névhez acs, v. ее: 
ябгзкйцъз suv nevet adva, jeleltetnek. Például: S02 = 
Астана‘): Acid. sulfurosmu; NO3 = legecssav = Acid. ш’ 
trosum; P03 = ошаснао = Acid. plwsplmrosum; AS()3 = 
тй‘ес‘гаи = Acid. arunosum. 

Mind két nemü эта!‘ egyesülnck aljakkal, és ‚бы = 
Salze-k- képeznek. -- Éleug МАМА :Sauerstoß‘salze — еп 
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пё11о8‘а‚т0п‹1]п1‹ az О savaknak О aljakkalì egyesüléseît. --- 
Azon sók, lmell'yek tükéletes savattartanak, а’ latánba as tagba 
végzödnek, а’ magyarba aïngyök nevéhez за“, és só паче‘ 
lève, jeleltelnek. ё Ellenben azon 0 sók, mellyek tökélet--- 
len 0 savat tartanak, а’ latánba is ragasztékkal, a’ magyar 
ha pedig а’ gyük nevéhez acs, v. ecs szotskákat 'adva jelel 
нашей. Ezek kevesebb ‚О! tartanak, mint a' tökéletes sók; 
p. 0. $О’+ВаО = Ãe'necssavas :dlg/¿leg = Suljïx barilicus; 
S03+Ba0 = kénsavas súlyéleg = Sul/a: bariticus; N034 
АеО Ã: [сует-шва.’ (уйду: Nilris aelhj/licus; N05+Ae0 = 
Íegsavas едем = Nitrat „ему/‚ш. --- Valmak tûvábbá 

- olly sók is, mellyek két elemböl állanak t. i. еду só képzö 
hôl u. m. (11, Br, I F, és valamelly fémböl. 

Sziuile's'ueń, v. c'lcuyieleuite'mck:red/adir», v. desoafy-~ 
дана nevezzük a’ testeknek Otöl való meglosztását. Ez (бы) 
féle mòdon történhet. ’ 

Az О azon tulajdona végett, под más testekkel salva 
kat, és aljakat képes elö állitani —- a’ Se, S, és Te al egygyütt 
sav, és aljképzö teslnek :corpus amp/¿igeuum ---mondatik. 

AZ О а’ Hel vizel = [Vuuer- а11‹а1; 6l állï 2 .1151'. 
v. 1 h. é. H. és 1 t. v. 1h. é. 061.- вы V. ezen gözöknek elége 
löse, v. berzszikra„ v. lìnomúl elosztott Pt tapló által lehet 
elöállitani. 

Köneny ~ Wasserstoñ’- Hydrogenium. 

Jele: H. Vegysúlya: 1. 
Elé'iò'llc. ' 
Tiszta állapotba, ’s magányossan schol sem jö elö a' 

termèszetbe, hanem 0 el ‘еду/111“: mint lényeges alkatrésze 
а’ viznek, mellynek 'lg része't teszi; továbhá lényeges alkat 
része minden életmüves testeknek, és Nel együlve, a’ NH3 = 
1едкбпедпе1с`; -- ezen kivül még más elemekkel egyesülve is 
kerül elö. . ‹ 
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Elâdllitám. A’ viznek galvan géppeli elbontása által Anyerhetö; 10- i 
vábbá: ha aíHO olly testek által elbontatik, mellyeknek паду 
vonzalmuk van az Chez; p. 0. ha Ka, v. Na vizbe vettetik, 
H kìfejlik; vagy: ha vizpára bocsájtatik еду 1226 vas csö 
vön keresztiil , mellybe vas drótok helyeztettek, a’ H0 Опуе a' 
Fe al együl; v. ha szín Zn feleresztett S03, v.' ClHba tètetik, 
‘5 а‘ kifejlödö H viz alatt fölfogatik. ' ~ 

Jellema'. 

A’ H szìntelen; átlátszö tiszta állapotba szag, és 1216 
1611, állandö , 65 csepp folyövá nem változtatható göz, belé 
lekzésre nem alkalmas. Minden testek között leg könnyebb; 
innét nyerte Àò‘neuy nevét is; —— идуап 15 a’ földköri légnél 
15-ör, az 01161 16-01‘, a’ viznél pedig 1700-or könnyebb. 
Rosz hö, 65 bßl’ZVBZelÖ; -— а’ világosságot minden göztes 
tek közütt legerösebben törî; az égést nem neveli, maga 
mìndazáltal `könnyen meggyúl, ha herzszikra, v. valamelly 
6д6, v. izzó test által meggyújtatik, 65 erös hö kifejtés kö 
zött csekély, és halvány kék lánggal vizzé elég; a’ láng ammil 
halványahb, minél tisztább. - 

Ha 2 tér. H, 65 1 tér. 0 göz kevertetik, 65 meggyůj 
tatìk,nagy durranássalelég, és vizzé válik. A’ keverék durrgöz 
nekzgax detouaus-neveztetik -Ha а’ H meggyújtatik, 65 

. lángja еду keskeny csöbe eresztetik: külömbféle hangokat hoz elö, 
mellyekvegy/zuugora'nak = harmonica cllemica — llßveltelllek. 

A’ Н паду könyüsége miatt 6261611 léghajók megtöllésére 
használtatott. -— Jelenleg pedig könnyü gyúlékonysága végett 
berz lámpákba; úgy szìnte а’ Döbereíner féle gyúkészületbe; 
továbbá a’ lég jóságának megkémlésére —— 110ду 0 el vizet 
képezzen; --- nem külömben a’ fém élegek élenytelenitésére 15 
használtatik. -— М051а11 а’ léghajók töltésére CH használtatik. 

Vegyei. A’ H egyesül a’ Cl, I, Br, S, Fl, 65 Te al, 
és`velök H savakat vképez; a’ Nel еду aljnemü ‘165161: t. 1. 
а’ NH3 = legkò'ueget; a’ Pal, As el, és Sb al pedíg imámos 
testeket; nem külömben Cel, és Oel olly vegyeket, mellyek 
sem sav , sem alj lulajdonúak. 
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А‘ H az Oel Её‘ arányba едет, egyik arànyba képezi 
il’ Àöue'lqqel . v. ÍS à' МВД, máâìkba а’ Ã‘lïufele'legel. 

“биде; v. Viz; = 1Уш‘егли1/ишу’1, adylr Wut» 
:ег;.= (hr1/«lum lq/flrogmz'i, v. Aqua. 

Vegyjeic: H0, v. H20; vegysúlyaff). 
АИ: súiyra nézve 8 г. Oböl, ¿s i Hböl; térimére: 2lér. 

н, és 1 tér. 0h61, n. érure; 1 h. é. H, es me. 0h61; ра 
f rányra рейд, minthogy -a' Hbi‘il2 par. tesz 1 h. érůt, áil: 2 

par. Hböl, és i par. Oböi. 
Hogy а’ viz ezen arányba legyen öszvetéve, mint И)‘ 

gyìtés, mint honlás által bé leliet bizonyitani. Példáúl bontás ‘ 
állal: ha viz pàra bocsálatik еду izzó vas csövön, mellybo 
vas drólok шишек, H fej'iödik ki, meliy еду megmért üveg-a 
bc fölfogalik; ha а’ képull lic-,03, és az el nem bouton vizis 
megméretik, és mostaui súlyok elöbbî súly'okkal öszvehason‘ 

‘ танк, иными az О, és H vesztesége. «- Példa a’ vegyi» 
tésre': ha valamelly e‘rös edénybe '2 lér. H, és 1 tér. 0 gö-d 
zök öszekeverlettnek, és herz szikl‘a `1111211 meggyújlatnak, 
viz kép‘ul. 

A’ viz nagyobb részétiteszi földiìnknek , 's mind háromd 
féle halmaz áliapotba u. m. merö — azaz: jég, hó, ’s dér 
l‘ormába — folyó , és göz állapotba jö elö. .- Utolsó alakba 
váltoxó menyiséggel iélezik а’ légbe; folyóba lényeges alkat 
része miuden életmůves tes'teknek , ’s *la részét teszi földünk 
nek; merö állapotba ладу menyiséggel шелк az ásványok 
ha, és sókba. l 

A’ termèszethe elö fordpló viz soha sem tiszta,-hanem 
több, kevesbhè idegen részekkel van fertezve -~ mellyeket 
olvasztva tart; mire nêzve külömbféle tulajdonú. 

iilegkiilömböztelünk következöket: 
i-ör Eso&quot; vz'zet, Regenwasser; — ez a’ `természetbe elöjövö 

vizek között leglisztább, és igen kevés idegen részeket tart; 
u. m. плакат léget, C02 vat, és electricai menykö ütés шёл 
КОНЕЦ‘ et is. 

A’ hó viz ehez hasonló. 

2~-or .Furra's vz'zel, Quellwaner; -- ez az esíi viz ulán 
2 
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legtisztább. A' helyek küiömbféiesége sz'erént külömbfèle ide 
gen részeket tart felolvas'ztva, millyeuek: щит-‚ы, — lae’u 
.ruvas, — vz'lsavas, --- Ile'hu душам’ —- mefvze'leg, —- Лиш 
e'leg, — és Áesere'leg, ’S I‘ilkán kucamca's Sók iS. 

3-or Folyzívz'zet, F lusswusser; -- ez mind azon részekkei 
b‘ír, mint az elöbbi. A’ közün'séges èletbe lu'gg és lieme'uy ‘1 
zet külömböztetünk meg; — la'gynu/r azt nevezzük, melly 
kevés sókat tart felolvasztva; illyen az esö, hó , és folyò 
viz; »- keme'uynek ellenben azt hivjuk, melly nagy menyisé 

.g'ů ——- föleg' C02as sókat tart olvaszlva, millyenek‘a’ Мг, és 
fori-ás viz. Ez utóbbiak ivásra alkalmasabbak. 4 Annak ‘неё’ 
tudására ‚ ha vulamelly viz kemény, v. lágy, (5168.г jó а’ ham 
éleg, és szappan olvadék, általuk a’ kemény viz uagyon, a’ 
Иду ellenben kevessé zavarossá válik. 
I 4-6!‘ Tel/ger vz'zet, fileerwasscr; —— ez igen 50k ídcgerl 
részeket, és sókat tart: u. m. meírz, -szf/â, --- és Àeser~ 
Ízulvayońat, датам: — :xi/a, és Áe.i~er‘c'le_qet,` szz'Á'z'blugot, 
és Ãeserbz'ìz-egel is. 

5-örAsvá/lyos ‘оды/ад, Mz'ueralwá‘sser; — ezek külömbfê 
leségök Iszerent kiilömbféle alkatrészekkel, és nevekkel hir 
пак; Шуеп: 

а) a’këuÀ-e'ueges viz, Scltwefèlwasser, -- melly nagy menyi 
ségü szabad SHt tart; illyen а’ Budai Császár fürdö viz is. 

' b) 'savauyu vz'z, Sauerwasser; — ennek f5 alkairéSze Sza 
yhad C02 és COzvas sók. 
' с) vas, u. acze'lvz'z, Sta/dwarscr;`- ennek lényeges al 
katrészét 2C02+Fe0, néha SO3+FeO teszi; öszvehúzó tenta 
forma izü. n 

y d) czemeut viz, Ccmeulwasser; -- EZ S03+Cl10 tartalmů ; 
ezèrt a’ hele mártott vasra Cu, szin állapotban iilepszi'k, melly 
tulujdona vègett: carat нём’ миома; „imei neveztetik. 

e) so’s viz, Salzwasser; ——- ez legnagyobb menyisèghe 
azi/i laalvagot, детище szz'k, — és Ãesere'legel, gyakran C02, 
vas sókat», és szabad C02t is tart. 

“дуют munkálatûkhoz‘vegy- tísztam'gú ci: = cÍIemít-ců 
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reines ’ И’а‘ае&quot; = Aqua claemz‘ce ,para -kivántatih ez kö 
vetkezökép késziil: 

Tetszés szeréutí menyiségü КМ , forrás , v. esö viz, Óu, 
v. jól meg ónozott Cu kazánból lepároltatik, arra ügyelve: Воду 
az elöszörlejött rész — mivel Едет, és C02t tart- félre ön 
lessen, és csak az ezután lepárló rész fògasson fel, és tar 
tasson meg; az utolsószor lejött rész pedig szintén ne fogasson 
fel, hanem öntessen el, mivel idegen testeket, és részeket tart, 
mellyeket а’ nagyobb hö Щи! elbomlott sóktól vesz fel. 

Tula/'damn' a’ vcgy lz's/ztasu'gú viz/Lela. —- ÁtlátSZÓ, ЗИЛ, 
szag, és íztelen, ruganyos, és öszvenyomható; '1Y0-ex 11e 
hezebb a’ légnél; О foknál megfagy, és jéggé válik ‚ ekkor . 
nagyobb tért foglal el, ’s fajil'ag könnyebh; minden hömér 
séknél párolog; továbbá képes а’ viz bizonyos menyiségü gö 
мы elhörpölni; olvasztó »szere igen sòk merö, és majd min» 
дел Vfolyò testeknek. Sók felolvasztásakor hö mérséke lejjebh 
száll, mivel а’ só elvonja a’ viz melegét, Воду foiyó testté 
átmehesseń. Ha elpároltatik , semmi maradékot nem hágy visza. 

Ke'lliszerez' (Ё ицуй'шдажфй vz’zue/a. --- A' világosság гей 
hatása, v. nyugvás által semmit nem szabad zavarodni , v. 
ülepedni; a’ veres, sárga, v. kék kém p'apirokat meg ne 
változtassa; СаО, v. BaO vizzel fehér csapadékot ne adjon, 
külömben Szabad C02t tart; Legsavus ezüsle'leg, so'suvat; 
súlyhalvag, vagy [сушит súlye'leg, Астана’; so'skasavas llam 
e'leg, v.- kgÀó'heg, mefsze'legso'kut; sze'usuvas ßame'leg pedíg 
földes sókat födöznek fel fehér csapadékok által; ha fai'yo’ 
legkò'ueg мы kékké válik: CuOt tart; ha veres esapadékot, 
‘Еду vaséleg; ha pedig fehér csapadékot М ‚ akkor keseréle 
ges Ysó tartalmú; ha legsavas sók vannak benne, úgy а’ viz 
elpárlása utáu maradt só щите Veltetvß .elputl’ad. Ha egy da 
га!) belé Фе&quot;; szin Cu kékes szinüvé válik, NH3 van benne; 
ha N05+Ag0 által harnává válik, életmüves részek vannak 
fel отдам benne; elvégre ha szagos , v. illó Volajekat tartana, 
szaguk által meglehet tudni jelenlêtöket. 

Копа а’ viz imámos test, még isy némelly {самым re 
konsággal viseltetik ‚ és meghatározott vegyaránytani ага 

ou 
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nyokban kêpes velök cgyesiilni; czen vegyei ne'vßzfcfnek c' 
vizqqg/ekue/e = Hydrale; — igy képes mint savakkal, mini:I 
nljakkal egyesülni, úgy: hogy a’ savakkal aljat, az aljakkal 
pedig savat képez, illyen sav pc'ldáúl, 1101 alj helyét р6 

lolja ki : а’ S03 +l-l0 = Ã'e'uaavvizegy = Swefelsà‘ure/iydral.' —— 
,'llyen alj рейд, 1101 sav szerepét viszi: a’ K0+H0 = Лит 
e'leg vizegy: К alińgdrfu ; azilly két ‘шашек egyesii-lnek is 
egymással, ésa' tàmadó vegyek: = vv‘zegyuík/mk Hydra/ 
‚мы-томаты; 111уеп vizegy 56: a' Маши мы! lle’u 
auvat meìrze'leg. == 2503 +(1аО+4Н0. 

Némelly teStekkel nem vegyileg &quot;an öszvekötve а’ viz, 
hancm c‘sak egyesülve; mint p. 0. а’ legtöbb életmütelen 5611 
ba. Némelly sók viz nélkül nem jegedzenek; mások nagyvbb 
höfoknál jegedzés viz nélkül, alantabbnál pedig jeged'zês vizzel 
jegedzenek. Ezen jegedzési viz n’ &quot;egyñeg egyesült viztöI 
abban külömbözik: hogy hevités által páraképibe elmegyen; 
a' másik pedig a’ “еду elhomlása nélkül nem üzethetik ki, 
l. ifcsak valamisav, v. alj által. _ 

Vannak olly testek, mellyek a’ légböl nedüt szi-nak, és 
ma'gokba tarlják; ezek: Íefquedszi’vo” [еле/1111:‘ = Corpora 
Í/ygroscopica nevezlßllnek. 

Könfele'leg, = Waucraloß' lypcroà‘yd = Hy 
perox'ydum ůydrogeuii, v. aguas. -- Vegyelß: H02 

‘свыше. ВаО2 sósavba felolvasztatik, a’ képült sósa 
vas súlyéleg 503211 lecsapatik, végre a’ ClH, N05+Ag0 által 
vàlitatik le. 

Jellemei. Нет állandó , szintelen, szörp sürüségü, imely-h 
gös szagú, 65 undoritó keserii izü folyadèk; a’ börön erös, 
szúrós fájdalmat , és fejér foltokat okoz, mellyek hamar ele 
nyésznek. A’ növény nedvekel elbontja. Ha fémekkel, ‘аду 
azok élegeivel érintkezésbe jö, elereszti fölösleges Onyét, és 
а’ (11,51, Cu, zu, ésBi fölélegekké válnakf, midurranásközn 
magy vègbe; — savak nem bontják el, söt inkább 611111166 
và teszilß. 
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L‘ígcny- Stickstoff, Azot -Nitrogenîunm 

Jele; N. Parány számn 14. 
Hluf'jů'llc. . 
А'фегтёпеше‘ъбчеп fordúl elö, &quot;s részint szabadon, 

mint göz, részlint más teslekkel föleg Oel egyesülve mint 
N05 aljakhoz кат. Szabadon а‘ földköri légbe talállalìk, 
-mellyuek ‘А részńlteszi; —— Hel egyesülve a’ NHsbe, ’s Oel а‘ 
ЫОдЬа; eze/n kivül'lényegves alkatrésze-a‘ zs'iradékokat kivé 
ve -— minden állali, és majd minden növényi testeknek; - тёп 
den növény magvak larlanak Nl, és csupán az olly növény'ek 
Итак táplálö erövel, mellyekbe N van. --~ Az állati teslek 
каши egyedül а’ zsirba nìncsen. ' 

‚(дай/всю, 

КёзгШ: ha а‘ földköri vlégnek Onye elvonatik olly testek 
мы, mellyek'nek nagy vonzalmak van az Ohez, mi égetés 
által törlém'k; p. 0. ha Р, V. K, v. lang, zárt edénybe éget. 
tetnek; — V. ha Cl göz bocsátatik fölösleges NHabe; v. ha 
NOHNI-lI имели; 4- V. ha lég bocsájtatik еду üveg CiU-. 
vön keresztül _, mellybe szin Cu heviletik, és а’ kîfejlödö N 
CaClun Выезды vezeLve l‘clfogatìk; —- v. ha N0; nagy höhe 
elbonlat'ik Fe, v. S állal. 

Tulajdouai. I 
A’ N semmi jellemzö ‘югу -.-- tulajdonnal sem bír , molly 

дым más testektöl külürnbözne, ’s osak cgyedül ezen та] 
donoknak ‘hiányából мы jelenlétèt megösmerni. —— Állandú, 
ekkorig csepp folyává nein változlatható göz, szin, szag, és 
iztelen; az égést, és мены nem mozditja elö, mind azál 
tal az életre szükséges, тег: egyedül azon elem ,› melly leg 
inkább Ириша az мы: Ыеш; а’ vizlöl kevés menyiségü Мг? 
pöltetik el; a’ &quot;Ещё! sokkal könnyebb; más testekhez kevés 
rokonsággal viselleli‘k, ’s velök egyedül származási perczök 
be egyesül , mire néz’ve életmiilelen ‘еще! legcsekélyebb in 
dokok á‘ltal durranás köztt elbomlanak. - 

Az njjabb vegykémek ш állilják, под a' N nem elem, 
„11am-m Hbôl, és еду ösmcretlen: Ода/шляпа‘: nevezelt «ваше: 
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_beh testböl öszvetett ‘еду 'légyen; mit Scñò'nbez'n akkép akar 
behizouyitani: позу ha еду iìveg harang alá P tétetik еду kis 
porcellán tsészébe , az a’ beim létezö lég Опуе àltal РО; = 
a/vz'lmvvá élenyiil; ha immár а’ harang felsö nyilásán еду 
— elöbb KI olvadèkba, azután keményilö olvadèkba mártott,-- és 
meg száritott papir darabka akasztatik, az megkékül, mit 
úgy magyaráznak meg: Воду a’-N Hnye a’ Щ; Ovel vizet, 
az OZ pßdîg а’ KI ---- Kval :liar/razon! = Ozom'elum дай? 
képez', 's ekkép az I szabaddá váiik, és meg kékiti a' ke 
ményitöt. ` 

Földkörl lég'. :Almosp/zzïrz‘scke Luft: Alfal 
mospllaerz'cus. 

Azon láthatlan gözképii keveréket , melly földiinket bé 
boriija, ’s mellybe minden élö mintegy bezárva van, nevez 
zük földköń légnek. Ebbe minden уеду folyamok, mellyekre 
több kevesbbé hat, véghez mennek. A’ földköri lég nem уеду 
egyesülés, hanem csak keverék, melly térimére nézve 79 tér. 
Nböl, és 21 tér. Oböl, súlyra nézve pedig 100 részbe 77 r.` 
Nböl, és 23 r. Oböl áll. Ezen keverék minden helyen, idöben 
magosságon, és mélységbe egyenlö. Hogy pedig valóba -csak 
keverék légyen, abból kitetszik: hogy könnyen elbontható, 
es az Ohez kevès rokonsággal viseltetö testek által is elvo--A 
nathatik Onye, söt ollyanok által is ‚ mellyek már 0е1 vegyül 
ve vannak; p. 0. а’ N02; mi nem törlénne, ha vegyegyß 
Sülés ienne. ` ` 

А’ földköri lêg ezen lényeges alkatrészein kiviìl mé'g 
más mellékes alkatrészeket is tart; illyenek: a' СО=, HOgöz, 
mellyek változó menyiségben vannak -jeien, és némely helye 

'ken NH‘, CH, és SH. — А’ со2 jelenlétét а’ léghe felfedezi 
a’ CaO, v. ВаО viz, mellyel fehér csapadék támad. ~-- A' 
NH3 éleimüves testek rothadásakor támad, és kerül'a’ légbe ç' 
mindazáltal csak a’ legérzé-kenyebb kémszerek által, miilyenz‘-y 
az Állofmmlz'u, és Phi , = PÍ/Inrz'a'zîn lehei felfödözni. I 

Twhy’rlonm'. A’ földköri lég szinielen, àtlàtszó, lehellésre 
és égésre alkalmas. Fajsúiya: 1, v. az Ot cgységül véve: 
О ,9, könnyebb a’ vi'znèi 170szer: 
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A: Onek a’ i‘öldköri iégbeuì jelenlélèt többfélekèpp lehet 
meghatározui; а’ meghatározási mód legke'mleîs'uek = Eurh'ome 
trie — neveztetik, melly az О menyiségének meghatározását ta-. 
nitja bizonyos levegökben; — ezen 111561161 legczélszeriibben 
az иду nevezett Volla féle több fokokra osztott` üveg csöben 
törtéui1etnieg,niellyben a’ kémlendö lég mintegy fele menyi' 
ségü Hel üszekevertetik, 65 а2 О, 65 H gözöknek vizzé való 
egyesiilésök v. berzszikra, v. Pt tapló által .eszközöltetik, 
mi által légüres 11е1у támad, -» mellyet a’ Hg foglal el , -ë 
mellyböl ki lehet számitani а’ jelen volt О meuyìsègét; — t. 
i. а’ hány fokkal feljebb ment а’ Hg, - mivel а’ 056 52111 
higanyba áliitatik. ‘ — 

Hogy pedig mint az О 65 Nnek, mint ad HOnek, 65 СО; 
nak menyisége't а’ földköri légbe megtudhassuk, ezélszerii a’ 
kövelkezö, Bmw/mr állal használt készület: több , — patkò 
f ormára hajtott elöbb megmèrt- üveg csövekbe külön külön té 
tettnek S03,.és CaO, ezekkel еду egyeneselöbb megmértt 
iiveg csö kapcsoltatik öszve, mellybe 52111 Cu helyeztetett; 
ez utöbbi hevittetik, rajta а’ kémlendö lég boosátatik 1112- 
resztül, 65 a&quot; kifejlö N göz еду elöbb vizzel telt, es meg 
111611 edénybe fölfogatik; --- 'ez megtörténve az iivegek és 
esövek ìsmét megmèretnek, azoknak 5111у nagyobbodásából 
kiszámitható az О, N, H0, él СО; menyisége a’ kémlclt 
légben. 

Vegyei a’ lq'qeuynek. 
A’ Nöf arányba egyesül az Gel, mellyek közül a’ két 

е156 vegyek; t. i. a.' N0, 65- N02 imàmos ‘ élegek; a'&gt; három 
többiek savak.\&gt; ‚ 

Legélecs. =V Stz‘choafydul = (‚аудит m'lrosum, 
Vegyjele: N0 , ` a 

Kz'szz'le'se. A’ természetbe s‘oha’sem fordúl elö, hanem 
müvileg 11652111: ha NUL-@BH3 nagyobb hönek kitétetik, 65 
a’ kifejlödö göz felfogatik. ' l 

Tulnidoum’. Tiszta’állapotba szintelen, átlátszó, tulajw 
don keilemes szagi'1,-és édes 126 göz, beleliellve'deriiltséget, 
kèsöbb részegséghez hasonló állapotothez elö; eze'rtre’nage'láf 
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gó'znek = gm Майдан: — iis nevcztçtik. Maga nem 6g, de а’ 
testek égését иду `mint az О nevelì.; viztöl meglehetös menyî 
ségü hörpöltetik el; korlálozható , azaz: csepp Шума vál 
toztalható. 

Leg'éleg. = Slichrm’yrl = ûrydmn uìlri’cmn. — Vegy-. 
jele: N0’. ` ` 
‘ кем/ш. A' iermészeibe нет namaak. — Készül: ha 
könnyen élenyülhetö fémek; p. o. Ag, Hg, Cu feleresztett 
NOsal leöntettnek, ’s а‘ kil‘ejlö göz viz alatt felfogatik, 

Jellema'. Tiszta állapotba szin, вид, ès iztelen; nem 
èg, és csak némely testek’, mint р. 0. а’ Р égését neveli, » 
minthogy az Ot erösebhen ища а’ légne'l -—- és belehellésre 
nem alkalmas. Ha ériritetbe .jö Oel, ‹ v. léggel , megveresedik , 

` mivel még egy par Ot magához von, és NOxvá változik, ‘s 
ez által, nem külömben ama tulajdona által, позу a' FeOeSq ` 
sók olvadékaiban fekete zavarékot okoz, külömbözik más 
gözöktöi, és ìsmerhetö meg; --- mind eddìg tsepp _folyóvá 
nem vàltoztathatott. 

` Lêg‘ecssav. = з‘дрей‘фе Säure = Acidum m'lro 
sum —- Vegyjele: NO’. 

It'e'ifzileîee. Készül: ha N01 földköri lèggel, v. Oel бич 
vcjön, v. ha NO_sas sók nag'yobb hönek kitétettnek. -— Ké 
pelödîk a’ М), készìtésénél is, ha nagy tiiz használtatott ‚ és 
ha viz nints elegendöen jelen, mellyel magát &gt;öszveköthesse 
а‘ N05; -— végre készül a’ N03; ha száraz N05+Pb0 lepár 
lás alá vettetik, 

Tu/«y'rI/mai. Közhömérséknél sölét narancs sárga szinü , 
fuldokló szagú, égetö savanyú izŕi, és csepp folyóvá változ-f 
tatható göz; az életmüves testßket sárgára Testi; viztöl kön 
nyen elhörpöltetik — miáltal Ntlwá, és NO’gé homlik el --.» 
söt magától a' képelödött КОМ is; —- maga nem ég, de olly 
testek égésót, niellyek által elboutatik; р, о. P., S, C, ne-` 
veli; némely fèmek а’ ПО; által könnyebben élenyülnek, mint 
n’ НО; áltai. Aljakkal сваи származásì perczéhen egyesül, és 
Кёрсгй: а’ Icy/restava: to'ńal, = м/рей’утиге Salze = ль 
im Mireya, vel 'ii/ril“, — mellyek ММ пеше‘! 0lvad= 
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nak, ¿gli 16516111161 61р11’11’ш111а11, 65 61656111) savak állal N03t 
fejtenek ki. 

‘её/ищете n’ NOßnn'k, i . 
KI olvadéka, mellyböl az It szin állapotba ki vállitja. 
Legecses - Iegsav , v. Allegsuv. и Saipem 

_qe-l'clpeterrlîurcß Acidum uil'ros'o- uilricui'n. --- уеду 
]8182 N04, V. N03+N05. 

Ez olvadéka a’ NOgnak 11051111, — 
Ишим. Е;уеп16 h. 6. N05+K0, 65 simil@` 1611г 

lás alá vettetnek; az elsö szedöbe lévö folyadék а’ kivánt ké, 
szitmény. ‘Egyébbaránt -a’ N05 majdmindég tart magába NOßat, 
mi a’ 5261121 1616: NOM-N05. 

Tula/'douai'. A’ NO.~,nak-, 65 1ЧОзпа11 tulajdonaival hir. — 
Sárgás szinü folyadék, melly 56161 VBI‘BS 5211111 füstöket ere 
gel.; а2 életmüves testeket' sz'xrgáu‘ny festi; vizzel keverve kü 
lömbféle szineket játszik, mi hö kifejlés közlt történik, úgy, 
hogyrnéha az ede'nyt is szétcsapja; hevités állal NOaát 61 
1265211, 65 N05 marad visza. -- Aljakkal ád: leysavas sa' 
kat = mlia nii/rica. ‚ 

Legsav. = Salpelersů'ure = Acidum nilrz'cum. -- 
Vegyjele: N05. 

Ehyölle. A' természetbe szabadon nem jö elö. A’ légbe 
menykö csapás után képelödik ‚ az 656 viz állal felvétetik, 
és abba mint 'NOM-NH3 találtatik. Az ásványországba 1111 
1бп1111`61е aljakkal р. 0. КО, Na0,_ v. CaO el egyesíilve kerül 
elö; Amerikába találtatik az иду 116702011: C/u‘li' :úle’trom = 
~NOM-N210; hûnlmkba рейд a1 ¿6x6/neges sale'lram N051» 
K0. -A’ N05 kèpelödik a’ természetbe а‘ NHz 11611 élenyülése, 
állal. 

k'ekzileîemwln. Еду 11. é. NGHKO, 2h. 6. S03+I-I0 el 
lepárlás alá vettetik, 65 az átpárló sav felfogatlk. Sziikségcs 
pedig 62611 árányt megtartani, mért külömhen kis hönél csak 
161 lnenyiségii No5 megy ánal, mgyobb 1161161 pedigelbomlilç 
NOxra 65 N05ra, 65 а’ készilmény nem lecnd tiszla N05. Továhbá 
azéri is, mivel a’ N05 szabadon nem 161621161, 11апет H0 61 

. ßgyCSÜlVC; ennél [ogm ha a’ S03 + llOböl 2h. 6.116111 &quot;6161111,:‚111пр5 



26 
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elegendö viz, mellyel таят öszvekösse, ’s еду ‘пешком; — 
és Ore bomlik, melly a’ bontatlanúl maradt Мода! együtt 
lepárol. 

A’ НО; viz nélkiil nem итак; hanem tömény állapotba 
is vizzel van egyesiilve.4 Van pedig 1-5 vìzegyü N05. -- 
Az еду viz együ=N05+H0 szintelen; vizzeli keverés кат 
megmelegszik; +86 foknál Гоп‘, és fehér párátbocsát. Az öl» 
vizegyů = NO5+5H0 +v 123 fôknál forr, párátneml boosát, ’s 
vìzzel keverve, nem hevül. -A’ miilermî sav viz menyise'gére 
nézve e’ kettö köztt áll; Li. 1h. ë. N05 ból, és 2 h. é.H0 
böl áll; ez не: rész ‘дне! adja: а‘ gyögyszertári литые/г 
legsacal = Verdú/mie Salpelersà'ure: Acidum лёд-[отл di# 
lulum. 

Mintho y a’ N05 az emlitett aránybai készilésénél a’ leg-J' - g 
nagyobb vigyázat meletl is tart N03 at, szükséges annak el 
kerülése végett a’ N05 at 2 Cr0;+K0 el lepárlás ай vetni, 
ekkép шт nyeretik. ' 

иду/„лета. A’ ИОН-НО tömêny, és tiszta állapotba 
люмен, állátszó, --~ ha sárgás, ‘аду hama, иду Ы03а1 
van fertezve, mint a’ kereskedésbeli, _savanyú égelö `126, 
és undor szúrös szagů folyadék; az életmiives измене: sár-- 
gárafestì-L i. a’ benne lévö N0, -mellyek általa 602m 
és H0 re bomlanak; a’ kék kémpapirt meg veresslti; ‘дне! 
keverve fölhevül; aljakkal egyesül ‚ és legxrwas 307ml: .val 
petersaurc Salze := salia iii/rica, Vel nitrates --- képeZ,ï 
mellyek S03 állal а’ N05 at eleresztik t'. i. lepárlás ямы; 
nagyobb. höbe elbomlanak, ’S elöbb N03 as ваша válnak, 
végre mint Nket, mint Oet eleresztik. -- A’Qjegedzett N054 
assók nem tartanak jegedzés HOL . 

Ke’mszerei» Ha oll‘y folyadékokba, mellyek N05 as só 
kat tart'anak, Cu reszelék tèletik, az CuO gé élenyi'il, és ПО‘ 
ismeretes szin, és szagával fejlödik ki; ha a’ N05-as só. 
olvadékába szahad S03, és S03+Fe0 olvadék adatik, feketés 
ré‘teg támad; ha a’ N05, ПО; at tartana, úgy IK hozzáadá 
sával ах! szin állapotba barna fekete szinben`válík ki ; — 
ha k'evès CIH adatik hozzá, ’s szin Au füst штык bele, azt 
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Onyül, és felolvad mint С1Н›‚А\10, melly a’ ‘folyadékot ke 
véssé sárgàra fesli, 4és kémszereivei vizsgálható; elvégre а’ 
N05 a’ szunnyalt veres szinre festi. 

lfertezve’nyez’. Fertezve leher. a’ N05, S03 al, ha nagy 
hö hnsználtatott, v. ha vigyázatlanúl töltetelt a’ görvegbe; 
-.-- С1На1, vagy Cial, ha а’ N05+K0 KClt tarlott, ezt 
felfödözi a’ N05+Ag0, а’ те11уе1 támadó csapadék NH3 be 
felolvad; -a’ S03 pedig BaC1 al fehér olvadhatlan csapadékat 
hoz elö; — továbbá FeO el, ezt иен/21186; elvégre Ag() el, 

,ezt ClNa fedeli fel fehér cSapadék által; néha nagyobb súlya 
végett N05+K0 el szokott ferteztetni, ez elpárlás után 
visszamarad. 

'l‘iszta Тепловые“ legsav = Acidum m'trz’cum 
diÍulum ритм. 

Keívzůl: ha 2 rész lepárolt vizbe 1 r. tömény N05, és az 
után annyi N05+Ag0 olvadék osepegtetik, mig fehér csa 
padék támad, mellyröl а’ folyadék leszivárogtatik. -- Szin 
telén, savanyú izü; világoságon, és légen nem bomlik el; 
külömben a’ N05 tuiajdonival bir. 

Halvany - Clor- Clorum. 
Jele: Cl: Vegyszáma: 35,5. 
A' Cl ez elött öszvetett testnek melly ClHól, és Oböl. 

áll »_tartatott, és tavz'tott so’savnak = oxyqenz'rle Salzsäure 
= acz'dum murz'ah'cum oxygen/dum --'-nevezteiei|§; d6 l'ljabb 
ìdökben kitudódott, hogy egyszerii test légyen. 

Elôjò‘tte. A’ természetbe böven fordúl elö, de magán 
áilapotba soha sem, hanem fémekkel egyesülve; igy р. 0. 
Nael egyesiìlve a’ konyhasóba, és tengervizben; K, Ca, Mg, 
és Pbal egyesülve vizekben, és ásványokban; tovàbbá 
az életmüves testekbe is kerül elö; p. о. а’ gyomor nedvbe 
—— mint ClH, —— a’ vérbe, es húgyba. 

Keffzile’xe. 

Képelödik a’ CiHnak élenyülése által, ez többféleképp 
iörténhet: ha Mn02böl 1 rész , 2-3 rész feleresztett ClHal 
leömetik, és beviteiik; v. ha ‘т1ап1е113г 2 r. MnOzhöl, és 3 r, 
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ClNaból 11116 keverék еду а!11а!та1о5 edénybe 5 r. -Äcleve t r. 
vizzel Моющий-503111 1е6п1е1111‚ 65 hßvllelìk; v. ha lilnOg,- 
No5, és ClH, mindegyikböl 3 r. еду üvegbe öszkeverteltnek, 
hevîtettnek, 65 a’ kifejlö Cl göz viz alatt felfogatik. 

пишет: A' Cl sárgás zöldes szinü, tulajdon kelle 
metlen szagú, és öszvehúzó fanyar ízü gözképü test; belélek~ 
zé-sre nem alkalmas, тег: köhögêst , mejnyomást , vèrköpést 
's gyakran rögtönl halált ls okoz — 61!еп52е1е6! 1а11д használ; 
nem ég, ennél fogva nem gyújtható; еду 11616 tartott gyertya 
azonnal elalszik; de bèlje ismét 111едду111, és esúuya veres 
lánggal tovább ég sürů fiist 6гед6165е 116211. Némely testek 
mindazáltal; 1111111: a’ S, P, C, 65 Sb, Cl gözbe vcttetve, va_ 
lóságos tiizesöt idéznek 616, 65 elégnek. Ha Cl langtól elhör 
pöltetik, annak 1 1.1161 ClHat, melly‘ az elbomlott langnak 
alkatrészeivel egyesillve, Chlor/llt képez. Az életimives` testek 
szinèt elbontjà, midön is azoknak Hvel ClHvá едуе561, mel 
lette a’ testek elbomlott HOnek Onyea’l‘estö anyaggal egyesül , 
és el‘halványitja, innét nyerte ńuleuny nevét is. Haszuáltatik 
tisztátalan szobákbanl lég tisztitására. — А’ С! viztöl könnyen 
elhörpöltetik , 1116д pedig nagy menyiségbe, úgy, 11оду 1 tér. 
viz, 2 161. Clt~ képes elhörpölui; 65 az illy Cl al telitett viz а’ 
miitermi: 

llalvanyos viz ц Clorwaner = Agua dorata. 
Ez а’ Cl tulajdonaival bir;`a’ fém élegeket, és H savakat 

elbontja, minthogy 6156 6561116 a’ fémmel, utóbbilia pedig a’ 
Hel egyesiil; ha a.’ világossàgnak kitétetik, elbontja а’ vizet, 
annak Hvel ClH at képez, mellette az 0 szabaddá lesz; а’ 11611 
11611116 papirt nem veressiti meg, de el szinteleniti; .ha hevite-v 
lik, .minden С! át elveszti, 65 tiszta H0 marad vissza. —- A’ Cl 
os vizböl а’ fagyponthoz közel sárgás jegeczek válnak le, mi 
u’ Cl nak едуе511165е a’ H081, 65 /aalvany уйти/нед: Clar. 
/aydrat -- 'm0ndalik. I 

Fertezve'uyei. 
Fertezve lehetC02 gözzel, ha a&quot; Mn02 azt tartott, felfew 

dezhetö СаО vizzel való zavarodás által. - ClH al, mi gyak-L 
ran meg történili; ckkor а’ folyadék kevesbó 5211165, ‘5 u’ 11611 
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liómiö papirt állandóan ŕnegveressiti.-Vas halvaggal, ha а‘ S03, 
M002, ‘аду CiNa ища] fertezve volt; ezt a’ vérlúgsó olva 
déka kék szinü csapadék által födözi fel. — СаОе1, ha lepá 
rolt viz helyett kút viz vétetett, ennek legbiztosabb kémszere 
C703 + NHi‘zsóskasavas legköneg, mellyel f ehér osapadékot ád. 

Ele/myeli ведут: h 
A’ Cl az 0 el ё! arányba egyesül, 's mind az öt vegyek 

sa'vak. ‘ ` i 
Alhalvacssav. .t Unten-longe Säure == Acidum 

llypnclm‘oxum -‘- Vegyjele: СЮ. 
К e'szůl: ha HgO érintethe jö Cl al. Iit HgCl, és CIO kêpiil. 
Лист!‘ Gözképů test, a’ viztöl nagyrokonsággal el- ~ 

hörpöltetik. --» Jelen van a' fehéritö sókbau, mellyekhez 
tartozik а’ halvanyos mész is. 

пан/„55“ „- Сйтус Säure = Acidum cloro 
sum. --- Vjeleì СЮ3. 

K шагаю. G105 4. K0 darabok érintetbe hazatnak S03 + HOel 
a’ belöle kifejlödö naranes szinü göz a’ '0103, melly а2 élet 
müves testek sz‘iu'ét elrontja, és viztöl elhörpöltetik; — 
egyébbaránt ko'rlátozható. 

Alhalvsav == Unlcrcloruïurc = Acidum hgpocla 
ric-um. -- Vjele: C104. Мёд bizonytalan vegy. 

llalvsav = Clorsù'ure :Acidum Малыш». _ Vjele; 
C105. 

Ke’azi'le’se. Készül: ha Cl göz K0 lúgba vezettetik, a&quot; 
képelödölt, és ki jegedzett C105+K0 а’ folyadékba lévö 
KCltól elkülönitetik, S03+H0 el lepárlás alá vettetik, és а’ 
cio5 feifogaiik; vagy ha kész C105+K0_ ‘так, es а’ fö 
nebbi bánás mód alá vettetik. 

Jrllemez'. Ezen sav egyesül aljakkal, és adja velök а’“ 
lialvauvas arl/Aal = с1апши‘е Salze --&quot;--r salia clarica, vel 
clurmes - mellyekvizben olvadnak, égetés által minden 0 ket 
ClereSZtik , êS mint fém Ílulvagok = Clar-ide = Clormetalle — 
maradnak vissza; ekkor N05+Ag0el fehér csapadékot adnak. 

Fclhalvsav: Úberclorsäure’z Acidum дурным’! 
сит. - Vjele: C101. 
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кем‘; h1 C10-,+110 SOSHOel lepárlásalá ‘спеть 
Szagtalan, igen savanyú folyadék, az életmüves иже!‘ 

szinét nem пища el; —— aljakkal képezi: a' jel/udvsavas 
so'Ã‘ai = Überclorsaurc Salze = Salia ñypcrclnrica. ì 

А’ Cl еду arányba egyesül a’ Hel, és ezen ‘еду: а’ 
Könhalvag vagy gözképl'i sósav = Gasf/ïr 

miqe Clorwauarxtofssïure = Acidum murialicum gas/'armi'. 
-— Jele: ClH. 

Keíezite’œ. Készül: ha NaCl S03+H0el lepárlás ан!’ 
vettetik, és а’ hifejlö göz Hg alatt felfogatik. 

Tulajdouai. Szintelen, átlátszó, savanyú izii, fuldukló, 
szúrós szagú, és nyomás шт cseppfolyóvá válmzlatható 
göz; belélekzésre árltalmas, а’ lüzet nem neveli, а’ kék 
növény nedveket állandóan megveressiti; ha léggel érinlelbe 
jö, те: szí magába; a’ vìztöl ладу rokonsággal elhörpölte 
tik, és ekkor kèpezi a’ ClH+HOL 

Fnlyó sòsav v. könhalvagvîzegy = Flüs 
xliga, oder rauche/1de Salzsäure = Acidum muriatieum 
Мат. Vje-le: ClH+HO. 

Ez Aeíszül: ha a’ NaClból S03+H0 által темпам Hg 
helyett НО Ье fogack fel-»mellytöl mohon el hörpöltetik. 

Legen fehér- füstöket ereget; a’ fémélegeket fém пайщ 
га, `és vizre bontja; egyébbaránt a’ gözképü (ДН maj 
donìval hir. 

Ha еду r. 6111+110, 2 r. lepárolt vizzel kevertetik; 
kêszül: a’ 

Feleresztett sósav ‘аду könhalvsav = 
Verdäuule Salzsäure = Acidum murialicum (Мыши. 

А’ lömény (BH4-H0 tulajdonaìval hir; f. s. 1,070 legyen. 
Ha еду rész N05, 2-3 C'lHq- H0al kevertetìk, lesz belöle; а’ 
Kil'ůlyvìz vagy Legsósav = Kò'uigswasser ——’= 

Agua regia. 
Tula/'douai'. Тата, aranyszínií, Cl, és N03 szagú, 

ш folyadék, melly majd minden fémeket-w sötmagát 
az Aut, és Ptt is --felolvasztja, és fém нападки,’ és hal 
vacsokal képez. 
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' Кении-щей a&quot;'CtH+H0uak. Fel‘tezve lehet‘lièzOà el,ha&quot;a’ 
S03 аж mma, ekkor sárgás szinii, és NH3 által FezOH-HO 
veres szinben válik ki; —- S03 al, ezt BaC1 fedezi föl; —— 
S03+Na0 nagy hö által .megy keresztiil; —— Brel, ha а’ 
NaCl ах! шпон magáha, ezt fel födözhetni, ha halvanyos viz 
csepegtetik hele, és Ae0 el ниша, az AeO sárga lesz; ---' 
Cl al, ekkor sàrgás színü, és Cl szagú, és az Au lemezt 
felolvasztja; élelmüves anyagokkal, ekkor sárgás, és elpá 
rolás эта! szenes maradékot hágy vìsza; ezt lepárdlás àltal 
lehet megtiszlilani. l ' 

K c'mszercia’ C1114. F10/zak. Legliizlosabb а’ N05 +Ag0, те! 
lyel fehér csapadékot AgClt —- melly NH3be tökéletessen fel* 
olvad--ád; &quot;s külömbözik ez által- az PbClßól , melly NH3 
be nem olvàd, ’s a’ Hg“Cl tól, melly NH3 el megfeketedik, 
es NH3 +‘Hg20 csó válik. 

A’ Cl az I, Br, és Fl al едут! а’ «naze тыла 
:Salzbilder: Corpora ñalogem'a -—- tartozik, mellyek а’ fé 
mekkel 0 közbe jölle nélkül sökat képeznek. 

Léghalv ag = Clorstickstoß': Ctoridam aitrogcniz‘. 
A’ Cl а’ Nel csak mind kéttestek származási perczökhen 

egyesül; р. о. ha valamelly NH3 es só Cl által elbontatik. 
Jellema'. Sárga, olajképii , igen veszedelmes készitmény, 

melly legkisebh meleg, ‘аду egherö lestekkeli erinte's мы 
iszonyú durranás кат Cl, és N gözre bomlik. ' 

A’ Cl a’ Cel közvetlen ulon еду merö, és két folyö 
testet képez. --- A’ CH el pedig közvellen egyesülés által еду 
sárga, olajképü, vizbe leszálló folyadékot képez, melly: 
ńalcsze'u-Aöueguck, ‘аду Íialvaayefqe'uyuek = Clar-wasser 
Íao/ileustoß; oder Займы“ = АеМе“ muriaticus- llevezte 
tik. — Ez ìllékony, és égékeny, kellemes égény szagú , és 
édes, шагов izü. 

Folany - Fluor -Fluorium. 
Jele: Fl. Parány száma: 19. 
Etó'jo'tte. _ 

Magán állapotha a’ természetbe nem kerül, és müvileg 



32 

sem állilatbatìk eli), miv'el minden te’s'tekbez legnagyobb fd»u 
konsággal visellelik, ’s ennèlfog'va minden edényt megrág; 

‘és felolvaszt; -- talz'illalik az ásvány országba 1111111 CaFl, 
jòlńölò‘ucz :Flusspuih — 116“ alan, továbbá minden 1ег—‘ 
1116526165 Родчаз sókban, úgy szìnle az ember fogaiba 65 
csontjaiba. — Fl nevél а’ bászányoktól hasznàltaimi szokoli 
Flan-löl nyerte. 

A’ Ísóliépzö testeli közét 111102111; 
Köllfolsàv = Flm‘wuuersln .nïlu‘e r: Ac‘ůlulli 

Il_l/flrnß/wrz'cum. Vjele: F llÍ.- _ 
Ix'e'xzíle'se. Késziil: lia CaFl = ЗОИНО 01 lepárlús aiâ 

velletik` 

'l‘ulajdonazë Gözképü, füstölgö, igen illékony test; a’ 
fém élegeket elbontja, 65 _Ibla/:yes мы vagy: fe'ndòluguńu'f 
ушам/ждала=Ё1и0ге1и -- 11111111; ha ezell SÓk S03+H0 el 
elbontatnak valamelly Р1 edénybe, -mellyn'e‘k teleje viasszal 
bevontl, némi rajzokkal ellátolt üveg táblával befedeteil, --' 
а’ rajzolt helyek ki rágattatnak. ---A’Si0;, 65 111110’ al keilös 
savakat képez. 

lblany-J od i Jodum. 
Jele: I. Paràny' száma: 126. 
Ellb'ò'lle. 

‘Mind ekkorig magàn állapotba nem találtawtt, lia-'f 
nem mìndég más testekkel, leginkább fémekkel egyesiilve; 
igy Na el együlve a’ tenger, 65 más ásványos vizekbe, leg-l 
nagyobb menyiséggel az Adelhaidi gyógyvizbe, a&quot; menicói 
ezüst érczbe, lovábbá a’ czigelkai, és lipiki fiirdl'rkbe, ‘sok’ 
tenger melletti növényekbe, а’ tengerszivatsba, és а’ s'zú’-8 
mohbad 

Ke'tzz'le'smoda. 

Nagy gyárokha a’ tengermelletti növënyek hariiva 111111 
goztaiik, а’ lúg lepárlás, és jegités állal az idegen sóktól 
nagy résznyire megszabaditatik, а’ többè nem jegiihetö a 
nyalúg szárazig lefözetik, ’s a’ viszamaradt só tömeg, melly 
NullA NaCl t, 65 NaSt tart, feleresztett S03 al lepárlás alá 
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vetteti'k, ml által SH, ésClH átmenuek. A’görvogbe vîssza 
maradt rész S0, al, és M1102 el ujonti lepárlás alá vettetik; 
ez által НО átpárol, az I рейд szép ibola szi'uñ füst képibe 
átmegy, ’s а’ görveg nyakába lemez formába tapad; innét 
levétetik, és gyenge hönél ujonta felleugitetik. 

Vagy: az emlitett help, és varec nevü lúg szárazig le 
fôzetik, a’ viszamaradt só tömeg langgal pállitatik, mi által 
a’ NaI fel olvad, a’ többi sók pedig nem; a’ nyert festvéuy 
a’ lang kinyerése végett lepárlás alá vettetik, а’ viszamaradt 
sótömeg S03+H0 el, és M1102 el nagyobb hönek kitétetik, az 
átszállott, ès meghült I kivétetik, és tisztitás végett gyenge 
hönél fellengítetik, itató papir között meg szárittatik, és jól 
bézárt üvegbe tartatik. 

Tula/'dunne'. 
Közhömérséknél szürke színíi, fém fényü, erös Cl szagů, és 

égetö fanyarizû, a’ vas szénhez hasonló lemezeket, -mellyek 
veres szinnel áttetszök -- képez, minden hömérsékben elilló, és 
a’ Cl éhoz hasonló szagot ereget; - ладу höhe megömlik, még 
nagyobbnál ibola színü füstöket ereget- innét nyertez‘blauy 
nevèt is -- felszáll, és szůktéren ismét levélkékbe öszveáll; az 
életmüves testek szi'nét elváltòztatja; -Aeû be, viztelen laug 
ha, és illó olajokba olvad , vizbe csak 7,000 részben. 
Borlélbeni olvadékáhól vizzel lecsapatik. _ A’ fémélegeket 
elbontja, azok fémjeivel egyesül, és adju: az {бит/1611111’. 
_fe'miblagokat=lodmetalle. — Fémjeitöl egyedůl а’ Cl képes 
elválasztani az It; mirenézve azon Isók, mellyek vizben ol 
vadnak, Cl által megbarnúlnak, minthogy a’ Cl а’ fémmel еще 
sül , az I pedig 52111 állapotba kiválik. Ha ezen folyadókba 
AeO töltetik, az а? kivált Ial a' folyadék felületén barnás 
шаге: képel. - Magába véve méreg. 

F erlezve'uyez'. 
Az Ifertezve jö elö a’ kereskedésbe van зайти! — Gra 

phz't , _M1101 el, vas salakkal , és szénnel; ezek felfedeztetnek: 
ha nem lengül fel egészen, vagy ha langba nem olvad fel 
tökéletessen; továbbá nagyobb súlya vègett vizzel ваш/051011111; 
ezt megtudni, ha iivegbe rázatik, ’s az üveg nyirkos lesz általa. 

3 



3.4 

Kc'nuzern'. f _ - 
A’ szabád hsak 1112105 11ёт52еге -keményítö, mellye'l 

cgy kék tömeget képez; ennélfogva ha_ valumelly folyadèk 
lsót tart, keményitö _olvadékkal kevertessék, es h_alvanyos 
vizböl Clbocsáltassék fülibe, ha Ivan jelen, megkékiil; 1112 
Isók legbizŕosabh kèmszere a’- S03+Gu20, melly az It mint 
Cu‘lt esapjale fehéren; —— az IOHKO, a' ilîo al megveresedik, 
és barnaveres csapadékot ád. 

Kekzz'lme'nyeñ uz I bo'l. 
1Ь1апу festvény = ЛМ‘Нпс/т‘ = lTi/lc'lm'rljudit'. 
112112121.- 1 г. Inak 16 r. 0,850 f. s. langbani felolvasz' 

tása által; a’ folyadék átszivár'ogtatik. 
Iblally égélly = Jolluctńer = Act/1er [шить 
ЕМЩШММ: 1 r. Inak 16 1‘. égénybei olvasztása által. 
&quot;папу keményitö = Jod-Slfïrńme/il = Amy/lum 

jodatum. `&lt;1êA 
каната.- ha 24 SZëmßl‘ I еду üveg n'lozsàrl'ia elöbli l 

kevésvi‘zzel , késöbb еду 011011 fíno'm kemén'yl'tövel öszve dür 
zsöltetik. -- A’ nyert kék elegy ’gyenge melegbeni száritás 
után `161 berekesztett edénylìen tarta‘ssék. 

Vegyez' az I Hak. 
А2 la’ sókèpzö te'stekhez tartozik, mivel a’ fémekkel 

sókhoz hasonló vegyeket kèpez; ezenkivül az Oel kétarányba 
egyesiìl , és savakat ád; — Hel a’HIt; -- Nel a&quot; Nlst; --~ 
ezenkívül а’ S, P, C, és Cl al 15 egyesül. ’ 

1Ь1а9аУ=101151112”:Асйитрдйшт —— Vjele: 105. 
Ke’szm.- ha 105+Mno 5011110 ы lepárlás alá veiieiik. 
Ezen sav egyesiil aljakkal, és adja: az шшъш so’ka't: 

‘афише Salze# Salia jodica V. Jodaleß ---, 111е11уе11 égetéS 
által minden 011е1 eleresztik , és Cl által elbontat'nak, ’s ek 
kor keinényitövel megkéküln'ek. ` 

Feììblasav == Überj'odsú'ure =———‘ Acúiumllypcrjodi* 
cum. — Vjele: .107. Kevessé ismeretes. 

Köniblasnv = Jodwussersloßklïure = Acidum 
Íaydrajqilicum.- Vjele: LH. 
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Ke'szíteke. Készülê ha l, Pal, és H0 el öszvekevertelik. 
Gözképü test, viztöl elhörpöltetik, а’ fém élegeket elbontja, 

ты t. i. ès fém iblagot képez. 
Légiblag = Jodslicksloß': Jodidum uilrogeuü -- 

‘Лет: NI’. 
Eló'dllil/mtd.’ ha 6 h. è. I. 1 h. é. Nl-Fhe танк; а‘ 

levàló Nl3 szivár által elkülönöztetik az IHtòl. —— Кбппуеп el-« 
durranó tulajdona végett igen veszedelmes шёвгйшёпуа 

Bi'îzeny- Brom - Bromium. 
Jele: Br. Parány агата; 78. 
Шф’д’нг. i 
Elökerül a’ tenger, és ásványos vizekbe , legbövebhen а‘ 

kreúznaohi só forrásokban; -- lovábbá I alegyesülve а’ 
konyhasóban , legtöbb tengeri növènyekben, és állatokban.-- 

ваша a’ tengervìzben, a’ konyhasó jegitése шёл Mg el 
egyesûlve, mint BrMgt тайна. 

Ellldllildsa. 

Nyer'hetö а’ ClNa anyalůgáhôl, ha abba Clgöz vezetted 
iik, а’ folyadék AeOel танк, ai Br tarlalmú szép hyacint 
veres AeO {аж anyalúgról letöltetik, és hirtelen K0 lúggal 
kevertetik; -è az ekkép nyert BrK, és Br05+K0 egész 51:5 
гагйд 1еГбгеШк , égettetik , és a’ viszamaradt só tömeg Mn0¢ 
el,” és SC3-+110 el lepárlás ай veneiik. --‘- A’ Br göz képibe 
a’ görveg nyakába gyül öszve, honnét Aa’ szedöbe lévô vizbe 
мне: hama cseppekbe àtmegy. 

Tula/'douai'. ‚ n 
A’ Br minden hömérséknél illékony, közhömérsélmél 

folyô, nagyobb höbe gözképü----sötétveres, kellemetlen szagú, 
ès ceipös- fanyar {ай állomány; vi'zben, langban, és AeOben 
könnyen olvad; S03 ban változatlanúl fenékre száll; az életmü» 
ves testeket elbontja, és sárgára festi, a’ növény nedveket 
elszintelcniti. - Me'rgeshaldul. A’ fómekkel olly arányba 
egyesül, mint az I, és: bůzeng Иди‘, v. ,fe'mbůzegekct -T-î. 
Brommzalle --- hoz так elö; ezen sók Cl által meg Говя 
mmak штаты, mi közben a’ Br szabaddá lesz, és Ae() 

‚ 30 
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hozzá adásával abba sajál'sáigás sz'ínével тома; ha рейд 
`keményitö olvadék adatik hozzá , azt szinte sárgára resti. -- 
Ha az AeObe felolvadt Br, K0 lúggal keverletik , Br05+K0, 
és KBr támad. A’ BrO5+K0 ègetés közben minden Oét ele 
reszti, és mint KBr marad vissza. 

Bůzeuy nevét kellemellen hüzü tulajdonátöl nyerte. 
A’ Br azon testekkel, és olly arányba cgyesül, mint az I. 
Bůzsav = Вттгйи’е = Acidum bromic'um. Vjele: 

Bros. 
Ke’azülz' ha Br K0 lůggál öszvekevertelik; a’ képelödölt 

Br05+K0 а‘ KBrtöl elkülönöztetik, és S03+H0el öz szabaddá 
tèißiik. 

Könbůzsav г: Bromwaucrstoßäů‘ure = Acidum 
hyyrobromicum---- Vjele: BIH. ‚ l 

Штатам.’ ha Bx' Pal, és HOzel öszvehozatik. 
Ezen sav а’ fémélegekkel Л?” ищем: Brul/:metalic 

-~ hoz elö. 

Minthogy a’ Br rendessen Ial jö elö, szükséges elöbh 
az Il S03+Cu’0, v. N05+Pd0 által levállilani, ’s úgy aztán 
а’ Brt kémlelni.&quot; 

Папу -Tellur- Tellnrium. 
Jele: To. Parány száma: 64. 
Elêiò‘tte. 
A’ természetbe gyéren fordúl elö; leginkább Au al, Ag el, 

ÑPb al, és Sbal, ’s más l‘èmekkel egyesiilve Erdèlybe, nagyobb 
menyiségbe рейд‘; Biel egyesülve Selmetzen. 

Jeltemei. 'l 
Az Te külsö szerkezetére , szlnére, féllyére, és ¿inthe 

löségére nézve hasonlö а' Sbhoz; nagy hajlama van jeéedzeìii; 
nagyobb hönek kitéve sárgás füstök eregetése кат: -—те11уе1‹ 
fényes cseppekbe siirödnek -- elilló; légen megöntve, meg 
gyúl, és sürii, savanyú füst eregelése közlt kék, szélén 
рейд zöld lánggal elég, mi alatt Te0’vá толк. — На Se 
tarlalmú volt, úgy elégósénél так szagot` ereget. — Hi 
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deg, tömény S03ba szép biborveres szinnel olvad,- melly ol 
vadékábúl H0 61161 16 csapatik; — N05ba is olvad. 

lracssav = Тедигфв Säure == Acidum tellurosum 
—- Vjele: ТеО’. 

Ez az Tenak 16де111 е16д6561161 támad.' - Szintelen, 
könnyen önthelö, 65 vizben olvadhatlan por. С1Н11а111 olva-e 
dékából S0, 61161 52111 Te csapaiik le'sötét barna per képibe. 

ll'sav = Tellursà'nre: Acidum lellurz'cum--VjeleI 
TC03. 

Kélféle állapotú ismertetik; egyik vizbe olvad, és je 
githetö; — а’ másik vizbe olvadatlan, 561да tömeget képez. 

катя-за‘; = Тедигшаз’игдцдёйтв = Acidum hy 
drotellurz'cum. —- Vjele: ТеН. —-— KBVêSSé iSmel‘BteS. 

Kén - Swefel - Sulfur. 

.lele S. Parány száma: 16._ 
Ellïfá'lle. . 
A’ S а’ 16111165261 mind három országába találta'tik; leg 

bövebben az ásványországba; 65 pediy v. magán feliengül‘t 
állopotba a’ tiizhányó hegyek közelébe; —- v. mint por esa-v 
padék a’ kénes fürdökbe; --- v. fémekkel; p. 0. Fe, Си,’ Zn, 
és több másokkal együlve; `-- v. mint S02, 65 S03 а’ 1112 
116пу6 hegyek köriil , és Amerikának еду folyójában; --, v. 
mint S03 aljakkal egyesülve 56 formába. — А’ növény 0r 
szágba а’ növényi fehérnyében. --- Az 61161 01526д1›а pedig 
az állatek tojásaiban, а‘.1`е116111у611е , 65 а‘ 11у6111а. 

Elá'u'l/i'tu'r mo'llll. 

Megkivántató tiszlaságú S v. 111ад611 6110р016 Sböl, vagy 
S érezböl állitatik elö. — A’ magàn állapotúból йду: ha а’ 
1152161а1ап S a’ földes, és-köves részektöl törés által nagyeb 
hára megszabadittatolt , lepárlás álá vettetîk, mi еду hosszú 
kemenezèbe történik; -itt a’ S megömlik, 65 gözképibe 
теду által; olt megkeményedik, 65 apró pikkelyek 6161116 
ban а’ 526116 falaira tapad; а’ fölösleges, meg nem kemé-l 
nyedhelettS a’ szedö [alain 16 еду vizzel teltt edénybe свер 
peg; 62 megolvaszlatik , és mintákba öntetik. -- S 61621161 
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11611111: ha 1165’, 1116|1у 2 par. sböl, 65 1 par. Febòl un; 
megapritva sajátnemü görvegekbe hevitetik, mi àltal 1 par. 
S átpárol, a’ másik pedig a’ Feal mint SFe vlszamarad. 
A' nyert S ujonta hevitetik, 65 16521111 mint ke'/wirdq=Swe~ 
felblumen-:Flore: sulfurz's --- részinl mint Olvtidt S', п1611у 
mintákba öntetett, nyeretik. A’ görvegbe viszamaradtt sallak 
sziirke színü , földes részekkel kevertt, 65 111/161111611 = Вои 
дшф! :Sul/ur caballz'lmm -› neveztetìk. 

Tulajdouaz'. у 
A' kereskedéshe világos sárga, iz, 65 szagtalan „мама 

jö 616, (161256165 által sajátlagos szagot ereget, 1052 0612- 
162616; vizbe nem, langba, 65 AeObe nehezen, kénlaugba. 
illó, 65116161‘ olajokba, úgy szinte KO lúgba, SK, 65 S’0’+K0 
be 15 könnyen olvad. — К6111а11311ап1 olvadèkából Sterükben 
jegedzik; legen meggyújtva, kék lánggal fuldokló göz eregetéso 
köztt -- melly S02 — 610g; +108 C fokú hönek kitéve meg--l 
ömlik, 65 sárga folyadékot képez; `1160 foknál vereses, 
65 511111 1652; +250C foknál ismétfolyó lesz, 65 +316f0knál 
forr; Ha forrás után kihülni engedtétik, elöbb folyó, aztán 

, késöbb 1511161 Iágy, 65 elvégre kemény lesz; -- ha 
utóbbi lágy allapotába hideg vizbe öntetik, egy ideig lágy, 
nyúlós tömeget képez. — На +138() höfoknálmegömleszte-~ 
tik , 65 lassau kikülni engedtetik , felöl hártyával vonatik be; 
ha ezen hártya által szuratik, 65 а’ még folyó S rajta ki 
öntetik, széptö. v. oszlop idomújegeczek találtatnak az edény 
fenekén. 

Fertezve'nyez'. 
Fertezve szokott 1611111 а’ S, AsS‘el, ha As tartalmú «5r--V 

026111161116521111; — 6111101 narancs, v. sötét sárga színü -- 
а’ As felfödözhetö: ha a’ porrá dörzsölt S NHa el pálitatik, 
mellybe а’ ASS5 felolvad, a’ S ellenben nem; ha 62611 olva 
dékhoz ClH adatik, As jelenlêtében sárga csapadék támad, 
melly tovább kèmleltetik. — 'Vagyz eg-y öntötégelyben meg 
ömlesztetik N05+K0, 65 a’ gyanús Sbölegykevès belé vet--- 
161111 ‚ mi által az egész elpull’ad, 65 mint а’ S, mint а‘ As, 
Soavá, ¿S ASOsvá élenyüluek. melly savait а‘ jelenlévö KÓ’çl 
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egyesiilnck; K'ih‘rille ntán а‘ tömeg NOsba felolvasztalik, és 
az аптек а’ As kémszereîvel kémlelteti'k. 

Fertezvewlehet а’ S Seel, ez мы szinte narancs színe 
van а’ Snek. Ezt megtudni: ha а’ Snek -K0 lúgbaui fözése 
által sötét szinü maradèk támad, mel‘ly elégése'nél тете}; sza 
got детям. ‹ ' 

’i‘ìsztitott Içén. v. kimosott kénvix-ńg = 
Gcrciniqlcr Sirf/èl = Sulfìlr dcpurulum, F [ores sulfuric Zoli. 

A’ kereskedésbe elö forduló S virág mindég fertezve 
van S02 al, és S03 al; —- ekkor а” kêmlö papirra savanyúan 
hat, és ha nagyobb m'enyisêg van jelen, öszveragad. Ha az 
длины‘, és letöltött мы С1Н+Ва0 iölietik, csapadék tá 
mad, melly ha N05ba felolvad, S02,'ha pedig nem olvad, 
‘Еду S03 van ‚я‘ yvizbe. Y — 

Е’ végböl а‘ kereskedésbel'î S virág Иду meleg траты 
.viml мы; mosatik ki, -mig a' letsorgó viz а&quot; kémlö papiri; 
_nem vervssíti meg. 

- A’ “затеи &gt;S világos sárga, iz, és szagtalan fìnom 
port képez, melly а’ rúd S többi tulajdonival bir. 

A’ kereskcdèsbel-i S virág hamisitva szekott lennì 
“мы, ты megtudni: ha vizzel kevertetik, és pép támad, 
melly I festvényel kékké “ШК. 

Lecsapott ké“ = -Swc_fel/limlerselllug = Sul/iu' 
pruecipitalum. ' 

Ke’szite’xc. -Késziil: ha C02+K0börl CaOeli fözès által ké 
лет K0.lúgba annyi tisztitott S felolvasztatik, mennyi osali 
i‘özés által henne felolvad. Az штаммы: folyadékhoz 
addig adatìk feleresztett S03, mig csapadék támad, melly 
kimosva megszárìttatik. 

Vagy: ha 7 r.S03«1-Na0 зайти, 1r. szén porra] еду öntö 
tégelybe Ш óráíg égettetik. A’ nyert tömeg —— melly 803+ 
Naß, NaS‘, és C, -lepárolt vizbefelolvasztatik, és a' fönebbi 
módszcrént dolgoztatik meg. 

Vagy: ha 'KS3 vizbe òlvasztatìk, és az áiszivárogtatott 
«пушек а’ fönebbi mòd szerént leesapatik, ’s а‘ csapadék 
-ipimesatílc. 
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Jellema’. A’ lecsapott S sárgás l'ehér, v. szürkés siii-ga,l 
iz, és szag nélküli igen lìnom port képez, és a’ tisztitott Stöl 
egyedííl csekèly SH szaga által -— melly egészen ki nem mos 
ható --- külömbözik. ' 

Ha a’ kék kém papirl megveressiti, nincs jól kimosva a’ 
S03tòl. ’ 

A’ lecsapott S hamisitva szokoltlenni: CaOel, C0-.-as, és 
S03+Ca0el, és keményilövel; mellyeket kémszereì födöznek 
fel, ekkor nem lengül fel egészeu; néha M2031, tart- mi úgy 
jött belc, ha lecsapásához S03 helyett 4S03+K0+Al303 == 
timsó vétetett; ez nem lengül fel. 

A’ S minden elemckkel egyesül, a' ЕМ kivéve. 
Éleuuyeli Veggei. 
yÚjjubb idökben hat élennyeli ‘еще! ismerteltuek a’kénnek: 

S20’ = Alkénecssav == Acidum hyposulfurosum. 
S‘O5 .———= Ketted kénes alkénsav = Acidum hyposulfuricum 

bisulfuratum. 

S’O5 = Kèues alkénsav: Acidum hyposulfuricum sulfuratum. 
S02 == Kénecssav :s Acidum sulfurosum. 
S205 = Alkénsav = Acidum hyposulfuricum. 
S03 = Kéusav = Acidum sulfuricum. 

Alkénecssav, :: Падение/Ну‘! Sů'ure == Acidum 
Íiyposulfuramm. Vegyjele = S202. 

Kekzül: ha szin Zu S01ba olvasitatik; v. ha S gyenge 
K0 lúgba fözetik; v. ha 83K lég hatásának kitétetik. ’ 

CaOel, és Sr0el olvadó sókat képez; --- ha ezen aljak 
tól más erösebb sav által elválasztalik, S02ra, és Sre hom 
ЦК. — Az AgIt felolvasztja , e’ végett a’ Dagerealyphez Ваз: 
náltatik. l 

Kénecssav. =: Sweßigc Sů'urc == Acidum sulfi 
rosum.` Vegyjele: S01. _ 

Kepelddik a’ tiizhányó hegyekbe, ’s általjában а’ Suck 
legen, v. О gözbeni elégése által; —- továbbá Hg, Cu, és 
Agnek` augol SOsbani hevitése által; -- v. ha S tömény S0; 
ha Вечный: , és a’ kifejlödö S0, göz Hg fölött felfogatik. 

Tulajdouaz‘. Közhömérséknél gözképü , uyomás, és erös 
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hîůeg âllal ахопЬап csepp f0lyůvá1folyo' ke'uecnav = 1li/incl 
ge яиц/Ц‘): Sà'urc = Acidum :ulfìirotum liquidata, _ `Wil- 
toztatható test, melly a’ legen viznek magálba` szivzisa által 
fehér füstöket ereget; ögö Shez hasonlö szúrös, és fojtós 
szagú, és undor , savanyú 1211. Sem égèsre, sem 101011205 
re nem alkalmas. A’ kék növény nedveket, és kém papirt 
megveressiti; az êletmüves testeket elhalványitja, mellyeknek 
színe ismét megjön. -- Az Ohez nagy rokonsággal viseltetîk, 
e’ vègböl a’ fém élcgeket elhontja, és S03vá válîk. A’ viztöl 
magy rokonsággal elhörpöltetik, és képezi: a’ vizes шест. 
vat, = Wà’striqe ‚тег/{фа Säure z Acidum sulfuroeum 
aquosum. - А’ viztelen S02 elpárlása által olly hideget hoz 
elö, hogy a’ Hg megkeme'nyedîk, és maga a’ S02 еду pely 
hes lömeget kèpez. 

A’ S02 aljakkal adja: а‘ lae'uecsavae xo’Ã-at = Swejliqlau 
ra Salze = Salia sul/umm, v. Sulfitex. -- На ezen Sök 
SOaal megnedvesíteltnek, S02 замка: saját szagával, és pezs 
gés köztt eleresztîk; továbbá ClBa, v. BaO olvadékával fe 
hér csapadékot adnak, melly NOâba felo1vad,mi által a’ SOßvas 
sôktól külömböznek. --- A’ S02, N03, v. N05` által S03vá 
ólenyül, ezen alapszîk az angel S03 készîtése. -A’ vizes S02 
Cl által S03ra , és ClHra bomlîk; — SHal sárgás csapadèk 
által St vállit le. A’ S02assök majdminden savakkal elbontattnak, 

Alkénsav. = Uuterxwejèlsûure = Acidum hypo 
шут-шт. = Vegyjele: S’05. 

Ke'sziteise. Еду üvegbe, melly vizzel fölkevertt Mnügt 
tart, S02 göz vezelletik; — kerülnî kell а‘ felhevülést, kü 
lömben S03 támad; --- a’ folyadék álszivárogtatik, ès addig, 
adatik hozzá SBa, még csapadék támad; a’ folyadék szivár 
által elkülönìtelik а’ csapadéklól, elpárologlatik , és jegitetik. 
A’ támadt jegeezek ujonti jegìtés által megtisztilattnak, lepá 
rolt vizbe felolvasztatlnak , és S0, által lecsapatìk a’ ВаО , az 
olvadékba pedig az S20s marad felolvadva, melly légkirekesz~ 
telt helyen elpároltatik --- Ha jobban tömitetik, SOßra, és 
SOzra homlik; mire nézve S02ból, ès SOi‘ból áll. . 

Ha а’ BaO lecsapásához szabad S03 helyelt, S0»+Na0 
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“так; úgy: S03+Ba0, Á.és‘S’()‘4.Na0 támadnak;'ez ulóbbi 
szivár által elkülönitetik a’ csapadéktòl , és jegitésállal meg»&gt; 
lisltl'tatik. ‘ ‘ ы 

Tua/umm'. Бит, szagtalan, savanyů, égetö izü folya~ 
dek. Hideg légbe kitéve, 0i von magához, és SOsvá ‘$110 
zik; f- nagyobb hönek kitéve, S02ra, és SOara bcmlik. Al 
jakkàl: alke'usuvat to'Ã‘al: Uulerswrjëlsaure Salze: Suh'a 
Í/ypoml/ìzríca, v. Ãyposu‘lfnlfs --.- ád; BaOel рейд; egy 0l 
vadó sót. ’— S03 által szabaddá lesz, és pezsgés közil гс]? 
lödik ki. ` 

Kënsav. = Swrjèlsá'ure = Acidum шут-Есть — 
Vegyjele: S03. 

Elly-cm. Àmerikába @gy — ‚мы/ждём = ma de ш’ 
maigre — nevezelt folyóban , -- melly forrását tüzhányó he. 
gyekböl nyeri —- szabadqn; egyébbkénl aljakkal, föleg‘CaO, 
ВаО, és MgOel találtatik egyesiilve, és igen böven a’ ter-K 
mélszetbe. 

шумит _a’ S03nak további élenyülése által. 
‘Ним-(„пай kénsav. :s Wusœrhïlliqe Swef 

fëÍxfï/zre = Acidum сити-{отл Ílyrlratz'cum. т A’ I_(e‘l'eSkB 
désbe kélféle jó elö; l1.m. angel, és çza's: Íae'nsac, 

Szàsz — v. fústölgö kénsav. = Sächsische, 
oder Nord/uïuxer [Малый/те, Vz’lrz'olò‘hl = Acidum .ml/ì: 
rz'cum Saxom'cum _, (Леит V мы’. — vegyjele: 2S03+H0. 

Keíezíle’se. Gyárakba nagyba következökèp készlil: --.- 
S03+Fe0fAqu. légen heviletik, mi áital jegedzés ïvizét el 
‘авт, és átváltozik а’ FeO, моде; ez nagy kálhákba, ’s 
agyag görvegekbe lepárlàs' alá пашет‘, mi ‘та! a’ S03 sza-_ 
baddá válik, átpárol, ’s а’ szedöbe lévö vizzel egyesül; а’ 
Fe203 pedig а’ görvegbe vissza marad, esekély menyiségübon-f 
ЪаЦап -l-Fegogßl. 

Tubi/'demi'. Sötét barna, olaj töménysègñ, szúrós , sa 
vanyú szagú, és égeti‘, savanyú izü folyadék; -- légen fe 
bér fústöket ereget, minthogy annak vizével egyesiil, és S031 
H0et képez. Nagyon érzékenyen hat a’ kék növény nedvekrc_ 
Az élelmiives tesieket è_riilet perezében megfeketili, ‚г шт’ 
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Воду azoknak vìzèt magálmz vonja, és Ct hágy vîssza. 0l, 
foknál jegeczekbe áll öszve. — Vizzel ладу rokonsággal , 
pezsgés köztt, hö nagyobbodása, és térime kissebhülése köztt 
keverödîk, ennél Роща vigyázattal kell keverni. Langgal 
szintúgy heviilés közt egyesül, és 2S03+Ae0t hoz elö, &gt;Az 
indigöt kék szinnel olvasztja fel, -- Gyenge hevitésnél HOte 
len S03at ád, mlnthogy 2 par. SC3, еду par, vizzel van 
egyesiilve. ' -&quot; 

Angol kénsa'v. Euqlis‘clze Swefèlsů'ure :s Aci 
dum mlfuricum auglicauum. —- Vegyjele: SOM-H0. 

Minthogy Snek legen, v. О gözbenl elégése мы esak 
S02 képelödik , ‘ем: egy olly test kivántatik meg, melly ké 
pes а’ S0«„~t S03vá таможни‘! Oáta adása általl‘lly test kettö 
van: a' N02. és az Pt tapló. 

Kn'pelâdeke. Ha S03 göz, és lég boesáttatik tüzesitett 
Pt tapló fclett, ez utóbbi a’ S02nak а’ lég О veli egyesülését 
eszközli, és SOßvá változtatja. _Más illy élenyitö test а’‚ N02 
melly légen NOßvá штык, és а’ jelenlévö AS0211ak ezen 1 
par. 0ét átadja, és SOsvá változtatja; a' N02 ismét. NOßvá 
élenyül, ’s й] menyiségü S02nak adja át Onyét. --=- Ezeu а1ар-‹ 

Y szik az angel S03 készitése. 
Erre nézve az e ezélra készültt kemeuozèkbe S, és N054» 

K0 égettetnek , а’ kifejlö S02 göz olom kamarákha vezettetik, 
hol az egyszerre átment ПО; által а’ föuebb megirt módon 
SOsvá élenyül, az, — egymás edényliöl- oda vezetett НО 
gözzel S03+H0gyé egyesül, és az olom kamara alján öszve 
душ, honnét esapon leeresztetik. --- Ha а’ kamrába lévö leg 
minden Oét elvesztette, megújitatik. Ekkèp esekély NO2 nagy 
menyisègü S02t képes S03vá változtattni. Az ekkép nyert sav 
elpárolás által еду rész vìzétöl megszabaditatik, 

Minthogy pedig а’ kereskedésbeli sav sok idegen része 
ket tart, szükséges azoktól gyógyhas'zonra megtiszti'tani uj0n-~l 
ti lepárlás által; ez által nyeretik: a' 

тьма kénsav, v. tiszta штампа]. :s 
Reine Smq/klxfiure = Acidum sul/uricum ритм, Ulea/a 
Vilrioli parma. ' 
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Ennek készitése nagy vîgyázatot kivá'n, mivel hevitésé 
nél, 65 lepárlásánál а’ felolvadva volt idegen részek а’ görveg 
aljára szálnak, 65 16526111161111 fözés történik, mi által a’ görveg 
nyaka, v. alja elpattan. --- A’ lepárlottnak elsö, 65 utósó ré 
sze nem használható , egyedül а‘ középsö rész. 

Tulajllonai az fmyol ke'usavnalc. VÍZ SZÍnů, „Olaj 1б111611у 
sègů, szagtalan, savanyú izü folyadék. Ha barnás, 52611116 
vált életmiives testeket tart magában. Légen nem füstöl, de 
hevitve fehér gözöket ereget. —- Vizzel pezsgés nélkül, de hö 
nagyohbodása között minden arányba egyesiil; söt maga is szí 
n’ légböl vizet. ----_ Az életmůves testeket szintúgy 52611116 vál 
toztatja, mint a' szász S03. - 

тьма fcleresztett kénsav, r.: Reine ocr 
dihmte SMe/èln'iurs =: Acidum mljìlricam diluium purum. 

11616111.- 11а egy rész tiszta tömény S03, 6 rósz lepárolt 
vìzbe apródónként csepegtetik, 65 öszvekevertetik. 

Jellema’. Viz színii, szin, és szagtalan, igen savanyú ízíi 
folyadék, nem égetö, az életmiives testeket nem változtatja 
szénné, hevitve minden maradék 116111111 elpárol, és vizzel hö 
nagyohbodása 116111111 minden arányba keverhetö. Egyébbként 
a' tömény S03 vegytani tulajdonival bir. 

Mind két nemü S0 használtatik ollyas testek kiszáritásá-» 
ra, mellyek nagyohb höhe, v. legen változást szenvednek; e’ 
ve'gre üveg harang alá tétetik egy percellán csészébe а’ S03, 
65 fölibe a’ szárîtandö szer. -- Minden savak között legerösebb, 
's nedves 111011 minden más savakat ki üz egyesüléseiböl; al 
jakkal adja: a’ Ã'c'luaval so'llat, = Swejèlmurc Salze = Sah'a 
sul/brim, v. eri/fates, — ésleghiztosabb kémszere a’BaOnek, 
mellyel fehér esapadékot ---- melly N05ba nem olvad -ß- ád. 
Több fémek, példáúl a' Cu fözés között elbontják, minthogy 
egy rész Ovel fém élegekkéI egyesülnek. -f A’ S03 fel olvaszt 
kevés menyiségü St, 65 ekkor 11611, zöld, v. hama színü. -'-- 
Vizzel keverve kisebb 161111161 foglal el; p. o. ha egy meszelnyi 
S03, 65 ugyan annyi H0 öszekevertetnek, nem lesz belöle 2 
meszely,hanem csak 1'/3 meszely folyadék; a’ viz t. i. tömöttebh 
1csz,«~-innétmagyarázható meg a' hö kifejhése öszekeverésénél. 
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‹ &quot; A’ SOaás sók szénnel való égetés közben elbomlanak, Oeg 
` ßlvesztik, éS ke'uegelike'változnak. 

‘Fertezve’uyei a’ ай‘: Ãe'nsavuak. _'- Élelmůves teslekkel, 
mellyek szénné váltak, többnyire van tisztátlanitva, ezt bar 
na szine mutatja meg; -- Seel, ez az érczekböl jött hele; ha 
H061 feleresztetik, veres pelyhekbe leesik a’ Se, mellyek izzó 
szènre vettetve, retek szagot gerjesztenek. -- Továbbá Cuel, 
és Feal forlezve lehet az edényektöl'; az illy S03 Pt lemezen 
elpároltatik, a’ maradék feleresztett ClHba olvasztatik, és Fern 
CfyKîel, Cure pedig NH’el kémleltetik, az eléö sötét, az utóbbi 
szép világcs kék szinben válik le. --- As03al, mi a’ S érczek 
böl keriilt hele; ekkor feleresztetik а’ S0, vizzel, és SH eresz 
tetik hele, ha tiszta volt a’ S03, úgy sárgás fehér, ha As tar 
talmú volt, akkor czitrom sárga por csapadék támud, melly 
NHshe felolvad, az elsö nem, --- elvégre S02, ez készités'énél 
támadt.; és SI1 által fedeztetik fel. 

If‘erlezve’nyez’ az angel мышь-Е: fertezve szokott 
lenni S03+K0, CaO, MgO, és Alzo’el, mellyek a’ készité@ 
séhez használt kútviztöl származnak; -— a’ SON-K0 néha 
száudékosan is adatik hozzá uagyobb fajsúlya végett; az illy 
S03 Pt táblán elpároltatik, ’s a' maradék a' nevezett fémekre 
kémleltetik. -- A’ A1203 az edényektöl , mellyekbe tartatik, ke» 
rül belé. --- S03+Pb0el az 010111 kamráktól, ezt könnyü fel 
födözni, ha t. i. а’ 803 nagyon feleresztetik vizzel, magától 
is leesik az Pb0, és COHKO hozzá adása által fehér csapa 
dék támad. —- ЫО5а1, ezt S03+Fe0 olvadék fedezi fel; ha az 
illy S03 lepàrlás alá vettetik, a’ szedöbe feleresztett K0lúg té 
так, a’ folyadék szárazig elpároltatik, és tüzre vettetik: el-- 
pull’ad. -- Clllal, ha a’ NON-K0 KCl tartalmů volt, ezt ПОД. 
AgOel; — Seel, ezt a’ fönebbi mód szerént födözhetni fel. - 
Elvégre AsOaal, а’ S érczektöl, ezt kémszerei mutatják meg; -- 
és S02 mellyet SH fehéres csapadék által födöz fel. 

A’ 50.»` szabad állapolba mindég viztartalmú :ke’mav va' 
жду; = Swejèlaů'urc Hgdrat = Hydra# acidi штаты- -—— 
Eddig három vizegyei ismertetnek a’ S03nak: l 

2 h. é. S03, és еду h` é. H0 :Sza'sz ke'mav=2S0z4-H0 
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i h. 0. S03, 05 egy 11. 0.1102.а Augolkeiuav :SOHIÍÜI 
l l h. è. S03, éS kêt ll. Ó. H0 l: Кв? vizegyů Äe'm'av :j 

S03 + 2H0. 
Lehel mindazáltal viz nélkiilit is elö állílani. 

&quot;iztelen kénsav, v. Jégolaj.: Шали/„Ее 
swejelta'ure, Eis-ò‘Í/t = Acidum suljìlricum auliydrum , 0Ie-' 
um glaciale. —- Vegyjele: S01. 

Ke’szile’ae. Tetszés 520101111 menyiségü füstölgö S0, еду 
ílveg görvegbe ujontilepárlás alá 101101111 igen gyengehönél; —— 
02 által azi par 112101011 5а1 âlpárol, ’s a&quot; jéggel körülvelt 
szedöbe fehér, selyem fényii, és lö idomú jegeczekbe ösz-' 
veáll. -- De a’ 11011105 soká ne folytaltassèk, külömben vi-' 
zes sav is àtpáról. . 

Tulajdouai. Fényes, pehely forma, nyńló, és 1101102011 
vágható'jegeczeket képez. Légen fehér sün'i, 05 fojtós füs-y 
töket ereget, és nedůt sziván magába a’ légböl, füstölgö S03ra 
folyik szét; legnagyobb mértékbe égetö, 05 1101110 az élelmů-J 
ves teslekre nézve. Vizbe legnagyobb rokonsággal pezsgés, 05 
110111105 köztt olvad; A’ többi tulajdonokba a’ S03 löbbi fa 
jaìval meg egyezik. 

Veyyei и’ lae'uuek a: elemckâel‘ 
A’ S, a' Flt kivéve, minden elemekkel egyesül. ---- Nem 

fêmekkel egyesülve láe'ucgelaet = S14/_fide ; fémekkel детств 
Ад! :_- Sutfureta képez; 05 pedig: а’ S nagyobb arányában 
felke'uecseA-el = Fermi/aride; a’ S kissebb arányában pedig 
allie'uccteket = Prolfuride. -- A’ kèn'egek egyesülnek а’ 
kénecsekkel v. kénaljakkal , 05 ke’uso’kaz = Swefelsalze 1102 
nak elö; р. 0. SbS“+SNa; továbbá a’ SH vegyeî a’ fém ké 
necsekkel, mellyekben a’ SH, sav, a’ 10111 11011005 pedig alj 
szerepét viszì; р. 0. SH+NaS. 

Ha S, K0, NaO, v. CaOel öszvejön, 02 utöbbiaknak 
еду 10520 elbomlik; a’ S еду 10520 az elbomlolt l‘éméleg 1010 
jèvcl kénecset, más 10520 pedigr a’ l‘óm éleg Ovel S savat ké 
pez, melly 111011111 а’ 1`0п1 éleg bontallan részével sòvá еде-1 
sul. A' hö kissebb, v. nagyohb foka 52010111 szegènyebb, v. 
cúsàbb О 1аг1а111111 sav képelödik. Példáúl: ha S K0 lúgba 
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fözeiik, 28K; es S’0’+K0 támad. Ha pedig S K0_+H0, v. 
C0-.»+l\'0e`l elv‘aysztatik: 3K8,- és S03+K0 képelödik; és ha 
nagyobb I_neuyiségii S basználtatik, úgy felsöbb arányú ké 
nees nyeretik; u..m. KS2',- KS’, КВ‘, v. KS‘.; На tehát K0 
lúgba annyi S olvaksztatik, merinyit a’ lúg olva'szlani képes; 
— v. ha AK0+H0, v. 1102+110 nagy meu'yi'ségů Sel elvasz~ 
1:11111_:_К$5 штаб; Ёёт kénec's továbbá иду is nyeretik,- ha 
SOHKO, v. NaO szénnel égettetik. — На a’ kèneesekre fel 
eresztett О; v. H1 savak töltetnek, elbo'ntatnak , féméleg 
l. i. melly az éleny savval egyesül , és SH támad; v. SH, а’ 
fém pedig a’ sôkëpzö testtel egyesül. Minêl nag'yobb arányů 
fém kénecs vëlelik, annâl nagyobb menyisëgü S válik le. Y 

A’ S a’ Hel két arányba, ’s csak közvellen uton egyesiil. 
Köllkéhecssav. = Sw'efelwassërslof, Hydrotlìi 

ausli'urs -== Acidum llydrol/ziouicum, Hydrogem'um sul/uca* 
(um. --'- Vegyjèleí SH. 

Kéjaelâde’w. A’ termêsîetbe nágy menyiségii SH képe 
lödik а’ S forrásokba, 1101 szabadon, és aljakkal egyesülve 
lélezik; továbbá olly helyelien, 1101 fehérnye, v. S tartalmú 
életmiives anyagck rothadásba átmennek; innét gyakori az 
álló lavakban , és más tisztátalan helyeken. 

Miitermileg kéti‘éle idomban állitatik elö: mint gözképü, 
és mint folyó 11б1111ё11е055а&quot;в 

Gözképl'i könkénecssav. d: Gasfá‘rmiqe Hy 
drolliionslïure = Acidum ñydrollziouicum gaqfoŕme. 

Ke’xzííl.- ha Ka, Ca, Fe, v.-SbS egy üvegbe 101121052 
им S03', vi ClHval leöntetik, ’s a’ kifejlödö göz meleg viz 
alaLt fell‘ogatik. 

` Tulajdouaz’. Szintelen, öszvehůzô savanyů izíi , és tu 
lajdon záp szagú göz. Nagy nyomás által , és hidegbe 52111 
telen, illékdny folyadékká válik. Legen vereskék lánggal, 
HO, és S0, képelödése, és' S levállitása mellett elég; de 
más testek égését, v’s а’ lehellêst nem mozditja elö. О gözzel 
keverve, durr gözt hoz elö; а’ kék kémlö papirt megvál 
toztatja. Olly aljakkal, mellyek Oket erösen tarlják, Амма 
suvas ‘Ми! = Hydrolìliousuure Salze = Sulia hydrotlu'o 
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„дм, v. лимита” —— aikai. A' rem éiegek nagyobb 
részével ellenben fém kénecset, és НО: képez; minthogy 
pedig bizonyos fémeket bîzonvos folyadékokböl, és saját 
szinben csapp le; innét а’ SHhozi viseletök szerént ne'gy 
osztályra osztattnak a’ fémek. -— Cl, I, és Br által elbouta 
tik, Cl, I, v. BrH sav képelödik, és S'leválik; nem kü 

' lömben О savak által is. —- УШЫ nagy rokonsággal elhör 
pöltetik _úgy, Воду 1 tér. H0 3 tér. SHt hörpöl el; ekkép 
nyeretik: а’ 

Cseppfolyó könkénecssav. = Тгор/бафйг 
nyc Hydrothiomú‘ure = Acidum Ítydrotůiom'cum aquaeum, 
v. Agua Ãydrothiouata. 

Kefszůl.- ha a’ i'önebbi SH göz hideg vizbe vezettetik , 
mind addi'g, Vmig attöl elhö‘rpöltetik. Ez, а’ göznek ízével, sza«-' 
gával, és töhbi tulajdonival hiró, szintelen folyadék, melly 
hevités által minden SII gözt elereszt, es lég гей hatása által 
St vállit le, 

Fertezve’nyez'. Fertezve lehet Hel, ha a’ FeS nem voit 
tökéletessen Sel telitve; ezt meg tudni, ha а’ folyadék K0 
lúggal rázatik еду üvegbe, és а' felöl lebegö lég meggyújtva 
¿S büz nélkül elég. т- ClHal, ha dárd kéneoshöli készitésé 
diez ClH használtatott, ezt N05+Ag0 fedezi fel; de a’ esa 
padêknak, hogy az egyszerre levált AgStöl megkülömböztet 
liessen , többecskének kell lenni. 
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 _ divöR asátz’solef‘ ’e kenkeméf~ ’а HS itnáre .löbtetniket ____-*mm  

 I. osztály. II- 09111111’- 1n, osztàly, _ Iv. osztály. Наташу = K Y Horgarzy = Zn 161161611 Ércng = Р1 161161611 Шт‘шу :l Pb fßketén Sri/hwy = Na Vas = Fe mint vasélecs А = ’ - __ \ v Lawn!! = Ы = Feo ‘акта rang Au feketen Ezusl __ Ag 161161611 Da’rdany = Sh narancs színben Mir'euy = АЗ akár mini;  30sA ráka tnim 50sA _ nav ,116161` gednim -izc !!nagaH = gH ah ogH  mort nágrásVas = F6 ha mint vas Hr’gmiy = Hg ha Hg’O eleg = F6203 van je ‚ __ len elöbb S válik le Sil/yam! ——— Ba aztá’n mint vas 61605 г: Везгеиу I: Mg F60 feketén Timzmy. ‚т: А1 mini, 11тё- Cselcny = Mn 1651 Szl'n leg = A1203 feheren ben Festeny = Cr mint feSt- ,113mg = Ni feketén ‚ __ 2 .. eleg '——' Cr O3 zolden каналу == СО feketén ‘i’ Festeny = Cr mint Sav ‚ ‚ . .  ,men hhöle -1116161у11616 A lannoz‘âteïê’ìlsìltiglaìì'ŕlS kitet ,eggele s’ rekka ’zelden. Me'szcny == Ga 
I’irany := Si' kelén  ' ` 'k hh;touq& f 1 'tОтту z: Sn ha Sno van Tell, @S0 616 en  116161` 56161161 nánrab yneneK = iB nétekef O'mmy = Sn ha mint SnO2 3353.3@ = Cu feketén  nav ,nelej 116161161 A .

Kadany :_: Cd fekelén  nav ,nelej lannoza v-ef  nav ,nelej bböle '-ehef
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Minthogy а’ SH kiilömbfèlekép hat a’ fem `elegehrc, e’ 
tekintetböl négy osztály'ba soroltallák а’ fémek: 

Az I. osztályhoz azon 16111 élegek soròltatu‘ak, mellyekkel 
a’ SH semmi köriilmények között nem ád csapadékot, v. 111! 
16 15 csapatnak, nem mint Fëml'eênecsek, hanem mint 16111 éle-- 
gek csapatnak le. 

A’ II. oszlályhoz tartoznak azok, mellyekkela’ SH egye»l 
diil égvényes fol-yadèkokba ád csapadékot. 

A' 111. osztálybeliek egyedul savanyu folyadékokba esa? 
paìnali le а’ SH által 

A’ IV. osztályhoz tartozók elvégre a’ Sliai mlnden köriil 
` r mények közölt, azaz mint égvényes mint savanyú olvadékok 

ha lecsapatnak. 
A’ fem élegek olvadékainak savitásához'ClH, ègvényessé' 

tételökre pedig NH' használtatik. -—— A’ kómléshez hevenyébc‘ 
készült SH vélessék. 

Miért némelly fémek egyedül égvényes folyadékokból csa 
patnak le a’ SH által, annak oka az: mivel a’ szabaddá vált 
sav a’ fém kénecset elbontja , ezért adatik hozzá más alj, hogy 
magát azzal öszeköthesse; p. о. ha S03+Fe0 olvadékáb'a» SH 
adatik; SFe, 65 H0 képül, 65 а’ S0, szaba'ddá lesz, melly a' 
SFet ismét elbontja; de ha NHs van jelen, akkorazzal egyesül. 

Ногу 1511161 más fémek esnpán savanyú folyadékokból 
csapatnak le a’ SH által, onnét van mivel a’ képültfém kénecs 
а’ jelßlllévö szabad aljba felolvad. 

Hahnemann px-óbanedve, v. Savas könv 
kéllecssav. _T: Hahnemann: Probeßüuiqlŕeit = Liquor' 
probaloriuel Над/штаты’, V. Acidum hydrolhiouicum acidum. 

Ez nem egyébb, mint 'viztöl elhörpölt SH, melly 111695261 
had borkösavat tart magában; de ez mint kémszer nem hasz 
nálható, kivéve, ha Fe volnaf' jelen Pbal eggyiitt, ekkor a.’ 
001116511‘ а’ 16061 = imac», а’ su pedig а2 PbOel = 
SPbt ád. ‚ ` 

Kekzül.- ha CaS, és borkösav egy bedugott üvegbe le 
pàrolt vizzel rázatnak, azután a’ tiszta folyadék a’ ï-|-C210röl 
ßgymá‘s üvegbe letöltetik, mellybe szabad borkösav van. 
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Fördöbc való könke'necsnedv n амм 
wauerstoßßüniqkeit zum Bade = Liquor llydrosut/urm 
Ист pro balneo. 

Ez az elöbbilöl сев!‘ sárgás szine, es szabad borkösav 
hiánya állal külömbözik. 

Könkéneg» v. kénkönecs - sav = Hydra/.io 
nige Зайди: L: Acidum hydrolhiouosum _ Vjele: H55. 

кем‘.- he KS3, v. KS’s olvadéka ClHba штык; _ v. 
ha a’llevált S készìtése'nél а’ sav hirlelen adatolt a’ KS3 
olvadékába. ` 

Tutu/'douai'. Sárgás, olajl’orma, kellemetlen S, és rob 
hadl tojás büzů, ’s undor keserů, és csípös {ай l‘olyadék, 
viznél nehezebb; _ igen kîterjedékeny, és nem állandó, 
mivel rövid, v. hoszú idö múlva SHra, és Sre bomlik, те!!! 
ЩбЬЫ igen “пот jegeczes poralakba kiválik az edény aliára. 

Rereny -- Selen - Selenium. 
Jele: Se. Р. száma: 40. 

Eldjò'tte. 
A’ természelbe igen ritkán, és kis menyîségbe jö elö 

némely Au, Ag, Cu, és Pb, de leginkább S érczekhe; inné! 
gyakran találtatik a’ Sbe, söt a’ S03ba is, melly az illy` 
Sböl készült. f ' 

Ke'rzileìc. 

Se tartalmú Sböl kész'ůl: ha a’ S K0 lúgba olvasztalik, 
és az „навек legen -állandöan állani hagyatlik, ez által = 
$’О’+КО kêpelödik, és Se leválik; _ v.ha а‘ S 8 LMnOz elv 

‚Нашей!‘ egy görvegbe,l mi мы MnSe, S03, és SeOg képůl, 
' ez utöbbí a’ S03 атм _ melly S03 vá válik _ elveszti 0 ét, 

¿s mint szin Se fellengül. 
A’ szász S03 többnyire Se lartalmú; és pedig v. mint 

szin Se van felolvadva a’ S03 ba, _ ekkor a’ S03 &quot;Клен 
feleresztése után mint verespor fenékre szál; _ v. mint Se03, 
ekkor elöbb S03al, v. S’Cel kell élenyteleniteni, azután vizzel 
felereszteni а’ savat, akker veres por képibe leválik, mint 
hogy csak tömény S03ba olvad. 

¿o 
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Tulajdonni. 
Közhömérséknél szilárd, &quot;010111 52111110, megtörve veras 

színü, fémfényii, szag, 05 12101011 1051; fellengités által je 
gedzik; —- lègen égetve, áthatò 101011 szagot gerjeszt —— in 
nét: Reteny neve; — melly szag egy göznek - a’ 5010 па11 
—- tulajdonitható, ’s melly szagâltal а’ Se jelentétét 101101 
megludni az érczekbe, ha forrasz esö 01011 hevitetik. --- Rosz 
hö, 05 berz vezetô. 
' Onyeli vegyei egyarányüak а‘ S, Onyeli vegyeivel. I 

Betêcssav = Seleuiqe Säure :Acidum celenotum. 
—- Vjele: Se02. _ 

Kepuödik а’ Snek légeni elégése, nem kiilömben N0 
bani felolvasztása által. -— 82111101011, 1011011$111101б 101111011 
jegedzik, melly `108002011 vizben olvadök, 05 ezen olvadéká 
ból S02 állal mint szín Se veres poralakba lecsapatik. 

Betsav =_ .Sele/:Säure: Acidum sclcuicum --- Vjele: 
S603. ` 

A’ S03 készitésénél, — 11а а’ S Se tartalmú `vólt — 110— 
pelödik. -Ha viztelen állapotba van, a’ S03 1102 igen hasonló, 
nagyon savanyú, nehéz foly‘adék. ClHali hevités által Cl ki- _ 
fejlèse közölt $002 vá változik. 

ветками :_: Selenwasserslqß‘ärïure = Acidum 
ñydroselem'cum ’-— Vjele: SeH. -— А’ SH gôzbez hasonlô, igen 
mérges göz. 

Villauy - Phosphoŕ- Phospherus. 
Jele: P. Parány száma: 31,5. 
Elé')'ötte« 
A’ 10111105201110 -— az ember agyát kivéve --- magán álla 

I potba nem találtatik, hanem más testekkel, leginkább Oel egye 
siilve' mint P05; ez ismèt- aljakkál sókat képezve -— а’ 101‘ 
11105201 mind három országában. — És pedig az ásványoŕ 
szágba Ca, Fe, 05 Р11001; — а’ növény országba KOel 
vegyülve a’ fehêrnyébe, 05 110105205 gyiimöltsök hèjjába; —‹ 
az állatosszá’gba eivégre CaOel egyesülve az 01111115 állatok 
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esontjaìnak nagyobb rêszét teszi; Юге! `pedig, és Naûel 
; а‘ liúgyba, verbe, és izmokba jö elö, 

K eífzile'smöda. 

Az austriaì gyögyszertár szerént fehêrré égetett, és- 
porrà törtemlös állatok csontjai kö, v. fa edênyben feleresz 
мы 808211 felkeverteltnek; 24 öraì pállitás után a’ felyadék 
lesziir’etik, ès a’ maradék fa köztt kisajtoltatik. A’ nyert Го 
iyadék köedénybe mézsüriiségig elpároltatik, átsziiretik, és 
clegendö menyisëgi'i hevenyébe égetett, és porrá törtt szén 
.nel Cu edènybe tèsztává gyuratik, ’s ez дышит: erösbi 
шеи hönél kiszárittatik. -- A’ száraz, és porrà dörzsült tömeg 
еду agyaggal körülvett kögörvegbe hozatik, ès может 
egész a’ feliér izzásig erösbitett höuél mind addig pároltatik, 
mig C0, ès PH3 gözök áltmennelr, A’ szedöbe lêvö P, forrö 
viz alatt folyövá tétetik, és kecske börön átnyomva kis 
csövekbe hozatik, és сие!‘ lepárolt viz alatt tartattnak. 

Az égetettesontok helyett P05+2Pb0 —- melly a’ húgy 
пак valamelly PbOes sóvali lecsapása által készült -is 
használtathatik. 

Gyárakba következökép készůl a’ villany: feketévé ége 
telt, és porrà tört csontok linom kovakövel, es kevés fa 
szénnel kevertettnek, ’s a’ fönebbi möd szerént lepárlás ай 
vettettuek. 

Tulajdouai. 
A’ kereskedésbe toll vastagságú, áttetszö rudakba jö elö; ‘ 

fehér, v. Vsárga porosz gyanta 4sziniì, zsir fényü; közhömér-I 
séknèl viasz lágyságú, és késsel щит, hidegbe ellenben 
törékeny; légen fehér, foghagymaszagú, sötétbe zöldes fehér 
’világitó gözöket ereget, mellyek savanyúan папы‘, és P03-, 
Avat adnak; {хе fanyar, csipös. A+42 C.. foknál megömlik, 
+103 C foknál gözöket ereget, `1.288 C foknál pedig forr,&gt; és 
-szinteleu fiistté válik; ha esendessen meghütetik, közhömér 
séknél órákig is folyò marad; de ha megmozditatik, hamar 
megkeményedik. .- Világosságnak kitéve, veres hártyával 
vonatik be, —— теПу talán P20. -- Ha egy égö test вашем 
hozatìk, meggyúl, és erös fehér füst eregetése köztt-melly 
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vizlelen P03 --~ eleg: mellette egy barnaveres kereg -- P10 
--- marad visza. --- Igen kis dörzsöles, és mersekelt mele 
gites, söt ha töhb rudak egylnáson l’ekszenek is, meggyúl; 
ezert vlgyázva kell vele bánni. -— Vizbe nem olvad, mind 
azáltal ha a' viz, mellyben штык, leggel érintethe van, fe-e 
heres hártyával bevonatìk , ez P+H0 vilvizcgg/ = Phosphor 
—= Hydrat. -— Az illy viz sötétbe világit, es kis állatokat 
meg öl. Langba keveset, illó, es köver olajokba, ’s egenybe 
könnyebben, de kénlangba = S’C -f legkönnyebhen olvad, 
01vadékai foghagyma hůziiek, sötetben világltnak —- йппёс: 
_ vz'llany neve; -— könnyen elbontatnak, es N05+Ag0 0l-~ 
vadékáböl szin Agt válltnak le fekete pon kepibe. — На 
olvadekaihoz terpetin, rozmarin, v, cziti'om qlaj_adatìk, nem 
világitnak. 

Víllanyas ggd/Pik lçc'sgitc'emddu. 
21 lresz arabiai niezga porrà türve еду poreellán oseszebe 

elegendö menyisegü vizzel n_yákká kéizitetik; ehez csendes 
melegítes швы 5 resz P adatìk, es vigyázattal addig (Юн 
göltetik, mig а’ Р egeszen szetoszlott, azntán az egesz 
kihülni hagyatik. -— Ekkor 16 resz porrà tört C103+K0 el 
es ugyan annyi Маше! kevertetik öszve, ’s a’ kénezett 
gyúfák helemártatnak. -- A’ veressekhez olompir vetetik. —— 
Ezen „так érdes testhez dörzsöltessenek. i 

Ferlezvc'uyez' и’ víilanynak. 
Fertezve lehet Cel, a’ kesziiéstöl, -- ekkor kìvůl belöl 

narancs szlnii; — ettöl megömles, es sajtolás által megk tisz- ’ 
'tithatö -— Sel, ezen esetben sötét szinii, es törekeny; ez fel 
födözhetö: ha а’ Р N03ha fözetilg, ves az olvadekba Ваш 
által olvadhatlan fehér esapadek — .SOM-BaO e мы. — 
Asel, —-— ha a’ S0a As tartalmú volt; -- ha az illy P N05ba 
felolvasztatik, es fözetik, Ca0 vizzel, SHal, es N05+Ag0 el 
csapadékok támadnak, -- mellyek a’ As kémszereinel böveb 
ben elöadattak; —- v. pedig а’ As03 а’ РО; által elenyleleni- у 
ltetik, es mint szin .As .szürken válik le. 

A’ Р több arányba egyesül nl. Ollyel, 
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I A‘ïllélcg = Pllosphorox'yd = (Муфта phosphori — 
viele; P20. ` 

Ha P 163611 megégettetik, egy veres 161063 та1611 há- _ 
11‘6, mclly u’ P30t képezi; _ v. ha viz 61611 lévö Phoz 
О VCZßllBlIk. _ i 

Ez savakkal, és aljakkal egyesül. l 
Alvillacssav = Uuterp/losp/loriqe Slïure 'a Aci 

dum Ízypcp/iosp/mromm _ Vjclc: P0. 
K e'szill 1- ha ВаР vizzel 16261111, 65 а’ kèpült РО+В6О 

‘S03 61161 elbontatik. _ Az P0 6’ folyadékba olvadva marad, 
65 szörp 51111156313 16162611161111, v. jegithetik. -- Vagy: ha 
P, -BaO vizzel fözetik; 62 61161 olvadhatlan P03+Ba0, 65 
0116116 РО+ВаО 16111611. 

‘111805535’ = Phospñoriqc Säure = Acidum plies 
phorosum _ Vjele: P03. 

Ke’szíle’ss. Viztelen àllapotba nyeretik, 116 a’ P cgy _ 
16111 10110616 hajtott-üvegcsöben, mellynek 1360 szük nyi 
1656 van, 6361161111; u’ P03 62 iiveg esö 16156 1652616 11521 
kèpibe tapad. 

Mint P03+H0 nyeretik, 116 P+20 C fokú hönek 1111616 
tik legen, 1101 fehér fény világlása, és fehér foghagyma 526311 
1651 616361656 között а’ 1631161 vizet szi, 65 gyenge , frolyó 
P03vá válik. ' 

Vagy; ha 016163 viz 61611 megolvasztott Phoz egy üveg 
656 61161 Gl gözf vezeltetik; а’ 116р1’111 PCP _ melly nagy 
а1116305563, 65 116 kifejlése között egyesült _ azonnal el 
bomlik, t. 1. 3ClH, 65 P0' képelödnek. _ Az elsö lepárlás 
61161 eltávoztatik, a’ P03 pedig mint sürii folyadék ‘115526 
1061611, 65 61р61165 11160 jegittetik. ' 

Tulajiloum'., A' 111216160 P03 könnyů fehér, savanyú 1211, 
65 feghagyma büzü port kèpez, melly fellengül, 65 16360 P03vá 
6163. _'A’ Ром-111) 521016160, 61161526 Mapu töket képez; 
`vigyázva megöntve: P03ra, 65 Pra bomlik, ez utóhbi pedig 
viz ubontása menen Posvá, 65 PH’gé váiik. _ Az che; 
való nagy rokonsága 1111611 a' lemes fémek _ Au, Ag, Р1, 
Hg _élcgeitélenyteleniti; _ 6’1111611101160611о31а,061150361 
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ienne fertezve , ад Oelöl megl'osztja, ml мы а’ As szin Ша 
potba szürke por képibe ki válik. Aljakkal egyesül, és 
adja: а’ villacseava» Иди! = Pńospliorigsaure Salze :I: 
Salia puospllorom, v. Pńospliites. _ Ha @zen Sök ныне“ 
nek, PHs göztlfejlenek ki, mellette mint P03vas sók maradnak 
vissza. _ A’ P03 CaO vizzel fehér csapadékotz-_I’OH-CaOt 
ád; S03 hozzáadása által pedig P03 támad, és S fehér por 
képibe leválik. 

'Vilsav = Plwsplaorsà'ure = Acidum pÍzosp/ioricum 
_ Vjele: P05. 

Elójöue. 
A’ természet mind három országába elö jön, de nem 

szabadon , hanem'aljakkal egyesülve; legyakrabban az állat 
országba, hol СаО el egyesülve a’ csontokba; NHi‘el, NaOel, 
és MgOel vegyülve pedig a húgyba kerülç'elö.' 

A’ P03 három (Не állapotba kerül elö, mellyek egy 
arányú egyesülések, és egymáslól egyedül viz tartalmúságuk, 
és más lestek eránli tekintelböl külömböznek. Ezek neveztetnek: 

l-ör A vîlsav = egg vz'zeggů, v. alju' P03 == Acidum 
metapliospñoricum. 

2-0r B P03, = Àe't vizcggů, v. alju' P03 == Acidum pa 
rapÍLosp/ioricum. 

3-0r C P03, = Íza'rom vizeggu&quot;, v. alf/í P05, v. hò'zů'use’ 
ges P03 I; Acidum phoxp/ioricum commune. _- Ezen 
savak közül az elsö az ö öszveköttetéseihe еду, а’ másc 
dik két, a’ harmadik 3 h. é. НО zel, ‘аду aljjal van 
egyesülve. .. 
Ke'eziteß‘mo'dai. 

Az A P03 ’= PO3+H0 a’ Pnak lêggel telt üvegharang 
alattl elégése által Ikésziil; a’ harang porcellán táblára так, 
v. Hg által шагать llt fehèr füst kepelödlk, melly a’ harang 
felsö röszére сарай, és а’ szóba lévö P03vat adja. _ To~- 
vábbá Na0el egyesü1ve,mintP03~|-Na0 nyerelik; ha 2P05 +Na0 
izzásig heviltetik, 

A’ B P03 = Р05+2Н0 kèpelödik: ha közönyös P0» 
A2Nn0 +H0 izzílatlk. 
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A’ C P05 :r P05+3H0 végtére többféle módszerént ké 
sziilhet; v. а’ csontekból, а’ P05+2Cí10+l10n0k S0a+H0ßlî 
elbontása által; v. húgyból, a’ húgyba lévö P05+2Na0, v. 
NHanek S05+H0eli eibontása által; vagy: ha Plégen eléget 
tetik; -—. v. elvégre а’ gyógyszertár szerént: ha P tömény 
N05ba felolvasztatik , az olvadék méz süriiségig elpáreltatik, ’S 
annyi lepárolt vizzel feleresztetik, hogy f. s. 1,050 légyen. 

Tuluj'douai az A vilsavuak. 
Az üveg harang alatt elégett P által képiilt P05 ‘7121161 

küli, ésvizteleu vilsavual: = Wasser-leere PÍmsp/zorsù‘ure: 
Acidum pñosplzoricum anlaydrum~---- neveztetìk. --- Ez fehér, 
könnyü, égetö port képez, melly izzó tüzbe elpárlás nélkül 
szintelen, Маша üveggé спад: —— Légen nedül; ЧМ)‘: 
vettetve, izzó vas módjára pezseg. —_ Ez vegyeibe egy parány 
aljjal van egyesülve. 

~Az A P05 а’ fehérnyét, ’s az AgO, és ВаО sókat fehéren 
csapjale, melly esapadékok N05ba felolvadnak. 

Tula/'douai a’ B vilsuvuuk. 
Ez'öszveköttetéseibe két par. aljjal van egyesülve; - 

febérnye, és ВаО viz által nem csapatikie; de N05+Ag00l- 
vadékkal fehér, vizben olvadhatlan sót képez, melly N05ba 
felolvad. ` 

‘ Tulajdouai a’ C, v. kò‘zò‘nsefqes „джипа/Е. 
Ezen sav az' ö vegyeibe három par aijjal van egyesülve; 

--~ aljakkal egyesült áilapatjában sem а’ fehérnyét, sem à’ 
BaO &quot;Не! nem változtatja, de az AgOes sókkal sárga csa 
padékot Ы, ше11у ЫНЗЬе, és szabad N05ba olvad. -— De 
minthogy a’ Asßais has'onló sárga csapádékot ád a’ N05+Ag0el; 
evégböl а’ P05vas só elvadékához elöbb keve's NH3, aztán va 
lamelly MgOges só olvadéka adatik, ez это ha G P05 van 
jelen; fehér esadadék támad. -- A’ többi tnlajdonokba az A, 
és B P05val megegyez: szín, szagtalan, savanyú, de nem 
égelö izii felyadékot — melly vizzel, és langgal minden 
arányba keverhetö — ké-pez. A’ vizhez nagy rekonsággal 
Vafiseltetik, és a’ vele egyesült viztöl a’ legnagyebb hö által 

.ähm szabaduaihaiik. meg шьье. Mind az anal Äeres sarees, 
‘А 
\ 



58 

-és átégetés által Pt tégelybe -— mi által vizéböl elveszt, ~-v 
annyira hozathatik; hogy meghülésekor еду szintelen, át 
látszó, üvegképů tömeggé változik, melly: jefa v. йогу 
Ъфй vilsavuak = Glasiqe PÍzosll/wrseïure, Plzospńorglas :z 
Acidum phosphoriaum vz'treum --'neveztetik, és az A P05ut 
képezi. -Ezen állapotjában erös, dé még is kellemes sa 
va'nyů izü, légen nedülve, еду nyúlös tömeggé változìk; --- 
vizben, és langban olvad; ezen tiszta olvadékából elegen 
.dö sürìtés által 4 v. 6 lapú tökben jegedzik, és ekkor; je 
gedzclt vilxavnuh = Krystal/iside Phosphorsů'ure r: Aci» 
dum phoxphoricum crystallin/um — печщеык. ~- A' jégképů 
I’Oäzárt edényben Cell lievités által Otelenitetik, és Pnyá lesz. 

На P05+3Na0, 3X+3Pboe1 ieesapauk; го‚‚‚згьо‚ és 
3A+3Na0támad; а’ P05+3Pb0böl az P110, SH által lecsapatik 
mint P_bS, а’ folyadékba visza mal-ad a' P05+3H0. -— Ekkép 
készülhetnek а‘ P05+2Na0böl a’ P05-12H0, v. В P05; és a'&gt; 
I’OHNaOböl, a’ PO5+H0, v. is az A' P05. 

Általában mind a' háromféle Р05` паду mértékbe tüzálló 
és csak a’ fehér izzásnzil- illan el; 's e' tekintetben a' $03!, 
NOât, és ClHt felülmúlja; söt ezen savakat vegyeíböl ’száraz 
‘поп ki is ůzi, nedves uton azonban az ellenkezö történik. -~ 
шддьщц vilsgwal „мы: :_: lilloxplmrsaure Salze = Salz'n 
pump/lorica; v_. Phosphate: —- ád. --- A' P0 Svas Sök közül 
csak azok olvadnak vlzben, mellyek égveny aljakkal birnak. 
Köziilök azok, mellyek A és B Роз! tartanak , N05+Ag0el 
lfeller, — mellyek pedig C P0`5t tartanak azok N05+Ag0el 
sárga esapadékotadnak, melly NOäba, és NHabe felolvad. ч 
Az olvadutlanok --- mìnthogy а’ kèmszerekkel nem változnak 
C02+Na0el égettettnek, és a' P05+Na0 vizzel kilńgoztatik, 

.és kémleltetik. —- Уаду pedig N05ba felolvasztatnak, és az 
Ч olvadèk v. NH’el telitetlk, v. belöle NHsel lecsapatnak, ’s а 

esapadékra NO5+AgO öntetik, mi által az sárgás lesz. То 
vábbá a’ P05vassök N05ba mind felolvadnak, шишек, a’ 
Iorrasz osö elött megömlenck , és еду iiveg gyöngyöt képel 
nek. Szénneli égetés által vpedig P, C0, és еду aljas P05as 
só kivállitása mellett elbontatuak. — A’ I’Oävassók а’ I’Oaviińf 
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Ísóktól az által kiilömbliznek, hogvQ az 'utóhbiak a’rHg’Oes 
sókkal feketes sziirke váladekot - szin Hgt-adnak, mlvel а’ 
Hg'-‘0es sót elenytelenitik. 

Fertczve’uyci а’ P05/lak. ‘A’ N03val keszült P03 fertezve 
lehet N03val, ha keves P volt jelen; ekkor Hgal hevitve sötet 
veres fiistöket- N03- ereget; — N03val, ha kevesse pá 
roltatott el; ez elperlás köztt veres шт’). füstüket ereget; — 
továbbá S03val, es ClHval, ha a’ паб tisztátalan volt; az elsöt 
BaC1, az utóbbit N05+Ag0 fedezi fel; -—- P03val, ha nem 
volt elegendöen elenyítve, ezt S03 feheres csapadek -S~--- 

- шва}; —- Са0е1, ezt pedig C303+K0 mutatja meg. -- Földes 
reszekkel az edenyektôl, ezek NHi’eli lecsapás мы nidöziei. 
nek fel; -— femek elegei pedig SH мы. ---- Elvegre As03al, ha 
n' P ‘Щ tartan magába; ezt könyii felfödözni, es eltávolitani: 
ha а’ P03 hoszasbb ideig SHal hozatik erintetbe, ml által 
sárga AsS3 válik le; azután az átszivárogtatott за‘ lel'özetlk, 
mi által a' fölösleg hozzá adatott SH elillan. 

Vllköneg’ = PÍwsp/wrwasserslnf’ = Phosp/iidum 
Ílydrogcnii, v. Hydrogeuium pliosp/loralum. --- Vjele: P113. 

4 A’P egy arányba egyesül а’ Hel, es vele közvetlen erint 
kezes által еду gözkepü ‘едет kepez , metlynek ket --- ogy 
arányú--- változatai vannak, mivel ngyanazon elemi ösztetele 
mellett ket egymástól kölömbözö vegy-állapotba jö elö; 
t. i. mint мадам meggyúlható, es magától meg nem 
gyúlható PH’. 

А’ maga'tdl mcggy/íl/mto' vilkò'neg = Selbst entziìndli- 
clics Pllorphorwasscrelqpf’qa: —- keszůl: ha darabokra vá, 
gott P egy csöves görvegbe tömeny K0 Мёд! hevnenk; --~ 
v. ha P, Сад vizzel fözetik, es a’ kifejlödö göz H0 ат! fel--l 
fogatik. Minthogy pedig a’ görveghe levö legnek Ovelkönnyen 
durranás törtenhetnek, a’ датам minet telibb ищет szükseges. 

Tulajdouaz’, Színtelen, keserü izü, es kellemetlen, — 
rothadt hal büzii göz, Azon kitünö tulajdonnal hir; hogy leggel 
érintetbe jöve, magàtöl meggyúl, es HOze, ’s года elég, 
mi meg a’ legnagyobh hidegbe is törtenik. Minden göz 
lwlyagosa, ha а’ vizböl kijö, стана“, világos таза’, ’s dur» 
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_ ranással, _ valamint a’ P _ elég, és а’ siii-ii fehér füstböl 
egy szépen hajlott gyürii képzödik, melly _ az emlitett Sza 
got gerjesztve _ hamar felszál, ’s végtére elenyészik. _ 
A’ uapnak v. veres izzásnak kitéve elveszti öu gyúlóságát. 
-- Ag, Hg, Cu, ’s más fém-sók olvadékaì általa Otelenitetuek, 
és mint szin fémek lecsapatnak. 

A’ maga'lo'l uemgyu’lo' vil/:ò'ueg = Nicht selbst entzünd 
llclies Pńosphorwusxereloßf'qus -- P0nak, v. Pognak hevitésc 
által készül. _ Ez gyertya, v. más égö test, v. N02 áltul 
gyúl meg. Nem lélekzhetö mint a’ másik. 

Mireny- Aren - Arsenum. 
Jele: AS. Parány száma: 75. 
Eldiò‘lle. 
Ezén árlalmas elem a’ természetbe b'óven el van ‘шеф/е; 

és pedig, v. magán szinfém állapotba mint Scherben/mba!! 
gyakran más fémekkel egyesiilve; v. Oel együlve mint A503, 
és As03; ’s ezek v. szabadon, v. aljakkal, p. 0. Ca0, C00, 
C110, Fe203el. sókat képezve; _.- v. végre _Sel külömbféle 
arányba , mint Realgar = АзЗ’, mint Opermeut: AsS’; _ 
l'lgy szinte` .mintlérczesitö szere több fémeknek: Fe, Ni, Sb, 
Ag, és Conek. 

Штатам. 

_ Készül nagyba a’ As ércznek, _ melly As, Fe, és Shöl 
Ы! _.pergelése által, mi által a’ szín As fellengül, а‘ FeS 
pedig viszamarad _ Vagy: a’ fehér mirenynek = ASOaIlak 
Celi hevitése, `és fellengitése által. 

Jellemei. l 

A’ szin As aczélsziirke színii, és fènyii, iz, és наша 
lari, könnyen porrà törhetö test _ egyik oldalán mindaze- 
által fénytelen, és fekete _; Идеи elveszti fém fényét, és 
szürkés fekete porral _ melly As0 _ behúzatik, Tiszta vizbe 
nem változik, de lég tartalmúba As03và èlenyül. A’ legtöbb 
savakba, mint: S03, N03, királyzizbe, és K0 lúgba is fel-- 
olvad, és As03và штык. _ Hevitve nem ömlik meg, 
hanem fehér Söz képibe elillan --- ez okból a’ nem fèmek 
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ò'szlályába sórol'tatìk _ és ваш l‘oghagy'ma biizt, _’ melly 
jellemzö tulajdona _ ereget, mi közhe Onyiil, és fehér por 
képibe hidegebb testekre tapad, melly por A503. _ Az elet 
müvekre mèrgessen hat, elöbb'alig èrezhetö , késöbb erös, 
csipös, végre égetö izü; ’s ezèrl ‘едут/е] eggyiitt a.’ legve 
szélyesebb mérgek közzé штык. 

A’ As ладу rokonsággal viseltetik az Ohez , és vele há 
rom arányba egyesül. ` — 

Miraléle'g. = Arseusuboxgd = Suboa'gdum arseui. 
Vegyjele: ASO. . 

Ez а’ A_snyen légen szokott támadni. _ Feketés szürke 
állandö. 

Mirecssav. = Amm‘ge Säure = Acidum arsena 
шт. _ Vegyjele: As03. 

Eló'jötte. A’ természethe csekély menyìségbe jö elö 8 
terü jegeczekben mint mireug vira’g = Arseuil; Blumen. 

Keizite'se. Miivileg nagyba a’ As érczeknek pergelése 
àltal készül. _ A’ kèpelödö A503 füstjei hoszú kémények 
Ье _mellyek me'reg дуб/‘пай = Gif/finge -— nevezletlnek 
tömìlettnek , ’S mint me'reg liszt = Giftme/d = Flores ar 
seuici _ vas edényekben ujonti fellengités alá vettetik; ès 
a’ fellellgülel. --- шеПу üvegképii — feÍle'r „телу, V. mire/Lg 
üveg = Weisser Arseuik, Arseuil'glaszAn-euicum идти 
név alatt kereskedèsbe jö. _ Késziilhet továbbá Asnek, v. 
As érczeknek N03bani olvaszlása; v. a’ As03nak S03va1ié1eny 
telenitése мы, mi által a As05, As03vá, а’ S03 pedig S03vá 
válik. ‚ 

шут-„лета. A’ A503 ‘ем: port, v. frissen készitve_ 
fehér ’s kemény üveg képii vtön'ieget képez; melly- idövel рог 
cellán képii, й: nem látszó, tejszinü lesz, és meg homályo 
sodik. _ Szagtalan, erös öszvehúzó, kevéssó édeses izíi; 
hevitve fehér szagtalan pára képibe elpárol. Fellengités által 
6 terii táblákba jegedzik. _ Vizbe keveset olvad; 100 r. for 
ró viz az üveg kèpüböl 9 ,~ a’ poreellán képiiböl Н részt 0l 
vaszt; langba és égénybe nem olvad; forró zsiros olajokkal 
еду fekete tapaszképíi tömeget ád. ClHha, és löbb más sa 
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vakba bomlás nèlkül tiagyobb menyiség'g'el Миф НЩЪЯ’, ës' 
király vizbe As05vá változik. -—— Mint nedves, mint száraz'. 
uton szinitbetö. ClH, v. S05bani olvadékából szin Zn, es 
Cu által mint szin As fekete por képibe leesapatik. Hogy ha 
рейд olvadékához S05, és szín Zn adatik, ASH fejlödik ki — 
.Marxń мыши“. —— На P05 v. РО A505 oivadékával е!‘ 
pároltatnak, P05vá változnak, es a’ Ast szinitìk. Az törté~ 
nik P, és s által is. — 

A’ ASO; gyenge Sav; aljakkal adja: и’ тй‘есвшшы со&quot; 
11а! = Arlenigxaurc Salze := Snlíu urseuosa, v. Аист&quot; 
tes. -- Ezek közül csak ат!‘ olvadnak fel vizben, mellyek 
K0, v. NaOket, és NH’get tarlanak aljúl. Más aljakkal, mint;- 
Ca, Ba, Pb, Ag, Cu, és Fe505gekkel vegyülve, N05ba 
olvadó sókat képez. A’ As05+Cu0 nagyobb alkatrèszét мази-5 
a’ scllcelc, schwcíujizrlz‘, ’s más zöld festèkeknek. ---’ Mint 
hogy a’ AsOa, Fe¢05el elvadhatlan sót alkat; a’ Fe505 ellen 
szerül használtatik a’ As05vali étetèseknél. 

A’ As05vassók mint nedves, mint száraz úton ké‘mleltet-L 
hetnek. -- Száraz úton: izzó szénen való égetèsnél fogliagy 
ma büzt eregetnek; — továbbá ha а’ Asoaassó mintegy Ю 
annyi száraz eleggyel, — melly égetô CaObôl, és С’Оц 
KOböl áll --- kevertetik, és valamelly egyik végén béforrasz»- 
tott üveg csöbe tiizesitetik: szín As válikki , melly fellengül-l 
ve, a’ csö hidegebb részére sötét fenylö fém héj képibe ш‘ 
pad. -Nedves úton következöképp kémleltetne'k: ha az anyag 
vizben olvad, feloivasztatik abba, és az olvadék ClHal sava-` 
nyitatik. Ha pedig az anyag vizben nem olvad, ferré ClHal 
pállitatik, az elvadék vizzel feleresztetik, és az olvadatlanúl 
maradt'résztöl szivár által elkülönöztetik. A’ folyadékok a’ 
As kémszereivel kémleltetnek. y 

Пива&quot;. = Aruusáure :I Acidum `arum’cum ---- 
Vegyjele: A505. 

Ke’szül.- ha As, v. As05 tömény N05ba hevitetik; v. 
ha szín As, v. A505 N05+K0el megöntetik, ez esetbe a’ 
A505 a’ K0el egyesülve nyeretik. 

Tulajdouaz‘. Viztelen állapotba tejszinii , átláthatlan sa# 
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vanyů, és égetö izil tömeget képez, melly nedvességet szi 
а’ légböl, 65 lassanként elolvad. Ezen olvadás bizonyos pont 
jánái As05+110ö1 áuó jegeezek kepelö'dnek, 111е11уе11 még 
könnyebben elolvadnak. --- A’ viztelen A505 vizben kevés idö 
múlva tökéletessen felolvad; _de а’ А505+НО у121›е11,’65 lang 
ban könnyen olvad. -f Gyenge izzásnál egy része 0 kil'ejlèse 
mellett AsOavá változik, 65 еду állátszó iiveggé -- melly 
As0a+As05böl áll --- olvad. Fehér izzásnál tizonban az egész 
Asûgvà változik, végre elillan. -- Zn, 65 Fe a’ A505 olva 
déka által fel oldatnak , 65 ASH képi'il, — C által szinitetik. 

A’ ASOS az erösebb, 65 tüz álló savakhoz tartozik; al 
jakkal adju: a’ mz’rsavaa so'ńat; з Aree/:saure Salze : 
salia arse/fica, v. Arseuiates '-és elbentja höhe а’ No5-#KUL 

Elleuszëreí и’ Asllauak. 
' Ha еду As03t tartó folyadékba FegOHHO adatik: ol 

папаша“ А50;+1Те‚03 támad , a’ folyadékba semmiAs03 sem 
marad ,~ ‚65 SH által semmit sem változik. — De ha olvudhaltà 
lan As03só van jelen: иду 3A+Fe30s adatik hozzá; ez által 
Äerv'assó, és olvadhatlan 3As03+Fe203 támad. 

Kemxzerei, e'a‘ ишемии и’ Ac0‘3na/i ‚идее; utou. 
Kó'ukeusavas пей!» ш Swcfelwaeeerstoß' == Liquor 

tydrolńz'omfcus. ——- Ez legérzékenyebb kémszere. A’ A503 ol«- 
vadékába sárgás zavarékot, ClH hozzáadása által pedig 561’ 
да esapadékot -melly ASS3 — ád; ezen esapadék NHsbe, 
65 más C02as égvényekbe olvad, és ez által más sárga esa.. 
padékoktól különössen a’ Stöl, 65 CdStöl kiìlömbözik. -— A’ 
SH göz, a’ SH viznek elébe tehetö , „мы nagyobh hatással 
viseltetik. -— Ezen esapadékból а’ As szin állapotba állittas 
sek elö. 

Mele: viz = Kalkwatscr = Aqua calais. — Frissen 
készült CaO viz a’ AsOg vizbeni olvadékához паду menyiség 
be töltve, fehér csapadékot — As03+Ca0t —- hoz elö. —— 
De a’ folyadéknak nem szabad savanyúnak lenni, mert a’ ké 
pült As03+Ca0 minden szabad savba, meg a’ NH-*ges sókba, 
65 AsOßba is felolvad; — a’ más szabad sav K0, v. NaOel 
telitetik. ' 
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Legs-uvas eziixle'leg = Sàlpelersaure: Sz'lberox‘j/d. Е: 
Nilras urge/iii solutus —- EZ а’ A503 Olvadekába csak $211‘ 
gàs színt okoz, de ha NH3 adatik hozzá '-- hanem csak an 
nyi, mennyi a’ A503 telitesere elegendö —- ůgy azonnal 5111 
ga csapadek melly aljas As03+Ag0, es а’ А58311е2 igen ha 
sonló — támnd; ezen csapadek NH3be, szabad savba, es 
Ãba is- olvad. 

Ke'nsavas re'ze'leges гамму olvadefè. = Swqfêlsnuresg 
Kupfèroxj/d - Ammoniak = Sulfas - ammom'co- cupricus. ---- 
Ez a’ A503 olvadekába világos zöld esapadékot -- Sclieele 
'zä‘ld —— 1102 elö , melly As03+Cu0, es savakhan, ’s egve 
nyekben olvad. --' S03+Cu0 által semmi csapadek nem tá 
mad;A de ha keves K0, v. NH3 adatik a’ As03hoz, azonnal 
kepelödik az emlitett 5211111 csapadek. 

-De az emlitett lkemszerek meg nem elegge biztosak: mert 
1-ör a’ SH által a’ CdO es SnO2 is sárgán, a’ Sb03 na 

rancs színben csapatnak le; eletmüves testek jelenletenel szin 
te sárgás csapadek támad, mellyektöl ‘a’ ASS“ az által kü 
lömhözik, hogy NHabe könyen olvad. 

2-or' a’ Ca0 viz G02al es szìnte CON-vas sókkal is fehér 
‘csapadekot ád, a’ As03+Ca0 az által külömhözik а’ 002+ 
CaOöl, Воду savakkal nem pezseg. 

3-0r a’ N05+Ag0 , a’ P05vassök olvadekaiha is sárga 
csapadekot hoz elö; dea’ P05, NH3, es valamelly MgOes _ 
söval fehér csapadekot ád. 

‘lL-.er a’ SOM-(lnO-i-CuOi-NH3 káve, veres —- v. fog 
hagyma, es más eletmüves testek ázalekaiba is zöld csapa 
dekot okoz, — п1е11у azonban egvenyekben, es savakban 
nem olvad , mint a’ As03+Cu0. ‚ 

Elvegre а’ foghagyma szag ugyan jellemzö , es igen er 
-zekeny belyegzö tulajdona; mindazáltal а’ foghagyma, büza 
-szat, es P is hasonló szagot fejtenek ki; ennel fogva nem 
-mindeg Ibiztos. 

Ez okböl szükseges itt mînden kemszereket használni , es 
'а&quot; Ast szin állapotha elö állitani, ’s a’ törveny elebe mutatni. 

Ke'mleÍvmoda и’ 248031161)’: sza'raz Мал. 

\ 
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Ez legiuk'ább а’ Asnek szin-áilapotbai elöállìtásân alap. 
szik. Azon csapadékok, mellyek iiedves uton nyeretnek, 521’: 
raz uton tovább kémleltetnek, és Olelenitetlnek. _ Töhb 
módok швы egyszerüsége végett megjegyzést érdemel a' 
következö: egy kis üveg csöhe, _ mellynek linomabb vé 
ge bé van forrva, _ Шейх a’ kémlendö anyag, mellybe 
As03t véliink lenni, ’s elébe egy darabka heveny égetett szén. 
Elöbb a’ szén, azutáu a’ kémlendö tömeg hevitetik; ha ASO; 
jelen van, ‘Еду szin As sötét szürke tükör kèpibe a’ csö hi 
degehb részére tapad. _ Ha a’ SH által nyert _ A583 --=- 
csapadékot kell kémlelni , és sziniteni; _úgy az szénporral, és 
C303+Ca0el keverve, egy vékony csöbe hevitetik, mi által 
a’ As szabaddá lesz, és [Щит képez. _ A’ As03+Ca0 szl 
nìtését illetöleg, az Bn03al, és szén portal egy те; csöbe 
heviteiik; _ ez által a’ As03+Ca0 elbomlik; B003+Ca0 сд 
mad, ’s a’ `A50., Szaliaddá “ШК, és a’ széu által Otelenilve, 
{Щит képez. 

K e'mszerri, e@ /le'mle'ei moda а’ As05uak, 
l SHsav a’ As03 olvadékába világos sàrga csapadékot, melly 

ASS“, hoz elö; ha a’ As03 frissen készült, v. ha az olvadék 
igen fel volt eresztve, úgy csak tühb так múlva látható a' l 
csapadék. l ‚ 

СаО viz fölösleges menyiségbe fehér csapadékot -~ 
AsOâiCaOt _ okoz, melly szabad вата , és NH‘be felolvad. 

Aas v. N03+Ag0 olvadéka szabad A503 olvadékába sem 
т! csapadékot nem Ад; de ha а’ sav valamelly égvénnyel te 
litetett , úgy egy barna veresv csapadék támad, melly alias 
As03+Ag0, és N03ba, ’s NH3be olvad. 

S03+Cu0+2NH3 ‘та! kèkes zöld csapadék_As03+Cu0 
képeztetik, melly savakbun, és égvényekben olvad. _Mint 
Воду pedig а’ A505 az emlitett kémszerekkel csak egy idö 
múlva hoz csapadékokat elö, szüksèges а’ A5051 S03 által 
elöbb As03vá változtatni, ’s aztán kémlelni. 

A’ miren/Igel ‚днем теёуехеёс Ä'e'm „мы. 
Illy esetekben mindenek'elötLa’ fö feladat, ès legbizto 

sabh eredinény a’ Asnek szin állapotbai elö állitása. Еп‘е néz 
5 
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ve sziikséges elöbb kipnhatolni, valljon a’ megmérgezett sze 
mély nem hánt е‘ ki &quot;Маши? _ ha eztörtént, és lehetséges,~ 
а’ hányadèkot szorgalmassan öszve kell gyiijteni , és leendö 
kémlelés végett félre tenni. Ha hányadék nem- штамп, a&quot; 
holt test vétetik kisértet alá. _ 'l‘örvényes kémleléseknél a’ 
As03 az töhlmyire, mellyre ligyelmünket kell forditani , mert 
legtöbb mèrgezések ez által történnek, és pedig az okból: ml-v 
vel ismeretes, mivel müvészetekhez, 65 férgek kiirtására hasz 
náltatik, 65 1ду a’ köznèp által leginkább Карпат , mivelle 
hér szine, semmi szaga, 65 csekély ize van; _ ezért ré 
szint magán ölésekhez, és màsok megetetésére használtatik, 
rèszint vigyázatlanságbòl törtènik általa mcgmérgezès. _ Mér 
gezesek ennélfogva leginkábh a’feńc’r mir-eng, v, A503 által 
történnek, mivel ez vizbe nem olvad , ‘5 ninos lze. Kèmlelé 
seknél tehát föleg arra kell iigyelni, ezen port v. a’ hánya 
dèkba, v. a’ дуотог falain, v. a’ дуотог bennékébe Гепа-` 
lálni; sikeriil ez, (жду а’ kémlelés könnyü. _ De ha a’ mér 
gezés As03 olvadèkkal törtênt, v. a’ mérgezés óta hosszabb 
idö ШК el, az esetben _ minthogy a’ méreg a’ ver által fel 
szivatott, _ritkán történik, hogy a' As03t magát feltalálni 
szerencsések lehessiink; ekkor a’ gyomornak, és beleknek 
sejlszöveteit , nem ritkán а’ májat , vesét, vért, söt az agyat 
is kémlelés alá kell vetni _ ekkép az életmůves anyagok 
által a’ méreg feltalálása megnehezbitetik. 

Ноду а’ mérget állományha feltalálhassuk, a’ дуотог 
belsö falát _ miután annak bennéke еду iivegbe pontossan 
kiiiritetett, 65 hideg vizzel leöblitetett _ górtsö általvizsgál 
juk. Ha veres, душам‘, kevéssé felemelkedett részeket ve 
sziink èszre, úgy azok közepèbe ASO3 szem rejlik. Ezen 
A503 szemecskèk еду késsel vigyázva kivétettnek. Ekkor 
еду iivegcsö _ mellynek egyik vége nyilt, a’ màsik hajszál 
vèkonyra kihúzatott 65 be forrasztatott, _ vétetik7 а’ talâlt 
szemecskék belé шишек, feleilök еду darabka jól kiégetett 
szén helyeztetik, ’s szesz lámpán elöbb a’ szén, azután ama 
része a’ csönek, hol а’ szemecskék vannak, is hevitetik. Ez 
általe’ As03 göz képibe elillan, göze az izzó szenen kente 
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tik átmenni , 11116116152101101111, 650101 5210 A8 a’ 05611011 
1011 16520 161611 1011010, v. barna 1011010 101101 f-f As tükröt -— 
116р02. А00611 bebizenyitására, hegy a’ fényes 1011 csakugyan 
szin А5 légyen, --`- mert 116 a’ szemecskékkel életmüves' réa 
5201511611 15 161011011 a’csöbe, akker CH fejlik ki, mellyböl 
a' 1111611 С 521010 1011010 101101 képel —— 6’ hajszál vekonyesö~d 
„nek hegye letöretik, 65 6’ 1011010 1011 —= -a’ esövet rezsen 
tartva - 11011101111. На As 1011, ugy a’ fekete felt elenyèszik; 
a' As t. i. a’ beható lég 61161 As05vá élenyül; ’s ha 10051 er-a 
runkat 6’ 056 10156 0111656 fölibe tartjuk, a’ jellemzö As 526 
get 1152160 65210 veheljük. ’ 

На а’ gyomor falain se‘mmi AsOst nem találunk, úg y а’ 
gyemnr bennékébe, v. a’ kihányt âllemányba, v. az öblitö 
vizbe kell 'felkeresni Erre nézve ezen anyagek egy üvegbe 
bidcg vizzel felkevertetnek, mi 61161 a' ASO, ‚ minthegy 00-— 
hezebb, fenékre száll; 0200 рог ìmmár iigyesen 0111111606210 
1111, 65 6’ 1600111) leirt módon kémlés 616 101101111, 65 521011‘ 
101111. — На 161111 5201000511611 1а1611610611, 6111101‘ egy üvegesö, 
mellybe egy meglehetösen látható tiikör képeztetett, törvény 
elébe adatik; a’ többi szemecskékpedig további kémlés 1066 
végett 1611‘01610110011. l &quot; 

На 0010 sikeriil a’ As05t merö idemba feltalálnî; akker 
az életmüves anyagok tevább kémleltettnek. Sziikséges e’vég«n 
böl az életmüves állományekat feleldani, hegy egy átszivá“ 
regtathatô felyadék nyeressék, mellyekböl a’ As kèmszerek 
által kivállitathassék. ‘_- Az akkép eszközöltethetik: 116 а’ 101 

`apritett gyomer, annak 110006110, v. más életmůvek ClHal, 
és HOzel elöbb gyenge, késöbb majd egészen a’ferrásig 011101 
1106011 116061 621611610611. Е2 61161 62 életmüves testek 65210 

húzódnak, a’ A505, a' ClHal savitett vizbegfelelvad, 65 6’ 
101166611 átsziváregtathatik. ` 

Vagy pedìg Guyer szerént: az élctmüv'es részek egy 
nehezéknyi K0el 162010011, 62 01166611 (111161 fölösleg telitetik,v 
llogy savanyúan hassen; mire átsziváregtatik. »i Ekkép egy 
igen savanyú folyadék nyeretik, melly sek életmůves @nya 

. 5* 
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gokat tart, 's mellyböl SH által виду menyisögii csanadék 1116 
mad, akár van A_sOa jelen , akár nincsen. 

Vagy: a’ vizzel lcöntött állományokhoz — 10 r. èletmiid 
vekhez 1 r. -- ClH adatik, ’s miután‘az ед652 csaknem ед6-я 
52611 а’ forrásig, de feljebb nem hevitetett, kis adagokha 
C105+K0 adatik; ez'által а’ folyadék minden részeibe 1пед-. 
16116165 п1е11у156д6 Cl szabad lesz, — (öClH, CIOHKO :i 
ClKa , 6HO, 6Cl) —- 111е11у által az életmüves anyagok elbon 
tattnak, a’ felyadék elszintelenitelik, 65 а‘ А5Оу, А505у6, 
változik. -~ А‘ цаду 1161 keriilni kell, kiilömben AsCl fejlilr 
ki. --- Az àtszivárogtatott folyadekba immár annyi S02 göz` 
eresztetik, hegy а‘ S0, szaga által feltiinjön; ez által a’AsOy 
ismèt AsOavá változtalik. A’ fòlyadék nagyobb hönek kitéte 
tik mind addig, mig minden S02 elillaut, ekkor áiiszivairogtatik.y _ 

Az egyik, v. másik mód szerént nyert, 65 átszivárogta 
tott folyadékba anuyi SH göz eresztetfik‘, 110ду u’ folyadék&quot; 
24 órai állás után 1116д 6165 SH göz szagú legyen. -- Еду 561-‘ 
gás fehér v. sárga csapadék támad, melly azonnal S’Asnek- 
nem állitható, mivel az életmüves anyagok egyedi'iiî SH gözzel 
is hasonlö csapadékot adnak. —- Уаду pedig azonnal nem tá 
mad sárgás csapadék, akker a’y folyadék elpároltatik , ez ál 
tal támad néha iiledék. Ezen csapadék Söl, életmüves anva 
gokból, 6511а А5 jelen volt, Assßöi i111. А’ Assn immár af* 
Stöl, 65 èletmüves anyagoktól kell elválasztani ,I ez háromféle 
mödon törtènhet meg: i-ör а’ esapadék N05+K0el keverve, 
negöntött N05+K0be tét'etik, az által az èletmüves anyagok. 
elégnek, а’ S, S03vá, a’ As pedig As05vá változnak, melly 
képült új savak a’NOHKO , K0vel egyesülnek. -—- Уаду ред’ 
dig 2-0r a’ esapadék nagyobb höbe SOaval , és N05al megdol»` 
goztatik; -- ez által az életmiives anyagok seénitettnek, a' 
S és As pedig savakkà válnak. Vagy 3-0r elve'gre a’ csapa 
dek NHi‘be pállitatik, mi által а’ ASS“, 65 életmüves anyagok. 
felolvadnak, a’ S pedig, és más fém kénegek ——- 11а 361611161 
tek volna — olvadatlanúl viszamaradnak. — А2 olvadatlan ma 
radèk tovább kémleltethetik Sb, Pb, Cu, 65 Ндга. — А&quot; 
М1’е5 olvadék, mellvy A'sSit, 65 életmü-ves anyagokat 16101 
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vasztva tart, elpäroltatìk, es a’ 2-‘ik'szám 1111111 е’1ба11а11е11'111б11 
szerént S03al, ves Nßgal megdolgoztatik. Az vekkep megdolgoz~ 
.tatott-csepadek oivadekába, lrnmár ismet SH göz vezettetik; 

- az általa támadt esapadek cs_ak AsSßöl eredhet, m'inthogyY mer 
itt semmì eletmüves testek nem lehetnek jelen. Ezen csapadek, 
ha nagyobh menyisegii, több színitö mütetelekn'ek , es mii 

- folyamoknak alá vetethetik. — Vagy: еду resz belöle N034. 
_AgO által As03vá változtaiik, es a&quot; fönehhi kemszerek àltal 
kisertetik. -- ‘ 

A’ szin'itö miiietelekhez kíivetkezök számithatók: 
Bcrzelim szere'ut: a’ nedvessárga osaipadek —-_111е11у 

ASSx -- száraz C03+Na0el kevertetik, a’ teszta nemii anyag 
bòl еду hoszas tömeg kepeztetik, melly еду -üv eg csöbe, 11111111’ 
nek egyikv vege hajszál vekony nyilt csövecskebe &gt;végzödik, 
laszitatik. Ezen csöbe immâr meszhalvagon keresztül vezetett 
Hgöz vezettetik. -'--~Azon resze a' csönek, _hol a' hoszas tö 
meg van’, eliibb gyengén, ’s mintán megszáradt, erössen hevi 
tetik ; -— (4C0«3+4Na0, 2AsS’=As03+Na0, AsS’+3NaS) -— 
а‘ H mint a’ As03+Na0, mint a' AsS’+NaS, Asvel Asl-ige ‘ 
egyesül, melly megyůjtva, kekes fehér lánggal eleg, es fölibe 
lartott hideg porcel'lánra 'tiikör kepibe tapad; ha e'zen- ASH, 
mielött a’ csöböl kijö'nne, lámpa által hevitetik , elbomlik ,l es 
a’ szinitett As a’ csö sziikebb resxehe is tükröt kepez. —- Е2е11 
munkálatnál a’ meggyújtott ASH, melly H0ze, és As03vá eg, 
еду 11е11де1е5 iivegbe fellogathat‘ik; -- ez SH által sárgás lesz, 
es Gill hozza'adása által túrós, sárga esapadek támad. 

Fresenius шт”: а’ ASSa osapadek szàraz C03+Na0el, 
és 4hamkekeggel kevertelik, еду hagymás csöbe tetetl'k , ’s 
lang lámpán hevitetik; — а’ AsS3 а’ KCy eltal minden Stöl 
megfosztva, а’ csö hidegebb reszere tapadva, tükröt kepez. ‘ 

Meg a’ Mars/i kemmödja van, — melly elsö tekintetre 
más színítö'módoktöl egeszen kiilömbözönek látszik lenni , 
.--.' ez azon alapszik, liogy ha akárhol- H szá'rmazási percze 
ben öszvejön Asel, AsHge egyesülnek , melly rneggyújtva, 'sv 
‘еду fölibe tartott porcellán által tökelletes elegesebe 111111611 
lyoztatva, еду barnás fekele‘tükör fenyü folto! kepez a’ ki~v 
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vált szín As által. - Erze nézve egy üvegbe 503, H0. és 
Zn öszvehozatnak, a' kifejlődő H egy gyapattal telt üveg-. 
csővön keresztül -- hogy а’ netalán magával ragadt HOtőI, 
és savtól megtisztittasson~ egy más, egyik végén hajszálvé 
konyra kihúzott csőbe vezettetik, és annak végén meggfy’l'l]-I 
tatik. —— Míg tiszta H megy, halavány sárga, kevéssé ví--A 
lágitó lánggal ég, és porcellánon semmi tükröt nem képez; de 
mihelyt a' kifejtő üvegbe мы, v. Asi); olvadéka töltetik, 
kékes fehér lánggal ég, és а’ fönebb leírt foltot képezi. -. 
Ezen folt a' cső egyik végének — mellyen t. i. a’ ASH kl 
megy - hevitése által magába а’ csőbe is támad. —— De a' 
porcellánnak, mellyen a' foltok képeztettnek, keménynek, kel 
letik lenni, és mázának nem szabad Pb másnak lenni; mert 
H gőz által az Pb mázon is fekete foltok támadnak minden 
As jelenléte nélkül, t. i. az PbOnek színitése által. 

` Ezen kémmód a' fönebb leírt Berzelíme'lől abban kli 
Vlömbözik, hogy ennél a' ASH a' kifejlő üvegbe: amannál 
pedig az üvegcsőbe ggépelödügî —— Ezen mód a' másiknak 
ugyan elébe teendő, mivel általa a' Asnek igen csekély 
menyiségei is felfödöztetnek; mindazáltal némi rövidséggel 
ls bír; mert a” ASH képeztelése a’ Marsh rendszere szerént 
csak akkor történhet, ha AsO;, v. A905, és As03as v. As05as 
sók adatnak a’ gőz kifejtő üvegbe; ellenben ha ASS3 adatik, 
nem történik; továbbá Clnak, Nomak, és más élenyíthető 
testeknek, nem külömben Hg sóknak sem szabad jelen lenni. 
Tpvábbá még ama kellemetlensége is van, hogy nem minden 
As nyeretlk ki belőle mint AsH. . ` 

Elvégre, ha a’ As vegybe, mellyet AsH kifejtésére 
használunk, életműves anyagok volnának felolvasztva, a' 
folyadék igen habzik, és könnyen átmegy. - Továbbá: ha 
Sb volna jelen, SbH fejlődik ki, melly meggyújtva, а’ As 
nyéhez hasonló tükröt képez. v--Ennél fogva a’ Marsh rend 
szere nem minden &quot;esetbe használható biztossággal, hanem 
más kémmódokat is kell segítségül venniT ' 

Elvégre még egy mód van megemlítendő, melly által 
а’ швы; leirt mód szerént kifejlődött AsHöl a’ Ast kis téris 
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111616 lehet hozni. _ A’ kifejlödö ASH ugyan is еду yiivegbe 
létezö N03+Ag0 olvadékba vezettetik, mi által szin Ag le 
válik, As03 pedig а’ folyadékba marad ‚65 kèmszerei által 
kémleltethetik. _ Ha a' N03+Ag0 olvadékába ASH helyelt 
SbH vezettetik: AgSb csapalikle, 65 az, olvadékba semmi 
Sb03 nem marad vissza. l ` - 

М1111 l‘önebb emlitve, a’ SbH, a’ AsHhez llasonlö folto 
kat, 65 1`6пу11111161 1102 616, ha meggyújtatik. _A’ kiilömb 
séget fontossága végett ismemi sziikséges, 65 következö: 

y a’ AsH által képeztetett tiikör hama fekete, és véknyabb 
rétegeibe áttetszö; továbbá дуепде hevités által egyik hely 
röl a’ másikra üzhetö; ’s elvégre reá csepegtetett Cl0+Na0 
olvadékba felolvad. Ellenben а’ SbH által képeztetetttükîir' 

vvais szürke; egyik helyröl а’ másikra nehezen üzhetö; ’s 
Cl0+Na0 olvadékba nem olvad. _Ha azon csövön, mellybe 

vai’ As tükör van, SH göz vezettetik, sárga ASS:i képelödik, 
melly NHßbe l‘elolvad; ellenben ha Sb tükör volt, akker ke 
resztül vezetett SH által narancs szinü S fém támad, 111е11у 
NHabe nem olvad. _Ha elvegre a&quot; SbS’hez ClHgöz vezette 

.Il_ik, felolvad, 65 ед652611 elillan; ellenben a’AsS3 nem olvad 
fel, 65 nem 111611 el, hanem megmarad. _ Erre nézve valamelly 
l'olyadékból SH 61161 11уег1, 65 еду 056116 1611 А5$з esapadék 

Ahoz száraz ClHgöz vezettetik; ha As volt jelen: SH elillan, 
‹ 65 AsCl vissza marad; ha pedig Sb volt: úgy egószen elenyé 

szik mint ShCl’. 
Hogy pedig az emlitett kémszerekkel töi'tént kémlések 

'biztosak legyenek, szükséges, 110ду a’ kêmléshez használandô 
szerek; u. m. а’ S03, Zn, SH stb. tiszták 1еду6п611. 

Mil'köneg == Ar:eulcaeeeretoß~ ß Ане/161120111” 
drogeuii, v. Hgdrogcuium arseuatum _ VjCleî ASH. i 

A' As kèt arányba egyesül а’ Hel, melly vegyek köziil 
az elsö göz, a’ másik merö állapotba állitható elö. ` 

A’ gdzliejiů mirkò'ueg a’ ASel megêletett еду6п611-1101116 
temeibe _ ha húzamqsabb ideig а‘ földbe fekiidtek _ 
liópelödik. ` 
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Kc'aza‘leíœ. A' ASH a’ Asnek а’ Hel származalsi perezök 
beni öszvejötte által képelödik. -- Erre nézve ha Zn, v. Sn 
feleresztett S05, v. ClHal leöntetnek, és egy AsOgt, v. As05t 
ища folyadék adatik hozzá: ASH taimad, melly azenban nem 
tiszta, hanem szabad H göz taitalmlú; es pedìg a’ Hböl an 
nçil többet tartand, minél kevesebb As volt a’ felyadékba. 

Tulujflmlaí. Szintelen, átlátszó, kellemetlen feghagyma 
biizü, nyemás, és hideg által cseppi‘elyóvá válteztathatò göz; 
légszabad viztöl elhörpöltetik; légtartalmútól pedig elbontatik. 
Gyúlékeny, és H0, ’s A505 képeztetése küztt kékes fehér 
lánggal ele-g. Tökélletlen elégés által, ha t. i. а‘ lég 110221116 
rńlása gáteltatik, szin Ast tiikör képíbe tesz le poreellánra, 
melly hevités köztt foghagyma bíizt ereget, é's egy csepp ki 
Шут, ’s nehány ntánna következö csepp SH viz мы ezi 
tromsárga slzinü —- ASS’ -- lesz. F öldköri léggel, v. О gözzcl 
elegendö menyiségbe keverve, és meg-gyújtva, eldnrran H0, 
é's A505 képeztetése mellett. -— На а’ giiz igen vékeny iiveg 
csöveken keresztül becsç'rttqtik --- mellyeknek egyík része 
lang lámpa által tiizesitetik, akker szín As tůkör képibe a’ csö 
hevitett részére tapad. Ez által a’ Asnek legkisebb menyisègeil 
is könnyen, és biztosan felfödöztethetnek. —- )Ezen göz nem 
hat savanyúan; ’s az égvényekhez, és füldekhez semmi re--A 
kensággal nem látszìk lenni. 

A’ ASH minden mérgek között legveszedelmesebb; mivel a’ leg 
kissebb menyiseg, --- тёд;г ha nagyeg fel'van eresztve --„- is 
Нант Qkez. --~És föleg azért félelmes, mivel elly esekély 
jellemek által vehetö észre. —— Ennek lett áldezata а’ hires 
-Miinehi vegykém Gielen. — Ellenszere friss tiszta lég, és 
SH+H0. 

A' As elly arányba egyesiil a’ Sel, mint az Oel; ‘т 
elvasztás által ngyan minden arányban -—; mindazáltal 5 
bizenyes egyesülései ismertetnek a’ Snel: ` 

ASS àFcÃ-c/c mir/echecs :Sc/:wurxelScÀaM/clursm ,Sul/ummm urwui nigrum. _ 
A552: Vere: mirkehccs, n. miralńe'mci', v. Rea/_71117. 
Ags“ = Sa'rgq mirkc'llçccs, c. uaiz‘ke'uecaî., c. @perl/wld. = 
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ASS‘ = M/rkc'urg = АГЗЩЩПМ!‘ = Su'Í/ìdum arse/u'. 
A559 ÃIiIfèl/te'uey Arseullypersulfld = Persa! 

_jl'dma aree/u'. _ 5 
Ezek közül а’ 2-ik ès 3-ik kénezés fokui érdekesek. 
Veres mirkénecs v. veres mireny v. mir 

allié/lect, = Rol/les Анне/нити, A/'seusubxul/ììr, Rubi/l 
.nce/el, llealgar c Защитники: aree/u', Suljuretum ar 
leui rubrum, Ане/Ист’: rubrum -—- Vjele: ASS&quot;`. 

Ещдш. А’ természetbe 4lapú oszlopokha jegcdzve, vu 
lumint nagy jegeoztelen tömegekben is jö elö. 

Keíuíleíre. Snek Asel , v. As03ali megöntése, és а’ meg 
öntött tömegnek fellengitése által kesziìl. 

Там/‘Миф. A' míìvíleg keszült ASS2 rubinveres, sárga, 
v. barna tümeget képez; melly iivegképü, széién áttelszö, 
vizbe nem olvad, höhe megömlik, fellengül, ’s legen S02vá, 

vles As03vá elég. —— Kénaljakkal kénsókká egyesül, mellyek 
vizben nehezen olvadnak. — Vászon festésre, es olajos képek 
készilésére használtatik. I 

Továbbgi a’ ASS? a’ Bengali luz készítéséhez is meg ki 
vántatik, ez utóbbi áll: 2 r. AsS'-'böl, 7 r. tisztitott'Söl, és 
24 r. NOHKOböl —— lgen kitünö, es világos fénnyel‘el ég; 
mi azonban zárt edényben egészsegre nézve káros lehet -— 
mivel elégésénél ASO, tf'gmad -— c_zért ú‘jjebb idökben más 
keverék hasznáuatik helyene; muy; s r.'1v0.+k0bö1, 2 г. 
БЬЗЗЬЫ, és 2 r. szénporból áll. --- .Ez ugyan ад tellyesiti, 
's mellette nem ártalmas. ‚ 

Sůrgß mll'kénecs v. Пришел’. = Arsenaal/7h', 
Gelbe: Scâufefe/arefu, драме“! = sulfure/um urseui fla 
vum, Su/jìdum (‚телами/в,Аигфсутемтт — Vjele: ASS”. 

Eldjb‘tte. A’ természetbe nagy tömegekbe —- mellyek 
sárga, fényes, és hajtható levelekböl állanak _.jön elö. 

Ke'szitcke. Müvileg nagyban Snek As03ali illö uránybai 
megöntése, és fellengitöse által —- melly mivcletnél S02göz 
fejlödik ki ,- késziil. — Kitsinybe lcgtisztábban nyerlietö 
мат топ; hà AsOaba SI-lgöz vezettetik. 
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Jellema'. A' nagyba kesziilt AsS3 &quot;пазов narancs szini'i. 
darabokba --- mellyek meg bontatlan As03t is tartanak —- jö 
elö. — А’ nedves uton keszült szep czitromsárga port — 
melly hevites által barna veres lesz -— kepez. ——— Íz, es 
szagtalan, semini savakba -— a’ ПО“, es királyvizet kiveve 
---es horlelbe nem olvad; de tiszta, es C03vas egvenyekbe, 
es SH+NH”be olvad; önthetö, es fellengithetö; legen As03vá, 
es S02vá eg. 

l'lìrkvélleg‘: Ане/лит‘! = Sulfirlum arseuicicum. 
-- Vjele: ASS5 —- A’ As03nak megfelelö S тегу. 

Kepiil: ha'As03 olvadekába SHgöz vezettetik, de csak 
еду idö типа. -_- Halvány sárga port-- melly az elöbbihez 
igen hasonló ——- kepez'` 

&gt;Széneny - Kohlenstoll1 - Carbonium. 
Jele: C. Parány száma: 6. 
Elé’iò'lle. A’ termeszet mind három orszàgába böven . 

fnrdúl elö, es lényeges alkatresze minden eletmiives mint ` 
állati, mint növenyi testeknek. Tiszta magán állapotba а’ 
gyemántha; tisztátalanba pedig a’ vasszenbe, es más mint 
növenyi, mint Май szenbe; továbbá 0el egyesülve mint C03, 
kiilömhfele helyeken, es a’ le ghe. 

A’ Gyémàńt = Diamant = ‚Мата: -— szeneny 
legtisztább, es jegedzett állapotba. Tiszta magán ellapotba 
-átlátszó, es -színtelen; neha más szinüek, mint, kek, zöld, 
-es rózsa sziniiek is talâltatnak, mellyek szinöket más {Шо 
mányoktól nyertek. - A’ Gyemánt a’ világosság sugárát 
nagy mertekhe törí; 8 lapú. jegeczekbe jö elö; _ minden 
drága kövek швы legkemenyehb; minden ismeretes testeket 
Imetsz, es osak tulajdon рога által metszhetö. -- A’ berzes 
_seget nem vezeti, olvadhatlan, ’s tiizálló; О gözben azonban 
minden maradek nelkül C03vá el eg. Földköri leghe meg 
»szünik egni. ч- Találtatik kelet Indiáha, Borneóba. es Bra 
ziliába. — Legnagyohb gyemántja van а‘ Borneóí Matnnrá 
jánakgez 300 karatnál nagyobh; az orosz ozárre ЮЗ, az 
austriai császárepedig 139. ‚ 
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A’ vasszénzGr/lpllil- nem egészen Папа. hanem а’ Шу 
külömbsége szerént több-kevesbbmennyiségíì'lïe tarlaìmú С. 
-— Müvileg képelödik : ha Szén öntött Feal öszvejön. _Nagy 
mcnyiségbe találtatîk Cschhonba. »L змеи ol-om szürke színü, 
fémfényů, szag, és íztelen, átláthatlan, nagy tömöttségíì a 
nyagotkëpez; molly fényes fekete vonású, s’ nagyon fest; ты, 
Iangba, és feleresztctt savakba nem «Над; és egyedül a’ 
durrgöz lángjába ömlik meg; -— porrà törhetö. —- Használ 
talik rajzónnak, és kályha feketitöül. -- O gözbe nehezcbben 
Ь; el C02vá, mint a’A gyémám. 

Il' széllfélly = КиЛ/е/‘Шетйг :: Á/ll/n‘acil -_-:. míljd egéSZ 
' ища, csak kevés H tarlalmú C. - Láng nélkül ég. -— Inkább 

а’ köszénhez, mint a’ vasszénhez hasoulil. 

A’ вёзвепек = Sln'n/m/n/en = Lillian/hrm?&quot; --- 
C, N, О, és Hböl külömbféle arányba állanak, és ШК‘! mlaj 
don готы folyama, nem pedig tüz által képelödtek; ’s több. K 
-- kevesbbé fa alkatásával birnak. — ‚штык, feketék, v. 
barnák, zsirfényüek (köszèn) v. gyenge fényüek (ba-maszën) l 
шт} könnyen meggyńlnak és elégésö‘krgél kellemellen вице‘ 
eregetnek. Mind két féléböl hevités által ~-- mi által minden 
elilló testek részint mint gözök: C0, CH, és vnéha SH gözök, 
részint mint csepfolyò семей: МН tanóviz kiüzetnek -f va 
lóságos, v. tiszta C álli'tható elö; molly: сайта: пе‘гщейк, 
-Ezen сайт итак, fekelés „тек, majd fém fényüek, 
felpulfadtak, szivatsosak, könyebbek a’ köszénnél; elégêsök 
Не: nagyobb léghúzam Vlgivaíntaçik, de а‘ Щ legnagyobb Тока: 
adják; mivel -- ha tiszták -- таза egészen (lO-_»vá égnek el. 

A’ növényì v. faszén :Holzko/l/a, vqqelubz'lixal‘e 
Kolk = Curbo lil/nem v. стадий!!!’ — nagyba а’ széuége 
ШК által külömbféle nemü fából készittetik. EZ num “та C, 
hanem kevés idegen részeket tart. — Átláthallan, Tekele, 
néha fém fényüv; а’ fa szerkezetét птица, ’s olly nagy öszf 
tartósága van, hogy ha kemény {еще leesik, панды ád; ros; 
hö, és` herz vezetö; azzá les:l mindàzáltal, ha щи edényekhu 
штык; tüzálló, meg nem битый; légou шт Mpg, ós 
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` fiist nélkülCOgé, és C03vá el ég hamú visszahagyása mellctt._ 
Égvéuyek, 65 savak által nem változìk. 

A’ faszén hevenyébe égetve két-különös tulajdonnal bip: 
1-61 Göztesteket, párákat, és szagos anyagokat magába 

521, 65 1611111. _ Ezen tulajdona minden más szlvatsos tesF 
tekkel közös; 65 pedig annál kitiinöbh, minél szivatsosabb, 
minél alantabb a’ hömèrsék, és minél siiriibb a’ -göz. _ A’ 
gözök tömitése által hö szabad lesz, melly bizonyos 1161111 
111611уе11 között ön meggyúladásig emelkedhetik, ml löpor 
gyárakba tapasztaltatott. _ De ez csak nngyobb tömegeknél 
szokott megtörténni, mi ama'tulajdonán alapszik а’ szónnek: 
110ду16де1, 65 vizpárát magába 521, 65 sürit, 

2‚0г A’ hevenyébe égetett faszèn linomúl megtörve, 1`01уа 
dékokból a’ szag, és festö auyagokat, és kozma olajat ma 
gába szíja. Ekké-p lehet büzös posványos vizeket ihatövá 
tenni; а’ pálinkát kozmás szagától megtlsztitanì; szines l’olya-A 
dèkokat; u. m. czukrot, 6126161, l‘émsök olvadékait elszinte 
leniteni, 65 11521611 616 állitni.A’ szénpor eliizl _ a’- halvanyos 
viz példájárd-a’ holttestek bonczolásánál а’ kezekhez ragadt 
szagot, ha a’ kezek szénporral jöl meg dörgöltetnek, 65 52ар 
panos vizzel megmosatnak. _ Használtalik továbbá rothadást 
gátló tulajdona végett a’ kellemetlen szagú szájakban lèvö 
fogak 115211165616, 65 а’ ЬеЬа125ато2011 11011 1651611 megtölte'sére. 
_ Közhömérsèknél , 561 _ leg kizárása mellett _ nagyobb 
hönél is bonthatatlan. Századokig is ellehet а’ légbe а’ 1161 
kül, hegy változást szenvedne; _ ezért bor, 65 vizes hordok, 
ha földbe jönnek, hogy tartósabbak legyenek, feliiletessen 
mégszénitetnek. _ Ha nagy tömeg izzò szénre csekély menyi 
ségü viz önt'etik; ez utóbbi az izzó C által elbonlatik, G0, C03, 
65 CH gözök képelödnek; ez ntóbbi meggyúl, nagyobbitja, 
65 elösegiti az égést, a’ helyet hogy oltaná. ~ 

Orvosi haszonra következökép készittetik 61 a’ faszén: 
bizonyos menyiségü fenyö 52611 еду 5261 kemenczébe addig 
izzitatik, mèg semmi lángot nem ád; ekkor zárt edényhe mcg 
hütetik, a’ hamútöl megtisztitatik, 65 derczés porrà töretik; 

l mellynek lángja 5211611 elkülönöztetik, 651111111; :zc/„por ë Kol; 
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Impulcer t Pulci.: саммит; ~-- a* vastagabb része pedig 
ММ: ellse'xxilell где?‘ ___: Zubereitele Kolda, = Carlm 
pracpurulus -- jÓl zárt édénybe tartatik. 

A’ féuykorom = Glanzruss, Ufcnruss è: Риму; 
„11а/шеи: - azen növényi szén, melly a’ kèményekbe a’ 
füstböl meggyül, honnét Ievakartatik, és a’ meszes részektöl~ 
megtisztitatik. +- Вагпа t‘ekete, a’ gyantáhez hasonlú, fényes,'l 
zillalhatlan darabekat képez; kezmás szagú, keserii esipös 
izii; vizbe kevessé, langba jebban olvad. 

Az шпал szén = T/iieriscůe Kolda :ECarbo ani» 

malls ё- az eletmiives testek száraz lepárlásánál visszamaradt 
szenes {rèsz. -A’ szénités terményei a’ növények szénilésl 
terményeitöl külömböznek. —- Minthegy minden Май Ёёёшс 
0l, Ht, Nt, és Ct, gyakran St, Pt, és P05vas sókat is ‘атта 
nak; мы: C0, СО; és CH gözökön kivül még képelödnek 
N05, SH, és PH3 gözök, Май kozma olaj, ugy nevezett: 
.erm-vus шаги olaf: Hz’racÍz/mruù’lll: Oleum cor/4u cervi, -— 
ès kezmásgyanta, ’s az állati szén a’ görvegbe viszamarad. 

'-L- Ez az állati résznek idomjával hir, nëha idemtalan fel 
putl‘adt, helyagos tömeget képez. C, és Nen kivül több féle. 
sókat tart. 'Ha ismételve ClHal, és “не! fözetik, és-kimesa 
tik, minden életmütelen Ívegyek elbentatnak, és tiszta állati. 
szenV шага‘! vissza. Legtis'sztább mindazáltal ényvnek szénné 
változtatása által nyeretik. -- Fekete, iz, es szagtalan, ke-i, 
vesbbé öszvedörzsölhetö, mint a’ faszén; vizben, iangban, 
ègényben, elajekban, és felereszteqt savakban nem olvad; 
meg nem önthetö; és lnehezebben ég a’ faszennt’el.` -Ha nyilt4 ‘ 
tüzön elegendö ideigA izzitatik, fehér, perrá dörzsölhetö tö-f. 
meggé váltezik. —- Abbeli tulajdenával, -- hegy ìdegen tes 
teket, szag, és szintelenit, ---- a’ faszént felülmúlja, de а’ 
pálinkának kozma szagától való megfosztására kevesbbé al 
kalmas, mint a’ faszén. 

Az állati SZénhez Sorellatik: а’ tengen' szivalt :zene = 
Mcersc/lwumm lio/:le :Garbo cpougiae mari/lue. - Ezkészül:l 
ha tetszés szerénti mlenyiségü tengeri szivats egy betakart 
entt'itegelybe` addig égettetik, mig а’ hasadékeken semmi ты 
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nem'megy ki'. A* tógelybe vlsszan‘lamdt szén megtöŕ'etik. «i 
Barna*- fekete, kellemetlen, lblanyhoz hasonlö égetett szagú, 
es under sös 1211, kömiyii port képez‘l 

'l‘îszta széneny = Reiner ‘(дышит = Car@ 
бандит purum ---- [клуб c. la'mpa Íioromual.l = Kieuruu, ---' 
zártedényben fehér izzásig valö hevitése által állitatik elö; v. 
valamelly illö olaj párájának fehérizzásig hevitett porcellàu 
esövön való keresztüli boesájtása által, melly miveletnél u' 
tìs'zta C а’ csö falaira ülepszik. --- Ez fekete, merö, eldörzsöl-- 
hetö, jö berz, de rosz hövezetö test; tüzben állandö; HObe, 
AeObe, Ae0+li0be, suvakba, és olajokba nem olvad. -E 
gyébbiránt a’ C tulajdonai nagyobb résznyire a’ gyémánt, es 
szén külömbféle injaiuak tulajdonalból kitetszenek. --- Leg-« 
nagyobb rokonsággal vîseltetik az Ohez, mellyet nagyobb 
höhe majd minden testektöl elven — C0t, es (10ft képezve. 
— Sok fémekkel egyesül a’ nélkül, hogy azok bélyegzö jene-f 
meit megváltoztatná, söt néha igen nagy mértékbe tiinteti azo 
kat elö; p. 0. az ага/едим --egy Feból, és Cböl álló vegyben. 

A’ C 111 arányba egyesül az 0el, ’s egy éleget, és négy 
savakat képez. 

Szénéleg = Ko/deuoz'yd = 0mg/dum carbouicum 
-- Vjele: C0. 

Ez mindenkor képelödik, ha C tartalmú testek; p.v o.. 
szén, nem elegendö leg, v. is 0 hozzájárultánál elêgnek. Af 
gyenge-faszén elégése kezdetén látható —- kék láng ezen göztöl 
van, melly а’ 1ё$11112ап1 által a’ szén belsejéböl elötolul, és 
feliiletén elég. -- Továbbá fémélegeknek szénneli szinitèsénél, 
ès életmůves testek hevitésénél is képelödik ezen 

Ke'szz'l-e'se. Készül: ha C02göz izzö Szenen keresztiilbo-r 
csátatik, — melly izzö poreellan csöbe van helyezve —; v. 
ha C02as sók, v.neheze11 Szinithetö féme'legek; р. о. Zn0 , v. 
Fe203 szénnel agyag görvegbe izzítatnak. 

Tula/'damn'. Szin, 52а$7 es iztelen, mind ekkorìg csepp-r 
folyövá nem változtatható göz; be nem -lélekzhetö; -tisztán be-f 
lélekzve, hirtelen ölö; az egest iîenntartja, ’s magába éghetö; 
legen meggyújtva, kevessé világ-itó lánggal- melly kik &gt;szimi 



79 

eleg, ml által C03 göz képelödik. Viztöl csekely menyiségü 
hörpültetik el._- 0 gözzel keverve, es meggyújtva, nagy 
durranás köztt COgvá eg el. Cl gözzel keverve, CICO фиг: 
(Могуелуаз) — kepez, melly kellemetlen szagú, es 3-szor 
nehezebb a’ legnél. —- Újjahb idökben a’ C0 nagy sorú ve 
gyeknek gyökeül tekintetik. Jó szinítö szer. 

лёгкая“. :à Houiqttcim'aïurey = Acidum melli 
Ист/1. — Yjele: C‘Oa. 

Az иду nevezett me'zkó'lze “Штаты À1203816g¥85111vů 
Szintelen tökbe jegedzik. 
Krokonsav. = Krokouslîure = Acidum kroko 

nicnm. Vjele: (150‘. 
Ezen sav kepelödlk a’ Ka keszîtesenel; ’s naranos színii 

tökbe jegedzik. l _ 
вбяйазай. = Oxalsa‘ure, Sauerńleesà‘ure, Zucker 

sà‘ure г: Acidum oxulicum, - succ-harz', - salia aceloullac. -- 
Vjele: C’O’. 

Erröl az eletmiives vegytanba bövebb ertekezes leend. 
Szénsav. = Kolzlcnsà’ure :_: Acidum carbonicum. -- 

Vjele: C0’. 
Eloy'á'lle. A’ C03 mind háromféle halmaz állapotha МЫ 

tatik a’ iermeszetbe. -- а) gá'ziepůbe találtatik mint állandó, 
попа nem lenyeges alkatresze а’ levegönek. -- Nagy menyi 
segbe látszatik lenni a’ föld belsejebe; ennel fogva kutakban, 
löld alatti járásokban, es barlangokban ‘по! legváltás nincs - 
meggyül. —- Kepelödik továbbá a’ szen, v. szentartalmú allya 
goknak elegesenel, a’ bor forrásánàl, testek rothadásánál , 
az állatok kilehellese, es a’ növenyek eletmüfolyamaik által, 
’s külömblele vegytani munkàlatoknál. --- b) czeppfolyo’ ál 
lapotba viztöl, es más lolyadekoktól elhörpölve, a’ kút, es 
forrás --- legtöbh az ásvány, v. savanyú vizekbe, a’ sörbe, 
es borha. -- c) merö állapotba; azaz más -szilàrd testekkel 
vegyileg együlve találtalik a’ C03as sökba külömbfele aljak 
kal egyesülve. --- A’ C02+Ca0 (шт/ш, kre'la, ma’rva’ny) 
egesz hegy sorokat kepez. 
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Gózképü szónsnv. = (Lmjïmm'ye Kolda/«muni _ 
Acidum carbo/¿imm gasformu. 

Kßkzileiw. Készül: ha valamelly COzas só, lcgìnkább 
C0’+Ca0 valamelly sav, legjobban CIH által elbontatik, ès 
а’ kil‘ejlödö göz meleg НО, V. Hg felett felfogatik. 

лит‘. Színtelon, szúros szagú göz; erös nyomás ál 
Ial, és hidegbqszíutelen, igen i'lló, tséppfolyó, söt szilárd 
testtè is válloztatható. -- A’ lakmus papirt megveressíli, de 
а‘ kèk szín légeu lassan ismét viszatéŕ. Lélékzésre hem :1l--d 
kalmas; nem éghetö, és más testek égését sem neveli. -`- 
Viztöl nagy menyiségü elhörpöltelík, és ekkor: „мм-‚и 
vizuek v. vz'zes sze'luav/ulŕ. = п/дхтуе Ko/llemzïure, Koll-1 
(‚г/шине: Wasser neveztetìk. -—— Ezen ‘Пинск szúrós savanyúL 
szaga, ‘s kellemes-savanyús, és frissítö' íze van. --~ СаО 
vizzel fehér csapadékot —= C02+Ca0l hoz elö.l — Sok aljak-w 
kal egyesül, és :ze'nmvas so'I/eat == кометииге Salze = 
Salia carbonica., v._ carbo/luth# alkat. -— Ezen SÓk közül 
csak azok olvadnak fel vizben, és ‘так meg tüzben CO2# 
ukat, mellyek égvények aljaiból álla'n'ak. Minden C02as sók 
más erösebb sav дна! C02ukat eleresztik; mi pezsgés кат 
megy végbe; --- az olvadók СаО, és ВаО vizzel fchér -‘-- 
HObe -- olvadhallan csapa‘dékot adnak. -- Forrás, fagyás, 
v. rázás Юга! elveszti a’ CO2-*H0 СОМ“ gözképibe. Ezèn‘ 
gözképü СО; fulasztó ‚ а’ légnél nehezebb —- innét еду üveg 
bö‘l a’ másikba áttölteni lehet. ` 

Tseppfolyó Széllsav, “s Tropjbarßiìssige Kolld 
‘гладит: = Acidum carbom'cum liquid/ull. 

Ez a’ C02 göznek erös üveg'ekbeni er'ös nyomása, és 
llütése Юга! készill. -- Ez színtefen ‚ vvizbe nem, AeObe, 
S’Cbe, és terpetin olajb'a azonban olvad. — Rendkivül hir 
telen elillan, és igen nagy шведы lhoz elö; olly annyira; 
Воду ha еду szeszmérö golyójára cseppentetik, a’ lang —— 
90 fokra так. —- Ка elbontja'a’ cseppfoIyó C02t. l 

l'lcl‘ö Szénsav. c: Fesle Ko/¿leúsů'ure = Acidum 
carbonz‘cmu sola'dum. 
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&quot; ' ‘мм.- ha tseppfolyó C03 vékony húzamba eg)r Наду 
más esöbe öntetik. Ez által еду része gözképiivé válik, el 
llla'n, ’s a’ meg'klvántató meleg&gt; elvouása által hideget okoz, 
melly által a’ másik rész .szilárddá válik. _ Ha ebhöl ne 
hány csepp еду üveg dugasszal ellátott üvegbe bezáratik, 
akkor az üveg belseje fehe'r gözzel telik meg, melly a’ du`J 
gaszt erövel ki ütî. 

Ii‘ertezve'ugei a’ Sze'mavua’k. 
A’ C03 göz fertezve мы nzon vsavval, melly дна‘ 

vegyeiböl kiüzetett: _ S03, v. ОШ. _ Ha a’ göz Aas , v. 
N03+Ba0 olvadékán keresztiil ‘шт zavarékot okoz: S03, 
ha pedig N03+Ag0 olvadékába `hoz elö csapadékot: С!!! 
tartalmú. ‘ 

A’ C a’ Hel sok arányba egyesill, és pedig göz képü, 
folyó, v. szilárd testekké. Ezek тент a’ növények elet 
folyama által, részint életmi'rves anyogoknak hö általi elbon 
tásukkor képelödnek. 

Könnyí'l s znköneggöz; v. Szénköne'g. 
== Leie/ite: K “Не/пациентки.’ == Carôuretum hydrogeuii 
in minimo caröouii --- Vegyjele: CH’. 

Kepelödeîseképelödik életmiives testek rothadásánál, viz 
alatt, mocsárokban, köszén bányákban _ hol a’ bányászok 
lámpáin durranással meggyúl; _ némi életmůves testek 52:51 
raz lepárlásánál, továbbá viz párának szénporral töltött izzó 
vas esövön keresztüli bocsájtàsa által. _ Legtisztábban пуе 
retik: ha еду mocsárnak feneke bottal felzavartatik, és a’ 
felszálló holyagcsák töltsér segedelmével egy vizzel telt edény 
be felfogatnak. 

Tullyfdonaz’. Íz, és színtelen, kellemetlen szagú, mind 
eddig cseppfolyóvá nem válteztatható göz; magába nem ég 
hetö, legen штаты kevéssé világitó sárga lánggal H0, 
és C03 göz képeztetése mellett el ég. _ Léggel vegyítve, lé 
манежа; Oel keverve, erösen eldurranó göz tömeget képez. 
Viztöl kevés hörpöltetik el. 

Nehéz szénkönegfgöz; v. Sze'nkönecd. = 
~ 6 
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Scl/ware: K mlalcmcancntoß'fqm = Carlmre/um ñydrogc‘uii in 
— maximo carbom'i. - vjeic; HC. 

Ez szintúgy terménye az életmůves, mint állati, mint 
növényi testek száraz lepárlásának, hel a' Спек más göz 
képü vegyeivel elöjön. 

Kitsinyben legkönnyebb, és tisztábban ny'erhetö: ha ‘га-ч, 
lamelly 1 г. langból, es 4 r. iömény s051161 дно kevcrek 
egy görvegbe hevitetik, és a’kifejlödö göz viz felett fel 
fegatik. ’ 

На S05 langgal öszvejön: a' S05 által nz О a’ Hel vizze,V 
ez pedig a’ S05al egyesül; a' többi H a’ Cel ezen gözt, ’s egy 
más rèsze a’ Спек a’ S0561 Ot elvenva: COzt képez, mi 
áltai a’ S05 S02vá válik. , 

A’ lang CHböi, és HOböl állò vegynek tekinthetii. 
A’ CH göznek nagyban való készitésére leginkább kö 

szenek használtatnak, mellyek semmi St nem tartanak. Еве! 
bezárt, viz irányessan fekvö vas edênyekbe ìzzásig пота-1 
nek. -- A’ megtisztitott göz a’ gez fogòkba, ’s onnét a' 
csövekbe меду. A 

мамам. Ezen göz szintelen , kellemetlen kezmás sza~_ 
gli, lélekzésre nem alkalmas; állatekra nézve hirtelen ölö; 
a&quot; testek égèsét nem neveli, maga mindazáltal sárgás fehér, 
világitó lánggal eleg; — 0 gözzel keverve, és meggyújtva, 
eldurran; —- Cl gözzel égényhez, v. illò&quot; olajhez hasenló ve 
gyet hOZ elö -- Ínnét Ilyerle: olajlic'pzó' gó'z = ûelbildeudcs 
gas, :Gus „шумит -— nevét. Ezen göz valószinüleg a’ 
Cl égènyhez hasenló. -— A’ göz világitásra használtatik. ` _ 

Kénlallg‘; v. Széllkélleg. = Ёс/ашц/‘еМо/Меш’ф 
Swqfelalcelml, = »Sulfidum carbouii, Alec/:ol cul/uric. -— 
vje'le: cs2. — 
‘ A’ természetbe képelödve még nem találtatott. 

Каши.- 4 г. S èrcznek 1 r. Celi izzitása által; -- v. ha 
S gözök porcellán, v. öntött vas csöbe helyezett izzó szene 
ken keresztül vezettetnek. 

цитата. Szintelen,- viz szim'i, tulajdon igen kelle-f 
metlen szagú , es erös, illatos ízii folyedék. Nagy mérték-- 
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be lllékony, 65 elpárlásánál nagy hideget okoz; vizbe nem 
&gt;olvad, hanem olaj tseppek képibe fenékre száll; ellenben 
Ae0+H0be, Ae0he, 65 illö olajokba könnyen olvad; maga 
pedig felolvasztja: a’ St, Pt, és It. _ Könnyen meggyúI 
égö testek közelltése által is , 65 C02, és S02 göz képelödé 
se köztt lték lánggal el ég. Viz alatt tartva is elbemlik _ ha 
lég hozzá járúl _ ’s C02, és S0; képelödnek. _ SH göz 
zel vegyülve, képezi: a’ XauI/mgeu v. Sze'ukò‘ueg .meat-'__' 
Xautlaogelmïure, Koltleuwasserstofkú'ure = Acidum Xan 
tńogcm'cwn. A’ S égvények eránt mint sav viseltetik, és adjuvr 
velök: a’ штате: :1i/.at = Зме/ёМоЫелваЬте, = Sulfm' 
carbouates. _ Legérzékenyehb kémszere az Inak, mellynek 

/nagyobb menyiségét kékes veres, igen csekély me'nyiségét 
шт 16521 _ pedig rózsa szinü festes által mutatja meg. 

A’ C a’ Nel esak közvetlen utou, mind két testek szár 
mazási perczökben egyesül, 65 elö állit vele egy igen erde-- 
kes vegyet; ez a’ 

liékeny. = Cyan, Blaustoß‘, = Cyauum. _ Vjele: 
ПС’, v. Cy. 

Erröl az életmíives vegytanba bövebb értekezés leend. 

Bórany - Boron , Bor - Borium. 
`1616: ‘Во. Parányszáma: 11. 
Elöjó'tle. 
A’ természetbe csak gyéren jön elö; és nem szabadon , 

hanem Oel egyesiilve a’ bórsavba; ’s ez utóbbi v. magányos 
san, v. aljakkal egyesülve. ` ’ 

K elvzite'xe a’ Bórauyuak. 
KészülBoOaból; melly hogy vizétöl megszabadittassék, 

megöntetik, porrà töretìk, Kaal kevertetik, és hevitetik; ez ' 
által a’ B003 еду része elbomlik, es а’ Во szabaddá .lesz, 
minthogy Onye a’ Kaal KOgé, ez pedig a’ bontatlanúlmaradt rész 
BoOßal B003+K0gé együl _ Legkönyebben, és czélszerüb-« 
ben választatik ki azonban egy FlBo, 65 FlKabólálló vegyböl. 

'Tulujdouai. ' . 
Sötét barna, zöldbe átmenö‘szinü, fém fény nélkülí, iz; 

6. 
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es szagtelan port kepez'g'fnem önthetö, nem 'illekony, es a* 
berzesseget nem vezeti‘; földkörí legen, es О gözbehevitve, 
elenk világossàggal, es erös szikra hányás köztt Bo03vá eleg. 
N03, es más testek által Bo’O3vá Oiil, melly egyedüli Ove 
gye. _ Leg kirekesztese mellett тише annyira tömül, hogy 
tömény S03ba leiilepszik. _ Bo'rauy nevel latin neve-löl nyerle. ` 

BÓr§av.=Bonà`nre, = Acidum bcricum. — Vjele‘. 
B003. 

Elib’ö‘lte. A’ AB003 a’ iermeszetbe a&quot; tůz hányö hegyek 
közelebe jö elö; es res'zlnt szabadon mint Salim/in, es ne 
melly tavakba Toscánáha felolvasztva , részint aljakkal egye 
siilve _ NaOel _ мы név alatt ketel lndiába _ CaO, es 
-Mg0el; ’s reszint mint alkatresze sok más àsványoknak. 

Kekzz’le'mndu. A’ 2Bo03+Na0nek S03vali elbontása ál-' 
tal keszül. _ E' vegre a’ 2B003~+Na0 fot'rò vizbe felolvas’z-` 
шик, az blvadelc штаммы, es hozzá annyi S03 ada-f' 
tik, mig a’ folyadek savanyúan hat; a’ lolyadek kihülte ntán 
a’ szabadde lett B003 kijegedzik. A’ jegeczek kivetettnek., 
vizzel leöblitettnek, 3 r. forró lepár‘olt vizbe felolvasztattnak, 
es ujonta jegitettnek.- Minlhogy pedig meg S03at tartanak, 
Р‘ tegelybe izzitatnak, es újra jegitetnek. 

штаты. A’ B003 fehér, gyöngy fenyii, zsiros ta 
pintású pikkelyekben jegedzik. Szagtalan, gyenge Savanyú, 
es kesemyes izii; _ ha viztelen: a’ kek kém papiri kevesse 
veressitì; ha ellenben meg vizet tart, azon- különös tul'ajdon 
vnal bir, hogy olvadeka egveny módra hat. На а’ jegedzett' 
sav Pt tegelybe egettetik: egy színtelen, átlátszó, üveg ke-~ 
р11 tömeg_ melly üveges v. jegitcll bo'rxavuuk = Verglaula 
Boruïurc, Boraz’glae neveztetik , _ támad. Ez utóhbi 
tüzálló, de legen iiveges kinezetet elveszti, vizben nehezen 
olvad. _ A’ jegedzett B003 20 r. hideg ll r. forrö vizben, es 
5 r. langban olvad; ez utóbbi olvadeka, ha meggyujtatik, szep 
zöld lánggal eg, mi jellemzö belyege, _ illó olajokhan, es 
savakban is olvad. Magába tüzállö, de víz gözbe illekony. 
.lollehet a’ B003 csak gyenge sav; mindazáltal tiiz állósága 
vegett a’ legcrösebb savakat aljakkali egyesiileseiböllkiüzi. _ 
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Sem C, s‘em H 1111111 nèm színíthelö, egyedül csalc Ka által. 
Aljakkal ba’rsavas so'llal == BorsauraSalzie; = Salia bora' 
си, v. Baratas —— alkat. ---- Ezen sök közül csak azok 01 
vadnak yizben, mellyek égvények fémélegeiböl állanak. Ezek 
ВаО, és CaOes sókkal fehér‘œsapadékot .adnak, melly sok 
vlzbe felolvad. - Továbbá а’ BOOaaS sók S03 által `elbontnt 
nali, és a' B003 pikkelyes, gyöngy _fényü `legeczekben ki vá 
lik; a’ forrasz csö elött pedíg üveg képů gyöngyökké olvadnak. 

F erlezve'nyez‘ a’ Bdrrav/m/i. A' B003 fertezvß lehetS03al,‘ 
` ez esetbe légen nedül; ClBa olvadékávali kémlelés ~-~ molly 

hez kevés N05I adatotß -- а‘ S03' jelenlétét meg mutalja - 
ettöl égetés által megtisztìtható a' B003. -- Fertezve lehet to 
vábbá S03+Na0el a’ készìléstöl; ezen só ,ujontl )egedzês ál-v 
tal eltávolitatik, midön 15 mint vîzben könnyebben olvadó ké 
söbh jegedzik kl, mint a’ B003'. --- Elvégre valamelly zsínos 
állománnyal a' Tinkalból;. ekkor sárgás 5211111, és hewzitésv àltal 
mi által а‘ zsír szénitetik -~ feketévé válik. Ettöl. langbani 11111 
olvasztás, és jegités által megszabadlthatò а’ B003. ’ 

Knvany - Kiesel .e Silicium. 
Jele: Si. Parányszáma: 22. ‚ 
Ейудие. ‚ — 
Magán állapotba sulla sem jö elö la' természelbe; Ватт 

Oel egyesülve mint 8103’ a’ földtekének- nagyobb részét te- — 
‚521, 's az 0 után egy a' legnagyobb menyisógbe- található 
testeknek. ’ 

Elâállz'tásmorla. — ‚ 

Kitsinyben késziil: ha Si03, Kaal, v. Nael heviletikymî 
által ez utóbbiak 0ülnek, a’ Si pedig kiválik‘. -—- Nagyba ké 
szithelö: ha SiFl3+FlKa = имиджа-[0109 == Fluorkz'eselka 
Hum -- melly а‘ SiFP+3H0 Kova/iö/(folmv’ :Fluor/liefe] 
wats'entoßìíùlraf- Ка all' küzörpbîtése által пуе1‘11е1б -‘ 8 
10 1‘. Kaal rétegenként rakva, еду, -— alsó vègén be for 
rasztott -- üveg csöbe hevittetik szesz lámpán. A’ tartalom 
igen kêzd izni; ez által а’ Ка a’ Flal, és a’ szabaddá lett Si»V 
al is egyesül. Ha ezen ‘tömeg vizbe hozalik: a’ viz Onye a’ 
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Kaal egyesül, а’ Si pedig Helv щит vlszamarad, és Il‘edett 
tégelybe veres ìzzásig hevitetîk. 

Tulaidonai. 
A’ Si -Sötétveres, nagyon festö, fénytelen port képez; 

nem önthetö; _ a’ berzeséget nem vezeti; az erösebh ás 
vńny savak által sem nem Oül, sem nem olvnsztatik; égettet 
len àllapotba egyediil FlHba olvad fel H kifejlése, ès FlßSi lié 
pelése között. _ Száraz C03as égvényekkcl keverve , es iz 
zitva, Si03vá Oül, és szikra vetés, ’s C kifejlése közöttSi03as 
égvényeket hoz elö. Fedett edényhe hevitve öszvezsugorodik, 
es elveszti éghetöségèt; _ legen, és О gözbe hevitve meg 
gyúl, de csak‘részenkênt ё; el Si03vá, mivel a’ képelödött 
SiO“ az einem égett'Sit körülveszì , és ekkép az 0 behatása 
ellen vedi. 

A&quot; Si nagy rokonsággal viseltetik az Ohez, vele еду 
arányba egyesül , ’s a’ дотации‘, v. is a’ kovqfò'ldet == 
Kielelnïure, oder Kieeelerde; = Silicia. _ ‘Иерей; ez 
tisztán szabadon jegedzve találtatik а‘ йеушъуеахбе =Вег9‚ 
Krgslall, = Crgstallus montana. 

A’ Si az Oen kivül а’ Cel, Clal, Flal, és más elemek 
kel is egyesiil, de csak azon perczben, mellyben más vegyei 
ból ki válik. 

A’ SìFls Ходовая}; s Fluorhiesel _ göz készlthelö: 
ha homok, v, üveg porral kevert CaFl еду gözfejlö üveghe 

‚ hevitetik, és a’ göz Hg felett {впадать _ FIH, és Si03 
költsönössen elbontják egymást vizre , és folkovanyra. 

R01/nav. = Kieseleù'ure = Acidum lilicicum. -~- 

Vjele: SiOa. _ 
` Шф'бне. A’természethe legelterjedtebb , és leggyakoribb 

testek egyike, mivellegtöbb ásványoknak fö alkatrészeiil $201 
gál; Жду уедесцыеп állapotba elö jö: a’ granitesbe, tüzköhc, 
homokköbe, а’ homokba, tajtékköbe, ’s t. másba; _ je 
gedzve pedig mint: Amethyst, C/mysopras, Topas, Achat, 
Chalcedou, Caracol, бра’, Íieggiegecz, ’S а’ t. Elvégre ав 
ella: országba а’ csontßkba , és fogmázba jö elö. ’ 

_](e'm'te’se. A.’ Si()a kètfele топ készülhet: nedves, és 
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szàrazen. -- Száraz utou a' Sinak elégése által. -— Nedves 
uten: ha Si05as ásványok; u. m. hegy jegecz, tüzkö por 
rá törve megöntettnek СОМ-КОМ; a’ vissza maradt tömeg 
feleresztett ClHba felolvasztatik, az olvadék szárazig elpá 
roltatik, erre tömény ClHal megáztatik, pár óra múlva 1е-‹ 
pàrelt vizzel kimosatik, és a’ maradék égettetik. — Vagy 
a’ Si03as sóknak, p. 0. a’ keva nedvességnek C-lHali le 
csapása, 112 elvadóknak szárazig valò elpárlása, -« mi ál 
tal a’ Si05 elvadatlanná válik --- és а’ maratlèknak vizzel, 
v. feleresztett ClHalikimosása által -hel ti'szta Si05 visz 
sza marad -készüL -- Berzch'us a’ _száraz , és nedves Auten 
nyert terményeket egy arányú vegyeknek tartja; más уеду 
kémek е11е111›е11 a’ nedves 111011 késziiltet; Íiovasac vizcgyue/a 

___- Ki'eselsá‘ure Hydra! -— 1811111 állítják. 
шутит“: A’ természetbe élöferdulô SiO, szintelen, 

v. kevessó átlátszò fehér jegeezeket --- meilyeknek alap ide 
ma щит; _--__ Rlmmbucder — képez; ez igen kemény, és 
aezéllal szikrákat ád. -- A’ müvileg készült mint fehér, ér 
des tapintású per; v. mint igen iìnom , ktinnyíiJ - nem ér 
des — a' C02+Mg0hez hasenló per, melly a' nyelvhez ke 
vessé tapad — jö elö, —- iztelen, magába a’ legnagyebb ke 
meneze tiizbe sem -- egyedül az О, és dnrr gözbe ~-- el 
vad meg. -- Vizbe -nem elvad, de avval viz eggyé válik, 
melly a’ n'e'vény szinekre nem hat. ---- A’ Si05+H0 kotsenya 
nemü tömeget képez , melly vizbe kevessé, K0 lúgba jebban, 
FIB, és GiHba pedig egészen elvad. —- На égettetik , elvesz 
11 elvadóságát. --« lnnét van a’ kút vizekbe felolvadva. — A’ 
SiO; aljakkal adja: а’ ¿ov/mucus so'ńat, = Kieselsaure Sal 

Aze :z Salia silicica, v. silicates. ‚- Ezek közül а’ 51011 
K0, és Na0 CINH‘ elvadékával kotsenyás Si05t adnak. -f 
Az elvadatlanek közül azek,- mellyek ClH által elbentatnak, 
szinte ketsonyás Si05t adnak; mellyek pedig ClH àltal el nem 
bentatnak, C05+Na0el égettetnek, és úgy aztán ClHal ke 
tsenyás Si05t válitnak ki. —— N05+Ag0el sárga csapadéket 
adnak. --- Tömény FlHal; v. CaFlból‘, és tömény SOsból álló. 
keverékkel FlsSi gôzt Yeregetnek. 



.Második Szakasz. 
А’ Fémekröl. 

A’ fémek szorosbb értelml meghatározása, melly lezelött 
-használtatott, újjabb idökben elenyészett; mer! némelly _ 
ezen testeknek tulajdonitott sajátságokkal nem minden fómek 
bi1-hak; továbbá minthogy nem fém testek is ezen sajátságok 
közül többekkelbirnak. _ Valamint mindeniitt máshol, úgy 
itt is 1111 maradt `a’ természet alapelveinek; mivel а’ legkü 
lömbiizöbb n_sztályokat, è_s _rendeket középtagok áltàl, az az: 
`leg gyengébh átmenéssel öszveköti; éppen úgy a’ jelen- esetbe 
_is 011, 1101 a’ nem fémek osztálya végzödik, a’ fémeke alig 
észrevehetö kiilömbséggel kezdetét veszi. 

Altalában ama egyszerů testek neveztettnek fémeknek, 
.‚ Lmellyek következö tulajdonokkal birnak: közhömérséknél _ 

u’ Hgt kivéve, _ mindnyájan szilárdak, nagyobb höhe `azen'. 
han legtöbben folyó alakot vesznek fel; homályosak, mi meg 
a’ legvéknyabb lemezeikböl is kitetszik; tulajdon fénnyel _ 
[её/1 fè’ilílj/el'f‘ birnak ; jeles vezetöi a’ hönek, 65 berzességs 
nek, söt mint legerösebb gerjesztöi ez utóbbinak mutatkoznak; 
vizben, és langban olvadhatlanok, iztelenek; némellyek pö---` 
rölyözhetök, 65 nyújthatók, e’ végböl hajdan ezek: tote'letes 
= volkommeue Metalle _ amazok pedig, mellyek törékee 
nyek, és merevenekz lëke'letleu fe’makue/l = uneollkommeoe ` 
Metalle _ hivattak; v. nehezehbek, v. csak kevéssel könyeh-f 
bek а‘ viznélP «- Oel minden ,fémek egvesülésßket képezneks 
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~továbbá az élegekkel arány'os vegyek'et итак -elö más, --nem 
fem testekkel, p. o. a’ Cl, l. Br, Fl, Se es Sel ls; nem külöm# 
ben egymás köztt is egyesiilnek. _ Élenyiilt testekkel csak 
‘Еду együlnek, ha magok is elöhb Oel vegyültek. 

Ide soroltattnak а’ termeszet legnehezebb, es legtömöt 
МЫ) testei. _ Fajsúlyok kiilömhözö; es 0,86 tól egesz 2l, 
¿ig van. 

Jelen idöben fajsúlyok szerent osztattnak fel a’ femek: 
кёпцуй fémekre = Leie/ite llfelallezMelalla 

levia, els ’ 
Nehéz Гётеиге = Schwere Метис г: Metal/fz 

gravia. ‚ ‚ 
Кб/туй ЛЪзв/тед = Leie/lle Metalle = Melalla levia¢ 

_ neveztettnek azok: mellyeknek fajsúlya 0,86tól _ 2,0ig 
van, es az 5öt feliil nem haladja; az az: mellyek legfölebb 
15 5-ör nehezehbek a’ lepárolt' viznel; lágyak, nem csengök, 
nemellyek illók; Ohezl rokonságuk nagy; Oel egyesülve а’ 
legerösebh aljakat kepezik; a’ vizet közhömerseknel, у. ke 
vesse erösbitett hönel elbontják. _ A’ könnyii femek fel 
osztattnak: 

Égve'uyeÀ _ efqvc'uyes fá'lde/l —- e's lulajdau/lépů fú'ldel: 
fémeire. ‚ 

а)‘ az сдает/её fe'mei ‚т: Metalle der .4l/:alien --- 
könnyehbek a’. viznel, a’ vizet köz hömerseknel elbontják 
Hgöz, hö, es világosság kifejlese köztt; sókepzö testekkel 
tiiz jelenet köztt egyesülnek; már a’ veres' izzásnál elillók. 
_ Èlegeik tiizállók, vizben olvadók, es egetök, a’ kek növeny 
nedveke‘t _ a’ lakmust kiveve _ zöldre, a’ savak által meg 
veressitett nedveket, es lakmust kekre, а’ sárgákat pedig bar-r 
nera festik; olajokkal , es 'zsiradekokkal vizben olvadó szap 
panokat kepeznek; a’ savakkoz kitünö rokonsággal viseltet 
nek; a’ sek vizben olvadnak, azok, mellyek C03at tartanak, 
tiìzben megtarlják a’ C03at.- w 

Mütermiek: a’ Ka, Na, Li. _ Ide soroltatik: a’ NH‘i-_O 
‚т: legfelia/.e'zeg == 0mg/dum ammo/iii _- is. Í ` 

b) f1; фоту” földek fe'mei ._-T Melulle der alkaline/ieu 
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Erden ~--- a’ S03 fajsúlyával blrnak; csak a' fehèr izzö tůzbe 
illannak el; а’ vizet elbontják -~-de nem közkömérséknél-- H 
kifejlése között, de világosság, 65 hö nèlkül; ~-- ama 111111] 
donukba, hogy a' növény nedvekre hatnak, 65 a' savaknt 
tökéletessen 16111111, az égvényekkel megegyeznek; de 62 
111611111а11161 62 által külömböznek: hogy élegelk, és a’ zsì 
radékokal 116ре2е11 52арра11011 &quot;1211611 olvadallanok, továbbá 
a’ COgyas 56.1 162116111 égetés által Cûgkal 61616521111. 

Ide tarloznak: a’ Ва, Sr, 65 Са. 
О) Valo'sa'go: fö‘lllell fe'lnez' :.- Metalle der eigentlichen 

Erden- Ezek nehezebbek a’ S03nál; a’ v'izetnagyobb 1161161 
elbontják; --- élegeik vizben olvadallanok, 12611е11е11‚ 111261 
lók; növény nedvekre nem hatnak; а‘ savakhoz 111561111 r0 
konsággal viseltelnek, mint az elöbbiek; és CO’vas sóik 1112 
11611 C02kat 61616521111. . 

[de soroltatnak: a’ Mg, Al, Ве, YI, Zr, 65 Т110. 
Nelle'z [дм/111611 = Sc/lwere ¿Uelallez Медали gravin 

--- neveztettnek azok, mellyeknek fajsúlya 4,0161 —- 21,011; 
van, az az: mellyek 5-22szer nehezebbek a’ lepároll 112 
1161; Oel több arányba egyesülnek. 

A’ Ilehéz fémek 1610521а1111а11: лета: és nemtelenekre. 

A’ лег/„Цен fell/:chiel: = Unedle Metalle -- fajsůlya 
6161 -—- l2ig van; nagy¿fèm fénnyel bimak; öntlletöségökre 
nézve Минус/г, êS fle/lezen olvudo'kra 181161116 felOSZtani; а‘ 
VCI'CS izzásnak kîtéve, élenyülnek, némellyek elbonlják a' 
vizet, de csak reáhatàsa 111611611; N05 által mlndnyájan 0111 
11611.—„ М11161’1111е11: а’ Mn, Zn, Sn, Pb7 Bi, Fe, Cu, Co, és Cè.V 

A’ „emes fe'mek = Edle Мотив -- 111111п61`6т16п11уе1, 
65 nyújlhatósággal birnak; fajsúlyok 10611 felül van; nehezen 
önthelök, tůzállók, 65 légßll -- a’ Hg! kivéve —— nem 0111 
nek; élegeik nagyobb höhe. etvesztìk Oöket; а’ vizet nem 
lmntják el; N05ba Oülnek, és kiràlyvizbq olvadnak. 

Mütermiek: az' Au, Р1, Ag, 65 Hg; nem mütermiek a' 
Ir, és 05. ' 

A’ so' aljmlro’l :_: Salzbasm r: Bases salíum. ---- -Só 
aljuknak bövebb 611610111116 nevezteltnek azon öszvetett testck, 
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mellyek más öszvetett testekkel _ savakkal _ vegyülve, 
sökat képeznek. _ A’ sóaljakróli fogalom ezelött, mig 'csak 
О aljak ismertettek, igen korlátolt volt; de újahb idökhen 
az aljakhoz számitattnak a’ S, Se, és Te vegyel, söt о11у ' 
egyesiilések az életmüves országból is, mellyek hasonlö tu 
lajdonnal birnak. Meg külömböztettnek ennélfogva èletmiives, 
és èletmiitelen aljak. _ Az élelmüves aljak az életmüves 
ország terményei; az életmütelenek pedig azok, mellyek az 
életmütelen országba elöfordúlnak; ide tartoznak: az égvé 
nyek, az ögvényes földek, a’ tulajdqnképü földek, és a’ nehéz 
fémek élegei. _ ` 

So’k = Salze = Suh’a _ alatt a’ söaljaknak savakkall 
egyesüléseit értjük. _ Vannak háromfélék: savanyú, aljas, 
és közönyös 'sók. 

&gt;Ií'iízò'ugò‘s so' = Neutrales Salz = Sal neuter _ az, 
melly‘ annyi h. é. savat tart, hány h. é. Ot tart az alj 
magában. _ Savaugů eo’ = Saures Salz = Sal acidus —— 
az, mellyben az alj több savval van egyesiilve, mint a’ kö 
zönyös sóba; az az: hol a’ sev uralkodik. _ Маги! = Ви 
тем Satz = Sal bacicus _ elvégre az: hol а’ Sav több 
а11а1 egyesiilt, mint a’ közünyös sóba; az az: holaz al] 
uralkodik. 



Else czink. 

А’ könńyl'í fémekró’l. 

Hamany - Kalium - Kalium. 
.Jelez K. Parány száma: 39. ‚ 
-Hajdan az égvênyek , 65 Г6111е11 sajátnemü testeknek 

tartattak, de alkatásuk ismeretlen velt. -- HDavy 18061111 
azen nevezetes felfedezést tette: he'gy ezen testek nem más, 
.mint fem élegek. -Ö ugyan is az egyszerůnek tartatott KOI egy 
erös Veltaféle eszlep segitségével Kra, 65 Ore elbentetta; 
a’ berztevö sarkon az О, a’ berztagadón pedlg a’ K vált ki, 
melly utóbbi a’ Hgba felelvadt. — Е2е11 módszerént minden 
más égvények, 65 földek elhontathatnak. De mivelhegy a’ 
fem nyenménye ezen mód szerént igen tsekély; ,tehát más 
készités módot taláitak fel; t. i. a' K0t fehér izzásnál Fe 
által elbentani; késöbb födöztetett fel: hegy а’ КО 15, _mint 
más fêm élegek -- 52611 által elbentatik ‚ és ezen mód szerènt 
készittetik mest közönségessen. 

Eló'jà‘tle. ` 
A’ természetbe böven jö elö, de sehasem magán állapetba, 

hanem más testekkel egyesülve; p. e. Clal _mint KCI; Oel 
mint K0, de nem szabadon, hanem külömbféle savakkal 
öszvekötve a’ számes K0 sókba. Leggyakrabhan találtatlk 
a’ növény erszágba növény savakkal öszvekütve; nincsen 
majd növény, melly КО! valamelly savval egyesiilve ne tar 
111118; 101611116 510331 a’ тега‘ pa'löa :.- fcldspalůum. 
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Eminem. _ ‚ _ 
K0+H0, v. COM-K0 szénnel kevertetik, és lepárlás ан! 

venetik, az átparló K kö olajalatt felfogatik. Minthogy pedig . 
az ekkep készült K, C tartnlmú, _ melly az olvadó' tömegböl 
jut попа, _ e’ végböl czélszerübb a’ Kt borköhöl késziteni. Erre 
nézve a’ bo'rkö égettetik, a’ maradék COHKOÖI, és Cöl àllva, 
derezén tört mövény Szénnel штык, és еду Vas `edenybe 
elöbb esendes, késöbb ‘egés'z а’ ’fehérizzásig nagyitott hönél 
hevitetik. A’ K a’ szedöbe lévö kö elajba gyiil meg; de a’ 
szedö egy biztositó esövel legyen ellátva a’ дат eitávoiitá 
sára. Az ekkép nyert K még nem tiszta, hanem kissebb, 
nagyobb menyiségü Ct tart, _ mellyel egy l‘ekete tömeggè 
egyesül; _ e’ végböl szükséges ujontì' lepárlás alá vetni. 

Sajúlsdgai. 
A’ K Ofoknál törékeny, +10 C foknál lágy,vés'viaszként 

vágható késsel, .+55 C höfoknál folyó, úgy, hogy több aprö 
-golyók egygyé egyesiilnek, ’s ekkor a’ Hghoz hasonlö. Friss 
vágáson ón fehér szinü, de hamar behúzódik szürkés hzirtyá-v 
val _ melly K0 _; veres ìzzásnál zöld gözök eregetése каши. 
elillan, melly gözök léggeli érintkezésnél megv gyúlnak,~és 
vereses fehér vakitö világossággal elégnek. Fajsůlya 0,8. Ha 
vizbe vettetik, a’ vizen úszva meggyúl, és veres viola 52111‘? 
lánggal eg, мамы а’ ты elbontja _ mellynek Hnye is 
elég-annak Oével egyesiil, és a’ viz félületén élénkül mozog. 
Miután a’ lang elaludt, egyolvadt Kbòl állö teke marad vissza, 
melly _ miután nehány perezig a’ vizen úszott, _ viz göz 
képezése között elpattan, és a’ K morzsátskák szétlöketnek. 
---- Ezen viz КО‘ tart, és égveny módra hat. A’ Knak Ohezi 
rokonsága nagy, ’s gyenge hönél talán minden testek каши 
legnagyobh. A’ тыквы legen, és Ogözön kivül minden Ot 
панд gözökben, esv folyadékokban elég, e’ vègböl sziikséges 
kö olajba, mint О: nem tartó szerbe tartaní. Ezen tulajdona 
vègett jó szinitö szerül használtatik, nem külömben arra is, 
hogy a’ gözök alkatásátmegmutassa, ha t. i. van е’ 0 jelen. 
l'I‘ováibbái Clha, SHbe és PH‘be is elég, mivel a’ Cl, S, és, 
Pal egyesül. 
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A' K ltárom arányha egyesül az 0el. _ Vegyel követd 
kezök: 

llamalélcg s: Kalíumluboz’yd == Suboz'ydum мы 
---- Vjele: K20. ‚ — 

Kepelödik: ha a’ kö olaj, mellyhe a’ K tartatik, nem 
egeszen szahad 0161, V. ha nincs jól elzárva a’ leg bozze--4 
járultától. _ Vagy: 11a K, K0e1 keverve hev‘iietik. -- KekeS 
s'ziirke, törekeny, könnyen olvadó tömeg. 

&quot;ванне; = Kaliumawyd,` oder Kali, = 0mg/dum 
Мат «- Vjele: K0. 

Ez nyeretik: ha K száraz leghel elegettetik. _ идею 
-sehh alj. _ Sziirke's fehér, önthetö, kerneny tömeg', vizhe 
erösfhö kìfejle'se köztt olvad. 

llàmfeléleg = Kalium Hyperozcyd = Hyperorcy 
dum ¿alii _ Vjele: R03. 

Ez támad: ha egy tekes csöbe levö olvadt K felett Ogôz 
vezettetik. _ Sárgás színů tömeg. Vlzhen О kit‘ejlése köztt 
olvud. 

Ezen vegyei közötl a’ Knak az Oel a’ K0 miitermi, de 
csak mint K0+H0, ~--- mivel igen nagy rokonsággal szi ma 
gáha vizet a’ leghöl, es K0+H0gye válik. _ A’ K0 nagy y 
menyiseghe jö elö a’ termeszethe, de nem szahadon, hanem 
külömbfele savakkal egyesülve. 

llame'legvizegy = Kalz’ńydrm, oder: Kalium 
owydůydrat: Hydra: Àalícut. --- Vjele: K0+H0. 

Keszile'emoda. Keszül: ha СОН-КО 10 resz forrö vizhe 
felolvasztatik, az olvadekhoz l resz friss mesz por, v. annyi 
mesz pep adatik, mig egy keves átszivárogtatott resze a’ 
folyadeknak savval nem pezseg, es Ca0 viz által nem zava 
rodik‘; erre a’ lözes meg kevesse folytattatik, azután az egesz 
egy, elöhh megmelegitett üveghe töltetik, es jöl hezáratik. 
A’ tiszta folyadek le szivatik, es Ag edenyhen addig elpáro 
logtatik, mig olaj csendessen foly. Ekkor olajjal kikent min-' 
tákha öntetik, mellyekhöl megkeményedte után kivetetik, es 
jel bezá'rt üvegekhe tartatik. _ Szükseges pedig a’ C03+K0t 
а’ fönehh megirt menyisegü vizbe olvasztani; тег! ha keve 
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x Sebb vélelik',‘úgy a' шт: СО‚'+СЯО а’ KObe ismêl тома,’ 
és Сати а’ KOnek átengedi. ' 

I Vegyiellcmeí. A' KO+HO SZÜI'kéS fehér- néllá а’ F6 
edényektöl vereses _ kemény, törekeny, szagnélküli, jege 
czes, átletszö lörésíi, és szálas, sx'kos tapintású tömeg. '_ 
Íze erös, és égetö, minden állati anyagok elbonlatnak válltela; 
erös égvénymódra hat; veres izzásnál igenierös gözöket ere 
get; _ léghöl nagy rokonsággal szí mag`ába vizet, és elolvad; 
ezért zárl edényekbe tartassék, nem külömben COqt is szí 
magába, és C0g+K0gé штык. ---~ Vízbe igen könnyen, és 
fölhevülés köztt olvad, langba ls töké-letessen, de égénybe 
kevéssé. _ A’ kereskedésbe vékony toll vastagságů ru 
dakba jö elö. _ Minden aljak közül Iegnagyobb rekonsággal 
штык а savakhoz,-a’ legtöbb sókat elbontja, азота]; sa 
Уайт! egyesûl, ès adju ; а’ йатеТеуи шашки; salse: 
Salz'a ńalz'ca. 

Il‘ertezve’nyez'. A’ kereskedésbeli K0+HO töhbnyire tîsz- 
наша&quot;;- langbani olvasztása által az idegen sók --- COHKO, 
és NaCl _ visszamaradnak, és а’ lang lepárlása шёл а’ 
K0+H0 meglehetös Наша àllapotba vìsszamarad, melly а’ 
szokolt mód szerént elpároltatik, fönebbi módon megöntetik, 
és mintákba löltelik. _ Ha nedves: úgy rosz elzárása v'égelt 
a’ légböl те! szl't. Ferlezve szokott lenni СОМ, _ mellyet 
a’ légböl szít _ ezt savvali pezsgése, és СаО vizzeli зача 
réka, v. csapadéka mutatja meg. Ha ClHal nágyon pezseg, nem 
használható. _ Továbbá CaOel, és COHLCaOeI a’ készitèstöl; 
ez nlóbbi ClHalì pezsgés, ’s az elöbbìvel едут! (3203211 tá 
madt fehèr csapadèk által födöztetik fel. _ KClal, ezt 
N05+Ag0; _ S03+K0el, ezt ClBa; _ N05+K0el _ ez 
fehérìtés végelt Май!‘ hozzá --- ezt S03, és S03+Fe0 fedezì 
fel; ha ez utóbbi izzó szénre ‘штык, elpulfad. _ FegOsel, _ 
ha Fe edènyekbe készült _ ekkor vereses szím'ì, és vvizbeni 
elvadásakor a’ FegOg visszamarad; ezt SH, és мы; födüzik 
fel. _Sì03al, ha földesede'nyekben készült; v. a’ COMKOtöI, 
ezt ClH fehér pelyhekben lecsapja, v. legalábhJ zavarossá 
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teszì а’ folyadékot. _ Elvégre Al’03el, _ az edényektöl`_ 
ez is valamelly sav által kiválik. 

Ke'mlzerei, e’a tulajdouai a’ ñame'leges so'liuall. 
Ha а’ K0es sók olvadékába borkösav fölöslegesen ada 

tik, fehér jegeczes csapadék _ borkö támad; — пдуап ez 
történik C103al is. _ PtCl2 а’ KOsök olvadékaiba sárgás 
csapadékot _ érhamhalvag = KCl+PtClz = KI’tCl3 _ hoz 

~elö, de illy sárga csapadék támadlakkor is, ha NH3 volt jelen; 
de a’ NH‘PtCl’égetés után tiszta szin Ptt _ Pt taplót _ 
hágy visza, mig a’ KPtCl3égetés után szin Pt t, és KaClt hágy. 
_3F1H +`Si03 a’ K0 olvadékábaln áttetszö csapadékot- ham-&gt; 
kovafolagot, okoz. _ На K0+H0 oivádéka ClHal telitetik, 
és hozzá 3S03+A1203 tömény olvadéka adatik, nemV sokára 
szabályos Sterü jegeczekben timsó válik ki. Elvégre a’ KOsók 
a' 4foi‘rasz,csölaingját veresre festik. _ Minthogy a’ K0es 

-sók egyediil a’ NaOes sókkal cseiéltethetnek fel; az elöadott 
kémszerek egyedül a’ kettönek egymàstóli megkiilömbözteté 
sere szolgálnak. 

llamé'leglůg = Aelzlaali - Ьбшпу oder -- Laage 
= Liquor hah' „там _ Készül: egy r. K0+H0nek 2 r. 
l'epárolt vizbeni olvasztása által; v. ha C03+K0 Ca0 által 
elbontatík, és a’ lúg 1,33 f. s. ra lefözetik. ’ — 

llaméleg festvyénî = Tiuclura leali/la. 
Ke'szůl: ha еду r. KOÍHO, 12 r. 0,850 l’. s. langha fel 

olvasztatik. _ Világos sárgn szim'i; idövel vereses lesz, _ 
midön t. i. a’ lang elbomlik, és Ad gyanta válik ki. _ Ezen 
olvadékából néha 41ар11 táblákban jegedzik ki. 

llalllhal'mad kèneg v. Ãe'ama'j = Swq/elleber z 
Trisul/urelum Аида‘, Hepar Sul/uri# -- Vjelel KS3. » 

A’ K а’ Sel több egyesüléseket képez, mellyek mint 
nedves, mint száraz шов elö állithatók; _ de ezen mun 
kálatoknál sohasem nyeretik tiszta KS3 hanem mindeg vala 
melly S03as sóval vegyülve; _ -nedves uton, ha a’ hö kitsiny 
volt, S202as só a’ KS‘el; száraz uton pedig S03+K0, KSßel. _ 
De minthogy a’ KS3 langban felolvad, -ezen sóktól olvasztás 
által megtìsztitathatik. Y 
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‚(фашизм aus'triai gyògyszertàr szerént késziil' a’ 
KS3: ha1 r. tisztitett S 2r. C02+K0el öszvekevertetik, a’ 
keverék egy ещё tégelyben addig hevittetik, mig többé nem 
pezseg; a’ folyó tömeg márvány táblára штык, és kîhülve 
meg töretik, és eltétetik. 

Tuhy'donaí. Frissen készítve kemény'., törékeny, màj 
barna, és csekély szagú tömeget képez; rövid idö- múlva sar, 
gás zöld szint nyer; Мёд hezzájárúltával HOet, és (Юга! szl 
magába, Иду, és zsires lesz, ès SH eregetése által —- mi 
a’ KSanek, és viznek elbentása дм а’ leg C05va következ 
tében történik -- rethadt tejásek után szaglik. A’ lêgnek 
húzamesbbideigi reáhatàsa мы elöbb S202as, aztán SO’as, 
elvégre S05+K0 támad, S pedig ki válik. Keserü izii; égvény 
hatású; 2 r. hideg, és 1 r. ferró vizbe elvad; olvadéka 
sárgás barna. О, és H savak által elbentatik, SHas es S5H+K0 
támad, a’ sav a’ KOel vegyül, a’ 85H pedig elereszteve 4 р. 
Sjét, mint SH elillan. - A’ fémélegeket, és fém sókat elbentja‘; 
КО‘, és fem kéneeseket képezve. \ 

Fcrtezve’nyeí. Tisztátlanitva lehet földes, és sós részek 
kel, ha ‘a’ CO2+KO атаман velt; fôleg: AlzOael, SiOsas, 
és SOßas sókkal. - Ha 2 r. vizbe olvasztatik, maradék tà 
mad, melly tevább kémleltetik; — ha erös ègvény mòdra hat: 
sek КО: tart; —— húzamesbb állás мы elbomlett Мне‘, ekker 
valamelly feleresztett sav hezzá adása эта! kevés SHt {в}: ki, 
de annàl több (102i, és SOzt pezsgés, és tulajdon szaga ki 
fejlése köztt. 

Нашими‘; v. sósavas haméleg‘ = Clorláa 
шт‘, Salztaurex Kali = Cloreluln МНЕ, v. nuria: kalicut 
_’- vjele: nel. ‚ 

Еиудш. Találtatik a’ természetbe, попа nem nagy mennyi 
séggel a’ kenyhasóba, a’ tengervizbe, nómi ásvàny vizekbe, 
külömbféle ¿növények nedveibe, és legtöbb növények hamvába. 

Mint mellék termóny nyeretik külömbféle vegytanì mun 
kálatoknál: u. m. а‘ C105+K0, a’ ИОН-КО, az так kclp 
böli, továbbá a’ szappan, es üveg készitésénél; anné! foga 
мы“ készìtxetìk. 

i’ 
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Tiszlán késziilhet: a’ kereskedésbeli sónak vizbenî fel 

'olvasztása, és jegítése által; __ v. ha tiszta COHKO ClHal 
közömbitetik, a’ folyadék‘ elpůroltatik, es jegittetik. 

Tulojdouai. A’ KCI szép, szintelen koczkákba jegedzik; 
légállö ‚ а’ NaClhoz hasonló sús izü; 3 r. hideg, és ön súlyú 
meleg.vizbe'_ a’ NaCl'több vizbe olvad, _|nem kiilömben 
langba is olvad; _ ezen olvadása, nem külömben ama tu 
lajdona által, hogy vizheni olvadásánàl _ 10 Cfokú hömérséket 
okoz , kiilömbözik a’ NaCltól; tiizbe elperczeg, veres iz 
zásnál olvad, és fehér izzàsnál elillan, 

Tisztaságának jele: ha SH, v. SH+NHa által semmi 
csapadék nem tamed, _ melly fémekre mamma-__; továbbá 
C02+K0 által földek; _ és SO; által BaO, v. viszont Ba() 

‘által S0, ne födöztessenek l’el henne. 
’ папаша; __: JodÀuli-um =: Jodelum дат _ Vjele: Kl. 

&quot; Némelly tengeri növenyekben, és ásvány vizekben 1111111 
tatik. 

‘(штатив többféle van: 

a.) Ha olly vizbe, melly lìnomúl elosztott lt tart, Sllgöz 
vezettetik, mi által IH kèpül, és S leválik; az &gt;átszivi'irogta 
toit folyadék C02+K0el közömbitetik , elpároltatik, és jegittetík. 
' b.) 3 h. é. _ vizbe felfüggesztett _ Ihoz aunyi tiszta 
‘Fe reszelék adatik, mennyi felolvad, _ ez által Feci; штаб. 
_ Az átszivárogtatott folyadékhoz még 1 h. é. l, és annyi 
lFe reszelék adatik; ekkor a’ folyadèkba Fel+Fe2I3van; ez 
c0,+1r0 által eibomank, es „közömbitetim mine; 1. h. è. 
sziikséges. — A’ folyadék, melly Klt tart, elkülönitetik szivár 
‘által a’ C02+Fe0+3C02+Fez03töL és jegittetik._Ezen möd ` 
olcsósága mellett még azért is érdekes: тег! általa, mint mel 

~lék készitmény vegytani tiszta FeO +&gt;Fez03 ‘is n‘yeretìk. 
c.) Az austriai gyógyszertár szerént: KOnek 2 r. vizbeni 

_l átszivárogtatott, es meg‘melegitett _ olvadékába anny'i 
'porrńtiirt I adatik, mig a’ K0 telitve, es az olvadék barna 
-szini'efestve van. _ Az átszivárogtatott{yolvadék jegittetìk. 
.Ez-«által IOH'KO, és Klauyeretik; az I05+K0'a’ sziváron 
marad, hevités által Otöl meg fosztva KlgáE válik, melly a’ 
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l’olyadekba maradt llínl едут átszivárogtatik, es ujonti je 
gedzes által meg tisztittatik. _ I › ' l 

Tulajdonaí. A’ KI öterü szintelen jegeozeket kepez; tiszia 
állapotáhan szagtalan _ gyakran undor szagú, _ erös 565, 
es kesernyes 1211; 5261112 leghe állandó, nedveshe vizet 521.; 
-veres izzásnál megömlik , .meg nagyehh höhel _változatlanúl 
elillan; a/3r. vizhe, es langha könnyen olvad. `Vizheni 011111 
deka egy r. Юга még ’[4 r. It vesz fel; mi által: hel/“humili 
lag :: Doppel! Jodfialíum :_: Bifóllelum ¿alii = KI2 til 
mad; _ ez hal-na szinii,'I szagú fulyadek, vizzel 110111165 neb 
kül felereszthetö; húzamoshh 61165 111611 szintelenne válik, mi 
által egy h. e. I elvesz. Az lnak meg egy öszveköttetese van 
а’ Kal; t. i.: а’ lla'rmas Ílamz'lflug z Drei/ucl: Jod/:alium n 
Trifodclum Àalii = K13.y _ 3 

Ii‘erlezve'nyci. A’ K1 fertezve 52011011 lenni с0‚+110е1; 
a’ (103i -a’ pezsges más sav hozzátöltesenél árulja el; _KClaL 
ezt N05+Ag0 fedezi fel; a’ temadö AgCl NH’he felolvad, az 
Agl pedig nem; -~ S03-|-K0el, es NaClal, ezektöl langhani 
olvasztása által tisztitathatik meg, mellybe a’ KI t‘elolvad; a' 
NaCl, es S03+K0 pedig nem. _ Ha sárgás szinii, akkor 
'szahad It‘tart, az illyen itate papirra kiüntetik, mi 6116110 
her 5211111 1881111. 

Kennern'. А’ 111 oivadeka Piel ánal 56161Ьагпа sniìüva' 
válik. ‚ -- A' Kl kemenyitö olvadekáha semmi ‘61102651 nem 
okoz; de ha keves N03 adatik 110226, akker a’ folyadek szep 
kek 5211111 1ееп11. Halvanyos viz kis mennyisege által hama lesz, 
t. i. l szabaddá válik, melly kemeyitö olvadekával kek 
szinüve változik; nagy menyisegü halvanyos .viz által 5211116 
tenne válik a’ folyadek. _ HgOes sókkal szep veres, I-»IgzOee 
sökkal zöldessárga; PhOes sókkal pedig sárga csapadekokat 
ád. — На а’ Kl I03+K0t tartana, akkor keves savitás 111611 

-a’ folyadek szunnyalos sókkal hama veres színü leend. 
Szénsavas данные;- == Kohle/mauresI Kali о. 

Pollascâe :Carbonne Ãalicus -- Vje1e:,C03+K0- _ 
Kepelá'de'se. Sok, ’s majd legtöhb növények hamvakilúp 

zás által C03+K0t ád. A' K0 a’ növenyekben nem mint 
ì&quot; 
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(10H-K0 van jeien, _ meri a’ nüvények мат nem égvény, 
hanem sav módra halnak, _ hanem élelmüves savakhoz р. о. 
Т; (120„ Í, Й, ést. más savakhoz кат. _ Az elègésnel 
ezen életmüves savak C02vá változnak, melly а’ KOel egyesül. 
A’ növények a’ K0! а’ földhöl szíják magokba fel. Ennek leg~ 
gazdagabb forrása a’ mezzi prit = jèldlpallmm = Si03+ 
K0+3Si03+Al203, melly а’ lèg, világosság, hideg, meleg, 
és esö reàhatása атм а’ leg COzva közbenjártával 3Si01-.l-Alg 
(Lge, SiOßvá, és KOgè bomlik, ez utöbbi a’ (10,111 egyesül. _ 
'De mînthogy ekkép a’ folytonos nüves мы a’ szántó földnelcr 
minden KOge elvonatik; е‘ végböl падают, és „танк fel 
а’ feld: hogy egy részt a' lrágya állal ismét K0, C02, és NH3 
adassék a’ földnek; más részt hogy a' feldspa'thumnak Vujjabb 
területnyujtassék, hogy a’földköriléggel érintelbejöve, а’ fó 
nehbi mód szerént elbonlathasson. 

A' növények hamva olvadó, és olvadhatlan alkatrészek‘böl 
àll. Olvadók: и’ sze'mava: Íuzme'lcg, 1mm-és :zik-halve@ 
Летит: 1mm - és szz‘lle'leg, és kovalavac laan ‘- és :zik 
e'leg. -- Olvadallanok: a’ ‘займам: me'aze'leg , ‘Миша: mais. 
h’n- Iwur- és vale'leg, és a’ kovalavae tz'm- e’: vase'leg. 

Ha immár a’ növények hamva kilúgoztalik vizzel, ‘Шу az 
olvadö részek felolvadnak, _ melly olvadék: Iágnak: Lunga 
neveztetik. _Ezen olvadék elpa'rolás ‘Ми jeguœlik; mi МЫ: 
a’ SOrI-KO, KCl, NaCl, ésa’SiO; +K0,és Na0,mellyek то! 
vadva voltak, k'ljegedzenek; а’ jegeczekröl le'töltött lůg szárazig 
elpároltatik, öntö tégelyekbe hevítetik _ позу az óletmüves 
«так elbontassanak _ és kamu’zn'r = Pouawlle- név ат! a' 
kereskedésbe jö. -— De ezen ha'múzsir még nem használható 
gyögyhaszom'a tisztátlan'ságai végetl; ennél fogva megtisztitta 
tik njonti felolvaszlás által önsúlyú vizbe, mellybe legìnkább 
a’ (10H-K0 olvad fel; a’ többi sók mint több vizhe, es пе 
hezebben olvadók nagyobb re'szìnt 'visszamaradnak Az щей 
vámglatou folyadék tiszta vas edényben szárazig elpároltatik, 
ès mint: tísztz’loit Íuznm'zn'r = (‘ешьте Poltawńe = Sal 
tartan', Carbonne h'xivae держат: _ нажатии; azonban 
még ez sem egészen ‘беда. 
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A’ hamůlsir leginkább olly helyeken készül, hol fa 1165135 
be van. _ Нет minden növények adnak egyiránt; hanem mi# 
nel több uedvvel bir valamelly növény, annál töhb hazmúzsirt 
М _ mivel a' nedvbe a' K0es só van felolvadva. _ Legtöbbei 
id az iiröm, és földi fiist hamva. ‚ 

Tiszttl C03-PKG цента az austriai gyógyszertár szerént 
következö módoll: tisztitott borkö еду vas tégelybe égettetik, 
a' hátramaradt szénitett tömeg vizzel kilúgoztatik, és az át 
szivárogtatott lúg vas vagy ezüst odénybe szárazig elpároltatik. 

Tulajdouaz'. A’ közönsèges hamúzsir fehèr, v. _ a' »Mnûzlôl 
_ kékes fehér tömeget; a’ tiszlitott fehér,.port, v. szemezett 
sòl képez, melly hason mennyiségů vizbe felolvad; légen ne 
diil, és szétfolyik; ezen tulajdonánál fogva készitették a’ ré 
giek: a’ ¿or/só' olajat „мы a'ltal = Шетп tarzan' per deli 
qm‘uln _ akkép: hogy valalnelly vàszon ruhába kötött C03-§ 
K0t pinczébe felakasztottak, és n’ lecseppegö folyadékot еду 
edénybe felfogták. _ Helyettejelenleg 2 r. hideg vizbe olvasz 
tott COA-K0 használtatik, noha külömbözik tôle. _ Vizbeni 
olvadékából diilény Sterükbe jegedzik, és jegeczei 2 h. é. 
H0et tartanak. Langba, és égénybe nem olvad. Szagtalan ,_ 
erös égvény, majd égetö izü, e's égvóny hatású. Savak által 
pezsgés köztt elereszti C03vàt. _ Tiizbe változatlan manad. 

Tiszla'tlansa'gai. A’ nyel‘S llamúzsirbôl készíil! с0‚+к0 
fertezve szokett leunì S03+K0el, és NaCla'l; _ ha csak kevés 
mennyiségbevannakjelen, akkor лет tekintettnek fertezvényiil;_ 
továbbá vileavas Ãame'leggcl, koe-usava: _ lim _ vas _ cul 
_ és re'za'leggel. _ A’ nyers borköböl készült СОН-КО tartani 
szokott _ _a’borkö festö anyagából képült _ CyKt, továbbá 
ci, сом-(31101, szabad` not, es 3si03+A1303t — На forró 
vizzel leöntetik, ne sok olvadatlant hngyjon vissza. _ Egyébbi 
~ránt l‘ertezvényei úgy kémleltettnek, mint a’ KO-I-HOnél elö 
adatott; fémekre SHal, S03ra Ba0el, ’s a’ t. _ A' C03+K0 
nek kószitménye: az 

Olvasztott szénsavas haméleg; v. :zén 
Savl’l! hßméleg lledv. :Gel/isles коме/пиши Kali, 
W eiustciumlqjîümgńeit, =_ Liquor ¿alix tartan', Liquor 
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carbu/tali: liz‘z'vae. _ El а’ Goff-Komik 2. l'. vizbe/IH 615852 
tása, és átsziváregtatása által készül. 

Màsfél sze'nsavas Вата-93’. = Andertñnlb. 
hulle/Maures Kali = Sesguicaròouua ńalicus. _ Vegyjele: 
miei-3G05. 

EZ riyerhetö: ha' с0‚+к0 2C02+K0el keverteuk; —— 
v. ha C02-PKG elly helyekre так, mellyeken sok СО; talál-- 
шик. _&quot; Minéll'egva a’ régiek nediilés által képült C05-|-K0ge 
nem más. mint ezen 2K0-|-3C02. 

Jegeezes só't kepez, melly légen nedül, vizbe könnyen, 
langba és egénybe pedig nem elvad; ’s ‘égvény mòdra hat. 

ваши! szénsavas haméleg. = ПирреНАоЛ 
umu-m fab' = Bicarbomu lialícul.' --- Пей’: 2C02+K0- 

тьме. Készül: ha COM-K0 tömény elvadékàba _ 
C02+Ca0böl (31H, v. más sav МЫ kiiizött _ СО: vezettetlk 
mind addig, mig belé mártott sárga kémpapir barna veres Ш!) 
be nem lesz, es S05-|-Mg0 hozáadása által többé zavaredás 
nem he'zatik elö benne. ‚ . 

Vagy: ha szénitett‘- kevés vizzel meg nedvesitett --- 
berkö egy üvegbe штык, és C02 vezettetik hozzá _ itten a'y 
C elömezditja a' СО; eihörpölését, _ a’ tömeg + 50 C. Г. vizze 
kilúgoztatik, melly elvadêkból kihülte után a 2C0-.t-I-KO Шь 
gcdzik. ' ' 

тали/атм. A’ 2C0~5+K0 apró, szintelen diiiény eszle 
pckba jegedzik; légen nem váltezik; szagtalan; sós, igen ke 
véssé égvény ízü; 4 г. hideg vizbe, es 1200 r. langba olvad; 
ferrò vizbe‘ne elvasztassék, meri;-` a' más‘ódik h. é. C05vát ele 
reszti; nem külömben Fe edénybe se, тег‘ ‘a’ Fe`0nyiil, és a’ 
másedlk h.é. C05alegyesül. ' Y ' 

Кенехмщед. Legközönségesebb-feŕtezvënye a COgsI-KO; 
erre szükséges мы kémielm. Ez esetbeiégen'nediil, вы“ 
módra hat, es S05 +Mg0 ноша adása által t’ehér~ csapadékot 
_ C02+Mg0t- М; а’ 2C02+Mg0 vizbe- olvad; tóvábbá 
ngel ‘ставка által’sárga aiedékztamáeàceńnge. 1'- Рон 
10s kémlése kiilömben a’ lúgmérö által'történhet~f 21u-i з. -\~ e ъ 
’ ‚ Kénsweas 'Ilamélègf-z&quot;Scian/chèvre) Kuli = 
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Sulfa: дадим. v. -lixivae, v. Arcanum duplicatum. _ 
Vjele: SC3-HID. ‚ 

Eläjá‘lte. Sok növények hamvába találtatik, honnét a’ lia-«_ 
múzsirba átmegy, továbbá számos ásvány vizekbe, nem kü 
lömben a’ tiizhányö hegyek közelébe. ‚ «_ .Q 

Az austriai gyögyszer-tár szerént a’ N 05 készitésénél vissza 
maradt 280, -|-K0nek COQ-I-CaOeli telitése, elpárlása, és je 
gitése által &gt;késziil. ‚ ~ 

A’ S03+K0t COQ-I-KObölSOaali telilés által 116321111111з21111 
ségtelen, mert mint mellék termény nyeretik számos vegytani 
munkálatoknál; u. m. a’ N05nak N05+K0böl_, az angel S03', azl 
I, а‘ сон-11110, és ты) masokkésmesene1~ Ехеп menek 
tefmeayck felolvasztattnak, а’ fülösleges sav valamelly alj, 
leginkább C0=+Ca0el közömhitetik, az olvadék végre elpárlás 
ulán jegittetik. ` 

Jellema’. A’ S03-|-K0 többnyire apró, fehér, esendes ki 
hütés inellett azonhan meglehetös nagy, szép fehér, és üveg 
fenyii oszlopokban jegedzik; kellemetlen keserii, `és sös izü; 
16 r. hideg, és 5 r. meleg vizbe, _ de laugba nem _ olvad; 
leg es tüzálló; izzó Szenen elperezeg, veres izzásnál megiimlikl 
és szènneli hevités által KSesé változìk. ’ 

Tiszldllausa'gai. Т1521а S03+K0llek а’ kék 11ёшрг1р1гг 
megveresítni nem szabad _ szabad sav; _ СОН-КО melegbe 
esapadékot ne adjon _ Mg0, Caf); _ szintúgy SH , SlI-l-Nil’, 
és Cfykz se _ Fe, Cu, Zu _; néha ИОН-1101, ,és KClt tart. 

Ketted kénsavas haméleg. :Doppelt даёт 
‚[Ё’шиге: Kali = Bimlfas .4a/icm. _ Vjele: 2S03+K0. y . 1 

Mint mellek termény nyeretik a’ N05 készitósónól 1 h. é. 
NOß-l-KOböl 2. 11. é. S03 által. _ Készithetö: S03+K0nek 
feleresztettSOgbaniolvasztása, es_jegítóse által; _ v. ha 1 h. 
é. SDH-K0 1 h. é. _ kevés vizzel kevertt _ SOßba felolvasz 
1.1111, elpároltatik, ésjegiuetik. — _ 

Jellema’. Ezen só selyemfenyü Merli oszlopokba jeged 
zik; esipös savanyú izii; melegbe megömlik; ha meg ömlése 
után kihül, nagy jegeezeket képez, mellyek más idemúak, 
enne) fogva ‘И ‘11а/112; szàrazlegen állundò; 2 r. hideg, 1?/1 г.` 
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meleg vizbe olvad.; nagy h6, lang, nagy mennyise'gů viz 
beni olvasztása által S03ra, es S03+K0re homlik; femekrs 

&gt;sznhad sav gyanánt hat. f 
Alhalvacssavas haméleg. = Unzefclm'gm. 

ret Kali = Нурос1ап': Àalicue. _ Vjele: C10+K0- 
Ezelött egy folyadek, mellyben ezen só felolvadva , 

’s melly: Javell Шу :_- JuveIlese/le Lange- nev alatt ismeretes 
volt, használtatott eletmiìves szinek halványltására; jelenleg 
C10+Ca0 által kìpótoltatott. 

Ezen lúg keszithetö: ha C03+K0nek 10 r. hideg viz 
henl olvadekáha addig vezettetik Cl, mig a’ folyadek töhhe 
egveny mödra nem hat, es mig СО; kifejlödni kezd. _ Itten 
C10+K0, KCl, es 2C03+K0 kepelödnek , melly alkatre 
szek ö'szvessen a’ folyadekha maradnak. _ Ezen folyadek 
С! szagú es feheritö tulajdonnal hir. 

Íllllvs'avas halnéleg’. == Clar-'laurel leali = Clo 
'rlu kalium. --- Vjelet @Orl-K0. 

Ke‘szüeíemoda. KO-I-HO, v. СОН-КО tömeny olvade 
káha addig vezettetik С! göz, mig helöle felvenni kepes, mit 
reszint a’ Юге]!!! С! szaga, reszint az által megtudni: ha а’ 
lúgnak eleintei veres szlne _ melly Mn201tól van _ e1tü« 
nik, es sârgás színü lesz. A' folyadek a’ C03 elillanása ve 

,‘ gett felhevitetik, es felre tetetik; mi által a’ C103+K0 Ще 
gedzik; _ a’ jegeezek njouti felolvasztás által megtisz'titatt 
пак a’ KCltól, minthogy a’ KCl csak szárazig vale elpárlás 
által nyerhetö ki a’V folyadekhól , holott a’ C103+K0 önkeny 
tes elpárolás által is kijegedzik. ' . 

Keszithetö а‘ Cl05+K0 halvanyos meszhôl is. _ Ha ez 
utóbhi hevittetik , és szárazig elpárologtatik , elhomlik CaClra, K 
és C105+Ca0re; _ ha a’ forró olvadékhoz C03-H10 ada 
tik: C03+Ca0, melly lecsapatik, es C103+K0 -temad, melly 
utóhhi kijegedzík. 
' Sly’átságm’. Feher, áttetszö, gyöngy fenyü oszlopokat 
kepez; szagtalan;- kellemetlen, under, es savanyú lzü; leg 
elle; 16 r. hideg 's 2 r. (от! vizhe, de langba nem olvad; 
Из höhe homlzis nélkül megömlik, nagyohh höhe elhomlik, 
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mi mellett 0 Нет! ‚ C10-HKU, és CIK visszamarad; ha 
meg továhh hevittetik, úgy csak KClmarad vissza; ha mozsár 
ba töretik, szikrákat pök; eghetö, v. élenyülhetö testekkeli 
dörzsölés, v. hevités мы nagyon erös durranás, es tüz ki 
fejlese között elbomlik, szintúgy S03+H0 által is; a’ C105 
minden 0nye az eghetö testekhez járúl, mellyek elegnek, a' 
Cl pedig az`egés terményeivel egyesül. 

A’ 0105+110 tisztátlanitva szokott lenni KClal, ezt 1105-1 
Ag0 fedezi fel; továbbá ИОН-11001. 

Használtatik az 0, de leginkább а’ vegytani gyůfák ke 
szilesere. _ E czélra 3_4 r. C105-l-KO vigyázattal keverte 
tik 1 r. kennel; а‘ keverek mezga nyákkal peppe gyuratík, 
es czinóberrel veresre festetik; а’ fáeskák elöbb Sbe , azután 
ezen elegybe mártattnak, es meg száritattnak._ Ha ezen 11105 
kák gyútömege S0331 megáztatott asbest köbe штык, ak 
kor a’ S03 a' C105 +K0 KOvel egyesül, a’ szabaddá lett C105 
Cl01ra, es ClOgra bomlik, az elsö ismet а’ meleg által dur 
ranás köztt tovább elbomlik, es a’ ként nem kiìlömben a’fács-~ 
kát is meggyújtja. _ Ha a’fátska melyen be mártatik a' S0; 
ba, akker a’ S megázik. es nem gyúl meg. 

Ezen gyúfák újjabb idöben a’ dörgölö gyúfák által kipö 
toltattak, mellyeknek anyaga következö: 12 r. C105-|-K0, 
4 r. SbS’, es 3 r. állati enyv. Az enyv vizbe felolvasztatik, 
’s benne a’ többi anyagok linom peppe töretnek, mellybe a’ 
kenezett fáeskák úgy mártattnak be, hogy a’ S egy része 5211 
badon maradjon. 

Ez elött a’ C105+K0 a’ csappantyús fegyverek lökupak--A 
jainak megtöltesére is használtatott; de minthogy a’ dnrranás 
nál szabaddá lett Cl а’ Feat megt‘ogja, jelenleg durr Hg 11115: 
náltatik helyette. 

Legsavas haméleg, v. зимы”. = Salpeler 
‚тяге.‘ Kali , oder Salpeter = Nitrat Миши, v. Уйти. 
_- vjele: нон-ко. 

Elfïjölte. A’ ИОН-КО már kepezve, mint alkatresz tad 
láltatik több növenyekbe; n. m. a’ dohányba, a’ tengeri szár 
ba, czéklába, napra forgòba, a’ kaporféle növényekbe, es 
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l. m. _ Ezen kiviil` honunkban'a’ földböl мандат; egy ail 
taljában minden helyeken, hol Nt tartò eletmüves testek rothn-l ‚ 
dásba átmennek; u. m. tisztátalan szük utszákba, istállók 
mellett, nedves falakon, es föld alatti üregekbe talńltatik; kep 
zödesének feltételei: életmiives Nttartó testek, aljak-K0_ 

jelenle'te, es тыквы leg hozzájárúlása. 
Ke'szileíre. Nagyba késziil a’ tale'trom fâze'eekbc :_: Sal 

]ietersiederegen. _ ltt'ugyan is agyag, az az: olly t‘öld, melly 
N tartalmú anyagokat foglal magába _ t. i. házaktól, {эш 
lóktúl, _ rothadt állati, es növényi testek, kilúgzott hamú, 
es mész-nagy rakásokba hordattnak, felöl az esö, es nap el 
len befedettnek, az oldalokon pedig nyitva hagyattnak. Ezen 
rakások idöröl idöre ganej level, v. ищут mcglocsoltatt 
пак. Egy idö múlva a’ salétrom hama, v. szürke por ké 
pìbe а’ rakások kül oldalairn iitödik ki, honnét levakartatik; 
ezen munkálat mind addig folytattatik, mig semmi saletrom 
nem iitödik ki. _‘ Ezen штамп salétrom föld, N03+K0en 
kivül [сушит kessre’lcgcl, lic'umvas Латвии‘, ‘ ssi/a --- es 
melf: ludvagot, _ esv èletlnüves testeket is tart.; ez hideg viz 
zel kilúgoztatik, a’ lúghoz tisztátalan hamúzsir adatik _ mi 
által minden K0 a’ N03al egyesiil _ a’ C03 pedig a’ CaOel, 
es MgOel mint feher csapadek leválik; ezen csapadek ez 
elölt: .Magueeia ailri név alalt jött а’ kßl'eskedésbe elö. A'. 
lúg leeresztetik, a’ meg jelen levö sóktöl, es más‘anyngok 
túl ver, es enyvveli fözés, elpárlás, és jegites által meg 
tiszlittatik. Ekkép nyeretik: a’ kereskedesbeli ayer: eale'trom 
Q: Roller Salpeter-:Nitrum cruduul. ' 

Ezen nyers salétrom meg mindeg tart keves mennyisegû 
S03as sókat, .es Cl vegyeket; _ ezektöl ujonti felolvasztás , 
(10H-K0 hozzándàsa, единая, es jegités эта! megtlsz 
títathatlk. _ {цен czelirányos jegitesénél az olvadékot kever 
ni, под kis jegeczek tàmadjanak, mivel a’ nagyok lúgot 
rejthetnek magokba. _ Az ekkep nyert só mint: мышц 
sale'trom :. Gereiuiqter Sulpeter = Nitrum depuratum _ 
jö elö а kcreskedesbe, melly gyögyhaszonra elég tiszta, n0 
На meg csekély szik- es ham halvagot tart. 
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тегам elf/uiuc. Ha életmiives testek rethadásba át-~ 
mennek, NH3 k'épelödik, melly —-‘ más aljaknak jelenléte,l 
65 a’ N05h0zi nagy rekensaiguknál'fogva- _af föidköri légben' 
lèvö 0 hezzájárúltával N05vá és HOze átváltozik; a’ ПО: а‘. 
jelenlévö aljakka-l egyesiil. A' képelödött N05+Ca0, és Mg0_ 
freed-K0 anal köicsönössen clbontatik; No5-H10, 002+' 
СаО, 65 Mg0 képeztettnek; ez utóbbiaktól immár müvìleg el 
különöztetik a' NDH-K0. ' 

Vegylaui lirzlasu'gu' ‘(Дедом = Claeun'sch reiner .Sal-_ 
peter _ nyerhetö: ha а‘ kereskedésheli salêtrem elvadékàba' 
addig töltetik N05-|-Ag0, mig általa csapadék támad, mellyv 
szivár által elkülönöztetik; a’ felelvadva maradt Ag0 SH által 
mint AgS lecsapatik, a’ fölös SH pedig fözés által kiüzetik, és 
a' rolyadèk jegmenk. ' &quot; ' ’ ' ‘ 

Ujjabb idökben az Amerikából jövö: VC'ln'li .ralc'lromból _-_:` 
СМИ .valpeler = N05+Na0 készittetik а’ Код-Н“), COL-lf 
K0 hezzáadása által; mi által СОН-61:10 , és ИОН-КО nye 
retnek. ` ` ' 

I V @Miglia/1121'- A’ NDH-K0 szintelen, átlátszó eszlepo 
kat képez, mellyek semmi jegedzés vizet nem tartanak, ha 
nem _ mechanica bezárt _ anyalúgot; szagtaian, 565 65 
kesgrnyés hülö ízü; légálló; 7 r. hideg, 65 ön súlyú meleg 
vizbe , de langba igen kis menyiséggel elvad; _ hideg vizbe 
ni elvadásánál meglehetös hideget hez elö; veres izzàsnálmeg 
ömlik, 65 sima vas, v. márvány táblára kis mennyiségbe önt 
ve, fél gömbölyii tekekbe fagy meg, mellyek esillages 1616 
Süßk , és hajdan: Sulc'lrom kerels-teach, v. elke'szilell sa 
lc’lrmnuak = Sulpeler-zellclzeu, oder praeparirler Salpeleŕ 
:= Nilrum pruepurulum, v. tabulae uilrz' -- lleveztellek. _ 
nagyyobb 116116 elbemlik а’ No5-|410, elöbh 0 мы: 1n, 65 _ 
N05+K0 marad vissza, még nagyebb 1161161 a’ N05eibemlik, 
КО; elillan , es КО; marad vissza kevés N05+K0el. _ Izzó 
лёжа-&quot;611611116, elpuifad__ mi által a’ N05 az éghetö testek 
nek egy r. 061 átadja, _ НО, szabaddá lesz, 65 durranva 
-elillan más gözképů testekkel eggyütt. . . 

A’ NDH-K0 haszna igen nagy; használtetik a’ N05,&gt; al 
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angel S0', külümbféle durr perok, es a’ 16 рог 11652116561102. 
A’ löpor áll: 100A r. v. 1 11. é. NOVI-KOMM, 15 r. v. 1 h. è. 
Sböl, és 18 r. v. 3 l1. é. Cböl; _ meggyújtásánál a’ C a' . 
NOM-K0 N05vànak Onye által C0§vá válik, melly 6’ 521111116 
66 lett Nel eggyütt durranás köztt kifejlik, _ a’ kèpiilt gözök 
ugyan is 1000-szer nagyobb helyet foglalnak el, mintv a’ lö 
por, azonnal öszveesnek, és tömiìlnek, ’s ez okozza a'nagy 
durrana'st _ a’ S, a’ K0 Kával egyesülve 1111111 KS marad visz 
sza, kevés szénnel eggyiitt. ` 

Tz'sztállamágaz'. A’ NOM-K0 СОН-11001 ne adjon csa 
padékot, kiilömben CaO, v. MgO tartalmú; _ továbbá Вас! oli' 
vadékkali csapadék 503m, N05+Ag0eli Cl vegyekre, ’s el 
végre SIlal, v. Cfyk’el támadt esapadékok fémekre 111111611! 
116111111. 

A’ Nori-K0 jelenléte kémleltetik: ha Cn lemezzel 652 
vehozalik, ’s tömény 50; töltetik raja; 6’ Cu a' ПО; Onye 
által Onyül, es N03 ki fejlödik veres fiist kêpibe. _ A' 
NOVI-K0 a’ forrasz csö lángját viola szinre festi. ’ 
_ Kûvaâavas нашему. = Kiesellaurea Kali :s 
Silica: lialicue -- Vjele: Si03+K0. 

A' K0 tölib arányba képes egyesülni a’ Si03val. Ezen 
vegyei köziil némellyek az ásvány országba a’ Glimmer.. es 
Feldopatßumba elöjönnek. _ Azok közül — mellyek 1111111 
leg elö állìthatók, _ némellyek vizben olvadök, ès 'savak ál 
tal elbontattnak; mások vizben olvadhatlanok, és savakáltal nem 
változnak; p. o. az iiveg. _ Ezekröl késöbb leend emlités 
az égvények vègénél. ‘ 

Szikeny ~ Natrium - Ñatrium. ‘ 
Jele: Na. Parány 5261116: 23. 
Elêïò'tte. 
A’ Na böven jö elö 6’ természetbe, de nem szabadon , 

hanem más testekkel egyesiilve; p. 0. a’ konyhasóba Cial; 
0el pedig és (10,61, mint C0=+Na0, több helyeken honuuk 
116; ¿s vegre a’ tenger vizbe , és az állati uedvekbe. 
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Ke'szüc'u. ‚ . — _ ‚ . . 

A’ Na olly módon пуст!!! C03+Na0höl, mint a’ K ч 
C03+K0höl. _ ‘Hogy pedig ilnomúl elosztott szennel еще 
sült СОН-МЮ nyeressek, egy fedett öntö tegelyhe All-N30 
едешь, ’s a’vissza maradt C03-|-Na0 a’Knál elöadott mód 
szerent lepárlás alá vettetik. ’ 

‘ A’ Na könnyehhen elö állitható, mint a' K., mert a' Na 
nem egyesñl a’ C0ge1, es nem is szükseges megtisztítanl. ` 

шишек. 

A’ Na a’ Ka mlajdonaîval sokhan megegyez; _ közhö 
merseknel szìlárd, es kesse'l vágható; + 90 С 1‘. hönel шуб, 
veres izzásnel elilla’n, es átpáfrolható; könnyehhen elilló, de 
nehezehhen önthetö a’ Knál; таз vágásán ezüst fehér szlm’l; 
az Ohez kissehh rokonsággal viseltetik , 'mint a’ i( , ezert csak 
fokonkent Ой! а’ legen, es hideg vize'n nem gyńl meg, lla 
nem rajta úszkál , es Hgöz kifejtese кант lievenyen Oül; e1 
lenhen ha egy darahka papiron „так а’ vizhe , meggyúl; 
тем; vizhe, v. valamelly ragaszos folyadekon is meggyñl, 
es veres sárga lánggal eleg, mialatt---- vala-mint a’ Кий! ---~ 
durranás történík. 

Valamìnt a' K, ‘úgy a’ Na is àárom „мы egyesiil 
az Oel. 

Szilmle'leg == Nammubwyd = Зайди-Мат 
naìn'i. --- Vjele: Na’O. 

Szikéleg' = Nalrúmoa‘yd, 041er Nalron = ‘0.1711 
dum шпагат, v. Нити» _ Vjele: Na0. 

Ez úgy kesziil, mint a’ K0 , mellyel legtöbh tulajdonai 
ha megegyez. l ‘ 

Szikfele'leg = Natriumßgperoxyd = Hyper 
oxgdvm nalrii. -- Vjelß: наш. 

Ezek köziil egyedül ‘а’ Na0, mint erös lalj haszuá-ltat'ik. 
Единение“ = мшммуамш, Aele 

„атм == Natrum causticum v. Hydra: metrica». -- Vjele: 
Пабы-НО. 

‘А’ Na0+lI0 COQ-I-'NaOhöl olly ïmódun ‘keszül , lnint a’ 
IIB-H10 003+K'0hö1. 
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Tulujdauai. Nagyobb részìnt megegyezik a’ K0+H0t11-- 
'lajdonaivaL _ Legen elfolyik, mint amaz, hanem СО; szi 
-vása által hamer megkemenyedik; ’s ez àllal kiilömbözlk a’ 

nye : a’ 

K0+H0löl~ _ Savakkal egyesül, es adja; a’ szz'ke'leges lo' 
laat = Nutro/»Salze = Salla ualrz'ca. -- Ennek kèszilmé 

Szlkéleglůg' = Aetznalron - Lú'mng, о. Lan~ 
ge :Ligue1-nain' causlicz'.- Ez azon můdon kesziil, mint a’ 

AK0 olvadek , mellyel nagyobb reszint megegyez. 
Ke'lnszerez', e's Tulujflouaí a’ Лион .rd/:ua/ë. 
A’ Na0es sek igen hasonlók a’ KOes sókhoz. _ Leg 

többen meglehetös mennyisegii jegedzes vizet tartanak, es le 
gen elmállanak. _ Minden mütermi Na0es sók olvadnak viz 
ben. _ A’ NaOes sók SHal, PtCl’al es _'Í‘al csapadékot nem 

vndntik. Egyetlen megkülömböztetö jelök a’ sárga láng, mely 
lyet a’ foirasz esö elött adnak, ’s melly által a’ KOes sóktól 
megküiömbözieuni iena. _ Újabb idökben érzékeny keme 

riil használlatik а’_ NaOges sókra а’ Sb05+K0 , mellyel fe 
11er esapadék támad. » 

Szikkélleg‘ = ScÃwq/èlnalń'um, 0. Nalromc/iwc 
мы&quot; г: Sulfìlrelum nutrie'. 

A’ Папе!‘ Sneli vegyei mindenben megegyeznek a' meg 
felelö Knak Sneli vegyeivel. _ Nyerettnek a’ Snek (1021 

y ~‘Ná0, v. NaO-l-HOeli összolvasztása által. _ A’ szikkénmáj 
a' hamkénmájnak mind vegy- mind termeszettani- tulajdo 

- naival bir. 

Szikhalvag, у. Kong/1aed: Шаг/шпон 0.1605 
` salz = Clorelmn nutrz'z'; v. Sul cnlz'nare. _ Vjelet ClNa. 

Elöjötle. A’ NaCl temerdek mennyiséggel találtatik а’ ter-` 
&quot;meszetbe , Vés’egy a’ legszüksegesebh, es vm'elkülözhetlen tár 
‘ gyak köziil, melly az ember minden éghajlat alatt lakó 1111161 
ïnak fůszer- gyanánt szolgál. l 

ma ketfök, menyekböi а’ Naci „ушах, wbbfeék; 
1-ör. Merö állàpotba, mint Inbo' f: Stef/ual: = Sal gem 

mae _ egész rétegek találtattnak honunk Marmaros mégy'eje- Y 
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bon, honnan bányászilag ásatik-ki l‘észinttiszlán, rés'zintide 
gen testekkel; p. 0. A1303, MgCl, es S03+Ca0el fertezve. 

2-or. Vizben olvadva az úgy uevezett sof/òrra’mkba = 
sazzqaeue”, - mellyekböl- nagy vas edenyekbeni befözes ál 
tal száraz állapotba hozatik, mintákbarnyomatik, es [дн сб 
ual.' = Soolemalz- neveztefikd'ön elö. — '‚ 

3-01. A’ tenger vìzben, es csekély menyiseggel minden 
kút,'es lorrás vizekben. _ Az elsö gödrökbe eresztetik, es 
а’ пар melege által elpárolni. hagyatik. De mivelhogy a’ je 
lenlevö Mg, es CaCltól meg igen kellemetlen kesernyés izii, 
felolvasztás, es СОН-МЮ hozzáadása eltnll ezen idegen 561: 
tól megtisztittatik, az olvadék szárazìg lel‘özetik, és leugen-i 

' so' == Meersalz _ név alatt használtatik. 

4-er elvégre találtatik a’ NaCl a' növeny, es ‘Шаг or 
szágba is, föleg а’ savós l‘olyadekokba; igy p. 0. а’ .gyomor 
nedvbe _ mint ClH _ és а’ húgyba. _‘Tov_ábbá. alkatresze az 
epenek , mellyv nagyobb: resznyire : operava: szile'leghöl a. 
Gallsaurenl Надо” — áll. 

именем: A’ NaCl fehér, közönsegessen öszveálló, 
eldörzsölhetö, ism‘eretes sös izů tömeget kepez;-6_8 teni' 
alakba jegedzik; tiszta állapotba legen nem változik, de mint 
Воду többnyire CaClt, es 4MgClt tart, nedvesseget szi a’ 
legböl. _ A’ jegeczek nem tartanak jegedzes vizet, hanem 
csak mecha/:ice bezárt vizet; e’ végböl hevitésökkorelper 
czegnek; 3 t. hideg, és ugyan annyi meleg vizbe, viztelen 
langba nem, 'viz tartalmúban azonban olvad, ber nehezen. _ 
Közönséges hevitésnél elperczeg, veres izxásnál megömlik; 
meg nagyobb hönél egeszen elillan. _ Ezen höfoknál ege 

- szen elbomlik Si03, v. A1303 által: Na0lesz, melly а’ A1303 
'el, v. a’I Si03al egyesiil. 

I&lt;`erte:ve'agei. A’ konyhasó- шар! mindeg fertezve-van 
ï Mg, es CaClal, K0es sókkal, S03+Na0, es MgOel, söt 

CuCl es Fe’Cl’al is; elsöbbeket C0¢-|-Na0, és BaC1; ‘116!’ 
biakat pedig SH, SH-l-NH’, es Cfykz által födözhetjük fel. 
A’ NaClgot megtisztlthatjuk: ha torre olvadekába СОН-Наш 
töltliuk, - mi англ a’ Mg0, es A1203 lecsapattnak mint 

. до c 
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C05+Mg0, 65 mint szabad M205; _ az oivadekot eipáreb 
juk, ’s jegitjük. 

Szikiblag = Лёша-{им = Jodetuln nah-iz', vel 
Natrium jodatum. _ Vjele: Nal. ` 

Ez találtatik sek tengeri növényekben, a’ kösóban, 65 
számos ásvány vizekben. _ Készitése a’KIkészitésével meg 
egyez. 

Szénsavas szike'leg'. __: K ońlcluaurc: Natrou = 
Carörma: uatricus, v. 801106- — Vjßle: (Юг-НПО. 

A’ NaO hárem arányha egyesül a’ C05al, egyes másfél, 
65 ketted szénsavas szikéleggé. De esak az elsö, 65 1110156 
használtatik. 

Eló’jöttc. Némelly helyeken, mint hennnkban a’ kecske 
.eti pusztákon, 65 Amerikába nedves falakböl, kösziklákböl, 
65 a’ 111111116111111166111. _ Ezen helyeken 161111пу1ге110=-|-Са0 
van, melly S05-|-Na0el, v. NaClal öszvejöve: S05+Ca0gé 
65 (10‚+1Ча056 válik. _ Tevábbá a’ (10d-N110 alkatrésze 
töbh ásványoknak, 565, 65 ásvány vizeknek. 

кеышмфы шшлш .~ 
‘l-ör. Sekféie tenger melletti növények megégettettnek; 

œek `llamva _mellybe a’ NaO kiilömbfèle savakhoz van 1161 
ve_ egyes {Юн-1111101 is tart, 65 16116165 - szürke a’ hö 
által öszvesiilt tömeget képez, melly a’ kereskedésbe: agence. 
du -__-= .Roäe Soda _ név alatt jö elö. _ Ez több kevesbbé 
tisztátalan, 65 S03+Na0t, NaClt, Naît, 65 NaSt; tevábbá 
KOes sókat, `iïöldeket, 65 szenet tart. Ezektöl а’ Í12.05-l-K0nêl 
61606011111611 52016111 11521111а1111 meg, 65 1111111: umana so 
da = вещи Sada == Soda depurata _ kereskedésbe 
jö; melly :panyel eoda'nak == Soda Mepamba. _ is hivatik. 

2-0r. Бон-11601161. _ Száritett S05-|-Na0 (10H-(M061, 
v. eleven 111655261, 65 Cel kevertetik, 65 116111611026110 erösbí 
tett hönél addig bevitetik, mig a’ tömeg lágy lesz; ekkor 
Fe., v.. kö ‚161116111 lltiöntetik. iEzen ayer: cada hideg vizzel _ 
nellybe a’ Emil-Naß felelvad _kilúgeztatik, a’ llúg elpárlás 
111611 j'egfœlik, és mint: ш=11гштш=5ш дарит‘: аг 
,tg'fics'alir _kereskedésbe jö. y A 

3-or NaClból kószül: ha NaCl, és C02-H10 vizbe telel 
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vasztalik, az álszivárogt'atott Íolyadék addig elpàr'ologtatik, 
mig egy tsepp hideg tablán jegeezes töket képcz , mire a’KCl 
kijegedzik; а’ letöltött lúgböl erednek: a’ C02+Na0 jegeezei. 
_ De ez többnyire KClal, 65 C02+KOEl van fertezve. _ 
Vagy; NaCl egyensúlyú S03+H0el leöntetik, _ mi által 
Clll, 65 S03+Na0 lámad_ ez 111611111 СОН-(111061, 65 11616361 
tetìk; az öntött tömeg kilúgoztatik, jegìttetik, 65 1111111 fraa 
tzz'a soda = Soda „шеи, _ kereskedésbe _jö. _ A’ mara» 
dékra, melly CaSt, 65 CaOt tart, 166 töltetik a’ fönehb nyert 

_ ClH, mi által а’ CaSböl CaCl lesz, 65 SH, melly kifejlödik.' 
_i4-er. Az austriai gyôgyszerlár sz'erént tiszla СОН-11:10 

nyeretik: ha kereskedésbeli tiszta C0¢+Na0 ele'gendö. meny 
nyiségii vizbe felolvasztatik, és- az olvadék magátöl kihülni‘` 
hagyatik. _ A’ Iúg О fokigvalö kihütös által ismét’ìúj jege 
ezeket ád , mellyek meg szárîttatlnak, 65 eltétet'tnek. 

Tula/'douai'. Az egyszerü СОН-11110 61161526, iivc'gfé 
nyů dülény oszlopokat képez; égvényes hiitö izii, 65 erös 
égvény hatású. Legen elmállik, 65 161161‘ porrá lválik, melly 
minden `16366265 vizét 11163 61 nem vesz'telte, _ ezen állapo 
tában: зайти; aljas sze'mavas ori/ie'lcg = Carbonne .todae 
alcalinas siccua _Ilêv alatl haSZnállatîk; _ 21652‹111‹1е3‚ 69 
ön'súlyánál kevesebb 1116163 vizbe olvad, langba pedig nem 
Gyenge hönél jegedzés vizébe olvad, mellynek elv'esztése 111611 
egy száraz sótömeg marad vissza', melly tovább nem válto 
zik. _ Ez a’ jegedzettöl erösebb égvény ize, és az által kü 
lömbözik z hogy ebböl 37 1‘. megfelel 100 rés'znek amabból. 

_ Tisztátlausrígaz'. Leggyakorihb fertezvénye: SDH-Naf), 
N„NaCl, és KCl. Ezeknek felfedezése A_vali 1611165 111611 K+ 
._ Bao, 65 TAH-Ago által 1611611111. На Nas tartalmú; X-|-Pbo 
' olvadékából PbSt fekete szinben tsapp le. _ SH, SH-I-NH“, es, 
_ Cfyk2 fémek jelenle'tét mutatják. _ 

Màsfélszénsavas szikéleg = Anden/rato 
Ão/zleusaures Natrol» == Sesquicarbouas ualricus. _ Vjele: 
3C02+2Na0-|-4AqiL 

Készülzvha egy 11.6. C02+Na0,~cgyh. 6. 2C02+Na0el 
8 
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elegyítetik. _ Negyterü oszlopekat, — mellyek el nem mál 
nak _ kepez. _ Nemelly tavakha találtatik. 

Кейс‘! szénsavas szikéleg. = Doppelt дой 
lens'aurs Nalro/L = Вг'сатбопдздаЁп'сиь’. -— Vjele: 2G02 + ЫаО. 

Ke'szileÍw/mda [дм/Де . 
1-ör. Olly mödon keszülhet, mint а’ 2C0z-l-K0: ha egy 

szerii C02 +Na0 olvadekáha hüvös helyen addíg vezettetik 
VC03 göz, mig jegeczek töhbe magoktöl le nem válnak; ez 
’jelez hogy a’ folyadek több C031 felvenni nem kepes, es e’ 
veghöl jegedzes vegett felretetetik. Ha az olvadek tömeny 
volt, úgy ладу; ha pedig feleresztett velt, akker apre jege 
czek erednek; a’ meg henne találhatö СОН-МЮ hideg viz 
állal kihúzatik, mi által a’ 2C02-|-Na0 mint feher por vissza 
marad. . 

2-01‘. Olly helyeken, hol nagy mennyisegů C03 fejlödik 
ki; _ p..o. а’ pinczekhe hor forráskor, _ igen jutányos 

4¿iron átvàltoztathatik a’ C03-|-Na0 C03l elhörpölese дна! 
2C03-|-Na0ge. 

З-ог. Щаьь idökhen Nacibói eoz-l-Nn3 мы; hol с0‚+ 
NaO , es NH4CI kepül; de ez mîndeg NH4Cl tartalmú. ` w 

ll»--_er. Legozelszeriìhhen kesziil a’ 2C03-|-Na0 Berzeliúê 
szerent: ha egy r. lìnom porrà lört jegedzett C02-HMO. f4 Г 
száraz C03-|-Na0el kevertetik, es ezen kevereken keresztül 
mosott C03 göz vezettetik, mig csak [спеши kepes; _ a’ 
C03göz elhörpölese hö kifejlese köztt rögtön törtenìk. _ 

шуш'гдтегд A’ 2COz-|-NaO nehezen jegedzik Merli 
diileny táhlákhan; töhhnyìre fehér, öszveálló hejjakat, _ 
_mellyek tökeletlen jegeczek _ kepel; csekely egveny ízü, 
valamint hatású is, mindazàltal a’ savak áItal megveressltett 
lakmus papirt megkekiti; legen csak külsöleg mállik el; he 
те 1 h. e. COzvát elereszti; 13 r. Шаг; vizhe olvad, for 
röha 'J3 par. COzvát elereszti, es 1'f3 C03+Na0 marad visz 
Sza. _ Savakkal erösebhen pezseg, mint a’ C03-|-Na0. 

детища. Fertezve Мин C03+Na0el a’ ke'szitestöl, 
resz tartástòl, es szándekos hamisitástöl. _ Ekkor könnyen 
elmállik, vizhe könyebben‘olvadfes erösebhen hat а’ kem 
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papîrra ;.y lovâbbá ulv‘atleka hideg S03+Mg0 olvade'kábólCOz-l‘ 
MgOt tsapp le, mi а’ 2C02+Na0 állal csak úgy történik, 
ha a’ folyadek 10116. _ Továbhá SOS-I-NaOe'l, es NaClal_ 
mellyekkel a’ C02+Na0 velt fertezve; _ ezekct a&quot; NOßal te 
litett folyadekha NDH-BaO, es ИОН-1130 födözi fel. _ Né 
ha fémelegekkel, ezeket SH, es Cfyk2 olvadékai födü 
zik fell 

Pezsgö - pol‘ok Brause-Pulver __.. Pulveres 
„erop/im'. _ Elek kélféie pmkbói áuanakg-Tbòi, 65 2002+ 
NaOhöL _ Használatnknál elöbb az 111611111 olyasztatik fel viz 
be, ’s úgy adatikhozz‘á а’ ezlikorral kevertt-'ÍZ _ 9 г‘ ï ы.‘ 
р65 10 r. `.'ZCOz-l-NeOböl a’ C02t kiüzni. 

KéllSaî/’aß Slikélcg, Vi Glauöärso'; r: Seems-i 
jelsaures Nutro”, Oder Glauben-alas; = Sul/hs nalrz'ms, 
v. Sollae, V. Sal mz'mbz'le (ì'laubel‘z’í _ Vjele: S03-|-Na0+ 
10aqu. 

Eló’jò‘tle. A’ termesz'etbe nagy‘ mennyiseggel találtatik, re 
szint a’ földböl kîiitve , _ mint honunkban a’ Balatoni tópárt 
jain, _ reszìnt számos ásvány vizekben, mint a’ Carlsbadz‘ 
fiirdökben, honnét C02-FNa0e1 egyesülv'e: Ka'roly jö'rdäz‘ 
so’: Curlsballer Salz = Sal lher'marum Caroli/temían: --' 1161‘ ы 
alatt kereskedésbe jö elö. Továhbá mint mellek tel‘meny nye 
retìk a’ ClH, es a’NOßnak _ СМИ saletrombóli készitésenel. 

тьме. А2 austriai'gyógyszertár a’ ClH ké‘szitesetöl 
maradtt Savas S03~|--Na0t C02+Ca0el teliteni, az 61521116103-а 
1а1011 folyadékot elpárlás, es kihütes által jegiteni, és a’ jege 
ezeket kevesse nedves helyen tartani paraneselja.Y 

Tulajdonaz‘. Szintelen, 616111 oszlopokat képez; tulajdon 
kesernyés, es hütö 565 izü; száraz .legen könnyen elmállik, 
jegedzes vizet elereszti, porrà válik, es: a’ .ez/¿raz v. elma’l 
lotl Áe'nsavas szz'lte’leget _= Verwz'tterle: жмет’; :SNL 
fas sodae sia-cue _ adja; 3 l'. hideg, éS önsůlyánál keve-I 
sebb meleg vizbe olvad, és pedig a’ jegedzett hideg, az ¿el 
mállott pedig hö kifejlese köztt. Csudálatra 1116116 az: hogy 
forró viz kevesebbet olvaszt belöle, mint a’ meleg viz; langba 

8. 
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nem olvad, gyengén hevitve, jegedzés vizebe- olvad, ezt е!‘ 
veszti, es 'száraz lesz; tovább hevitve nem változik. 

I&lt;`ertezveugei1 Fertezve lehet fem reszekkel, ekkor szi- . 
nes; _ S03+NH3el a’ szalmia gyárakböl, _ megtndhatö 
‘a” NH3 szagról, melly K0, v. CaOeli dörzsölése által fejlödik 
ki; _ S03-|-Mg0el, és NaClal a’ 56 forrásoktól; ezek C02-| 
NaO, es N05-|-Ag0 által megtudhatók'. Ha a’ kék kémpapirt 
megveressiti, szabad savat tart; ekkor C03vas sòkkal pezseg. 

Ha a’ S03+Na0 tömény olvadéka kihiites köztt mozgat 
intik, v. kevertetik , apró tökepü jegeczek erednek, mellyekkel 
а’ S03-l-'Mg0 hamisitatik. 

Ketted kénsavas szikéleg = Doppellsclwe 
y_feleauree Natrou = Bisulfas uatricue, V. Sadae. _ Vjele: 
2S03+Na0. . 

На а2 egyes S03+Na0hez meg cgy par S03+H0 ada 
tik: ekkor ez utóbbi az elsövel egyesiil, es a’ nevezett sót 
adja, melly olvadekából nagy ôterii oszlopokban kijegedz'ik. _ 
Ezen sö legen nediil, 2 r. hideg, es önsúlyánál kevesebb 
meleg vìzbe olvad. _ A’ ClH készitesenel _ ha kettes meny 

' nyiségü S03` vètetett hozzá _ mint mellek termény nyeretik. 
Haszna az, melly a’ 2S03+K0nel elöadatott. 
Alliénecssavas Szikéleg. = Uulerscbicejïig 

-eaures Найди = Hgposulfìs „атм. _ Vjele: SPGM-N210. 
Ezen 56 könnyen nyerhetöî ha NaS olvadeka legen Oülnì 

' hagyatik; mi által nagy, átlátszö oszlopokban kiválik , mely 
`lyek langba nem, de vìzbe könnyen olvadnak. «_ A&quot; Dage 

' NH‘el 

reotypnál az Ад! felolvasztására, es elválasztására használ 
tatìk. ' ` 

_ WîlSavaS Szikéleg : P/zo'spborsaures Nalrou,Perl- 
salz, = Pbospbas „атм v. Sodac; v. Sal mirabile per 
lalum. _ Vjele: P05--|-2Na0+H0. 

'rebb 11111111 nig reszekbe találtatik, röleg а’ núgyba P05-t 

Кем/{0211г. А’ csontokból S03 által kiválasztott C P05nak 
C03+Na0eli telitese, a’ folyadéknak átszivárogtatása, esje~ 
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gitese эта! késziil. '_ A' NaOnek fölösleges jelenlétènél keny 
nyebben jegedzik a’ lúg. _ 

Tulajdouai. Színtelen, diilény oszlepekat képez, hiitö 
sös , kevéssé égvényes izii, és gyenge ègvény Вашей; legen 
elmállik; Нет“: jegedzés vizébe elvad; nagyobb hevitès ál 
tal jegedzés vizének‘eleresztése mellett egy tejszinii, gyöngy 
ferma tömeggé elvad; _ az egy parány aljas viz' esak ké 
söbb nagyobb hönél íizetik ki; _ 4 r. hideg, és 2 rész fer 
rö vizbe elvad , de langba nem. _ Ha az égetett sö vizbe fel 
elvasztatik, és jegittetik: úgyB P05-|l-Na0lesz, melly 10 par. 
vizet tart, és légen el nem mállik. 

Fcrtczcc’uyez'. Fertezve lehet S05al , mellyet BaC1 elva 
déka felfödöz; _ ha N05+Ag0 által N05ba elvadhatlan csa 
padék támad, Cles só van jelen. 

Legsavas szikéleg. = Salpctersaurcs Митя: 
НйтагЭшИ-{сид V. Sadae. ':_ “Не: N05+Na0. 

A’ természetbe igen nagy mennyiségbe kerül elö Chili, és 
Pemba. ` 

Kc’szitcíec. Készülhet: C02-|-Na0nek N05vali telitése ál 
tal; _ v. ha N05+K0, NaClal elbentatik; _ v. ha a’ nyers 
salé-trom lúg СОН-КО helyett C02+Na0el elbentatik, és a’ 
N05+Na0 kijegittetik. ~ ` 

Tulajdouai. Szintelen diilényeket képez; keserübb Кий a’ 
ИОН-КОМ}, legen nedvességet szí; 2 r. vizbe igen könnyen 
elvad,-Cel, és Sel nehez'ebben putfad'el, mint а’ haméleg sa 
létrem. ., Y 

A’ N05+Na0 ez elött ИОН-КО helyett gyógyhaszenra 
ferdittatott; jelenleg a’ N05 készitesére használtatik. ‚ ` 

Ketted bórsavas sìikéleg. = Doppelt bar 
suures Nalrou, O. veucliauiacller Ваша‘; :z Biůorus ua 
tricus, v. Beraza' vcuela. _ Vjele: 2B0O3+Na0+i011qm 

Eldjò'lle. Nem kis mennyiségbe találtatik közép Ázsiának 
‘több tavaiba felelvadva , mellyekböl a’ viznek leeresztése, na 
peni elpárlása, és jegítése által nyeretik; tevábbá többhelye 
ken a’ füldböl kiütödik; v. valamelly földböl kilúgoztatik, es 
jegittetik. ÍEzen állapetában zsirade'kkal bevenvaEurepába jö 
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Tz'ukal 1161 61611; 1101 _ ezelött egyediil Velenezèhe _ a’ zsi 
r0s,_füldes, 65 f_estö idegen rèszektöl agyaggali fözés , és 
СОН-МЮ llOZZáadáSa által megtisztîllalik, 65 Veleuczei 111/111‘: 

, 1161 alattkereskedésbe jö. Jelenleg frankhonha legtöhh 2300+ 
NaO készül egyes C0«_»+Na0nek Ba03ali telitése által, melly 
utöbhi a’ Toscánai tavakha felolvadva találtatik; '_ de ez 
törékeny. ` 

Tula/'douai'. A’ tisztl'tott póris szép 61161526 4_8 lapi'r 
oszlopokat képez; égvényes édes, késöhh keserü izü; 163611 
16116165 porral hehúzatik',- uagyohh höhe megömllk , felpull’ad, 
65 jegedzés vìze eleresztése mellett egy fehér gyenge , porha 
nyós tömeggö változik, melly; едем: po'rz'suak, v. vz’zleteu 
2Bo03+Na0nek = lVasrerfreies doppelt borsaures Na 
lrou, o, gebrauuler Bama', = Horam usla _- neveztetik; 
11163 nagyohh hönél egy üvegkèpíi, szi'ntelen 611от61111у6 _ 
po'ri: iivegge'zßoraz‘glae olvad, melly kihülte 1116п110п161уо5 
56 változik, _ 12 r. hideg, 65 2 r._ forrö vizbe olvad, de 
langha nem; olvadéka gyenge égvöny hatású. _ A’ póris 
11163 sok fémek 6163611 felolvasztja, 11163 pedig legtöhheket 
tulajdon 521111161; 62611 használtatik a’ pòris a’ forrasztáshoz, 
65 forrasz csöveli kisérletekhez. _ Használtatik 101611116 a' 
B003 , 65 р6г15о5 horkö készitèsére; mint öntö szer a’ nehezen 
önthetö fémek öntésére; 6116316 1116516156365 drága kövek, 65 
iivegek elöállitáâára.' ` 

Feríezve'nyei. Fertezve találtatik zsiradékkal, melly azen' 
han 61161616 116111 16521; 11п1561а1, 65 NaClal; az elsöt BaC1, 
az utöbhit ИОН-1630 fedezi fel; _ továhhá SH fémeket; _ 
’s C02-H10 foideket шашек fel esapadekok anal. 

Kovasavas szikéleg = Kieselsaures Nah-ou 
= Silica.. „атм. _ Vjele: S103+Na0 de változò arányha. 

A’ S103 KOel, 65 Naoe-l minden arányba egyesül, ezért 
bizonyos parány vegyjele nintsen is. _ Àltaljáhan azon S103 
vas sök , mellyek sok savat, 65 kevés aljat tartanak, 161161 
а‘ sacas kovasavas :o’k _- mint az úgy nevezett üeegek _ 
vizbe olvadhatlanok; azok ellenben, mellyek sok aljat, 65 
kevés 56161 tartanak , 161161 az alias hocasavas «di _ vizbe 
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elvadnak; _ ez utòhbiakhoz tartoznak: a’ kovauedvesse'g, 
es а‘ viziiveg ,- --- az elsökhöz pedig: az üveg. 

A’ kovaued'vessey = Mmmm/.epee --- nyeretik: 11a 
3_4 r. СОН-КО 1 г. kovaporral, v. fehér poronddal ösz 
ve olvasztatik. _ Az olvadtt tömeg vizhe könnyen olvad, söt: 
magátöl is elfolyik. _ Olvadekáhól savak által a’ Si03 kotse 
nya kepihe letsapatik; földes sók pedig olvadhatlan Si03vaS 
sökat adnak. 

A’ mis/,üveg r: Wasserglas -- kevesbbe aljaS Si03vas 
só. _ Ez keszíthetö: ha 3 r. porrà törtvarla: quarz, 2 r. C03-| 
KOel, es 1 r. szenporral öszve- olvasztatik. _ Ezen tömeg 
forrö vizhe olvad; fára, v. vászonra kenve, fenymázkepü. 
vonattá szárad. 

A: üveg nem tiszta Si03+K0, hanem fölösleges sav je 
lenlete mellettSi03+Na0t, CaOt, A1303t, gyakran Fe303t, es 
PhOt is tart; ennelfogva :ava: kovasavas so', mellynek alkat 
reszei külömböznek arányra nezve. Ezen öszvetetele szükse 
ges, mert az egvenyes aljak az üvegnek jegecztelen tulajdo 
nát; а’ földek , es nehez femek elegei pedig állandoságát, es 

`vizben , es savakhani olvadhatlanságát okozzák. _ Nevezete 
sebh Май az üvegnek következök: A ` 

Cee/1 üveg, v. K üveg, =_ Böhmische Glas: Si03-|-- 
ко. simi-cao. 

Frauczia üveg, v. N üveg, = Franzò‘sz'cñes Glas 
Si03+Na0. Si03-|-Ca0. 

Augoljegecz üveg, = Englische: Krystal! `Glas 
sies-ino. si0.+Pb0. 

Н 

_li 

‚РЕ/Мел üveg = Fliutcnglas = S103-FK0 , eS Sion-'|-I 
PhO, de töhh I’hOel. 

Ká'zà‘luefqcs üveg = G'elm'ilmlic/leli Glas = 5103+110, 
NaO, CaO, MgO, A1303, es Fe203. 

A’ K üveg kemenyebh , c's nehezebhen önthetö; ezert a’ 
cseh üveg legalkalmatosahh olly Avegytani munkálatokhoz, 
mellyekhez savak, es nagy höfok szükseges. _ A’ Na üveg 
könnyehhen olvad, e' veghöl külömbfelekepp idomithatö a’fú 
vó által. _ Az Pb üveg `legerösebh fenyü, es cscngö fem 
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Миф; ezért ivö eszközök leglnkább ebböl keszitettnek, nem 
`kiilömben gyújtó, nagyitö, ’s más láttani :opticas üvegek. 

Az üveg készitéséhez megkivántató anyagok kövelkezök: 
hamúzsir, sziksò, mész, olom kohat, varIa=Quar2, kovakö, 
homok; ezekböl zöld üveg nyeretik. Hogy ez színtelenittes 
sek, olvadása köztt hozzá adatik: A503, MnOz, Код-НЮ; 
ezen “так elenyök дна! hatnak a’ szinekre. Az РЬО az iive 
gel könnyebben elvadhatóvá, es alkalmasabbá teszi a’ nap su 
gárait törni. _ Kiilönös tulajdona az iivegnek az: hogy folyó 
állapoljából a’ meröbe nem ~hirtelen megy ‘НМ, hanem Миа 
mosabb ideig nyúlós marad, es e’ vegböl külömbfele eszkö 
ziikkeszitesere alkalmas. Az idomitott eszközök a’ hiitö ke- l 
menezöbe jönnek, hogy lassan kihüljenek; ez által nyerik ama 
tulajdonukat, hogy a’ l'égmérsek “тащит; bántalem nélkiil 
iiirhetik, es kiállják. _ Ha az iivegekbe S03, v. királyviz 
Юге“, es ez által '-állátszóságukat el nem vesztik, ‘ад-ы 
kalmatosak vegytani munkálatokhoz. 

Az те; `külömbfele fem elegektöl külömbfelef'szineket 
nyer. _ A’ fem festekek következök: veresre A110, Cu20, 
NiO, v. FezO3 Al203el; sárgára SbO’; zöldre Cr’O“, Cu0, 
F00; kékre C00; violaszinre Mn03; _ barnára ввоз 
földekkel; feketère MnO, FeO-Hle’Oa ;i`ehérre Sn0, de vettöl ho 
mályos lesz _ email _. 

Tulajdanaz' az üvegnek. Az üveg áilátszô; leg, es Vîlá- - 
gossàg által nem változik; kemeny, úgy hogy atzéllalszik 
ràkat ed; ruganyos, osengö, höbe kevesse nyúlik; de izzó 
tiizbe meglágyúl, es iinom szálakra húzhatò; a’ leg ‘Шот 
sait bántalom nelkiil “Ш; gyemánttal karczoltatik; a’ közön 
seges oldó szerekbe nem olvad; de FlHba, valamint égetö 
egvenyek lúgaiba , ferr-ó SOBba ‚ P05ba, söt vizbe is ,_ ha _ 
húzamosabb ideig benne fözetik, keves mennyisegü _ olvad.' 

f Ennélfogva elöbb a’ fçìn emlitett med szerént SOaali fözes ál 
‚ ш megkemleltetik kemenysege. A’ Na iivegek jobben kiállják 

az ebbeli kisértetet, mint а’ K üvegek. 
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Ègvónyméré s - Alcalimetrìa. _ 
Annak meghatározásal, niennyi C02+K0 légyen a’ ha 

múzsirba es hamúba, mennyi K0 а‘ hamúzsirba, mennyì 002+ 
NaOV a’ sziksóba: egve'ug me’reímeh neveztetik. _ Ezen me 
rés bizonyossága azon vegytani törvenyeken alapszik'. .hogy 
bizonyos mennyiségü sav mindeg bizonyos, es egyenlö‘ meny 
nyiségů aljat kepes teliteni; p. o. ha tapasztalásból tudjukt 
hogy bizonylos mennyisegü feleresztett S03 100 szemernyi K0t 

kepes teliteni; akker ugyan azon mennyis'ège az emlitett S03 
nak 147 szem. C03+K0t, 66 szem. NaOt, és 113 szemernyi 
C02+Na0t fog teliteni. f ‚ 

A’ 11611116 sav úgy keszittetîk: nagyobb mennyisegii'SOs 
feleresztetik HOzel , ’s belöle egy, 100 egyenlö ter-reszekre 
0521011 iivegcsö _ égvénymerö _ megtöltetik. Ezen savval 
immár 100 szem. K0, v. 113 szem.C03+Na0telitetik,melly 
utöbbi a’ 2C02+Na0nek hevitese által keszült. A’ felhasználtt 
savnak terimeje immárfelszámittatìk, ’s ha p. o. 80 ter. savV 
lett volna sziikseges, ekkor ugyan azon savnak 80 terimeje 
hez 20 161‘. viz adatik; miáltal olly sav nyeretik, mellynek 
100 terimeje 100 szem. K0t kepes teliteni. _dingy pedig a’ 
kellö telitési fok eltaláltassék, kemlö papirral szorgalmatosan 
kemleltessek а’ folyadék. 

A’ kemles alá veendö hamú forrö vizzel kilúgoztatik, 65 
а’ lúg az emlitett kemlö savval telitetik; a’ felhasznált sav meny 
nyisege a’ K0 jelenlevö mennyiseget mutatja meg; p. 0. ha 
100 szemer. hamńlúgjának telitésere 10 ter. sav használtatott I 
volna fe1,1akkor a’ 100 szem. hamúba 10 szemernyi K0 volt 
jelen. 

Egy más könnyen f_elfoghatö, es czelszerii moda az eg 
venymerésnek következöben áll: hogy a’ C02 más Sav állal 
söiból kiüzetik, a’ kiůzetett sav mennyisege feljegyeztetik, ’s 
belöle a’ veleegyesülve volt nlj mennyisege kiszámittatik. _ 
E’ czelra о11у 116526161 Vélclik, melly ket _ ketnyakú, hajtott 
üvegcsöáltal egymàssal öszvekapcsoltt_ iivegekböl 611, lllßly~` 
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lyek egyikébe a' kémlendö G02as sö olvadéka, ’s a’ másikba S03 
tétetik; az öszvekapeseló hajtett csönek heszabb ‘мёда a’ SOaba 
Шел, а’ másik üvegbe pedig esak a' dugasz aljáig; ez utób 
biba egy biztesitó csö egész a’ felyadékba; a’ S05t tartò üveg 
be pedig egy más egyenes esö esak a’ dugasz alján alól 1e 
gyen béhelyeztettve. Ekker a’ készület, az utelsó csövet ki 
véve, tapaszszal be ragasztatik; ez meg lévén , a’ nyitva ma 
radttesövön a’ leg kiszivatìk , mi мы a’ berm lévö lég meg 
ritkúl, ’s а’ külsö lég a' S05t a’ másik üvegbe átnyomja, mi 
мы а'СО2 kiüzetik. A’ légszivás addig ismételtetik, mig esak 
pezsgés történik. A’ C02 _ más utja nem lèvén _ a’ S0311!! 
kéntetik keresztiii menni, mi дна! a’ netalán magával ragadtt 
viztöl megszabaditatik. Elvégre a’ másik üveg gyengén Вет 
tetik, hegy a' bennlévö СО; egészen kiíizettessen. _ A' mun 
kálat elött megmért készület súly mennyiségének hiányáhöl a’ 
СО: , ez által pedig a’ jelenlévö alj mennyisége kiszámitható. 

Ezen mód szerént kémleltettnek а’ 2C0zvas sók is, hegy 
t. i. elegendö mennyiségü COQt tartanakè? v. nem. 

Etzeiìsavas Szikéleg = Acela;- uatricus. 
Borkösavas датам}, és hamszikéleg = 

Tafira: laalicus , et Тагил.‘ kalice-ualricus. 
Ezekröl az életmüves vegytanba leend bövebb èrtekezés. 

Súlyany - Barium -- Barium. ‘ 

Vßgyjele: Ba. Parányszáma: 68,5. l 
Elójà‘ue. ‚ 
A’ természetbe meglehetös mennyiséggel van jelen, de min 

dég élenyült állapetba savakkal egyesülve, mint só; p. e. S03 

\ 

val a' su'lylò’lò‘uczbe = Sc/zwerspal/a = Spalla-um pouderef 
шт; сот! а’ W ilherilbe. 

Davy e’ fémet, valamint a’ Srt, és Cat is a' galvanféle 
eszlep által állitetta elö; külömben mind ezen harem fémet ne 
héz elöállitani. _ Készülhet úgy is: ha izzó BaO fölött K 
gözök becsájtattnak. A’ szin Ba, Hgal kivonatik, ès a’ Hg 61 
távelitása végett a’ feueser пишем 
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Tulajdouai. 
A’ Ba ezüst feller szinü fem, veres izzásnàl olvad, es el 

illan; SOsha feuekreleesik; legen feher hárt'yával bevonatik; 
vizbe nagy rokonsággal H kifejlese köztt, es sötet veres láng 
clegese mellett BaOge Onyül. 

Súlye'leg = Buriumoz’yd, 0. Baryt; == 0mg/dam 
ůariticum, v. Baryta. _ ‘ЧЕМ! BaO. 

Magán állapotba a’ természethe зона sem jö elö, hanem 
savakhoz; u. m. S03, C02, N05, es Si03h0z kötve. 

Ele'állildsa. Viznelkülì Ba0 készül: ha N05-|-Ba0 ogy 
ljöl hefedett öntö tegelyhen erösen hevittetik. _ Ha eleg erö 
sen nem égettetik, akker egy N0-_~höl, és BaOhöl álló vegy 
marad vissza. _ Vagy: ha porrá tört COZ-I-BaOhöl szen p0r 
ral, es mezga nyákkal gömhöc-sök készitettnek, mellyek meg 
száritva , fedett tegelyhe izzítattnak. 

Jellemeì. A’ tiszta Ba0 zöldes szürke, eldörzsölhetö por 
.hanyös tömeget kepez; esipös égveny izii, es erös egveny 

hatású; állati részeket elhont, es az eletmiire mergessen hat; 
legen nedüt, es COztszí; elsö esetben BaO-l-HOgye, utolsó 
ha pedig C02+Ba0ge válík; vizzel nedvesitve, erössen 1111 
hevůl, és feher porrá válik _ BaO-I-HO _; 200 r. hideg, es 
20 r. meleg vizbe olvad, es ekkor nyeretik: a’ 

Sl'llyélegvlz :Barg/t Wasser = Aqua батуте. 
YEz jutányosahb áron keszülhet: ha BaS olvadekához ad 

díg adatik CaO, mig еду kis próba Í-I-PbO által meg nem 
zavartatik, jeleiil annak: под minden BaS elhontatott. Az 
átszivárogtatottfolyadek felre tetetik; ebböl elpárlás, es ki 
hütés után Ba0-|--H0 jegedzik ki. _ A’ súlyeleg viz szintelen 
öszvehúzó , egvényes izl'i; léghöl C0,t szi, es elöbh egy vê 
konyhártyával béhuzatik- COrI-BaO, _melly kesöhb p0r 
képihe leesik. 

Sůlyèlcg vizegy = Baryt Hydra! =' Hydras-ba 
riticus. _ Vjele: ВаО-НЮ. f 

Ha BaO Iorrö vizbe felolvasztatik, és az olvadek kihiite 
tik, akkor BaO-I-HO nyeretik szintelen jegeczekhen , mellyek 
i5 r. hideg, es 2 r. forró vizbe olvadnak; egetö egvény lzůek, 
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es мышц legböl C021 színak, es olvadhatlan C02+Ba0 
kepelödik.- ` ~' 

Ezen BaO-PHO sónak elvadeka az úgynevezett :sńly elegviz. 
Sůlyfeléleg -.= Barium ñyperoa'yd = Hyperorvy 

dum дат‘. — Vjele: BaO”. ' 
На vlztelen BaO egy percellán csöbe izzitatik , es О göz 

hecsájtatik rajta keresztül, az О göz mohon elhörpöltetik, es 
Ba02 kepelödik, melly azert erdekes ,_ minthegy a’ HO2 ke 
szitesere használtatik, a’ viznek ugyan is sav jelenletenel által 
adja fölösleg elenyet. 

Tulry'rloaai, e’s kc'mszerei a’ Биде: sók/mls. _ 
A’ BaOes sók mindnyájan erös mergek az állati müsze 

тенге nezve. Ellenszerei a’ S03vas, es C02vas sók, mellyek 
egyszersmind kemszerei is. _ A’ СО; fehér, vizhe elvad 
hallan; _ а’ S03 fehér, N03ha, es ClHha is elvadhatlan csa 
padeket adnak; _ SiO3+3FlH а‘ BaOes Sök elvadekáha egy 
idö múlva jegeczes csapadeket _ melly sály- lleva -folag z: 
laicsel-jluor-barium —- hoz elö; — CrO3-|-KO ugyan all; 
ekezza. _ A’ BaOes sók nagyohh reszint vizhe elvadók; 
az elvadatlanek C02+K0el egettettnek, mi által C02-|-Ba0 
iámad, melly ClHha felolvasztatik, es a’ fönehbi kemszerek 
kel kémleltetik. _ A’ „пути/„щ az дна! kiilümhözik a’ 
pirlovafolagla'l = Àiesel-jluor-strou[iam: hOgy az 0155 viz 
he elvadhatlan , az utöhhi pedig olvadó. 

Sl'llykeneg ::: Bariumsulfür 0. Scllwejelôarium L: 
Suljurelum baríi, v, barilicum. -- “ею; ВаЗ. 

катит. Finom porrà [бы вЫу‘КЫбпш szén perral, es 
‘ rezs Нине! keverve, egy jól hefedett tegelybe erösen, es 

felyvást egettetik; _ v. a’ felsö keverekhöl vizzel teszta ké 
szül, mellyhöl gömböcsök idemitattnak; ezek megszáritva, 
szel kemenczehe helyezlettve, es szennel körülveve egeltett- ' 
nek. Midön az egesz izzásha van, hamúval hetakartatik, a’ 
yeglyukak bezárattnak, es az egész lassan kihülni hag'yatik. _ 
Ezen tisztátalan BaS vizzel kifözetik, miáltal a’ C, es hentatt 
lan S03+Ba0 visszamarad; _ az átszivárogtatett felyadek 
elpúreltatik, es jegitietik. ' 
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Tnlajdonmf. A’ BaS a’ KSel Vm'egegyezik, csakhogy ne 
liezebben olvad fel vizbe. _ Ha olvadekáhez ClH adatik, 
BaC1 olvadva marad, es SH kifejlik; _ ha N05 adatik hoz 
zá, SH kifejlik, és N05+Ba0 (Мата marad; _\ ha C02-|~ 
NaO adati'k, akker COM-BaO, es NaS tämad; ez utòbbi ol 
vadva marad, az elsö pedig lecsapatik. ' 

A' BaSböl minden BaOges sók keszithelök, ezert erdekes. 
Sl'llyhalvag = Clorbarz'um = Claretum baril', Y. 

barz'lz'cum. -- Vjele: BaCl+2aqiL 
Ke'szz'leîmoda. Az austriai gyógyszertár szerènta’ fönebb 

emlitelt mód szerent S03+Ba Oböl, es Cböl BaS kesziil. A’ 

I 

‘ВаБ vizbe felolvasztatik, az olvadek átszivárogtatik, es ClHal 
telitetik. A’ megtisztúlt, es átszìvárogtatott folyadek poreellán 
-edénybe lszárazig elpároltatik, a’ viss'zamaradt sótömeg te 
~gelybe égettetik, ujonta vizbe felolvasztatik, es elpárlás után 
jegittetik. Az ntoljára nyertjegeezek, - minthogy SrClt штанах _ 
lnem használhatók. _ A’ száraz só azéri egettetik, Воду а’ 
FezCl3 elillanjon. 4 

A’ BaC1 nyerhelö meg: ha C02+Ba0 ClHal &gt;elbontatik, 
‘es a’ közömbitett olvadek jegittetik. _ Vagy: ha S03+Ba0 
CaClal, ‘es Cel egettetik , а’ BaC1 vizzel kilúgoztatik, ‚а‘ lúg 

Aelpátroltetik , es jegittetik. 
Vegyjellemez'. А’ BaC1 állálszó Merli iáblákba jegedzik; 

vszagtalan, erös, es undor keserüizii; legen állandó; izzásnál 
‚ jegedzésvizé: elereszti, de más változást nem szenved; 6 r. 

hideg, 2 r. meleg vizbe, langba is, hanem igen csekely meny 
lnyiseggel, ClHba azonban egeszen‘olvad. _ ûlvadeka kútviz 
által a’ benne levö S03vas, es COzvas sók által zavaros 

— lesz. 
zwemzyei. А’ BaC1 feriezveiehet а’ S03-|-Ba0böl Са, 

Sr, Mg, és A12C13al; ekkor legen nedüi; _ ha langgal pálli 
'tatik, а’ langnak nem szebad veres lánggal legni, külömben 

SrClt tart; _ ha olvadékából a’ BaO S03 által lecsapatik, es a’ 
i‘olyadek Р: ЁёЫёп' hevitve maradékot hegyvissza, egveny sók 
vannak benne; _ Cfyk’, SH, es SH-l-NH’el támadt _esapa 

ïdékok Fe, Cu, es PbOre mutatinak; _ hamisitattni szokott 
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NaClal; _ ha S03 által a’ BaO a’ folyadekböl'lecsapatik, es ах 
olvadék elpároltatik , a’ NaCl kìjegedzik. 

Legsavas sůlyéleg = Salpelersaurer Barg! = 
Sulfas bariticus. _ Vjele: N05+Ba0. 

каши: а’ BaSnek , v. C03-|-Ba0nek N03vali elbontása 
állal. 

Jellemei. Szintelen Steriikben jegedzik; keserii sòs Кий; 
legállô, 9 r. hideg, és 3r. forrö vìzbe olvad; höhe elbom-' 
lik , ’s N03, es О göz kifejlese mellett tiszta BaO maradvissza. 

Szénsavas Sl'llyéleg = Kobleumarer Burgt '__-_1 
Carbouas bariticux. _ Vjele: СОН-ВаО. 

A’ termeszetbe „дайте találtatik а’ Wil/writ neviì iis-v 
ványba. 

Miivileg keszithetö a’ BaC1; v. más BaOes sönak C03as 
egvennyeli lecsapása ;_ v. a’ BSnek C03-|-NH3elì elbontása 
altal. 

Tulajdouai. A’ természetesen elöjövö só feher, v. ‘юге 
ses hatterii oszlopokat; _ a’ müvileg kesziilt fehér, iz, es 
szagtalan, tiszta vìzbe esaknem olvadhatlan, C01 tartalmúviz~ 
be pedig olvadó port kepez; szintúgy ClHba, es N03ba is 0l 
так}; legnagyobb höhe is csak C hozzáadása дна! ereszti el 
C03vàt. _ A’ termeszetesen elöjövö patkányok kiírtására hasz-A 

I náltatik a’ henne letezö C03+Pb0 vegett. 
A’ BaO a’ COzval máefe'l, es мы sze'usavae súlge'leg 

ge' is egyesül. ’ 
Kénsavas Sl’llyéleg _: Scbwefelsaurer Ваш‘: 

Sulfas bariticul. -- Vjele: 5О3+Ва0‚ 
Ещдш. A’ természetbe nagy mennyiségge'l találtatik: a’ 

.wilg Ãò'lò‘uczbe, reszint mint fehér, v. sárgás tömeg, reszint 
diileny Steriikbe jegedzve. 

Miivileg kesziil: ha S05, BaOel, v. Ba0es seval 652 
vejön; _ v. ha BaS S03a1 elbontatik, es a’ SOg-l-BaO öszve~ 
gyüjtetik. ~ ` 

Veggjellemei. A’ müvileg készült SOa-I-BaO igen finom, 
feher, iz, és szagtalan, vìzbe“, es feleresztett savakba olvad-d 
hatlan, egyedül tömeny S03ba дыма, es- ezen olvadekáböl 
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tökben kijegedzö perképii tömeget képez. Fehér izzásnál fehér 
mázzá elvad; Cel, és életmiives testekkel égetve, BaSgè vál 
tezik. ’ ` 

l Pìrany- Strentium- Strentium. 
Jele: Sr. Parányszáma: 44. 
menue. 
A’ természetbe nem jön elly böven elö, mint а’ Ва, ta 

láltatìk Onyiilve az ásvány erszágba, 65 pedig S05val егуе-ь 
siilve mint: menyle: Сидит‘ ; C02val pedig mìntt pirla: 
Slroutiauit, és az Arragom'lòe. 

Eló'állilása. ~ ‚ 
A’ Sr hasonló móden nyerhetö mint а’ Ва, lmellynek tu 

lajdenival esak nem egészen megegyez, nem kiilömhen ‘еду 
tani egyesüléseibe is. Egyedül. a’ SrCl kiilömhözik а’ BaCltól. 

A’ Sr0 úgy nyeretik, mint a’ BaO. _ Ehhez igen hasen 
16 földes égvény. _ Vizhez úgy viseltetik, mint а’ BaO, esak 
hegy kevesbbé elvad benne, 65 kevesbbé égetö. _ Savakkal 
kêpezì: а’ pire'leges мы: Stroutiau- Salze: Salla :tron 
tica. 

Ke'mszcrci , efe Tula/’douai a3 SrOges edle/zak. 
A’ SrOes sók a’ BaOes sók módjára készülnek , azekhez 

igen hasenlók, esak hegy könnyebbek, és nemmérges hatásu 
ak. _ A’ lang, 65 zsir lángjának _ ha bennök elvasztatt 
nak _ veres szint költsönöznek а’ ferrasz esö elött, mi által 
a’ BaOes söktöl külömböznek. A’ CaOes söktöl pedig, _ 
mellyek a’ ferrasz esö lángját Szinte kevessé veresre festik_ 
az által külömböznek leginkább: hegy elvadékait a’ -S05+ ' 
Ca0 elvadéka zavaressá teszi. _ A’ SrCl az által külömhö 

zik a’ BaCltól, hegy légen nedül , 65 langba könnyen elvaii; 
helett a’ BaCl légàlló, 65 langba nehezen elvad. _ A’.Sr0es 
sók keva-kön-felsav által nem csapattnak le, mi által a’ 
BaOes sóktól külömböznek, nem külömben az által is: 
hegy а’ S05-|-Sr0 könyebben elvad fel vizbe, mint a’ S05-| 
BaO; 's ennél fogva a’ S05+Sr0olvadéka а’ BaOes Sök el 



12S 

vadékaiha feher csapadékot _ S03 -l-BnOt _ okoz, mi meg 
külömhöztetö jelök. _ Ellenben a' SOM-Ca0 olvadéka a’ SrOes 
sók olvadekaiba hoz feher esapadék0t_S03-|-Sr0t _elö, mi 
ìsmet megkülömhöztetö jele a’ SrOes sóknak, а’ СаОе5 sók 
tól. _ Elvegre a’ C02, es S01, es ezek sói a’ Sr0es sókat 
feher, nehezen olvadó por kepihe leesapják; melly tulajdonuk 
közös а’ CaOes, es BaOes sökkal. 

Mészeny - Calcium - Calcium. 

Jele: Ca. Parányszáma: 20. 
Elójò'tte. А 
A’ Ca a’ három egymáshoz hasonló fémek u. m. Ca, S1', 

es Ba _között leghövehhen jö elö a’ természethe, denem 
szabadon, hanem 0ült állapotha, 65 pedig savakkal egyesülve; 
'igy p. o. S03, P05, C02 es Si03val. 
‘ Keszül azon mód011,.mi11t a’ Ba, mellynek tulajdonival 
is megegyez; ezüst feher szinii, a’ Bahoz nagyon hasonló fem. 

A’ Canek ket vegyei ismertett nek az Oel. 
lllészéleg‘, v. égetett mész. Vjele: Ca0. 
Elt'j’ötte. A’ Ca0 soha sem j0u szabadon, hanem 51111111 

kal egyesülvp elö. Ezen állapotáhan földtekenk 4nagy reszet, 
es alkatrészét teszi sok állati , es növenyi testeknek is. 

Ke’szz‘te'se. СОН-0210 nagyohh höhe elereszti C0,vát , 
es vizet is, _ ha tart _ es CaOge változik. 

A’ mesz egetese nagyba az úgy nevezett жаждет lie 
„шине = [КМ/163%’: _ törtenik , mellyek v. ideiglenesek, 
v. állandök. Az ideiglenesek használtattnak nállunk is; ezek 
egy, töhh v. keveshbe hengeres kemenczét kepeznek , melly 
he a’ meszkö rakásra hordatìk úgy, hogy közepe a’ tiizelesre 

`üres maradjon. A’ meszkö immár addig egettetik, mig a’ felsö- 
réteg vakitó fennyel világlik. Kihülte után kivetetik, es új 
mennyìséggeltöltetik meg n’ kemeneze. _ De ezen 116521165 

-mód igen nagy fa, és idö vesztesseggel van `öszvekötve5 an.. 
nálfogva c-zelszerübhek e’ szelra az állandó kemenczék. 
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Az állandö kemenczek nagy, ves efös Мат hieraan. 

gereket képeznek , alól tüzelö restellyal ellátvzl, egyik oldalen 
а’ tůzhellyel, ’s a’ másik eldalen az едет mesz kivehetesere va 
ló nyilásokkal birnak. Az utöhhiaken a’ már egetett mesz ki 
húzatik, ’s a’ kemencze felsö reszen й] mennyiségil meszkö 
ntánna töltetik. Ez által mint idö, mint “Ш eszközök meg 
kimeltettnek; mert elöször a’ kemencze felyvást fülik, es 2-er 
az alölról felhatö meleg a’ meszkö felsö retegeit мелом, 
’s azután kevesebb hö által tökelletesen el eg.- _ A’ сом; 
eltávoztatása a’ légnek váltezása , es viz gez-öknek гей eresz-i 
tese шт eszközöltetik; _ шт edenyhen nem veszti el 'a’ СОН‘ 
CaO C02vát. ' 

Ha a’ mesz kevesse van égetve, akker vizhe nem olvad 
fel tökeletesen; ha sok Si03, v. A1203 volt henne,&lt;es ha-igen 
erössen egettetik, öszveáll , mivel a“iSi03_ üvegge váÍik; ek 
ker vizhe nem olvatl, es мы феи! me'ezaek = todtye‘ 
brarmt _ neveztetik. _ Minel tisztább velt а’ C02 +0110, ап 
nál tisztáhh leend a’ CaO is. _ Tíszt'a CaO nyeretik: ha mehr; 
рай, v. feher Carrare’ márvány, v. kifözött, es megdisztitett 
esigák kagylói egettettnek Fe teg'fëlyheii, mig egy ШИН pre-a 
ha ClHalnem pezseg. - ‚ 

$‚‚;‹ш‹19т’.. А’ СаО fehér, eldörzsölhetö -tömeget kepez', 
szagtalan, erös ízü, es egveny hatású; tüzállö, es nehez'en 
önthetö. Magányesan a’ legnagyehb kemencze tůzhe sem, 
hanem egyediil a’ durrgöz lángja elött önth'etö meg. Vizhez, 
es C02hez nagy rekensággal viseltetik; e’ kettöt шеи vszíja 
magáha a’ leghöl, es feher porrà válik, lnelly reszint CaO-I-HO 
reszint CO2-I-CaO. Ha vizzel nedvesitetik, nngyon Тёплый! , 
es pezsges ’s viz göz железе köztt egy gyenge `fehér porrà, 
„мну: alle!! memes, v. Cáe-l-HenekL-gelm/.af Kuli, 
0, Kalk-Hydra; = C'ala,` c_z‘sliucta, v. Hydra: сайт‘: _ 
neveztetik-omlik öszve; ha ezen oltáshez' töbh viz vetetik, 
akker lesz а’ ‚пещер = Kalkör'ey ‘-,‘ ha meg МЫ) viz ада 
tik hezzá, nyeretik az'úgy nevezett ше%:!ф'=Ка1/&amp;тг7сй—; 
ha ezen tej hosszabb ideig áll, akker a’ mészfenék're száll; 

9 
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felöl pedig tiszta foly'adék'marad; a’ ‘лей’: w'z. ‘A’ CaO 000 
700 г. hideg vizbe olvad , melegbe meg nehezebben. 

Mészvìz = Kal/a- Wasser :Agua Calcz's. ‚ _ 
Az austriaì Gy'ögyszertár szerent készül: ha l 1B eleven 

mesz lassankent 30 1h lepárolt vizzelleöntetik, az egész egy 
jól zártt üvegbe tartatik, ’s mindenkori használatnál a’ tiszla 
folyadek letöltetik. _ Az elsö viz melly а’ mészre töltetik, 
eltávolitatìk, _ mivel а’ mesz többnyire КО! tart, melly azI 
elsö vizbe felolvad _ és csak az azután гей löltött használ 
tatik. . 

Tezajdmi. A’ Ca0 viz szintelen, _tiszta folyadékot ké 
pez, melly öszvehúzó kesernyes, egveny izü, es hatású; lég 
nek kiteve; egy külömbfele szint játszó hártyával vonatik be, 
melly C02+Ca0; _ ez fenékre száll, v. az edény oldalaitbe 
yenja. Ezen hártya kepelödés addig törtenik , mig csak a’ viz-- 
beetle oivadva iéwzik. _ ш keszült СаО viznek пишеш 
varodnia kell a’ belöle kiváló _ meleg vizbe nehezebben olvadó 
_ CaO végett. 

A’ Ca0 használtatik ezukor tisztitásra, feherítesre, eser 
zesre, festesre, es homokkal keverve _ mint ozement _ epi 
tésre, es epiiletek feheritésere, nem külömben számos ‘еду 
munkálatokhoz. . Y ' 

Il‘erlezve'nyn’. Fertezve szokott lenni a’ CaO C02+Ca0el; 
ekkor savakkalpezseg,és v. rosszúl volt egetve, v. rosszúl ei-&quot; 
zárva; _ Mg0el, ekkor NH’el zavarodik; _ továbbá Si03al, 
A1203el, Fe’O’el, és Mn’O’el а’ (Юг-141110161, ekkortöbbnyi 
ie szines. - v ‚ ' 

mészfeléleg = Calciumñyperoxyd :z: Hgperaxy. 
dum мы. _ “Не: Ca0_&quot;`. ' 

Apre , fénylö, es feher pîkkelyekbe nyeretik: ha feie 
rçszt'ett HO2 Ca0 vizzel öszvehozatik. _ Vizbe olvadhatlan, 
egyébkent a’ BaO2 tulajdonaival hir. _ Nem miitermi. 

K e'mszerez' , e's ищите a’ CaOes идём‘. 
A’- CaO viznek legerzekenyebb kémszerei a’ C20?, és az l 

¢„ 

olvadó C’Oavas sek; ezek után következnekva’ C02vas‘egv«&quot;e-~’V 
nyek, A’ jò Ca0 vizzel egeszen megoltható, ClHba'pezsge's 



1’31 А 

nelkül olvad, es-SHal semmi csapadekot nem ád.v _S03 a’ 
CaO vìzbe fehér terimes csapadekotád; de minthogy a’ 5034 
CaO csekely mennyiseggel “Шла olvad, ezen hatás .csak tö 
inény ólvadekokba törtenik. _ C303 leher jegeczes csapadekot 
ád, melly egetés állal C03+Ca0gé változik. _ A’ C03 а’ CaOt 
olvadekaiból mint C03-|-Ca0t csapjale, de ez több C03 hozzá 
adásával felolvad; _ a’ Ca0 viz továbbá a’ Si03val, B003 
val es P03val is csapadékokat ád. _ A’ CaOes sók részi'nt ol 
vadnak vizbe, пазы“: nem; az -olvadatlallok N03ba olvadnak.~ 
Vizbeni közönyös olvadekai a’ CaOes sóknak K0“, és NaO ál 
tal elbontattnak; _ NH&quot;l által nem. ` 

_A’ külömbseg a’ СаО, Sr0, és ВаО között következö: 
a’ BaC1 langba nem olvad, de а’ SrCl es CaCl felolvad. _ 
A’ SrOes sók langbani olvadekai a’ lángot veresre festik, a’ 
CaOes sók keveset, a’ BaOes Sök pedig 4éppen sem. A’ a0es 
sök Si03-l-3F1H àltal lecsapattnak, a’ SrOes, es CaOes sók 
ellenben nem. 

Legbizonyosabb, es jobb lsmertetö jelei ezen háromtes 
teknek egymástól a’ S03vas sóik vizbeni olvadása. _ A’S03+ 
СаО legkönnyebben olvad fel vizbe, а’ S0`3-l-'Sr0 nehezebben, 
a’ S03-l-Ba0 pedig éppen nem. _ E’ vegböl ha valami olva-~ 
dekba S03+Ca0 vizbeni tömeny olvadeka дна! semmi csapa 
dek nem Штаб, jele: hogy CaOes só van a’ folyadékba; _. 
ha támad csapadek, az v. S03-|-Sr0', v. SO3+Ba0, és a’ 
folyadék v. SrOt, v. BaOt tart;- _ hogy mellyik legyen a’- 
kettö Кбит? а’ folyadékhoz S03+Sr0 olvadeka töltetik, ha 
nem támad osapadék, akkor Sr0; ha táínad, ‘Еду BaOes sót 
tarta’ folyadék. _ Továbbá a’ C03-|-Ca0 nagyobb höhey el 
ereszti СОМ“, a’ (Юн-ЭТО, és C02-|-Ba0 pedig neml csak. 
C hozzáadása által. _ 

lllészkéneg -: Sclacejelculcium :Suljuretum cal 
cii, 'v_ Heparncalcis. _ Vjele: CaS. 

A’ Ca ugyanazon köriilmények között egyesiil a’ Snel,l 
mint a’ K, és Na.~ . „ ‚ 

Kasia'.. идти. Az austriai gyógyszertár szerént 
keszül: ha 2r. Ca0_'1 r. Snel kcverve, fedett tegelybe egel;- 

9. 
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tetik , a’ 111111111 tömeg porrà törve 6116161111. _ Tisztább 116 
szitmény nyeretik 4 r. S05+Ca0nek 1 r. fény koremmali ége 
tése által. 

Tulajdmmi. A’ CaS sárgás fehér, v. sziirkés port képez; 
melly szagtalan, de légen C02, 65 H0 szivása által rethadt to 
jás büzülesz; kellemetlen under izü; hevenyen égetve, ’s a’ 
napnak kitéve, világesságot szí magába, 65 511161116 világlik; 
5OO r. vizbe elvad, mi által a’ benne iétezö S05+Ca0, 65 
szabad CaO elvadatlanúl visszamaradnak. 0lvadéka zápszagú, 
65 izü. Savak által elbemlik, 65 SHt fejleszt ki. 

Tisztátalan a’ CaS, ha a’ CaO az velt; rosz égetés, 65 
tartas által elgyengiil, ekker savakkal kevés SHt fejt ki. 

. A’ CaS képes meg több Snel is egyesülni, nedves uien 
ugyan is még 5 par. St képes felvenni, a’ termèny legfelsöbb 
kénezés foka a Canek. 

Mészllalvag = Clar-calcium = Clorelum сайт‘, v. 
calcicum. _- Vjelet СаС1. , 

Találtatik a’ tengervizbe, tevábbá némely àsvàny, 65 565 
vizekbe. 

Ke’szíle’sc. A’ tìszta, 65 C05-|-NH5 11652116561161 nyertt ma 
radèkböl 11652111: ha az vizzel fözetik , ésaz olvadék a’ fölösle 
ges Ca0 16111656 végett ClHal közömbitetik, elpároltatik, 65 
jöl kiégettetik. - 

Tiszta CaCl nyeretik; ha márvány, v. kreta tömény ClHba` 
felelvasztatik, elpároltatik, 65 jól kiégettetik. _ `161 zárt 6116 
nyekbe tartassèk. 

Vegyjellemez'. A’ CaCl fehêr, porhanyös, szagtalan, erös 
ses, 65 under keserü 1211 tömeget _ melly legen elfolyik , 65 
vizbe hevülés köztt elvad _ képez; ha olvadéka szörp tömény 
segig elpároltatik, 65 11111111111 hagyatik, szintelen, átlátszò 4 
v. 616111 05210р011 nyerettnek, mellyek jegedzés vizökbe elvad 
nak, 65 könnyen elfelynak; langba is elvad; jèggel keverve, 
elöbb fölmelegszik, de késöbb _ 35 C fekú hideget hoz 
elö. _ Égete's után többnyire égvény módra hat, _ inert 
HO elbemlása által Ca0 , 65 ClH támad, melly utóbbi szabad 
dá lesz ès kifejiik, mig a’ CaO visszamarad c's leülepszik. 
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Égetve, ’s nap fenyének kiteve, sötetben világit. _ NH’ 
gözt nagy mennyisegbe elhörpöl. 

Fertezve'uyei. A’ CaCl gyakran van 11120161, 65 Ре’О'е! 
fertezve, ekkor sárga; a’ A1203 , NHa általi zavarödás, a' 
Fe’O, pedig gnbaes festveny, v. SHali csapadek által födöz 
tetik fel. -. 

Sóßavas mészéleg == Sal-:saluer Kalk = Muri 
в! calcicux. _ Vjele : С1Н+СаО+ 481111. 

Ez nyeretik: ha CaCl ket r. lepárolt vizbe felolvaszta 
tik. _ Vagy: ha Ca0 Clllha felolvasztatik. 

Tuhy'donaz'. Szin, es szagtalan folyadekot kepez, a 
CaCl ízevel hir , es az emlitett oszlop idomha jegedzík. 

Használtatik gyógy, es kemszeriil. \ 
Szénsavas mészéleg = Końlemaurer Kalk-_. 

Carboua: calcicux. Vjele: COz-I-CaÚ. 
Elâjò‘tte. A’ termeszethe tömerdek mennyiseggel jö elö 

az ásvány, 65 állatorszàgba. _ Az ásvány országha mint: 
mefrzlió', kre'ta, ma'rva'uy, meîezpa’t, 65 cseppego' /ió' `11111 elö 
külömbfele idomba; továhhá csekely mennyiseggel a’ forrás ‚ 
11111, 65 ásvány vizekbe. _Az állatországha találtatik а’ kagy 
lòsók kagylóiba, а’ tojás hejba, a’ rákszemekhe, es a’ fe 
her, 65 Vel'BS klárisha. _ 

Keítzz'te'se. Valamelly Ca0es sónak C02-PKG, v. NaOeli 
elhontása által készül. _ A’ fehér márvány, es kreta 'ele 
gendö tiszta. 

Jellemez'. A’ CDTI-Ca0 ketfele idomban jegedzik. -`A’ 
müvlleg kesziiltt feher, földes, iz, es szagtalan port képezì 
legen nem változik; nagy hevites által C02vát elereszti, es 
egetö CaOge válik. Vizhe nehezen _ 1600 reszhe _ olvad,l 
de C02 tartalmúha könnyen felolvad, 65 C02 felvetele mel 
lett 2C02+Ca0ge változik. _ 

Ketted szénsavas mészéleg ___,- Doppelt koh 
lensaarerKal/azßicarbonas calcicus. _Vjeleì 2C02+Ga0. 

Felolvadva találtatik sok ásvány, legtöbh forrás, es 
kútvizekbe, mellyekböl hevites, mozgzis,- v. esupán legeni 
állás által is második par. COzvát elereszti , es egyes 602+ 
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CaOgé váltezik, melly v. fenekre'száll, v. az edeny eldalára 
iapad. _ Illy mödan kepelödik a’ cseppegö kö a’ harlangek»4 
ha, es а’ hártya a’gözmüvek iistjeihe, melly C02as, 1158034 
'CaOöl áll. 
’ П‘АЁЦЗаУЗБ mészéleg = Scluccfclmurer Kal/1 0. 
Буря r: Sul/as calcicus, v. Gypsum. _ Vjele: S03-|-Ca0. 

Elöjò‘lte. Az ásvány erszágha meglehetös mennyiseggel 
jön elö; es pedig v. lviztelen, v. jegeczes állapetba mint: a? 
laba'slrom, tfeme'e'fs, Selenit, Marieuglas Stb. Továbbá több 
kút, es ásvány vizekhe , es csekely mennyiséggel az állat, es 
növeny erszágha is. 

_ ‘(А-шаге. Mint mellék termeny nyeretik szám_es &quot;еду? 
mi munkálaioknál; u. m, а’ cm, P, Peâfì‘, sie, 'snm 
keszitesenelfs' általáben mindenkoi', ha S03 CaOes sóval 
öszvejön. ` 

Tulzg’douai. _ ' termeszethe elöjövö S03-|-Ca0 Szinlelen 
jegeczeket; _ а’ miivileg keszült pedig fehér, iz, es 52115 
talan port kepez. A’ viztartalmú li60 r. meleg, es hideg viz 
.he elvad,langha nem; _ elvadeka egveny hatású, kelle 
metlen kesernyés izü, es дури-из: Gyps W asser- nev 
alatt igen hathatós kémszere a’ C2O3nak. _ Ha а’ viztartalmú 
gypsz gyengen hevittetik, elereszti jegedzes vizet, perrá em 
lik, es феи“ yypsznek -:_.-- yeörauul'er дурь’, = Gypsum 
-astum- mendatik. Ezen állapetáhan vizzel peppe keverve, hir 
telen kemény tömegge válik. 
' ‘ — Al S03+Ca0nek haszna az orvos, es gyógytanban nem 
annyira nagy , es kiterjedtt, mint az erömütanhan дура oze 
ment keszitesere, es külömhfele alakek öntesére. 

Alhalvaessavas mésze'leg v. Halvauyes meis: 
i Clarl'alk, 0. Uulercloriqsaurer Kalk = Hypoclaris cal 
cus v. Calcaria clm'ata. _ Vjele: 010-|-Са0. l 4 

K „змеи , Kìtsinyhen czelirányes keszitesmeda a’követke 
ze: frissen készitett CaO-l-HO üvegekhe töltetik, es addig 
vezettetìk hele Cl göz, mennyit a’ CaO-l-HO helöle elhörpöl, 

&quot; mire az edenyek jól мандат tartattnak. _ Nagybani 116521 
'tese hizonyes'kamarákban megy veghe, mell'yekhea’v CaO-lf 
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_ bir, növeny nedveket'elszinteleniteni. 

H0' deszkálkra szetteritve helyezletik, es Cl' göz bocsa'rjtatik 
keresz'tiil, többnyire ket napokig; nagy höfok kerültessek, 
mert 5011 Cl05-l-Ca0 támad. ’ in&quot; ‘ y 

Beŕzelius szerent áll: C10+Ca0`böl, CaClól, CaOböl', es 
szabad _ а’ térközekbe rekesztett _ Clból. ' 

Tulajdonaí. Feher, Cl szagú,v es 0165 11050111 1211 port 
kepez,- legen nedves lesz, es C02 felvetelefált‘al elbomlik, 
СОН-(100 támad, es Cl szabad lesz; _ ekkép mindensavak 
által elbomlik; _ hö által is elbomlik, es ClOs-l-‘CaQ- támad; 
10 r. vizbe olvad, mellybe. C10+Ca0 mŕllettr CaCl, es ykav‘e's 
Cao is oivad, а‘ föiösieges Cao pedig ieválik. _ Ekkorsár 
ga folyadékot kepez, melly Cl szaggal, es ama tulajdonnal 

A’ halvanyos mesz annál jobb, minel‘több olvad fel viz 
be, es minel kevesbbé nedül a’ legen. _ Ellenbenpedig 1052, 
11а vizbe kevesse olvad, es sav-akkal keves' Cl0t fejt ki. 
` ч Használtatik Ävász'on feheritesere, minthogy mindenfele 
sa&quot;, még а’ C02 iS kepes belöle a’ Clt, _ melly a’ 105101101 
Hnek elvonása., es О szabaddá tetele 111011011 0152111101011111 ---`- 
kiüzni, az 0 ugyanis a’ testek Szl’nevel együl, eS feherlti. _ 
Továbbá`ragályos kórokkal, es nyavalyákkal telt szobákbeli 
-leg tiszu'tására, biizös hús, es etelek ehelöve', tetelere, -es 
viznek tisztogatására alkalmatos. _ A’ leg tisztitására S03 , 
v. 01201 állal 11201111 ki а’ Cl. ` ` 

llalvsavns me'széleg = Clormurer KulkzCle 
ra: calcz’cue. --- Vjele: (ИОН-000. 

Kepelödik _ CaClal eggyiitt 1- az C10+Ca0nek mense.,- 
11011 hevíteseneh'lisztán nyeretik C10-,nek- CaO-l-HOeli öszve 
hozatala állal. _ Ez nehezen jegedzö, legen elfolyó',‘i vizbe 
es langba igen könnyen olvadó, hütö, es under kesernyes 
1211 sót kepez. Nem miitermiL/_A’ tisztátalan, _' CaClt-tartó 
(ИОН-000 _ a’ C105+K0 keszltesere‘has'ználtatik. ` 

Legsùvas lnészéleg = Salpetersaurer Kalk = 
lNilrae calcìcus; _ Vjele: N05-|-Ca0~ ' 

Találtatik а’ földböl kiütödve, föleg forrò tartomânyokba 
a’ falak'üregeibß , llonnét: льют-„мак = Mauer-Sal 
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peter _ neveztetik; továbbá némelly forrás vizekbe, nem l 
killömbon a’ Salélrom készitesekbe is képelödik.- Készithetö: 
a’ C03+Ca0nek N03all elbontása által. _ Nehezen jegedzik, 
es esak igen ftömeny olvadekából; legen hamar elfolyik; viz 
be 65 langba könnyen olvad. Hevi tés által О, 65 N03 gözö.-` 
ket 919361, ’s nz elbomlott maradek nap fényenek kiteve 
villanyl't; íllnét: Balduin щит/уши _: Balduiuiecber [Ион 
pbor_ hivalik. 

Vllsaval mészéleg = Pbospbonaurer Kal/a :a 
Pboepbae calcic'ue, — Vjßlel P05-|~3Ct10. 

Е‘ф’дш. Az ásványországba meglehetös, az állator 
szágba pedig bö mennyiseggel jön elö, mint alkatrésze а’ eson 
tokuak, 65 más szilárd reszeknek; _ továbbá a’ húgyha, 
tejbe, 65 fehérnyebe. 

Kelrzi'teíce. Tisztátalanúl nyerhetö: ha emlösök csontjai 
leg hozzájárúltánál egettettnek. A’ maradék: csoulliawiaak = 
Kaoc/leuasclle- neveztetik, 65 aljas ,P03-|-Ca0böl 2f3 reszt 
tart; a’ 1611111 részeit: CaFl, C03.-_|-.Ca0, C03-|-Na0, P03-| 
MgO ’sat_. teszik. _ Ezelött szarvas szarv, v. elet‘ánt 050111 
'Ógetleletl meg, és едем“ szarvas lzarvuali, v. ele/'dnt cront 
пад: Сати cervi пиши, a. Eburustum _ neveztelett. — 
Tiszta P03-P30110 nyerhetö: ha a’ csonthamú ClHal pállita 
tik, 65 МРе! lecsapatik. 

планом. A’ nyertt csapadék elöbb' kotsonyakepü , 
de hamar megszárad, es kemeny, de könnyen porrà törhetö, 
iz, és szaglalan, vizbe nem olvadó fehér tömegge válik, 
melly nagyobb höbe porcellánkepü tömegge olvad; ClHba, es 
N03ba olvad, S03 által pedig elbomlik, t. i. S0a-|-Ca0 ke 
piil, 65 P05 szabaddá válik. 

Kovagavag mégzéleg = Kzbselsaurer Kat/e: 
Silica: сайта’. _ Vjele: SÍOrl-Cao. 

Ezen vegy a’ természetbe W ollastauit név alatt jö elö, 
es alkatresze több más ásványnknak. _ A’ Si03 ладу roken 
sággal viseltetik а’ Ca0hez. _ Hasonló rész Si03, es CaO 
вы‘ 161161‘, áttetszö, üvegképii tömegge olvadnak nagyobb hö 
1э6..--:Не11ув5 nton a? Si0s,.a’ Ca0el еду, vìzbe ,olvadf 
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hallan, legen lassanként megkemènyedö anyaggá együl, melly 
дул-«ищи; czemeutuek neveztetik, és vizalatti épitésekre igen 
czélszerüen használtatik, mivel vizet fel vesz, és azzal je 
ящик. 

Kesreny - Magnium- Magnium. 
lele: MgO.' Parányszáma: 12,5. y 
Ezen fem Davy által a' Yoltaféle eszleppal; késöbb Bussy 

által MgO, èsKból Штат! elö. _ Ezüst fehér szinü, es 
t'ényü, nyújtható, pörölyözhetö, es reszelhetö; léggel, ès 
vizzel érintetbe jöve meg valtozik; savakkal H kifejlése köztt 
egyesül; _ veres izzásig hevitve meggyúl, ès erös világes 
sag gerjesztése köztt el ég. 

lìesel'éleg :'- Maguiumoz'yd, Bitlererde, о. gc 
brauula Magueeia = Üa'ydum maguesií, v. maguicum, v. 
Maglieria alla. _ Vjele: MgO. 

Elo’jötlc. A’ természetbe mint vizegy _ Mg0-l-H0 _ 
fehér, fényes levélkekbe; savakkal egyesiilve pedig mint sò 
külömbözö alakban , és külömbféle nevezetek alatt jen elö mint 
az ásvány, mint a’ növény erszágba; Шу: а’ ezalouna ММ, 
Aescrjö‘ldbe, falls, és i. m. kövekhe. 

Ke’ßiteke. Az austriai gyógyszertár Szerént készül: ha 
tiszta _ C05-|--Ca0töl szabad _ C05+Mg0 öntö tégelybe 
tömve addig égettetik erös tüznél, mig egy kivett próha fel 
eresztett S05ba pezsgès nélkiil elvad. _ Teváhbá a’ MgOes 
sók elvadékaiból égetö égvények által lecsapatik; de akker 
MgO-I-HO nyeretik. . 

имиджа. A’ Mg() fehér, könnyů, iz, és szaglalan 
port képez, vizzel nedvesitve, gyenge égvény hatású a’ nö 
vény nedvekre nézve, ’s a’ sárga kémpapirt megbarnitja; 
légböl esak nehezen szi COzvat; vizbe csekély mennyiséggel 
elvad, annál könyebben _ és pezsgés nélkül _ savakba; 
az égve'nyek, és NH3 után legerösebh alj. Savakkal adja: а’ 
[iesere'lcges so’lzat = Bz'llererllc-Salzd = Salla maguica. 

Ferlcxvc'ayeí, Tisztátalan а‘ MgO, ha nem elegendö ie 
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her es könnyü, 's feleresztett N05ba&gt; pezsges köztl olvad. _ 
Fertezveszokott Iennì Ca0el; erröl meggyözödiink, ha vizzel 
pállitva, a’ sárga kèmpapirt nagyon har'nitaná; v. ha ClHbani 
olvadekába C203-|-K0 hozzáadása által feher csapadek _ 
C201-l-Ca0 _ támad. Az illy MgO nehezen tisztíthatö meg, 
és nem használható. 

A’ MgO-I-HO nyerhetö: ha S03+Mg0 10 r. vizbe felol 
vasztva, egetö K0 olvadekával leesapatik, a’ esapadekr kie 
deztetik, es megszárittatik. _ Feher port, v. hirtelen ваш! 
va áttetszö, 1щ’епдёп öszveállö tömeget kepez. 

» Tula/‘douai , e'a' Ke'mszerei a’ MgÜee soli/lak. 
A' Mg0es sók reszint olvadnak vizbe, reszint nem. _ 

Az olvadók tulajdon kellemetlen keserü iziiekl; a’ kek kempa 
pirt nem változtattják meg; a’ Каши! C02vas egvenyek által 
'eppen nem , az egyszeríi C0«_|as egvenyek által c-sak tökelet 
leniil, nem kiilömben NH3 által is; a’ tözállö egetö egve 
nyek által ellenben tökelletesen elhontattnak. A’ MgOes sók 
COrI-KOel, es NaOel melegites köztt esapadekot adnak; _ 
továhbá mind azen sók által, mellyeknek savaival a’- Mg0 
olvadhatlan sótkepez, elhontattnak, millyenek: a’ P05as,ïas, 

Cas, C203as, es a'AsOsas , es As05as Ysök is; _.mind ezen 
csapadékok szabad savba olvaflók.v _ Jellemzö tulajdona a’ 
-MgOes sóknak mindazáltal aina feher, jegeczes esapadek, 
melly támad: ha olvadekaikhoz P05-|-2Na0-l-H0 es NH3 ada 
tik; _ ezen csapadek aljas P05-|-Mg0höl, es P05-|-NH‘ 
höl álló nehezen olvadö &gt;kettös só. 

Iieserhalvag‘ = Maguiumclorid 0. Clormag/ze 
sium = Cloretum maguicum. _ Vjele: MgCl. 

Elöjötte. Találtatik a’ tenger, es sös, ritkáhhan a’ for 
ras vizekhen, _ mellyeknek undor izet М _ továhbá а’ fött 
sóhan. ' 

Kekzz‘le'se. Ha C02+Mg0 ClHal telittetik, a’ folyadek el 
. pároltatik, es jeglttetik, nyeretik jegedzett MgCl, melly 5 h. e. 

‘vizen tart, es hevnésáltai eibomiik, t. i. C111 elillan, es Mgo 
visszamarad. _ ‘ „ 

Víztelen MgCl készül; ha C02-|-Mg0`ClHal telittetik, es 
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az elvadekhoz addig adatik NH4C1, mig NHiel töhhe csapade 
ket _ MgOt _ nem ád; ekker az elvadek szárazig elpárelta 
ek, 65 Pt iégelybe addig штык: mig Ninci шашки; 
Iödnek ki. ` ‚ 

Vcyyfellemei. A’ viztelen MgCl fehér, áttetszö, jegeczes, 
fenylö pikkelyekhöl állö tömeget kepez; under 565 , es keseriì 
izii;~ legen hamar elfolyik; vizhe, es langha könnyen ol 
vad , _ az elsöhe hevüles köztt _; elvadekáböl mlnt Mg0+ 
HO tökhe kij egedzik. 
' A’ MgCl-l-NH4C1 a’ vegyhontáseknál használtatik a’ P05 
megismeresere, es mennyisegi meghatárezására. 

Keserbiìzeg = Brommayneßium = Brometum 
maym'cum. _ Vjele: MgBr. ‚ 

A’ tenger, es ses' vizekbe elö ferdúl, es a’ Br elöállitá 
sára használtatik. 

A’ lengerhah tajtekha Si03-|-MgO van. 
Közönyös Szénsavas keseréleg :New 

trale Áoblensaure Biil’ererde = Carbonne| mayueeicus uen 
ler. _Vjelez C02+Mg0. . 

Ezen 56 találtatik ugyan а’ termeszethe, de gyeren, mint 
Mayneeit. 

Miivileg készittetik, de esak mint vizegy _ a’ 2002+ › 
MgO elvadekának elpárolegtatása által. _ Ez ôteri'x eszlepek 
ból csemókent összeszerkezett jegeezeket kepez, mellyek 3 
par. vizet tartanak , es hidegv viz által elhentattnak; t.i. 2002+ 
MgO kepül, _ melly olvadva marad , _ es MgO-l-HO CO2-l 
.MgOel elvadatlan visszamarad; _ferrö viz ellenhen egy h. 
ъ. een kihaji, es Mge-knel, egyesneńngeei отдана 
núl visszahágy. _.- Ezen só nem miitermi, hanem a’ kö 
vetkezö. - 

Wiztartalmú szénsavas всех-Мед, ke 
Sel‘éleg vizeg’gyel г: Waucrblïlliqe einfach-hob 
[штате Maguesia, mit Mayuesia Hydral; oder Weisse 
Maynas-ia, = Carbonne` Mayuesiae cum Agua, et Hydra, 
le Mayueeiae; v. Magnesio: alba. _ Vjele: 3(002` -|1Mg0)+ 
Mge+ne+3aqn . _ ‚ 
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Ezen sónak vegy alltatása igen változó a’ keszitesmód 
es a&quot; höfok külömbsege szerent. 
v Kekziteírmoda. Késziil: ha egyenlö súly resz S05+Mg0, 

es _ S03tó1 szabad __ (Юг-НЮ kiilön 20 r. vizbe felolvasz 
tatik, és mégfórrón etszivárogtattva, a’ СОН-КО olvadeka a’ 
S0a+Mg0 olvadekába töltetik, еду párszor meg fell’orraltatik, 
es csendesen kihülni hagyatik. A’ nyertt esapadek lepárolt 
-vizzel jól kimosatik. l 

Tula/'douai'. Könnyů feher, iz, es szagnelküli por; legen 
nem változik, de höhe СОМ“ elereszti, es egetett MgOge vál 
tozik; gyenge egvény hatású; tiszta vizbe nehezen _ 2500 
r. hideg, es 900 r. forró vizbe _ olvad; de C03vas vizbe 48 
reszbe olvad, ‘es-2C0z-l-Mg0t kepez; _ feleresztett savakba 
от“! , es pezsges köztt ereszti el C0-_»vát. 

Fertezve’nyez'. Tisztátalan, ha szürkes feller szinů , der 
tzes szemů , érdes tapintású, es könnyen nem hadja magát el 
nyomni; _ fertezve szokott lenni S03as sókkal _ ekkor sós 
izû; _ CaOel _ egveny izů; _ Si03val, ekkor ‘Член. pálli 
[ás шип homokos maradékot hágy; _ Fe203el, ezt Cfyk'-’; 
Cu0el _ ezt NH3 fedezi fel; _ hamisitva találtatott kemenyi 
tövel _ azillyenl feslvennyel kek lesz; _ es S0a-l-Ca0eL 

` Ketted szénsavas keseréleg = Doppeltv 
holilensaure Magnesz'u, 0. Bz'ltererde; г: Bicarbonas ma 
gueu'cue. --- Vjele: 2C02-|-Mg0. 

Eló’já'tle. Ez sok ásvány vizekbe talàltatik, es kepelödik: 
ha a’ miitermi C02-|-Mg0 C02 tartalmú vizben pállitatik, mi 
által a’ 2C02+Mg0 felolvad.; ezen keserii izii folyadekból 
egyes C0=+Mg0 jegeezei lámadnak. _ A’ 2C02+Mg0 ek 
korig nem jegithetö. 

Ke'nsavas “ввел-(Не; v. пепел-й só = Schwe 
`‚Ишим„Маупезёи, 0. Bz'llerewle, 0. Bz'llersulz; = Sul 
fru -magnesium v. mayuícus , v. Sal amarus. _ Vegyjeleï 
se,+Mg0+7aqu. ‹ 

Elöjme.' A’ S03+Mg0 reszint iinom tek-he jegedzve, 
reszint kiiitve _ mint lq’qso' = L/zflsal: _ találtatik g, elö 

D 
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jön [tovebbá az úgy nevezett keserŕi vizekben; u. m. a’ pil/lai, 
sedlitzi, és seidscbützi vìzekben. 

Keîrzilelve. Nyeretik az ásvány vizeknek _ mellyekbe 
találtatik _ lefözese, 65 jegitese által. _ Keszithetö ‘továbbá 
a’ MgClnak S03-|-H0eli elbontàsa által; _ v. ha S0z+Ca0, 
es C03+Mg0 költsönösen elbontattnak. › ̀  

Veggjellemei. A’ kereskedesbe apre, fehér, töîdomú 
jegeezekben jö elö, ellenben ha lassan kihiil, szep, 61161526 
416111 oszlopokat kepez; _ szagtalan, tulajdon kellemetlen ke 
serü lizíif; legen lassan elmállik _ ha tiszta _; de minthogy 
töbhnyire MgClal van fertezve, megnyirkúl; 2 r. hideg, es 
önsúlyánál kevesebb meleg vizbe, de langba nem olvad. Hö 
be eÍereszti jegedzés vizet, azonhan a’ 7-ik parányt cs_ak «| 
200 C höfoknál, es fehér porrà szárad; tovább nem szen 
ved homlást. _ Szénneli egetés által MgSge válik. 

Бег-‘пищей. Ezek közöttleggyakoribb a’ CaCl, miáltal 
1`legen nedül, ezt ИОН-1150 mutattja meg; _ ha Fe20a 161161 

mú, akkor sárgás, v. szürkes; _ legnagyobb hamisítàsa azon- ’ 
ban a’ S03-|-Na0, melly hirtelen kihůtés által a’ keserü sóhozÄ 
hasonló jegeczeket ád; ezt felfödözni könnyü az által: mivel 
a’ hamis sönak forró olvadéka C02+NH3el semmi csapadékot 
nem ád. _'De minthogy mindeg egy kevés S03+Mg0 is ada 
tìk 110226, e’ végböl tehát csapadék még is ered; ennélfogva 
a’ kémlendö 56 olvadekához ВаО viz l`ólösleg adassék. Ha a’ 
só[tiszta volt, úgy a’ folyadek a’ kémpapirt 116111 változtatja; 
ha ellenben S03+Na0 jelen volt, akkor a’ folyadek égvény 
mòdra hatand. _ Ha S0s+Mg0 és C03+Ba0 vizzel rázatt 
пак: S03+Ba0, es C03-|-Mg0 lesz, mellyek lecsapattnak, 
es'a’ folyadék nem hat a’ kénipapirra, ha a’ só tiszta volt. 

Ketted kénsavas keseréleg == Doppelt 
Scbwefelsaure-Magueeia, 0. Bittererde; = Bisulfas ma 
guesiae, ‘1.’ magnicus. _ Vjele: 2S03+Mg0. 

Ke'szül.' ha llfz 011011, es 48 szem. S03-|-Mg0 2 011011 
langyos lepárolt vìzbe olvasztatik; ehhez 2 neh. 65-36 szem. 
feleresztett S03 adatik, es átszivárogtalik. 
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Timany- Alumium - Alumium. 
Jele: Al. Parányszáma: 13,5. 
A’ Al Wöhler által állitatott elö tiszta magán'allap0tba._` 

A’ Al2Cl3ból állitatik elö Kali kivállitás , és megmesás által._ 
Sziirkés per, melly az Pt taplóhoz hasenlit, és vizbe felfüg 
gesztve, erös világosságnálfénylö penteeskákat képez. Ezen 
állapetba a’ berzességet nem vezeti, de azzá “ШК , ha az igen 
kis részetskék egybe elvasztattnak, mihez fehér izzási hö ki 
vántatik. _ Legen hevitve, erös világessággal AFO‘gè el ég. 

Vegyei közüllegérdekesebb Oeli vegye; u. m. a’ 
Tilnéleg v. ümföld = A/auucrde, T/zouerdc, 

Alumiumoa‘yd = Üz‘ydum alumicum, v. Argilla. _ Vjele: 
A120?. _ ’ 

Elq’iò‘tlc. A’ természetbe egész tiszta'ntaláltatik kettes 6 
terů'eszlepòkba jegedzve а’ Rabia, Sap/a'r, és Spine!! drá 
ga kövekbe, tevábbá mint alkatrésze sek más ásványeknak 
öszveköttetésbe külömbféle Savakkal, földekkel, és fém éle 
gekkel. . ’ A 

и Емшшм. Legkönnyehb és egyszerübb elöállitásmoda 
következö az úgy nevezett: [сумму lz'mso’óo’l :z Ammonia/: 
вы”: 803, NH3-l-3S03, АРО3 _; ez nagyobb hönek kitéte 
tik, mi által a’ NH3, és S03 elillannak, és a’ tiszta APO3 visz 
sza marad. ,_ Vagy: ha timsónak vizbeni elvadéka CO2-|-KOe1 
leesapatik, a’ levált A120a vizzel kimesatik, és megszáritta 
tik; de ez esak A1203+H0 lesz. 

мамам. Fehér, iz, és szagtalan, homekes tapintású 
per; legen állandó; höhe öszvenyúrgúl, és egyedül a’ durr 
göz Миша elött sárga, átlátszó üveggè elvad; vizbe'nem,'de‘ 
K0 lúgba 0lvad.._ Savakkal adja: a’ tíme’leges so'katv=_4laun 
erde-Salze = Salia alumica. _ A’ A120312? Savak, és aljilk 
között áll, és az ö sói savanyú hatásuak. _ Ha а‘ Al203hezA 
K0, v. NH3 adatik, ketsonyanemii tömeg támad, melly ké 
söbb leülepszik, és KO lúgba felelvad, de NH3be nem. 
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Ke’mszereí , e's T ulajdouai а’ 11120125 so'kuali. 
‚ A’ Al`-’03 melly vegyeihen majd mint sav , majd mint а“ 

jelen meg _ ketfele sókat kepez; u. m. ‚шлем, e’s til/tsa 
он.‘ .ro'kat ___-'Alauuerdeeaure Salze. _ Az elsök részìnt 0l 

vadnak vizbe, reszint nem; _ az olvadatlanok savakha, 
v. egvény lúgokba olvasztattnak. _ A’ vizbe olvadök 652% 
húzö savanyú, kesöbh édes l'züek; savanyú hatásuak _ mi 
vel a’ АРО3 mint gyenge alj nem kepes savakat tükeletesen 
teliteni, _ izzásnál savuknt eleresztik. _ K0, v. NaO- olva-l 
dek, es NH’ által is kotsonya képihe A1203 leesapatik, melly 
fölösleges K0, v. NaO olvadekha olvad, de NHahe nem. 
Szintúgy NH4Cl is akadályozza jelenletevel a’ tñzálló egvé-l 
nyek általlámadtt osapadek _ A1203 _ felolvadását töhh leesa 
p0 szerbe; _ itt ugyanis AlzClslesz, esNHa szahaddi'iV válik. 
A' АРОз egvenyekkel Ãellá's so’l'at М. ' 

Kénsavas timhaméleg, v. timsó , :Schwe-l 
felsaures Alauuerde-Kali, о. Alauu; = Sulfm‘ alumim'co 

kulicus, cel ‚Литва. _ Vjele: S03,K0+3S013,Al203+ 
24aqu. l v 

Elâjà‘tle. Találtatik lìnom tökhe jegedzve; _ v. pedig _ 
a’ tiizhányó hegyek közelehe _ timfôld tartalmú ásványok 
ból kiütve. 

Elú'dlh'tása. Nagyha készül a’ földhöl kiiitödött timsò 
nak kilúgoztatása, elpárlása, es jegitése által; _ v. a’ tim 
sókönek pörgölése, а’ pörgölt tömegnek kilúgoztatása , el 
párlása, es jegitese által; _ v. a’ timpalából, es a’ timlìild 
höl összetett munkálat által, mellynek fö feladatai: a’ rakàs 
ra hordott timpalának, v. timföldnek ehnállitása , v. gyenge 
pörgölése, vizzeli kilúgzása, S03-I-K0eli öszekeverese, el 
párlása, es jegitese; _ v. elvegre S03+K011ek 350d-A1203 
eli öszekeverese által. _ K0 helyett NaOhöl, es NHaböl is 
állitathatik elö tìmsö = Na, v. NH3 timsò. 

Sajzíttágai. A’ timao' szintelen Steríìkbe v. koczkákba 
jegedzik; -- a’ ro'maz' halvány veres színü _ а’ Fe'-'03töl, 
mellyet tart, _ a’ töhhi fajtái színtelenek; _ szagtalan, ösz 
vehúzó, édeses ízü; a’ kek kémpapirt megveressíti; 18 r. hi 
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deg, es 3f. r. meleg vizhe elvad, langba nem; legen lassan 
elmállik, gyenge hevitesnel elereszti jegedzes vizet, elputl‘ad, 
es taplós tömeget kepez; meg nagyehh höhe elhomlik; _ a’ 
3SO3-I-'A1’03 S03va elhomlik S02ra, es Ore, ’s elillan; a’ 
A1203 pedig a’ SO3+KOel visszamarad. 

Égetett timsô = Gebrunulcr Alaun = Alumen 
mtum. ' 

Ennek keszitese ahhan :ill: hegy tetszes szerentimennyi 
segü tìmsó öntö tegelyhe, v. máztalan földes edenyhe addig 
egettetik, mig egy taplóforma könnyü tömegge öszveszáradtt. 
Hevenyen egetve, íztelen, vizhe nem olvad, de legeni álles 
által erös öszvehúzó izü ’s vizhe elvadó lesz, es a’ leg vi 
zenek hùzamesh felvelele által közönseges timsövá válik. 

A’ timsönak legközönsegesebh fertezvénye FezO’, ez meg 
ösmerhetö a’ sárga, v. veres szin által; ez azonhan nem te 
521 hasznavehetetlenne. _ Más fertezvenyei: tluO, C00, 
MgO , es NH’. 
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_ “Чашка! Вёрст 

l'lâsodik Cziklil 
А’ neliez femekre'l. l. 

_ Cseleny- Mangan «'- Manganum. ' 

&quot;ею; Mn. Parányszáma: 281 _ Eloffò'lle. _ ‚ J . Z 
Magen àllapotba meg eddig nem találtatott, hanem Oel 

-egyesiilve, lúgy szinte erczesülve, es pedig Sel, Cial, Ане}, 
sth; _ alkatreszet teszi továbbz'i nemelly eletmiives _testekr 
nek , találtatìk a’ növenyek hamvába, a’ esontokba, es n_e-l 
melly állati emesztettekbe. ' 

Ífe'nile'se» _ _ ‚ 
Keszithetö a’ C02-l-Mn0nek _szenneli &gt;Otelenitese által; 

de ritkán vegy tisztaságú. l _ _ _ 
_Tula/'dame'. A’ szin Mn sziirke -j--_ az öntött vashoz ha:-Í 

sonló _ szinü; gyenge' fein fenyíi; linom szemerkes töresii; 
reszelhetö ugyan, mindazáltal meg is olly törekeny, hogy 
eldörzsölhetö; igen nehezen önthetö; es nem deléjes. Léger! 
igen könnyen Oiil, mirenezve vköolaj, v. beforrasztett üveg' 
csövekbe tartassek; vizbe is`H тент köztt Oiil. Il_elereez‘z 
ш: savakba Hgöz, N05ba pedig NOzgöz _kifejleseköztt 
olvadl „ _ _ _ _ _ _ 

A’ Mn 5'arányba egyesül az Oel, es vele З elegeke't, es 
10“ “ 
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Cßeléleel : Mauganoxgdul :.- Üa'ydulum manga 
ni, v. oz‘gdum manganoxum. _ Vjele: MnO. 

A’ C0¢+Mn0nek H gözbenì izzitása által мишень _ 
Sötetsziirke zöld szinii por, melly а’ legböl mohon szl 01, mi 
által Mn’Oage válik, es szinét barnára мышца; savakba 
könnye'n olvad es erös alj. _ знакам adja: a' cieli/ecru 
:o'llal = Mangauorcydul Salze = Sulia maugauosa. _ Elek 
neha szintelenek , de- többnyire verhenyesek. 

Cseléleg = Mangauoxyd = Ürgduzt maugam'cum. 
Vjele: Mn203. _ _ ‚ 

Elâjöue. Természetesen is jön elö, de так rnkán, 's 
reszint jegedzve mint Braum’t;l rëszint nem jegedzve, mint 
Àeme'ng ctelenye'rcz. 

Ke'aue'a. müvileg készin а’ Nori-Mannen mérseken 
hevitese v. valamelly Mn’û’ges sónak égvennye‘ii lcesapása 
аЩаЬ 

Tulajdondi. Feket'e szinii, ñn’omúl elosztva pedig sötet 
hama; esak kevés savakba _ Clllba, es S03ba -'-'- olvad, 
ennélfogva gyenge ы}; savakhal 0 kifejiese közt't olvad, mi 
‘mellett MnOcsé változik _ melly этапа мм. _ A’ Mnz 
03 az erössebb aljakka‘l egyesiil, es sav h'elyet póioija ki; _ 
az üveget amethyst zöldre festi. _ Az Amt/:gu llln’O’el‘feà 
де&quot; bánya virág. 

Cselfeléleg = Manganbgperoxyd :n Bln/parody 
dam mangam'. _ Vjele: Mn03. _ 

Eló'jölle. A’ természetbe nagy mennyise‘ggel jö elö, és 
bányászilag “шагать Vannak kiilömbféle fajtái, mellyek egy-l 
mástól külöm'böznek. 

Tulajdona'z’. A’ FInO, ôterů' oszlopokat, v. íd'omtalan (1a- 
&quot;мы, _ mellyek súgáres, lemezes alkatásńak, sötet a&quot;r 
мышка szinüek, csekely fem fenyüek, надев festonek, ` 
es szürkes fekete port adnak'- 'kepez; továbbá iztelen, viz 
lie, es I_angba olvadatlan. Gyenge hönél 9/100 r., erössobbhö 
nel 121100 r. Ot ereszt e1, és cselélecses-elegge válik; S03- 
ali hevités által pedig 18/100 r. 0t bocsát e1, es egészen M110 
ese ‘аист, a' SOßal egyesiil;y ha CIHval Цитаты Mn C1 
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támad, és Cl göz kifejlik HOel eggyütt. --- Más savak, mint l 
a' N03, S02, iS elbůntják а’ МпОщ а’ N051 N-osïá “НЮ! 
tatja; а’ SO¢t pedig S205vá, és S05vá. 

A’ MnO2 jósága kiviláglik az 0 , és Cl göz mennyiségé 
böl, mellyet S05, v. ClHali hevítés által kifejleszt. 

Használtatik a’ MnO2 a’ vegytanba az О ‚ es Cl göz , az 
ClOvas sók, es a’ halvégény készitésère; továbbá az üveg 
készitésnél az üveg tisztitására, és elszlntelenitésére, és via-1 
la, hama, v. feketère való festésére; a’ pereellán, es eserép 
edény; és az atzél'készitéséhez. › 

CSelSav г: Manga/:saar = Acidum maugauicum. _ 
&quot;мы M1105. _ 

Këpelödik a’ szln Mnnek, v; vala'melly élegênek, I_egin 
МЫ) a’ Mn05nek ИОН-КО _v. más tilzállöégvénnyeli egetése 
ůltal. -- K061i egyesülêsbe, mint: Cllamà‘leou minerale iisg.. 
tátalan állapotha már rég ismeretes velt; Ez kêszül: ha 1 r. 
perrátörtt MnO, 3 r. ИОН-КОМ addig hevïtte'tik gyengén 
mig az выше olvadó tömegkemény lett, ’s egy~ шеи pröba 
80k vizbe ‘виста, azt azennal zöldre festl, melly szín ha 
шаг viola, és veresre átmegy, _ ' ' 

cselfelñav, Y, Felßselßav T: Ubermaugawá‘uè 
te = Acidum ligpermangambum. ._ Yjele: ML110» v 

Nyerhetö egy, MnOa+K0böL ¿S же; ßßallòl álló, Vegter 
nek lepárlása által mint sötétveres göz, .melly könnyen, es 
résznyire durranás köztt elbemlik. 

Ke'mszerei e's Tulujdouai, a’ MuOee «ed/mak. 
 

Ha a’ MnOes s_ök elvadékaiba SHgöz „танк, test 
szinů csapadêk támad, ha az ,elvadék êgvényes velt; ha KO, 
v. NHa adatìk, MnO-l-HO barna szinben leesik, a’ KO {так 
lett csapadék elöbb feller, késöbb megbarnúl, és NH‘Clba 

-nem elvad. Cfyk2 мы csapatiékot ad. _ C02+Na0§l lie-lI 
vitve, kekeszüld tümeget adnak e’ sók. 
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l vKeneny.- Wismuth - Bismnthum. 

Jele :.Bi. Parányszáma: 71. ' 
Eugene. 
A’ termeszethe nem igen höven jö elö; es pedig v. ma 

gán állapotha; v. Oel egyesülve; v. Sel mint тут; v. más 
femekkel _ Ag, Cnel _egyiileshe 

Keirzite'ee. 
Keszittetik nagyha а’ Bi erczeknek olvasztása, es 615211 

rese; _ v. az aljas NO5+Bi0nek Otelenitese által. _ Mint 
llogy a’ kereskedesheli Bi gyakran (ат Pht, Cut, Sbt, St, 
es Ast; ezen femektöl NO5+KOeli megolvasztás által meg 
tisztithatö. 

Vegytisztaságú Bi nyeretik azonban a’ kereskedeshelinek 
NOsbanifelolvasztása, vìzzeli leesapása, es az aljas sónak~ 
szenneli hevitese által. 

Tulajdonaï.’ 
Ezüstfeher, vereshe játszö színii, fem feny’ü'; ti'irekeny;4 

töresen lemezes, es 6_8t'eríikhe1ijegedzik. Legen elveszt‘r' 
fenyet, es feliilete szinjátszó lesz, de eszr‘evehet'öleg nent 
O`ül; _ a’ hártya, mellyel legen he‘vonatik: kenhamúuak = 
Wímutñasclte _mondatik ; + 249C höfeknál megömlik, 
es elillan; zárt edenyekhe fellengíthetö; feher izzásig пейте‘ 
gyenge kekes lánggal BiOgé elI eg. _ NOsba, es- király vizbe 
olvad. _ 

Ha a* Binck vizzel kevert NOsbani olvadeka _ melly 
közönyös- legyen _ Cfyk’ által veres hama' v. kek csapade; 
kat ád _ Cut v. Fet;'_ 11а $(Ьа1'1е11ё1‘ esapadek'ot 01102 
Pht tart; _ ha S03, es Zn által kiüzött H göz meggyújtva 

_ tükröt kepez, _ As, v. Sh tart'almú a’ Bi. 
A’ Bi három arànyha egyesül az Oel.. 
Ken'élecs, v. Kénhamů = тъмшщш, о.` 

Wz'emulhasclze = дафдийтз bismuth', v&quot;. Cim's bismutñzlß 
Vjele: Bi‘zO. _ y 

A’ Bi közhömerseknel legen szürke hártyával vonatik. he; 
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ha ez lege önmlesig hevittetik, sötet sziirkes hama porrà' vá 
lik _ Bi banni _ mellyhöl ClH, es S03 eleget felvesznek, 
Ies fem Bit visszahagynak. _ Имейт- BiA alelegnek; Proust 
&quot;pedig femhöl , es eleghöl‘ állö kevereknek tekinti. 

Kenéleg = штат-м = дя‘уйитбйтимё. _ 
Vjele: BiO. _ ’ 
_ Kepelödik a’ szin Binek legeni gyenge megöntese; nem 
kiilömhen N03hani felelvasztása , es KOeli leosapàsa МЫ. -.- 
Sárga por, melly цене: sárga tömegge önthetô. Szen шип O 
Iheleníthetö. _ Savakkal adja: а’ kene'leyeß so'Àat = Wis 
;uullloz‘yllealze = Salia biemulbica. . 

Kenfeleleg = шйтигмуретфуд „т; `Hypcroa'yf 
dum biemulbi. _ Vjele: 131203. 

Nyeretik: ha а‘ ВЮ ClOas sökkal l‘özetìk.v _ Feketes 
hama per. 

‘тише; , её Tulajflonai a’ BiÜee шт. 
A' BiOes sók színtelenek, a’ közömhösök nagyohh meny 

nyisegü vizhe' опыт, egy olvadó savanyúra, es egy 013 
vadatlan aljasra _ melly lecsapatik, _ elbomlanak;- ezen 
csapadek 'ña nem olvad, ’s ez дна! а’ ЗЬСР hason (‘зара 
dekátöl külömhözik; ellenhen A akadályezza az aljas BiOes 
se lecsapását, v. felelvasztja a’ kepiilt osapadekot. _ A’ 
BiOes sek SH es S égvenyek дна! fekete, v. ha igen Метель 
ve volt az elvadek, hama szinhen BiSt esapnak le, melly S 
egvenyekhe nem olvad; _ ennelfogva a’ festekek, mellyek 
B101 tartanak , »ISH Щи} megrekaednek; _ egetö , es COzvas 
egvenyek leher , fölösleges lecsapó szerhe olvadhatlan esapa 
dèkoi —— ваш; _ eryk2 fehér; cred-_Ko эта; ш hama; 
_ NaCl pedig leher esapadekot adnak; _ ez utóhhi szahad 
CllIha olvad, ’s ez által az AgCltöl külömbözik. _ S03 nem 
csapja le a’ BiOes, de az PbOes sókat. _ Fe, Zn, Си, Cd, 
Ph, es Sn szin állapotha esapják le a’ Bit olvadekaihól. 

вещать keneleg = Salpelersaurel штиль 
gay/d = Nilras bixmulln‘cus. _ Vjele: NO5+Bi0. 

катит, Porre tert .szin Bi temeny N03ba olvasztalik д 
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mi által N0, göz elillan, es az el’vadék kihiilése után jege 
czek iámednak. ' .-_ »if 

Там/(1011115. Szlntelen, 4terů oszlopokat képez; lölötte 
egetöizů, es vizbe bomlás köztt olvad; gyengen..hevitve, 
ИОН-НО е1111а11‚ es aljas N05+Bi0 visszamarad, ez a’ kö 
vetkezö keszitmeny. 

„т Aljas шумная kenéleg = Basisclt „щит. 
muree Уйти/101711 :Nz'lras bz'xmut/iz‘cus basicas. _ Vjele: 
N05+Bi0+3eio+3aqu~ 

Ke’szz‘le'se. Kesziil: ha Bi feleresztett NOaba lelolvasztva, 
es átszivárogtatva bö mennyisegü vizbe --- 24 r. vizbe , mert 
többe olvad , ’s kevesebbe nem lesz szep _a’ esapadek _ 01 
v'asztatik; _ a’ támadò osapadek kimosatik, es megszárittatik. 

Vegw’ellemeí. Finom , könnyü , es szep fehér port _ 
melly igen iinòm jegeezekböl áll _ kepez; iz, es szagtalan; 
világosságon sziirkes, v. barnás lesz; hideg vizbe ‚110111, me 
legbe nehezen, de N05ba könnyen elvad; hevltve elbomlìk , 
es BiOt hágy vissza naranes serge szinii por kepibe, melly 
veres izzásnál sárgás zöld üvegge olvad. 

Fertezve'nyei azok lehetnek, mellyek a’ szin Binel elö 
adattak; leggyakoribb: a’ C02-|-Pb0,- keményîtö , kreta, 
mellyeket kemszerei fódöznek fel; _ N05ba egeszen, es 
pezsges nelkiil olvadjon _ C02 _; SOaal , BaClal, 6511051 
AgOel esapad'ekot ne adjon, kiilömben Pb0, S03, v. ClH 
tartalmú. 

I Hergany - Zink - Zineum. 

Jele: Zn. Parányszáma: 32. 
Elo’jò‘tle. 
A’ termeszetbe meglehetös böven jô clö, de soha sem 

magán állapotba, hanem mint Zn0 savakkal egyesülve; igy 
p. о. $10‚а1 mint Galmey; _ C02al mint лоты; _ es 
S0381 mint бош/Эту -гбпдыеш1е. 

Шшшш. ' l 

Nagyba készül af fönebbi SiOaas, 80ans, es COM-Z110 
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höl kiilömbrele mòdok szerent, töhhnyire az erczeknek bizo 
nyos kemenczekhe legenì-pörgölése, es szenneli szlnitése ál 
tal. _ De ezen kereskedesheli szin Zn nem tiszta , haneml‘el‘-l 
ltezve vanAsel, Fe, Pb, Cd, Cu, Sn ’91. más femekkel, mely 
lyeket kémszerei födöznek fel. _ Ezektöl megtisztitható: ha 
egy öntö tegelybe megöntetik, 's f_elülete a’ leg elháritása 
regelt egyI reteg faggyúval hetakartatik, es keves S adatik 
hozzá; _a’ faggyú el eg, ’s az idegen femek a' Snel egye 
sülnek; a' fem kenegek levetottnek, ’s a’ faggyú, es S hoz 
záadása mind addig folytattatik, mig sallak támad; ha a’ S 
maratlék nelkiil el eg, úgy tisztának tartatik a’ Zn, noha Zn 
Slt tart. ‘ ‘ 

Jellemei. 

A’ szin Zn kekessziirke szlnü, erös fem 'fenyt1', 1111311 
vlos» _ lemezes törésü, meglehetöshangú, közhömerseknel cse 
kély kemenysegü, es nyujthatóságú; de nagy höhe ldrettanyujt 
hate; +200 C hefoknál ismét törekeny, es porrà törhetö; 
izzás elett megömlik; .fehér izzásnál elillan, es zer! edenyek 
be átpárolható; _ legen izzásig hevitve meggy'ú1,’s vakit'ö zöl-Í 
iles feher lánggal Zn0ge eg, melly feher p'ehely kepihe _ 
11211110113г Száraz legen állandó, nedvesbe О‘, C03, es H0 szl 
vása által szürke hártyával he vonatik, melly igen kemeny,l 
es nehezen választhatö el. A’ vizet közhömerseknel nem, de 
ha izzásig hevittetik , v. valamelly sav jelenlete mellett 01110111 
ja, H kifejlese között ZnOge vailik` es a’jelenlevö savvalegye 
lsül. _ Af’szln Zn sok femeket le osap olvadékaiból. ‘ 

A’ Zn hàrom arenyha egyesül az Onyel. 
пышные; = Ziuksuboxyd ‚ = Suboxgdum zinci; 

Yjele Zn20. ' 
A' Zn legen közltömerseknél lassankent еду szürke 1111г 

tyával vgnatik he; ha ez ömlésig hevittetik legen, szürkopor 
rá változik,` melly: ńorgliamu'ualá neveztetlk. Ezen por, v. 
inkább az elöbbi hártya Berreliuc által alelegnek; Proud el 
tal pedig szin Znhól, es ZnQhölálló keveréknek lenni 11111111 
tik. _ Нет millenni. 
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` llorgcleg v.’ llorgvl'rág = Ziulaa‘yd 0. Zia# 
blumen; = lla‘ydum ziucz'cum, v. Flores ziucí. _ Vegyjßle: 
Zn0. _ . 

Elöjà'ttc. A’ természetbeMn203el, és Feïûßel egyesülve, 
mint:` veres horge'rcz; és Frau/Elim?, Al203el pedig mint 
Gall/it, jön elö.- ` J 

шитье. Mint nedves, mint száraz uton készithetö. 
1 штат az austriai gyógyszertár szerént kesziil: ha 

tiszta szin Zn fedett tègelybe izzásig hevittetik , ekker lele-_ 
det'ik, hegy a’ fém meggyúlhassen. A’ képült Zn0 vas lap‘asz 
szal leszedetik , l’s ez mind addig ismételtetik, mig minden Zn 
ekkép ZnOgé. váltezett; a’ nyert Zn0 a’ fém részetskéktölvizs 
zeli ‘ismételt kimesás által megtisztittatik, és megszárittatik. 

_Vedves'utan-következökép kèlszül; S03+~Zn0 elvadéka 
`C05-I--NH3 által elbenlatìk, mi által aljas C05-|-Zn0 lecsapaa 
tik. A' nyert csapadék lepárelt vizzel kimosatìk, mig a’ le--. 
felyö viz N05-l-Ba0el zavanessá nem válik; erre megszárit 
tatik, ós iintö tégelybemddig hevittetik, mig egy kivett pró 
ba savakkalnem pezseg; _ ez által а’ C05 kiiizetik, és a’ 
ZnO visszamarad, I 

Tulajdouaì, A’ ZnO könnyii, fehér, v. sárgás , iz, és 
Szagtalan pert képez; legen állandö; vizbe elvadatlan, de viz 
`zel _ZnO-l-HQgyé együl, melly nyeretik; ha valamelly ZnOes 
sö KO-fl-HOel lepsapatik. Пейте megsárgńl, de kihiilte ntán 
isrnét fehérlesz; nagyehb höhe sárga üveggé elvad. [101111032 
ten S05,-es'ClHba, nem külömben KQ lúgba, és NH‘be ol-. 
чад, _ Hevenyen készitve sötéthe világit. _ Fellér izzásnál 
szén által szinittetik, _ `Savakhez nagy rqkonsággal viselte 
tik, és adja velölgza’ laorge'le’geq _solai-T.: Ziuáexgdtalzer; 
Salla zg'ucicu, _ _ ' 

If‘crlcgcéayei. Tisztátalan a’ ZnO, ha sá‘rgàs., v.___barnás 
szinii, ha d_erezés tapintású , ha leleŕesztett S05ba pezsgés__ 
)realt elvad; továbhá ha NO_5ba nem 1ё1ыё11е1езе111 és рега 
ges, ’s М}; göz kifejlese köztt elvad; -~.- fertezvelehet a’ 
115110 mind azen fem eiegekkel, meilyeknek fömjeivel a’szin Zn fer_-, 
teen? velt; ezelwtkënszerei födözils fel- _ На 110111111 Qlvadélsa 
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BaO, v. AgOcs .söval c'sapadékot ád, S031, v.ClHt tart; _ sava 
nyú olvadekába SH semml csapadekot ne adjon _ kiil’öriihen 
Cu, Ph, As v. Cd tartalmú _; miután olvadékáböl SH 611111161“ 
den Zn leesapatott, C’0È’+NH’el semmi esapadekot -ne'ad 
jon _ Ca0 , es MgO _. Továhhá valamelly savhani 01111116 
ka Cfykz òlvadekával' kek , v. gnbacs fes'tvennyel fekete esa 
padekot ne adjon _ Fe tartalmú _. ` v ' '- ` 
` `Ke'mazerei, её Tulajdonai a’ Z110“ lo'knak. 

A’ ZnOes' s‘òk re'szint olvadnak vizbe, 'reszlnt nem; _' 
az olvadók szintelenek, kelleme'tlen ös‘zvehúzd, 65 ás'vány 
lzìiek, 65 savanyů hatásuak; mind azon 5611 által, mellyek 
nek savaival a’ ZnO vizheolvadhatlan esapadekot ád'; el 

‘ bontattnak, millyenek: a&quot; COzas, POias, BoOaa‘s, C’O’as, 
AsOßas’, es As05as egvenyek, 65 CfyK’; _ mind ezek ~által 
feher esapadékok támadnak, mellyek az utöbhit kivéve' Sza 
bad savakba, 65 K0 lńgha olvadnak. Olly ZnOes 5611 olvade 
kaiha, mellyekhe nem igen van _fölösleges sav, SH 161161051! 
padekot _ ZnSt 01102 _; egyedül az A+Zn0 osapatik le 
&gt;savanyli'olvadt'ekáhól a’ SH által; _ KO lúg, es NH' is ’feher 
esapadékot- ZnO-I-HOt _ adnak, melly t‘ölüsleges lecsa 
_pe szerbe olvad; __ nem külömhen СОН-1111315 feher, sok 
COg-l-NH’he olvadó csapadékot _ C02-|--Zn0t _ hoz elö , 
mi által a’ Cdtól külömhözlk. _ 

1101-выше; z__ Ziakñyperozyd = _Hypero'a'ydam 
дна’. _ Vjele: 2110’З l ` 

` Képelödik: ha kotsonya nemü ZnO-l-.HO HO’el pallltatik,I 
es feher, könnyen elhonthatö port kepez; nem mñterrni. _ 

&quot;оп-511111011; v. llqŕgvajf: гамма, -‘oder 
Zin/:butler = Clorz’dum zum', v. Bull/rum zincz', _’Vjelet’ 
zum. ‘ _ ' 

meow.' slam. ánapmba készül a' ngemak szin znan 
lepárlása által; _ v'. ha egy ,` SO3+ZnOhöl, les NaClhöl 1113 

‘ 16 vegy lepárlás alá vettelìk; _ v, ha 52111 Zn ClHha= felol 
vasztatik, es az‘olvadek szárazìg elpároltatik; _ az utóhbi 
het mód s_zcrent keszítve v_iztartalmú ZnCl nyeretik. 
` Vegy'ellcr/lei. A’ z_liCl fChÓl', V. SZül‘kéSfellél‘, lá‘g'y lll! 
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meget kepez, melly under esvány ízl, legen hamalI ellolyik, 
höhe olvad, fellenglthetö, ’s tökbe jegedzik. Vizhe, es lang: 
ha könnyenolvad; utöhhi tömény olvadekáhól aprójegeezek tá 
madnak, mellyek 2 r. ZnClhól, es 1 r. -langból állanak. AeO: 
he is elvad. _ Könnyii elfelyása vegett zártt edenyekhe tar 
tassék. _ Használtatik újjahh idökhe a’ Canguoa’n fele tesz 
táhez, melly fekelyek egetesere alkalmaztatik. 

кёмм’ав hûl'géleg‘ : Scbwcßlsaurcs Zink-f 
Oxyd o. Weiner Vilriol : Sul/‘ae zinciczu, v. 751140 
lum album. _ Vjele: SO3+Zn0-|-7aqu. 

Ellljò'tie. Képülve találtalik а’ beryfe'ny : Zi/¿Ãblende — 
tartalmú hányákhan. 

Квант. Nagyha keszül: ha horgfény pörgöltetik, kl-l 
lúgoztatik, es jegittetik. - Tiszta SO3-I3Zn0 nyeretik: ha Zn 
feleresztett SO3ba felolvasztatik úgy, hogy olvadatlan 211 visz 
tizamal'adion , _ ezáltal más idegen fémek, mellyekkel a’ Zn 
fertezve volt, mint: Ph, As , Cd, es Cu, elvadatlanúl vlsz-` 
Szamaradnak _; ̀ az elvadek, _ melly meg FeOt, es MnOt 
tart, _ Clnyalkevertetik, mi által a’ FeO, es MnO, elegek: 
ke változnak, es a’ ZnO által lecsapattnak; az elvadek elpe-r 
roltatik, es jegittetik. 

Tula/'donar'. A’ kereskedeshe elöfordulô kensavas borg-_ 
i eleg а’ ozukorhoz hasonló fehér, jegeczes tömeget kepez; fa 
nyar, es öszvehúzó ásvány ízii; legen kevesse elmállik; nii--Á 
gyehh hönek kiteve, jegedzes vizebe elvad; felytatolt hevites 
eltal elöhb jegedzes vizet, kesöhb S03vát is elereszti, es lnO 
vlsszamarad. 3 r. hideg, es 1 r. (erre vizhe olvad, elvade-l 
káhól oszlepokha jegedzik. _ Olvadekáha (31'у1112 csak fehér 
esapadékot adjon, ha más szinů: Cd ,_ =As,.Cn, v. Ph volt 
11‘ szin Znba jelen. i 

- Aljas szensayas horgeleg _: Burisch llo/lieu 
nurn Zz’rulosvyd : Carbono: zz'ncz’cue. _ Vjele: 3(Z_n0_, 
aqu.)+2(zu0.+co2). 

‹ А’ közönyös mint Galmey : йогурт; _az 41,185 mill( 
korgvìrág jö elö a’ termeszetbe. v 

_ Ko’czíte'ae. Tiszta nyeretik: ha tiszta SG1-H5110 20 r.' 
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vizbe fololvasztva, ugyan annyi C02+Na0nek 10 r. vizbeni 
olvadekával kevertotik. Az eleinte kotsonyanemü csapadek 
koveres köztt le ülepedni hagyatik, mig еду könnyii feherpor 
rá változott. Ez hideg vizzel jól kiedeztetik, mig S03t nem 
tart, es gyenge höbo megszárittatik. _ Könnyii, feller, izte-v 
len por. 

Legsavas horgeleg L: »Salpetersaures Zz'nltoa'yd 
= Nílrae zz’ncz'cus. _ Vjele: N05-|-Zn0. 

Tíszta (Юг-11110 N05ha felolvasztatik, az olvadek 5211 
razig elpároltatik, es mogöntetik, hogy a’ Mn ki válljon, a’ 
tömeg ujra felolvasztatik N05ba, es jegittetik. 

Ónany - Zinn - Stannum. _ » 
_ ' — Jele: Sn. Parányszáma: 59. 

Едуд'не. 
Az Sn nom igen böven jün elö a’ termeszetbe, es nem 

magen állapotba, hanem Oel egyesülve, mint; ¿elö.-_Zinn 
Пей‘ -; Sel, es többnyire Cnel is, _ mint диет :Zim: 
Азы-111311 szinte más femekkel , mint: Fe, Pb, Sbal, es Asel. 

Eló'a'llz'táta. 

Az Sn nagyba az ónkönek pörgölese, kimosása, 11101 
vasztása o's szürese által nyoretik; melly azonban több ke 
vesbbe idogen reszeket is tart. _ Tiszta Sn keszittetik: ha 
tiszta angel ón roszolek tìszta feleresztett N05ba pállitatik; a’ 
nyert osapadek _ Sn02+H0 _ ClHnl kevertetik, hogy a’ 
netalán jelonlevö 8h03 kihúzattasson; а’ esapadek savitett viz 
zel kimosatik, megszárittatik, es vegre szenporral keverve, 
ogy öntö tegelybe gyonge feher izzásnál szinittetlk. 

Jellemai. _ 
Az Sn eziist feher szinü, fem fénvii, Иду, es pörölyöz 

hotö úgy, hogy igen vekony lemezokre _ Slaum’ol _ ищи 
hate. Ha ogy rúd hajlitatik, recsegest okoz _ mi jelleinzô 
tulajdona. _ + 100 C foknál Иду, es dróttá nyújtható; + 200 
i'oknál porrà törhotö; -|- 230 f_eknál elvad; _feller izzůsnzil pe 
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dig világitö lánggal SnOIgé eg. Legen kevesse elenyül, c' 
veghöl más erczes edenyek hevonatására használtatik; zártt 
'edenyekhe át nem pároltathatö, de nyilt edenyekhe elillan. _ 
S03 kevessé hat reá; ClHha 0lvad,_ml általSnCl lámad _; 
tömeny N05 'erössen hat reá, es SnO’ge változtatja, de az 
SnOzt t'el nem olvasztja; l‘üstölgö v. is ИОН-1105 közhömêr 
seknel nem'` hat az 811111;- ellenben igen feleresztett N03 hi 
deghe NO3-l-Sn0cse váltnztatja, göz -kifejles nelkül, hanem 
под-1.1111‘ egyszersminti kepelödese mellett. A’ vizet meg iz 
zitva sem hontja el. Forrò S03ha könnyen olvad; ezen olva 
aékából zn, es ,Pb 11111 szin áuapotba csapankle. _ Égetö 
egvenyek H göz kifejlese köztt olvasztják. 

Ferlezve'ugei. . 
A' kereskedésheli Sn ritkán tiszta, hanem töhbnyire Pht, 

см, Bit, ret, söt sbt, es Ast is 1111. _ 111111111 minél 
johhan szürkebe, v. kekhe húzódó а' szine , annál töhh ide 

 

‹ gen femeket tart, es tisztátlanabb. E' czelra N03ba pállitatik, 
mi által az Sn Onyiil, es az SnO’ leiilepszik. Az idegen fe 
meket felolvasztva tarte folyadek szivár által elkiilönöztetlk a’ 
csapadektól; annak utánna vizzel feleresztetik, ha ez által csa 
padek támad: BiO van je1en;_ ha S03+Na0 hozzá adása 
által feherüledek ered: az S0a-|-‘PhO; _ ha`NH‘I hozzá 11116 
за’1111а1' meg kekül: Cu van jelen; _ C03-H10 hozzáadásá 
val támadt feher csapadek &gt;ZnOre mutat _ СОН-2110 -; ha 
_Cl‘yKïel kék csapadekot ád‘. Ее! tart; _ elvegre As, es Sb‘ 
Marsh módja szerent kemleltetthetnek: ha 112 811 Clllha olvasz, 
tank, és-a' kifejlödö H meggyújtva szemlenenk.- ‘ 

&quot; ’ Az Sn három arányh'a egyesiil az Oel, es kepez vele kö 
vetkezö vegyeket: Óue’lecset = ûzcgdum staunosum :_ SnO; 
ma’de'l o’ue'lecaet :_ Sesquio'a’gdum starmi = 811203; es 
óne'legct r: Üz‘ydum stauuicum : Sno’. ' 

&quot; М1111а2 Sn0','mlnt`az SnO’ egyesiilnek savakka1„ e.' 
'adják velök: az o'ue'lecses , es o’ue’leges :o'kat: Ziunoxgdal, 
11ndl Ziunoxgd‘Salze = Sah'a dannosa, ct ctauuica. if - 
’A l ‘Ke'mszerei Tulajdouai az Sages '.so'liuak. &quot; 
“1”! 'Az SnOoses sók lcgtiihhen szlntelcnck, kellemetlen, ¿isz-f. 
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velnlzó&gt; ásvány lzüek, vizbe' elvadnak, savanyúan Ihatnak, 
vizbe a’ BlOes sók módjára egy elvadatlanl aljasra, es elvadö 
savanyúra bomlanak; _ a’ vizbe elvadatlanek 011111110! 
vadnak fel. _ 0lvadékai SH által Ваша, fölösleges leesapó szer 
be elvadö csapadéketadnak. _KO lúg által fehér esapadék 

‚ melly fölös KOlúgba elvad _ képül; az elvadék elbomlik: 
8h05, és KO olvadva maradnak, szín Sn pedig mint fekete 
per' kiválik; _ NH&quot;, és C05vas égvények fehér, fölösbe el 
vadö csapadéket _ Sn0+H0t adnak; _ AuCl3 az SnOes 
sök elvadékaiba, ha feleresztettek: biberszinii festést; ha 16; 
mények : sötét biborszinü csapadékot ,_ Cassine arany- 6160 
ra = Purpura minerali: Canii _' hoz elö; ,- _KI Sárgás 
fehêr, kësöbb czìnóber veressé váltezó csapadéket _ SnIt 
képez; _ Pb és Zn szín állapetba esapják le az Snt. _ Az 
Sn0cses sók. szinitö tnlajdenuak; ezért az Au, Ag, és vHg sók 
olvadékaiböl szin fémeket; a’ _(ÍuOt, és Fe’O’t pedig élecsekké 
válteztatva csapják le, mi által az Sn0 SnO’gé Onyiil. 

Tulujdonai д ¿e Kc'uuzerei ax suů’ges so’lllall. 
Az SnOïges sök sz'intelenek, savanyú hatásuak, vizbe 

ůgy viseli‘k magokat, mint az S'nOeses sók. _ SH, és SFI-|-I 
NH3' sairga csapadéket adnak, melly fölös leesapö sz'erbe el 
vad; _ AuCl’, ê's KI seminit -sem csapnak le; _ NH3,` КО: 
és (105+ -I-KD fehér, fólösbe' elvadö csapadékot adnak; de 

(10g-HYIP, és 2C05+K0 fehér nem elvadót képeznek. Egyèbb tulajdenukba megegyeznek az- SnOes sökkal, esak 

‘l 

\ 

hegy Zn az SnOes sókból szin Snt, ellenben a'z SnO‘ges só'kí ' 
böl SnO-l-HOt csap le. _ Az SnOz ClHba nem elvad. 

Ónhalvacs == zfmaref è: Наташа stauaoeum. 
_ Vjele: SnCl. 

Ke'szueke. Készül: ha önreszelék `Clllba hevittetik, de 
úgy: hegy elvadatlan Sn ,visszamaradjom az elvadékïelpá 
roltatik, és jegî'ttetik. ~ 

Vagy: ha Hg‘lCl Sn reszelékkel hevittetik,-` a' szedölfe 
SnCl nyeretik.y ` --J 

Jellema’. Legen hamar elt'elyik, a’ lég 0ével ugyau is 
8110’1 képez, és mint fehér por leesik, a’ másik része az 

5 
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sncinak pedig а’ мамам ш: 'ein .snoi’gá штык. $11... 
be a’ fönehh emlitett homlással olvad. _ Használtatik az ele- ’ 
gek, es savak szlnitésere, midön t. i. egy resz SnCl, $110’ 
ge válik, a’ szahaddá lett Cl pedig а’ hontatlan resz SnClal 
SnCl’t kepez. _ Ekkep változnak SnCl által a’ A503 es A505 
szin Asnye; Cr03, Cr’O‘ge; HgO, es AgO szin femekke;_ 
Cu, Fe, es M1120’ elecsekke; ìndigó pedig Szintelen, egve 
nyes f_olyadekokha olvadö tömegge vàltozik. 

штанга; = Zum-zorro = Clorelum etaum‘cum _ 
Yjele: Sn Cl’. l — 
' Ke'azz’tletó'; ha 4 r. HgCl 1 r. Sn reszelekkel lepàrlás alá 
_vettetîk; _ v. ha S11 királyvizbe olvasztatik; ---'- 'továhhá 
S03+Sn0’nek NaClali lepárlása; v. SnClnak Clali öszvejöt 
le által.` ` 

Tulajdonaí. Szintelen, szůrós szagú, îlló folyadek; le- _ 
gen fojtòs gözöket ereget, mellyhöl HOt szi, SnCl’-|-H0gye 
“ШК, es jegeczeket kepez, Az utòbhi úgy is nyer'hetö: ha Sn 
Clz у‚ r. vizzel összekevertetik. _ Ezen vegy hajdan: бита] 
nak = Zinubutter := Butyrum :tanni _ nevezteteil. ' _ 

Az Sn Sel is egyesiil , es kenegeket- alkat, meilyek meg 
felelnek az Sn Oelivegyeinek. _A’ szàraz шов nyertt SnS’: 
h'lllielted ke'negv. Mosaik акту = Muliegold': Aùrum m0. 
«aa-m» — készül; ha égyeniö два гвзшёь, s, es Nn‘lct 
gyengen hevitettnek. _ A’ NH‘CI едет! а’ hömersek eny 
_hitesère szolgál. ' 

Штат)’ ‚ вы „ Plumbum. 
Jele; Ph. Paráeyszáma: 104. 
.Elo’jötle 
Magen állapotha ritkán találtatik а’ termeszethe; de Snel 

vegyiilvea‘z o'lozgfe'ngba x Blezlqlanz _ igen gyakran; 'rit 
kábban mint Cog-H’hû а’ felie'r o'lome'rczbe = выдают. 

Emiraten. . ' _ 
Azólom'uyböl nagy mennyisegiì Pb nyeretik már pör 

göles által is; és szen hozzáadása által vêgkép szlnittetík;-- _ 
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v. az öntött erczhez vlie adatik, mi általa’S aïlieal FeScsé 
egyesiil, az Ph pedig szin állapotha visszamarad. _ Tiszta 
szin Ph nyeretik a’ tiszta PbOnek szenneliOtelenitese áltel; _ 
teváhhá meg: ha NO5-|-PhO (Юн-НИМ lecsapatîk, ’s a’ 
nyertt C02+Ph0 megszáritva, es szen porra] keverve, he~ 
Villelik. 

Tulajdonai. 
Az Ph tulajdon sziirkes fehér szinü, erös fem fenyü, igen 

lágy, úgy hogy körömmel kartzolható, es papirra kenve fes 
lö, es mecskitö; pörölyözhetö , es nyújtható, de nem szivós, 
es drôttá nem húzhate; legen elves‘ztî fem fenyet, ’s egy ve-~ 
kony Oült hártyá‘val vetetik körül _ melly Ph‘~'0 es a’ femel 
teváhhi Oiilesetöl eltalmazza; — ha leg` hozzájàrůlesa mel 
lett hevittetik, ûgy röglön Oiil; elöhh szürke port _ elem. 
111111161 __ kepez, kesöhh sárga elegge Oiil; -|- 322 G .fokná‘l 
megömlik, meg nagyohbnál elillan. _ tiiztöl- _ akár legyol 
nz lepárolt, akár sòkat magáha tarte' _ felolvasztatlk, es 
PhO+H0 hàrtyával vonatikhe, melly a’ vizhe ńszkál; C02 
tartalmů vizhe C02t vesz fel, es feher hártyás reteggel vena.. 
tik he _ CO3+PbO _; ha sok C011 tarta’ viz, akker 2002+ 
PhO kepül, mellyvizhe olvad; ellenhen ha a’vizhe 803:15 sók, 
es halvagok volnának jelen, egy nem elvad. Kevésse foie» 
resztett ClH, es SO‘tôl nem bántatik _ innet haszna az an 
$01503 keszìtesenel _; NOsha tökelletesen olvad.. 

Fertexee’uycì. ' ` &quot; ` 
Minthegy az Ph olvadekalhôl S0: által tiikelleteeeny 111 

esapatik, ennelfogva más femekkeli fertezvenyei'köunyenfel 
niemeer. ‚ ‚ 

' Ólomaléleg, 0lomélecs, v. охоты-&quot;1 
= nommage, o. Blciaacbc : Мотив plmnbl‘,l v. 
Cini: plzmb'l’. --- Vjele: Pb’O. ` ' 
А - Ez-azon hártya, mellyel az Р11 hehůzatîk, ha húzamoshb 

l'ideig a’ legen áll; v'. ha megolvasztatii az Pb; v. ha C’0’+ 
'PhO zártt edenyhe hevittetik. ’ 

óioméleg, v. падают = ВМжуд, o. Bld 
'kalk :2 0mg/dum plumbi. -- Vjele: P110. 
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Keezüeke. Nagyba kesziil az olomhamúból; oz еду yláng‘ 
kemenczebe nagyobb hönek kitétotik, hol is ez 12h20 sárga 
Pb0ge, _melly Massicomak hivatik, _ változik. Ha ezen 
Pho olly nagy hönek tèmnkki, ногу olvadnikezd, akkorï; 
o'lomlajl, v. (Hamlin/labial: nevezletìk , melly nem más , 
1111111 Clvâdl Pb0. Ez ntòbbi nyeretik az Agnek erozeiböli 11101 
vasztásánál is nagy mennyisegbe; úgy szinte: ha NOâfl-P-bÓ 
erösson egottetik. 

Igen tiszta PbO nyeretik; ha N05as, v. C02+Pb0 шеп 
gen hevittotik. 

Tulaidonm‘. A’ massioot sárga, iz, es szagtalan port 
kepez, melly dörzsöles által veros, mersekolt hevitésnel 116 
kesveros lesz, nagyobb hönel megömlik, ’s kihülte után ve 
resessárga, fel iiveges tömogot kepez, _ molly puha leme 
zßkböl i'lll , eS dlomtajtnak zzLytñurgyrum, nevezletik; --- meg 
nagyobb 1161161 sárga iivegge olvad _ o’lomüveg = Bleiqlas ---,-~ 
ez erösbitett hönel .füst kepibe elillan, es hidegebb 165161116 ta 
ра11;:621 htijdan: („от vz'ra'gpak = Blez'blumen _- hivták.P 
Az P110 legen C02 szivása által feher hártyával _ C02+Pb0 
vonatik be; felerosztett N05ba, es-Ãba, úgy Szinte egetö 63‘ 
venyekbe is _ а’ NH3! kiveve _ olvad. Aljakkal adja: az 
o’lmn e'legee :o'kat- Blez'oz‘ydsalze = Salz'a plumbícu. _ 

Az òlomtajt osak- veressobb szino által külömbözik a’ 
massioòttòl.. _ l, ‹ _ _ 

ólomfele'lecs, v. Ólompir = Blei/typeroxy' 
dul,_0. Mamiya; s: _Hyperoxydulum plumes', v. Mz’m‘um. 
_. Yjele: РЬ’О’. ., 

Ha a’ Massioot iinom porrà törve, láng kemenozebo gyenïv 
gen hevittetik, Ot'vesz fel, es lassú kihiìtés után Szep veres 
por. nyelretikl,- melly dlompz'mak = Mz’m‘um neveztetik.- _ 

мамам. Az òlompirnak ösztetole nem állandò, meet 
hol'több 1101 kovesebb 01 tart; ha hevittetik, Ot elereszt, es 
PbO mi1rad.vissza.._ vKülömben sergz'rsveros, apre, fenyes 
pikkelyekböl'álló, 12, 65 szagtalan, legálló port kepez, vi-_z 
hanem, _de_Aba, es N05ba olvad; az utòbbiba barna Pb()2 
hártya visszahagyása mellott. Világossá-gon _mßgbarnúh he-_w 
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vitve sötélbarna, azutánO kilejiese vköztt serge _ Massilia! ~-- 
lesz; kesöhh megilvegesedik; _ szennel hevitve _ valamint 
minden más PbO _szin Pbmá vàltozik. _. Savakkal nem ké 
pes sókat elöállitni az Pb203. _à 

Климат/её. Az ólompir hamisltva szokolt lennî teglia~ 
porral, rögporra1,_ bolus _ angolveressel, ’stm. Ha az illy 
òlompir N03ha olvasztatik, akkor az emlitett anyagok vissza 
maradnak. _ Szintúgy ha szennel szinitletik, visszamarad 
па! a’ fem Phaleggyütt. Fe, es Cu felfödözteltnek': ha S03ba 
ulvasztatik, es а’ 101611611 l‘olyadek CfyK`-’el Fora, NH’el pedig 
Cure kemleltetik. _ 

0l0mfeléleg‘ : Blei/agperoa‘gd :_: Hgperoz'gdum 
plumbi. _ Vjele: PDO’. 

Ke’szíle'ee. Ez csak nedves uton úllitható 016, minthogy 
száraz` ‘11011 csak Ph203ig elenyiil az Pb. Keszül; ha ólompir 
tömeny N03ha pállilatik, ez által az Ph’Oanek egy része PhOge 
válva а’ N03al egyesiil; más része a’ szahaddá lett 0e 
PhO’ge‘Oül, ez 111611111 az elsönek letöltese után olvadatla 
núl visszamaradf.A _'Nyerhetö meg: ha vizhen felfliggesztett 
òlompiron keresztiilCl göz vezettetik. ` 

Tulajdonaz'. Az PbO2 sötetbarna szlnü, hevitve 01 010 
reszt;Sne1 összedörzsölve meggyúl а‘ S; savakkal nem egye 
sülmìnt PbO’, &gt;hanem elöhh PbOre elenyteleniil. Életmüves 
testekkel közhömerseknel üsszvejöve, 001 010105111‘. _ E’veg 

- böl használtatik a’ vegyhontásokhoz. 
Tulajdonai, её Ke'mszereí a: Pbflex ao’Àua/ŕ. l 
Az PhOes sók töbhnyire l’eherek, szintelenek, vìzbe re 

szint olvadnak, részìnt nem. Az olvadók savanyú, v. egvény 
hatásuak, es edes öszvehúzóízüek._ Az olvaflatlanok töhh 
nyire könnyen olvadnak fel N03ba. _ Mérges hatàsuak. _ 
Kémszerel következök: 

1'. _ K0 101101, sok 100511116 szerhe olvadó csapadekot _ 
PhO-I-HOt _ ed, mi által a’ BiO-l-HOtöl kiilömbözik. _2. _ 
N11’ feher aljas sót, melly sok NH’he nem olvad, csap le. _' 
3. _ C03vas egvenyek, es P05+Na0 101101, K0 lúgba olva 
dò esapadekot _ C03vas v..P05-l-Pb0t _ adnak. _ 4. _ 

11 
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SO, , és S05vas sók fehér KO lúgba, ésfeleresztett YClllba 0l 
vadò esapadéket hoznak elö, mi àltal az Pb0ges sók a’ Ca0, 
SrO, és BaOes sóktól külömböznek, úgy szinte az által is , 
hegy a’ S05+Pb0 SH által megfeketedik _ PbS _; Код , és 
ClH fölös mennyisége akadályozza a’ S05ali leesapást. _ 5. _ 
SH minden folyadékokbòl fekete szinben esapja le; a’ jelenlévö 
N05, v. ClH telittessék NHael. _ 6. _ ClH, és fémhalvagek 
fehér szinben csapnak le sok vizbe elvadó PbCltÍ _ 7. _ Cr05+ 
K0 , és KI sárga szinben _ Cr05-|-I’b0t, és Pblt csapnak le, 
az utöbbi sok KIba elvad. _ 8. _ Zn, Sn, es Fe szín Шарм 
Ьа csapják le az Pbt. 
' Í Az PbOes вы‘ C05+Na0el keverve, forraszcsö elött sze 

nen ktinnyen szinithetök fem szemerkékké, mellette a’ szén sár 
ga Massicottal venlalikbe. _ Minthogy életmüves testek jelenlé 
ténél ez utöbbiak csökkenlik a’ SHnak az PhOrei hatását, szük 
séges illy esetekben az PbOt S05al tökélletesen lecsapni, a’ 
csapadékot SH által PbSgé változtatni, es kémlelni. n, 

&quot; Szénsavas Модные; v. (Лот/М = комм 
.saurcs Bleioxyd, 0. Bleil/leise :carbo/ias 1 lambicul, v. Ce 
russa. _ Vjele: COrI-PbO. 

Кабинетом. Gyárilag nagyba külömbféle módok sze-î’ 
rent készül; legezélszeriibbek mindazáltal: az angel, holland, 
ès' lranezia készitésmódok. Jòllehet ezek elsö tekinte‘trel kü 
lömbfélékneklátszanak lenni, mindazáltal egymáshoz még is 
hasonlók. 

Frauczz‘a mo’d szerént készül: ha PbO 1‘ eleresztett _A_ba 
pállittatik mind addig, mig aljas A-I-PbOgé nem ‘итогом, ezen 
keresztiil addig bocsájtatik C02, mig minden PbO mint C02-{ 
Pb0 le nem esapatott; а’ csapadék kimesatik, és megszárît. 
tatik. A’ hátramaradtfolyadékismét PbOel pállitatik, és COzal 
lecsapatik. 

‚щи „мм.- PbO'Á им. Ã+Pb0e1kevertetik,- ¿sviz 
zel péppé készittetik, ezen tömegen keresztül felytenos keverés 
ваш CO2 vezettetik, mig minden PbO lC02-|-Pb0gö változott, 
mi rövid idö alatt megy végbe. 

A’ Hollande' Àeî'zileîmû’d követkelö: pörgëll hajtOll Pb 
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lemezek egy mázos cserep fazekba- _ mellynek fenekeremint 
egy 3 újnyi magasságig etzet töltetik _ helyeztettnek rúgy , 
hogy a’ lemezek az etzetbe ne êrjenek. A’ fazekak Ph táhlával 
hei'edetve egy nagy ládáha sorba állittattnak, a’ hasadekok, es 
a’ fazekak közötti nyilások trágyával beesináltattnak, hele 
dettnek, es húzamoshb ideig állani hagyattnak. A’ trágya 10r 
râsánál а’ hömérsek csak hamar + 36 C fokra száll , _ melly 
itten megkivántatik. _ Egy. idö múlva kivétettnek a’ táblák , 
a’ külsö hártya levakartatik,kiedeztetik, es megszárittatik. 

Mind háromfele keszitesmódja a’ CO2-|-P0nek az _Ã azon 
tulajdonán alapszik: hogy PbOel Baljú A-I-PhOt alkat; ez 

utóhhi 2 par. PhOt a'- COznak átenged, es 1 par. közönseges 
Ail-»PhOt vîsszahágy; ez utöbhi ìsmet 2 par. PhOt vesz fel, 
3aljú A_-l-PhOge változik, melly 1511101 2 par. PbOet, más r. 
C02nak átengedi. ` 

A’ hollandi keszitesmòdnál az Ph a’ levegöhöl Oiil, es 
C02vát is nem az Ahól, hanem a’ ganejhòl veszi; mert az _A 
egyedül arra szolgál: hogy az Ph0el3aljú Ã-I-PhOt _ melly 
a’ fönehh emlitett mód szerent 2par. PhOget a’ COQnak aten 
gedi _ képezzen. _ Ha az PhO az elhomlott ХМ! venne 
00211, akkor 100 in Р1111а11 002+Ph0ge vale vánoztatására' 
5000 TB etzet lenne szükseges, h0l0tt 4_5000 TB Pbra alig 
kivántatik 100 1B etzet, hogy ólomfeherre változzon. 

A' C02-|-Pb0 kitsinyhe Í-l-PbOnek COzvas egvennyeli 
lecsapása, a’ csapadéknak kiedezese, es megszárlttása által 
keszülhet. 

падает’. A’ C03-|-I’b0 feher kúpkepü tömeget, v. 
hòl’eher port kepez; szag, es iztelen; vizbe olvadhatlan; na 
gyohh hönek kiteve COgvát elereszti, es -sárga PbO vissza 
marad; borlelbe nem, de kevesse COzvas vizbe, úgy színte 
tiszta Aha, es NOsba C02 kifejlese közttolvad. _ Forrasz csö 
elött Szenen Ph szemert ád. 

Ferlezee’uyeí. A’ kereskedesheli C02+Ph0 mindeg több 
kevesbb mennyisegü PbO-l-HOt tart. _ Hamisitva szokott 
lenni SOQ-I-BaOel, SO3-|-CaOel, SO3+PhOel, СОН-(111001, 
05 10110110 egetett csontporral. _ Ezeket felfödözhetni N05 

11° 
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anni pállìtńs МЫ; ha tiszta , egészen тома pezsges швы; 
а’ S03+Ba0, es CaO olvadatlanúl mnrad. _ Ногу C02-H1110 
van e’ henne, megtndnì: ha olvadekához K0 elvadeket adunk, 
ez állal csapadek támad, melly ha fölösleges KO lúgha tö 
kelletesen felelvad , úgy tiszta volt; ha ellenhen nem elvad 
fel egeszen, ‘Еду C02+Ca0 папаша völt. 

Kénsavas ólomél'eg :Soluce/chauffe: Bleioxyd 
: Sulfur plumbicus. _ Vjele: SOn-l-PhO. 

канат. Kesziil valamelly` PhOges sónak S03val v. 
S03vas sòvalileesapása últal, melly osapadek kimosatik, es 
megszárittatik. 

Jellema’. Feher, lz, es szagtalan, vizhe, es feleresz 
из&quot; Savaliba olvndhatlan por. Szennelì izzás által resznyh'ey 
szinittetik , de PhO hártyával van hevonva. _ Nagy izzás 
вы megolvad, es kihülte után jegecz kepihe megmered. 

Vas - Eisen - Ferroni. 

‚же: Fe. Parenyszáma: 2S. 
anyone. 
A’ Fe a’ termeszet mind három országáha jön elö. Mnjd 

minden növenyek hamva tart magáha liet, es az állatok ve 
rehe is meglehetös mennyiseggel van Меха; legnagyobh meny 
nyiseghe találtatik mindazàltal az esványerszágba; es pedig 
v. magen állapotha_ попа gyeren az úgy nevezett Meteor 
спада, mellynek származása ketseges , es legújahh idökhen 
mintegy ket újnyi vastagságú er Èjszak Amerikehn; _ и“ 
erezült ellapotha t. i. más teetek-kel`- egyesiilve minden fémek 

швы leggyakrahhran, “Не; Sel; tevahbá&gt; Oülvo., és, мы egyesülve. -v-vv A’ машинами!’ erotiek, mellyekbiih, 
а’ Fe nyeretik: a’ ma’yucles vas: Mayueleùœuleůß F6203; а’ vasfefny :1 Eitenylanz п F0203; а’ van.: valió', 
y.. ve'rkó' : Rotbeisemtein, o» Blutslein 156%“;я a’ by. 
„д gag/51T: Brlmuciaeuxteùr : Fe’Os-IfHO; a’ mpa'l’ñó' : ‘ 
ЗраМп'шЩи'д :EQ2-Miel); al may eas/w1? T/feaeinu 
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‘пей’ : СОН-ИО, АРО‘е! koverve; es a’ gyepvaskô' === 
Ramnea'semlein = Ре’ОЧ-НО, eS РОН-Ре’О’; _A' vaslienL 
erozböl nem állithatò elö , mivol minden S kinem ůzhetö, es 
‘£0,000 г. S is minden becses tnlajdonait elrentja a’ Fonak. 

Hogy a’ Fo ezen erczekböl kinyerossek: ozek elöbb 
pörgöltettnek, пиши szinittettnek. A' szinites az úgy neve 
'Zeltz varò‘nlô' дате/‘схеме törlenik; а‘ komencze 1. Í. vál 
togatva vas érozel, szénnel, es öntôszerrel _ Ca0 , S10, , 
v. A1201e1 _ megtöltetik, alól meggyújtatik, es erös fnvók мы 
a’ legnagyobb izzási hôfok hozatik elö. _ Újabb idökbon 
forró leg vezettetik hengeres fnvò kesziiletböl a’ kemenczebe» 
mi állal sok tüzszer megkimeltotik. _ Minthogy izzás мы 
a’ komenc-zebe levö tömeg mindeg lejjebb száll, oz okbói a’ 
komonoze felsö nyilásán mindeg újabb mennyisegů vaseroz, 
szen, es öntöszer töltetik, ’s o' szerent a' szinites felbesza 
kadatlanúl megy veghel. _ A’ kemeneze alsó reszen van 
uz ‘щ nevezett nie/telg, mellyen az olvadt nyers vas a’ (е 
löl úszó Ома‘ sallakkal дадут!‘ meggyiil. _ A’ kemenozel 
oidalán levö nyilásokon immer mint az ста: nyers Fe, mint 
a' iolyó запах kieresztetik. 

Az öntö szerek ollyas anyagokból állanak, mellyek a’ 
vaseroz alkatreszeivol egy olvadható folyö запаха! képeznok. 
A' legközönsegesebb löntöszerek: Si03, es GaO; mellyek 
olly formán ‚атак hozzá: ha az erez valjas reszekkel bir 
Si03; ha pedig Si03t tart: akkor CaO adatik hozzá öntösze 

. riil. Ezen mütetel szükseges, kiilömben ha az eroz alkatre 
szei szinites által szilárd termenyekot admlnak, a’ komen 
ezet szet Канапе bontani, mi nagy költséggel jár; további 
haszna az öntöszernek az olvadt femot betakarni , es ismeti 
Oülestöl mog övni. 

A’ Fenak következö ‘fajtáikülömböztettnek meg: ò'nlò‘tt, 
v. nger: vae; vert, v. rml van.' es псы? ты’. 

A’ пуста, v. öntött vas = Roll-, o. Gussei 
:en _ az, melly a’ szinite'snél a’ kemonozeböl kibocsátta, 
tik. _ Ez általában követkozö tn'iajdonekkal bir: тьма, 
nem nyújthatö _ e’ veghel edenyek джипе!‘ belöle, _ tö 
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rekeny, nem verhetö; mindazáltal erös, izzásnàl olly lágy, 
hogy färesszel elvàgható , kiilömhen kemeny, ’s nem reszel 
hetö. _ Snel nagyobb höhe sem egyesiil, mire nezve S lepár 
lására öntött vas edenyek használkatök _; feleresztett S03, - 
és ClH által csak kevesse rágatik meg, legen csak felülete 
sen Oül. _ Önthetösegetía’ kissehh, v. nagyohh mennyise 
gü szén teszi; ezen kiviil változó mennyiséghe tart Kt, Cat» ч 
Alt, es_Si't. _ A’ szen mennyisegetöl függ megkülömbözte 
tese az öntött vasnak: felfe'r, es szürke ayer: camz : 
Weisser, und graues Robeineu.' 

A’ fe/«e’r uger.: ca: Ag feher “Кий, tükörképü lapok 
kal _ mire IléZVe ИМ?‘ vasuak :___ Spiegeleiseu _ iS пе-‚ 
veztetìk, _ és oszlopos idommal hir; ’s йод r. vegyileg 
egyült szenenyt tart. 

A’ szürke „gers vas világos , v. sötet szürke, szemer 
kes alkatású ,`és Ё/цю r. _ vcsak kevert _ szenengt tart. ~ 

А’ vert, v. плата; = slab- 0. Sclimiedeeieeu _ 
a’ nyers Fehól kesziil; ez utöhhi t. i. láng kemenczehe foly 
vasti kavarás köztt addig olvasztatik, mig nyúlós lett, az ál 
tal a’ nyers Fenak könnyen Oülhetö letreszei _ C, K, Ca, 
Mn, Al, Si _ Oülnek. A’ nyúlós Fe kalapács, v. nyqnte 
hengerek anal rudakká, v. täblákká nominaux, melly' mi 

_ velet által a’ meg helekevert sallak kiválasztatik. 
A’ vert, v, rudvas világos szürke szinii, horgas töre 

sii; mint forrón, mint hidegen nyújtható, es igen vekony 
dróttá шинам, de igen vekony lemezekké nem verhetö. Ve 
res izzásig hevitve, es hideg vizbe hirtelen kihiitve, nemlesz 
törekeny, hanem akkor is megtarlja nyújthatóságát _ mi 
által az aezel Fetól kiilömhözik. Savak által könnyen megrá 
gatik; legen, föleg nyirkoson Oül, es nem felületesen, ha 
nem mindeg melyehhen hat, mig minden Fe lle-203+H0gy`e, 
azaz: rozsfla’va' ‘дыры. _ Nevezetes tulajdona a’` vert vas 
па!‘ azonban az: hogy öszveforrasztható; шаг: feher izzá 
sig hevitett ket darahok kalapáes által egy darabhá egyesít 
hetök; ezen tulajdonán, minthogy közönséges hevitesnel o1 
vadhatlan, Марий; használtatása a’ legkiilömbfelehb eszkö 
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zök kèszités'ére. _ A’ vert-.vas St, és Pt ne (artsen, тег‘ 
az elsö izzó állapetjába törékennyè teszi; az utolsó pedig 
okozza: hegy hidegen nem nyújtható. _ Csekély mennyise 
gii C nem árt, söt még inkább печей а’ Fe jóságát. 

Veg‘y tißztasâgů vas :z: Chemise/1 rei/zes Ei 
:eu: Ferrara c/zemice puram _ egyedül F6205+H0nek 
vas csöbeni izzása, és Hgöz keresztüli becsájtása által tör 
tent szim'téssel állitható elö. Az illy móden nyert porképü Fe 
azen tulajdonnal bir: hegy léggeli érintkezésnél megizzik. 

Vas reszelék == Ein-,Jule = Mmmm ferri. 
Tiszta vert vas angel ráspellyal reszeltetik, és üvegbe 

eltétetik. _.A’ keváesoktól, és lakatesektól vett _ vas resze 
lék orvosi haszonra nem alkalmates, minthogy mindég ltart 
Cut, és Znt, és ezoktöl a’ vas, mágnes_irany_ńltal meg 
nem szabadithatö , mint némellyek hibásan vélik. Nem esak 
a’ Fe reszelék, hanem minden Fe készitmények kémleltetnek 
rézre. E’ czélra a’ Fe reszelék ClHba felelvasztatik, а‘ sa 
vanyú olvadék SHal csapadékot ne adjen _ külíîmben Cu 
tartalmú -—;. hegy pedig а’ Zn felfedöztessék, az olvadék 
hoz, minlán belöle SHal minden Cu leesapatott, és eltávez 
tatett, NH“ adatik; ha Zn jelen van, fehér üledék ered. 
` Az aczél vas = вылет” _ a’ vert vastöl bizonyos 

lnennyiségii C által külömbözik, melly ’_’fmo r. köztt vál 
tozik. Ettöl nyeri ama tulajdonát, hegy hirtelen kihíitês ál 
tal kemény, és törékeny lesz. _Az aezél kétféle móden állitha 
tö elö: v. az öntött Fenak vétetik el bizenyos mivelet által 
egy r. Cnye _ „уставы? _; v. a’ verl Fenak 8_10 na' 
pig tartö izzás által szén, ‘аду korommal, hamúval, és 
konyhaSÓval C adatìk _ czemeut иске? = Cement Sta/1l. _ 
Hogy az aezél egyenlö legyen, több rudak öszvel’errasztatt 
nak, v. tègelybe üveg &gt;fedel alatt égettettnek, és 111031111 
tettnek. ‚ 

Az aczél sziirkés fehér szim'i, szemerkés törésů,fízzitva,y 
és hirtelen kihütve kemény , és törékeny; gyengén ‚канат. 
pedig lágy lesz; ez utöbbi állapetába munkâltatik meg. Na 
gy'obbV höhe önthelö _ C tartalmúsága miatt _; egìfszer 
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smind mint nemesebh Fe telilnthetö, mivel legen nehezebhen 
Oül. Ezen valamint ama tulajdona is, _ hogy igen kemeny, 
_.1 esekely mennyiségů ‘13000 r. Ад hozzáadása által meg ne 
veltetik. _ Valamint az aczel, úgy а’ vert vas is nem csak 
engednek a’ delejnek _ irany _ söt magok is deleyesekke vál 
toznak ama külömhseggel: hogy az 00201 megtartja delejes 
erejet, a' vert vas pedig mindjárt elveszti. _ Ha az aezól 
szen közt! erössen hevittetik, öntött vassá változik, ’s ekker: 
elo'geuuek neveztetik, 1. 1. meg Ct vesz fel; _ ha pedig 1100-1 
1&quot;0’0301 hevittetik , vert vassá megy által , mivel Cet eleresz 
ti. Az aczelt a’ rúdvastöl egy csepp НО, által 101101 megkii 
lömhöztetni, melly az aozélonC kivállitàsa mellett fekete fol-Ã 
tot hágy vissza, ml nem törtenik a’ vert vassal. 

A’ Fenak hàrom Oiiles Tokai ismertettnek. 

 

Vasélecs = Eiseuoxydul = Üa’ydulum ferri, v' 
Üxydum ferrosum. _ Vjele: F60. 

Tiszta magán állapotha nem ellithatö elö, mert ha sóihöl 
kivállittatìk, az Ohez való nagy rokonsága vegett azonnal fel 
jehb Oül. _ На Fe reszelek feleresztett SOzval leöntetik, H 
kifejlese között S03-|~Fe0 támad, melly K0 által FeOet el 
ereszli; ez elöhb feher, de O szivása által szürke, 1101105 
zöld, vegre harna Fe’Oä-l-HOgye vâlìk. 

Ke'mszerei, e's 'I'ulfy'douai a’ Felle# to'ÁuaÃ. 
A' 1‹`00 savakkal: а’ mu e'lecres oo'liat = Eiseuoxy 

dalealze г; Salla ferrara _ kepezi, mellyek viztelen álla 
potba leherek, viztartalmú, v. is jegedzett állapotha pedig 
kekesek, v. zöldesek, _ Savanyů olvadekai SH által nem, 
sii-l-.Nna 01111 pedig reken. Saunen с5ара111а11 1e _ Fes. --' 
Ègvenyek feher esapadekot _ FeO-l-HOt _ okoznak, melly 
O felvetele által veres hama lesz _ FezOs-I-HO. ‘_ CfyK’ 
feher , O felvétele ntán kek csapadekot _ CyFe-l-.Cysls‘ezt _ 
ed. _ Guhacs forr'àzat elöhb 501111111, 110501111 1011010 üledeket 
hoz elö; az az; tentát _ o_sersavas vaselegeh- 2C1‘yK3azonnaI 
sötetkek csap'adekot _ CyFe-l-ie’Cy&quot; _; C’O3 , es közönyös 
(120H-.K0 pedig sárgát ád. _ A’ FeOes sók olvadekai N021 
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elhörpölnek, es {еще reteget _ Fo0+N02 _ kepeznek; 
e’ veghöl kemszerül használtattnak a’ NOera. 

Minthogy a’ FeOcses sók kemlese nagy штаммы; 
van alávetve _ mert O felvetele által Fe203ges sòkká ‘Шаг 
nak _; ennelfogva ezelszeriihb a’ Fe0es set N05 hozzáadása 
alltel FeßO‘ges sóvá томата nagyehh hö használata mel 
lßlt, _ es úgy kemlelni. ‚ 

Vasélecseséleg : ваты-ушами : 01-9 
(lum ferrata -jerricum3 v. Aci/:iop: уши-ЛИЦ‘. --- Vegyjelß: 
FeO-l-Fe’O’. 

Keívzíie'se. Lemery szerént каши: ha Fe reszelek egy 
lapos edenyhe nehány újnyi magasságra vizzel leöntetik,l es 
állanî hagyatik; itt FeO-I-Fe’OH-HO kepelödik, mivel hille 
töleg az elöhh kepiilö CO.2+FeO, Fe203+HOgye válik, es 
ez a’ fem vas által résznyire Otelenittetik. A’ fekete por kl 
mesatik, es elválasztatik а’ szin vastól. 

Wälder szerent: S03+Fe0 olvadeka ket reszre oszta 
11k, egyik resz N03 által 3S03+Fe'-’03ge változtatik , azután 
e' másikkal öszvekevertetik, NH’el lecsapatik, es a’ esapa 
dek kimosatik. 

Az auslriai yyoyyszer/u'r szerenl. kesziìl: můvileg ke 
sziilt S03+Fe0 olvadeka aljas C03+K0el lecsapatik, a’ kl 
mosott, es megszáritott csapadek lenolajjal peppe idomittatik, 
ßhhöl gömhöesök készittettnek, mellyek fedett tegelyhe мы; 
égettettnek , mig a’ lenolaj vegkep eleget. 

Czélszerůen nyerhetö meg a’ FeO-l-Fe‘Oil a’ KI keszlte» 
senel elöadott mód szerent FeI-l-Fe’l’hól 003+KOeli lecsa 
pás által. 

штата. Fekete, enyhe, lz, es szagtalan , keveSSe 
‘едут, igen festö port kepez , melly a’ delejtöl vonatik. Szá 
raz legen, es nagyobh höhe nem változik, de nedves legen 
rozsdásodlk. Vizhe, es langha nem, de Clllha H kil’ejlese 
nélkül _ külömhen szln Fet tart, _ tökelletesen elvad _ 

Катюша‘. A’ FeO-l-Fe’O3 szin vasen, es C. kiviil_ 
niellyeket mellözni ан; lehet--v fertezve szekott lennlCuOel, 
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es Zn0ol, а‘ S03+Fe0töL llosz tartás által egeszen rozsdá- _ 
vá _ Ее’О’ _ válik; ha okkor ClHba olvasztatik, es K0 
olvadeka adatik hozzá: тон-но csapatik le; holott, ha 
a’ kesziimÉny je, a’ Csapadek zöld _ vase'lecsese'legvízegy _. 
Továbbá G+Fe20’t is tarthat. 

‘Иные; = Eire/:myd: Úryflumferrícum. _ Vjele: 
Fe’O’. 

Ke'ezíte'se többfele. Keszithetö: ha Fe’O’gos sôk K0el 
leosapatnak, es -a‘ nyort csapadek _ Fe’OH-HO _ égette 
tik , miáltal H0et elveszti , és FozO’ge változik. _ Nyerhe 
tötovábbá a’ N05vas, v. S03-|-Fe203nok egetese által. _ A’ 
maradek a’ szász S03 keszitesenél is Fe’O’, dotisztátalan. _ 
A’ Fe’03 elvegro találtatik a’ termeszetbo is képelödve a’ va: 
fe'ngbe, es а’ venete, mint Fe203. 

Jellemei. A’ Fe'-'0-&quot; barnavores, iz,- es szagtalan port 
kepez, melly a’ delejnek nom onged; vizbe, es langba olva 
datlan, savakba tartós hevites által pezsges nelkiil tükellete 
Sen olvad, eS adja: а’ vase/leyes ММ! 1: Eiee/zoxyflxalze 
:_Sulia мыса. _ Szënneli izzitás által sziniltelik. 

&quot;аваедищеду I: Ez'senoLzryd/lydrat = Hydras 
ferrz'cus. _ Vjele: Бв’ОЧ-НО. 

Ke'szite’re. Nyerhetö: ha valamelly Fo203gos só, legjob 
ban Fo'~'Cl3, NH3gel leosapatik; a’ jól kiédezett csapadék viz 
zel leöntetik, es vaee’legvz'zegynerlv = Liquor ferri oa’y 
dutz' lig/dran' _ nev alatt zárt odénybe tartatik. 

A’ Fe'-'03+110 logújabb kiserletek szerent Berthold, es 
Bunson által bizonyos ollonszeriil találtatott a’ Asol törtent 
életesoknel , hol is jól felrázva adatik a’ megetetott ogyenek 
nek. _ llt ngyan is 3As03+11`e203 kepolödik, melly minthogy 
olvadatlan, nem ártalmas. De ezen szer használtatása a’ meg 
étetes után minel gyorsabban törtenjen. _ Ha a’ mergezes 
As05vas egvenyekkoltörtent, akker elsöbbseggel bir az otzet 
Savas vaseleg. ‚ 

Jellema'. A’ Ее’ОЧ-НО száritva voresbarna, iz, es 
szagtalan, vizbe, es langba nem., de savakba pezsges nel 
kül otvadó port, utóbbi esotbe pedig _sárgás barna folyade 
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kot képez. — Heviwß elereszli HOét, és Fe’Oßt мы vissza. 
Fehér ìzzásnál résznyire Otelenittelik. 

1&lt;`erlezve7zyez1 A’ Fe203+H0 fertezve lehet COzal, ha 
lecsapásához C02as égvények vétettek; v. fèmélegekkel _ 
CuOel, és ZnOel _ ha а’ SO3+FeO tisztátalan volt. _ 
A’ C02 pezsgés наш: üzeuk ki CIH által; а’ nevezettiémek 
_kémszereik által födöztettnek fel, miután a’ kémlendö tömeg 
elöbb feleresztelt N05ba olvasztatott. 

тли/дома, e': K e'mszerez' и’ Ее’туеь’ sa’kuak. 
А’ Ее’О’ев sók fehér, sárga, v. veres szinüek, fanyar, 

öszvehúzó izüek, vìzbe вокал olvadnak, az olvadatlanok 
ClHba olvadnak fel; _ közönyös olvadékaik igen тегами“ ` 
állapotba elbontattnak, és aljas sók kiválnak. 

Kémszerei következök: _ 1. _ Égetö,A és Cûgvas ég 
vények a’ Fe20s olvadékokba veres-hama, fölösleges lecsa 
pò szerbe olvadó csapadékot adnak. _ 2. _ SH égvényes 
olvadékokba tejszíniíSt vállit le, és а’ Fe203t FeOcsé vál 
toztatja; ekkor fekete szinben FeSL азарт. _ 3. _ SH-l» 
NH3 szinte аж teszi. _ 4. _ CfyK2 kék -csapadékot, de 
2CfyK3 legfölebb sötétebb festést okoz. _ SzCyK vér veresre 
festi az olvadékot. _ 5. _ Gubacs forra’zat igen érzékeny 
kèmszere a’ Fe20ßnek, mivel legkissebh jelenlétét viola szim'i 
festés; nagyohb mennyiségét pedig kékes fekele csapadék ál 
íql födözi fel _ tenta :roser‘savas vaséleg. _ 6. _ Silvas , és 

'Bzvas égvènyek a’ közömbös olvadékokba veres bar_na csa 
padékot _ ggautzírsavas, eis' benzaësavas vase'leget adnak, --- 
_külömbség a’ Mntöl. _ 7. _ P05+Na0 а’ közömbüs olva 
,dé-kokba fehér csapadékot _ PO5+Fe203t -- hoz elö, melly 
NH3 hoszá adásával barnás lesz, és fölös P05-|-fNa0be ve' 
lresharna színnel olvad. _ 8. _ S’GyH, és Mekon‘sav 
közönyö's4 olvadékokba a’ Ее203 legkisebb jelenléténél is vszép 
veres festést okoznak. _ Életmüves teslekjelenléte akadályoz 
га némelly kémszerek hatásál. 

A’ Бела}: Sneli vegyei közül négyen ismerlettnek bizo 
nypsan, ’s ezek részint a’ természctben elöjünnek, rèszint 
müvileg àllißattnak elö. 
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Varalkc'necx = Subulfuretum ferri’. Yjele: ‚5928. 
Valke'uect = SuUìlrafum jèrri. Vjele: F08. 
Vamádè'làe'uecs = Sœquíwl/ìaretum ferri. Vegyjele: 

Fe’S’. 

Vagkzlledke'asn = llimlfurelum ferri. Vjele: FBS’. 
Ezek közül egyedül a' FeS můterml. 
Vaskénccs :r Ezhnml/îir = SuI/ìlrslum „Ли-111 - 

Yjele: FeS. ` ‘ 
Elô'állitása. Mint nedves, mint száraz 111011 készlthotö. 
Száraz 1mm: ha Ее fehér izzásig heviltetik , és ekkor S 

rudak tétettnek reá. А’ 11ёр1111 FeS egy homokkal telt edényboà 
iecseppeg. — Ezen FeS а’ SH készitéséhez sikerrel használla 
1111, mivel egyenlöen fejt 111 SH gözt. --` Vagy készülhet még: 
ha 2 r. S, 3 r. Fe reszelèkkel egy öntö tégelybe véres 12211 
sig hevittelik , 's 11‘ 111111111 tömeg derczén meg töretik. 

Nedves „Ion készül: ha FeOcses éó olvadéka SH Iáltal 
lecsapatik, és а’ 1111п0зо11 рог viz alatt tartalik. — Ellen sze 
rül szolgál a’ HgClali étetéseknél , ‘s olly sikerrel, mint 
a’ Ее’ОЧ-НО a’ AsOsali éteté'seknél. —- А’ HgClali megéle 
tésekhez tiszta Ее reszelék is használható. 

A’ Cl ké! arányba egyesül а’ Ееа1, és az élegekkel 11111 
uyos vegyeket kèpez vele; 1. 1. vashalvacsol, és ‘11511111 
vagot. 

Vasllalvacs = Eísencloriìr = Clar-«tum ferro 
sum. — Vjele: FBCI. 

Kekzz'le'se. Viztelen nyeretik; ha ClHgöz izzó vas resze 
lé-ken kereszlül vezettetik ,— mi mellett Hgöz kifejlik; a’ folyô 

Y tömeg kihülve jegedzik. 
Vizes állnpolba készül: ha Ее reszelék kevesebb mènnyí 

sègü ClHba, hogysem olvadásához elég lenne -- pállillatik, 
's а’ lömeg megmelegiltetik; ebböl kìhülte után halaványjege. 
ezek válnak ki, mellyek megszáriuatmak. l 

Jellema’. A’ FßCl halavány zöld jegeczeket, v. sárgás 
zöld tömeget képez; öszvehúzó ízü, légen ellolyik, és aljas 
Ее’СР lu‘válik; nyill edényekbe hevítve elillan, de z_:árlakba 
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fellengiil. _ Vizhe _es langba züld Színnel olvad, de ‘отдай 
ku zavaros lesz, mert O темные ánalegy resze FezO’ge так. 

Vashalvag = Eixeuclorid = Cloretum ferricum. 
_ Vjele: Fe’Cl‘. Y 

Elödlliuísa. Viztelen nyeretik: ha Clgöz izzó Fe drôten 
keresztül vezettetik. _ Viztartalmú pedig: ha Fe reszelek 
ClHha felolvasztatik, es olvadekához uddig adatik N05, mig 
minden FeO, Fe’Oi’gé változott, mit megtndni ZCfyKs olvadéka 
által , melly a’ Fe’O’et veresre festil а’ FeOt pedig kek szin 
nel csapjale. 

Tula/'douai'. Ezen só igen nehezen jegedzik sárga jege 
ezekhe, mellyek legen igen hamer eli’olynak, es egy bamás 
sárga, olajkepii folyadekot kepeznek, melly: vasoloj = Ule 
um marlz's- nev alatt ismeretes. Vizhe, borlelhe, es egenybe 
könnyen olvad; nagyohb höhe elillan. Ha ‘Штат olvad'eku 
egennyel pállitatik, az egeny a' Fe’Cl’t felolvaszlja, a&quot; viz le 
vállitása ‘Щи az egeny letöltetik , es langgal keverve a’ nap 
nak kitetetik, mellyen зап-да szinet elveszti, ’s ekkor: casa 
zott Àe’ne'ge'uyle'luel: ‘:= Tiuclura nerviuot'ouica Beslmcltqf 
fii, v. Spiritus шумы -ael/zefeut -ferratus _ neveztetìk` 
Ez idövel ìsmet sárga шт nyer. _ A’ Cl’Fe’ zárt edénybe 
hevitve, sötet sárgásveres fenylö lemezekbe lfeliengül , mi 
_mellett Cl szahaddá lesz, es Бес! kepelödik. _ Vilbeni' она 
deka hevitve ClHt fejt ki, es Fe‘O3 meglelelö arányha leesik. 

A' Ее’СР hasz-náltatik: a’ eo’tavno vaseleg-leghò'ueg = 
MariasI ferri ammouiacalit _ keszìtésére , mellyröl az elet 
müves vegytanba leend emh'tes. ' 

A’ Fe’Cls fertezve Масс FeClal, ha keszitesehez kevés 
N05 vetetett. Ha тьма olvadekához 2CfyK‘ adatik, akker 
ha tiszta, nem változik, ellenben ha FeCl tartalmú, azonnal 
kek csapadek támad _ FeCy-l_-Ee’Cy’. _ 

Kêniavań vasńlecl z' Schaue/elettore: Eixam 
oxgdutr.: Subt‘ae fermant, v. Ишим; ferri. -- Vjele д 
S0¢+FeO+7aq1L ' _ 

Earl-eue. A’ tcrmestelbe kepülve is találtatik _ de nem 
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nagy mennyiseggel _ elly helyeken, hol vasercz elöjön; to 
vábhá a’ vaserez hányákha levö vizhe felolvadva. 

_ Ke’ezz‘te'xe. Gyárilag keszüla’ czement vizhöl, _ melly 
höl a’ Cu, Fe által leosapatott _ elpárlás, es jegités által._ 
Vagy: ha a' termeszetbe elöl'ordulö lieS2 erez pörgeltetik, 
reszint hogy az egy par. S S03 kepihe kiüzettessen, reszint 
hogy mint a’ Fe, mint a’ S más paránya О felvetele által 803+ 
FeOcse válljon; a’ pörgölt tömeg kilúgeztatik, es elpárlás 
'után jegittetik. 

Můvz'ley tiszta S03-|-Fe0 kesziil: ha ища Fe reszelek. 
тексте“ S03ha felolvasztatik, az~olvadek átszivároglatik, 
elpáreltatik, es jegittetik. Fe fölösleg vetessen, hogy l1`e203 
ne kepelödjön. _ Ha a’ meg meleg elvadek langgal keverte 
tik, úgy a’ S03+Fe0 fehér, kekhe átmenö színü jegeezes por 
alakha kiválik. Az ekkep nyert SO3-|-FeO nem hir azen tulaj-- 
donnal , felljehb Oiilnî; e’ veghöl húzemoshb ideig eltarthatö. 

Vegw’ellemei. A’ S03-|-Fe0 důleny oszlepokba jegedzik, 
mellyek keknszinüek, ha tiszta; _ ha zöldek, akker Fe’O’t 
tart; _ ez utóhhi esetbe legen sàrga porrà omlik; ellenhen .ha 
tiszta, fehér porrà, azaz: vlztelen sóvá válîk. A’ lang által 
lecsapott SO3-|-Fe0 kekes feher port kepez. _ A’ S03-|-Fe0 
öszvehúzó itil, savanyú hatású; 2 r. hideg, es ’f3 r. forte 
vizhe olvad. Olvadeka legen sárga рог! vánn le7 melly aljas 
SO3-|-Fe’03. _ Nagyohh hönek kiteve, elveszti jegedzes 
vizet, es leg hozzájárúlásánál aljas SO3-I-Fe203ge штык; 
meg nagyobh hönel S03vát is elereszti, es Fe203 visszama 
rad _ mint a’ szász S03 keszitésenel. _ Olvadeka sok НО’! 
elhörpöl, es harnásfekete reteget kepez -- Fe0+N02; _ mi 
re nézve а’ N05 kemszereül szolgál. 

Kénsavas vaséleg‘ : Зайти/Идите’ Eieenoxyzl 
= Sulfur ferricus. _ Vjele: 38031-116203. 4 

Ишим. Keszül: ha Fe’O‘ = Colcotbar _ tömeny- 
SO3ha felolvasztatik, es elpároltaiik; _ v. ha ‘50;` -|-Fe0 [си 
lenyi r. S03al _ N03 hozzáadása köztt mig N03göz töhhe nem 
fejlödik ki _ hevittetik, _ mi által a’ FeO Fe203ge ‘$110: 
tank _; a’ tömeg szárazig elpáreltaük. 
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Szénsavas ‘шипов! г: Koldenmuru Else/t 
ox‘ydul = Carbonne ferromx. _ Vjele: C02-H030. 

Ha S03+Fe0, v. _ FeCl olvadeka C02+K0el, NaOel , v. 
NHßolöszekovertelik: feher C02+Fe0 esikle, melly'azonban 
resznyire már а’ folyadekba, szárittásnál pedig igen hirtelen 
sziirkeszöld , kesöbb hama porre változik _ melly FeO, es 
Fe203böl áll; _ és ezen por használtatik Gyógyszertárainkban 
jelenleg mint: штат vaselecs, noha nem az, mivel a' 
C0, nem ogyül a’ Fe20’e1. _ 

Hogy olly keszitmeny nyoressek, melly C02 tartalmú 
legyen, kiilönös flgyelmet kell гей fordittani. Ugyanis: SC3-| 
FeO forró , _ azaz : l legszabad _ olvadéka СОН-КО _szin 
te forró _ olvadekával öszvekevertotik, az iiveg forró vizzel 
egeszen megtöltetik, leülepedes után a’ folyadek letöltetik, a’ 
osapadék langgal többször kimosatik, es vagy sajtó között, 
v. légszáritó alatt megszárittatik. 

Ekkep keszitve, zöld port kepez , melly savval erössen 
pezseg; ’s minthogy nagy rokonsággal viseltetik az Ohez, 
a’ legtöl jól elzárva tartassek. 

Hogy ezen keszitmeny olbomlása gátoltassek, ‘(лит 
elöterjeszte: a’ esapadekot czukorral keverni, es megszáritta 
ni. _ 4 r. S03-I-Fe0bö1 nyort csapadek 2 r. ezukorral kever 
tetik, mivel ez utóbhi а’ FeOnek Fe203ge vale elenyiilesét 
akadályozza. _ Az ekkep nyort keszitmeny neveztetik: Сим/1 
roe :ze'usavus vase'lecs :_: Carbonne ferrosu: заседании’. 

Vasîblacs = Ez'relljodür = Jodetum Лимит; _ 
Vjele: Fel. 

Ke'ezíteíee. 2 r. I. ogy r. vasporral 10 r. lopárolt vizbe 
pállìtatik, a’ sötet berna folyadek gyakori keverés , es gyen 
ge hevites дна! szintelenne tetetik, a’ halavány zöld folyadék 
átszivárogtatik, es gyengo elpárlás után jegittetik, v. szára 
zig elpároltatik. 

листва, Jegedzvo-zöld táblákat, jegeoztelen állapotba 
pedig barna tömeget-kepoz; _ fanyar ásvány izii; I szagú; 
vizbe könnyen olvad; legböl О! szi magába, es Fe'20’tv vál 
Ш; le, mivel ogy resze a’ Бета!‘ y11`e&quot;l&quot;gát változik. 
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Vßlblag = Ea'aefy'odíd = Jodelum ferrÈcuuvI ---' 
Vjele: Fe’l’. _ l 

K ‚шин. Nyerhelö: ha a' Fel olvadék, miután az ol 
vadatlan Рыб! szivár által elkülönözteleu,|lal pállitlatik, mi 
által a’ Fel még ТЫ h. é. It vesz fel, ès Fe’l’gá változik; a’ 
folyadék átszivárogtatik. _ Veres barna folyadèk _ melly 
langgal minden arányba keverhetö _ nyeretìk. 

Higany - Quecksilber Hydrargyrum. 

Jele: Hg. Parányszáma: 10i. 
Eló'jů'tle. 
A' Hg talàltaiik а‘ természetbe lermèk állapolba kìsebh', 

v. nagyobb oseppekbe az agyugpala'bu = 'l'lffmw/u'fßr _ .‘ 
Agel egyesiilésbe mint lerme'szele: ‘Люси’; Snel mint ezz'uo'« 
ber; Sel, és Cel minilnzqanj/ ma’je'rcz = Quecksilber Leber 
с&quot;: -—. A’ legnagyobb Hg bányák vannak Idríánál Illirhonba, 
Almadánál Spanyolhonba, Peru, és Chinába; _ Magyar, és 
Erdélyhonba is meglehetös Hg bányák vannak. 

Elôállíta’m. 

А‘ szin állapotů Hg a’ többi érczektöl iités, és kimosás 
мы megszabaditva, lepárlás alá vetteiik. _ A’ természetes 
czinóber CaOel, v. Feal keverve, fellengités ай Vettelîk, mi 
által a’ Hg átmegy , és CaS, v. FeS visszamarad. -- Vagyz 
а‘ ezinóber ngyag csövekbe pörgöltetik, miáltal a’ 'S БОШ} 
égve elillan, a’ Hg pedig kamarákba vezettetik. 

De а’ kereskedésbeli Hg ritkán tiszta, hanem mìndég ki 
sebb , v. nagyohb mennyiségbe más fémeket tart felolvasztva; 
l1. m. Pbt, Cut, és Bit stm. ůgy szinte port, és más Наш!‘ 
lanságokat. _Minéljobban van fedve a’ Hg szürke börrel , 
minél kevesbbé gömböiyüek а’ tseppek, és minél nehezebben 
folynak, annál tisztátlanahb. A’ репы, és más битый 
goktólbörön való sajlolás által tiszlittatik meg. A' fémefklöl 
Iepárlás által szabadittatik meg; de némcliyek, mint a’ Zn, B: 
àtpárolnak. E’ végböl javasoiják a' Hg! angel 503111, ‘аду 
Nßß-i-HgßOel, v. Наша! pájiitani, ez által ez idogen [так 



177 

а’ S03, vi N05al, v. Clal egyesülnek. --~ Egész tiszta Hg 
nyerhetö а’ veres HgOnek hevítése , v. HgClnak vizzel 
telt vas edénybeni fözése állal; —- v. ha Ее reszelékkel, 
CaOel, vi Pb203el kevert czinóber égeltetik. ' 

Tulajdonaz'. 
A’ Hg minden fémek között 4egyedül az, melly 1162116 

т61561ш61 folyó; szine fehér, erös fém fénnyel; -— 40G 
foknál merev, és pörölyözhetö; ha ezen állapolába теща 
р1111а1111, erös égetö fájdalmakat &gt;okoz, az égetésnek minden 
tüneményeivel. 0 1011161 egész -I- 80 C fokig hevítve, egya 
ránt terjed ki, ’s kilerjedése minden höfoknál egy i'ijnak V555@ 
részét teszi; ezen egyaránti kiterjedése végett használtatik 
légmérök készitésére. + 360'() foknál forr, 65 pârává válto 
zik, melly meghülve ismét szín Hgnyá lesz. Légen., és viz 
ben közhömérséknél nem változik, de ha közel a’ forrásîg + 
300 C fokig hevittelik, 01 vesz fel, 65 veres HgOgè válik. ё 
Clal, Ial már közhömérséknél egyesiil. Feleresztett S03ba, 
561 tömény ClHba sem változik; de Clba, királyvizbe, és 
N05ba elvad. A’ Hg elosztható, ’s noha h1'g,még 15 porrá 
változtatható, melly por igen llnom tekécskékböl áll, 651611} 
1е1е11.Е21б11611111: ha а’ Hg czukorral, mézgával, rákszem, 
v. borköporral dörzsöll'etik, ez által szürke porrà változik. --- 
Illy állapotba, 65 а1а1111а 16162111 а’ Hg а’ Лфаиуаз írba, és 
számos — jelßlllßg nem mülermi --- higany készitményekbe. 
Ezelött azt vélték: hogy a’ Hg mint Hg20 van ezen készi¢mé-- 
nyekbe jelen , mi azonban nincsen úgy; mert ha a’ higanyos 
111161 a’ zsir e'gèny által kihúzatik, szín Hg marad vissza; ha 
immár ez ClHal fözetik, 65 fellengittelik, semmi Hg2Clot nem 
ád, minek történni kellene, ha Hgg() lett volna jelen. --- A’ 
Hg több fémeket felolvaszt , azokkal egyesül7 és pedig meg 
határozott súly mennyìségbe; ezen egyesülések: [ответах 
Amalgame: — hivatnak. 

Ferlezve'nyeí. 
Olly Hg, melly nem fém fényii, 561 inkább valamî kis 

hártyával van bevonva, nehezen foly, nem kerek, hanem üs 
tökös golyókká‘oszlik, a’ papirt, nem külömben a’ kezeket 

l2 
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is elmocskitja, Магазина&quot; S03ba, v. tömeny ClHha fözve, 
ezeknek olvadó részeket М; NOnba nem olvad fel egeszen , 
's elvegre nagyohb höhe nem îllan el tökelletesen: tisztáta 
lan. _ A’ femek, mellyekkel fertezve szokott leuni: Sn, 
Zn, Bi, Ph, ritkán Ag, es Au. 

видам; = Quecksilberofrgdul = üfrydulum by 
drargyri, v. 0mg/dum bydrargyrosum. _ Vjele: Hg’O. 

Ke'ezz'te’u. Nyerhetö Hg’Clnak, v. valamelly HgzOes 
sönak KOeli elhontása által. _ Az austriai gyögyszertár sze 
rent HgzCl, KO-I-HOel addig dürzsöltetik, mig а’ Нд’С! feher 
`ezine elenyészett; a’ kepült Hg20 vizzel kimosatik, es meg 
штампы. 

Jellemeì. A’ Hg’O fenytelen, fekete, iz, es szaglalan, 
legen állandö , vizbe olvadhatlan, NOsha, es Aha pedig ol 
vadö port kepez, melly gyenge hevitesnel, sötmár napvilágon 
is HgOre , es szin Hgra homlik, nagyobb höhe pedig 52111 
Hgra , éS Ore. _ Savakkal adju: a’ Ítiqe'leceee so'liat .__-Queck 
ailberoxydulsalze = Salia Ízydrarr/_l/rosa. 

Ferlezee’uyez'. Tisztátalan a’ Hg20, ha barnás színii _ 
HgO _; ha NOáha nem egeszen, v. NOagöz kifejlese köztt 
olvad _ szín Hg _; ha ClHha nem válik egeszen HgzClcsá 
._ HgO _; a’HgO ugyanís a’ CIH által HgClgá штык, melly 

a’ folyadekha olvadva marad, holott a’ HgïCl leesik. 
ищем; = Quecltsilberoxyd, o. Ratber Quecksilber 

Praecipitat = Oxydum Í/_l/drargyricum , v. [Mercuriusprac` 
cipilatus ruber. _ Vjele: Hg0. 

Eló’állz'lása. Ha valamelly HgOes só, p. 0. HgCl KOeI 
elhontatik, egy sárga per nyeretik, melly HgO+H0. _Hogy 
ezen keszitmenyt _ a’ HgOt _ megnyerjiik: egy görveghe, 
v. hagymás csöhe HgzO, v. N05+Hg0 addíg hevittetik, mig 
veres füstök _ a’ kifejlödö NOaól _ fejlödnek ki, ’s mig a’ 
maradek veres szint nyer. _ A’ hátramaradt tömeg finom p0r 
rá törve, eltetetik. _ Ha NO5+Hg20 vevödik, úgy esak ke 
ves НО; щхёшк ki, mivel a’ Hg'-’0 feljebh Oiil; ha el 
lenben NOâ-l-_HgO vetetik, akkor О, es sok NO3 fejlödik ki; 
mìrenezve Ногу а’ N05 vesztesege а’ lehetösegig elmel 
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löztessék: a’ ИОН-Наше: meg annyl szin Hg adatik, meny 
nyì már a’ söha jelen van, es az egesz egettetik. На а2 ege 
tes sokká folytattatnek , úgy a’ HgO elhomlik, es Ogöz 111 
fejlese köztt szin Hgnyá színittetik. 

(мамаша. A’ HgO veres, fénylö pikkelyekböl álló tö 
meget, porrà törve pedig sárgásveres porty kepez; szagtalan, 
fanyar, ásvány izii; vizhe es langha olvadatlan, de N05ba, 
es? ClHha könnyen olvad, nem kiilömben hö segitsegevel S03ba, 
es CyHha is. Legen nem változik, de világosságnak húza 
moshh ideig kiteve, Ore, es szin Hgra homlik; ugyan 112161 
tenik, ha nagyebb hönek kite'tetik. _ Sel hevitve, erössen 
elpulfad. — Savakknl adja: а’ Ínye'leycs so'kat : Quecksil 
дети/два!“ = Salia Ízydraryyrica. ‚ 

Ferlezve'uyez‘. Tisztátalan a’ HgO, ha hevítesenel mara 
dekot hágy vissza, melly maradek, ha Ã-ba felolvad: 610т 
pir; ha саммит, úgy ClHha felelvasztva, es a’ Fe kem 
szereìvel kemlelve, az ismert csapadékot adja. Tevábhá fer 
tezve lehet ezinóherrel, ezt megtudnì: ha izzö szenre vettetve 
S надо! gerjeszi; teglaperral, ez megismerhetö a’ maradék- 
röl, melly N03hani elvaszt'ásánál, v. hevitesenél marad. _ 
На hevl'léséllél veres szinü füstöket ereget, akker meg hon 
tatlan N03-l-Hg0t tart. _ Ha ClHba tökelletesen nem olvad, 
szin l-lgt tart. _ A’ kereskedeshe elöferduló szép jegeezes 
keszitmeny nem rîtkán tart N05-|-K0t, mit megtudni: ha viz 
által olvasztatik. 

' Ke'mszerei, e's Tulzy'donai a’ Iig/206s .nó/inuit. 
A’ Hg’Oes sók töbhnyire feherek, keves vizhe olvadnak; 

a’ vizhe olvadatlanok feleresztett N03ha olvadnak. На a’ közö- 
nyös sók sok vizhe elvasztattnak, elhomlanak ‘egy olvadó 
savanyúra, es egy vizhe elvadatlan aljasra; ennell‘egva ha 
valamelly »Hg20es set akarunk felolvasztani, az N05val sa 
vított vizzel törtenjek. _ 

1. A’ Hg’Oes sók, Sl-l, es Slil-l-NH3 által minden folya~ 
dekokhól leketen esapatnak le. _ 2. _ K0 áltel fekete csa 
padek _ Hg’O támad. --- 3. _ NH3 által szinte fekete, de 
nem tiszta Iig’l), hanem az újonnen kepiilt Nlli’es sönak ve 

12* 
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gye a’ Hg20el. _ 4. _ СОЧ-‘КО Sárga _ C0z+11g’0t _ 
melly fözes által C0, kifejleso köztt feketo lesz, osaple. _ 
5. _ C111, es az olvadó halvagok feheren csapnak le Hg’Clt-`-- 
melly NH:l által fekete lesz, ’s ez által az AgOes sóktól kü 
lömböznek.- _ 6. _ KI által sárgászöld _ Hg’I. _ 7. __ 
P05as, v. SOs-I-NaO által feher _ Р05а5, v.- S03-|--Hg*0. _ 
8. _ Cr03 +K0 által veros Cr03+Hg’0. _ 9. _ CfyK2 ál 
tal feher; _ 2CfyKs által pedig veresbarna csapadek _melly 
késöbb feher lesz kepelödik; _ elvégre Zn, Cu, es 8110161 
tal szin állapotba osapatik le Hg. _ Ha a’ Hg’Oes só olvade 
kából еду csepp tiszta Cu lemezre cseppentetik, ogy feher 
felt támad, mely papirral, v. posztóval dörzsölve, tetszetös 
ezüstelest mutat, de ez hevites által olenyeszik. _ Ez által а’ 
Hg az Agtöl külömbözik. ‘ 

Ke'mszerez', её Tulajdonaz' и’ Hgües so'knak. 
A’ HgOes sók közönyös állapotba feherek, aljas ella 

potba pedig sárgák,v. sárgásbarnák. Keves vizben olvadnak; 
sok hideg, v. meleg vizben pedig a’Hg’Oes sók módjára el 
bomlanak egy olvadó savanyúra, 65 ogy olvadatlan aljasra; 
_ az olvadatlanok N05ba olvadnak. ' 

1. SH, es SH-l-NH3 Ia’ HgOes sók olvadékaiba kis adag 
ba feher zavarekot, _ melly HgS, a’ folyadekba levö sòval 
egyesülve, _ több leesapó szer hozzáadásával barnásszürkére 
_ a’ feher vegy kevés HgSel; _ elvégre tökelletes i‘eketere 
változik _ HgS. _ 2. _ K0 által sárga_ HgO-l-HO. _ 
3. _ СОН-КО által veresbarna _' СОН-1150. _ 4. _ NH3, 
65 C0-_»-|-l\lH3 által feher --- HgOböl, es az újonta képült NH3os 
sóból álle vegy. _ 5. _ P0tas, 65 S03 -I-NaO által feher _ 
P0535 v. S03+Hg0._ 6. — CfyK2 által feher , --~ de kis 
idö múlva kekke változó _ berlina' kék. _ 7. _ 2CfyK3 ál 
tal sommi. _ 8. _ K1 ‘611111 CZlllÓbel‘VCl‘eS — Hgl, _ fölös 
leg KI, úgy szinte a’ HgOes só olvadekba , es ClHba olvadó. 
--- 9j _ Cr03-l-K0 által sárgásvores osapadek — CrOa-l 
Hg0 támad; -- olvegre Zn, Cu, es SnCl Hgt szin zillapot-Y 
ha csapnak le; az törtenìk P, P03, S02, Fe0, es t. m. tos 
61 áuai is. _ Ánaljában а‘ ng Sök co2+1vaoe1 keverve, 
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és üveg csöbe hevitve, szin ligt apró golyòkkènt ad'nak. Ez 
igen bizonyos kémszere a’ Hgos sòknak. 

lligkénecs = Quecksz'lůersulfür = Sul/hmmm [1_1]-A 
drarggroxum. --- Vjele: Hg2S. y 

Nyerhetö valamelly Hg'iOes sónak SH, v. SH-’I-NHïeI‘i 
eibontása által. _ Fekete, iz, és szagtalan, vizbe, és hidég 
NOsba olvadhatlan, de hideg KO lúgba olvadó por. — Па 
gyobb höhe HgSw, és szin Hgra bomlik. 

llîgkéneg = Quecksz'lòsrsuwd = Snlfurclum hy 
«Írargyrícmm — Vjele: HgS. - 

Ke'szz'teke. Nyerhetö: ha valameliy Hgûes sò SH által 
Jecsapatik; v. ha S, Hgal eldörzsöltetik; _ innèt: a’ [едем 
Ílzzqany деле! = Mineralz'sclzer-Mohr == Sulfìu'atum hy 
‘дату/&quot;1 шутит, v. Aethz'ops mz'neralz's; és a’ dári’lanyos ñz'- _ 
gang ke'net = Spz'essgÍauzmo/1r = Аетг'офз‘ antz'mom'ah’t, 
v. Sul/ùrelum hydrargyri stz'bz'atum _ HgSböI, és 16165111 
ges Sböl; _ az _utóbbi ezeken kivül SbSiböl is álló --.- ve 
gyek; _ v. ha S, Hgal _ közönsógesen 1 r. S, 6 r. Hgal 
_ megolvasztatik: képelödik НЕЕ, melly _minthogy alakta 
lan _ feketének lálszik. ' 

Jellema'. A' fekete higkéneg bárson fekete, iz, és szag 
talan por; légen nem változik, vìzbe nem, NOäba résznyire, 
de K0 lúgba -egészen olvad; nyilt edényekbe hevitve, kék 
színnel ég és egészen elillan; zárt edényekbe pedig elöhb S, 
késöbb czinóber lengiil fel, melly utóbbi veres szinü. 

A’ veres HgS E azi/fiber ._ találtatik a' természetben, 
és azon'Hg ércz, mellyböl legtöbb 52111 Hg nyeretik. 

A’ veres HgS mülermìleg készül; ha az alaktalan __ S, 
és Hg öszve olvasztása által nyert _ fekete HgS fellengités 
alá vettetik. 

` Jellema'. A' czìnóber bamaveres , `súgáros, jegeozes 
tömeget, Íìnomúl megtörve pedig világos veres port képez; 
ha ezen por hevittetik, és hìrtelen meghůtelik, ismét fekete, 
alaktalan l-I‘gSgé válik. _ A’ gyárilag nagyba készült 1162611 
Ségesen szebb színii, mint a’ müvileg kitsinybe elöállitott;_ 
úgy szinte а’ nedves 111011 készülz szlebb, mint а’ száraz uio» 
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ni. — Külömben iz, és szaglalan; vizbe, langba, nem kii 
lömben N05ba, ClHba, égvényekbe, NH’be, és SH-l-NH’be 
olvadallan; de királyvizbe olvad, hol HgCl, és ClS támadnak; 
füstölgö SOaal S03-|-Hg0t képez. Nagyobb hönek kìtéve tö 
kélletesen elillan. 

A’ fellengiilt HgS tömött idomba ritkán tisztátalan, v. 
hamisított. 

Nedves шов igen szép HgS nyeretik; ha alaktalan Текс 
te HgS, KSael, és vizzel saját edénybe 2--3 napig kever 
telìk. 

llîghalvacs = Queckn'lberclorür = Clorelum Ily 
drargg/rosum, Marías Ílydrargyń mz'lz's, Mercurius dulcz's, 
v. Calomel. -—- Vjele: HggCl. 

Kefvzz'teíee. Száraz топ az austriaì gyógyszertár szerént 
készül: ha 4 г. Hgcl 3 г. szín Hgal eldörgöltelik, és пищи 
neuk. A’ fellengült tömeg a’ hozzá tapadt szín Hgtúl megsza 
hadítva, Енот porrà töretik, ès hideg lepárolt vizzel Щё 
dezletík. 

Készithetö még: ha SOM-Hgo, Наш, és Паша! öszve 
dörzsöltelik, és fellengittetik; -- v. hegy az ártalmas gözök 
elkerültessenek, a’ gözök egy viz párával ellátott szedöbe ve 
rzettettnek, mi мы íìnomúl elosztott HggCl leosapatik. 

Nedves uton késziil: ha valamelly - HgOtöl szabad -~ 
Hg2Oes só N Она! затон vizben felolvasztva ClHal, v. Паша! 
addig telittetik, mig csapadék támad, melly vizzel kiédezte 
tik, és megszárittatik. -- De а nedves uton készült Hg’Cl - 
erösebh hatása végett —- gyógyhaszonra nem használható. - 
Е czélra a’ gyógyszertár szerént kelletik készitteni. 

Sajátságaz'. A' fellengitett Hg2Cl fehèr, áttetszö, fényes , 
ès sugâros jegeczes tömeget — melly karlzolás által sárga ‘го 
nást, és meglörve sárgás port ád — képez; а’ lecsapott Hg2 
Cl pedig fehér port. — Mindkettö iz, és szagtalan; vizbe, 
langba, és égénybe olvadatlan; nagyobh höhe elillan; légen 
nem vállozik, de világosságon lassanként sárga, késöbb 
barna lesz; feleresztett так hidegen nem Наша}: rcá. --- A’ 
Hg'lCl elbomlik Cl, S, Br, ClH, NH‘CI, és NaCl által úgy: 
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Воду egy reszt HgCl штаб, más reszt pedig a’ Hg v. 52111 
állapetha ki “ШК, V. a’ hozzá adott testekkel egyesiil.--To 
vábhá elbontatik COQ-I-MgO, ShS“, SbSâ, es CyH ál 
tal is. ` 

Кеды/вещей. A’ Hg2Cl elegendö iìnom, es sárgás fe 
her iegyen, a’ nelkül hogy szürkehe átmenö ‘нише volna _ 
világosság által szinitett Hg_; tökelletesen elillanjon _ kli 
lo‘mhen földes reszeket tart _; hideg vizzel плата, az át 
sziva'rogtatott folyadeknak nem szabad zavarodni SnCl, SH, 
es egvenyek által _ kiilömhen HgClot tart. 

назван/а; :__ Quecìlsilberclorid, 0. Aelzmblimat; 
= Cloretum будит/штат, Marias bydrargyri corrosione, 
v, Mercurius- „штат corrotivut. _ Vjele: HgCl. 

Kei-zz'teíemoda. Keszülhet nedves, es száraz nton. 
Sza'raz топ: ha Hg Clgözbe hevittetik, halovány 16115 

gal HgClgá el eg. _ Vagy: ha SOS-l-HgO, Паша! kever 
ve fellengittetik. _ De a’ SOß-l-HgO ne tartson Hg’Oet (mit 
megtudni, ha olvadeka NaCl olvadekávalfeher csapadekotád,) 
_ mert ez esethe HgzCl is fellengül, mellytöl meg nem sza 
hadíthatni. _ A’ HgßCl ne talántáni kepezhetese vegett fellen 
gites elött kevés Mn02 adatik a’ tömeghez. _ A’ HgCl kön 
nyen lengül fel, de mivel könnyen olvad, es a’ forrö edenyek 
fenekere lecseppeg, az edenyek elpattanásátöl tarthatö; ’s e' 
vegett csak gyárilag nagyha keszittetik. 

мат uton: ha HgO forrò ClHhaolvasztatik, es je 
gittenk; _mha Hg2c1c1nal fözetik, es jegittetik; _ v. ha 
NO5-|-Hg2O tömény olvadekáha annyi ClH töltetik, mig csak 
osapadek tàmad; ezután meg annyì ClH vetetik liozzá, mint 
elöhb használtatott. На immár a’ tömeg fözetik, felolvad a’ 
езарадёк1 es kihülte “мы kijegedzik a’ HgCl. / 

иду/„лета. A’ fellengült HgCl feher, мата jegeezes 
tömeget _ melly karezolva sem sárgavonást, sem megtörve 
sárgásfeher, hanem tiszta feher port М _ kepez; 16 r. hideg, es 
3 r. forrò vizbe, egenyhe könuyebhen, langha pedig legköny 
nyebben olvad; ize ásványos, egetö; _ vizbe felolvasztva, 
vilagosság által eibomlik. Ètamüves‘ testek, es anali által 
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meg könnyebhen elhomllk, mlnt a’ Hg‘Cl, de 0 savak àltal 
nem. _ A’ HgCl elvadeka lecsapja a’ fehernyet, ezert jò el 
lenszere ez «utóbhi — 

1&lt;`erlezee'uyeí. A’ HgCl vizhe könnyen, es tökelletesen 
olvadjen _ Hg2Cl, _ es egeszen lengüljön fel _ földek , 
femek, v. más sók., 

A’ HgCl más halvagokkal egyesül, es ezen vegyek: liet 
tes lialvuyolluak :Doppel-Clon'de _ neveztettnek, mellyek 
hen а’ HgClsav helyet kepviseli; igy egyesül: K, Na, es NH‘l 
Clal. Ez utóhhi vegy t. i. a’ HgCl, a’ NH4Clal hajdanf. Alem 
broth lo' : Alembrolllealz : Sal Alembrolbi --- nev а1а11 

volt ìsmeretes , ’s jegitve is elöállithatö; elvadeka jelenleg 
mint: eo'savas biqe'leg-legliů'uey леди. : Marias bydraryyrico 
ammouialie :olutue _ mütermi. 

Ha Alemhrothsö olvadekához C03-H10; v. Na0 olvadé-. 
ka töltetik: C02 kilejlese közt fehér osapadek támad; ez utòh 
hi kepezi a’ gyógyszertárakba elöforduló: ‚сахара!‘ felie'r 
шуму: = Weiner Quecksilber- Pruecipilat : Org/dum 
Ízydraryyri cum Clorelo Ammouii, v. Mercurius praecipita 
tu: albus. _ De ha Нас! olvadekához NH3 töltetlk, szinte 
fehér csapadek támad, melly hasonló nevvel jegyeztetik. E’ 
ket keszitmeny lenyegesen nem külömbözik egymástól; _ 
az elsö önthetö, es 2Hg0-l-NH4Clól; a’ másik pedig meg nem 
önthetö, es HgCl-l-NH2Hghól ell; mihöl kitetszik: hogy az 
elsö 2 h. e. vizzel : 2H0 töhhet tart, 1111111 az utöbhî. 

lligihlacs : Quecksilbery'odür : Jodetum дуги’ 
yyrosum. _ Yjele: Hg'll. 

Ezen keszitmeny igen egyszerüen elöállithatö a’gyógy 
szertár szerent: ha 2 h. e _ 81. _ Hg, 1 h. e. _ 5r. _ 
Ial langgali megfecskendezes közttöszvedörzsöltettnek; _ v. 
ha valamelly Hg’Oes se elvadeka Kl olvadekával lecsapatìk. 

Jellemei. Sötetzöld per, melly azonhan igen változó, 
es rüvididö múlva sárga lesz _ mi által egy resze Hglgá 
váltezik _; iztelen, vizhe, es langha elvadhatlan; napvilágon 
setetehh, gyenge hevités által veres, lesz, minlhogy Hglra, es 

l 
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szin Hgra bomlik; _ nagyobb hovites által hirtelon hönel 
bontatlanúl fellengül. 

A’ Hg&quot;’-I igon könnyü változàsa miatt nom igen alkalmas 
gyògyhaszonra. 

llîgiblag‘ :Quecksz'lberjodz'd :_: Jodetmn Ítz’drargyrz’ 
сит- — Vjele: Hgl. 

Elâállz'tása. Nyorhotö valamelly~ HgOos sónak Klali lo 
osapása; v. közvotvo 12r.Inak9r.Hga1i összdörzsöleso 611211. 
Az öszdörzsöles által nyortnem olly szep szinii, mint a’ loose 
pott; de ha mindkottö -fellengittotik, mindkottö ogyszinii. _ 
Ha a' loosapáshoz fölös KI adatik, akkor a’ támadó osapa 
6611 ismet feioivad; ha 61161111611 а’ Hgci foies, akkor а’ 116 
52111116пу HgClt tart. ' 

Vegw’ellemez’. Skárlátvoros, iz, es szagtalan por, molly 
vizbe, és langba kovesse; savakba, egvényokho,és KI olva 
dekába pedig könnyen olvad; nagyobb höbe mogömlik, ésolillan. 

A’ Hgl más femiblagokkal ogyosiil, es lieues {Мада 
11111 = Doppel ‚ Jodifle _ kepez; illyen: a’ Hgi’I-l-Hgl, molly 

’ kesziil: ha N05-l-Hg10, es ИОН-1130 olvadekai összekover-.- 
tettnok, es KIal leosapattnak. A’ osapadek gyengo hönel Na 
Cl olvadekával pállittatik; oz 111611111 a’ Hglt felolvasztja , es 
ogy sárga porthágy viszsza, molly: Hgì’I-bHgl; más югу 
kemek szorent pedig Hgzl3 = másńe'l /uíqz'blucs = Andert 
Ílalb Jodguecksz‘lóer. _ _ 

Kénsavas hîgéleg' :Schwefeleaure: Quecksilber 
oz‘gd = Sul/21s Ãydrarggrlcur. _- Vjele: SOM-Hgo. 

Keszül: ha 5r. szin Hg forrási höfoknál 6r. tömény S03 
al fözetik, mig sommi S02 göz nem fejlödik ki, es mig ogy 

_ kivott próba ClHal nom 66 csapadekot _ Hg'-’C1. 
идти’. Feher jogeozes sótömegot kepez, melly fanyar, 

es erös ásvány izii, es legen nem változik; _ vizben ogy ol 
vadò savanyúra es ogy olvadhatlan aljasl-‘a bomlik; oz l'itólibi 
sárga porkepü', es Turpetlmm minerale nev alatthasználta 
1011 hajdan. _ A’ vizbon olvadt savanyú só az olvadek el 
párlása után töforma jogoozekbon kijegedzik. Ezen só Savas 
nyú, es fanyar ásvány izü, ’s legen megnyirkúl, 
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A’ N O5 nagy rokonsággal hat a' l-Igra, és N03 kifejlése közlt 
a’ körülmènyek kiilömbsége szerént majd nagyobb majd kisebb 
arányha egyesül a’ Hgal; ’s hol Hg20t, hol HgOt képez; a' 
mint 1. 1. több v. kevesbb mennyiségü Hgal, tömény v. fel 
creszlett N05, magasabh, v. alantabhi höfoknál jö érintetbe. — 

Közönös legsavas hìgélecs = Nmfmle@ 
:alpelenaurea Quecksz'lberoxydul = Nitrat Ílydrargyrosus 
neuler._ Vjele: NO5+Hg20+ 2110. 

Ez késziil: ha Hg feleresztett hideg NOßba olvasztalik; 
_ de a’ savnak nem szabad soká állani а’ Hgon, külömben 
aljas só válik ki. _ мои só, melly már oivadás 110211 111 
válik, félretétetik. », 4.. 

Veggjellemez'. Ezen só pikkeiyes jegeczeket képez; 110 
vés vìzbe olvad, sok viz által ellenben egy olvadò savanyú 
ra, és olvadhatlan aljasra bomlik; ennélfogva csak úgy lehet 
olvasztaui, ha a’ vizhez kevés felereszteltN05 adatik, _ Fer 
tezve lehetHgOes, és aljas 1182005 sóval; _ ez ulóbbit meg 
tudni; ha а’ só NaCl olvadékával keverve nem fchér, hanem 
szürke csapadékot ád_ a’ kivált HgïOtöl _; továbbá ha a’ 
só olvadékából NaCl olvadéka által minden Hg le nem csapa 
1011, úgy a’ só N05+Hg0t 1а11011, _ тег! ha egyedül Hgï’O 
van jelen, akkor HggClnak 11011 képelödni; melly mint vizben 
olvadhallan lecsapatik; de ha egyszersmind HgO is van jelen, 
akkor HgCl képül, melly felolvadva marad, és kémszerei által 
felfödözhetö. - 

Aljas legsavas higélecs = Basisch .snipe 
Iermures Queckxz'lberoxydal = Nitrat ůydrargyroms basi» 
сис- --- Vjßlßt N05+2Hg20. 

Keíszileíec. Nyeretik: ha Hg feleresztett N05al hideg 
helyen húzamosbb ideig hagyatik állani; már 112 olvadás 
alait kiválik а’ só. 

Tulajdormz'. Е2011 50 tulajdonai az elöbbenièvel nagyobb 
részbe megegyezök; а’ hört feketés bamára 10511; fanyar ais 
vány izii , és viz által éppeu úgy bontatik el savanyú, és 01 
jas sóra, mint az eiöbbeni;.de atlól jegeoz idoma által kü 

' lömhözik; 1. 1. Mex-ü oszlopokba, a' másik pedig nagy Sterük 
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be jegedzik. Továbbá olvadéka Нас! olvadékůval sziirke csa 
padékot — holott а’ másik fehéret-,ád. 

Ha N05-|- Hg'-’0 olvadéka feleresztett NHï‘eladdig Ште 
tik , mig fekete csapadék támad, nyeretik az úgy nevezett: 
Ha/memmm fekel‘e ázlqarmya, V. a’ legsavas Ãzïqe'lecses-leg/lò‘neg 
= Ha/mcmmm’s schwarzer Quecksz'Iberm'edersc/zlag = Mer 
curius soluöz‘lz's Hañuemanm', v. Nz'tras Ílydrargyroso-ammo» 
manifs, -- melly bársonfekete port képez. Ezen csapadék 
Hg'lOböl, NHaböl, és N05ból áll; ezen alkatrészei azonban 
mennyiségre nézve igen változnak, ennélfogva nem biztos, és 
allandó készîtmény. Vjele: N05+NH3-|-3Hg'-’0; v. N05.2Hg0 
+NH3.Hg20. 

Legâavas hîgéleg = Salpetersaures Quecksil 
beroz‘yd = Nz‘lras Íiydrarjqyrz'cus. -- Vjele: ИОН-ИЗО. 

_ Ezen sò nyeretik; ha Hg melegbe olvasztatik fel elegendö 
mennyiségü NOâba. -— Allátszó Aterii oszlopokat, v. töket 
képez; erös ásvány ízü, és merges hatású; vizbe könnyen ol 
vad; sok viz мы elbomlik egy olvadó savanyú, ès nehezen 
olvadó aljas sóra -- melly sárgás szinü _; NOsba körmyen 
olvad; olvadéka veresharnára fesii а’ hört. 

I A’ többiHg‘Ues sók; p. o. а’ (I0-las, Pûäas, és Ä-|-~Hg20 
nyeretnek: ha a’ N05+Hg20 olvadéka COgas, POäas, v. 
'Ä-l-KO, v. NaO olvadékával elhonlatik, és а’ csapadék el 
lételik. 

Réz - Kupfer - Cuprum. 
Jele: Cu. Parány száma: 32. 
Elâjà‘ue. 
Ezen — az emberì tcrmészetnek-fölötte ártalmas fém meg 

lehetös böven találtatik а’ természetben; és pedig ‘аду magán 
állapolba mint szín Cu; v. érczülve Clal, és Sel, mint 1122 
[09131 = Kupfèrgluuz ,° re'ze'rcz = Kupfer/aies; v. Oel egye 
Sülve mini. refre’lecs v. veras re'ze'rcz :_- Видит/дети; v. 

‚ mint refze'leg, jëkele re'ze'rcz; ‘газу re'z fèkele = Кар/Ъ&quot; 
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schwarze; v. ez utöhbi savakkal mint só; igy p. o. SOzal 
mint _re’zvilriol= S03+Cll0; C0231 mint` C02-H1110 , refr/ná: 
= Kupfcrlasur == Ítegylie'lt, Лет/26111, malacbites; továbbá 
mint As05+CaO = olajércz. Ezen kivül a' SOS-l-CuO felol 
vadva találtatik a’ систем: „ize/tbm, mivel a’ Cuercz = CnS 
nedves legen lassan Oül. 

Elda'llitdemoda. 

A Cu a’ C110 tartalmú ásványokböl Cell szím'tes; _ а’ 
rezerczhöl := CuS pedig váltogatva pörgöles, olvasztás, es 
szinites által állittatik elö. [дел tiszta Cu nyeretik a' ozement 
vizböl heletett Fe által,miá1tal a’ Cu 52111 állapotba kliitödik, 
a’ Fe pedig helyette az olvadekba átmegy. 

Листа. _ 
A’ Cu minden femek között egyedül vllágos veres szinü 

_ az edenyek hama szine a’ CuOtöl van _; erösen fenylö, 
kemeny, ruganyos, ezert meglehetös hangú; nehezehben öm 
lik, mint az Ag, de könnyebhen mint az Au; nem forraszható; 
igen nyúlekony, es hajthatö úgy, hogy igen vekony lemezek 
ke nyujthatö, _ A’ Cunek kevesebh hajlama van az Ohez, mint 
a’ Fenak; nedves legen zöld hartyával vonatik he _ melly 
C0z+CuO _; gyengebb savak, mint az A nem hatnak a’ Cure, 
ha esak egyszersmind a’ leg Onye is nem hathatreá, e’ veg 
höl savanyú etkek is fözethetnek tiszta fenyes Cu edényekhen, 
csak hogy meg ne hüljenek henne. _ A’ Cnhöl tartóssága vé 
gett fözö edenyek keszitettnek, hogy pedig a’ Cunek a’ benne 
forraló savanyú folyadekokbani felolvadása akadályoztassek: 
ónnal húzatik he, _ csak hogy az utóhhi tiszta legyen, es 
11’ Cu edeny egesz felületet betakarja. _ Leg kirekesztesével 
Aha, ClHha, söt SOaha is olvadhatlan; de leg hozzájárúlása 
mellett minden zsiros olajoktòl, egvenyes, savanyú, es ses 
foiyadekektól felolvasztatik; föleg NOâtól. _ A’g'Cu az Agt, 
Hgt, es Sbt lecsapja olvadekaihól; maga mindazáltal a’ Fe, 
Ph, Zn,l Sn, es Bi által esapatik le olvadékaihól. A’ Cu csak 
feher izzásnál olvad meg, es meg nagyohb hönel illan el. _ A’ 
lecsapott Cu igen iinomúl elosztott fenytelen port _ melly 
nyemás által rézfenyt пуст _ kepez, 
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Fertezve'nyei.' _ ' -' 
Ezek каши leggyakorlabbak а’ Fe , Ag, és Pb , ritkábbak‘ 

az Sn, Ni, és As._ Ha a’ Cu N05ba felolvasztatik, és'az 
olvadékhoz addig adaiik NH3,- щ a’ leesö C110+H0isinétfe1ol-f 
vad, akkor a’Fe mint Fe203-l-H0 hama pelyhekbelátható. Az 
Ag felfödözhetö: ha N05bani olvadékához ClH adalik , mi a'l--` 
tal AgCl штаб; _ ha pedig ClH helyett S03 adatik olvadékához: 
akkor az Pb fehér színben mint S03-|-Pb0 válik ki. _ Az Sn; 
és As jelenlétét megtudhatni: ha NOäbani olvadékához SH+ 
NH3 adatik, és a’ támadó’ CnSröl az olvadék leszivárogtatik; 
ezen olvadékhoz immár N05 adatik; ha csapadék Штаб: az v. 
Sn, “Аз, mirenézve ez utóbbira Mars/1&quot; módja szerént kém 
leltetik. 

A Cu három arányba egyesül az Oel. 
Re'zél'ecs = Kupferoa‘gdul: 0mg/dum cuprosum. 

_ Vjele: CuO. _ 
Elójò'lte. A’ C1120 а’ természeibe mint vere: „мы = 

Ratlikupfererz _ szép veres Steriìkbe jö elö; de müvileg is kü 
lömbfèlekép elöállithaló; és pedig: ha CuO szin Cuzel hevittetik; 
v. valamelly CuOes só olvadéka mézzel, v. czukorral fözetik. 

Jel/emez'. Veresbarna port, v. veres jegeczeket képez; 
NHabe szintelenül olvad, de az olvadék Мёд hozzájárulása mel-f 
то felvétele által kék lesz _ ’s e’ végböl kèmszerül szol 
gál az Ore. _ Feleresztett О savak által CuOgre, és szin- 
rézre bomlik; tömény ClHba olvad, ezen olvadékából égetö 
égvények mint Cu’O-FHOt világos sárga szinben csapják le, 
melly légen hamar Oül, és megkékül. _ Savakkal adja: a’ 
re'ze'lecses so'kat = Kupferoa'ydul-Salze = Salz'a cuprosa.' 

Réze'leg = Kupferoxyd = Oxydum cuprz’cum. _ 
Vjele: C110. 

Elöjò‘tte. A’ C110 a’ természetben mint „Мг/Бега: Kap/èn 
schwarze jö elö, és képelödik a’ Cunek erös izzásánál lég hoz 
zájárúlta mellett _ re'zsallals, re'zńamú = KupferÃamr/Ier 
schlag, Kupferas'che _; kêSZülhet továbbá: ha N05aS, V. C02 
-|~Cu0, v. Cu0+H0 итак. _ 

мы“: Fekeie, íz, és szagtalan por, melly nagyobb 
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höbe mogolvad, do sommi változást nom szonvod. Èlotmüvos 
tostok jolonletenel ez utebbiak a’ C110 által Onyítettnok; Onyo 
t. i. а’ tostok Hvol HOt kepez, a’ Col pedig 002i. E’ tulaj 
dona vegott újabb idökben az életmüvos tostok olomi vogy 
bontásához használtatik. A’ Cu0 meg izzás elett fosztatik meg 
OtölH, es C által. NH’ csak úgy olvasztja a’ CuOt, ha ne 
hány esopp sav, v. NHßos se adatik hozzá, okkor lazurkek 
színii leond a’ folyadek. _ Zsiradekok, es zsiros olajok `zö1d 
szinnol olvasztják; t. i. zsirsavak kepiilnek, mellyek а‘ Cu0-- 
el egyesülnok. _A’ Cu0 savakkal adja: a’ re'ze’leges «ví/lat 
= КирЛгоя’уй-Зайе: Salz'a cuprz‘ca. 

Ke'mszerez', в} Tulzy'douaz’ a’ re'ze'lecses .sd/mak. 
Legtöbb Cu’Oos sek vizbe olvadhatlanok, do ClHba olvad 

dek; eddig meg kovèsse vizsgáltattak mog. 
1. _ K0-|-H0 a’ Cu’Cl olvadekába osekely mennyi 

segbo feher _ Cu2C1-|-H0t _; nagyobb monnyisegbe ‘11:1 
gossárga, fölösleg KO-l-HObo nem olvade osapadekot _ 
С11Ч-Н01- okoz, molly fokotés barna lesz; a’ (111’0 1. i. 
CnOge változik. _ 2. _ Égetö, es` CDTI-NH3 által a’ 
Cif-’Cl olvadéka világos _ CuCl _, ’s ez Мата! sötét kek 
lesz. _3. _ C02as egvényok sárgán osapnak 1e _ C02-l 
Cu‘-’0t _ 4. _ Cl’yK2 feher esapadekot, melly hamar vo 
resbarna lesz, ád. _ 5. _ 2CfyK3 azonnal veresson csap lo 
rézvaskekooset, kevés hamvaskekoggol. _ 6. _ Kl feher 
esapadékot _ Cu’lt ed. _ 7. -$Н, es SH-l-l‘lHa 111111151“ 
na esapadekot _ C11-St _ adnalr. _ Ehvegro a’ fomszcsö 
olött ngy visoltottnok a’ Cu’Oes sek , mint a’ CnOges sek. _ 
Minthogy pedig a’ CnzOos sek vált‘ezásoknak vannak 111111111 
vo, o’ vegböl а’ C1120 Щ}; által Cn0ge változtatik, es oz 11 
tebbi kemszoroivol kemloltotik. 

Ke'mszerez', её Tulajda/taz' и’ réxo'leges so’kzmÃ&quot;. 
1. Égotö, es СОН-КО a’ CuOos se olvadékába алый-свари 

dekot okoznak, az else Cu0+H0_ az utebbi _ C02Cu0; fözes 
által mindkettö mogfekotodik,es felöslogosloosape szerbo nem 
olvad,kiveve ha elotmiivos tostok vannak jelen. De ha- az olvadek 
ozukrot, it, v. feher bort tart, egy K0 áltoi‘ nem támad csa 
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padék, hancm a’ folyadék kék lesz, mintha NH3 rölösleg a 
dalik. _ 52. _ Égetö', és СОН-МН: kis mennyisègbe 
zöld csapadèkot ád, melly több NH3be lazur kék szinnel ol 
vad. Ez onnét van: hogy а’ Cu0es sók NHsel ketles sókat 
képeznek, mellyek fölös NHabe ismét olvadnak._ 3. _ РО: 
+2Na0-l-H0 zöldes fehéx` csapadékot _ Рой-30110‘ _ád, 
melly NHabe lazur kék olvadékká “ШК; ha ez X001 fözetik, 
Cu0 feketén leválik. _ 4. _ KI fehéren _ Cu’lt _tsap le; 
itten I szabad lesz, melly а’ folyade'kot barnára festi. _ A' 
csapadèk fölös lecsapò szerbe olvad. _ 5. _ CfyK2 veres~- 
barnán csap le _ Cfyûuft- melly ClHba olvadhatlan. _ Е 
zen kémszer olly érzèkeny, hogy általa a’ CuOt 60 ezeres 
felereszlésébe is meg ismerhetni gyenge veres festès által. _ 
6. _ Cr03-l-K0 veresbarna szinben _ CrOß-I-CnOt tsap le, 
melly NHßbe Smaragd zöld szinnel olvad. _ I. —— SH, és 
SH-l-NH3‘fekete csapadékot, és 40 ezeres feleresztésébe is 
barna‘festést _ CuSt_ ‘Ш. _ 8. Fényes szin Zn, v. Fe le 
mez a’ C110 minden olvadékaibn rézveres hártyával vonatikbe, 
_ “Лед ha az olvadék savittaiik, _ ha még oily kevés is 
van jelen. \ 

Kénsavas l'éze'leg. = Sc/lwq/èlmnresjûq) er 
труд = Saz/fas cuprz'cus. _ Vjele: S03+Cl10+5aqlb 

Elá'jò'ue. Тайный: a' természetben a’ rézérczeken _ а CuS 
nek élenyülése által _ kiütödve; tovàhbá а’ czement vizben 
felolvadva. — A 

Kekzz’teke. Nagyba gyárilag këszül a’ czement'vizböl eI 
'rlás, és 'efrités által' v. а’ rézércznek-CuS _ örvölêse ’ D ) D l. 

kîlúgzása, és а’ lúgnak elpárlása, és jegilése által. _ имму 
be kèszül: ha Cu reszelék tömény S03a1 пашет, hol S0, 
kifejlése кат S03-H1110 támad , melly vizbeni olvasztás és 
elpárlás шёл jegittetik. _ De mivel ezen készitèsnél CuS is 
képelödik, melly olvadatlan marad, mallette S03, és Cu0 
veszteségbe megyen , nem legezélirànyosabb. 

Jutányosabban elöállitható: ha Cu lemezek tüzhelyen iz 
zásig hevitettnek, és S vettetik rájok , mi által CuS támad; 
ez шахта következö pörgölés által S03-|-Gu0gé чёт‘, melly 
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kilúgzás, elpárlás, es'jegiies által szep jegèezekhen 016111111‘ 
tatik. . 

Tulajdonai. A’ SO.~.-|-Cu0 nagy, laznrkek dülenyekhe je 
gedzik, kellemetlen, es fanyar ásvány 1211;41‘. hideg, es 2r. 
forrö vizhe olvad; elvadeka a’ kek kempapirt megveressiti. 
Legen felületesen elmállìk, es jegedzes vizet elveszti; 1101111 
ve elöhh jegedzes vizet ereszti el, késöhb elhemlik; _ S03, es 
O gözök ki fejlôdnek, es CuO visszamarad _; S03as 
egvenyekkel kettessókat -- mellyek Szep `kek szinüek _ 
kepez. 

Ferlezve’uyez'. A’ S03+Cn0 fertezve lehet ZnOel, ezt 
megtudni: ha olvadekáhól elöbb a’ Cu mint CnS, SH által 1e~ 
csapatik; a’ leszivárogtatett -folyadekha SH-l-NH&quot;l adatik; ha 
immár ez által fekete osapadek támad, akker Fe, _ha pedig 
fehér támad: akker Zn van jelen. _ Vagy: ha a’ S03 -l-»Cu0 
oivadékába addig adank Nm, mig а2 elöbb amada' kek 
esapadek ismét felelvad; a’ mi visszamarad, Fe, v. Zn. 

Aljas szénsavas rézéleg, vagy szénsavas 
rezéleg , rézélegvizeggyel = Burisch Kohlen‘ 
mures Kupferoa‘yll : Carbouas cupricus bibaricus, v. Carbo 
uus cupricue, cum Hydraie caprice. _ Vjele; СОН-2111101 
aqu.; v. СОН-(3110. С11О-|-НО. 

Találtatik mint Malachi! smaragdzöld 5211111 tökhe , v. 
oszlopokha jegedzve. _ Keszithetö valamelly CuOes se 01 
vadekának C02-H10, v. NaOeli lecsapása ’s a’ csapadeknak 
forró vizzeli kimesása által. _ Szep zöld, imelygös, _es fa 
nyar ásvány 1211 рог; _ melly vizhe elvadhadlan, es mint 
_ ásváuy zò'ld festekül használtatik. _ Vizzeli t‘özes által 
elveszti HOet, es sötet hama lesz. 

A’ he'nravae reäe'ley-lcyhò'neyró'l а2 elelmůveß Vegylanba 
leend szó. 
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Eziist - Silber ~ Argentum. 
Jele: Ag. Parányszáma: 108. 
Eló‘jò‘tte. 
Az Ag eleg böven jö a' termeszetben elö; es magán v. 

efcziilt állapothan. 
Elöállitáomoda. 

Az Ag ketfele módon nyeretik ki erczeihöl; t. 1. kivá 
lasztás , es foncsorozás által. 

A’ hbdlaszta’s-mpellatz'o _ az úgy nevezett ásvány 
tüzhelyen vétetilr elö; ez egy, porhanyos anyagokhól; p. 0. 
állati csontok hamváböl kivájt, _es mozgathatò fedellel ellátott 
szeles láng kemeneze. _ Ezen kemenozehe tétettnek immár 
az Ag tartalmú Pb erczek, valamint az Ag érezek is Ph hozd 
záadásával. Ezután fuvó eszköz által a’ lang az erezek felü 
letere vezettetik, mi által az Ph, úgy szinte a’ töhhi 111311115 
len femek is Oiilnek, es az olvadt Ph’O’he l‘elolvadnak; ezen 
olvadt tömeg egy, а’ kemeneze oldalán levö nyiláson leeresz 

tetik. _ Ezen Oitese az idegen lemeknek, es leeresztése a’ 
képült elegeknek addig folytattatik, mig a’ visszamaradt Ag 
elöbh szivárvány szinii, azután tökelletes tiszta fenyes felü 
letet mutat. ' 

A’ fonceoroza's ~ amalgamatio csak Olly Ag èrezeknél 
vetetik elö, mellyek kevés Pht, es Cut tartanak. _ Ezen mi 
veletne-l az Ag szin állapotba hi'izatik ki erezeihöl Hg által. 
_ Az érezek kennel megöntettnek , es NaClalújra pörgöltett 
nek, mi által SOS-l-NaO, es halvagok támadnak, ezek vizzel 
felkevertettnek, és hordókba tetettnek; ezen hordókha szin 
Fe adatik, hogy a’ nemes femek halvagai színittessenek, 
most immár Hg adatik a’ keverékhez; ez a’ szinített Agel 
‘1S-2O óráig hagyatik erintethe, mi alatt vele egyesül. Az ek 
kep kepült foncsor viz által kivńlasztatik, es lepárlás alá 
vettetik, mi által a’ Hg elillan, es трём]; az Ag pedig visz-- 
szamarad a’ Cnel, es Anal, mellyektöl nedves nton' válasz 
tatik el. 

13 
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Az Ag használtatik edények kèszitèsére; továbbá, mint- 
hogy minden más szerek ára azI Ag szerént határoztatik meg, 
pénz verésére ís. _ A’ törvény parancsolja: hogy az olly 
Ag 13 pr'óbás legyen; azaz: ‘egy marka Agbe _ melly 16 
latot tesz __ 13 lat Ag, 65 3 lat C11 legyen. A’ Cu azert a 
datìk hozzá, hogy keményeb legyen. 

A’ kereskedésbe elöforduló Ag ennélfogva soha sem tiszta 
egészen. _ Vegytz'sztaságú Ag nyeretik: ha AgCl _ melly 
а‘ kereskedèsbeli Agböl N05bani felolvasztás , 65 NaClali 
lecsapás által készült _ színitletik. Ez történik: ha a’ vizzel 
felkevert esapadék _ AgCl _ Feal pállitatik, mi által az 
Ag igen iinomúl elosztott állapotba kiválik. _ Vagy : а’ szá 
raz AgCl olvadt C02as égvényekbe tétetik, v. CaOel öntetik 
meg; itt CO2, és О kifejlése mellett KCl, v. CaCl támad, mel 
.leile az Ag szin állapotba kiválik. 

fl'ulajdonai. - 
Az Ag a’ legfehérebb minden` fèmek között, 65 legna 

gyobb simitást vesz fel; fajsúlya: 10; fehér izzásnál meg 
ömlik; a’ durrgöz lángja elött pedig smaragdzöld színů lang 
gal el ég. Erös fényů, linom hangú, igen vékony lemezek 
ké verhetö, és nagyon 11110111 dróttá húzható . Legen nagyobb 
hönél sem Oìil; mindazáltal- а’ simitott Ag edények elvesztik 
szinöket, 65 fényöket ha használtattnak ; ez onnét ered: mi 
velI SH, melly mindeg kìfejlödik, fekete AgSt kèpez. _ To 
vábbá az Ag jó hö 65 berzvezetö. Ha az Ag megöntelik, ese-v 

_ kély mennyi'ségii Ot vesz fel, mellyet kihiille után azonnal is 
mèt elereszt. NOgba könnyen,` SOaba esak forrásnál, ClHba 
pedig éppen nem olvad. Királyvizbe sem olvad, hanem csak 
mint AgCl leosapatik. 

Fertezve‘nyei. ‚ 
Az Ag fertezve lehet Pbal, és Cnel. Hogy ezeket 16116 

dözzük: felolvasztatik az Ag NOöba, 65 ha olvadékába S03 
által fehèr csapadék támad: Pb; ha pedig CfyK2 által bama 
osapadék ered: Cu van benne, 65 mint tisztátalan tekinthetö. 

Az Ag háromarányba egyesül az Oel, 65 képez vele: 
ezüsle'lecsel ‘r2 Silöeromydul: ügvydulum argenti: АЕ’О; 
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èzüsle'leget = AgO; és ei'ůsljèle'leget = Sa'lòeráyper 
стук! = Hyperoxydum argenti = Ago’. —- C531(l az 
AgO mütermî. . l 4 

Ezüstéleg = Silberoxgd = Üwydum argents' Y. 
argentz'cum. Vjele: Ago. . 

Ke'szz'lefee. Az AgO elöálittatik: ha Agnek NOsbani olva 
dékához addik adatik KO olvadéka, mig szürkésbarna osa 
padèk támad --- melly AgO. 

Jellema’. Az AgO szürkésbarna port képez, melly viz 
‚ zel nem egyesül, ’s шип vizegyet nem képez vele; mindaz 

által kevéssé olvad benne. Nagyobb hönek, és világoss'ágnak 
кит elbomlik Ore, és szín Agre. --~ NHael egy igen vesze 
delmes fekete poralakú ‘еще: képez, mellylegkisebb nyomás 
által is eldurran. Ezen vegy neveztetik: durrezüsme/a = 
Knallsz'löer = Argentin/z detomms = NHs-l-AgO. Ш а’ NH3 
Hnye az AgO Ovel HOt alkat, ’s ez a’ Nel eggyüit durranás 
köztt elillan. — Az AgO Savakkal képezi: az ezüsze’leges .1mib 
leal = Sz'lberowyd-Salzm Salia arge/dica —‚ mellyek által 
jában világosság állal elbomlanak, és megfeketednek. 

Tulajdowaz', ¿s Ke'mszerez' az eziisle'leges so’kuak. 
Az olvadó AgOes sók ásvány ízüek, és égetö mérges 

halásuak. Az olvadatlanok fölösleges NOßba olvadnak — ki-v 
véve а’ ВгО5аз, és IO5-|-Ag0t. ~- Legtöbb AgOcs sók viláf 
gosság által megfeketednek, de árnyékba ismét visszanyerik 
fehér szinöket. Hogy ezen festés szím'tésen alapszike? ninos 
kipuhalolva. 

1. —- Az AgOcs sòk olvadékaiból KO-l-HO által szür 
késbarnán osapatik le AgO. - 2. —- C02as égvények fehér 
CO2-l-Ag0t csapnak le. -—3.- NH3 elöbb barna, sok lecsapó 
szerbe olvadó csapadékot ád; ha a’ folyadék önkényies el 
párlásnak átengedtetik: durrezüst = Knallsz'lber- válik le, 
melly úgy is készithetö: ha NO5+Ag0 NHßbe olvasztatik fel, 
és K0 olvadékkal csapatik le. --4-.-- KI, és az olvadó I fé 
mek sárgán csapnak le Aglt, --- felereszlett N05ba nem, de 
NHf’be kevéssé olvadót. — 5. — Közönséges, v. 3aljú PO5 
+Na0 sárga, а’ 2aljú PO5+NaO pedig fehér csapadékot ád. 

13° \ 
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_ 6. --- SH és SH-i-NH3 temer —— Agsz. —— 7. _(1111, és 
az ‘шайб halvagok fehér, túrós csapadékot _ АЗС!‘ _ ad 
nak, melly világosságon viola szinü, azután fekete lesz, ’s 
Nli’be olvad, de feleresztett savakba nem. _ Ez legérzéke 
nyebb, és biztosabh kémszere, és okott adott a’ fényképeli 
készitésére, v. is a’ Dagereolyplioz. _ 8. _ CyH, és az 01-› 
vadů kèkegek fehêr _ AgCyt _ csapnak le. _ Elvégre Zn , 
és Cu szin Agt vállitnak ki; _ nem kiìlömben S03-#F60 
közhömérsêknêl, Sn2Cl pedig magosabb höi‘oknál; _ CO2-l 
-Na'Oel lorraszcsö elött könnyen sziníthetö az Ag. 

Legsavas eziistélcg s Salpclersaures Silber 
vozl‘yd = Nilras argenlicnf. -— Vjele: N05+Ag0. 

Ke’szileíee. Elöállítható: ha Ag N05ba Штатам, és 
jegìttetik; itten annyi Ag olvasztassék fel, hogy a’hátramaradó 
Agre semmi hatás ne iürténjèk még hevitésnèl sem. _ Ha az 
ekkèp nyert ждете‘! só ezüst, v. poreellàn têgelybe addig 
olvasztatik, mig olaj csendesen foly, nyerelik: az 

они)“ legsavas видные; v. Pokolkö: 
Höllmsleiu = Nilra: argenti fuma, v. Lapis irdèrualit. 

Az olvadt tömeg olalial kikent mintákba атак. _ Cu 
tartalmú Agböl is lehet tiszta pokolkövet elöállitni: ha a’ 
N05+Ag0 olvadéka ш részre osztatik; eggyik részböl az 
IAgO, K0 által товарищ; az ekkép nyert AgO az olvadék 
másik részéhez adatik, -mi által a’ CuO а’ hozzáadòtt AgO 
által lecsapalik, és az olvadék сваи tiszta N05+Ag0t tart 
felolvasztva, melly átszivárogtaiik és jegittelik. _ Vagy 
pedig: _a’ tisztátalan Agböl nyert só gyengén hevitletik _ ez 
által a’ NOM-C110 elbontatìk, a’ NDH-Ag() pedig hontatla 
núl marad, melly vizben ‘выпавших, és megönteiik. _ 
иду: a’ NOS-l-AgO olvadékàból szin Cu lemez által minden 
Ag szin állapotban lecsapatik. . 

Saja'lsa'gai. A’ jegedzett N05 -l-AgO szintelen táblákat ké 
lpez; az öntött pedig fehér , v. kevéssè szürkés, toll vastag 
ságú rudakat, mellyek a’ törési lapon sugáros -jegeozesek 
_ Orvosì haszonra а’ szürkés elébe шейх а’ fehèrnck, mi 
vel cz utóbbi töre'keny. - Szürkés szine onnét ered: hogy 
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részìnt készílèsénél nem eléggů zàratotl el а‘ világosságtól; ró 
521111 mivel az olvaszlás sokáig 1о1у1а11а1о11; -- mind két e 
selben kevés AgO színitletik. —- Íze égetö ásványos; az 
életmíives testeket feketére festi, vîlágosság гей hatása által 
megfeketedik; nagyobh höben elbomlik, N03, és 0 elillan, 52111 
Ag pedig visszamarad; ——- ё1е11у11111е16 testekkel, —- 1111111 111111 
den más N05as sòk — elpull‘ad; mirene'zve készítésénél ü 
gyeltessen: hegy szén, v. más testek belé ne essenek. Hogy 
kézzel jobban fogathassék: а’ rudak olvadt pecsételö viaszba 
márlaunak, es meghegyesítettnek. 

Fertezvc’nyez’. Cu, Pb, színitett Ag, és NDH-K0. Viz 
ben lökélletesen olvadjon -—- (3110, szín Ag --; olvadéka 16165 
leges NH3 által meg ne kéküljön -- CuO —. Nagyobb hönek 
kiléve, a’ N05nak egëszen el kell illanni, és tiszta színv 
Agnek viszszamaradni; ha sólömeg maradna hátra melly 
égvény módxja hat, N05+K0 volt benne. 

Kénsnvas eziìste'leg = Schwejèlsaures Sil 
beroa‘yd : Sul/hs argc/ations. Vjele: S03+Ag0. 

Kahn/:elö: ha Ag S0331 nagyobb hönek kitéteiik; v. 
11а N05+Ag0 , S03al v. S03+Na0el elbonlalik , mi által a' 
S03+Ag0 leválik. ‘ 

Fehér, vizben nehezen olvadó sòlömeget képez. 
Ezì'lStllillvag = Silbzrclon'rl, 0. Ног/25111165 'Z 

Clorelum argenti', v. Luna cornea. Vjele AgCl. y 
‚ А’ teŕmèszetben mint szarvezüst jö elö; és képelödìk 

'mindenkon ha Cl, és Ag, v: Ag0, v. AgOes só öszvejönnek; 
v. ha ClH, v. valamelly olvadó fémhalvag AgOel, v. vala 
melly Ag0es sóval érintetbe jö. — Íztelen , vizbe olvadhatlan, 
de tömény ClHba, nem külömben folyò NH’be, —— 561 meg 
felereszteltbe is olvadô fehér, túrós pikkelyes esapadókot ké 
pez,melly világosságon megbarnúl, elöbb violaàzínü, késöbb 
fekele lesz. ‚ 

вшыыищ; = Silberbromz'd, 0. Bromsillaer = 
Bromelum urgenti. — Vjcle: AgBr. 

Képelödik az AgCl múdjáru valamclly AgOes súuuk ol 
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vadó Вг1`6111п161116с5ар65а 611а1.— Fehèl‘ túrós csapadék -- 
melly 52611165 által sárgás lesz, 65 1116505565011 megfekete 
dik; --- vizbe, N05ba, 65 1111165 803116 nem, de tömèny BrH, Y 
65 ClHha olvad. -— Folyó tömény NHabe olvad, de feleresz 
1611116 116111 -- külömbsèg az AgCl, 651151161. 

Ezüstiblag = Sz‘lberjodz'd, 0. .Íodn'lber = .Íodetulll 
argenti. —- Vjelß: Agl. 

Képelödìk: ha `valamelly AgOes 56 111111, v. olvadól fé 
mekkel leosapatik. — Sárgásfehér, túrós csapadék, melly vi» 
16505565011 hamar megbarnúhNH’be nem olvad, -- külömb~ 
565 az Agi, 65 А5Вг161. 

Агапу - Gold - Апгит. 

Jele: Au. Parány száma 199. 
Elôjò‘m. 

_ Az Au meglehetös böven van elterjedveja’ tennészetben 
--- de nagy tömegbe 561101 sem jön elö _; 65 pedig v. ma 
gán fém állapotba; v. Snel, v. más fémekkel 616211116; 11611а_ 
8terükbe jegedzve, v. 116526116; 116111 külömben némelly vi» 
zek homokjába 15, mellyböl mosás által nyeretik ki; — ér 
ozeîböl pedig fonosorozás, vagy kiválasztás által 6111116 
(ik elö. 

Vegytz'sztaxágú Au készittetik: ha királyvìzbenì olva 
dékából olly testek által , mellyek nagy rokonsággal 11561 
161111611 az Ohez, mint p. o, S03-I-Fe0, S02, P603, stb, 16 
csapatik; ’s ezért azt állitják: hogy az Au mint 3ClH-l-Au 
0з van felolvadva,` 

Jellema’. Az Au egyedül azon 16111, melly sárga színnel 
bir; minden fémek között legnyújthatób úgy, hogy egy sze- _ 
mer Au 500 lábnyi hoszszú dróttá nyújtható; az Au lemez 
nek vastagsága ’/20„,0„„ újnyi , 1111161 25,000 1611162 6115 1652 
egy vonalt vastagságba; az aranyozott Ag dróton azonban 
még véknyab az Au bevonat. — Az Au lágy, mint az Pb, 
116111 6561156; а‘ legvéknyab 161116261116 zöld 52111116161161526; 
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ezen szintmutatja akker is: ha olvadekáhól szlnfâllapotba 
levállitva, a' világosság fele tartva nezetik. _ Fajsúlya: 19;_ 
feher izzásnál megolvad, es zöldes fenyt mutat, Sem közhö--` 
merseknel, sem feher izzásnál nem Onyül. Királyvizhe, es 
Se03ha` olvad; elvadeka aranysárga 5211111, es az eletmüves 
testeket hihorszinre festi, Cl, es olly testek _ mellyek C11 
fejtenek ki _ kepesek olvasztani az Aut. 

Minthogy az Au igen lágy, 's a’ helöle keszült edenyek 
használás által elkopnának; ezert az edenyek, _ es más eszf 
közök nem tiszta Anhól , hanem Au öntvenyhöl keszítettnek. 
Ha Agel ke'vertetik:V fehe’r, ha pedig Cuel öntetik meg: ve 
res karalirozásua/l mondatik. _ Az Au markâkra osztatik; 
minden marka 24 karatva oszlik el, es mondatik: 18 k.v.3 
számú; 13 k. v. 2 sz. es 7 karatos v. 1 számú aranynak , a 
mint t. i. 18 karat Aut, es 6 karat Agt, v. C_ut tart; v. 
13 karat Aut, es 11 karat Agt, v. Cut, ’sat. _ A’ magyar 
honi aranyok legkeveseb öntvenyt tartanak, ’s ezert leglìno 
mahbak; utánnuk következnek a’ hollandi aranyok. Legtöhh 
arannyal hövelkedik Amerika, es Azsia, ntannuk Europáha 
Magyar, es Erdelyhon. l 

Aréiees : дотации! =‹-0Д2‘у11и!ит aan', v. oxy 
rlum aurosum. _ Vjele: A110. l - 

Kesziil az AuClnak CaO, v. KOeli elbemlása által. _ 
Zöldes színů por, melly K0 lúgha AuOage, es szin Aunyává 
lik. Savakkal nem egyesül, . 

Al'éleg : Goldofvy'd : Üz‘ydum auricum. _ Vjele: 
AuO&quot;. ‘ 

Ke'rzilefmorla. Elöállitható az AuClsnak, v. 3C1H+Al1 
0311011 egetö egvenyekkeli elhentása által. _ Minthogy az 
AuO3 sok tekintetbe megegyezikI a’ femsavakkal, ennell‘ogva 
nagy resze az AuOanek mint a'rsaous so' van jelen. _ Tisz 
ta Au03 ennelfogva keszül: ha AnCl3 elvadeka MgOel pál 
litatìk; itt AuO3 , es Au03-|-Mg0 támad , mellyek mindketten 
olvadatlanúlfenekre szálnak; a’ csapadek jól kimesatik mind 
addig , mig a’ lefolyó vizhe ClH sárga szint többe nem okez; 
a’ maradek N03al pállitatik, _ melly a’ MgOt felolvaszlja _; 

v 
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а’ visszam'aradt A110a kimosatlk, és megszáriltatik — vilá 
goss‘ágtól ment helyen. Ш az AuO’ HOel van egyesiilve 

' mint ara'legm‘zagy = Hydras aurions. 
ига/дома. Az AuOß feketêsbarna, mint vizegy pedig 

geszt'enye szinii port képez, melly már + 100° hönél vizét 
elves‘zti, és megfeketedik; hö, és világosság мы könnyen 
szinittetik‘; ClHba könnyen, O savakba nehezen olvad, ’stöb 
bekböl viz által lecsapatik, -Aljakkal -föleg az égvényekkel 
--- oIly vegyeket képez, mellyekben sav helyét pótolja цехе}: 
közöu az AuO3-|-NHa könnyen eldurranó tulajdona végett 

’ legér'dekeseb. ` 
Tulajdonaz’, e's Ke’mszereí az ¿1405er so'hnalá. 
Az AuOses sók olvadékaiból FeOes sók, маты) fémek, 

sok állali, és növényi anyagok szín állapotú Aut vállitnak le. 
NH3 az AuCl’ küzönyös olvadékában sárga osnpadêkotv —- melly 
durrarany == K uallgold = Áui‘um detallan: -- ád; ugyan 
abban KO, v. COz-lrKO barna csapadékot okoznak ; SH bar 
nát; SnCl olvadéka pedig bíborszinüi —— mi megkülömböz 
tetö kémszere. 

Al'halvag = Gr/ldclorz'd :_: Cloralum aurícum. -1 
Vjele: AuCl’, ` 

Keívzz‘le'se. Ha Au királyvizben olvasztatik, olvadéka el 
pároltatik, — és pedig utoljára viz fiirdöben , — jegeczek nye 
retnek , mellyek sárgák, szétfolynak, és sárga folyadékot 
adnak, ’s AuOi‘böl, és ClHból állanak. —— Ellenben ha az 

 

-olvadèk addig pároltatlk el, mig sötétveres lesz, úgy kihül 
le ‘пап egy sölétveres jegeczes, ell‘olyó tömeggé mered, 
melly sötéiveres olvadékot ád, ’s AuClaból -- mellybe sem 
mi ClH ninos vegyülve -- áll; -— ezen sò ásvány ízů, élet 
müves также: biborszínre fest; és HObe, AeO-l-HObe, és 
AeObe olvad. 

Al'halvacs = Goldclorür = Cloretum aurosum. -- 

Vjele: Au Cl, 
Ha az AuCl3 olly hönél, mellynèl az Sn megömlik, hú 

zamosb ideig hevitletik, mig esak Clgöz kil'ejlik, nyeretik; 
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az AuCl. —- На jobban hevittetik, akkor az AnCla Clra, 
és szin Aura homlik el. у 

Az Anci’ sav miajdonnal bar, ès egyesmmáshalvagok 
kal, mellyek alj helyét pótolják ki; igy egyesül p. 0. K, Na, 
és NH‘lClal, és helles-halvago/:at képez; ezek шт mütenni 
a' következö. 

Arszikhalvag s: Goldclorí¢l~ Clar/»atrium = Clo 
retum aurz'co -1latrz°cum, V. Murz'at aurz’ca-natrz’cus. --- 
Vjele: AuCl3-l-NaCl-|-4aqu. 

Ke'azíte'se. Elöállithaló: ha 4 r. Au királyvizben llïelolvasz 
tatik, és gyenge hönél szárazlg elpároltatik; ekkor 1 t. NaCl 
adatik hozzá, az egész vizben olvasztatik, és gyenge elpàrlás 
ulán штык, v. szárazig elpároltatìk. 

Jellema’. Merü oszlopokat, v. narancs színů jegecztelen 
tömeget képez; undor ásvány izíi; légen könnyen nediil » 

&gt;a’fjegeczek azonban nem -; vizben olvad, AeO kihúzza az Au 
C131, és a’ NaClt visszahadja; а’ hört bibor szinre festi. -- ’ 
На vaujon а’ szükséges mennyiségů Au jelen van e? meg 
tudnì: ha a’ só nagyobb hönek kîtétetik, szin Au, és NaCl 
marad vîssza, mellyek a’ fönebbi arányba mint: 4Au, egy 
NaCl legyenek jelen. 

1*`ert¢:ve'uyei. Fertezvelehet ClHal, ha kevéssé района 
um el, — ekkor légen nedül _; sok NaClal, ezt A00 ál 
tal megtudni; -- Ca0el, és Fe’Clsal, ekkor ClHha тональ 
va СГуК’е! kémleltetik. 

Éreny -- Platin ~ Platinum. 
Jele: Pt. Parányszáma: 99. 
Eloffölle. ‘ 
Az Pt magán állapotba, és más fémekkel egyesülve jön 

elö, ezen fémek: lr, Rh, Pd, 0s, Fe, Cu, Hg, és Au; 
nagy mennyisègbe jô elö Amerikába, mèg nagyobbal orosz~ 
honba az Ural hegyck tövén. 
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Elâálh'lám. ` 
A' nyers Pt az Pt штата homoknak mosàsa (та! nye 

тетя; ez a’ követö fémektöl következökép választatik el: fel 
olvasztatik t. i. királyvizbení pállitás által az Au, Hg, Cu, 
és Fe; а’ visszamaradt Pt immár tömény királyvizben nagyobb 
hönél olvasztatik fel, a’ közönyös olvadék vizzel feleresztve 
NH4C1 olvadékkal lecsapatik, és a’ штат PtCl’-|-NH4CI éget 
так, mi által NH‘ìCl és Clgöz elillan, szin Pt pedig mint li 
kalsos szürke tömeg visszamarad, melly: e'renylaplo’uul: = 
Blauwe/Bumm -- neveztetik. Ezen tapló vizzelmegnedvesítve, 
egy sajlòba jól öszvenyomatik, a’ visszamaradt tömeg erös 
вен izzítatik, és még izzón kalapács ütés által össze forrasz 
так; az összeforrasztott Pt darabok tetszés szerént edények 
ké , v. más eszközökké kovácsolhatók. 

Ezen tömött, pörölyözhetö fém tömegen ‚ és az Pt taplón 
kivül még mint igen finomúl elosztott por nyerhetö az Pt; 
melly por: ‘делу/Идёт‘: Шипы-сам’; -—— neveztelik. — ’ 
Az Pt fekete készül: ha PtClz forró tömény K0 lúgba olvasz 
так, és ezen olvadékba egy életmüves test;ìp. o. lang, ozu 
kor, v. Cr203 adatik, ekkor а’ színitett Ptlmìnt igen fìnom 
fekete por kiválík , melly szorgalmatosan kiédeztetik. 

Sajátságaz’. ‚ 
Az Pt fehér , szürkébe átmenö szinü; igen nyújlható, és 

meglehetös Иду; fajsúlya: 21; meglehetös fényü , nem önt 
hetö máskèp, mint a' durrgöz lángjáha, de fehér izzâsnál 
forraszthatò; légen nem vállozik, semmi sav ‚ egyedül a’ ki 
rályviz, és Cl olvasztja fel, -- e’ végett olly igen alkalmas 
vegytani készületekre. — Az Pt edények használalánál kö 
vetkezökre kell ügyelni: közvetlenül szén közé nem szabad 
öket helyeznì, továbbá könnyen olvadó fémek, p. o. Zul, Pb, 
v. olly keverékek, mellyekböl izzás által ezen fémek займем 
nek, nem külömben Cl, I, Br , P, S,. v. azok vegyei ne 
olvasztassanak bennök. -— N05-|-KO, és' égetö K0 megrágw 
‚Ш: az Pt edényeket. 

Az Р: tapló, 's az Pt fe-kele azon tulajdonnal birnak: 
hogy дате: tömítenek; ennélfogva göznemü шашек cgyedülì 
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èrlnlés által 15 egyesülnek az olvasztott Ptel; p. о. а‘ Döberei 
nerféle 'gyúkészületbey ekkóp változik a’ horlàng Aldehyd-A 
ra, Acetom'a, és Ara.. 

Az Pt két arányba egyesiil az Oel, ’s képez vele: в? 
e'lectet = Platinoxydul = РЮ; — és e're’leget': Platin 
oxyd = PlOz; Clal Szinte: e'růalvacsot = ритмами 
= Р1С1; és e'rñalvagot = I’Íaliuclorz'd == Р1С12. 

Valamint az РЮ, és РЮ’, úgy az PtCl, ès PtCl2 ha 
sonló módon késziilnek , mint az Au megfelelö vegyei. 

Tully'domu', её Ke'mszqrez' az Ptûzes so’knak. 
Az PtO’es sók savanyú olvadékába SH fekete esapa 

dékot -- PtS2t, -— melly SH-|-NH3be noha nehezen ol 
vad --- képez. -- KCl, és NH4C1 sárga osapadékokat 01102 
nak, -— Р1СР+КС1, és PlCl2-|-NH4CL Nagyobb hönek 111111 
ve, az elsö 52111 Р11, és KClt; az utóbbi tiszta 52111 Р11 hágy 
vissza. Az PtCl2 olvad langba, a' PtNH4Cl3 nem. — Továb 
bá a’ leglöbb nemtelen fémek által szin állapotba esapatìk le 
az Pt. 

Dárdany - $111е5531а112 — Sti bium. 
Jele: Sb. Parányszáma: 129. 
A’ Sb is azon testekhez tartozik , mellyekröl kétségeske 

diink, ha valljon a’ fémek, ‘цвет fémek osztályába Sorol 
juke? --- Ha physikai tulajdonait tekintjük, akkor nem talá 
lunk akadályt, fémnek mondani azt; ellenben ha vegyegye 
süléseit szemléljük: akker а’ AS, és P családjához kelletik 
sorolnunk. 

Elójötte. Magán állapotba csak gyéren, többnyire más 
fémekkel egyesülve, leggyakrabban Snel ércziilve jö elö. 

Elá'líllz'lása. e 
A’ szin Sb készül: ha nyers dárdany: SbS3 Feal meg 

öntetik; itt a’ S szabad lesz, és а’ Feal egyesül, a’ szin Sb 
pedig kiválik. -- De minthogy az 111 képelödött FeS nagy hö 
mérséket kiván olvaszlásához, továbbá :nivelhogy a’ képült 
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FeS osaknem ugyanazon fajsúllyal bir, mint a' szin Sb, 
мы ez utóbbi nehezen vállhatik ki; ez okbòl adatik hozzá 
NaS, v. S03+Na0, ès szén; _ ez által egy könnyebben 
önthetö, és folyó, ’s Тата; könnyeb sallak nyeretik, melly 
böl a’ szin Sb igen könnyen kìválik. _ Mivel az ekkép nyert 
Sb gyakran Asel, Feal, Cnel, és Pbal van (теле, szük 
sèges ezen tisztátlanságaitól megszabaditani; ez történik: ha 
16 r. a’ штамп Sbòl 1 r. SbSßel, és 2 r. C02+Na0el egy 
óra hosszáig olvasztatik; másod izbe 1'1/2 r. C02+Na0el, és 
harmad izbe 1 r. C02-|-Na0el, mindenkor egy óráig olvaszla 
tik. _ Ezen tisztítása a’ Sbnak azon alapszik: hogy a’ Sbt 
fertezö fémek nagyobb rokonsággal viseltetlnek a’ Shez, és 
Ohez, minta’ Sb maga; ezért a’ hozzáadolt SbS3 Sjévelegye 
siilnek, és a’ C02-|-Na0el sallakot képeznek. _ Ezen&gt; mun 
kálat által azonban az Pbtól nem szabadítható meg, так 
egyediil nedves uton választhatò el, _ t. i. N05bani felol 
vasztás által. ’ ' 

Jellemez'. 

A’ szin Sb ezüstfehér szinii , erös fényü, jegeczes leme 
zcs törésů; fajsúlya 6,8; igen kemêny, és mereven; gyen 
ge veres izzásnál megömlik, nagyobb höhen elillan; ha nyilt 
edényekben öntetik meg, akker gözei SbOagé égnek _ melly 
részìnt fehér füstöt, részint hálóforma fehér legeczes kiite 
get képez. _ ClH, feleresztett S03, és hideg tömény S03 
nem hatnak rea; forró tömény S03ba S02 kìl‘ejlése köztt 
S03+Sb0zgé változik; _ N05 majd éleggé ‚ majd _ a’ sav 
töménysége, és a' hömérsék kiilömbsége szerént- a’ felsöbb 
élenyülés fokaira _1. i. Sb04vá, v. S05vá _ változtatja, a' 
savba azonban semmi sem olvad fel belöle. Ezen tulajdonán 
a’ Sbnak _ hogy t. i. N05ba Onyül, de fel nem olvad _ 
alapszik fel födözése az ö fertezvényeinek, mivel mind ezek 
olvadnak N05ha. _ Ha мы а’ feleresztett folyadékhoz SH 
adatik, csapadékokat képez, mellyek ezen ltestek jelenlétérev 
mutatlnak. _ Továbhá az As könnyen felfödözhetö a’ forŕasz 
csö által, mivel a’ Sb gözeì szagtalanok, ellenben ha As 
van jelen, foghagyma szagúak. Mellyik a’ többi fertezvények 
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közül ‘еды: jelen, megtudjuk a’ minden férnnek ваш kém 
szereivel. 

A’ Sb külömbféle fém-öntvényekhez használtalik. Így 
adatik az Pbhoz, és ezen öntvényböl készülnek а’ könyw 
nyomtatò betlik, mivel Pból egyedül lágyak leune'uek, és 
Плата!‘ elkopnának. ` 

Бай-«Юнг; = Spz‘essglanz- o. Anlz'monoaïgd = 0mg 
дат slz'bz'eum. --- Vjele: SbOg. 

Ke'szile'se. Kès'zül: ha szín Sh gyengén befedelt tegelv 
ben hevittellk, mi állal a’ Sb SbOagé èg~melly azonhan kevés 
Sb04t is tart, — а’ kífejlö S1303 felfogalik; v. ha 1 r. Sb 4 
r. Мода! pálliiatik mind addig, mig csak NO3 fejlödik ki; 
-— ha több N05 vétetîk, úgyI egyszersmind 5h04 is képelöd 
ne, --' а’ képiilt SbOa kiédeztetik; ---- v. ha ¿(qurolhpor 
СОН-МЮ olvadékával I pállitalik. 

Tuhgdonaì. Nedves топ kêszítve, iz, és szagtalan port 
képez, melly vizbe kevéssé olvad. ЕМ edényekbe пейте 
fellengül; leg hozzájárúltánál SbO4vá Onyül. — A’ SlJO;y еще 
sül Savakkal -- а’ ЫОы kivéve, -- ésgaljakkal is; ’s ezért 
mint savnak, mint aljnak tekinthelö. -- Szénnel hevilve igen 
könnyen „штык. -- SbSael öszveolvaszlható a’nélkiil, Ногу 
bomláSt Szenvedlle, ¿S e’leuyke'necsut = oz'ysulfuretum ké 
pez. --- Olly készitményeL'mellyek Oké/went папаши‘, hár 
man vannak, azonbau mivel а’ ЗЬО‘пеК arányos mennyisége 
a’ SbSahez ‘Штаб, ennélfogva ezen vegyek jelek мы ki 
sem tehetök. Illyen Oke'neec.- a’ 
_ Dârdüveg = Spùssglanzglal :s: Vz'trum autel 
матч. 

Késziil: ha dárdhamú SbS’el öszeolvaszlatik, és тёп 
tetik. -— A’ мамам tömeg hyaeinthveres мать üveget ké 
pez, melly ClHba és ._T-ba csekèly maradék vísszahagyása 
menen felolvadjon. _ Ан; зьозьы, és sbsshögmeri a? sbo4 
a’ SbS3 által Sb03gé változott. 

A’ Sbüveg щит а’ hántató borkö, és a’ SbCl3 készité 
sére használtatott. . 

Dárdmáj = Spíessglanzleber = Hepar anlz'mom'í. 
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. Kefszz'te'te. Elöállittatik: ha hasonló r. S1183, és N05+K0 
elegyítettnek, és а’ kßvel‘ék egy vas mozsárba részenként el-~ 
pulfasztatik. —- Minthogy készitéséhez csak kevés ИОН-КО 
vétetik, tehát csak egy része a’ Sbnak változik Sb03gé. `--- 
Az egész májszl'nü tömeg áll tehát: Sb03bôl, SbSsböl, S03 
-l-KOböl, és KSböl. -- На а’ Sbmáj vizzel kiédeztetik , visz 
Szamarad‘: a’ 

Dàrdsáfrány = Spz'esglanzwjì'an = Crocus an 
tz’mom'z'. \ 

` Ezen kiédezésnél a’ vizben felolvad: a’ S03-|-K0, ës KS; 
vissza pedig. marad: а’ 8h03 és SbSa tehát Okénecs. ---- Az 
auslriaì gyógyszerlár azéri Мышей: hogy a’ bclöle ké'szült 
Sb készitmények tiszták legyenek. 

Dál'dacssav = Аи’г'нюпфи Säure = Acidum 
slz'bz’osum. — Vjelei 5h04. 

Elò'a’h'ltatz‘k: ha S1103 v. 5h05 nagyobb hönek `téton- 
nek ki; — ez által az elsö felvesz, az utolsó pedig elveszt 
egy par. Ot. -— Nyerhertö még: ha irész SbSJ 2 r. N05+K0el 
kevertelik, és részenkénl elpuífasztatik. Minthogy itt töbh N05 ‚ ` 
+К0 vétetik, tehál minden Sb Sb04vá; а’ S pedig S03vá 
Onyül, ’s mind két sav a’ KOel egyesiil. — Az elpuffadt tö 
meg ennélfogva tart Sb04+KOt, és S03+K0L На ezen só 
vizzel kimosatik, felolvad a’~ SGH-K0, a’ Sb04-l-K0 pedig 
olvadallanúl visszamarad. - Mint fönebb emlitetett, a’ ‘111111 
Íuunuis Sb04bòl áll. 

Dàrdllamń = Spz'esglanzascÍ/e = Cini: antimonia'. 
Ez készül: ha SbS3 nyilt tégelybe gyengén hevittetik. 

-- A’ hevítés folyvásti kavarás köztt mind addig folytattatik» 
mig a’ SbS3 szürke porrà változott. --- All: SbOaböl, és 
SbU4bÓl. . 

Tulnjdanaz’ a’ Sb04nak. A’ Sb04 fehér port képez, melly he 
‘те sárga lesz; nem illó, szénnel nehezen szím’thetö. Al 
jakkal képezi: а’ da'rdacssava: xo'ńat = А’Щшопфв-В'а’яе 
= Salía stz'bz‘osa. v. Stz’bz'z'tes -,- mellyek erössebb savak ál 
tal elbontatmak; -- ClH felolvasztja а’ Sb04t, de а’ közö 
uyös olvadék viz által elbonlatik. 
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Důl'dßův :L- Anlz'momâ'ure = Acidum slibícum. --- 

Vjele: 8h05. _ n 
Keëzz'te’se. Elöállittatìk: ha 1r. SbS3 , 4r. ИОН-КОМ 

kevertetik, és elpuffasztatik. --A’ ИОН-КО nagy mennyisége 
által mind a' S S03vá, mind а’ Sb Sb05vá változik, ’s mind 
keuö a’ KOel egyesül; úgy hogy az elpuiïasztott tömegbe 
SGH-K0, és Sb05+KO van jelen. —- На ez forró vizzel т 
mellyhez keves/S03 adatott -- kilúgoztatik,úgy az olvadèkba 
S03-|-K0 van felolvadva, és Sb05--|-H0 visszamarad; ha ez 
gyengén hevìttetik — külömben а’ Sb05 , Sb04vá változik --- 
eiveszti vizét, ès 8h05 шага‘! vissza. - А’ 8h05 továhbá úgy 
is készithetö: ha Sb fölösleg N05a1 pállitatik, és a’ folya-l 
dek а’ N05 eltávoztatása végett gyengén hevitletik. 

Tulujdouuaz’. A' Sb05-|-HO enyhe, fehér; а’ ville-_ 
len sav pedig sárga, vizben olvadhatlan port kepez. lzzásnál 
1раг. Ot elereszt, es Sb04vá 'változik. ‘[Ègvényekkel adja: a” 
(Индии: :dÃ-ut == Aulz'momaure Salze :I Salz'a ‘Идёт, 
v. „штам- ---,~ mellyek közůl a’ Sb05-l-KO vizben olvadó, a' 
Sb05+Na0 pedig vizben olvadhatlan; e’ végböl а’ SbOä-l-KO 
kèmszerül szolgál a’ NaO felfödözésére. 

Izzaszlo' dárdauy = Scllweìsslrez'bendes Spíeuglanz = 
Á/¿tz'mom'um diapńoretícum. ` 

Ez vizzel kiédezve: Àz’mosolt =—_. ablatum --- ki nem é 
dezve pedig: motallan шт“; da’rdanynak = шт abla 
шт neveztetett hajdan, és míitermi készitmény vala. Minthogy 
itt csak 3r. NOVI-K0 vétetett, a’ Sb egy része SbOsvá, más 
resze pedig csak Sb04vá Onyül; ’s igy az elpuiiadt tömegbe 
S03+K0 mellett mind Sb04as, mind SbOßas K0 van jelen; 
a’ kiédezés által többnyire а’ sOa-l-KO olvad, а’ Sb04as, 
es Sb05-l-K0 visszamarad. 

Tnlujdanaz', е? Ke'mszereí и’ dárde'leges .rá/mak. 
A’ nem igen számos Sbûages sók szintelenek,&gt; vizben 

részint olvadók, részint nem; ásvány izüek, és hányásra in 
gerlök. Vizbeni olvadásukkor elbomlanak -— mint sok más fémek 
sói -- savanyú olvadóra, és aljas olvadatlanra. Ennélfogva 
olvadékaik töbnyire savanyuak, és sav hatásuak. —— Minden 
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olvadhallan SbOaes sôk ClHba olvadnak; igy az Algarolh por 
is, -— ez által külömbözik a’ Sb а’ Bitöl; -- továbbá a’ SbS’, 
olvad ClHba, a’ ASS, nem; a’ SbSa Sli-lßNlli‘her felolvad , de 
tiszta Ml’be nem , ’s ez àltal 1511161 a’ Aslñl kiilömbözik. 

SH a’ Sb03es sok savanyń olvadékaiba narancs színü esa 
padékot — SbS’t -- okoz, ezen csapadék SH-l-NH’be olvad, 

.NHabo pedig nem, ’s ez által 'kiilömbözik а’ А58’1б1. «- K0 
fehér esapadékot ád, melly azonban fölösleges leesapó szer 
be ismét olvad -Sb0‘. -- A’ közönyös SbCl3 sok vizben 61 
bomlik еду vizben olvadó savanyúra, 65 egy olvadatlan al 
jasra melly leesik; ezen esapadék Íba 65 ClHba olvad, ’s ’ 
ez által a’ Bi hasonló csapadèkától külömbözik. --- Fe, 65 Zn ‚ 
52111 állapotba csapják le а’ Sbt olvadékaiból; azonban ha az 
olvadék sok szabad savat tart , úgy szin Zn hozzáadásával 
ShHa göz fejlödik ki, melly meggyújtva éppen úgy, 1111111 а’ 
ASH3 еду közel tarlolt poroellánon fem tükröt képez, melly~ 
nek kiilömbsége a’ As tükörtöl а’ Asnél elö van adva. 

Dàrdkénecs, nyers din-dany, v. dàrdal-u 
kéllees == Auh'nmnsu/für = 512611411”: layposlz‘biomm . 
Sh'bz'um, v. Antimo/dum crudum. —— Vjele: S1183. ` 

Elofiò'tle. Ez а’ leggyakrabban elöi'orduló 5116102; de igen 
ritkán 'jö tisztán, többnyire Asel ferlezve elô,leg1isztább 
találtatik honunk Gömör megyéjében Rozsnyó mellett, 62 
ninos Asel ferlezve. — Ezen ércz bányászilag ásatik ki, 
érezeitöl 1е11е11’15681ёг meg,r szabadiitatik, ’s azután kiolvasztaa 
tik; ezen kiolvasztás fazékokba történik; az ércz t. i. еду 
lyukacsos feneků fazékba tètetik, ’s ez fenekével egymás, 
а’ fóldbe ásott fazékba helyeztetik; ekképp több sor fazékak ösz 
veállitatnak, 65 a’ bennök lévö érez tiiz általmegolvasztalik; 
ez által а’ SbSa megolvad, és a’ lynkacsos fenéken le. 
foly az also fazékba, az idegen é’rczek pedig visszama 
radnak. 

Jellema'. A’ S‘bS’ a’ kereskedésbe tompa kúpokba jö elö; 
kiviilröl majd egészen fekete, sugáros törésü, fémfényü vas 
szén szinü, nagyon festö; hönek kitév'e inînd а’ S, mind a’ 
Sb Onyülnek; az elsö SOgvá melly elillau, ё- az utóbbi pe 



209 

dig Sb04vá,_ v. dárdñamuvá._0lvad ClHban, hol SH, ès SbCl3 
képelödik; _ olvad továbbá forró tömény K0 v. Na0 lúgban miß 
állal mind ВЫ; testek elbomlanak,Sb03képelödik t. i. és KS; az 
elsö felolvad az utóbbiban _ 3I\Í(),SbS3 = 8h03, 3K8. _ На 
ezen olvadékban az alkalrészek az elöadott arányban vannak 
jelen, úgy valamelly sav hozzáadása által SbS3-|-H0 levá 
ИК, `az olvadékban a’ K0es só штаб, és semmi SH sav 
nem fejlödik ki '_ 3K8, S1103, 3S03+H0 = 3S03+3K0, 
SbS3+H0. --- AZ ekkép leCSapOit 5h53: e'leglelell e'rczÀer 
meme/1 = Oxyd/&quot;mier Kermex _ hivatik. 

Fertezve’ugez'. A’ SbS3 fertezvényei úgy kémleltetnek: 
_hogy ClHban felolvasztatik- mellyben a’ ASS3 nem olvad, _ 
és tudvalevö módon szinittetik; más fém fertezvények a’ 
szin Sbnál elöadott módszerént kémleltetnek. 
l Él'czkermes = .liliueral/aermes: Kermes minerale 

Elá’dllillatz'l: .° ha feleresztett K0 , v. 1\'a0 olvadékban 
tìnsm porra ‘бы nyers SbS‘`x egy óráig fözetik; a’ forró át 
szivárogtatott folyadékból kihiiltekor veresbarna por “ШК ki, 
melly forró vizzel kiédeztetik, es megszárittatik; ez meg 
s‘záritva, és porrà dörzsölve a’ kivánt készitményt teszi. A' 
мыши lúgban me'g 2_3 szor fözethetik új mennyiségů SbS&quot;, 
és kihülésénél új mennyiségü kermes nyeretik. _ Szép kè 

y szitmény nyerhetö; ha a’ hevenyen lecsapolt, élegtöl szabad 
kermes forró C02-I- Na0 olvadékában olvasztatik; ebböl ki 
hülte ulán hasonlóúl kermes válik ki; ’s ezen munkálat új 
mennyiségü kermessel ugyanazon lúgban meg 2_3szor tür 
ténhel. ` 

На БЬО3 ТГЪап olvasztatik, és SHval lecsapatik , narancs 
szinii esapadék támad, melly НО! tart _ SbS3-|-H0_; ha 
a’ viz'kiüzetik, kermes színü lesz; _ továbbá ha közön--' 
séges fekete SbS3 иди csöben megömlesztetik, és vìzbe vette 
tik, kermes válik le. 

Égetö, v. C02as égvényeknek a’ SbS’re váló reáha 
‘два anal az utóbbi elbomlik; KS, v. МВ támad, melly 
Sb03t, és SbS3t tart felolvasztva, egy rész Sb03 pedig a’ 
СОН-Маты olvasztatik fel; de ez csak melegben maradhat 

14 
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felolvadva, kihiiltével a’ SbSfx kiv'álik,I melly Нины több Sb 
031 tart, minèl több izhen olvasztatolt fel й} mennyiségü SbSs 
а’ letöltött lúgban; -- a’ visszamaradt lúg NaSt (ат! —- melly 
ben Ещё: SbS3 van olvadva -tehát SbSs-l-BNaSt; továbbá 
vSbOat felolvadva C02+Na0ben.- Minthogy a’ fözés ide 
jétöl, a’ На‘) olvadékának töménységétöl, az át’szivárogtatás 
idejètöl, ès az olvadék ismétlésétöl а’ SbOanek a’ készitmény 
bei kisebb; v. nagyohb mennyiségü jelenléie‘ függ; ez'ért a’ 
а’ kermes váltözö alkatású, és bizonytalan hatású; ’s ez okhól 
szorossan a’ gyógyszertár rendelése követtess'en.- Воду 
a' kermesben 8h03 van, а’ góresö mulatja meg, melly áltai 
Íehér jegeczek а’ 81903161, és SbS‘l tekéeskék látszatnak. 
Mennyiségét megtndhatni: ha'Íban pállitatik, ebhen :l’Sb03` еще“ 
dül olvad; ha immár ezen olvadékba SH tölietik , ShS3 leválik. 

Dárdkéneg, dàrdötödke'ueg v. aranykén 
:_: Aulz'moupersul/id, 0. Golllscůwefel = Sulfidum :tibi 
cum, Sul/in’ slibz'ulum auraulz'ueum o. Sul/hr auralum ап 
lz'monz'í. -- Vjelß: 5h55. ' 
» Keívzile’se. Képelödik: ha vallamelly Sb05as só SHal le-&quot; 
esapatik. — Állandó alkaiású nyeretik; ha SbSs-i-NaS Чан‘ 
1ате11у sav által lecsapalik. -- Ezen úgy nevezett Srs/:lippe 
so’ áll: SbS5+3NaS-|-l2H0böl; sav hozáadása által immár 
SH, és'NaOes sò képelödik, а’ 5Ь55 pedig leesik. 

Schlippe só, v. iegedzel‘t (lu'rdke'usavas szz'Ã-Ã‘e'neg 1‘ 
¿Intimo/:perm¿fìd-Nalrz'um, 0. Se/lh'ppe’s Salí: = Sulfosh'é 
Ilias xulfbnatrz'cus cum aqua, Sal sclllz'ppez', v. Sub‘ìlremm&quot; 
slz'biz', el шип‘! cum agua. ‘ 

Eló'állilfísa. Mind száraz , mind nedves ‘поп ыаатшаиз. 
Sza'raz wlan készülî ha S03 -I-NaO, Sbs&quot;, és С 1116301 
vasztatik, az olvadt tömeg S hozzáadása köztt ‘так, el 
pároltatik, és jegittetik. llt а’ S03-|-Na0 a’ C által NaSgé 
szinittelik, melly а’ 8Ъ83е1 egyesül; а’ hozzaádolt S а’ SbS’t 

_ 8Ь555ё változtatja, meily а’ NaSel egyesülve mint só ki-I 
jegedzik. 

Nedves „ton készülhet: ha SbS’, és S, NaO lúgban fel-i 
olvasztatik, az olvadék áiszivárogtalik, és jegittetik. --- 
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-Ezen kész'itésnél mindeg képelödik Sb05+Na0, melly --~ 
minthogy olvadhatlan —— VlSZSZamal‘ad, а’ folyadékban pedig` 
NaS, és SbS5 van felolvadva. 

88118”, 18 Nao, 16 s == 3(Sh05`-l-Na0)5, (sbs.+ 
BMS). 

De mintliogy az austrriai gyógyszerlâŕ nem rendeli a’ 
` 868311011, és Snek 1\'a0beni olvadékát jegitteni, továbbá mintd 

hogy több S adatik hozzá, hogy sem az egyszerü NaS ké 
pelödéséhez szükséges lexme , tehát többnyire NaSa' képelö 
dik, melly savakkal elbontva, SHt, és levált St ád. és ezen 
8 а2 eg'yszerre lecsapott SbSäel egyesül. --- Hogy pedig csakd 
ùgyan szabad St tart, megtudjuk: ha t. i.a’x készitmény zárt 
edényekben nagyobb hönek kitétetik, а’ S elillan és а’ 8118’ 
visszamarad; v. ha tömény ClHbam- felolvasztatik, ůg'y a’ SbSs 
felolvad, a’ szabad S pedig visszamarad. — A’ csapadék jól 
kiédeztessék, és hirleleli szárittassék meg. 

таит: а’ 81)85шА. Több, kevesbhé narancs színü,Í 
enyhe, iz, és szagtalan por. Légen пейте Onyül mind а’ 
Sb, mind а’ 8; zárl edényekben fellengül S, és fekete SbSa 
visszßimarad.` Hideg vizben nem változik; forró által 1652 
nyire elbomlik. K0, és NaO lúgban, és NHiben tökélle» 
tes’eń olvadjon - ‘фирм —;` Pt táblán erössen hevitve 
tökélleteseu elillanjon,kü1ö`mben földes reszeket —— АЬОМ 
Mg_0t, és 81031 -— tart, ezeketkémszereì födözik fel. 

Di'ïl‘dhalvacs v. dárdanyvaj = A/llz'mollclo 
für, o. Sjn'essglunzbutler = Cloretum slz'bz'cum, María: 
slz'bz'z', v. Butyrum antz'mom'z'.--Vjele SbGla. 

Kelrzz’teke. Az austriai gyógyszertár szerént készül: ha 
Sbsáfrány &gt;száraz konyhasóval keverve, egy görvegben 805 
al leöntetik, és gyenge hönél iepárlás alá имени. -- A' 
S0,~,nak a’ NaClra valò reáhatása által H0 elbomlik; `Onye 
a’ NaCl Navel NaOt, ez pedig а’ SOaval S03+Na0t képez; 
a’H0nek Hnye részint a’ Snel SHvá, részînt a’ Sb03 0velH0- 
2è, а’ c1 pedig а’ Sbal shclßgá egyesül. 

Viztelen készül: ha 10r. HgCl 4r. SbSael lepároltatik, 
1101 811С13, és BHg'S lámad. —— А’ HgCl, SbS3 helyett szin 

` ’ 14° 
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Sbal is lepároltathalìk. — Minthogy a’ ShCl’ a’ görveg. 
nyakába tömíil, ezèrl izzó szénnel leolvasztatik ‚ hogy bé ne 
(мёда а’ görveg nyakát. 

Jellema'. Tiszta állapotban vizszim'i, de--dñ FezClßtól -‚ 
löbbnyire sárgás 5211111, olaj töménységü folya'dék, melly 
legen füldokló füstöket ei'eget; igen erös, égetö ízů ’s az :il-&gt; 
'lati életmíivekre égetön hat. —— VÍZZCÍ keverve elbomli'k al-y 
jas SbClgra 65 ClH+SbCl3ra; ez utöbbi felolvad, az elsö 
pedig olvadatlan fehér por képiben leesik; ezen por az 11531 
118782611: A/garolh por: Alyarotlzpulver = Pulvz’: Alga-J 
roth', —— melly hajdan 'millenni voit. ì 

Fertezve'nyeí. Legközönségesebb а’ Fe — a’ Sbsál`-- 
ránylól, v. a’ `NaCltól7 -- ezt sa'lrgaA szine, és kemszereí 
mutalják meg. ---&gt;- Jóságának jele az: ha hevitve egeszen el-- 
elillan; 65 vizbeni olvadéka sok Algarolh por! vállit le. На 
ЗЬЗ3 ClHban olvasztalik, SbCl“, és SSH támad, mallette a’ 
ASS3 nem olvad.` 

Borkösavas dárdhaméleg, v. hńntatú‘ Bol' 
köz: Wez'mlcz'nsaure: Aulz'mouoz'yd-Kali, 0. Brecůweí»-` 

l slez'n = Tarifas Íiah'co-slz'bz'cus , Kalium orydalum шить 
cum slz'bz'alum, Turlams stz'bz'atus, v. етеи'сиь -Yjele: 
(i +K03+çî-|-sb0a3+2no~ v. Т‚ко,5ь03‚_2н0. 

Keíezite’œ. A’ gyógyszertàr szerént készül: ha egiy'enlíi 
r. _Sbsáfrány 65 horkö -porrá törve, 65 р6рр6 keverve, me 
leg helyen pállitásba .hagyatik &quot;З napig; azután az egesz 
wmeg wbb 1211611 ,jói kifömk vizzel, а201-ча11611 elpároltatik, ‘65 
jegllitelik. —- Készülhet továbbá :fi-ha Sb03I 2î+K0el pálli 
tatik, vizben felolvasztatik, 65 yélpálrolva jegittetik. 

Tula/'donna'. Fényes, fehér oszlopokat kepez; szagtalan, 
mlajdon, elöbb gyengén édeses, késöbb szúrós, 65 ‘hán'tató 
ásvány izü; 13r. hideg, 65 21. meleg viz-ben olvad, de lang 
han nem. Nag-yabb höhen elöször jegedzés’vizétereszti el, 
azntán lökèlletesen elbomlik. ’ _ 

Есть/идти’. Fe — а2 edényeklöl, --- ezt kémszerei 
födözìk fel; -- egyszerii î+K0el, ezt megludnì arról, hogy 
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nyirkúl, és 2r. hideg viz, és A8f. tömény Ãbani olvadásakor 
2‘T+Ko ‘шик. _ 'i+caoe1, ekkor vizbem olvadéka i1 
ledéket okoz. — АзОза1, ha а’ Sbsáfrány azt ъагюц vol 
na; ekkor izzó szénre vettelve ioghagyma szagol orcget, és 
kémszereivel штатив. ` 

-9-—‹—————— 
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llarmadik Czikk. 

A’ nem mll'ítermi fémekró’l, ’s vegyeiri'íl, 

Lavany ,- Lithium, 

Jele: L. Parányszáma. 6. 
A’ L H. Davy által 1S18han a’- galvánoszlop segitsègé-g 

vel állittatott elö a’ шагом‘; -- külsö tekintetre a’ Nahez 
nagyon hasonló , igen könnyen 0iil, ès adja: a’ мышц 

Lavéleg = Lilhz'umoxyd, Q. Lz'tńíon = Üxydam 
lil/iii. _ Vjele: L0. 

Ezen égvény eddigelé esak gyéren találtatik az ásvány: 
Qrszágban, különösen a' штаммы, Lepz'dolz‘tkban, Ambig 
_qanz‘llahamA és Apyrz‘tliban; továbbá a’ Carlsbadz‘, és más ais-h 
vány vizekben is. _Ásványokbani jelenléte a’ veres láng által 
_’- mellyet forrasz csö elött М _ födöztetik fel, föleg ha 
egy _ CaFlból, és 2S03+K0böl álló _keverékkel Ветви 
nek. _ A’ L0 az átmenetet teszi az égvényektöl, az égvé-- 
nyes földekhez. _ A’ lavélegvizegy = ЬО+НО _ (Юг-1101161 
Ca0 által úgy készül, mint a' K0+H0 C02-|-K0böl. _ Ez 
megöntött állapotban egy fehér átlátszòtömeget kêpez ;‘ könyf 
nyen önlhetö , nem illó, erös égvény izi'l és hatású , es 
égetö _ Pt tégelyeket meg rág. _ Légen el nem folyik, viz 
lben olvad , de nehezebhen mint a’ K0 , és M10-H10. _ A’ 
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L0 Savakkal adja: a’ luve'leges so’laat _: Litho/nuire` = Sœ 
lz'a lz'l/u'ea. --- A' lave'lcges so'k szl'ulelenek, vizben mllld 0l-' 
vadnak; mindazáltal а’ C02as, és -P05-FLO nehezen опа 
do'k, ezért a’ L0 olvadó tömény egyesiilései C02vas, és 
POsvas sókkal esapadékokat adnak. -ï, és PLCP olvadéka 
nem adnak velök olly nehezen olvadó vegyeket, mint a’ KOes 
sókkal. _ А’ LOes sók langbani olvadéka meggyújiva, ы 
bor színnel ég. Ezen sók _valamînt a’ K0, ès NaOes sók -' 
lüzállók , ha a' sav nem szenved bomlást. 

ÍiénslavasiV lavéleg = Sehwefèlsaures Lz'lńzl'on :1 
Sul/'us Штат‘. — Vjelßî S03+L0. 

Nyeretik: ha 7 r. kiédezett Lepidolilh 2r.viztelen SOH 
FeOel lágyulásig izziialik. Kilúgzás utàn az olvadék $031 
LOL tart kevés A120301, FezOiel, és Mn’Oßel eggyüit. — Az 
olvadék SH-l-NH‘eli lecsapása után --~ mi által minden Ше 
gen fèmélegek levállittatnak, elpároltatik és а’ maradèk égeue 
lik , hol SO3+L0 tisztán vîsszz‘imarad. 

A' lavanyból mìnd eddig semmisincs mütermi; de mint 
дозу a’ L0`alkatrészét teszi sok ásvány vìzeknek , ennelfog 
va mostan már tárgya a’ gyógyszertannak, 

Édeny- Glycium в Вегу111пт. 

Jele: Be, v. G. Parányszáma: 26. 
Az Be Wöhler эта! állittatott elö tiszta állapolban, és дуб 

keiil iekinteiik а’ Gfyœn- Ben/n- v. Elwin/wi. _ Nym 
lik a’ Alal aránylag —- az BeClnak höben K általi elbomlá 
sa, és a’ maradéknak vizzeli kimosása által. —- Sötétszür'ke, 
meg nem öntheltö port képez; légen közhömérséknöl nem vál 
tozik; ’s a’ vizet el 'nem bontja. —- Légßn izzásig hevitve, 
világító 1`ёш1уе1 BerylÄ/ö'ldde' = Glycz'uerfle ŕ: Terra ben/L 
.laca — ég. -— Égvények, és savak iráni. úgy viselletik, 
mini a’ Al. Y ‚ 

Èdélcg; v. ванна = Glyciuerlle, о. BWM/»gil 
= Oxydum beryllium, v. glyez'cum. ---- Vjele: Gi), v. Bei). 
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Gyéren találtatik az ásványországban: а’ Beryll, 81116 
fûgfl, éS Euůlaß‘öan Al203el, és Si03al egyesülve. -— Fehér, 
íztelen por, vizzel képezi: az e’de'lqqm’zqqyet-:Hydms beryl. 
h'cus, v. “ушёл: :G01-H0; savakkal pedig: az e'de'lege# 
so'ńal = Salz’a beryllz'ca, v. gig/cica. _- Ezen sÓk Színteleq 
nek, vizben többnyire olvadnak, olvadèkuk majd czukorédes, 
kevéssé fanyar izü, ’s а’ 11611 kémpapirt megveressiti; égvé@ 
nyek által elhontatnak, de а’ 65ара‹1611 16165 КО, v. N30 
lúgban ismét felolvad. 

Jatzany- Zirconium. 

Jele: Zr. Parányszáma: 34, ’ 
А‘ Zr а’ Jalzany- v. Zirkon/57d gyökeül tekintetik. ---f 

Bel'zelius a&quot; Ílamjalzfollagbdl = Ёйюгзй‘сапёит - Kalium _ 
Kal állìtotta elö. Fekete, dörzsölve fémfényü port képez; nem 
berzvezetö, ’s 62611 nem is 1611116 tehát fém (?). Viz eránt« 
olly imámos, mint а’ 81; a' legtöbb savak csak tömény zilla-l 
pothan, 65 lassan, leghamarább Onyitik FlH, v. egy Fliiból, 
65 N05ból álló keverèk. _ Legen hevitve, szikrázás köztt 
‚Тай/‘6711116’ = Zìrconerde = Terra zz'rconz'ca _- ég, т61у 
1уе1 К1ар1о111 178911611 161162611 fel. 

Jatzéleg v. Jatzföld = Oxydum zirconia'. _ 
Vjele: Zr0. ' ‘ 

Ez igen gyéren találtatik az ásványországban; 8103111 egye-V 
Siìlve a’ Zz'r/ionban, és‘Jdlzz'ntban. -Fehèr, 611165 tapintású , 
l'ztelen port képez; _ vizzel: а’ jafze'legvùegget = Hy 
dra: штаты”,- _ savakkal pedig: a’ fatz/¿leges sókat: 
Salz'a zircom’ca- képezi. _ Ezen sók szintelenek, az olvadók 
fanyar savanyú izüek, a’lakmust megveressitik, 65 égvények 
által igen könnyen elbontatnak; а’ 65ара11611 fölös C02as ' 
égvényekben résznyire olvad, de tiszta égetö égvényekben nem. 

A’ Zr Cial tüzjelenés köztt egyesül; а’ 1егт611у kemény, 
65 116111 1116; _ Sel hasonlóúl; a’ hama por vizben olvadatlan, 
deI’Flli, 811 kifejlese 116211` bonlja 61. 
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Tereny v. Tórany- Thorium. 

`1616: Th. Parányszáma: `60. _ 
A’ Th Berzelius által 182911611 а’ Thon‘lóau talállatolL « 

А’ Alal aránylag a’ ThClnak Kali elbontása által kés'ziil. —- ' 
Sötét ólomszürke, nehézkes port képez, nem önthetö, ’s nem 
illó. Viz által 56111 hldegßll , sem forrón nem Onyül; légen he 
’vilve7 olly fényes vìlágossággal —- mint а’ Р 62 Ogözben -- 
îerjä'ldfle': Terra lůorz'ca ---- ég. 

тепле; v. terföld Tllorerde == Ozrydum4 Ilm 
rz'cum. -— Vjele: ThO. 

_ Nyerhetö а’ Tńorz'lbo’l. —- Fßhél‘, iztelen por; nem önt 
hetö, de izzás által öszvezsugorodik, 65 egy k'emény 161116 
gel képeZ. --- Ville] képezi: а’ lere'legvŕzegyet := Hydras' 
Meriem —-; savakkal pedig: ‘а’ tere’leges so’kat = Sah’a 
Marica. — Az égetett Th0 csak tömény S03ban olvad; 6’ 
nedves Т110+НО ellenhen könnyen olvad 56161111611. —- A' 
ThOes sók szintelenek, az olvadòk összvehúzó fany'ar izüek. 
~-- Egvények ThO-I-HOt csapnak 16, melly fölös égetö égvé 
nyekben nem, de szénsavasokban olvad. --- C203, és CfYK2 fe’ 
1161611 csapják le. 

Pikeny - Yitrin'm. 

Jele: Y. Parányszáma : 32. 
A’ Y Wöhler által talál-talott fel. -- Apró, vasszürke szi 

-nii fémfényü pikkelyeket kepez, mellyek kimosva 526116516 
kete port képeznek. A’ vizet el nem bontja, 65 legen közhö 
me'rsèknel nem változik. Legen hevilve, tüzjelenése köztt; 
Ogözben pedig a’ legfényesebb világossággal pz‘ńfò‘ldde’, v. 
Gadolz'n földde': (laziali/:erde = Terra yllrica --- ég.; fel-, 
eresztett savak is könnyen olvasztják Hgöz kifejlése közlt. 

Pîkélcg = Yllercrde _ „__- Oa‘yrIm/l yllrz'cum. , 
11111; Y0. 
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A' Y0 gyéren találtalik az- Ylleril , Yanne-ern, 

és némelly más ritkább ásványokban P05al, Si03ai, és t. má 
sokkal együlve. l 

A’ Y0 vereses,v.sárgás--- ha S03 tartalmú, úgy fehér — 
iztelen, ës meg nem önthetö portképez. “не! fehér vizegyet, 
а’ pz‘lee'legvz'zegget = Hydras „мы: —; Savakkal pedig: 
а’ pz'ńe'leges ‘Ми! = Suh'a ytlrz'ca -- képezi. —- E_zek szin 
lelenek, v. veresek; az olvadók édeses fanyar iziiek; égvé 
nyek elbontják; az olvadó fémkènegek, és Cfylí2 fehéren, 
gubacs feslveny pedig szürke pelyhekhen csapják le. -—— A' 
YO-_l-HO nedves uton is elbontja а‘ ЫН3е5 sok-at. 

Kadany - Cadmium -Ä Klaprothium, 
lele: Gd. Parányszáma: 56. 
Mind eddig csak csekély mennyiséggel találtatik több Zn 

érczekben. I ì ` 
Ke’szz'tebc. Nagyban könnyen készül а’ Cd tarlalmú Zn 

`érczekböl, ha az, ezeknek színitésénél elöhb álmenö fém -f 
melly nagyobb részt Cd — külön felfogaiik. 

Kilsinyben keszülhet Znból, ZnOböl, v. valamelly Zn 
órczböl, ha ezek feleresztett S03ban felolvasztattnak, és az 
olvadékba SH vezetletik; а’ támadó sárga csapadék kimosva, 
tömény GlHban felolvadszpatik, az olvadék elpárlás által a' fö-f 
lös savtól megszabadittatik, és C02+NH3el lecsapatik; -a’ 
COI-I-NH3 fölösleg adatik hoz‘zá, hogy a’ netalán jelenlévö 
Zn, v. Cu felolvasztasson. — A’ kimosott СОН-(160 ¿gette 
tik, és égetett fenyökorommal keverve , földes v. шее gör-` 
vegböl fellengiltetik. A’rfém átmegy. 

Jelle/nei. A’ Cd, a’ ZnJ v. Snhoz hasonló szinů, erös 
fémfènyü; Иду, de még is keményebb mint az Sn, és kés-f 
sel vágható; meglehetösen nyújtható, èsyhajlásánál recseg mint 

‘ az Sn; таз е1бЦ megömlik, és szagtalan göz képiben elillan 
a’ Hg forrási fokánál valamivel nagyobb hönél. 

Kadéleg = Cadmiumoxyd = Qvydum CaLl1níi.-» 
Vjele: CdO. - 
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A’ Cd elveszti legen lassanként fényét, ’s hevitve kön 
`nven elegge ég, melly sárgásbarna szagtalan füst képibe fel 
száll,'ès hideg testekre tapad. _ Feleresztett ClH, S03 és 
Ã-han H kifejlése köztt olvad fel a’ Cd.- N05 már hidegben 
felolvasztja, és ИОН-(111086 egyesül veler _ Sóiból égvény 
nyeli leoSapáS, és izzás által nyeretîk ki a’ Cd0. 

марши‘. Sárga, töhb keveshbé sötétharnába zitmenöl 
szinü por; iztelen, vizben olvadatlan, tüzálló, ’s meg nem 
önthetö. Vizzel képezi: a’ Áade'legvizegget = Hydras cad 
‚мы, _ melly valamelly CdOes sónak égetö égvénnyeli 
lecsapása által nyeretik. _ Savakkal adja: a’ /iade’lqqes sd 
liat: Cadmíumofrydsalze = Salia cadmica. _ Ezek 1111)!) 
пу1ге szíutelenek, vizben olvadók; olvadékaik tiszták, és C02as 
égvényekkel fehér _ tiszta NHßben olvadó _ csapadékokat 
adnak; SHal sárgán osapatnak le _ külömbség a’ ZnOes 5611 
tól; _ CfyK2 által fehéren; Zn által pedig szin állapotban csa 
patnak le. 

Legsavas папы“? = Salpelersaures Cadmium 
org/1l: Nilrae carlmz'clis. _ Vjele: NO.-,`+Cd0. 

Ez könnyen nyeretik a’ Cdnak N05bani olvasztása által. -.- 
Elfolyó jegeczeket képez. Ha vizbeni olvadéka СОН-110111, 
v. NaOel lecsapatik, nyeretik: a’ 

Szénsavas kadé‘leg = Carbonne cadmz'cus. _ 
Vjele: СОН-060. 

Fehér, olvadhatlan por, höhen elbomlik. Belöle készül 
SOahani olvasztás által: a’ 

Kénsavas kadéleg = Sulfur call/nicas. -Vjele: 
S03-.|-CdO-‘I-4aqu. 

Kékleny _ Kobalt - Cobaltum. 
Jele: Co. Parányszáma; 30. 
Találtatik a’ természetben Sel, Asel, és több fémekkel; 

az úgy nevezelt Speise/saba”, Kaòul/yla/rz, és Keballer.; 
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ásványokban Oülve AsOäal; továbbà mint- Koball- Bh'il/u», 
és Erdkoůalt, 's t. m. о 

Elâa'llz'lása. Nyerelik a’ CoOnek izzási höbo Cel, v. Heli 
5211111666, v, а’ С’О’+С0011е11 zártedènyekbeni izzitása állal, 

Jellema'. Tiszta állapoiban vereses fehèrszürke, 1116316 
heiös kemgén'y , ’s kevéssé nyújlható, nehezen önthetö, 65 tiiz 
ńlló;V а’ megöntölt fém kiizhömérséknél legen, 65 vizben nem 
változik , izzási höhen élenyül; felereszlettClH , S03, és N05 
Oitik, 65 könnyen olvasztják l‘el. 

A’ Co az Oel töbh arányú egyesülèseket képez; illyen: а‘ 
Kékleélees = Koballnxydul = (lmydulum cabal' 

11°.- Vjele: C00. _ 
Nyeretìk a’ СОН-60011611 gyenge hevltése által lég 81111’ 

ràsa mellett. — Zöldesszürke por; —- valamelly olvadö CoOes 
sóból égetö égvények által hidegben búzavirág színü csapadé 
kok nyerelnek, mellyek aljas vegyei a’ CoO-l-HOnek a’ sav 
val; höben átváltoznak rózsaveresjegeczes porrà — tiszta viz 
eggyé, -melly színél legen nem változtalja, ès NHaben nem 
olvad; de NH3es sókban elvad, és Savakkal baraczkvirág szi 
111'1 v. veresbarna sókal képez, mellyek tökélleles vízielenitès 
àlialrésznyire megkékülnek , mint а’ CoCl. Ha ezen só ol 
vadékával papirra iratik, az irás elenyészik., melegitve kék, 
és kihülése ulán lassanként 1511161 521111е16п 1652 nedvessèg 
Szl'vása által; -— Sympal/wlz'kaz’ le'ula :: Sympatlielz'sclle 
Tinte. 

A’CoO Savakkal këpezi: а‘ ke'klee’leeses what = Ko-A 
balloafydul Salze = Salz'a eoballosa. '- Ezek öszvehúzó, ke 
véssé ásvány izüek, 65 hányásra ingerlök; égelö égvények 
kel kèk, hevitve veressé, 65 légen olajzüld- sziniivé vàltozö 
csapadékot adnak , NH3 esak résznyire esapja le; COZas, 65 
0203115 ègvények baraczkvirágve'res, POäas égvények, és 
vizüveg kék, olvadó fémkénegek fekele, CfyK2 sziirkészöld, 
65 gubacs feslvény sárgásfehe'r csapadékot adnak. — На C00 
üveggel olvaszlalik öszve, az üveg kék színt nyer ; az 16116 
~nik pórìssal, és vilsavas szikéleggel is а‘ fOrl‘âSZCSÖ elölt. -_ 
A’ Co magasabb Oülés loka: a’ 
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Kékleéleg == Koballott'yd = Owydum cabalh'. _ 
“Не: G0203. 

Készül a’ N05-|-C00nek megöntése által. _ Barnás por , 
NH3 által nem bomlik el , tömény A_ban barna szinnel olvad, 
és C2O3han füzöld szinnel Irészinti színités köztt. _ A’ губы 
szertárakban Co .név kalatt lévö szer nem Co fem, hanem 
szin As. ' 

Álany- Nickel - Niceolum. 

Jele: Ni. Parányszáma: 30. 
A’ természetben más elemekkel egyesiilve шаман: az 

ůgy nevezett Kupfèmz'ckel, Nz'cAelsc/uocïrxe, Nz'cìlelocäer, 
és t. m. ásványokban. 

Nyeretik а’ CuNiból. _ Ez porrà törve _3 r. C0,+l{0el, 
és Sel keverve, egy öntötégelyben veres izzásig, és ömlésig 
hevittetik, ’s kihülve vizzel kiáztattalik, mellyben a’ AsS’ol 
Чад, az NiS pedig visszamarad. Az NiS N05ban Майами 
tik, Iaz NiO C0a-.l-K0el, v. C203+~K0el leosapatìk, és üveg 
fedö alatt Cel , v. magányosan nagy höhen „штык. 

тшмта а’ Fe, és Cu wlajdonai között -középsök-` 
Ezüstfehér kevéssé szürkéhe átmenö szinü, erös fényü, ke 
mény, és nyújthatö; vékony lemezekre, és Енот dröttá 11111 
hatö, höhen kevéssé forrasztható, nehezen folyö, és deléjes._ 
Légen nem könnyen Ой], közhömérséknél légen nem változik, 
de hevitve aezél módjára megfuttatik; feleresztett S03 , és 
ClHban meleghe nehezen olvad, könnyebhen N05ban. 

Áléleg :s Nz’ckeloxyd = 0mg/dum мыши”. _ 
Vjele: НЮ. 

Tiszta állapotban sötétsziirke, vizzel képezi: az ále'leg. 
vz'zegyet = Hydras nz'ccolz'cus _ ,° Savakkal pedig: az 111 
‘е‘1еуе8 гб/ш! = Salz'a m'ccolz'ca, `_ mellyek égvéllyek által 
zölden osapatnak le; a’ csapadék tiszta tüzálló égvényekberl 
nem, de fölös NH3ben kék, v. viola szinnel olvad. Az NiOes 
sók húnyásra ingerlök. — 
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Sárgzmy - Uran -Uranium. 

.-lele: U. Parányszáma: 217. 
Találtatík gyeren mint UO a’ mm1/l ß’nyben = Pech 

bl‘emle ----,' mint U2()3 az Urauockerbelz; P05211, .es 5033i 
egyesülve az úgy nevezett Uranglimmer ásványban. —- Nye: 
retik a’ U’03nek Celi szinitese; v. a’ Cŕüa-l-Uûnek&quot; hevitëse 
által. - Ekkorig mint hama, v. fekete, femfényü por állit 
шеи elö; legen hidegen nem Oül, de hevitve el eg mint а’ 
Szen. Vizhen nem Oül, S03, es ClHban sem, de N05ban kön 
nyen. 

Sál‘g‘ólecs = Uranoarydul = Üxgdu/um uran'z’z'.' -— 
Vjele: Щ). ‚ ` 

A’ természet'ben elöjövö ПО inìnt szurok feny fekete tö 
meget kepez; vizzel szürkeszöld vízegyet = U0+H0t-; 
Savakkal pedig: a’ sa'rge'lecses ММ! : $а1г'а nrańom' — 
kepezi; mellyek zöldek ’s egvények által szürkészölden, v. 
barnán csapatnak le. 

Sârgéleg = Ural/orga' :0mg/dum Urania'. — У1е1е: 
то‘. ` 

` Találtatik mint Uranaclier, sárga eldörzsölhetö tömeg 
kepihe; savakka-l sókat kepez. 

Czereny -'~ Cer Ь СегЁпт - Cererium.a 

llele: Ce. Párányszáma: 46. 
[gen gyeren találtatik mint СеО, es (le203 a’ Cerz'tòen ,A 

Ytlerocerz'lbeu, Gudolz'm'lban, eS FlH-I-Ceoben, ’S t. m.- ---'- 
Vauquelz'fs ï-l-CeOnek ш: edenyekben Celi erös izzása ál 
‘а! állitotta elö; Могилёв’ pedig CeClból K által.l — Szür 
ké‘sbarna port, v. fehér femfënyii, öszveforradt tekecske-l 
ket kepez; kemény, ’s legnagyobb izzási höhen elilló, az ol-&gt; ` 
vadt fem közhömérseknel vállozallan; a’ por legen Hgözt pá.; 
nolog;a’ vizet hidegben lassan, de melegben mohon elbontja, 
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’s feleresztett savakhan H kìfejlése köztikönnyen olvad. _ 
Legen hevitve, élénken Ce203gé ég. 4 

Czerélecs = Cer- o. Cerz’umoxydul = Uxydulum 
сет’. — Vjele: CeO. 

Képelödik a’ Cenek savakbani felolvasztásánál; _ és а’ 
С‘егйепютёзйпы mint czere'lecsvz'zegy = Hydra: ceram: 
_ nyeretik, melly fehér por ’s legen megsárgúl, i által 
czere'lecleee'legge' v. сжег/‘биде’ = Ceroxyduloz‘f ,- Cerer 
`o. 00mm-Erde = ceo-poum штык. 

х Czeréleg = Cer- o. Cel‘z'nmaz‘yd = Üxydum ceríz', 
v. cera'cum. — Vjele: C6203. ’ 

A’ szin Cenek elégèse, v. az elöbbi Ce0+Ce203nek iz 
‘zása által készül. _ Barnaveres iztelen por. _ Savakkal a’» 
czere'leges so’kat = Salz'a cerz'ca _; az elöbhi pedig: а’ czar 
e'lecses .sd/:at = Salz'à сетов-а --- adja; utóbbiak fehêl‘ek, V.l 
amethyst színüek; az elsök pedig sárgák, v. veresek._ 

Színeny - Vanadin - Vanadium. 

Jele: V. Parányszáma: 69. 
Találtatik a’ Smà'lundbau (еду svédhoni érczben). Legkönyd 

hyeb'ben elöállittatîk VCl3nak = Vunadz'nsußercloríd _- N_HVi 
eli elhontása által. _ Ag fehér', fénylö , nehéz por. _ Légen 
nem ОШ, de izzási höhen meggyúl, és VOzgé ég. _ N05ban, 
és királyvizben olvad. 

Szinaléleg =‘ Vanadz'muboxyd :.“Suboxydum va 
nadíì. --- Vjele: VO. ` ' 

Fekete рой, melly HOben, savakban, és égvényekben léga 
kizárása mellett nem olvad; de lég , és viz reáhatása шт 
Olii, és zöld lesz; légen hevitve V02g'é ég. 

Szinéleg = Vanadz'uoz‘yd = Üxydum vauadz'i. _ 
“ею: V02. I 

Fekete, önthetetlen anyag; vizben olvadatlan, de avval 
sziirkésl’ehér vizegyet, savakkal pedig: а’ „теща :dI/aat = 
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salia 11a/radica _ adja; ezek bamák, olvadékaik égszinüek; 
égvények által szürkésfehéren csapatnak le; _ a’ V02 6165 
sebh aljak iránt mint sav viseltetik, 65 116р621: a’ :zi/mwa: 
:o'lial = Vanadz’maure- Salza, _ mellyek barnák Y. lelie 
ték , és legen valódì :zi/nava: so'lthlŕ VO3+M60 válnak. 

.Selen y - Scheel - Wolfrarnium. 
`1616: W. Parányszáma: 96. i 
Gyéren találtatik, Oült állapotban a’ Tangköben, 65 W olf 

‘гатдан. — Nyeretik a’ W03nak, v. a’ W03+NH3nek Celi~ 
szinitése által fehér izzásnál. _ Aczélszürke, össztapadó, 
6165 fómfényü por, nehezen önthetô, közhömérséknél legen 
nem v‘áltozik, izzás által WO‘vá el ég. _ Két 011165 fokai 15 
meretesek. ' _ 

Seléleg = Walfm'm- о. Scheeloxyd = 0mg/dum' 
wolframii. _ Vjele: W02. ‚ 

Feketéskék por, vizben olvadatlan, és mint ollyan más 
testekkel nem egyesül; lég hoz'zájárúlta mellett hevitve, W0’ 
vá el ég. ‘ 

Selsav == Scheel - 0. ‘пишите z: Acidum 
wolfì‘amz'cum. _ Vjele'. ЧТО’. 

Kénsárga, íztelen por, vizben olvadatlan, nèmelly erös 
savakban nehezen olva'd; aljakkal képezi: a’ ‚седана: :o’kat ___ 
Scheeltaure-Salze.- Elek fehêl‘ek, ’S erÖSebb Savak állùl 
W03t csapnak le fehéren, v. sárgán. _ A’ 11110з festékül 
szolgál. 

'Olany - Molybdän -› М01у1)(1а61111т‚ 

Jelel Mo. Parányszáma: 4S. 
Találtatik osekély mennyiséggel Sel egyesülve mint viz 

070111 z Wasserbley; éS mint МОО3 +Pb0. _ Nyeretik va 
lamelly Mo élegnek, v. MoOa-l-NH; v. K0nek fehér izzásnál 
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Celi szinítèse által. -- Ag fehér erös fémfényñ роща: Agnél 
keményebb, ’s fölötte nehezen вышла. Legen lassanként el 
мы: fényét, és Oül; hevités által barna, azután так, vég 
re fehér lesz. S03 hama tömeggé váItOZtatja; N05, és @ki 
rályviz felolvasztják, а’ többi savak nem hatnak гей‘; - há 
rom Oülés fokai ismeretesek ekkorig. - ' 

olélecs = Molybdlînozydul == Oxydulum molyb 
диет’. --- Vjele: M00. Y 

Barnásfekete por, vizzel: az »ole’lecsvz’zegyet; затк 
kal pedig: az ole'lecses so'Áat = Molybdá'noz‘ydul -Salze — 
adja; ezek sötétszürkék, olvadékaik feketék, v. sötét bibor 
szinüek, tisztán öszvehúzó ízüekf’s égvények дна! МоОЧ-НО: 
csapnak le. 

ОКНО; r: Molybdà‘naxyd: Üxydum molybdaem'. 
Vjele : M002. Y 

Sötétharna; vizzel: az ole'legvz‘zegyet képezi, melly rozs 
da szinü, —— Savakkal pedig: az ‚шт: so’kat = Mali/L 
«imam/¿Salze -- ,- ezek H0 tartalmú állapotbau verese‘k, viz 
telenben pedig feketék; légen hevítve megkékülnek, és sava 
nyú izüek. ' 

(&quot;миг z Molyblllì'usù'm'e = Acidum molgbdaem'. -- 
»Vjelez M003. ’ 

Könnyü, lehér, puha tapintású test; Лёд погщашпа—‚ 
nál elillan, és tökben l'ellengül; -- erösehb Savak iránt mint alj 
viseltelik, és [.‘elló's sae/:kiwi: Doppelsäurm --- едут Velök; 
-- aljakkal adja: az Миши’ sa'kat = MoÍybdá'nsuure--Sœl 
ze — ,- ezek fehérek, v, sárgás szl'nüek. ' 

Festeny - Chrom -- Chromium. 

Jele: Cr. Paráuyszáma: 28. 
Találtatik FeOel egyesülésben mint feslvaskó’z: (‘Ь-атм‘ 

.senslez‘u kiterjedt rélegeket képezve, ritkábhan mînt»CrO3-|- 
PbO; ’s t. m. --- Nyeretik а’ Cr203nek, v. CrOßnak Celi szf.. 
nitése által fehör izzásnál; —— V. а’ Сг’СРпаК ЫН’еН elbontá 
sa által. — Szürkésfehér fem, v. 'sötétbarna por; n hezen 

15 ~ 
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-önlhetö, 's атм; _ közhömérséknél légen мышцы, 
izzási höhen Ой], ès poralakú harna élegg'é ég; _ HOhen, 
és а’ legtöbb savakhan nem ОШ V. csak nehezen, de Flliha‘n ` 
nagyohh höhen felolvad. _ Két 0eli идей ismertettnek. 

вещие; _'-_'v Cůromoz‘yd == Üxydum cńromz'cum. _ 
Vjele: Сг’О’. 

Kennen. Keszül: ha 8 rész porrátört 2Cr03-I-K0 1 
r. S virággal keverve adagonkönt egy gyengén izzó porcel 
На tégelybe amerik, ’s а’ $0,+к0ьё1‚ és cr2oßböi ánó en 
tötl tömeg vizzel jól kimosatik. 

мама. Sötétzöld, iz, és szagtalan por; vizben, es ég-~ 
vènyes lúgban nem, savakhan nehezen olvad; nem önthetö , ós 
lůzállò. _- Savakkal adja: а’ fèsle'leges sókat = Chrom-I 
(‚ц/(11а ze = Sulz'u chrom'ca _'. Ezen Sök zöld, kék, v. 
viola szinüek, édes, öszvehúzö ásvány izüek; a’ vizben ol 
vadatlanok savakhan olvndnak fel. Kiilönösnz: hogy a’ vio# 
h színü sók fözés által szinüket zöldre változtatják. 

Ke'mazern’. K0 olvadéka világos zöld, NH3 pedig sziir'ú 
késkék Iosapadélmt _ Cr203-l-H0t да; _ СОН-КО, és 
PO5+Na0 világos zölden csapják le; _ KI fehéres zölden--=- 
Cr’l‘t; _ egyszen'i СгОЧ-КО sárgán esap le Cr03+Cr203t; 
_ SH nem csapja le, de_SH-l-NH‘l zöldessen csap le Cr20’t 
kevés Cr’S‘el keverve. Ezen sókat könnyii megismemi a’for 
raszcsö elött а’ smaragdzöld festésröl, mellyet általa az бим 
vények nyemek, mind a’ külsö, mind а‘ helsö lánghan. _ 
Ellenszcrei ezen merges hzuású sóknak. C03-l-Mg0. ы 

FeSlSav = Cńrumsà'ure = Acidum Cllr/unicum. _ 
Vjelel: (lr03. 

Taláhatik PhOel egyesülve а’ sihériai ólomérczhen, és 
képelödik minden eselekhen, hol Cr203 farlalmú anyagok lég 
hozzájárultánál égelö, v. (302415 ègvényekkel hevítettnek. 

Keîrzv'te'xe. Mag-im állapothan nyeretik a’ Cl‘Oa-l-KOnek 
Filiali v. a’ Cr03+ßa0nek SOßali elhontása által; а’ folya 
dék elpárlása által veres уедет)!‘ nyeretnek, mellyek légen 
hamer ismét hama folyade'kká elfolynak. 

’l‘allq‘donml Czinöhcrvcres мешке: kèpcz, szagtelan, 
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es erös, savanyús öszvehúzò izü, elvadeka savanyú, 's a’ hört 
sárgára мы; tömeny elvadeka eletmüves anyagokra — va 
laminta’SO, --- egetöleg hat2 es általában minden könnyen Oiil 
hetö anyagok мы elbontatik, es 0 elvesztese által Cr’Oage 
változik. —- Aljakkal kepezí: ‘1‘./гадание го7шг = chrom 
saure-Salze = Salz'a cñromz'ca, v. cñromales. — Ezek ré 
szint olvadnak vizben, reszint nem, es hol sárgák, hol veresek 
kiilömbfele szinezetekkel, ’s ezert festekül használtattnak; igy: 
a’ СгОЧ-ШО, es a’ közönös CrOa-l-PbO —- fcstsárga = 
СЛгатуеШ,‘ -- а’ félaljů CI‘O3 -I-_PbO -festnarancsz-:C/lrom 
orange; —а’ fßlaljů Cl‘03~-|-Pb0, éS а’ СГОз+Н32О ---- 12.9! 
veres, v. firstczz'uo'ber = СЛготгоМ, 0. Cńromzùmober; — 
's elvegre egy, festsárgából, es berlinikekböl álló keverek:~ 
_ńuzà‘ld = Cñromgrün --- nev alatt jönnek elö a’ kereske- 
déshen. 

A' némelly vegykemektöl berna ferie’leg névvel jelell 
Oülés foka а’ Crnek nem más, mint: _fester/was _fèste’leg == 
Cllromsaures Cńromoa’gd = Chroma: cñromz'cus = CIOs-f 
CFO’. . 

Siu-ga; v. egyszeríi festsavas haméleg: 
Eil/fuel: e/lromsaures Ка]! == Chroma: ‚шить‘, v. Kala' c/zro 
mz'cum _jïavum --- Vjele: СгОЧ-КО. 

Tulaf'rlonaí. Vizben könnyen olvad Szep czitromsárga 
szinü olvadekká, ’s belöle hasonszinü jegeczekben kiválik. Ha 
elvadeka olly sók olvadékìval —‹- mellyeknek aljaì а’ CrO’al 
olvadhatlan, v. vizben nehezen olvadó vegyeket képeznek --- 
öszvehozatik, külömbfele színü csapamkokat lez elö. - 
Ezert használtatik kemszeriil.- A’ Cr0’-|»KO magàban nem ege 
tö hatású. — На kender, len, v. gyapot ezen sò olvadekába 
mártva valamelly egetö тезис! érîntetbe jönnek, folyvásli iz. 
zásba merülnek. 

veres, -- v. Вене‘! festsavas haméleg = 
Doppelt chromxaures Kali e., Ble/:roman Аида&quot;, V. Kuh’ 
cńromz'cum rubrum. — Vjele : 2CrO3-I-K0. 

Ezen só ejszakAmerìkában gyárilag nagyban keszül, hol 
is gyakori etetesek, es mergezések törtennek vele. -- A’ ke 

15° 
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`reskedésben nagy, sárgásveres, vizlelen jegeozekben jö elö , 
mellyek 10 r. vizben olvadnak; olvadéka nnranesveres szinů, 
а’ lakmus papiri megveressiti, ’s nem sokkel kevésbbé ége 
több Вашей, mint а’ tiszla (lr03, ezérl belsökép véve méreg. 
_ Ha 1 obon 2Cr03-1-K0 10 r. vizben felolvasï'lva, 1 obon 
tömény S0`3al öszvehozatik, еду porcellán esészében maid egész 

va’ forrásíg летели, ’s folyvásti kavarás közlt lang adatik 
hozzá kis adagonként, úgyl'kölcsönös elbomlása történik а’ 
Iangnak, és a’ Cr03nak, a’ folyadék sò’tétzöld szin# nyer, és 
olvadva tart S03-l-K0t, és S03-l-Cr203l. 

A’ Cr03nak felfödözése az ö vegyeiben semmi nehézségek 
nek sines alávetve. Ha akár olvadó, akár nem olvadó Cr03-4- 
&quot;as sók NaClal öszvedörzsöltelnek, és а’ keverék‘valameliy, 
едут végén héforrasztott üveg esöben tümény S03al leönlve, 

' hevittetik, úgy habzás ваш veres göz fejlödik kì, melly а’ 
esö iires lerél elfogialja, és еду bamaveres folyadékká tömül, 
melly Cr03ból, és Cr’Cl-&quot;ól álló vegy _ 2Cr03+CrCl3~ _ 
A' (lr03 vegyei forraszcsö d5&quot; ’úgy viselleltnck, mint o’ 
Cl`203. ` 

Imeny - 'l‘antal - Tantalum. 
`112112: Та. Parányszáma: 92. 
1801ben Hatchetáltal födöztetett fel, ki is Folumòirrm-- 

пак nevezte. _ Eckenberg is 1802ben паевые fel, és Tan 
lalum névvel jelelte. I 

lgen gyéren talàltatik FeOel, YOel, és MnOel, minE 
'Taulalíl, és Yllßrnllmlah'l. —-`Вег2е11п5 az z'm/lzlmfol'ag/ml: 
s: Fluorlmllalkalium — Kali elboniása á'llal álìl'tolta elö пе 

héz, fekete por képihen, melly a’ berzességet igen kevéssè 
‘иен; ekkorig meg meg nem önthelö, ’s közhömérséknél Идеи 
változatlan marad; de ha legen мишени; Ta203vá el ég. 
Semmi savhan'_ kivéve a’ FlHt _ ne'mf Oül, és olvad fel. Ége 
(б ’s tüzálló égvényekkel megöntve is Oül. _ 0 vegyeikettök. 

Sötétszürke likaesofs` iömeg, melly теги metsz, es 
vizben olvadatlan. 

l. 
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Imccssav = Таити!” ваш .Te-Aaah.” mutato-1 
шт. _ Yjele : Tilo. 

Ilnsav = 'I'a/llalxû'm'e: Acidum lautalicum._ Vjele : 
'l`a20”. 

Feher, iztelen por.; vizben nem olvad, de azzal: az ím 
sìwvízegyet I H_z/llras штабом’ ‚ _ melly fehér, éS ‚аЁ lak 
must megveressítö por _ kepe'z-ì: Savakkal pedig _ csak né 
mellyekkel _ az ime'ler/es жди! = 'l'a/n'aloxyrl- Salze _ 
mellyek rèsznyire színtelen, savanyú, ’s könnyen elbonthatóY 
vegyek; es стука, es gnbaes l'estvény által sárgára festetnek. 
— sò aljakkal képezi а; Та’О“: ‘al ¿mmm мы: ш“: 
t/,Isaure- Salze _ mellyek reszìnt olvadó , reszint nem olva-l 
116 vegycket kepeznek; erösebb savak olvadekaikból Ta203-|- 
H01 esapnak le; 's -guhacs festveny narancs szinben vállit 
ja le. 

Kemeny'- Titan - Titanum. . 
Jele: Ti. Parán'yszáma: 24. . 
Találtatik _ de gyéren _ mint eleg а’ шт, Anales. 

Sphen, ’s t. más ásványokhan. _ Müvileg legkönnyebben elö 
álliiható a’ TÍCl2+2NH3Ilek Clorlilan-Ámmom'a/l '_ NHßelÍ ;y 
v. а’ /lemkovafolagnala =: Fluorlilaukalima _ Kal valÓ el 
bontása által. _ Sárga, harnaveresbe átmenii szinü, erös fem 
fenyü koczkákban jegedzik, kemenyebb az aczelnál, es quarz 
nál; egész tömeghen legen nem változìk, de a’ vhevenyen) ke 
szített por leggeli érintesnel meggyúl; a’ linomúl ,elosztottNQsÀ 
es минут anal onyin, ez által kapelaan: а’ ' v ’ 

Kemóleg; v. kemsav r; Tile/¿myd (Ищи-„ 
man) з (Lz'yllam (Acidum) lila/llenan. _ Yjele: _'l`i02. ` 

Ez terme'szetesen is elöjömbarnaveres 4terü oszlopokbam. 
_ а’ müvileg ~keszült fehér, hevítes altalmegsárguló port lie--- 
pez; _ Savakkal kepezi: а‘ kem'leges мы; ezen вы‘ olva--- 
dekai sárgak, hö által elbomlanak, ’s guhaes Iestveny sijtetA 
naráncsszinü csapadekot okoz; _ a' Ti02 egvenyekkel szin 
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te едут; ha vnlamelly COzas ögvénnyel öszveolvasztatik, a’ 
COgt kiiizl, ’s egy jegeczes vegy támad, melly vizben elbom 
lik szabad, és savas timsavas égvèuyre. 

Pallany - Palladium. 

Jel'e: Pd. Parányszáma: 53. 
Wollaston által l803ban a’nyers Platinában гашиша ‚ 

lnellyben- ’ji-i/mo rèszt tesz, tovàbbá igen apró szemerek 
ben а‘ bráziliai Pt homokban.- Szinre, fényre, keménységre, 
es nyújthatóságra nézve az I’thez hasonló, öszveforraszlha 
tó, 's плате nehezen önthetö. Királyvizbeu, és N05ban barneve 
res szinnel elvad. Lógen, és fehérîzzásnál штат marad, 
de gyenge veres izzásnál aezélkékkel Типаж&quot;; meg, melly 
futtatás fehér izzásnál ismét elenyészik. -- Её‘ Oülès мы 
vannak; u. m. a’ 

Pallélecs = üxydulum ради‘!!! = P110, melly 
kevéssé ismeretes; és a’ 

Palléleg :_1 Üxydum palladz'í = РдО’. 
Ez Savakkal barna, és veres sókat képez; ezek ég 

vènyekkel kette: ‚мы egyesülnek, meilyeknek jegeezel ve 
res , és zöld szint шашлык, — 

Neheny - Iridium. 
Jele: Ir. Parányszáma: 99. 
Smithson Tennant által 1803ban a'nyers platinában $646: 

tetett fel, mellynek 5-8/100 részét teszi. Mint szürkés, az 
Pt taplòhoz hasonló por ismertetik, melly mèg a' durrgöz 
Миша elött sem olvad meg. Egyedül a’ galván berzeség által 
önthetö meg, 's ekkor fehér színü, és erös fémfényü. Igen 
elosztott állapotban légen izzl'tva ‚ Oül. --- Négy Oülés Тока! 
ismeretesek: Nelze'lecs = Irz'dz'umoz‘ydnl.' IrO. — Ez Savak 
kal piSZkOSZöld ВЫШЕ âd. — Nehmátjele'lecl з Ira'dz'umtet 
guinxydul: H20“, -- Savakkal veres, v. barna sòkat М. — 
Нв/юТеу :s Irz‘díumowyd.' ПО’. »-- Sárgásbarna szinnel olvad 
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Savakbiln. `— NeÍll/uíxfe'la'leg == Ír-¿llìulmesqm'o.z‘ylL' lr03. _ 
Söi sàrga, v. ròzsaveres szinüek, _ A' lr вы: olvadénb-.m 
minden szivárvány szinek elöidézhetök; innét nyerte „irzìl¿~ 
um“ nevel is. 

Iìöteny -- Rhodium. 

Jele: R. Parànyszáma; 52. 
Hasonlöan az Ptérczhen ‘мамаши fel 1803han, mellynek 

i-Aßm reszèt мы. _ Ekkprig csak mint szürke por nyere 
дан, melly a’ legnagyohh О által fentartott tüzhen is csak alig 
olvad meg. Magáha semmisavakhan, mèg а’ királyvizhen sem; 
olvad, de па‘ Cu, Pt, Ph, v. Bielvan megöntve, ‘Еду uz 
utöhhihan felolvad; legen hevitve ОШ, úgy szinte 28031 
K0el megolvasztva is ОШ, ès könnyen olvad. _ A' R két 
arànyhan egyesiil az `Oel: Röle’lecs = ммттюцам: R0. 
_ Maagán állapothan nem állithatö elö. _ лшщ = Rim 
flúmoxyd.- R203. _LEZ savakknl veres, és ‘sárgn sókat 
képoz. ~ 

Szagany - Osmium. 
Jele; 0s. Parányszáma'. 100. 
'A' 0s; Tennant által l'ödöztetett fel 1803han a’ Не! egy 

idöhen, 's a’ nyers Ptnek -- mellyhen пе! egyesülveltulajdon 
szemerekhen jön elö, _ мы, részét teszì.- Kèkesszürke szi 
nü fém, osekélyehh fényů mint az Pt, а‘ kemencze tiizhen 
meg nem olvad, közönséges legen változatlan, és veres iz 
zásnál tulajdon szag eregetése mellett taplökènt el ég. _ Az 
erösen izzitott 0s .'savak által nem rágatik meg, minthogy lé 
gen 0 felvétele által maga is szagsavvá változìk; a’ nem iz 
zított mohon olvad N05han, ès királyvizhen. _ A' Osnak 5 0 
üléS fokai ismerelesek: Szagc'lect = Olm'umoa’ydul.' 050. 
—- Szagmáqfe'le'lecs = Osmiunuesquíoxydul.' 05203. _ 
Szage'leg = 0smíum0xyd.’\050z. _- Szagmáqfe'le'leg = 0s 
míumsesgm'oxyrl: 0503. -— ХёдаудвЦедеТеу v. Szugsav —.—= Us’ 
mz'umba'awyd, 0. Umiumsà'llre: 0504. 
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A’ 0s alsòbb Oülés fokai magán állapotban elöállitva sö 
tetzöld, v. fekete íztelen porokat; savakkal pedig -- a’ Ir 
sókhoz igen hasonló — szines sòkat kepeznek. »- A' _ OSO* 
ваш szúrós — а’ Cl, es Phoz hasonló — szagú, es csipös 
l'zü. [дел illekony, vizben könnyen olvad, ’s azzal eggyütt 
átpárol; olvadeka szintelen, ‘s а’ bört feketere festì. 

Rejeny - Lanthanum. 
Jele: La. Paxányszáma meg nem ìsmeretes, 
nina 18391)@ Mdsańder ¿nin a'z, akkorig'us'ztának ‘Ы! 

CeOben fódöztetett fel.'- Innet nyerte пей: is, hogy t. i, 
rejtve volt. т Igen НМ‘; ' 

Didymium. 

rJele:l Di. Parányszáma meg nem ìsmeretes, es kétséges. 
Legújabb szoros vegytani viz'sgá'latok következtehen а’ 

múlt evben meg ötúj elemet födöztek fel à’ vegykemek, inel 
lyeknek azonsága e's parányszáma azonban meg kétséges. 
Ezek következök: 

Erbium = Er. 
Niobium = Nb.-- Az imeny = Та vegyeben fö 

döztetett fel. 
Norìum = Nr. 

Ruteny .-_--_ Ruz/tenían; = Rn. -— A’ nyers Ptben talál-~ 
x 

Terbium -- Tr. . 



¥ Második llész. 

Èletmiíves Vegyten. 
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Bévezetes. 

AZ e'lelmůves vegylan щ Organische C/lemía --- lárgyaî elet 
müves testek , mellyekbem az eleterö teszi а’ vcgyseg feltete 
leit. Az eletmiitelenekben egyedül a’ vegycrö uralkodik. Ezek 
ben ket elemet egy új, es elsö rendü összetett testte egyesül 
ni, és e’ szerént egy kettes egyesülést alakúlnì látunk; ezen 
egyesiilesben az egyik -- t. i. a’ berztevöv — elem , melly а’ 
vegyböl kiválasztva, а’ tagadó sarkon gyül öszve: ggü/mela 
= Radz'cale- mondatik, melly mindeg elem, ’s ennelfogva 
egyszerii test. -- Az eletmüves testekben más viszony uralko 
dik; a’ legegyszerůb eletmüves test is legalább 2, 3, 4, v. 
5 elemekböl van öszveteve. Ezen elemek: O, H, N, C, es 
nem kevesekben S, Р‘, ’s a’ t. Hajdan az eletmi'lves testeket 
ezen elemek hármas, negyes v. ötös egyesüleseinek lenni, ’s 
az eletmůves testek végnelküli változásaît egy‘edül ezen ele 
mek mennyiségi arányátöl függni álliták; — _а20пЬап ezen 
magában alaptalan, es hiányos eszme a’ tndomány kifejlödesevel, 
's elömenetelevel ellentétbe leven, nem sokáig vala kepes a’ 
vegykemek elmeit tevutakon vezetni. — Az újabb vegykemek 
abban állapodtak meg: позу az életmíives testek is tartanak 
közelebbi, es távolabhi alkatreszeket, es ezek kepezik а‘ 
gyökök egyesüleseit. -- Èle'tmüves testeknek, vagy is: (7:: 
eelell gyö/aò'ń/lee = гиш‘щнснуеваые 11mm@ -- mondai 
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nak ennélfogva azon öszvelett testek, mellyek egyszerü tes 
‘еще! együlni, ’s a' vegyekhen az egyszerü gyökök helyét 
kipótolni képesek; p. 0. а’ К vegyeit, а’ NH4 vegyeivel ösz 
szehasonlitva: K0, _ NH40; KS _ NH‘lS; KCl _ NH4Cl; 
KI, _ NH‘li; KBr, _ NH‘Br; _ itten szemlèljük: hogy a’ 
NH* mint összetett gyök а’ Knak _ mint egyszerü` gyöknek 
helyét pótolja ki. _ Az öszvetett gyökök egyesülnek Oel, Hel, 
ès egyszerü движка; p.. o. а’ kékeny egyesül Kal, Agel, 
Hgal, és kékegeket; 0el CyOvat, Hel pedig CyHt alkat. 

. Az öszvetett gyökök kfözül kevesen állithatnak elö ma 
gán állapothan, legtöhhen közülök csak eszmehéli Iölvételes 
testek = Corpora Ízypoi/zeîz'ca, -- mellyeknek jelenlétére 
csak vegyeihöl, és а’ vegyhontási terményekhöl lehet кат 
keztetést húzni. 

Az öszvetelt gyökök, mellyeknek vegyületei mütermikéJ-` 
szitményeket szolgáltatnak, következök: 
Leg/iò'aecs: Ámz'dum: All. Égeny: Aelllyllzm: Ae 
LegjèÍ/eò‘ueg = Ammonium Etzelauy = Acetyflüll :I 

= Am. 

‚(виллу = Cyammrz: Cy. 
l Stil/many = (lxalylum ’_ 

Ас. 

M elllyhmy = .Methyl = Me 
Haugyany :z: FormyI/ma: 

0x. F0. 

Benzoëuny I; Benzoylum: Fůzauy г: Salìcyllun :It 
‹ Bz. Sa. 

Lggkönecs - Amid -- Amidum. 
Jele: Ad. v. NH2. ‚ _ 
Ez csak eszmehéli ‘еще а’ Nnek a’ Hel, melly csak K, 

v. Naeli egyesüléshen ismertetik. Ha t. i. K, v.y Na száraz 
NH3 gözhen 11а-имени: egy h. è. H kiüzelik, és egy szinte 
len ‘еду _ hamlegkò'uecs p amz‘rlelum ¿alii :NH2-|-K ___. 
nyeretik. Ezen só vizben tiisléntelbomlik K0re, és ¿NH3 
re. _ A’ NH2 ismertetiktováhhá az тащить“ :z NH2-l` 
0202, melly nyeretik: ha CFOa-l-NH3 nagyohh hönek tète 
tìk ki. 
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Legfelküneg- Ammonium. 
Jele: Am. v. NH4. 

Ez is esak eszmebeli gyök, melly csak mint fonesor is 
.mertetik; ez okból, továbbá mivel sói az égvenyek sóihoz 
ищу hasonlatossággal bimak, nemellyektöl a’ fémek osztályá 
4ba soroitatik. -- Ezen foncsor nyeretik: ‘ha NH4Cl +30 C f0 
kig hevitett elvadeka egy Na, es Hgból álló foncsorral kever 
tetîk. Összekeverése után hat, v. többször nagyobb tert fog 
laland el a’foncsor, megtartva femfenyet, es színet; а’ ke 
'verék maga magának átengedve, önkenyt elbomlik; H, és 
NH3 kifejlîk, а’ feneken szin Hg marad, az elvadek pedig 
szikhalvagot tart. — NH‘CI, NaHg = NaCl, NH4Hg, = 
Naci, Hg, NH3, H. — А’ NH4, Clal NH‘lClgá еду/65111; О 
е1 pedig legńl/:o‘ne'legge' (Üa‘ydum ammonz’z') — melly О sá 
vakkal sókat alkat. -- A’ NHO‘nek egyesülesei az 0 savak 
kal mint egyesülesei a’ savaknak NH40el :I SO3+NH40 ——; 

&quot;’. mint egyesülesei а’ ЫНЗпеК savakkal HOnek jelenléte mel 
lett tekinthetök =: S03-|-NH3-|-HO. 

Tulujdonaz', её Ke'mszerez' и’ N Haes sli/mak. . 
Ezen sók fszintelenek, szúròs 565 íZüek, vizben- mind 

nyájan, nemellyek langban is olvadnak; nagyobb höhen v. 
bontatlanúl elillannak, v. elbomlanak; tiizálló egvényekkel 
törve, v. hevitve, NH3t fejtenek ki, mellynek jelenletet ré 
szint szaga által tudjuk meg, részint egy üveg csövel, melly» 
valamellyillö savval p. o. ClHal megnedvesitetett, —— mint 
hogy fehér (ClH-l-NH3) gözök kepelödnek. -- Továbbá а’ 
Nlisges sók а’ CnOes sók olvadékait sötetkék színre festik. 

Legköneg- Ammoniak - Ammoniacum. 
Jele: Ak. v. NH3. ‚ 

Kepelödik állati reszek forrásánál, es száraz lepáriásá 
nál; lovábbá ònnak feleresztett N05bani olvasztásánál. 

‘ А’ gó’zke'pr'l' Nl'l3 kéSZül: ha NH4CI, Са0е1 , V. C30-| 



238 

H0el lepárlás alá ‘шейх, és a’ kifejlö Nll‘1 göz K0 által 
megszáritva Hg felett felfogalik, és üvegben bezárva tartatik. 

Тина/11011215. Színtelen, nyomás , és hideg által os‘epp 
folyòvá válloz'tatható göz; fuldokló, és szúrós húgy szagú, 
egetö ízü, égèsre, es lélekzésre nem alkalmas; égvénymód 
ra hat, _ de а’ рар1г elöbbi veres szine llamar ismet 1192 
‚згаиёг, mivel illékony; ez okból а’ règiektöl: z‘llo’ душу 
nek —:: F Hic/:laye: Alkali = Alcala' volatile _- hìvatoit; 
berzszikra, nem külömben Cl által is elbontatik; viztöl mohon 
elhörpöltetik úgy annyira, hogy egy te'rime viz közhömèrsèk» 
nel 670 térime NHagözt képes elhörpölni ; az ekkép NH’eï 
teliteit viz: fuif/o’ legkö’neg = Ётззфев Аттит'и/г .___- .4m 
mom'a pura liquida, V. Liquork Ammonia' cuuslícz' _- nêv а1а1! 
ismeretes, és kèszül': ha а’ fönebbi móclon kifejlesztett NH3 
göz Hg helyett vizbe vezettetik. _ Hogy а’ mivelet jobban - 
Sikerüljön:I a’ NH‘lClból, és CaOböl álló keveréket vizzel 
megnedvesiteni, és а’ biztosító esövel ellátolt Wolfféle iive 
get hüteni ezélszerü. _ A’ folyfi NHsnek fajsúlya: 0,910 
leg'yen. 

Ferlezve'nyez’. C02, ClH, CaO, fémek és életmüves tes 
tek. Az elsöt СаО viz, ’s miután a’ NH3 N05al telittetett: --- 
a’ ClHt N05+Ag0; a’ CaOt C203; а’ fémeket pedig 81116 
dözi fel; hevitve egészen elillanjon. ’ - 

A’ NH3 felolvaszt némelly fémélegeket, és szines olva 
dekokat ‘И; _ más fémèlegekkel ismet könnyen' eldurranó 
vegyeket alkat. ` 

Legfelkönhalvag, v. Sósava Лед/1161193‘, 
v. alnmollsó :s Clurammom'um, Займите.‘ Ammoniak, 
0. Salmz'al: = Cloretum ammonia', Мш‘йы‘ Ámmom'ae ‚ v. 
Sal ammonz'acus. -- Vjele: NH4C1, V. CIH+NH3. 

Találtatik néha a’ tüzhányó hegyek közelében. _ Egyip 
tomban a’ teveganéj korom fellengitése által készül; _ Eu.. 
ropában pedig v. а’ tisztátalan C02+NH3nek _ melly a’ kö 
szén, ’s állati részek lepárlása által nyeretett _ ClHali 1162 
vetlen lelitése; __ v. elöbb 80ans sóvá való változtatàsa , és 
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‘еппеК NaClalì fellengítése által készül; v. továbbá heveny 
húgy forrásba átmenni engedtetik, a’ kepült COM-NH3, S03-| 
Ca0 , v. Fe0 által S03-|-NH3ge válloztatik, es ez NaClal fel 
lengités alá vettetik. _ A’ heveny húgy ugyan is tart magá 
тащит: Har/utoß’: Uream _ NzH‘l-I-CBO“, melly 
а’ nyák, es eletmiives részek közbenjártával viz felvetele 
mellett C02-|-NH'gé változik; _ N”H4C'~’02, 2H0=2CC01+ 
NH3); ha immár ehez S03+Ca0,v. FeO adatik: a’ S03 a’ 
NHsel S03+NH3gé egyesül, а’ C02 pedig a’ Ca0el, “Рео 
el едут, mellyek leválnak; _ a’ jegites által nyert S03-| 
NH3 NaCl által elbontatik: NH4Cl melly fellengül, és S03-| 
Na0, melly az edeny alján marad, kepelödnek. 

Tul/y'donm‘. A’ kereskedésben ладу, egyik felen потоп-й, 
а’ másikán domború, rostos tapintású darahokhan jö elö, 
mellyek újonti felolvasztás, es jegítes által megtisztitattnak, 
es a’ jegedzett só: Миша” so’savas legńà'neg = Garci/:ig 
ter Salmial: = 1Иип`а: Ammonz'ae parus, v. Sal ammoniaca: 
depara/us _ nevalatt miitermi. Ez vékony töforma oszlo 
рока! kepez, feher szagtalan, szúrós sós, es húgy izii; viz~ 
ben, es vizes langban olvad. _ Minthogy a’ NH4C1 nyúlós, 
es nehezen porrátörhetö, következökép készittetik el: forró 
tömeny olvadeka folyvásti kavarás köztt kihülni hagyatik; 
ez által apr'ó jegeozek támadnak, mellyek könnyen eldörzsöl 
hetök. _ A’ NH4Cl akadályozza a’ Mges sók lecsapását, e' 
vegböl a’ bontási vegytanhan használtatik. 

Ferlezve'ay/ez'. Fémßkkeli fertezvényei SH által; а’ többiek 
pedig a’ maradek által , _ melly fellengítesenel támad _ fö 
döztetnek fel. 

Könkéneessavas идём; v. Legfel 
könkéneg = Sclrwejelwasserslof» 0. llydrol/ziomau 
rer-Ammoniak = Hydrotñionas ammoniac, Hyflrosul/are 
lum-ammoniac, v. Sul/anim» ammonii. _ Vjele: SH-|- 
NH3-H10 v. NH‘s. 

Ke’szíleíse. Késziil: ha tetszésszerénti mennyisegii folyó` 
NH3 ket reszre osztatik; egyik rèsze SHal tökélletcsen telite 
tik ‚ a' másikkal kevertetik, es jól bezárt'iiveghen tartatik. 
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, Jellema'. Szintelen , kellemetlen , es átható NH3, es SH ‚ 
szagú lolyadek; legen megsárgúl, Savak által SHgözt Тел ki, 
a’ nelkül Воду S lecsapatnek. 

Вене‘! könkénecssavas legköneg .--- 
‘Doppelt Ízydrotñz'onsaures Ammoniak :Bi/Lydrolln'onar am 
moniac. — Yjele: 2SH-|-NH3; V. NH‘lS-i-SH. 

Elöállittatik: ha NH3 tökelletesen telittetik SHal. 

\ Tulajdonaz‘. Szintelen, kellemetlen, ’s átható NH3 , es 
SH szagú folyadekot kepez, melly legen megsárgúl, es Savak 
kal két annyi SHt fejt ki, mint az elöhhi, a’ nelkül Воду St 
levállitna. —- Ezen ket уеду az által külömhözik egymástöl , 
hogy az elöhbi а’ MgOes sókat lecsapja, emez pedig nem; 
ezen tulajdonánál Í'ogva lehet teliteset meghatároznì; ha t. í. 
а’ MgOes века: lecsapja, szabad МН“: tart meg. - Femekre 

 

ì erzekenyeh kemszer az elöhhinél. 
Könkénecsavas lcgköneg, v. Beguîn lél 

= нудгомшлфшигез Ammonia/t, 0. Begm'n’s jîücńtiqer 
Sclzwefelgez'sl = Hydrul/zz'um's ammom'ae, v. Spíritus Be 
guz'm'. -Vjelez SSH-l-NH&quot;. 

A’ SH-l-NH3 kepes meg 2, 3 , v. töbh h. e. St felven 
ni, ha vele kevertetik. --- Keszül: ha valamelly З r. CaO-l-l 
HOhöl, 2 r. NH4Clból, es egy r. Shöl áiló vegy görveghöl 
lepárlás ай vettetik, es egy — 3 r. vizet панд --- szedö 
edenyhen felfogatik, es jöl hezárva штык. 

Jellemez'. Naranesszínü, olajtömenysegü, kellemetlen sza 
gú, és legen gözöket eregetö folyadekot kepez. — Savak ei 
ее! SHt fejt ki, es’ Sl hö mennyiseghen vállit le; nagyohh 
höhen egeszen elillan. 

Szénsavas legköneg = Kol/Immun.: Ammu 
ш'цА :_ Carbonas amzl/mnz'ae. -- Vjele: COQ-I-NHa-PHO. 

Csak víztelen állapothan ísmertelik; Штаб: ha 2 terime 
jü NH3göz egy terime C0221] kevertetik. -— Mihelyest vizzel ' 
érl'ntelbe jö, elbomlik NHsl‘e, és ma'sjè'l-szehsavas leg/aů'negre, 
melly ntóbbi выйти z'llû’ efqve'nyso’ :_: Trockene: jíiìe//lzfqes 
Laz/_r/en'snl: = Alcala' volal'íle lz‘ccum --- név alatt iSmel'eteS, 
es miitermi. 
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Másfél szénsavas лед-вам; = Anden/mlb 
Мытищи Ammonia/a = Sesquícarbouas Ammom'ue. _ 
Vjele: 3CO2-I-2NH3-l-2HO. 

Ez képelödik állati részek elhomlásánál, és száraz le 
párlásánál. _ Készülzha 1 r. NH‘îCl, 1*/2 r. C02-l-Ca0el fel 
lengittetik. A 

Tulajîionai. Attetszö, sugáros-roslos tömeget képez; 
szúrós NHa szagú, égvény izü, és halású; már közhömér 
Séknél elillan , _ hol egy r. Ml’ vesztésével és C03 зашё 
sàval 2G02+NH3gé ‘так , _ melly útóhhi szagtalan. 

Ii`erlezve'nyez'. ClH, fèmek, nagyoh mennyiségü 602.-' 
Ha N05al штык, úgy N05.-|-Ag0 által а’ ClH, ’s SH 
мы а’ fe'mek födözhetök fel; _ a’ nagyohh mennyiségü C0; 
pedig а’ NH3 над hiányáröl tudható meg. 

Ide tartozik: a’ szarvasczurvso', és a’ szarvasszarv 
lel; _ v. а’ rza'raz, és можно“ kazmaolajos щит“: 
legkò'lwg = Troc/ieu“, und gelá'rles brenzlz'c/l-ö/lhïqes ,4o/1 
lensaures Ammonia/i = Carbono: lum/:ouille pyrooleoms 
sz'ccus, et сайта’. 

Ezek készülnek: ha emlösállatok csontjai, szarvak, 
’sth. száraz lepárlás alá vettetnek. _ A’ görveg, és szedö 
nyakára tapadt fellengült só az ‘Еду nevezett; szarvasszarv 
so' == Hirccáhormalz :Sul comu cervi, _ melly Sárgás 
feher szinü. _ Ez orvosi haszonra C02+Na0el, és szénnel 
újonti fellengítés által megtisztittatik. _ Fehér sziníi, és át 
маю NH3, és kozmás szagú legyen. _A’ szedöhe átpárlö 
folyadék a’ ml'itermi :zarvauzarvle'l = Hirsch/.awww :_—: 
Spz'rílu: comu cervi _ melly az egyszerre дарами типа: 
szarv, v. a'llatz' kozmaolajto'l = Hz'rsc/ińomò'ńl = Uleum 
comu cervi _ elkülönözve, újonti lepárlás által megtisztit 
tatik. _ Sárgásfehér szinü folyadék, hason szagú, mint a’ só. 

A’ száraz, ès ставим! kozmaolajos COrI-Nipt a’ más 
fél szénsavas legkönegnek állati kozma отдай egyszerii ke 
verèse, ès fellengítése által készíteni nem lehet; mert az ál 
lati részek lepárlásának terményei nem egyedül CDTI-NH“, és 

16 
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állati kozmaoiaj, hanem más ,- rèszinl göz, -részint pára 
képü testek is, mellyek folyövá vâltozva, az emlitett 1165211ь 
111611уе11 alkotó reszeit teszik. lllyenek: a’ CyH, Kreosot, 
Eupz'on, Nap/italia. 

Ha а’ Szarvasszarvlél S-lÍ-al telitetik, nyeretik az úgy 
nevezett: olvaszlotl дат/121010105 gyanla'rs‘ava: legkò’neg: 
агата brenzlic/l- à'lllljqes berslez'usaures Ammoniak ___. 
Succíwas ammom'ae pyro-eleven# solulus, v. Spz'rllus comu 
cervi succinalus. 

Ezen keszitmény sárgás, idövel megbarnúló folyadekot 
kepez, undor kozmásszagú, es szúrós sös, es kellemetlen 
l'zü. Vigyázattal elpárolva, töképü jegeczek nyeretnek, mellyek 
legen elfolynak. Erösen hevitve, egeszen elillan. --- SX1-F620“ - 
olvadekában barna veres cîlpadékot -- .DEu-l-FeZOat -- okoz. 

Ha valjon a’ drága Sn helyett nem T , v. A vetetett e? 
m_egtudhatjnk az elsöt: ha valamelly KOes sóval esapadekot ---- 
2T-|-K0t —- ád; а2 utöbbit az Ä-l-AeO szag által, melly 
lang es S03 hozzáadása által fejlödik ki. 

Kénsavas rézéleg legköneg = вашем 
.sauren` Kwpferoxyd-Ammom'ak :: Sul/as cuprz'co-ammo- 
m'acalz's, v. Caprara ammom'acale. -— Vjele: S03,NH3+ 
C110 ,NH3+H0. 

Kelvzül.- ha SGH-C110 folyó NHaben felolvasztatik, es 
az elvadek hozzáadott lang által jegitletik. — Ez utóbbi àzert 
adatik hozzá, hogy vizet elvonjon, mivel elpárlás által а’ 
vizet elüzni a’ NH3 illósága vegelt lehetetlen. 

‚Зимы-119115. Szep kek, töforma jegeczeket kepez, undor 
ásvány izü, es égvény hatású; legen NH3 elvesztese mellett 
zöld porrà mállik; vizben könnyen olvad, de nagy mennyi 
_següben elbomlik. 

Kékeny - Blaustofl‘- Cyan - Суаппт. 

Jele: Cy, v.' NC’. 
A’ Cy öszvetett gyök, melly kepelödik: ha állatí anya» 

gok liizálló egvényekkel egettetnek zárt edenyekben. 
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Eló'álh’lára. Magán állapotbanI elöállîlhák'l:A ha HgCy 
nagyobb hönek kitétetìk, és a’ kifejlödö göz Hg fölött telfo 
gatik. - ' 

Tulajdonaz'. Szintelen, szúrós, keserü mondola szagú, 
oseppfolyóvá változtatható göz; meggyújtva veres lánggal 
el ég; Oel keverve, 65 meggyújtva, elduŕran. Bé nem 1616112 
11616, 65 mél‘geS hatású. Viztöl, és langtól elhörpöltetik; _ viz 
beni olvadéka önként elbomlik: (Юге, C02ra, NH’re, CyHra, 
65 СуОга. _Egyesül Oel, 65 Hel, és savakat, lovábhá fé 
mekkel _ Cl módjára , _ 65 kékegeket alkat. 

ICékSav = C_l/zmsú'ure = Acidum cya/tículo. -~ Vjele: 
Cy0-l-H0;. v. C2N-|~0+HO. 

Csak mint CyO-HIO isme'rtetik. _ Kèpelödik: ha keke 
gek v. egyedül, v. ИОН-11061, v. MnOgel égeltemek, ‚1111 
61161 Ae'ńsavae eo'Ma' -= C_l/ausaure- Salze = Salz'a cya/u' 
си _ változnak. 

Készül: ha CyO-I-KO S03-|-H0 61161 6111011161111; V. ha 
мат“ = 3Cy0+3H0+4aqu.`_lepárlás alá veltelík. A’ 
kékeessav kéksavvizeggyé változik, melly еду jéggel 1161111 
vett szedöben felfogatik; _ de ez azonnal elbomlik 60216, 65 
NH3I`6. + 

A' Ke'ńecssav = Cyanurslïure _- készül: ha Ur Száraz 
lepárlás alá vettetik, _ hol NH3 elillan , a’ kékeessav pedig 
1111111 161161‘ szilárd lest a’görvegben vi'sszamarad. _ Szin, 52118 
talan , esekèly izü, vizben nehezen olvad. ‚, 

Jellemaz’ a’ke'ksavuak. SZínteleu, égetö l'zů folyadêk, melly' 
mint ollyan csak О foknál 161621161, т611 2 par. H0 felvétele 
mellett hamar 2CO2+NH3gé változik. 

сто-ню = CyO-I-HO Q SC2 O4: 2 par. szénsav = NH3 H202=2H0 = 1 h. 6. lßgkölleg 
ст 11104 ' 1 Í 611111304 = 2cm-mns. 

Aljakkal adja a’ щит so’ńat; ezek közölt megjegy; 
zésre legméltóbb: а‘ 

Kéksavas legköneg' = Cyom'aures Ammoniak 
= Cymms ammonz'cus. —- Vjele; Cy().*.1\{H3_|.H0J v_ ст: 
H402. 

16‘, 
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Ez keszül: ha CyOgözNH’gözzel kevertetik; v. ha Суд-{ 

AgO NH4C1 által elbontatik _ CyO-I-AgO, Nl-I‘Cl := AgCl, 
Cy0-l-NH3+H0g _ v. ha CyO-i-KO, S03-|-NH3-l-H0 által 
bontatik el, _ CyO-I-KO , S03-|-~NH3+H0 = СуО-НЧНЧ 
НО, S03 -I-KO. ` 

Tulajdanm‘. Ha a’ Cy0+NH3+H0 olvadekához vala 
melly ásvány sav töltetik: CyO-I-HO; ha pedig K0 olvadéka 
adatik hozzá: akkor NH3 fejlödik ki; _ ellenben ha a’ CyO-I 
NH3+H0 olvadeka megmelegitetik: akkor töbhe sem savak 
által CyO-I-HOt, sem egvenyek által МН&quot;! nem fejt ki; тег‘ 
az alkatrészek másképeni rakodása által также“ hůgy 
anynyá , v. is egy arányú szénsavas legköneggé. + 

lll'lgyany == Harmlqß' = Ureum. _ Vjele: Ul’ ‚ 
v. 2NH2+C202. ' 

— A’ I_lr találtatik а_’ húgyban, es azon osekely eletmiives 
testekhez tartozik, mellyeketkepesek vagyunk müvileg elö 
állitani. . 

Ke'szz‘teíve. Ha Cy0+Ag0 NH4Clal kevertetik, nyeretik 
AgCl, es Cy0+NH3+H0; _ v. ha S03+NH3+H0, CyO-l 
KOel elbontatik, Штаб: ВОЗ-НЮ, es CyO-l-NHa-I-HO. _ 
Ha ezen Cy0-|-NH3+H0 vjzheni olvadèka szárazig elpa 
roltatik, nyeretik egy _ vele egyarányú_ testa’ leúgyany, 
melly ugyan azon alkatreszekkel hir, mellyek azonhan más 
kép vannak rakodva. _ Ez keszülhet: ha heveny ищу gyen 
ge hönél elpároltatik mind addig, mig egy kis próha színte 
len N05al siirii jegeczes peppe nem változik; ekkor az egesz 
tömeg hason terimejü N05al kevertetik. _ A’ kepelödö вёр 
gás jegeezek _ mellyek 2N05+Ürhól àllanak _ N05al ki 
mosatnak, es megszárittatnak; azután vizben felolvasztva Cel 
elszintelenitetnek, es átszivárogtatás , e's elpárolás után je 
gitetnek. A’ színtelen jegeczek olvadekába addig adatik C02-| 
BaO, mig a’ folyadek közömbös lesz, ebhöl elpárlás után 

' elöbh NOVI-B110, azután Ílr jegedzik ki; v. a’ Ill’ langgal ki 
húzatik, es a’ lang lepárlása után jeg'ittetik. _ A’ N05 helyett 
C203 is vétethetik, es a’ C’Oßí-_Úr C02-|-Ca0 által elhontat 
hatik. 
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Tulajdonai. A' Il; oszlopidomú , vizben es langban- ol 
vadó jegeczeket kepez, mellyek kesernyes hütö izüek; na 
gyohb höhen elbomlik NHare, CyO-l-NHare, es száraz kekecs 
savra; N05, es C20s által olvadekaihól lecsapatik, еще&quot; 
ezek kémszerül szolgálnak az ö jelen, v. távolletere, igy ne 
melly kórok p. o. а’ diabetes „ешь“: hehizonyìtására. -- 
А’ 2No5-|-`ůr Nosbanolvadhaum 

llúgyav = Harmá'ure = Acidum urz'eum. --~ Vjele: 
in; v. CION‘H‘loß. 

Találtatik az állatországhan a’ körös hogarakhan, a’ 
selyem hogarak, kigyòk, es madarak emesztettéhen, a’ Gua 
nóhan — а’ deli szigeteken tartozkodö vizi madarak спеша“ 
emesztettéhen--;az emher húgy holyagáhan NaOel egyesülve 
a’ húgyköveket kepezve;- továbhá az emher húgy meghülte 
után mint sárga por leesik. 

Ke'szül: ha húgykövek, v. a’ fehér kretaforma kigyó 
emésztettei porrà törve, fözes által K0' lúghan felolvasztat 
пак, ’5 az olvadekhoz ClH, v. N05 adatîk; a' csapadek ne 
gyed óráig fözetik, ’s azután kimosatík, es megszárìttatik. 

Jellema'. Feher, iz, es szagtalan, pikkelyes tömeg; 
vizben nehezen olvad, olvadeka keves'se sav hatású. -- A’ 
Ü! élellyiilés âltal átváltozìk: Alloxan, eS Alloxlmlinra. 
Ezen testek azen tulajdonnal hirnak: hogy , ha NHsel erintet 
he jönnek, bihorszinůve válnak, — mi ismertetö jelök. - 
Ennelfogva ha [Í NOsban felolvasítatik, elbomlik, es az ol 
vadek Alloxrmt, Атланта’, Urt, NHat, es parabansa 
vat tart; ha ezen olvadekhoz NH3 fölösleg adatik, hihorszí 
nü lesz; -qrl_’b0zel,y es vizzel fözve elbomlik Allautoz’ura, es 
C20sra, es Ur leválik. — A’ NHael támadò bihorszin ismer 
tetö jele, ’s kemszere а’ Ünak. 

A’ й!’ mint eszmeheli vegye tekinthetö а’ Í'Irnak az úgy 
nevezett urilmvval; ez utóhhi N, C, es Oböl álló hypo 
theticus vegy, melly C‘N‘O‘höl áll, es mint egyesülese a’ C0 
nek Cyel kepzelhetö - 4Cy+4C0 -—; v. mint C203, mellyhen 
nz egy par: О, -- mellyet a’ gyök (СО) lfelvesz, hogy a' 
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C’03t képez'ze _ Cy által van kìpótolva _ (P02-+0 == C203; 
(120H-Cl = игйши. _ Illyen föivételes vegyei az urilsav 
nak а’ Uron kivül az Alloxautín, Allox‘an, Uram’l, és 
Urz'l. _ Ha az urz'lsav Ul jeggyel jeleltetikl, úgy az emlitett 
eszmehéli vegyek következökép vannak öszvetéve: 

következtetett vegyjel: tapasztalási папе]; 
2Ul-|-1Ur(húgyany) :Ur (húgysav)' _.. __‚ r: CU’N‘iHßO‘s 
2U1-|-Q2+4aqu. = АЦажш i5 = С8Ы4Н8О'&quot; 
2Ul+0+5aqu~ = Alloxanlz'n «Eg = CSNmwow 
2Ul-l-NH3-I-2aqu. = Ural/til Ё.&quot; з CSN‘lH'ÜÜ*s 

Allantoìn; V. Allalltolnsav = Allantuz'u, o. 
'.Állantoz'nsaïure. -- Vjele: Cy4-|--3aqu, v. C‘lH‘lN‘lO3 раг. 

Képelödve Iétezik az Allantointtartó folyadékhan af tehén 
l‘néL _ Támnd: ha Úr Ph02el, 65 vizzel fözetik; vagy: ha 
az Allantoint tartó folyadéka а’ tellëllllßk gyenge hönél egy 
1f; rèszig elpároltatik, 65 &gt;a’ hosszahh állás után támadó jege 
ßzek állati szénnel megtisztittatnak. _ Szintelen és iztelen 
jegeezeket képez; `e'xgvn'enyekkel fözve, elhomlik C203vas ég 
vényre, és NHßre; _ tömény S0331 hevitve pedig (Юге, 
COzra, 65 $03+1ЧН3+Н0ге. 

Alloxan. Vjele: 2U1-|-20-[~4aqu. v. CSN‘HSO‘” par. 
кем’.- ha 1 r. száraz Ш‘ 4 r. _ 1,5 f. s. AN05hn té 

tetik, mellyhen hö kifejtes, 65 pezsgés köztt'olvad. Az egesz 
folyadék fehér, fénylö, ès szemerkés jegeczekhöl állö tö 
meggé mered. A’ nyert tésztáröl leszivárogtatik a’ folyadék, 
65 a’ jegeczek újonti jegítés által megtisztittatnak, 

Jellema'. Szintelen, átlátszö jegeczeket képez; vizben 
könnyen olvad, kellemetlen szagú, és öszvehúzò ŕsös izii; ol 
vadéka a’ növény festvényeket megveressíti, 65 а’ hört hihor 
szinre festi. Égvényekkel öszvejöve, Alloxansavvá változik; 
égvényekkel fözve pedig elhomlik Ürra, 65 Mesoxalsavra. 
Snai, 65 ClHal, v. SnClal, v. SHal érintethe jöve, 101111» 
há 803111, és Cll-Ial Alloz’aßtinna’ vállozik; N05al Pam 
ba'm'avvlí; S0231, éS NHael ìÍtl'onurmvas NHsgé; szabad 
ЫН’е! Mykomh'nsavvd; Alloxantinnai, és NH‘el Murexiddá; 
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elvègre valamelly Fe0es sóval, és egvennyel’üszvehozatva, 
indigkek folyadekot kepez. 

Alloxantln. Vjele: 2Ul-|-0+5aqn. v.C°H4N1°0‘°par. 
KesziilÜrból: ha Ürlfözés által vizben КО; hozzáose»l 

pegtetese által felolvasztatik, es az elvadek 2/3 reszre elpá 
roltatik; ebböl hoszabh idö múlva jegeczek leválnak, mellyek 
újonti jegites által megtisztittatnak. 

- Nyerhetö meg Alloxanböl: ha az Alloxan vizbeni olvadé-_ 
kába SH vezettetik, mi. мы elöbb S, azután egy jegeczes 
tömeg -- melly Alloxantinból áll — válik le, ez forrò vizbeni ol 
vasztás által a’ Stöl elválaszlatik; az elvadek elpárlás, es 
kihütés után tiszta Alloxantint ád. 

. шли/шаг. Szintelen, v.sárgás, NH3 шт légben meg? 
veresedö jegeczeket kepez; hideg vizben nehezen, de forró; 
ban könnyen olvad; olvadéka halvanyos vizzel hevítve Allo: 
a’árma' átváltozìk. 

Ha Alloxantin forrò òlvadéka NH‘iClal kevertetik, azon 
nal biborszínülesz, melljv szin elenyeszik, es az olvadékból 
szintelen pikkelyek levállnak, mellyek megszáritva rózsave 
resek , es Uram’lbo'l állanak; ugyan az törtenik Ãas, C203as, 

l es más NHi‘es sókkal. 
Thionursav. — vjele; C&quot;N“H“‘O1&quot;S2 par. 
Képelödik: ha Alloxan elvadeka S0-_»al kevertetik; -- 

ha ehez annyi C02-|-NH3-l-H0 adatik, mig pezsges törtenik, 
es meg fölös NH3 adalik hozzà, úgy az olvadekból kihülte ntán 
y„abnorme-al legkò'neg jegedzik ki. --- Gyöngyfenyü pikkelyes 
jegeczeket kepez; hideg vizben nehezen, melegben könnyen 
-olvad. 

IIx-amil. — Vjele: C8N‘H‘00‘ par. 
Ke’szz'leíse. Thionursavas NHs vizbeni tömény olvadeka 

ClHal , v. feleresztett SOSal kevertetik, es az egesz formi hnà 
gyatìk mindaddig, mig fehér peppe meredt. 

Tnlajflonaz‘. Igen linom töket, v. könnyii , enyhe, legen 
es melegben rózsaveresse változò port kepez; hideg vizben 
nem, forróban nehezen, de NH’ben es egetö egvenyekhen 
hideghen olvad. NH3benì elvadeka legen biborszinü lesz, esA 
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féml‘ényü zöld jegeczeket “ШК le. _ KO lúggali fözés дна! 
NH3 kifejlése közli. Uramz'leavva' bomlìk 0l. 

Uramilsav = Пгатйгйиге. _ Vjele: CWN‘OH20 
О‘5 раг. 

Nyerhetö : ha lhionursavas NHs Шьем tömény olvade 
ka kevés SOaal kevertelik, ’s viz fördôben elpároltatik; kevés 
idö múlva az uramz’lsav átlátszó üvegfényü oszlopokban ki 
jegedzik; ezek hideg, es meleg vizben köunyebben olvadnak, 
olvadéka kevéssé égvény hatású, és~hevitve rózsaveres lesz. 

lllurexid, v. biborsavas legköneg = Fur 
pursaures Ammoniak. — Vjele: C12N l&quot;HHN par. 

` Keíezül.' ha egyenlö r. HgOböl, és uramilból állò keve 
l'ék 40 r. HOben csekély NH3 hozzáadása mellett hevittetik 
mindaddig, mig a’ folyadék szép biborszínt nyert, ekkor ё: 
szivárogtatva nyugalomnak átengedtetik, hol Murexid kije 
gedzik. _ Vagy: Alloxantin vizbeni tömény olvadèka NHsel 
fölösleg telittetik , mig а’ támadó csapadék _ uramz'l _ is 
mét felolvad , ekkor Alloxan olvadéka adatik hozzá úgy, hogy 
csak gyenge égveny módra hassen , és kihütetik. 

‘мамам. Négyterü oszlopokat, mellyeknek két olda 
lai fémzöld sugártöréssel birnak, eldörzsölve pedig barnave 
res port adnak, képez hideg vizben nem, de forróban olvad; 
KOlúgban gyönyörü indigkék színnel olvad, melly szin hevítés 
шип NH3 kifejlése közt‘t elenyészik; SHal érintkezésbe jöve 
azonnal elbomlik: Alloz'autz'nra, Díalursavra, ëS Mure 
.z-anm S levállitása mellett. _ Mind száraz, mind olvasztott 
-állapolban elbontatik minden ásvány savak által, hol Murexan 
fényes pikkelyekben kiválik, ’s az olvadék Alloxant,Alloxantint, 
húgyanyt, es NH3t tart. 

Murexan, v. Витя-за&quot;: Purpursú'ure. _Vjele: 
C‘N‘HsOs. par. 

Késziil: ha Миша?! meleg KO lúgban felolvasztatik , а’ 
kék szin eltiinéseig heviltetik, és feleresztett S03val fölösleg 
telitetik. _ Ha Murezmn NHBbeni olvadéka légre kitétetik, 
bíborszinü lesz, és fenyes jegeczeket _ mellyek Murexanból 
állanak _ Уайт 1е. 
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кадмия“ :___ Blausà'ura, 0. Cyarmauerltqß‘ 
:dure == Acidum Írydrocyam’cum v. Boruxn'cum. _ Vjeleî 
CyH. v. NC2H. 

Штат. Kepelödik: ha a’ csontárnemüek virágai, leve 
lei, v. makkjai vizzel lepároltatnak; ha eletmüves reszek le 
pároltatnak; v. ha kékegek akár vizzel feleresztett О Savakkal, 
akár H Savakkal elhontatnak. 

Vz'ztelcn `Àò’nke'ks'av = lVasserjreie Blausů'ure _nyel‘e 
tik: ha CfyK’ kevesse feleresztett S03al _ sok S03 ne ve 
tessen, тег‘ abban az esethen S03-|-NH3-I-H0, és C02 kepe 

lödik , _ lepárlás alá vettetik; a’ lepárlattól CaCl által vo 
nassek el a’ viz, es újra pároltassek le. _ Kesziilhet meg 
AgCyhöl is ClHgözzeli elbontás által. _ Keszitesenel legna 
gyohb vigyázat kivántatik. 

Tully'donaz‘. Szintelen, áttetszö , a’ viznel fajilag köuy 
nyehb folyadékot kepez; igen illekony; vizzel, langgal, és e 
génnyel minden arányhan keverhe-tö; тьма es fuldokló kese 
rü mondola szagú, es egelö kesernyes izi'x; fehé-r világitó 
lánggal eg, es lélekzèsre nem alkalmas; rögtön, és’önkenyt 
elbomlik _ néha már egy óra múlva _; a’ folyadek elöbb 
Sárga, azután barna lesz, ’s vegre feketes hama aljat képez, 
es a’ folyadek CyH-I-NHi‘t tart. _ Párája vìllám gyanánt öl, 
ennelfogva vigyázattal készittessék. 

Můlermi Ада/гейши, V. vizlarlalm/l Àò'uke'ksav = Me 
diciniscńe, o. W asser/callige Blausâ'are = Acidum Í1yrlro~ 
cyam'cum o_ßïcz'nale. 

Hasonló módon keszül mint az elöbbi, csakhogy készi 
tesèhez johhan Можете!‘ S03 vetetik, es az átpárló CyHgöz 
langba vezettetik elhörpöles vegelt. Az austriai gyógyszertár 
szerént 2 obon CfyK’re 1 ohon kensav, _ melly ugyan any 
nyi vizzel kevertetett _ öntetik, es a’ lepárló sav 8 obon 
0,850 f. s. langha vezettetik. 

Tulajdonai a’ viztelen sav tulajdonival megegyeznek, csak 
hogy szaga, ize, es ölö ereje gyengebh, mint a’ viztelenne; a’ 
kék kempapirtmegveressiti , melly szin ismet eltünik. Ha tisz 
‘а, világosságon hamar- elbomlik hangyasavra, és NH‘re, _ 
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mi csekely mennyisegii ClH , v. S03 által akadályoztatik. - 
Külömbözö keszitésmódjára , es eltartására nezve kiilömhh‘-, 
zö töménysegii ezen merges szer; rendesen az kivántatik: 
.hegy tömenysegre nezve 100 reszben 2, 5-3 r. viztelen sa 
vat tartson; -- ezen mennyiseget pedig felfödözzük N05-|-Ag0 
által, mellyel feher csapadek —- АдСу - támad ; ezen esa 
padekhòl öt szemer megfelel egy szemer viztelen savnak; - 
ennelfogva 100 r. mütermi CyHnak 12-15 szemernyi csapa 
dekot kell adnia. 

Můtermi ‘Её/‘Авиация! tarta' lepa'rlatt нём/Е Ãò'vetlaezâ'k.’ 
1. Tö'mef/zy lepa'ralt Áeserü mandala viz :Aqua amyg 

dal. amar. concentrata. 

„2. Feleresztetl Iepa'ralt keserû mandala viz = Aqua 
яиц/96111. amar. dilata. 

3. Lepa’ralt ôarastya'umegy viz = Agua dest. laura 
enfasi. 

Ã. Lepáralt fel-ete cteremye viz = Aqua destillata ce 
rasarum nigrarum. 

Fertezvefayei a’ CyHnaÀ. A’ CyH szintelen legyen, he 
vitve egeszen elillanjon; SHal semmi osapadekot ne adjon - 
femek ---, SOßt, ClHt, és fot ne tartson; '- elsö megtuda 
ltik BaOel; a’ ClH -- miután elöhb melegseg által minden 
CyH elüzetett -- N05+Ag0el; a’ harmadik pedig, t. i. а’ 
Й), ha а’ NHa által támadt, es visszamaradt só melegítes 
által megfeketedik. —- Ellenszere a’ CyHnak nincsen, mivel 
igen hirtelen öl, kiveve, ha azon perozben FeO-I-Fe’Oaes sò, 
v. NH3 adatik, mi ritkán törtenhet meg. -- A’ megholt teste 
mindjárt holta után vizsgáltasson meg, külömhen ezen illó sav 
jelenietenek semmi maradványát sem hadja vissza. - A’ 
gyomor hennékevel eggyütt lepárlás alá veltetik P05al, a’ 
göz а’ szedöhen letezö KO olvadekhan fogatikfel, es a’ CyH 
kemszereivel kemleltetik, föleg kensavas vaselecseseleggel, es 

’ GlHal. 

А’ Cit/Haal: egyeaülefre a’ je'me'legekkel. _ 
Ha а‘ СуН olly femélegekkel jö össze, mellyek Oket 

esak gyengen tartják --- mint a’ HgO, PdOz es_AgO, - köl 
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csönösen elhomlanak vizre, é§ńh¢k¢1i¢grc ,- ha ezen miné-1. 
lelnél minden viz ki van zárva, akkor az elhomlás erös föl 
hevülés, 65 durranás köztt megy vèghez; _ az ögvények` 
élegei elhomlás nélkül egyesülnek а’ CyHai _ megtartva ég 
vényes hatásukat, _ 65 olvadékaik a’ sav szagával himak 
_; а’ vegyek ezen osztályánál az égvényélegnek, 65 savnak 
fömkékegre valö kölesönös elhomlása azonnal véghez megyen, 
ha olvadèkaikhoz más fémkékegek adatnak, mellyekkel kette: 
vegyekke'egyesiilnek. Azon fémek kékegei, mellyek olvadat 
lanok, készítetnek: ‚11а а’ meglelelö fémek eozetsa'vas sól 
CyH által elbontatnak, р. 0. а’ ZnCy. 

A’ kékegek közül csak négyen olvadnak vizben; u. m. 
a’ K, Na, NH4 65 HgCy; a’ töhhiek olvadatlanok. _ A’l 
nemes fémek kékegei _ mint az Ag , 65 HgCy _ elhomla 
nak, mint az ö megfelelö élegeik, ha падет) hönek 11116 
tetnek Cygözre, 65 52111 fèmre; _ a’ nehéz fémek kékegei 
.rze'uegekńe' = C'arburela _ Váll0ZI1ak,éS szabad NOOSE! fe‘jte-r 
nek ki; _ az égvények kékegei lég, 65 nedveség elzárása 
mellett nagy hömérséketA elviselnek , а’ nélkiil hogy homlást 
szenvednének; lég hozzájárulása mellett pedig датам: so'k 
Ãa' = Суаш‘аиге .Salze _ Onyülnek. - AZ Ag, Hg, 6516; 
töhh nehéz fémek kékegeî feleresztett Osavak által einem hon 
tatnak, .65 forrö tömény N05 által csak nehezen, de ClH ál. 
tal CyHra, 65 fémhalvagra könnyen elhomlanak. 

Ke'mszerez' a’ CyH/tuk, e's a’ l’e'Àege/me/s. 
ИОН-1130 fehér _KCyben, 65 МРЬеп olvadó, de NOsban 

olvadhatlan _ csapadékot ád; _ A+Ph0 fehéren csaple_ 
olvadatlan PhCyt, _ külömhség a’ ClHtól; _ ВаО viz sem 
mi csapadékot nem 01102 _ külömhség a’ S03tól; _ 803-1 
C110 K0 hozzáadása mellett veresharna csapadökot hoz elö; 
N05-|-Hg20 HgCygé változik, 65 52111 Hg leválik. _ S031» 
I&lt;`e0-|-lì`e203 zöldeskék csapadékot okoz, CyFe-|-Fe2Cy3L _ 
Egyéhbaránt a’ CyH szaga is érzékeny kémszer. 

llamkékeg = Cyan/salían: = Cyanetum шаг, v1 
Kalium cyaualum. _ Vjele. KCY. 

Képelödik; ha állati anyagok СОН-Кое! égettetnek. Kö. 
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szül: ha K0 olvadekáha CyH adatik, az elvadek elpároltalik, 
ès jegittelik; v. ha CfyK2 egettetik, langgal kilúgoztatik, es 
jegittetik. 

Tulajdonaz'. Szintelen, öten‘i jegeczeket kepez; erös, es 
szúrós keserü mondola izii; nagyohb höhen legkirekesztése 
mellett nem változik, de leg hozzájárúltánál Cyû-l-KOge vál 
так. A’ KCy vizheni elvadeka elbomlik idövel úgy: hogy 
KO-l-HO támad, es CyH, melly ulòbhi továhb elbomlik F003ra, 
es NH’re. 

Szikkékeg‘ == Cyamzatrz'um = Cganetum natrz'z'. _ 
Vjele: NaCy. 

A’ KCy készitesmódjával, es` tnlajdonìval hir. ‘ 
llorgkékeg = Cgunzíml, o. Zz‘ukcyuuür = Cya 

nelum zz'ncz'. _ Vjele: ZllCy. 
Készittetik: ha _Ã-l-ZnO CyH által elhontatik, es a’ tá 

madó csapadek vizzel jòl kiedezve, megszárittatik. 
Jellema'. Feher, iznelküli, vizben, es langban olvad 

hallan, de NH’hen olvadó port kepez. _ Merges таза. 
lligkékeg = Cyanguecńsz'lber = Cyauelum Ílydrar 

gyrz'cum. _ Vjele: HgCy. 
Keszül HgOnek vizes CyHali egyesiilese, es а‘ folya- ° 

deknak elpárlása által; _ v. ha CfyK2 S03-|-Hg0 által elhon 
tatik, es a’ támadt HgCy langgal kiédeztetìk, elpároltatik, es 
„диеты 

T'llaf/lonaz‘. Négy v. hatterü oszlopokat kepez, egetö ás 
ványr izii, legen nem штык, vizben es langhan olvad; _ 
merges hatással bi1'. 

Ezììstkékeg = C_l/allsz'lber т: Cyaaelam al1-geule'. 
_ Vjele: AgCy. 

Ez kepelödik a’ CvHnak valamelly olvadó AgOes sóvali 
összekeveresenel szep fehér, túrós osapadek képihen; minden 
H savak` által elhontatik. 

Az olvadhatlan kekegek az olvadó kekegekkel màsod 
rerldü vegyeket _ деда: Àe'lsegeket z: Doppelcyanyde _ 
kepeznek. _ Tnlajdonkep а’ FeCy, es a’ FezCy3 egyesül 
nek egymással, más Еще!‘ kékegeivel, es CyHaL _ Ez “шь 
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bi vegyek eszrevehetö savanyú izzel, es azon hàtässal bimak': 
hogy a’ kek növemr матке! állandóan тратит, a’ 
COzas sókat pezsges köztt elho‘ntják, es az egven’yeket viii- 
kelletesen telitik; olly tulajdonok, mellyekkel maga а’ CyH 
nem hir. _ Ezen vegyeîhen minden merges jellemeit -elveszfi 
a’ CyH; _ a’ Fe melly a’áCyHal van egyesülve, a’ közön 
seges kemszerek által fel nem födözhetö. _ Illyen sav: a’ ’ 

Vaskönkékecssav = F errocyanwassersloßsäu 
re, 0. Eiseublaasá‘are = Acidum hydro ~jèrrosocyaaícum. 
’Vjele: Cfy-I-Hï-i-aqn; у. CyFe+2CyH+aqu. 

Keszül': ha Cfyli2 tömeny olvadekához ClH adatik, és 
egveny töltetik rája; ez állal feher jegeezes alakban kiválik a’ 
kivánt sav, melly szivár által a’ folyadektól elkiilönözve, es 
itató papir közlt kinyomva, legkirekesztett helyen megszárit 
ytatik. _ FeCy-l-2KCy, 2С1Н= 2KC1, FeCy-I-2CyH-l-aqu. 

Tulajdonaz'. Feher, jegeczes tömeget kepez, melly legen 
hamar megkekiil; vizbeni olvadeka fözes által elbomlik CyH» 
ra, es в“ feher, 1 legen megkekülö esapadekra. _ Ezen sav; 
nak eszmebeli gyöke _ valósziniileg_nem állitható elö ma 
gán állapotban. 

llalnvaskékecs = Ferrocyaukab'am, Kalz'umez'~ 
sencyauiìr , o. Blullaaqeasalz = Суп/‚шип fèrrosokalz'cum, 
V: Prussia: lz'x'ívae, et ferri. _- Vjele: CfyK2, V. FeCy+ 
2KCy. 

Ezen készitmény-'eleg tisztán kerül `ele la’ kereskedesben. 
_ Készül: ha állati részek (szarvak, körmök, száritott ver) 
2_3 r. CO2-|-K0el vas edenyekben megöntetnek, az öntöü 
tömeg kihiilve fori-ó vizzel'kilúgoztatik, es jegittetik. _ Ki 
csinyben keszül a’ herlinikeknek сон-1101111 fözése, 111521 
várogtatása, es jegitése által. 

Там/11011115. Sárga oszlopos jegeczeket , v. táblákat, 
megtörve pedig feher port kep'ez; kesemyés edes izü, vizben 
könnyen olvad _ l1 r. hideg , &quot;s '-2 r. forróban, _ langban 
nem. Nem merges hatású. _ -Kemszerül szolgál a’ Fe20’es 
sókra, mellyeket kék szinhen -esap 'le _ FeCy-|-Fe2Cy3 _ 
ha fölösleges égveny nem volt jeleu. — Azonban a’ Cfyl(2 
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nem biztos kemszer a’ Бега, mivel maga ‘1s vasat tart; igy 
ha ClHal öszvejön, cas/lò‘nlie'kecssavat ád, melly megkekiil, 
попа а’ ClHhan semmi Fe nem volt jelen. 

A' FeCy+2KCyben a’ K helyet más femek is pótolhat 
ják ki; p. o. Na, Ca, Ba, Pb, ’sth; innen ered a’ Cty-| 
Naz, Civ-l-Ca2 ’stb; _ söt néha a’ 2 par. K helyet ketkü 
lömhözö fem foglalja el; illyen p. o. a’ Cfy-l-K,Ca = CyFe, 
CyzKz-I-CyFe ,Cy2Ca2. 

Ilamvaskékeg, v. Gmelin só = Ferrz'dcy 
ankalium, Gmeli/i’s Salz, 0. Kali/lm -eiseuc/jauid = Суши 
lum jerrico llallcum. _ Vjele: 2Cfy-I-K3, v. Fe2Cy3-I-3CYK. 

Keszül: ha CfyK'l olvadekába addig vezettetik Clgöz, 
mig a’ folyadek Fe203es só olvadekával töbhe nem ád kék 
üledeket. _ Hajnalveres, átlàtszó, viztelen, légálló oszlopos 
jegeczeket kepez; mellyek gyertya Миша‘! ele-nk szikra há 
nyás között elegnek. _ Legérzekenyehb kemszer a’ FeOes 
sókra, mellyekkel egy, a’ berlinikekhez hasonló csapadékot 
ád. _ A’ Fei-'0313s sók nem esapatnak le általa. _ 2(FeCy+ 
211cv), C1, = Kel, BKCy-l-Feecyß. 

Vaskékecskékeg‘, v. berlînike'k = Eisen 
cyam'irc yanid , Ferrocyauz'd ~ Eisen, 0. Berlinerblaa = Cy 
rmelum ferroso -ferricunh v. Coerulemn Beroliaeuse. .-. 
vjele; 3Fecy+211e’cy3, v. seiya-2F62. ' 

Készithetö 3N05-|-Fe203nek, v. Fe2Cl3nak CfyK2el та 
lecsapása, a’ csapadeknak kiedezese, es megszárittása által. 

Jellemei. Sötetkek szinü, könnyü tömeget kepez; vizben 
es feleresztett savakban olvadhatlan; zart edenyekben nagyohb 
hönek kiteve, H0, CyHas, es C02-|-NH3 kifejlese mellett 
FeCt hágy vissza; füstölgö N05 által elbomlik; tömeny S03 
egy fehér, pepnemü tömegge egyesül vele; tömeny ClH el 
vonja a’ Fe203t, es Cfy-l-H’t hágy vissza. SH által megfe 
heredik, de kek színét legen ismet visszanyeri. 

llamhorgvaskékecs = ЁегтсуаМиНит-Рег 
rocyanzinlt, 0. Zinńeiseucyanür = Zincum hydra/envoya 
Мант- _ Vjele: 2 Cfy-l-ZIISK-l-ôaqu. 

клише. Valamelly _ Рыб] szabad _ ZnOes só ol 
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vadeka Cty-Hi’ olvadekával lecsapatik, a’ сзарашёк’кппоав 
satik, es megszárittatik. — Fehér, iznélküli, felereszt'ettsai 
vakban olvadatlan por. «-- Ezen уеду áll: 1 par. CfyK’höl, 
3 par. Cfy-|-«Zn2böl, es 12 par. vizhöl. ’ 

Kénkékeg‘ ___ ScÍlwqfelcg/an, o. (‘г/штата. --~ 
Vjele: CyS2. ` ` 

A’ S egyesiil a’ Cyel, es'kepezi a’ CySt, ez pedig femek 
kel а’ ee‘nAe'kege/let = Se/lwefelcyanmetalle = Sul/begane 
‘а -—,- ezek készülnek v. a’ CyS2+Hnak közvetlen összhozá 
sa által a’ fémelegekkel; v. ha valamelly egvenynek nagyobh 
kenezes foka Cy gözhen hevittetik, v. olvadekhan jön vele 
öszve; v. ha olvadó femkekegek Sel, v. olvadatlan fem 
kekegek olvadó kenegvenyekkelmegöntetnek, v. hevítetnek. 

Hamkénkékeg = SeÍiwe/elcyaulaalima, o. Ka 
liumsulfoeyanid = Sulfacyauelum Àalii. -- Vjele: CySî-H(` 

тьме. Nyerhetö: ha Cty-|-K2 fele súlyú Snel meg 
öntetìk, а’ forró vizhen olvasztott só jegittetik, а’ jegitett sóhel 
lang által a’ CyS2-l-K kivonatik, es а’ langl lepárlása шеи 
kijegittetik. ` 

Tulajdouai. Hosszú , restos, szintelen, es viztelen osz' 
lopos jegeozeket kepez; hütö, ’s kevesse esipös izü, nedves 
legen elfolyik, vizben, es langhan könnyen olvad, ezen ol 
vadekáhol kihülténel kijegedzik; vizheni olvadásánál megle~ 
hetös hideget hoz elö, föleg jeggel keverve; izzás elött jóval 
egy tiszta folyadekká ömlik. »- Fölötte erzekeny kemszer ‘а’ 
Ее’О’ез sókra , mellyeket veres szinre fest, de le nem asap. 

Ólolnkénkékeg = Scllwejelcyanblei = Sulfacy‘ 
anetum plumbi. — Vjele: CySLl-Ph. l 

Nye/wm'.- 11а Тьн’ьо, es cys2+K usmény olvadékai 
összekevertetnek. -- Sârga, fénylö, es homályos jegeczeket 
kepez, mellyek fözes által vizzel elbontatnak könkénkeksavra, 
es aljas ólomkenkekegre. — Ez utóhhi az alfa: домен/Мед 
meg nyerhetö aljas A-l-PbO olvadekának ySH-K olvadé 
kával való összkeveres által. --- Sárgás feher, olvadhatlan jege 
czes port kepez. 

Köllkénke'ksav = Señwefelcyanlmaserstaßifáare, 
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o. Schoejèlblausůurs == Acidum hydrasulfocyamcum. ._ 
Vjele: CySz-l-H. 

Találtatik a’ keresztes ‘Мёд növények vìrágaihan, ès 
magvaihan, az emher, és juhok nyáláhan. 

Ke’nzül.- ha aljas ‹31от1«ёп1«ё1«эёГ feleresztett S03al elhon 
tatik, arra ügyelve: hogy a’ folyadék Ph tartalmú Шах-зари, 
mellyhöl az Ph, SH helévezetése által eltávolitatik. 

Jellemez'. Szintelen, tisztán savanyú ízü folyadék, melly 
lég hozzájárúltánál, es hevités` által igen könnyen elhomlik 
külömhféle termènyekre, mellyek közül egy, narancsszinü, 
vizben olvadhatlan por képiben, a’ savhan leválik. _ Viz 
nélkül nem létezhet; nem mérges, a’ Fe‘-’03es sókat hasonló 
szinre festi, mint а’ СуБЧ-К. 

‚ Mellon. ‘пена: Cßlvl. _ ömefeugyon. 
Ha száraz CyS2 egy görveghen izzásig hevittetik, el 

homlik: CS2re, Sre, és Mellonra. _ 4 par. CvS2 (CSNSSS) 
М 4 par. St, 2 par. CS'let = C’S“, ös egy par. Mellont == 
C‘SN8 par. Ezen anyag a’ CyS2-l-K Cl gözheni száraz elbom 
lásánál is visszamarad KClal keverve- _ Czilromsárga, viz 
hen, langhan, és feleresztett S03, és ClHhan olvadhatlan, 
de N05han, és égetö égvényekhen homlás köztt olvadö por. 
_ Ha hamkénkékeg porcellán esészéhen izzásig hevitetik, 
és addig adatik hele Mellon, mig CS2 és S elillan, támad: 
a’ Hammellou = Mellonkah'um :CWM-K. _ Ha ez fol'ró 
vizben olvasztva, S03a1 kevertetik, nyeretik: a’ Kò‘nmellon 
.uw:Mellouwasserstofsäure = C6N4-|-H — melly {Ш 1 
h. é. Mellonbo’l, és 1 h. é. Hhöl. _ Szürkés feher csapadék. 

Sóskaany- OXal yl - Oxalylum. 

Jele: 0x, v. C203. 
Ez csak eszmehéli gyök; egyéhbiránt mint 2C0 сект; 

here, melly 0el egyesülve adja а’ (1203i, Cial а’ Pñosye/ll, 
“Нас! az Üxamidumat. 

Sóñkasav: Kleetà'ure, Sauerkleetú'ure , Urals-fút 
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n, о. Zmrá'eruïdre Acidum ofvah‘cilm, v. mediare'. ~-- 
viele; 6x; _von —— 2Go-po; v; no4-co2.- ' 

Böven `lalállntili: à’ ilöveny országhan a’ Майя) és [бит 
nemekben Koel; a’ raharbara, штат, szappan , es más nö 
'vényekben CáOeI едим. _ Leg‘közönsegesebb termenye а’ 
Nt man` панд elelmüves anyagok Onyitêsenek N05 , KO-I-HÜ, 
v. мп*0‚+к0 ánai. 

каждым“. Keszül: ha czukor, v. kolompír Re» 
inényitö КОМ, es vizzel addig hevittelik, mig' -löhhê semmi 
göz nein megy állal; a’ nyert folyó sav elpárollatik, es je 
gittetik. д 

Vagyà 20-l-'Íí'0~0lvaŕieka A-I-PhO, v. IBaS Юга! iecsa 
palik, a’ csapadek meg nedvesen elhontatîk feleresztett SOV 
val, a’ les'zivárogtatott folyadek elpároltatik, es jegiltetîk. 

.kunnen А’ jegedzeu 010‘, «P03-PHON», es jegedzes 
vizböl állö vegy; szintelen, мышь dülény патрона! lié 
pez; szagtálan, erös savanyú izii, es hatású; 8f. hideg, ön-l 
súlyů forró vizben , és 5 r. langban olvad. _ Belsökép veve, 
merges hatással hir; ellenszere: C02-#|-Ca0, es tiszta MgO, 
vr COrI-MgG.v _ Nagyobh hönek kiteve elbomlik, es mara» 
dek nélkül elillan; _ tömény SOaal hevitve eibomlik (Юге, 
es C02ra a’ nelkül, hogy megleketedne. 

A’ (1203 aljakkal Àò'zò'nyò's, e's savanyfi ‘да/датам вб 
kal: Nenlrale, u.. .mure Пишите-5411261: Salz'a „мы“ 
neutra, et acida, v. oa‘alales _ М; az egv'ényesy CgOaaS sók 
nagyobb hönek kiteve, C0 gözt шишек ki, es C02as söt 
hagynak vissza, melly „мы,“ szenel nem tart, _ eZ 
által az _Ã es Tles sôktôl kiilömhöznek. 

Ke’mxserei a’ стоим. Legerzekenyehh kemszere a’ 
CaO, mellyel fehér csapadèkot ád; kiilönösen pedig ha CaO 
es sóra kémlelìink, nem tiszta C’Oßt, hanem C’O‘l-I-NHL‘tkell 
venniink. _ BaOel fehér csapadeknt ád, melly Мыши fel 
olvad. _ Ha MnO, , V. másl‘elelegekkel hevittelik, akkor ezek 
elegekke, v. elecsekke “так, mellyek egy r. ватт! egye# 
Швей, a&quot;kifejlô 0 pedig egymás reszet a’ C203nak C02vá 
váiltozlaljaÁ Sök femélegek C’Oavas femelegekkel Мечта, 

17 
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а’ kifejlö CO által szinfemekke 'változtatnak. ----- Tömeny 
N05al 11011110, tökeletesen elbomlik ‘1101111, es HOre. _ A’ 
tiszta C2O3nak nem szabad legen nedülni; v. а’ papiri meg 
rágni _ N05 _; v. SHal megfeketedni _ PbO; sem hevit-k 
ve maradekot vissza hagyni. 

Sóskasavas legköneg: датами, o. exal 
saures Ammonia/i zzûxalasammom‘ae. _ Vjele : С’О3+1ЧН'+ 
2aqu. ’ › 

Nyeretik: ha tiszta C’O’l egelö, v. COg-l-NHa-l-HOel te 
litelik; v. ha СЮЧ-РЬО, БН-НЧН' által elbontalik, es а’ 
folyadek elpárlás után jegittetik. . 

Jellemez‘. Hosszú oszlopokat kepez, szúrós sós izü, ne 
hezebben olvad , mint a’ C20’. _ Választó, es megkülömböz 
tetö szereül szolgál a’ CaOnek a’ MgOtöl, es közönsegesen 
mint lecsapó szere a’ CaOnek. _ Ha ezen sò olvadéka KClal, 
1. NaClal elpároltatik, e's a’ maradek egeltelik, NH‘CI 10] 
ödik ki. _A’ C203+NH3 nagyobb hönek kiteve, adja a’ 
legcsudálatosabb bomlási termenyl: az Oa'amz'damol. 

Ketted sóskasavns ванные; == гшуися 
Цеешше: Kali, о. Sauerkleesalz = Bz’oxala: ‘аист, v. 
Sal введении‘. _ &gt;Vjele: 2(12O3+K0+3aqu. 

Ezen só nagyban keszül egy h. e. jegedzett C203nak 
CO2+KOeli telitese, meg egy 11. e. C2O3nak hozzáadása, ’s 
а‘ folyadeknak elpárlása, es jegiiese által. 

Hajdan a’ sòsdi kisajtolt, es fehernyevel megtisztitolt 
nedvenek elpárlása, es jegilese által kesziilt. 

Jellemez'. Szintelen, diileny oszlopokban jegedzik, sa 
vanyú izü, es hatású; 40 1’. hideg, es ~6 r. forró vizben , de 
langhan nem olvad. Merges hatású. 

А’ 1101051101105110п eiöforauió c2o3+ko iöbbnyire ¿i +110. 
. Ferozve'nyu; zï-i-Ko, es 503-1110. — На nagyobb 

hônek kiteve, a’ pörgült czukorhoz hasonló kozmás szagot 
ereget, es elegese után egy fekete szenes maradekot hágy 
vissza, úgy ì; tart; _ a' S03 kémszereivel kemleltetik. 

nalvgzénéleg = Pńosgeu, 0. Cůlorkoůlemà'ure: 
Acidum cllloroa'ycarbom'cum. _ Vjele: CO-l-Cl.&quot; 
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'Egyenlö térimëjii viztelen COgöz, es C'lgöz egyesillnek 
egymással napvilágnál nehány perez ‚` közvilágosságnál pe 
dig nehány так múlva egy gözke'pü veggye, melly csak fel 
annyi térimejü. 

Szintelen, kellemetlen, fuldokló szagú göz, melly а’ 
szemeket erös künnyezesre ingerli; vizben elbomlik C02ra, es 
ClHra. 

0xamîd = 0xamidnm__. _ Vjele: @OLI-NH’. 
_ Kepelôdik: ha NHi‘es sôk C203as sókkal lepároltatnak; v. 
0~-|-NH3nek hevîtese; legtisztáhhan C’0’+Ae0nek NHßeli el 
bontása által. 

Feher, jegeezes, iz, es szagtalan port kepez; langhan, 
egenyben, es hideg vizben nem, de forrò vizben kevesse ol 
vad, feleresztett savakban es e'gvenyekben nem változìk, de tö 
menyek által hö közbcnjártával C’O‘ra, es NH’re homlik.' _ 
Az oxamidumnak ezen elbomlásmoda Savakkal világosságot 
ищет bizonyos változásokra, mellyeket sok eletmüves 
anyagok szenvednek, ha ásvány Savakkal erülesbejönnek. _ 
Csekely mennyisegü C20a elegseges, tömerdek mennyisegü 
ûa‘am‘dumat közönyös C’03-l-NH'gé változtatni. 

Benzoeany - Benzoyl- Benzoylum. 
Jele: Bz. v. Cl‘HâOz. 

Ez eszmehéli öszvetett gyök , mellyet csak egyesiileshen 
oel, nel, v. cial ismerünk. —- oel adja а’ ezt, nel а’ Bznt, 
(На! pedig: а’ benzoelzalvagot = BZCl. 

Benzoesav, v. benzoeviràg = Benzonà'ure, 
0. Bcnzoeblumen =‘ Acidum benzoicum, v. F [отек benzocs. _ 
Vjele: lïz. v. BzO; v. C‘4H503-l-aq11. 

Ez csak mint Bz0-|-H0 ismertetik. _ Találtatik a’ hen 
кое, es sárkányver gyantáhan, ’stbm. 

Канат. Mind száraz, mind nedves uton keszithetö. 
Зайти: atan.' egy vas tálaeskáhan levö _ hogy oda ne 

ragadjon homokkal kevert _ benzoe gyanta hevittetik, a’ ki 
17’ 
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fejlödö Ё} gözök itató papiron keresztül menni kényszeritlet 
nek, ’s egy fölötte lévö papir kúpban felfogatnak, és tömi~ 
tetnek. _ 

Nedves uton következökép kèszül: benzoe'gyanta CaO-l 
Hoel, és vizzel ‘атак, ’s а’ штат В1О+СаО спы alban; 
tatik; Va’ folyadék kihülte ulán kívállnak Ё: jegeczek. 

Orvosi haszonra czélszerübb a’ száraz топ készueu 111. 
Tuzajuonm’. A’ BzO fehér, hajlékony , gyöngyfényü le 

mezeket, v. oszlopokat &gt;képez; (ha tiszta) szagtalan, édeses 
szúrós l'zü; megmelegítve benzoegyanta szagot ereget, gözei 
köhögésre ingerlök. — Aljakkal adja: а’ benzoesavas „мы 
= Benzoesaure-Salze = Salz’a benzoz'ca, v. beuzoates, -- 
mellyek közül a’ Bz0-I-NH’-|-H0 kémszerül használtatik a’ 
Fe mennyiségi meghatározására. 

A’ Bz() KOel semmi NH3 надо! ne генезиса ki, mert 
az esethen llgppursavat tart. 

llůgybenzoesav, v. Пушкина&quot;: Humber: 
zoesà‘ure, 0. Hyppursäure = Acidum llgppurzbum. -- Vjele: 
NC’sHS05-I-aqu. 

Talállalik а’ növény evö állatok húgyában. -- Ha Bz() 
eslve belsökép vétetik, akkor а’ húgyban regge] nem Маша 
uk 111’, hanem llyppurmv, melly зайца а’ növényevö emlö 
söknek, és pedig ezen‘sav annál nagyobb mennyiséggel ta 
láltatik ezen állalok húgyában, minél jobban elfáradtak az ál 
la‘tok nap köztt. 

Keíezz'teíu. A’ hyppursav nyeretik; ha ezen állatok - р. 
0.16, v. tehén -- hevenyen eresztett húgya gyenge hönél, 
elpároltatik, a’ Ízyppursuvas szikéleg ОШ áual elbontatik, ’s 
а’ folyadék nyugalomnak мешают, mire tisztálalan szines 
hyppursav kìjegedzik; ehez (forró vizben felolvasztva) Cl göz 
vezettctik; v. ClHal keverve, С10+Са0 olvadéka adatik hoz 
га szín, és szag eltünéseig, mi мы tiszta, szintelen sav 
nyeretìk. _ 

Sajátságai. Átlátszó téjfehér oszlopokat képez, gyengén 
kesernyés ízü, ’s а’ kék kémpapirt erösen megveressíti. Tömény 
SOaban gyenge hönél szímelenül felolvad, de nag‘yob höhen: 
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megfeketedik a' sav, és Bz fell'engül S02 kifejlese köztt. _ 0 
nyités által Bz0vá változik. ClHhan homlás nèlkül olvad. 
Ha N05al ‘А vóráig fözetik, azntán viz adatik hozzá, é-s 
jegittetik , B; nyeretik; _ a’ /typpursavban ugyan is Benzo 
mz'dum valamelly èletmiives вата! van egyesülve. A’N05 ál 
tal elhomlik a’ sav, a’ Benzamz'dum pedig savakkal fözve, 
Bz0vá, és NH’gé váitozik. 

Ha а’ húgy maga magának átengedtetik, v. ha forrrön 
elpároltatik, semmi hyppursav nem nyeretik helöle, hanem Й. 

Benzoekönecs, v. ìlló kesérü mondola 
olaj = Be/lzoylzoànerstoß‘, o. Bz'llermandelò'hl = Hy 
атм” ôenzoyh', v. 01mm amygdalurum amararum исте 
геит. _ Vjele: BZH; v. C14H°02. 

Képelödik a’ mondoladèk elhomlása кат. -Készülnyers 
illö keserü mondola olajhól,'_ melly nyeretik а’ zsiros olaj 
töl hideg sajtolás által megszahaditott keserü mondola родд 
csának hideg vizzeli pállitása, és lepárlása által; _ ezen nyers 
illö olaj tan BzHt, Встала, és CyHt; ez Ca0-|-H0el, és 
Fe0+Fe203es söval viz hozzá adásával hig péppé keverve, 
lepárlás alá vettetik, és az átpárlott olaj CaClon valö állás 
által vizétöl megszahaditva, megtisztittatik. 

A' CyH jelenléte а’ nyers olajhan megtudatik, ha elöhh 
K0, azután S03+Fe0 olvadéka adatik hozzá; ez elöhh fe 
hér , késöhh harna, végre kék szint hoz elö a’ folyadékhan. 

Ha a’ mondola lepény langgal рамками, v'. ha vizzel ki 
fözetett, v. rövid ideig pállitatott hideg vizzel, akkor semmi 
BzH nem nyeretik; ellenben ha húzamosh ideig pállitatik hi 
дед vizben, és azután lepárlás alá танк, nyeretik nyers 
illö keserü mondola olaj. 
` диет. A’ BzH Szintelen, könnyen folyó, erös égetö 
izii, és lulajdon erös, és kellemes szagú, a’ világosság su 
gárait törö folyadékot képez; 30 r. vizben olvad, a’viznél Гар 
lag nehezehh, ’s ahhan leszáll; langgal, és égénnyel kever 
hetö; göze meggyújtható , és erösen világitö kormos lánggal 
el ég. _ Mérges hatású. _ Légen 2 par. О felvétele mellett 
шахтах BzOra; ugyanaz történik H0 elhomlása кат, ha 
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CaO-HlOel nagyohb hönek штык, mi mellett H szahaddá 
lesz. _ Cl, v. Br reáhatása által BzCl, v. BzBr, es CIH, 
v. BrH kepelödik. Ezen sókepzök ngyanis az egy h. e. H l 
helyet pótolják ki, es a’ szahaddá lett Hel этакий egyesül 
Ilßk. _ FOlyÓ ВИЗЫ gyengen hevílve Hydrobenzamz'dammlé 
változik. 

Blollllolade'k = Amygdulía = .dmygllalz'nmm _ 
Vjele: C4&quot;H`°&quot;'N022. ’ 

Találtatik а’ mondola, es más csonlárnemiiek'helczeje 
hen, a’ horostyán megy leveleihen, ’st másokhan. 

кем/ш. Keserii mondola lepennye _ melly hideg Saj 
tolás által a’ zsìros olajtòl megszahaditatotl _ langgal pállita 
tik; a’ nyert festvenyröl а’ lang lepárollatik, a’ szörpnemii ma 
radek vizzel feleresztelik, hozzá keves kovász adatik, ’s az 
egesz maga magának йгепёейюйк.шею;г helyen. A’ hamaŕhe 
következö forrás szünte ulán a’ folyadek átszivárogtatik, szörp 
sürüségig elpámltalik, es langgal kevertelik. _ Minden mon 
doladék fehér jegeczes porképihen lökeletesen leválik, melly 
újonti jegilé-s által langhólmegtisztittalik. _Vagy1a’mondola 
pogácsa langes feslvenye szörp süriiségig elpároltatik, es 
egeny öntelik reá; ez állal a’ mondoladek felolvasztatik, а’ 
czukor pedig olvudntlnnúl visszamarad. 

A’ mondoiadék а’ keserü mondolákhan már keszen kepe 
lödve létezik, es helölök lang ‘та! kihúzntik a’ czukorral 
сдаёт, mehy utóhhi a’ mondoladek jegedzeset gàtolja; ezen 
nehézseg forrás мы elmellöztetik. 100 r. keserii mondoláhól 
3_4 г. mondoladek nyeretik. 
f Jellema'. A’ mondoladek pikkelyeket, v. rövid “же! ké 
pez; szagtalan, kesernyés izü; nagyohb höhen elhnmlik, viz 
`bell könnyen olvad, ‘Киев langhan is, de egenyhen nem. _ 
Megjegyzesre legméllóhh azon lulajdona: hogy vizhen olvasz 
lett „дыму/мент :_: sinaplasa'u v. стишки _ állal CyHra, 
BzHre, F003ra, HOre, es szölöcznkorra homlik. Minthogy 
pedig` a’ sz'mlplas az, melly kepes a’ mondoladékot illó BzHre 
annak készilése alalt válloztatni, ezert szükseges а’ magva 
kat hideg sajlulás állal а’ zsiros olajtól elöbh megszabaditani, 
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es a’ pogáesát hideg vizzel pàllitani, 111101611 felforrna; kil 
lömben a’ sinaptas fehernye tulajdonságánál fogva .öszvetúró 
sedna, es a’ mondoladek elbomlása akadályoztatnek. 

Minthogy a’ CyH, es a’ horostyánmegy level viz, bár 
mennyire öriztessenek is, rövidebb, v. hosszabb idö 111111111 
megis elbontatnak; ennelfogva az orvosok 110105 1111011 adnak 
nekiek, ’s helyettök а’ mondoladek, mint esalhatlan szer ho 

~zfltik orvosi használatba, mivel ismeretes a’ CyH mennylsege, 
mellyet bizonyos mennyisegü mondoladek kifejt; _ es pedig 
17 szemernyi mondoladek 1 szemernyi tiszta CyHt fejt ki. De 
szükseges edes mondola téjben rendelni, hogy elbontódjon a’ 
sz'naplan'n állal. 

r 

Evény v. égénygyök -. Aethyl - Aethylum. 
Jele: Ae. 1. (14H5. 

Az Ae eszmebeli 655201011 gyök, melly magány állapot 
ban ekkorig nem ismertetik. _ Oel adja az 411011311‘,- ' = AeOt 
ez 111611111 11001 а’ langot = АеО-|-Н01’‚ 5а1а1111а1 pedig: az 
efqe'legn ao'kat, v. is: az ů‘axvelett efqe'nyeket = Salia ae 
lllylz'ca, V. Aelñere: composite' — kepezí. 

Ègéleg , Ègóny, v. Kénégény _——: ‚мыши, 
Arthur, 0. Scńwefelaellrer = (ìz'ydum aelñylz'cam, Asl/ier 
sulfixrfcm, v. Парма Vz'lrioli. _ Vjele: А00, V. (14H50. 

'e'.ezíle’moda. 5 г. 0165 0,830 fajsúlyú lang nagy vi 
gyàzattal, es folyvásti kavarás 116211 9 1. SOa-l-HOel kever 
telik, еду üveg lepárló keszüleibe 10101111, 05 0165 116 által 
folyvásti forrásban fönlartatik, 1101 egenygözök lang, es viz 
gözökkel egyszerre átpárolnak, melly termenyek egy elegen 
döen hütött edenyben felfogatnak. A’. forró keverekhez lepár 
lás köztt meg 30 г. lang csepegtethetik tulajdon keszület ál 
tal, melly ugyan azon mennyisegü S03 által égennye változik. 
A’ nyert lepárlat langtól, 112161, 05 savaktól meglisztittatik, 
mi 161100111: ha 110105 112201 rázalik ,\ 02 álial a’ langlól sza 
baditatik meg; а’ 112161, essavaktól pedig újonti lepárlás ál 
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tal CaCl, v. CaO ‘акт legcsendesebb hönél törtenik meg 
tiâztitása, y 

Sajátaágai. Szintelen, könnyen folyó folyadek, áthatô 
illatos hütö izů, es tulajdon átható kellemes szagú; f. súlya 
0,715; -|-20Cfoknál nagyon ìllékony, ’s elillása közben nagy 
hideget okoz; +35 C foknál Топ, és _ М C Мила“ meg 
l'agy; igen könnyen meggyúl, és kormos lánggal el eg; ha 
gözei ‘шахта léggel keverve meggyújtatnak, eldurrannak; 
10 r. vizben olvad, es 36 r. viz 1 r, Ae0t olvaszt fel, lang 
gal minden arányhan keverhetö; hathatós olvasztószere a’ ká 
fornak, az ille, es köver olajoknak, sok gyantáknak, ter 
meszetes balzsamaknak; _ а’ perni balzsam, és benzoe gyanta 
esak csekely mennyiséggel olvadnak az AeOben, es pedig mi 
nel tisztább, annál kevesbe _; továbbá némelly femhalva 
войнах р. o. Fe’Cl’, HgCl,A11Cl&quot;’, es PtCl’nak; felolvasztja _to 
vábbá a’ St, Pt, zsirt, viaszt, ruggyantát, a’ femiblagokat, 
es büzcgeket, úgy szinte önhomlással az It , es Brt, utóbbi 
esethen IH, v. BrH, es más meg meg nem vizsgált terme'nyek 
erednek. _ Viztelen S03 külömbözöleg bontja el az Ae0t; _ 
КО: elváltoztatja az Ae0t melegites köztt Aldebydra, Ara, 
CFHO‘ra, C’O‘ra es C02ra. -- A’ füldköri leg попытка 
val annak 0nye által Ava, es HOze változik az egeny, ’s а‘ 
bonlatlanúl maradt resze az egenynek a’ képült-eczetsavval 
eczetsavas egélegge, v. eczetégénnye :A+Ae0 _egye 
sül. _ Az égeny legújabb ìdöben ‘штаты _ es bonczmů 
teteleknel nagy sikerrel alkalmazott _ mámoritó tulajdonánál 
fogva jelenleg nagy szerepet játszik az orvosi világban, kü 
lönösen a’ honeztanhan. 

днища’. Tisztátalan az égény, ha a’ fönebbi tulaj 
donokkal es a’ tudva lévö f. súllyal nem hir. Tulajdonkeppen 
ha kevesebb, mint 10 r. vizben olvad _ langot _; ha CaCl 
nedvesse változlk általa, _ vizet _; ha a’ kek kémpapirt 
megveressiti _. savakat _; ha pedig SH gözzel barna zava 
rodást mutat _ femoket _ tart. _ A’ lang mennyiséget leg 
jobban megtudni egy, egyenlö terrészekre osztott üvegcsö ál 
4ml; ebbe 8 térlme viz adatik, _ mert különösen 8 terime viz 
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egy ter. AeOt vesz fel --, erre egynehány terime a' kémlen 
dö AeOböl töltetik reá, es a’ esöheni keverek rázatik; ha im 
már az alsó reteg töhh mint egy terimevel szaporodott, jele: 
hogy az egeny lang tartalmú. 

Vegymagyarázat. Az egeny kepelödes elrnelete a’ vegy 
tan haladásival különfele változatokat szenvedett. A’ legutóhhi 
nezet következö: a’ lang 611 011602661, az AeO pedig (11H5 
Ohöl; a’ lang tehát HOel töhbet tart, mellyek a’ viz alkatre 
szei. -Az AeO ennelfogva lang -- kevesh egy h. e. vizzel, -- 
а’ lang pedig vizegye az AeOnek, es 611 АеО1)61‚ 65 HOhöl. 
Ha immár a’ lang SOLI-HOel összejö, elbomlik AeOre, 65 
HOre; azonban a’ SO' nagy rokonságánál fogva is nem egy 
szerüen vonja el töle а’ vizet, noha ez legkönnyebb magya 
rázata volna, mert azon esethen tiszta égenynek kellene 61 
menni, 1101011 ugyan azon pillanathan egeny, es viz megy 
által; továbhá más testeknek is -— mellyek szinte nagy ro 
konsággal viselletnek a’ vizhez,- millyenek: a’ CaCl, es 
az égetö egvények, -- ezen állitás szerent langhól AeOt kel 

lene alkatniok — mi nem törtenik. -- штаты immár 

‘ megmulatta, hogy a’ 50а hizonyos hömerseknel, es 16161652 
tesnel olly 1111111110011616112 miszerent a’ langot csupa erínt 
kezes által is kepes legyen egenyre, es vizre elhontani, ha 
a’ lang olly adagokban vezetletik a’ SOiba, hogy az ez állal 
törlénendö meghiilés épen elegseges légyen а’ tüzelés által 
hozzáerö hö járnlekot fölvenni. Ezen úgy nevezett laalalyli/aai 
ereje a’ SO‘nak a’ lang iránt tömites es hö nagyohhodása ál 
tal meg növekedik, es -l- 140 C foknál fö pontját eri el, mi 
ert is ezen höl‘oknál legnagyohb mennyisegii AeO nyeretik. -- 
ищу a’ hires vegykem kikntatta: hogy a’ SO3 egyedül ke 
veres által is kepes legyen a' langot HOre, es AeOre 6111011 
tnni, ha HOzel meg annyira ninos föleresztve, hegy az által 
aljhozi vonzalma elenyeszne. A’ S03 az AeOel SO3+Ae0ge 
egyesiil. Ezen elhomlása a’ langnak annál tökeletesehh, mi 
nel kevesehh HOt tart a' sav, ’s minel johhan elmellöztetik 
kevere'senél a’ meleg. Ha immár az újonnan képült SO3+AeO 
-l- 120-160 C fokig hevittetik, úgy ismet elbomlik AeOre, 
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À és Зона; de a’ szahaddá lett Ae0 Когда! sem едут a' jelen 
-lévö H0zel langgà, mivel az ugyanazon pillanathan szabaddá 
lett viztelen S0’ minden _ az ö körehen lévö _ H0 gözt 
magához von. _ Ha a’ hömérsék -|- 160 C fokát felülhaladja, 
akkor а’ S0’ SO’vá változik, és új homlási termények ered 
nek. _ Ennélfogva igyekezni kell a’ hömérséket -|- 140 
147 C foknál megtartani. 
‚ AZ A60 Savakkal savanyú, és Àözò'uyò‘s so’hat képez; 

az elsök ejqe’nysavahlal:Aellzerxáìlreu,_ az utolSÓk ösz 
lzetelt eíqe'nyekuek = acl/lere: compositi _ neveztetnek. 
Замка!1е111ё511е1це1569ё1 illetöleg a? savak általános teli‘ileti 
képesség szahályait követi. 

A’ ltò‘zò‘nò'r eíqc'leges и“ =1$Мйв aelñylica „мм _ 
a' növény nedvekre nem hatnak, és az életmütelen közönös 
söktöl az által külömhöznek, hogy hennök közhömèrséknél a' 
sav, v. az Ae0 ki nem pótolhatö más этак v. fém 
élegek által, ha más életmütelen sökkal kevertetnek; p. o. 
C203+Ae0 CaCl langhani olvadékával semmi csapadèkot nem 
ád C’03+Ca0töl. Égvönyek vizegyeivel érintethe jöve, mar 
közhömérséknél, ’s meleghen még hamaráhh elhontalnak , mi 
dön az égvény a’ savval, a’ szahaddá lett égény pedig az 
égvény vizével Ae0+H0gyé egyesül. A’ közömhös Ae0es 
sók közül némellyek, égvények, és fémélegek által csak fé 
lig hontatnak el, úgy hogy далекий képelödnek, mellyek 
Ae0t, és valamelly féméleget tarlanak aljúl. _ Ezen kettes 
sök vizben olvadnak, és az egyik alj (Ae0) tartalmuknál 
fogva azon tulajdonnal hirnak, mint а’ közönyôs sók, hogy 
t. i. a' savak a' közünséges kémszerek által _ mellyekkel az 
életmůtelen vegyek fürkèsztetnek, _ fel nem l‘ödözhetök. Ezen 
kettes sökhan а’ léméleg más fémé-legek által kipótolhatö , söt 
erösehh rokonság‘általelis vonathato, melly esethen egy h. 
è. H0 által kipóiollatik, és selva/:yá сушу” so'k = Salz'a 
aetlzylíca acida _ képelödllek. 

A’ .ran/myn' Ae0es sók tömény Широта‘: hizonyos ál 
landósággal hirnak; -|- 100 C fokig hevitethetnek homlás 
uélkiil, némellyek , _ mellyeknek знай nem illö vizegyeket 
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képeznek _ nagyohh höhen elhomlanak Ae0re,mel_ly elillan, ‚ 
65 а’ sav vizegyere , melly visszamarad; ellenhen ha ezen sóll 
sok vizzel feleresztelnek, úgy közhömérséknel, 65 meleghen 
meg könnyehhen elhontatnak, savvizegy kepelödik , es а’ 
szahaddá lett A60, HOzel AeO-l-HOgye :z langgá egyesiil. 

t Ha 161116113,’ 2S03+Ae0 sok más savvizegyek olvadékaival he 
vitetik , legtöhh esethen ezen más savak a’ savanyú 56 AeO 
-vel közönyös sóvá egyesiilnek, mig а’ S03 а’ HOze-l 501-1 
HOgye válva visszamarad; p. 0. а’ Se, Öl, es nya'ásav, egy 
S03hól, 65 Ae0+H0höl álló keverekkel öszvejöve, nya/:sa 
от‘, mas, 65 S-e-l-AeOt adnak. _ Ha a’ savanyú AeOes 5611 
más sòkkal _ mellyeknek savai illók, 65 AeOel 'illö vegye 
ket képeznek _ lepárlás alá vettelnek, akkor az AeOes 56 
sava az idegen 56 aljával , az AeO pedig az 1116 savval egye 
siii; ekkep keszitetnek 1116 5а&quot;а1111а1 minden közönyös A60 
ges sók; p. 0. 2S03-|-Ae0 A+K0el, v. F003-|-K0el lepár 
lás alá vetletve, közönös Aas, v. Eo-I-AeOt, es _2S03-|-K0t 
adnak. _Ha а’ 116261165 keltes AeOes sók, némelly savakkal 

`lepárlás alá vettetnek, elhomlanak egy savanyú sóra fémeleg 
aljjal, melly visszamarad, mig az AeO а’ 110226 а11011 savval 
egyesül. ‚ 

А’ savanyú A‘eOges 5611 1162611 legnagyohh ligyelmet er 
demel meltàn: a’ 

Kel/ed kel/sacas eíqe'leg, v. efqe'uyke'usav = Doppell 
0. Slmres-scñweßlxaures Asl/I_l/loa‘yd, Aal/ler- 0. Wei/z 
Sc/lwejèlsû'ure = Bisulfas aellzylicus, Y. Acidum sal/'aviar 
sam = 2S03+A60. 

Ez 116521111616: ha egény párái S03ha vezettetnek, de 
ered meg mindenkor, ha AeO-l-HO S03+H0e1 én'ntethe ho 
zatik. Ezen vegy nagyohh hönek kíleve elbomlik úgy, hogy' 
uz AeO, a' viz, _ mint sav _ által kíüzetve átpárol, ál 
menvén egyszersmind a’ lang vize is, 65 S03-|-H0 vissza 
marad. _ Hogy azonhan az egenynek ezen képelödese 1611611 
jen, szükséges hogy a’ folyadék olly töménységgel hirjon, 
hogy + M7 C foknál forrjon, mivel ezen fokon а161 langot 
ád, ha pedig annyira tömény volna, hogy + 160 C foknál 
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forma, akkor szinte nem egênyt, hanem S021, НО‘, CHt, es 
Ct ád. 

Ha a’ 2S03+Ae0 aljakkal egyesittetik: összetett sók 
erednek, igy BaOel Летит: efqe'leg-súlye'leget = займа/ё, 
шш‘ег мышцы- Baryl = S03-|-Ba0, S03+Ae0 -- , 
melly_jegedzve is elöállitható; nem külömben KO, NaO, v. 
PhOel hasonló, vizben, es langban olvadó sókat alkat; ezek 
ben a’ S03 jelenlete a’ этом kémszerekkel be nem bizo 
nyitható , ha csak ClH nem adatik hozzá, _ ez дна: АеС1 
lámad, a’ SOr-I-AeO S03va HOel egyesül , a’ S03-|-Ba0 pe 
dig leesìk. _ Hogy a’ lang valóban AeOböl, es HOböl áll, 
bebizonyithatjnk az эта]: ha AeO húzamosb ideig erintetben 
hagyatik vizzel, AeO-l-HOgye változik, mi azonnal vëghez 
megyen, ha mindketten származási perczökben hozatnak 652 
sze, v. ha Pt taplóval jönnek erintetbe. ‘ 

A’ 2S03-I-Ae0böl minden égeny так keszilhetök, ha 
valamelly ---_- egyenlö arányú savat tartó _só adalik hozzá, es 
lßpál‘oliatik; р. 0. az eczelsavas afge/leg, V. cczeleíqehy :Es 
щит :_- Acela: aeIÍIyÃ/z'cus, v. Aelher acelz'cae = 

АеО keszitesehez 2SO3+Ae0, es A--l-NaO veletnek, es le# 
pároltainak; az efqlzalvag, o. /mloefqe'ay = Jel/lylcloriìr, О. 
»SalzaelÍ/er: Clorelum aal/lyk', V. Asl/fer maría/.9box = АеС! 
keszitésénel 2S0;-|-Ae0, NaClal штык lepárlás alá. Ekke'py 
keszül а’ бхаз, îoas, es uB_z-í-AeO. _ Ha BzCl AeO+H0- 
el hevittelik, elbomlik vízlartalmánál fogva ClHra, es BzOra, 
melly' utóbbi а‘ szabaddá lett AeOel közönüs BzO-l-AeOge 
egyesül. 

A’ ‚су/секции: efqe'lqr] := Зпфе/гфзан’е: Áelhyloa’yrl: 
Nz'lrzïs aelńyh'cas = N03+Ae0, v. is a’ rosszúl nevezelt 
Iegsavas efqe'l/y = Salpelrrael/:er __: Áelher m'lrz'cu# -- N05 
nak langgali egyszerü lepárlása által keszül; v. ha N05 gö 
zök langba vezettetnek. _ A’ N05 elbontja az egenyt, a’ 
nelkül hogy vele egyesülne. Egy, langból es erös NOshól 
álle keverek, hözhômerseknel, v. csekely melegites által ma 
gàlól iînkenytesen formi kezd, es а’ sav tömenysege, ’s а’ 
höfok külömbsegeszerent számos termenyek erednek. _ На 
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а’ N05 feleresztett volt, úgy csak AeO-l-HO, es N05+Ae0 
képelödik; _ ugyan is a’ N05 2 par. Ot М а’ lang 2 h. e. 
Hnek, es ez által 2. h. e. H0, _egy h. e. Aldehyd, es egy 
h. e. N03 képelödnek, ez utóbbi más h. é. langot AeOre, 
melly vele egyesiil, és HOre melly külön válik, bont. _ Ha 
pedig a’ N05 tümeny volt, úgy a' N03+Ae0en, вздумай 
@n ЖМИ meg más termenyek, u. m. C02, C203, Fo, А, 
A+Ae0, es îo-l-Aeo képelödnek. _ rima No5+Aeo újabb 
tapasztalatok szeré-nt nyeretik: ha N05, és Ae0+H0 olly 
testekkel mellyek Оке: könnyen átengedik, p. o. Cr03, lee 
párlás alá vettetnek. 

A’ gyógyszertárakban használtatnak az égenyes lelek, 
mellyek az egenynek langgali egyszerü keverese által keszit 
hetök; v. ha az egeny lepárlásához nagyobh mennyiségülang 
Vëlelik. _ A’ Ãe'neye'nyle'l, Hofmann rœdve = Schwefel 
aeI/ler - W „тем = Spiritus act/ferie sul/ìirici, Spiri 
tus sul/úrico aetńerem', v. Liquor ¿medians mirleralùHof 
marmi _ nem más), mint 3 r. langgal feleresztett egeny; —--‚ 
118501110 keszitmenyek: а’ Ла’оедеЭ’МеТ: Spiritus „шт mu 
‚мы _, az eczelege'nyle'l = Spiritus aelůerir «etici-_ ‚ 
eS а’ legsavas („шаг = Spirihu детей’ nitrici _; melly 
utóbhiban N03-I-Ae0 8 r. langgal van feleresztve. 

Ègélegvizegy, v. lai/1g = Anagrams/mgmt, 
ишемии = Hydra: aellayliwr, v. Alcohol. _ Vjele: 
Ae0+H0; v. 04H60'. ‘ 

A’ lang terménye a’ czukrot tartó növenyek borforrásá 
пай. _ Nyeretik a’ pálinka újonti lepárlása által. _ A’ pá 
linka áll: langhòl. vizhöl, es kozma olajból _ lang olajhól- ; 
eZ lltÓbbi ismet oemml/lsavas AeÜbó'l (шашеущш) , 
oerlaníhsavöo'l=_()e, éS gab/la olajbo'l. Ezelilöl immál‘ 521111511 
ges megszabaditni; а’ vi-ztöl egyszerü lepárlás által nem sza 
haditható meg, hanem olly testeket szükséges lepárlásához 
adni, mellyek mohon &quot;опыт magokhoz a’ vizet, ’s апте 
röve változtatják, mint a’ Caf), COM-K0, tulajdonkep pe 
dig a’ CaCl frissen даете; _ az olajtól keszitett szénneli pál 
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11165, 65 lepárlásláltal tisztithatö meg. --- A’ lang fajai ko' 
vetkezök: 

Kò'zò'nsefqe: öorlallg , v. pálinku г: Ürdimïrer Wei/z 
geist: Spiritus vim' vulgaris, 0,910 f. S. 50/100 г. lan 
goty tart; 

Tisztílotl lang s Reclifìcirter Weingeist := Spiri 
tnl vim' reetiíicatus, 0,850 f. súlyů, es 70/100 1‘. lang tar 
talmú; 

Legliszta'bb lang = Hò‘eñst reetißcirter Weihgeiet = 
Spiritus vini rectifíeatissimus, 0,830 f. s., es 90/100 l‘. lan 
got tart; es 

Vz'zteleu lang = Wasserfì'eier Weil/geist == Alcohol 
libwww, v. anllydmm, 0,790 f. s., melly semmi ‘vizet 
nem tart. 

Ha ökör, v. disznö hólyag 0,830 -i'. s. langgal megtölt 
ve, meleg homok fördö fölött l’elakasztatik, es nehány napo 
kig csüngni hagyatik, 96-98/100 resznyire erösödik. — A’ 
viz ugyan is áthat a’ hólyagon , es külsö oldalán elpárolog, 
a’ lang nem nedvessiti meg. — A’ langnak jelenlete, 65 annak 
mennyisege valamelly folyadekhan meghatároztatik a’ fajsúly, 
es а’ langmerö által, - noha nem legpontosahhan, mivel 
a’ viz, 65 lang keverve kissehh tert foglalnak el, --~ 6261526 
rühh , ha lepároltatik. 

A’ lang alkatresze minden forrott, v. is forrást szen 
vedettfolyadekoknak, es a’ különlele testek szerent,mellyek 
661 nyeretik, különfele nevezeteket kap; igy megkiilömhöz 
161111: az Arek — rizshól, a’Cagnac, v. Sprit — olcsò hor 
fajhól, а’ Ram — ezukorhól, ’st. 10651616 1а0д._ 

Jellemei. A’ lang szintelen, 61161526, tulajdon illatos 
szagú, és egetöizü folyadek; meggyújtva, kek lánggal el 
eg nagy hökifejtes köztt vizze, 65 00216. Nagy rokonság 
да!‘ 521 magáha vizet a’ legböl, es vizzel minden arányhan 
keverhetö hö kifejtes köztt; forráspontja а’1а0д0а11 а’ viz 
mennyisege szerent- mellyet tart — változó; 62° R. es 78° 
C. szerent. Tiszta viztelen lang az eddig elöhozott legna 
gyohh hideg fokoknál sem 61! összve. Felolvasztja az elfolyó 
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sókat _ kivéve a’ C0g+K0t,-_ а’ halvagokat , az életmii 
ves savakat', és égvénydékeket, gyantákat, illö olajokat, 
65 kémszeríil szolgál a' himhojmag olaj tisztaságának megis 
merésére; a’ viztelen lang lfm r. St, 65 Уж‘ r. Pt felol 
vaszt. _ A’ lang magáhan közönös test, 65 magán állapothan 
mint elsö rendü hármas imámos összalakulat tekinthetö, erös 

' vegy -- hatásoknak alávetve azonhan az ö alkatrészei átvál 
tozást szenvednek, 65 elválnak AeOre, 65 11016 a’ 52616111 1. 
i. a’ mint a’ reáható testnek az AeOel, v. а’ vizzel van 11а 
gyohh rokonsága vegyileg egyesülnì. _ Némelly 11611116 kön 
nyen olvadò sòkkal úgy egyesül, mint a’ viz; ez utöhhi adja 
а’ vz'zegye/sel, атак az alcolwlaleseket = Alcolaolale. 

A’ lang kepes _ valamint а’ viz _ töhhféle gözöket 61 
110гр01111; így közhömérséknèl igen nagy mennyiségii NH3 
gözt. _ Еду kßVCI‘ék , melly 1 r. folyö NH’höl, 65 2 nieg 
tisztáhb langhöl áll, a’ mütermi 

Langue legků'ueges olvade'k = Liquor ammom'acz' vz' 
“031”. 

A’ lang felolvasztja az élelmüves savů sókat, mellyek 
életmütelen aljjal hirnak; ollyanok is, mellyek el nem folyök, 
könnyen olvadnak langhan; töhh illyes olvadékok mütermiek, 
mint az .ÖH-N510 szappan langhani olvadéka mint szappan 
le’l = smfmgei.; = Spíritus saponi: _ ; 65 а’ faggyl'l 
szappan olvadéka mint Opodeldoc. A’ lang továhhá 16 olvasz 
tó szere az égény fajaknak is. _ Zsiradékokat kis mennyi 
séghen olvaszt ; a’ vizes lang а’ vonatunyagot (вытащ 
slof), 65 а’ czukrot felolvasztja. _ 0 felvétele által Alde 
zyodo', és-Ãvá válmik. ’ 

Fertezve’oyez'. Viz, savak, fémek, kozma oiaj, és ká 
hitò, csipös szerek. A’ viz mennyisège fajsúlya, v. K0+HO 
által; savak 11611 kémpapir által; fémek SH által; a’ 11021116 
olaj pedig a’ 1101-11130161 támadt veres szin által, _ ha 
világosságnak kitétetik _ tndhaló meg; _ csipös , és hábi 
tö szerek a’ maradék által, melly elpárlása után visszamarad, 
tudatnak, 65 födöztetnek fel. 
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Eczetany - Acetyl - Acetyillm. 
Jeie: Ac. v. C4H3. 
На az Aenek ket h. 6. Нпуе eivonatik, egy ůj összetett 

gyök, t. i. az eczetcmy számlazik, melly hasoniökép csak 
eszmebêii gyök. -- AZ A6 OnyülêS àilal eczele'legge' = Ace 
tyloa'yd = 0mg/dum acelylz'cum = ACO ((141130) Wilto-Í 
zik; de ezt csak mint vizegyet ísmerjiik eczele'legvízeqy v. 
Aldeliyd = Aceiyloa‘yd/lydrat, 0. Aide/:yd = Aid. (A60-f“ 
H0) nev alalt. _ Az Aid. továhhi 0 161161616 611111 „меш 
savva', v. eczelenavvá = Асауйуе- 0. Aldellydeů'ure = 
АсОЧ-НО, (С’О’НЧ-НО); 62 111611111 pedig 0nyülés áltai 
cczettavva' = Acetyl- 0. Епфийн = Allos-H10 (C4113 
ОЧ-НО) ‘161102111. 

Eczetélcgvizegy = Aldelyrl, 0. Aœtyafvyd. 
lzydrat == Hydras acelylz'cm v. ‚мадам. _ Vjeie: Aid. 
v. A00 +110 (C4N0-kno). p 

Ered 112 60261 kepeiödese aialt, hat. i. a’ langnak a’ ieg 
Onye áilai 2Hnye eivonatik; 1111161 ered 1111111 'neve aidehyd is 
t. i. al _ coholem d’eâyd_rare. _ Kepeiödik továhbá: ha A60 
v. AeO-l-HO’oily testekkei, meiiyekmagoktói 01 eresztenek, . 
р..о. 2Cr03-I-KO, 65 S03, v. 1111101, 65 S03, jönnek erin-f 
tethe; v. ha ianggai nedvesitett porceiián csészere (3103 hin 
tetik, a’ lang oily mohon, es hevvel vonja el a’ CrOatóI az 
Ot, hogy meggyůl, _ de ekkor 116111 képeiödik Aid, ezert 
a’ lángot el keii oltanì , 65 а’ iallgût keves vizzel felereszte~ 
nî_; 1116’ Cr03 egy resze CrzO‘ge változik, melly egy 
más resz hontatian CrOàai шов-14311031 kepez, a’ lang pedig' 
О feivétele 61161 АсО +H0gyé váiik. 

Jelïemeí. Szinteien, 61161526, ha tiszta, keliemes égeny 
s'zagú, tömêny áiiapolhan pedig fuldokló szagú folyadèk. 
Vïzzei, ianggai, es egennyel keverhetö, viztöl CaCl áltai ei 
16111521111116; meggyújtva, haiovány fehérlánggai 61 eg; f. s. 
0,8;-l-22Cfoknál forr, ennelfogva hamar’áhh 611111111 а’ viz-Í 
1161. Ot hevvei von magához, 65 Avá 161102111. — Е2611 tlliaj-f 
donánál fogva kemszeriii szoigái az 016, mellyel magának nem 
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csak a' legtöl , hanem más измены, es femêlegektöl lsfëlg 
von; igy p. o, ha NO5+AgO olvadekával kevertetik, es. ke-w 
vêssé hevítetik, Ag „штык, melly az edeny oldalaihoz- taf-J 
pad, es szep tükröt kepez. Ennek keszitesere gyárakban 
langban Мытищи NO5-|-Ag0 ‘мы, V. szegfiiolaj langha 
ni oivadékával kevertetik, es megmelegitetik, mi àltal ai 
edeny tükörrel vonatik be. Az Aldehyd мамаша a’ Pt, St, 
es It; Cl, és Br által , ОШ, es Bx‘H, es GI, v. Br юным 
olajkepii termenyekre bontatik el. Ha Шьем olvadeka KQ-h 
H001 пашет‘, a’ keverek megharnúl, es felsö reszen kis idö 
múlva еду világos lest válik ki, melly gyautakent liosszů Го‘ 
nalokra nyůjtható. Ezen kevessé ketseges test, _mellynek aldi 
katása meg nem ismeretes _ az úgy nevezett Alfleeydgyam 
ta._ Ha KO -|-HOnek langbani olvadeka, (a’ mütermi Aaah 

‘ e'leg диету) húzamoshb ideig ‘Ш, kiválik a2 Aide/¿yd 
gyanta; ’s ezért a’ KO-l-HO kémszere az Aldda'daae. _..Az 
Aide/»yd eltartásánál ket egymás köztt, es vele liasonlóar; 
összetett testekke válik szet, mellyek közül az egyik вта 
mérsekuel szilárd, es Metahle/igdnak, a’ inesik (шуб, es 
Elaldellydnak neveztetik. 

девы&quot;. _ Vçgye az Ahleůydaal: efqe'lmyel. _ Vjelei 
0.41130 -|-АеО-|-Н0. v. cßngoa.' 

Kepelödik :'ha lang párái Pt царица!‘ è_rîßiethe jenna; 
О jelenlete теней, v. leg hozzájárultánál. _ Szinieleg, 
olajkepü, es saját, а’ magyar borokhoz пазов szagi'i Муф 
dek ;,KO-|-HO штат olvadekával пение nem '_barm'ilL meg, 
de leg hozzájárúltánál О szivása által Söieihaïllß 1651 t ¿â A1“ 
dehydgyanta kepelödik, mi ‘Шах! az AIde/iydtól kiilömhözik. 

Eczetessav, v. Aldehydsav :T 4e¢tylige- ‚ — 

0.`Alde/1ydsá`are = Acidum acetylosam. _ Yjolgi AGQ2 HO, v. C‘HsOz-l-HO. 
Kepelödik: ha lang, v. egeny рай-611216 Pt által elbon~l 

итак. _ Ez штык: ha valamelly lang lámpa belere he. 
vennyen egetett Pt taple tetetik; _ ez utóhhi nveretik: ha 
PtCP langbani olvadekába mártott papir meggyújtatik, es el 
ègese után az Pt iorraszosö Щи! más@ рожать Ш ered: 

z 18 
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‘ИО-НЮ, es АсОЧ-НО. _ Ha egy kis tsészehe llnomúl ` 
elosztott Pt hintetik, és erös langgal megnedvesitetik, igen 
fölme'legszik, söt meg istüzesedik; _ itt AcO-I-HO, АсОЧ 
НО, ’s minthogy leg hozzájárúl , Ae03-l-,H0 is támad. ' 

Szintelen, szúrósszagú folyadek, szaga,&quot;s göze Шту 
lnyeket okoz. _ Oel hö'velkedö тише! érintethe jöve, ест 
savvá változik. &quot; д y 
V ‘ Ha N05-I-'Ag0 olvadeka Ac0-I-H0el hevitetik, tükör ké 
pelödik; ugyan is egy resze az AgOnek egy r. Ac0+H0 ál 
tal Otöl megfosztva, mint szin Ag az edény falaira tapad, 
mellette az AeO-l-HO 0 felve'tele által átváltozík Ac02-l-H0vá, 
melly utóbbi egy resz hontatlan AgOel egyesiil, es» mint Al 

ц deñya'savat ezüate'leg Alde/zgrlxauree Silberoxyd _ II' 
folyadekhan felolvadva letezik. 

Eczetsav = Acelylstïare', О; Eseiqeá'ure = Aci 
dum acelglicum, Y. aceticum. _ Vjele: A, YV. АССР-14710,` 
(С‘ЧР’ОЗ-ЪНО). ‚ 

Kepelödik a’ lang tartalmú folyadékok savanyú forrásá 
nál; a’ langnak elosztott Pteli elenyitesénéh‘továhbá növe 

-nyi 'anyagok’ föleg fänak száraz lepárlásánál mint tisztátalan 
sav, l'lgy Печати/ишемии, v. Лисы‘: Holzessiq, ro 
lle Подайте = Acidum pyroliqnosum' crmlum _ ,' @Zen 
fa eczettël veszi eredetét a’ kereskedesbeli Ã-l-NaO'; t. i. a’ 
sav CaOel telitetik, ’s a’ töhbi idegen reszektöl megtisztitva, » 
SOßfI-Naûel hozatik össze; az itt támadó `S03-l-Ca0röl le 
töltetik az A-l-NaOt tartó folyadek, elpároltatik, es' jegittetik; 
_ az 'A találtatik továbhá az állatok, es növenyek nedvei- . 
hen reszint tisztán, reszint aljakkal egyesülve. 

Az eczetsav osak mint A-l-H0 ismertetik. _ Ennek fa 
jaì következök: 

Tiszta v. legtöményebb eczetsav, vagy 
eczetlang‘ = лет-‚ы смешанные Essiqraure, 0. 
’EssigaIko/wl :..- Acidam acelicum param, conceulralisszï 
mum , s. radicale, v. Alcohol acelz’. 

[мышь Nyeretik: ha száraz A+Na0, v. -Ã-+Pb0 
g 2SQ3+KOe1 lepárlás alá танк, és a’ nyert lepárlat jeg kö 
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ze tetetik, mi által a’tiszta lA_-l-HO v. jefqeezel megi‘agy, es 1 
jegedzik, ’s róla a' gyengèbb folyò sav letöltetik. 

Tulajdoaai. 'Színtelen, savanyń szagů, es egetö izii` 
folyadekot, jegedzve pedig vizszinii, fényes, átlátszö level 
keket v. táblákat kepez, mellyek -|- 17 C foknál egy viz 
szinii folyadekká megîimlenek; hörre alkalmazva, hólyagesá 
kat szi; a’ hevitett sav gözze meggyújtható, es halvány kek 
lánggal COgvá, es HOze el eg; '- göz formában egy gyen 
gen izzó esövön’keresztül vezetve elbomlik C02re1,l es Ace 
Инта, (ez utóhhi nagyobh höhen gyúlö gözökre bomlik l 
szen levállitaisa mellett.) — F. súlya a’ folyò savnak1,063;- 
ez + 120 Cfoknál Гоп, es -- П C fokon alóljegedzik, in 
nét jcgedzetl eczetsavaal‘, V. русски/‘её = К’гувШЦбвг’Нв 
Essigsa'ure, о. Eisessiq = Acelam glaciale -- iS neveztetik; 
ha vizzel kevertetik, elöhh kisehhül, azután növekszík f. sú 
lya, továbhá langgal, égennyel, es sok-ille olajokkal kever 
hetö, es felolvasztja а’ káfort, es sok gyantákat. 

Tömény ec'zetsav :Concentrirte (атташе: 
Acidum acel‘icmìa cance/zlralum. ’_ i 

Kaze-z- 11а Tl-l-Ko, vîl-l-Pbo sos-H1061 iepánás ala 
vettetik. ’ ' 

Szintelen, erös savanyú szagú , es l'zii folyadék; tömeny 
sege nem mérhetö meg fajsúlya Yehal, Y (mert vizzel keverve 
elöhh leszáll, azután növekszik f. súlya) hanem сеты ké 
pessege által. — Ket resz helöleegy r. СОН-КО‘ telitsen. 

Eczet = Ess-zg = Aceîum. 
K ekzz'le’smoda. Bor nyilt edenyekhen csekely mennyisegü 

eczettel v. magányosan, v. seprejevel eggyiitt földköri leg, es 
-|- 30 C fokú hönek-tetetik ki. 

Legrövidehh, es czélszerübh keszitesmoda következö: 
egy, a’czelra kesìült hordóhan' -- melly 3 fenekkel ellátott, 
-- tetetnek eczettel megnedvesitett forgácsok de úgy, Воду 
a’ mesodik lyukas feneken feküdjenek; felülröl lan'g веера; 
lassankent reájok, melly a’ hordó мама&quot; hetódúlt földköri» 
leg Onye атм eezetsavvá változik , es a’ lyukakon le esepeg ‘ 
a’ horde aljára , hol meggyülve csapon leeresztetik. --- На а’ 

' 18° 
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léglikak, mellyek a’ 110166 oldalán vannak alkalmazva, igen 
152611611, 61161111611 azok, mellyeken keresztül a’ lang озере); 
‚11а15у01111611 , akkor a’ langnak 1111165 ideje, és elegendö Onye 
.eczetsavvá változhatni, 65 csak jAldo/«id lesz'helöle, melly 
minthogy 11161 -I- 20 C foknái forr, az edényhen lévö hö 
111615611 pedig ‚ -\|-' 30 с fokú, göz 11611111611 elillail. 

Уфу/афиша. А’ savanyú forrás, valamint- az 66261116 
р610665е 62 életmüves testekhen 161620 6а1и1у1г'6а1’ егб :Ka 
‘(111/тем Krnjl _ által magyarázhaió meg; _ a’ fönehh 
mondottakhöl tudjuk: hogy a’ langnak Hnye 6’ lég Onye 61 
161 elvonatva, 65 vizzè változva, а’ lìiiigilak 1011111 alkatrészei 
AcO -l-HOgyé változnak, ez4 111611111 pedig továhhi Onyülés 61161 
Ãvá. — De valamelly 11026р161е5 165111111611161111, melly а’ lég 
höl Ot vonjon, ’s azt a’ langnak átadja. lllyes 1651611: 62 Pt 
iapló, v. Р1 fekele, hor, 65 sörseprö., fa fürészpor, ’stm; 
ezek hasonló 11166011 müködnek, mint a’ S03 11652116561161 6’ 

~N02. _ Az eczet képelödés l‘öltételei következök: hi'zonyos 
(-l- 30 C fokú) hömêrsék, földköri leg hozzájárúlása, hö 
mennyiségü viz, _ ezért elegendöen feleresztve légyen, _ 
65 egy középletes vest. ' 

и 

Tulajdonaz'. Az eczet vereses , v. sárgasl‘ehér szinů folya- ' 
6611, 11611611165 savanyú izii , és szagú _ mi az A-l-AeO je 
lenlétének tulajdonilhatö _; nagyohh höhen 6161611, 65 16 
p_árlás által tisztáhh, `65 minden nem illö 1652611101 1116111 
At 66, melly azonhan kevesehh sav tartalmú; igen víztartal- I 
mú 66261 fag-vas 61161 _ noha tetemes vesztéssel _ 101011116 
10. _' Az eezetfözésekhen pálinkáhól, és vizhölkésziilteezet 
iisztaságra hasonló a’ lepa'rlotìáoz. _* A.’&gt; kereskedéshen töhb 
fajai keriilnek elö az 662616616; u. m.- 1101, 501, 61р6, 65 pá 
linka eezet. _ Ez utóhhi készül: 116 vizzel kevert pálinka 
-|- 30 C fokig hevitve a’ fönehhi (kilyukadt fenekü, 65 Olda-ï 
lú hordokhól 6116) 116521116111еш16‘г0 fa forgáesokon (mellyek 
1162 a’ iegA hozzájárúlása engedtetik,) keresztül esepeg. _ 
A’ testek kiil-önfélesége szerént (mellyekhöl az 60261 készül) az 
Aon, és vizen kivül 111110111616 idegen 165161161 tart; igy a’ 
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horeezet î‘vas едим, a’ söreczet ‚мыши, а‘ páiinkaeozet 
kozmaolajat, és sókat tart. 

Fertezve'ngeí. Kissehb tömenyseg, savak, fémck, es 
cslpös szerek. _ Elegendö töménysegét а‘ C02+K0 диаме 
lile'ssei határozzuk meg; t. i. egy oben eczet fel nehezeknyi 
СОН-КО: teiìtsen. A’ этак közön ieggyakorihh a’ S0: (meiy 
lyel az ест генетик), de ez esak ‘атм’ ártaimas, ha вза 
hadon van jelen, mert a’ 80ans sók jeienlehetnek csekeiy meny 
nyiseggei az еще; ártalma néikül; ezert szükseges az eczetet 
egy те‘! res‘zre iefözni, azután 4- г. tiszla iangot hozzá adnì, 
_ mi эта! a’ SOavas sóklecsapatnak; _a’ folyadékhoz ìmmár 
N05-|-Ba0 adatik, nehogy pedig '2S03+Ba0+Ae0 (melly a’ 
csapadék támadását akadályozná) kepeiödjön, csekely телу 
nyisegii N05 adatik hozzà. A’ S03 feifödöz'tetik meg: ha az 
еще: lepároitatik, eiöhh H0, azntán Ä', kesöbh S03 pároi à@ 
de ez ntóhhi jeienlevö C дна] Gieleniletik, es S02vá vá'itozìk. 
A’ Cillat, es N05t kemszereikkei ke'mieijük. Hogy az erös, 
es csipös szereket felfödözzük, CaOei telitelik az еще‘, mi 
áltai a’ savanyú iz elenyeszîk, a' csipös iz pedig (mint a’ spa 
nyçl es (еще borse , v. а’ mezereume,) visszamarad. 
A' femeket SHai kemleijük. — 

Ha eezet elkeszitett szénporral iepá'riás ай veltetik ‘Еду, 
hogy az elöször lepáriott resz, (melly a’ iegilióhh тетки, 
u. m. az eczetegényt, és langot Саша) eitöltetik, az utolsó 
pedig (hogy a’ keszitmeny kozmàs szagú ne Идеи), nem 
pároitatik le,I ’s egyedül a’ közepsö resz, melly idegen resze 
ket nem tart fogalik fel, ny-eretik: a’ 

Felercsztett сената&quot;, v. lepárolt eczet 
= Verdümzle Essz'gsú'are, 0. «lesa/tm” Essig = ÄCÍdIWI 
aceticmn «Штат, v. Acelam deslz'llalum. 

Ez szintelen, nem oily keliemes _izü, es szagú, es iii-. 
Sehh `tömenysegii folyadek, mint az‘eczet. 

Tíxzla'llamágai az eczetsavaak. A’ liszla Alf-H0 -vill- 
sziníi, könnyen jegedhetö, és meggyújlható legyen.` Áitaiá 
han az eezetsav minden faja, kozmás v. S02 szagú ne iegyen, 
vizzel feieresztve sem BaOes, sem AgQes sókkal csa-padle'ko't 
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ne adjon _ S03, v. ClH _; Вт felfödöztetik: ha a’ kem 
lendö Ã keves indigó olvadekával keverve, es fözve_ az in 
digó kek szinet sárgára változtatja. _ Továbbá femeket _ 
Iöleg Pbt, Cut _ ne _iartsom ` 
` i Tulajdorìai, е? /iefmszerei az eczetsavas so'Á'lza/f. 

AZ eozetsav aljakkal képßzi: az eczetsavas so'hat = Ек 
l@grauw-Salze = Salia певица, v_ acetate; _; ezek 
könnyen olvadnak vizben, kivéve az &quot;li-frigor, és мы, mely 
&gt;lyek nehezen olvadók, es‘az‘Ã-l-WoOît, es _A_-l-Mo02t, mely. 
lyek vizben olvadatlanok; nagyobb höhen minden Avas sók 
elbontatnak; az _A_as égvenyek, es egvenyes földek sói szál 
raz lepárlás alá vettetve GOzas sókat hagynak vissza, mel 
Папе Acela”, v. “ЗИЛ, es a’ só jegedzesvize àtmegy. _ 
Minthogy a’ víztelen A еду h. e. Aceto”, es 1 h. e. CO2 al-î f 
lkatreszeiböl áll, könnyen megmagyarázható ezen elbomlása. 
Más eozetsavas sók ugyan azon körülmények каши Aceto/zt, 
At, es (102i adnaktmig mellette v. femelegek , vf. szin fe? 
mek visszamaradnak. _ Az Xvas sòk SOaval leöntve ещё: 
en_zetszagot fejtenek ki. A’ Hg20es sók az Avas sókkaljege 
czes pikkelyeket adnak, _ Az egvenyes, aljú Avas sók Fez 
от, @20361, es znoel штат nelkül kevèrheiök, dem 
ezen keverekek forrásig hevitetnek, úgy a’ forró folyadek 
ból minden Fe203, Cr203, es ZnO mint aljas só leesapatik; 
ha a’ folyadek käiilni hagyatik, úgy a’ esapadek ismet fel 
Ома. — Ha az A CO2-|-K0eltelitetik , es Fe2Cl3 nagyonfel 
-eresztett olvadeka esepegtetik hele, több kevesbe barnaveres 
festest okoz. _ A’ _Hotel lenyegesen az által külömbözik: hogy 
ИОН-1130, v. AgO olvadekaival hevitve, ezen femeket nem 

Ysziniti, mint a’îio. f 
Aceton = Em‘ggezîa, Mesitallwáol. _ Vegyjele: 

сзнзо. ‘ 
Kepelödik az las sók, czukor, es E száraz lepárlásá 

па“. _ Kesziil: ha .Tk-l-PbO száraz lepárlás ай vettetik, a’ 
nyert lepárlat CaO-i-HOeli rázás által а’ szabad savtól mcg 
szabaditva, újonta lepàroltatik CaCl fölött, es a’ nyermeny 
Ijól шаг: iivegben tartatik. _ _Szintelem tulajdon átható ege-,_ 

1 
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nyes, kevesse kozmás szagú, és égetö horsmenta lzü folya 
dek; _ könnyen meggyúl, es világitólánggal el eg. H0zel`, 
langgal,I es AeOel keverhetö. 

Eezetmérés = лентами. l 
Ez olly keszületben történik, melly ket csötökböl (Kol 

ben) all; ezeknek eg-.yikebe tetetik tudvalevö mennyiseg a' 
vizsgálandó eczethöl, v. eezetsavhól, a’ ‘másodìkba’tiszta S033 
továbbá egy kis üvegbenlevö 2C02+Na0 beeresztetik az else 
üvegbenlevö eczetbe v.Aba; pezsges szünte után az egesz 

' ismet megméretik, es ‘a’ súly~veszteseghöl kitetszik a’ kiü 
zött C0; mennyisége, mellyel öszvehasonlitatikaz A meny 
nyisége. &quot; 

Eczetsavas égéleg’, v. Eczetégény == Es 
eigmurec Aetlzgloxgd, 0. Esriqael/ler = Acela: „щит, 
v. Act/1er aceticus. _ Vjele: ._A-PAGO. 

Készimetö AT1-Naomi, v. X-l-Pbonek :esca-1.160811 
lepárlása által. _ Szintelen, tulajdon nagyon kellemes fel 
viditó szagú, könnyen meggyúló,l es sárga lánggal elegö fo 
lyadék. _ Langgal, es egennyel keverhetö, ’s 7 r. vizben ol 
vad; felolvasztja az illó olajokat, `sok gyantákat, es mind‘ 
azon testeket, mellyeket az egény is olvaszt._ Ha egy resz 
X-l-Aeo 3 r. langgal keverterik, támadi az malaga/wei: 

' Essiqaether- W шут: ç Spiritus acetico цемент‘. 
На egy rész A_-l-AeO 2 r. Ae0-{.-H0el, és 9 r. ЗАЧ 

Ре’О’е! kevertetik, nyeretik: a’ ` 
и‘: есдцеуейу jbalve'ny = Tinclura ferri acelicz' ae 

l/lerea. ч 

Az eczetegény tisztasága az .elösoroltakhól kitetszik. Faj 
súlya ne legyen 0,895 ön felül, sem 0,880on alól; töhh mint 
8 r. vizben ne olvadjon, könnyen, és egeszen elillanjon; a’. 
kék kempapirt ne умеете, è_s SH által ne változzon, kü 
lömhen femekkel van fertezve. 

_E_czetsavas haméleg = Ешушш‘ег Koh' .1_-___ 
Acetas Italicas, Seu livivae, v. Torrafoliala larlari. _ Viele; 
Ã-l-Ko. 
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Nyerhea CoH-Koller Ван telìtese, e’ rely-aderen ei 
sziväregtatása, elpárlása, es jegitese ál'tal. --- N'ehezen je 
githetö, mert a’ támadt oszlopos, v. jegeezes lemezek igen 
könnyen elfolynak; ezert nem müterrni, es a’ gyógyszertárak 
han esak olvadeka ismeretes mint: ’ 

Шоаддесзей’ииав hame'leg = Acela., kalium сайта, 
Liquor ¿ali acetici , v. terme fbliatae tartari. 

ez везти ha 1 r. сон-‚ко Ге16ге5жепЁа1 штык, es 
n’ folyadek 4 1‘. maradekig elpároltatik. -— Színtelen, v. ke 
vesse sárgás szinii,es gyengen 565 izü folyadek; idövel elbom 
lik ezen vegy. -- Tökeletesen legyen telitve,'l`emeket ne ‘ат? 
lson, 65 kek kêmpapirra ne hassen. 

Ketted eczetsavas haméleg == Doppelt es 
szgsanres Kali = Biacetas шт“. -¿ Vjele: 23A-KO , Y. 
Ã+K0+î+He ` f _ ‚ 

На .valamelly 'aká'r tömeny, akel- feleresztett _Ä kei rész 
re osztatìk, egyik resze KO-'l-HOel, v. C02-|-K0el telitetik, 
’s а’ másik rész Ähozzáadatik, szep feher, hosszú, es 11а] 
lekony jegeczek типа!‘ ki. -- Ha ezen sö nágyohh höbenmeg 
g1_vad, akkor esak vizet ereszti el, ha továhh hevitètik, úgy 'az 
A egy resze mint -A-l-HO álmegy, más lresze pedig а’ KOel 
egyesiilve mint _A4-K0 visszamarad. -- Ekkép hár melly еще‘, 
v. A is tömithetö, mert elöhh H0, azntán Ã‘párolát, esl-i. 
Ш) visszamarad, melly meg számtalanszor használhatò ú] 
_mennyîsegü À- tömitésere. 

Eczetsavas Szikéleg‘ = Eseiqsaares Natroa = 
Агат: nalricas, v. Terra foliala tartar-i crislallisabilis. -e 
Vjele: A+NaO-l-6aqu. ‚ 
‚ Nyerelik C02+Na0nek Avali telitese, _elpárlása, es je 
gitese által. —— АиЁ-ЬКО tulajdonival megegyezik, csakhogy 
шт elvad e1 legen, neuem ellende, sa inkább elmeuik. - 
Negyebb haben (velemim „X1-Ko) elbemlik, es e0e+Nao 

_ marad vissza. 
(Mvasztott eczetsavas legköńegä: Flüs 

дуг: eeàigsaares Ammoniak = Aeetaal ammoniac celulas. -y 
удар; Х-ьынз-ьщш 
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Az мата! gyògyszertár szerent 'készül másfélszénsavas 
legkönegnek (2G02 +NH3 ne ~vé`tessen hozzà) tömény 
Хуан telitése által. F. s. 1,067. _ Ha ez4 r. lepárolt vizzel 
kevertetik, nyeretik a’ mi gyógyszertárunk szerént úgy nevezett: 

Feleresztelt eczetßavaa legâò'neg, v. Mz'ndererleï --'._-: 
Verdú/mies eeszIqxanres Ammoniak, 0. Mz'nderer’s Geist = 
Acetat' ammom'ae сайт‘: dz'lulm', v. Spiritus Mz'ndererz'. 

Szintelen, szúrós sös ízü, és almaszagú folyadék, na 
gyohh höhen homlással elillö. _ Tò'kéletesen közönitve legyen, 
a’ kémpapirokra ne hasson, más slavakat, v. aljakat ne tartson. 

Közönyös eczetsavas óloméleg, v. ólom 
czukor ._--.-_ Neutrales essz‘gumres Blez’oxyd, o. Blez'zucker 
= Aeolus plumöz'cus, v. Saccharum Saturne'. _ Vegyjele: 
Ã+Pb0+3aqu~ _ 

Keszül PhOnek Ahani felolvasztása által; v. ha Ph leme 
-rz’ek leg hozzájárúlása mellett шишек ki A hatásának; az 

olvadék elpároltatik, ès jegittetik. . 
Летит’. Oszlopid'omú jegeczeket k'épe'z, kellemetlen, es 

édeses összehúzó izii, а’ kék kémpapirt megveressitî; légen 
felületesen elmáilik, (mi által ‘чтит olvadhatian lesz ,) és 
C0,+Ph0gé változik. ‚ ’ 

Gyengé-n hevitve elveszti jegedzés ‘МЫ, nagyohh hö 
hen elhomlik, 1*]2 rész vizben és 8 r. langban olvad; vizben 
olvasztva adja: az 

Шашки“ eczetsavaa o’lome’legel :z Gelò‘stes enigma 
res Blez‘oxyd = ‚шт plombs' “мы”; solutus. 

Az Atöhh arányban is egyesül az PhOel , ée aljas ve 
щеке! képez; Жду ismertetik': 
l Másfe’laljú @remmer o'lome'i@ r.: ‘Асет; mqmphm, 

Lions = 2Ph0+3A-. 
Ha'rmasaljú eczelsavas дате?“ == ¿leden plumòìcug 

т’ьшш = .T4-arbo ,es 
Hatamlju’ eczelsava: dlome'leg = Acetat' plumôìcaq 

eexůasz'cns = A+6Ph0. 
Ezek köziil csak a’ Saiiú A11-Ph() ismere'tes, és плащ: 

_mi mint: ’ 
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‘- Ólomeczel r: Blez'-, 0. Süberglälle _Enig :a: Ácslzan 
Lyl/largyrz', v. Saturnin. 

p Ez keszül: ha föiös Phll közönseges, v. -iepárolt eczet 
tei fözetik; v. ha közönös .A+-_PhO, PhOei, es HOzel pál-l 
танк. 

Szintelen, v. sá’rgàs színii, édes,` összehúzö izii Муз 
dek; egvénymòdra‘ hat. Szörp lömenysegig eipárolva 610111 
'kz'vonatnak L: Extractum видит! _ hivalik. _ 24 r. viz 
zel adja: а’ Goulard vizet-:_: Agua щша minerali: Богдан“. 

Közönyös eczetsavas réze'lçg = Nenn-a 
les' elvsz'gsauree Кар/‘0011111, 0. deslz'llirler Gril/¿span == I 

-'Ácclao‘ cuprz'cus. _Ñliei A-|-Cu0_-;-5aql1. 
Keszül az alias A-I-CuOnek Abani feioivaszlása áitai; 

v. ha SO3-v|-,Cu0, A-ll-PhO áltai elhontatik , ’s az A+C110tlar 
16 foiyadek jegittetik. ’ 

еыёшзш szinl'i oszlopokàtkepez, nndor ásvány izíi; 13 
„г. hideg, es 5 r. forrö 'vizben olvad. _. Festöszerül hasz 
náltalik. 

Alias eezetsavas пище; v. rézro‘zsda = 
Basilic/:es esszzqsauree Ku‘ufèroxyfl, 0. Gi‘üm'pau = Aca 
t-as cuprz'cue basicas', Aerugo, v. Vz'ricle aert's. __- Vjele: 

.A+2CuO-I-ßaqn, v. _A“, C110,5aqn.-|- Cu0,aqu. 
Nagyban következökep keszül: имен Си lemezek sava 

.Anyú forráshan ievö hortörköiyökkel válto‘gatva rakatnak, es 
4_6 hetekig erinteshen hagyatnak. A’ kepüit rezvirág leva 

.kartatik , выше] peppe kevertelik, es mintákha nyomatik; v. 
vászon zacskókhan kisnjtoitatik. _,Kemen'y, összeálió, ne 

.heze'n eidörzsöihetö, kek, v. zöid tömeget kepez, ásványos 
C110 ízii; viz által elbomlik: &gt;olvnd&lt;_i_m.e'1si‘einijú ,Y es olvadatian 

-3aij1'1 Ã_+Cu0re. _ Feleresztett Ahan es SOahan пашет 
sen oivad. _ A’ Cu edényeken nedves leg, v. NaCl tartaimú 

-folyadekok reáhatása áitai támadö zöid por, melly llrlspáu 
'nali hivatik, v. aijas COM-C110, v. pedig CnCi._ 

-‘Ezen elösorolt'îas _sòkon'kivül meg mütermiek a’ kö 
vetkezök ̀: 
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Ecze‘tsavas horgéleg j: Em'ynau‘re: Zink 
Voas‘yd г: fle-ems ziacicas. _ Vjele: ‘ЗА-2110. 

Eczetsavas vasélecs, es &quot;днём; = Essig 
y mares Ezìeabxydal, u. Eisma/tyd = ricetas ferrosos, et 
ferricas. _ Vjele: Ã-I-FGO; зП-Еетз. 

Eezctsavas higélecs, es higéleg = Essig 
saores qaeel'silberoxydal, u. Qaeclasileeroaryd z__/festas 
Ílydrargyrosus, е1 liydrargyricus. _ У] ele: Ã-l-Hgzo; A-I-HgO. 

Keményítö - Stärkmehl - Amylum. 

A' növeny országban beven van elterjedve; talállatik a' 
polyvás fiivek, es ketszikii növények magvaiban, a’ pálma 
rfák beleben, sok gyökerekben, a’ kolompirban, es több má 
sokban. 

Elâalh'lásmada. _Kalászos füvek magvai (töhlmyire búza) 
vizzel mindaddig áztattatnak, mig megdagadnak, meglágyul 
nak, es törekenyekke változnak; ekkor zatskókha kötve henge 
rekkel töretnek, v. vizzel dagasztatnak mimladdig, mig а’ 
viz tejesen le foly; а’ nyugalomnak átengedett folyadekhan 
leszál а’ kemenyitö, mellyröl az enyves folyadek letöltetik, 
a’ kemenyitö pedig kimosva megszárittatik. _ Úgy keszül 
kolompírból is) » ’ 

Vagy: derczen örlött búza savanyú forrásnak átengedte 
tik, mi közben a’ kepült sav által az enyv felolvad, ’s fene 
ken összegyül a’ keményitö, melly hideg vizzel kimosatik, 
es megszárittatik. _ A’ kolompirhól keszült: kolompir; a’ 
búzából kesz‘iilt pedig: òa’za ¿eme’ayíteueá neveztetik. ' 

Sujálságai. Hószinii feher port kepez, melly szeinyom 
va recseg; górcsö alatt vizsgálva, kerek testeoskeket mutat, 

-mellyeknek külsö retege legjobban ellenáll a’ hideg viz 01de 
erejenek;»szag, es (темп; egenyben, langban, es hideg viz 
ben nem olvad _ ha csak elöbb a’ külsö hártya einem влад 
gatott _; forró vizben-olvad , de kihülve kotsonyává válik, 
melly csirz'z, v. pelpnek :Kleislen o. Pappe nevezteiik; 
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150 C fokú hönek kiteve megsàrgůl, es ekkor arabiai теща 
gyanánt vizben olvad, ezt a' franczlák Leiokomnak hivják. 
(Ez könnyebben nyeretik; ha N0|5val nedvesített kemenyitö 
-|- 11o c' hönek knetter). —— Ezen est (а’ Leia/10m) b0111111 
lan kemenyitöhöl, esy dextrinhôl àlió уеду. _ Ha kemenyitö 
P_¿P ál'pafölßlîel~|- 60 Cfokú hönek, v. ha kolompir kemenyitö 
Tal + i60 C fokú hönek /kitétetik, eg)r átlátszò enyves tö 
megge változik, melly megszárîtva az arahiai mezga Меди 
«.-kagylós töresevel, es más tulajdonival hir, es ‚шиш 
пи1ё=1)е;’е‘!т’щ‹1еш!гйш— nevezteak, ez a’ kemenyitötöl az 
által kiilömbözik, hogy I által le nem csapatik kék szinnel. _ 
Ha kemenyitö 10 r. vizzel feleresztett SOaval fözetik ,L 101211 
tozik &gt;szölöerukorrz'z. _ [дел èrzekeny kemszerei a’ keme'nyi 
~tönek az I, es Br; elöhhivel indigkek, utóbbival naranesszi 
nii vegyeket ád. _ A’ kemenyitövel egy arányú testek: a' 
“Невада! :_: Inulin, Heleniu, 0. Идти”, es zuzmo’vle'f'. 
= ЁЬсМш 0. MaoslärÃme/al. 

Sza'rilolt lieme’nyz‘to&quot; = Gelrock/tetes Slá'rÀme/zl; v_ 
dea‘lrin; v. me'zgazGummi = (1&quot;НюО'&quot;. 

Sza'ritoll штат/юг = Getroclmeter Roñrzucker = 
02H90”. 

Jegedzel‘t na'dczukor = Км‘машшш- Rohrzucker a: 
C|2I.Ill()ll~ - 

` Sza'rilotl афиши/10’ = Gelrockneler Traubeuzucl‘er: 
C1zH1z012_ 

Jeg‘edzetl szöló'czakor г; Krirtallisirler ’l’raabcnzuclier 
= C12H140r4_ ' 

Czukor - -Zucker ‚- ÍSaeeharum. 
Ezen nevvel töbhnyire növeny‘l, nem külömhen állat’i ter 

menyek is jeleltetnek, mellyek egymással abban egyeznek 
meg: hogy ed'es izüek, vizben, es langban olvadók, es for- l 
ll'zls által C021., es langot adnak. Fajai: a’ 

Nůdcfzl'lkor :z Roůrzuclwr, o. gemeiaer Zucker == 
Sacväarum commas,- --- Viele: C‘2H’0’+2aq11. ' 
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Kepelödve jö elö a’ ozukornádhan, töhhfele repákhan, 
’stm. _ Készittetik a’ ezukrot tartó növenyek nedveinek mese 
vizzel, vérrel, tojás fehernyevel, v. szennel való megtîs'zti 
tása, elpárlása, es kúpidomú mintâkhai hirtelen jegitese ál 
lal. _ AZ ар16 lömöltjegeC/Zek: feke'r сии/кота]: = Weis 
ser Zucker = Sacckaram album -~-- а’ nagyohhak pedig; 
sa'rga, v. Caadis czukornak = Gelber , 0. Candiezucker ‚т, 
Succ/:amm Саши‘ -- nevezteinek. ‚ 

Jellemei. Színtelen , 6v. sárga, 61161526’416111 oszlopos 
jegeczeket kepez; llzehideg vizben, es melegben minden arány_ 
han olvad, úgy'szinte vizes langhan is könnyen olvad, viz 
1е16111›6111161162611, egenyhen pedig eppen nem; sötethen dör 
zsölve világit; vizheni tömeny, es sürühh kihütött olvadéka: 
v.marjorie/e __--_ Syrupm _ mondatik. Hosszas fözes, es olvasz-` 
tás, nem külömhen növeny savak/legkisehb mennyisege által 
is elveszti jegedzö tulajdonát, + 180 C fokig hevitve, raga 
dós tömegge változik, melly hirtelen kìhiitve átlátszó anyagot 
116р62 , es árpaczakoraak = Gersteazueker --- llllolldiltlli; 
11а -I- 210 C fûkìg llevítetík: Caramel: geöralmter Zucker 
_ lesz helöle; feleresztett S03 által szölöezukorrá válik, tö 
mény által pedig szenne változik; _-feleresziett egvenyektöl ‘ 
meg nem rágatik; hanem velök, es femelegekkel kettes ve 
-gyekke egyesül. --- A’ CuOes sókat nem csapja le; de ha~ 
'Í-al erintethe hozatik, akkor szölöczukor kepelödik, melly 
SO3-l-Cu0el , es KO lúggal keverve, elöhb kek szinü festest, 
kesöbh hosszahb fözes által hama csapadekot ád. -- Olvaŕleka 
elesztövel keverve forrásha megy által, mi alatt C021, es 

_ А60+Н01 fejt ki; a’ kiváló C02 göz mennyisege а’ 02111101 
menllyîségi meghatározására szolgâl; egy h. e. czukor 2 h. 
6. langot, es It h. e. COet ád; azaz: 100 r. nádczukor ed 
53 r. langot, és 51 r. COzt. 

Szölöczukor = Traabeazacker. o. Krümmelzucker 
== Sacckaram gramotam. -- Vjele: Cl’H‘zOn-l-Qaqu. 

Találtatik az árpáhan, mezhen, szölöhen, es mint hetegsé 
gi termeny az úgy nevezett: diabetes ‚пашет kórhan szen 
vedök húgyáhan. -- Képelödik nádczukorból, keményitöhöl , 

ц 
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fa rosthöl, és tejozukorhól, ha ezek Мех-езде“ S0321] ,‘ v. 
Ё! érintethe-hozatnak; _a’ keményitöhöl мята közhen 
jártával képelödik, melly a’ gahna nemüek çsirázásánál fejlö 
dik ki, és ennèlfogva a’ malátáhan (таит) anánmik,I t. i. 
N tartalmú anyag, melly lég hozzájárulása mellett folytonos 
változásokha elegyedik, ’s melly magának a’ keményitönek 
szölöczukorrá, és ennek ismét langgá чаю vánozását okozza. 

YTulajdonaz‘. A’ szölöczukor ritkán jegedzik rl-terii oszlo 
pokhan, töhhnyire'szemerkés, átláthatlan jegeezeket, v. por 
hanyös anyagotképez; kevesh édességü, mint a’ nádczukor; 
Щ, r. hideg vizben, meleghen pedig minden arányhan olvad, 
langhan is olvadö; vizheni tömény sürühh olvadéka szörpöt 

_ képel, melly'azonhan kevesh -édessègü, mint a’ nádezukòré. 
_ A’ Cu0t KOlúg hozzáadása mellett Cu’Ocsé változtatja, 
és sárga csapadékot okoz; S03 által nem változik szénne, ha 

_nem harnás szinnel felolvad; _ K0 olvadékával harna, söt 
fekete tömeggè változik. _. A’ szölöezukor úgy tekinthetö, 
mint 2 par. 2C02-|-Ae0. 

l'l‘êjczukol‘ = Mile/:zucker = Sacc/iarum Медь’. _ ' 
Vjele: C24H24024. 

Az emlös állatok tejéhen találtatik. _ Nyeretik a’ tejsavó 
nak elpárlása által ;_izzitott szénneli fözés, és újonti jegités ál 
tal szintelen jegeczek nyeretnek. ' 

Jellema'. Lemezes alkatású oszlopokat kepez, kevéssé 
édes izü, а’ fogak közt csikorog, olvad 6 r. hideg, és 3. r. 
meieg vizben; langhan рейд} nem. N05val `érintéshe папаша, 
uga'kmvva' változik; Ca’ czukor elöhhi Май N05 által C’Oavá 
мышь); а’ tejczukor a’_ CuOes sókat harnân esapja le, mint 
a’ szölöczukor. S03val, v. ClHval fözetve, szölöczukorrá vál 
tozik. _ Élesztövel horforrásh'a átmegy, ’s langot, és COzt, 
Те]! ki; forrás Каждый/е! ugyan tejsav is képelödik. 

f Tejsav :__: Milchsäure: Acídumlactz'cum. _Vjelea 
C“H505-|-aqu.'v. L-l-aqu. r 

Találtatik a’ savanyú Isavöban, Imint alkatrész sok állati 
nedvekhen, »kiilönösen a’ húgyhan Üral egyesülve; képeiö- _ 
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_dik továhhá a’ щ savanyodásánál, sok növény nedvek foi'-- 
rásánái, es állalì anyagok rothadásánái. _ A’ czukor, es 
fehér répa forrott nedvehen, a’ savanyú káposzláhan, a’ meg 
savanyodottíah nyákhan, es mondola tejhen Ievö sav töhb 
nyire tiszta L.___ A’ î úgy tekinthetö, mint fel h. é.kemenyitö, ‚ 

Lmert 2 h. e. L 2€C6H606) = Guhl'z()l2 megfelei egy h. e. 
kemenyi'tönek , 's ez utóhhinak forrásánál, es ianggá való 
vállozásánál kepeiö_&lt;lik. — 

Jellema A’ L-l-HO színteien, szörp tömenysegü folya 
dekot kepez, igen savanyú izii, legen‘nediit 521; AeOei, es' . 
AeO-I-HOel keverhetö. _ A’ tejsav készitmenye: а’ tej‘sava! 
тайге: = Mz'lcásaurex Едином/(11‘! = Laclasferrosu.r_, I 
melly újahh idöhen gyógyszerül нажатии. ‚ 

Tejsavas húgyany = Mz'lclsaurer Наташу&quot;: 
Laclas urz'cas. _ Vjeie: î+îlr; v. i+C2O2N2H4. 

Ezen vegy közvellenül elöállithatö emher húgyhói, ha ez 
gyenge szörp töménységig eipároitátik, szahad эта CO2-|-- 
CaO дна! eltávoiitnlík,` а’ kihüies után támadó sók eltávoz 
tatnak, és az átszivárogtatott folyadek egy jegeczes üiedek 
kepelödeseig továhh tömiletik viz fürdöhen. Ekkor egy _ 2 
r. ianghól, es l r.- egenyhöl állö _ keverekkel páiiitatik, ez 
által a’î-I-Ür felolvad, meiiy eipáriás után sárgás osziopos 
tökhen kijegedzik, es szén által elszinteienittetik. 

теракт: hol'géleg = МЛЁ/Ёзанге: rZz'ulizo.z‘_z/¢l_-_‘-. 
Lactas zz'ncz'cus. _ î-I-ZDO. 

Legczélszeriihhen elöáilitható savanyú káposztából kö 
vetkezöy mödon: savanyú káposzta forrásig 'hevittetik, es' 
C02-|-Zn0 addig adatik hozzá, mig pezsges történik. A’ fo 
iyadék átszivár'ogtatik, es szörp töménysegig elpároita'tik, ‚ 
mi által a’Í-I-ZnO kijegedzik. l 

Diatasîs = таит, 

Ezen nevvel egy N tartalmú a/nyag jeieitetik, melly a' 
csirázó árpáhan, es más csirázó gabna nemüekhen шинам, 
’s azon különös tulajdonnai hir: hogy'a’ kemenyitö héjjainak 
feipattanását' eszközli, m1' áital a’ henn létezö Amz'dz‘n ki 
üriltetìk. _' Magen активы állapotban nyerhetö: ha árpa 
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malata forrázatjábòl felere'sztett lang által elöhb a’ növênyi 
fehernye, aztán az átszivárogtatott folyadekból tömenyebb 
lang által a’ Diastasis lecsapatik. _ Feher íz,`es szagtalan 
port kepez, vizbenkönnyen olvad. langban nem; vizbeni ol 
vadeka (l02 kifejlese közt Ívá válik. A 

Forrás - Gährung - Fermentatio.' 
Azon folyam, v. átváltozás (Metamorphose), melly bi 

zonyos legköri hatások által elöideztetik, ’s mellyben valamelly 
összetett paránynak elemei fajlagos vonzalmuk szerent szorosb 
bensö vegyekke rendezödnek, ‚мы: folyama'uah = Gà'ń 
rangs-Process _ neveztetik. VHajdan a’ holt eletmüves tes 
tek önkenytes elhomlása a’ termenyek kifejlesevel összeköt 
ve: _forra’s nevveljeleltetett, mellynek három fajai külömböz 
teiiek meg; u. m. bor-, eczet-, es rotlzasztdforrár. 

B0ŕf0rrá8 = Й’ег’т, 0. geistige Gú’erangzFer 
meniatio идиот. Í ‚ 

Borforrásnak mondatik azon sajátnemü elbomlás faja a' 
cznkornemü teste‘knek, mellyben az elemek meghatàrozott 
i'ij egyesiilesekke változnak at. --.-- Liebig szerent a’ czu/wr 
rot/zada'sa. Y 

‘шлем. Szölöozukor, elesztö, elegend‘ö mennyisegü 
viz, bizonyos hömersek, es leghozzájárulása. _ Szölöczu 
kor, mivel a’ czukor többi fajainak is elöbb azzá kell vál 
итак, ’è ez okhól а’ nádezukor olvadeka kesöbb forr. Hogy 
a’ nádezukor valóban elöbb szölöezukorrá változik, hebizo 
nyithatjuk S03-|-Cu0el, mellyet K0 olvadekával egyiitt а’_ 
nádczukorhoz adunk; ezt elöbh nem, de kevés idö пища, 

'i (ha t. i. elesztövel erintetben volt) _ sárga ‘ßnben csapja 
le (Cu’O-l-HO). _ Kivántatik elesztö, v. is Nt tartó szer, 
melly az elemek folytonos átváltozásán alapszik, ’s а’ ozu 
kor elemeînek parányait új változásokra, es egyesülesekre 
kenteti; illyenek; az állati, es növenyi enyv, húgy, ver, sajt, 
izomrost, es fehemye. -'- Gyakorta младших a’ шаман 
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кара elesztö _ a’ szò szorosh erteimehen. _ Szükseges 
leghozzájárulása. Az egész szölök nem mennek forrásha :'11, 
de ha összetöretnek, úgy a’ földköri leg hozzájárúltával a’ N 
tartalmů anyagok átváltozásokra alkalmasok, es elesztö sze 
repet viszik. _ Szükseges továhbá bizonyos mennyisegü viz, 
es bizonyos hömersek (-l- 15-25 C f'okú). Léghozzájárúlása 
elesztöszer jelenle te mellett nem szükseges. ' 

.Tüneme'uyezl A’ lolyadék zavaros lesz, es habzik; a’ 
hö nagyobbodik, mivel a’ C Oitese törtenik , es a’ kepiilt C02 
pezsges közt kifejlik; az elesztö, mint seprö, fenekre száll; 
a’ folyadek immár Szintelen, tulajdon szagů', es izů lesz, es 
reszegitö erövel hir. 

Terme'nyeí. SvzénSav, eS lang; ezeken kìvíil oenanlära 
ou; „углу: Üe-l-AeO, es más едем fajak, mellyeknek a' 
I_ier tulajdon szaga tulajdonitható. _ A’ borban találtatik` 
0е-|-Ае0; а2 e borban pedig Mimo» „уму: tiri-A110 is. 
_ A’ ezukor ugyan is nagyobh höhen a’ rajlany = Сам‘ 
па —-‘ által langgá, es vajsavvá = -Hu változik, melly` a’ 
langgal lÍl-l-AeOge egyesül. 

Akada’lyaz'. [дел nagyon tömeny, v. feleresztett folya 
dek; `nagv mennyisegü AeO, és olly anyagok, mellyek 0t 
mohon vonnak magokhoz; mint p. 0. a’ S02, illö mustárolaj, 
’stb. _ A’ lang mennyisege legkönnyebben meghalározható, 
ha lepárlás által elválasztatik. 

Eczetfol‘l-'ás = Saure, oder Enigmi/erung: Fer 
метит; acetosa. 

Az eczetforrás (mint az eczetfözesnél elöadatott) а’ lang 
nak eleintei könenytelenitése, a’termények kesöbbi elenyité 
s’ével. _ Liebig szerent a’ lang emekzleís-e. 

Вашим‘. Lang, elesztö; _ itt pedig nem szükséges 
а’ testnek N tartalmúnak lenni mint а’ borforrásnál, (попа 
azon testek is képesek azt okozni,) hanem elegseges kevés 
mennyisegii eczet, (az eczetanya egyedüli jelenletevel ké 
pes forrást elöhozni) v. о11у test jelenlete, melly а’ legbör 
0t felvenni, ’s azt a’ langnak átadni kepes; továbhá hizonyos 

19 
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mennyisegü viz; + 30-35 C fokú hömersék; 65 leg, azaz: 
О hozzájárulása ‚111 161616661. ' 
y Tüaeme’ayez' azok, mellyek a’ horl‘orrásnál, esakhogy 

111 а’ pezsges nem 6‘ (102161, hanem az újonnan kepült viz 
gyöngyüktöl ered. 

Terme'aj/ci.' H0, êS ECZelSaV. 
вон-65216 fol'rás = Faule Ga'llraag 

menta/ia patrizia. ’ 
‘A’ rothasztó fnrrás önkenyteselhomlása az eletmiives 

testeknek , es átváltozása új elelmůtelen egyesülesekre. 
тише/т’. Az eleterö tökeletes eltörlese, nagyohh hö 

:: Fer 

vmersek, viz jelenlete, leg&gt; hozzájárúlása, es ö'sszejövetel olly 
testekkel , mellyek mer rothas‘ztó forrásha átmentek. 

Terme'ayei. Szensav, legköneg, köukenees, es vilkö 
`necs gözök , es rothadt anyag. 

Yegytani újabb szorgosahh vizsgálatokból 111161152611 z hegy — 
a’ vegytanhan számos, úgynevezett önkenytes elhomlások 
mennek vegbe a’ nelkiil, hogy forrás nevvel jeleltettek volna. 
-- Így а’ czukor átváltozása C02 kifejlese közt¿langgâ; eS 
a’ langnak átváltozása Ävá: [вишни/1 mondatott; de a’Ó‘tnak 
CO2 kifejlese közt Gvá 1616 vállozását ezen nevvel jelelni', 
helytelennek vellek. _ Továbhá a’ farostnak vízalatti átvàl 
102656 (l0-gra, es CHre; 65 ugyan annak légeni 611611026 
sa Ímmusjö'lzlre, C02ra, es HOre: rothaszló forrásnak hi 
161011; de a’ CyHnak elhomlását C203Hra, es NHi‘re; _nem 
kiiiömben 6’ Cyllßl( C203ra, -es NHarei elbomlását nem 16161 
ták meltönak ,. ezen nevvel jelelni. __ Az eletmüves‘testek el' 
homlásai állalában változnak а’ hehatások kiilömhsege szerent. 
--- `161611161; 62 önkénytes elhomlásnak negy fajai külömhöz 
tetnek meg; u. [11./ММ‘, rolkada'r, redvesedefv, es pos/cadde» ` 

_ Forra’s = Fermeatalio. 
Ez а’ 101116665, 65 redvesedés 62011 faja, mellynel sem' 

mi, v. legaláhb nem kedveltlen szag fejlödikJii. 
Rolllada'sl == Palresceulia. 
Rothadásnak 116162161111 62 eletmüves testeknek viz 616111, . 

és viz 611611 elbomlása. _ Ebbene’ test elemeinek ран-611163 
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ůj egyesiilesekke változnak át; а’ viz pedig v. elhomlik, v. az új ve 
gyekhez járúl; p. o. a’ czukor'rothadása, hol az elemek 
C02vá, es langgá változnak _:ìt; es a’ fa roklhadása viz alaît, 
melly viz felveœle menen сом, es one megy at. 

Redvesede's = Contubescenlz'a. ' 

Redvesedesnek mondatik az eletmiives testeknek azon 

elhomlása, hol H0 ugyan jelen van, de egyszersmind 0 is já 
1111 11о22г1‚‘те11у а’ test Hvel НО: képez; itt szintúgy fejlödik 
ki C02, hanem az eletmüves test Ohöl, es Chöl kepelödve. 

, A’ maradek Cel hövelkedö test. _ Ekkep változik a’ lang 
Худ, es a’ farost legen О felvétele mellett vizze; _ a’ rost 

’ létreszeihöl ke elödik a’ C02 ’s vísszamarad a’ humus. 
_ I 

Posńada's = Corrnplz'o per sz'tum. 
Ez az életmüves testnek elhomlása a’ fönehhi elhomlás 

kiilömhl‘éle fajai által, tökeletlen legjárúlása, es H0 hiánya ` 
mellett. _ Ezen elhomlás által eredtek a’ Ms:ef„re’tegek„_= 
Steinkoůlenlager. 

Methylany - Methyl- Methylum. 
Jele: Mo, v. C’H&quot;. . 
Ezen névvel jelelletìk а’ [и’е’Ме/г = Holzgez'sl, ’S V6 

gyeinek’fölveteles gyöke, vegytulajdonihan megfelelve az 
‚ Aenek, mellytöl azonhan, mint könnyen eszrevehetö, összte 

tele által külömhözik. _ Ismertetik egy elege, melly savakkal 
közönyös, ee savanyú ’sókat alkat; _ a’ Me0+H0 pedig а’ 
langnak megfelelö’egyesiiles. Az Oheiyett’sökepzök is egye 
sülnek vele olly möddal , mint az Aeel. _ Egyesülesei az Oel, 
cial, Ial, ’s Brel elöánnhatök. 11а МеО-НЮ Sosal, v. а’ 
Clnak, Inak, és Brnek H savaival megdolgoztatik. _ A’ 
Menak minden v’egyei elöállithalók falelhöl, melly (erménye ' 
a’ fa száraz lepárlásának. ` . 

МеЦпуПёЛе; = Mel/zyloxyd = Uzvydum met/lyk’ 
cum. _ Vjele: Me0, v. C2H30. _ 

Elâállz'ta'sa. Egy, cgycnlö terresz S03 -l-HOböl, es tisz 
‚ 19. 



292 

ta iaielhöl áiiò keverek iepárlás nlá vettetìk, es a' kifejiödö 
gözök eiöbh mesztejhe, azntán töbh három nyakú, tìszta 
vizzel telt üvegekhe vezettelnek. A' vizes foiyadekok MeOt 
tnrtanak felolvndva. Gyenge hevites áital -tiszla MeO nyere 
uk heiölök, melly gözkc'piben vánk ki, es »ngfelen feirogva, 
KO-i-HOeni állás áitai minden vìzetöl, es az öt kiserö Me0+ 
H0 gözöklöi megszahaditatik. . 

Jellema'. Szintelen', keiiemes egeny szagú göz; könnyen 
meggyúi, es haiovány kek iánggai el eg; langtói, MeO-I» 
HOtöi, es tömeny S03tól nagyobh mennyisegii vetetik fel, 
mint alviztöi, ’s vh hozzáadása áilal eiválik а’ 803161. _ Az 
O Savaiikal lsů‘zò'nyò's, es шахту’! melllylc'lèges “Ми! = 
Mcl/zyloafyflsalze = Salz'a melly/[ica _ alkal. 

llletllylélegvìzegy, v. falél = Methyloa‘yfl 
lydral, o. Holzgez'slz-.Hydras melůylìcm. _ Vjeie: Ме0+ 
HO , v. C2H-’O+HO. . 

A’ kereskedeshen eiöfordnlö falel tiszlálaian, МеО-НЮ 
mellett Амман‘, es más eghetö foiyadekokat tart. _ Ezek 
töl meglisztittalik: ha egy görvegben fölös CaClai összehoza 
tik, es а’ keverek viz fürdöhen forrási hönel addig hevittetik, 
mig iilö teslek átpárolnak. A’ görvegheni maradekhoz a’ fel 
hasznáit falellel hason terimejüY viz tölletik, es n’ lepáriás t0 
vább foiytanauk. 

Tulojdonaí. A’ llIeO-l-HO szintelen, tuinjdon kozmail 
lalos , az eezetegenyhez, es langhnz hasonló szagú7 111111)’ 
nyen meggyúl, es kevesse v'iiágitò iánggal eg, vizzel zavaro- l 
dás neiküi, ’s AeOel, es langgal minden arányhan keverhelö; 
nüveny nedvekre` nem hat. _ A’ kereskedesheii l'alei a’ koz 
ma’olajlöl, és viztöi meglisztitva, lang gyanánl egesrehasz 
nállalik, föleg Angoihonhan. _ 

A' faiélüikalreszél leSlÍ а’ /2шс=шщм„/‹ = Holzessay 
saure = Acidum pyrolzynomm, _ melly а’ növenyek, `kli 
iönösen a’ fa száraz lepárlásànak'termenye. _ Ez egy köny 
nycn foiyò, sz'irgásharna, átlálszó, under kozmás szagú, es 
izü iolyadek. Nagyohh reszt eczelsavhól, es vizhöi áli. _ 
A’ fa szzlraz lepárlásánnkv termenyei részint gözkepüek, re 
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siini l‘olyòk; az utòbbiak közül nemellyek vizben olvadnak, 
mások nem, ezek olaj tümenysegüek, es /aa’lm'n/ml; :Hol: 
l/leer s Cedría. V. [Iíz' liquida llevezielllek. ÍA' gölkêpüek: 
no, co., ca, Ca2. A' &quot;1205 folyadèk mi: To, Meo-pao: 
Í-l-Meût, 'Liam/1t, Xylilet, ès Mesi/et. _ A’ kátra'ul al 
katreszei nevezetcsen: K raamt, Panqïz’n, Euln‘o”, Кар 

Y ‚штат, Film/ral, Crdriret, Вата/2, es Cliff/sell. A’ lepár 
10 edenyben pedig szen marad vissza. _ Azonban ezen terme 
nyek változnak mennyisegre, es minöségre nezve a’ fa kil 
Iömbsege, es a’ hömérsek foka szerént; ezek egymástól 0100 

Yti lepárlàs àltal választatnak el ,’ v. pedig oily test hozzáadzisa 
által, melly cgyikkel egyesüfve, más termenyt k'rválaszt. _ 
Ezen elösorolt termenyek köziil miiiermi a’ következö: 

Kl‘cOSot #__- FÍeisc/:er/mllemles Pri/:cip ‘= Krea 
sotam. 1 

Találtatik az állali, es níivenyi reßzek száraz 101001050 
mk termenyeiben, a’ fiistben, faeezctsavban, ’stb. _ yKe 
sziil: ha lievi-telt faeezeîtsavhoz addig adatik elmaillott $031ь 
N30, mig a’ kozmaolaj kiv'ált; továbbà: ha v. ezen 1102100 
olaj, v. a° kátrán felényirelepároltatik, 's a’ lermeny 111001110Ь 
párlás alatt reszenkéni fogatik fel mindaddig, mig a’ lepárlat 
vizen úszik, ,melly elvettetik; a&quot; kesöbb lepárlò, a’ v‘iz fenc 
kere szz'zllò rész _ melly nagyobb reszl kreos'olbel áll _ fel 
fogatìk, ’s SOial, es KOlúggal keverve, lepárlás alà vette 
tik; a’ lepz'irlat P05 áltai mcgszabaditalik a’ Nilitñl, es ezen 
miivclet addig ismeteltetik, mig az olaj legen löbbe nem barnúl‘. 

.kl/amai. Szintelen, olajkepii, а’ világosság sugárait törö, 
ka’ viznel nehezcbb, hódanyhoz, v. fiistölt húshoz hasonlú 
kellemetlen átható szagú, égeiö húgy izii, es könnyen ilió — 
folyadek; egö_gyertyńval meggyújtható; 8O r. vizben, AeOben, 
iangban, es Aban könnyen olvad; lecsapja a’ mézgát, fe 
hernyet, de az állati enyvet nem. Rothadást gátle tulajdonnal ' 
bir. Belsökep veve merges hatású. _ Jóllehota’ kreosot sem 
sav, sem egvúnymòdra nem hat, mindazáltal is mind savak 
kal, mind nljakkal egyesül. 
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Hangvany ~ Formyl - Formylum. ` 

P Jele: Fo; v. 02H. — n 
Ha MeO-l-HO egy harangban leg hozzájárůlta mellett 

erintetbe hozatik Pt taplóval, ’úgy a’ Me0+H0 göze hasonló 
lassú égest s_zenved, mint az AeO-I-HOgöze, es Yugyanazon 
Htelenités, es Oüles folyïama megy véghez , mint а’ langnál. 
-— Utóbbinak elbomlási, és oülèsi terménye T1 volt, meny 
дек gyökeül az Ao tekintetik; a’ Me0+H0 Oiilés 1folyamának 
termenyeül pedig egy savanyú folyadek nyeretik, mellynek 
sava tiszta hangyasav. Ugyanis: az О, melly az Pt taplò 
likacsaihan tömitve létezik, a’ MeO-I-HO könenyéhez járúl, 
es НО! kepez; a’ MeO-j-HOnek elvont Hnye pedig kipötolta 
tik a’ megfelelö 0 által;_ MeO-l-HO (CzH’O-l-aqu) 0'z 
= 2H0,C2H0ß-|-aqu. (Ílarlgyasavvizqqy). _ Ennélfogva Vilá 
gos hogy a’ MeO-l-HO, es 02H01l olly viszonyban àllanak 
egymáshoz, valamint az AeO-l-HO az AoOßho’z; ’s van ok 
_hinni azt: hogy a’ hangyasav (02H03) Oeli egyesiilése egy, 
ket h. e. Chöl, es egy h, e. Hhöl állö összetett vegynek, melly 
liar/_Wang nevvel jeleltetett. _ Valamìnt az Ae mint egye 
sl'llese az Acnak Hel; úgy a’ Me mint egyesülése a’ Fonak 
Hel tekinthetö. _ Ha az egy h. e. H, es 2 h. é. Cböl (02H) 
álló vegy F0 nevvel jeleltetik, úgy FoH,2 = Me-t; FoH20.: 
Me0t; FoH’O-I-HO = MeO-I-HOt; Fo03+aqu = ITO-| 
НО‘ jelent. _ A’ Fo ugyanazon vegyeket kepezi, mint az Ac; 
l'gyt CCQHO) F00: Í/angye'leg ormylr/.Tyfl _ ismel‘etlen; 
(C2H0+aqu) FOO-I-HO = Ízarlgye'legvizeg~1/ :If‘ormyloïrczpb 
lyrlral, а’ FormomeI/lylallran s' (F00-|~H0+2Me0); (C2 
НО“) .F003 I Ílangyàsav; ~(C’HOLI--tlquß F003+HO = 

_ Ílallgyasavvizqqy; (C2HCl3) FOCl3 В Лапууйайшу = For 
ту1сЛ/0тй1; (C2HBI'3) FOBr3 :f ÍmrlgyÍ/iiz'eg r: Formylbrœ 
miti ‚Ч (02H13) FOI3 'zz Ímugyiblag L' Formyljorlid. ' 

llallgyasav :2. Formylsú'ure, o. Ameisenrá'are == 
.Acidum _formicwm Ív. for/u_I/licam. _ Vjele; Е; , V. F003 , 
v. сто‘. ' 
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мы a’ hangyáktól vette, mcllyekhen laláltatìk. _ На 

egy n. eine (cavolo) 2 n. e. o (021111111, 4 n. e. rie 
Щиты-Его (свнют) nyeretik, _ ke'pelödik tenet; ne 
T MnOzel es SOeal hevitetik; v. ha Cel hövelkcdö növenyek 
S03al pállitatnak; a’ hangyáknak vízzeli lepárlása; tisztábban a’ 
íe-i-ceonek soeen lepáfláse; legesziehben pedig а’ F54. 
PbOnek SHali elbonte'lsa` által. _ szintelen, tulajdon átható 
savanyú szagú, legen füstölgö folyadek; a’ forröÄsav göze 
meggyúl, es kek szinnel eg; egetöbb, mint maga a’ S03’ 
vizzel, -es langgal egyesül. _ A’ 'lf-o azon különös tulajdon 
nal hir; hegy S03 állal COre (melly тещу/1111111 , _kek Инд 
gal eg), es HOre l bomlik a’ _nelkül, hog?,r megfeketedue; 
((1&quot;’HO3 = 2C0-|-H0.) Szinitö еще а’ СО kifejtesen alap 
szik , ezert AgO , es HgO (vele érinte‘the hozatva) Oteleni 
telnek. A‘ïo al jakkal kepezi: а‘ llaagqasaeae :dA-al :_: Amei 
b‘easaare - Salze ___ Salla formica, 11./втайне‘. 

Ё1’12е11у-$а11су1‚$а1йеу1пт.&quot;’‹` ' ‘ 

Jele: Sa, v. 04H50’. ‘ 
Ez esak fölveteles gyök, melly mint felsöhh Oiiles foka 

a’ Bznak tekinthetö. _Ezen' összetett gyök Hel kepezi a’ kaa-4 
fi'zsaval == SaH; 081 adjël а’ ,fï'ze‘avat :__- S210; ha` à’ Sell 
erintetbe jö Clal, Ial, v. Brel, akker az egy h. e. Hnye ki 
pótollatik egy h. e. sókepzö által» _ Ezen nezet következö 
minlákhan láthatò: ~ ' 

0411502 = Beazogl СИШО‘Ч-Н = Fz'z'zkò‘aecs 
GMHSO3 = Beazoeeuv' C’4H504-I-0 = F‘iizsav 
C'ÀIÍF'O‘1 = Fllgaaj/ CNI-1504+@ = Filz/:along .f — 
C«“1H”05 = Filzsav С'ЧРОЧ-Вг ___'-Fůzbüzeg 
Fl'izköllecs, v. köllfůzsav = Salicgllaaseer-i 

aeg: Hyman „щи. _ vjele; sen; v, C1‘H5o4-l-H.' 
Találtatik а’ legyczo&quot; bajao’tza A(Spiraeay almaria)&gt; 

'virágemek inó eiejáben, es 111352111: 11а ezen inó ole; falesie 
ges feleresztctt K0 lúggal lepárlás alá “так, mig а’ lepár. 
lat olajos cseppeket tart. A' maradek, molly SaH-I-líOt tart 
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ielolvadva, felereszlett S03al fölösen tclitetik, es újonta le 
párollatik, hol a’ H0 gözökkel eggyütt Sali is átmegy. _ 

+1 

Vagy pedig: egy r. Sa 10 r. vizhen felolvasztva ogy 8111‘ 
veghen összekevertetik 2 ‘ß r. _ eleve 10 r. vizzel feleresz 
tett _ S03-|-H0el, es egy r. 2Cr03+K0el; a’ magátöl he 
kövelkezö hevüles, es pezsges sziinte után a’ lepárlás megkez 
detik; a’ lepárlat Salit tart, melly а’ vizes folyadekhöl kivá 
lik , es vizzeli mosás által megtisztittatik. 

лит: Szintelen, v. gyengen sárgás szinii, olajkepü, 
meggyúló, ee kormos lánggal elegö folyadék; viznél fajilag 
nehezehh, egetö izü, es kellemes illatos szagú; AeOel, es 
langgal minden arányhan keverhetö, vizben meglehetös köny 
nyen olvad, olvadeka a’ lakmus festvényt elöhh megveressiti, 
kesöhh elszinteleníti; a’ kek kémpapirt pedig elöhh megzöl 
diti, azntán elhalványitja; tümeny S03 által elhomlik, Clal, 
es Brel összejöve , elvonatik a’ savnak egy h. e. Hnye, melly 
egy h. é. Cl, v. Br által kipótoltatik; es ekkep CIH, v.BrH, 

yes SaCl, v. SaBr sav képelödik. A’ SaH aljakkal a’ Àò'n/'ůz 
шт: вбАи! képezi. _ Minden vegyei a’ SaHnek elhontat 
nak erösehh savak által a’ SaH kiválása mellett. ,_ A’ Sali 
nak egyesülesei egvenyek elegeivel, v. NHi‘el vizhen olvadók 
es égveny hatásuak, a’ töhhiek olvadallanok. _ Ha a' Sali 
vizheni olvadéka (melly egy osepp SaHnak ушей rázása ál 
tal nyeretik) A-l-Cu0 olvadekával keverletik, egy idö múlva 
smaragdzöld szinü jegeczek kepelödnek; továhhá olvadeka. 
a’ Fe’Cl’ nagyon feleresztett olvadekát violaszinre festi, do 
a’ szin idövel elenyészik. 

Fl'izsav == Salicylsú‘nrc == Acidum mlicylicum. _ 
Vegyjele: Sa0, v. C‘4H504-l-0. 

Ha SaH _fölös K0+H0el ~összejö, úgy viseltetik, mint 
а’ вин; i. i. Hgöz камни, es egy sav крыш, melly viz 
telen állapothan 0'4H505höl van összeteve.._ Meg kevésse 
ismeretes. 

Fůzal = Solfeo. = видит. __ viele; ‘аду 
С&quot;Н'2О”+2ачп. 



297 

Találtalik minden keserii izii- iajli&gt; lüzfák leveieihen es hej 
¿ jáhan, ’s nemeily nyárfákhan. 

e K eíezz'lekeSzáraz , v. nyers füzhej vizzel löhh izhen ki 
fözetik; a’ nyert fözetek lömitletnek, es PhOel forròn mind 
addig dolgoztatnak meg, mig a’ foiyadek esaknem szinlelen 
lesz. Az oivadt PhO eiöhh S03z1l, azután BaSel eitávoiitatik, 
es a’ folyadek az PhS ieváilása 11113111 jegedzesi fokig eipároi 

‚ 1а1111‚ mi áilai a’+Sa kijegedzìk, melly»újonti feioivasztás ál 
1а1 meg'tisztiltatik. _ Friss., es u’Sa dûs fiizh’ejnak hidegen 
keszült vìzes kivonatáhól ügyes eipároiogtatás áltai nyere 

_4- 1 

lik Sa. ‚ 

Зщ'й‘с’фай Feher, áliátszó, szagtaian, seiyemfenyiì, 
iegàliò, törekeny, töforma oszlopokat, v. lemezeket kepez; 
keserü ízíi, ’s növeny nedvekre haiássai nem hir; 6 r. hideg, 
minden mennyisegü Ameieg- vizben, es langhan is olvad, de 
AeOhen, es zsiros oiajokhan nem. Semmi kemszer 1111111 nem 
csapatik le. Tömeny S03han- ververes szinnel olvadl (melly 

„ szin megismertetö jeie a’äSanak a’ hejhan, ha ez vele meg 
nedvesitetik, es kemszere, ha а’ С11 811111 Vail fertezve.) CiH,&gt; 
es feieresztett S03 fehér iztelen, vizben ol‘vadhatian, de eg 
venyekhen, es ianghan könnyen olvade, esheiölök savak., 
es, viz áilai kiváló porrá váitoztatják , melly Зайти/1111111 hi 
vatik; ezen eihomiás után a’ ibiyadekhan szöiöeznkor laiáila 
lik. _ Aijas A-l-PhOei semmi csapadekoll nem ád, de NH3 
hozzáadása állai fehér száiiadek lámad. _ 2Cr03-I-K0ei lc 
párlás aiá vettelve F0, (10„ es‘ Sai-i nyerelnek.J_Ciai egy 
sárga jegeczes lest kepelödik, melly viztartaimú 811-1111111'5 
meilyhen 2 h. e. H, 2 h. e. Cl áitai van kipötoiva. 

nutilany = Bulz'lz'u. 
Ez homlásî termenye a’ ё1111а111бтё11у 503511131- TÍSZlâll ` 

eiöáililvav nyersen veresharna, sárgáha Yálmenö; szárazon pe 
dig harnafekete, iztelen, eidölzsölhetö, vizben, es ianghan 
nem oivadótömeget kepez. _ Erös ásvány' savak Szep ver-' 
veresnc, egvenyek pedig sötet viniaszinrc ieslik. 



298 

Gyiimölésfagyökdék‘: P/doridzia. _ -Vjele: ' 
Phi. v. C2‘H‘20°+3aqu. . 

Taiáitatik az alma, körte, cseresnye, es sziiva ШК .gyök 
hîljában. _ Össztetele szerent néml összköttetesben all a’ ' 
Saal, es mint руды“ ёа tekimheiö több еду раг. vizzel. 

Kei-:sill: ha az összevágott hej erös langgai -|- 80 C 
foknái kihúzatik, ’s a’ lang a’ kivonatrói lepàroitatik; a’ ma- ì 
radelk kihülte ниш а’ Phi kijegedzik', melly verszennel тед3 
aszimaak. _ Töfonna, szinteien jegeczeket kepez, &gt;1000 r. 
hideg, es minden mennyisegü meleg vizben olvad, oivadeka` 
gyengen összehúzó , keserii izü; langban is olvad, egenyben 
kevesse; + 100 C foknell 2 par. jegedzés vizet elveszt, ezen 
àliapotban a’ jegedzett Sa vegy alkatásával hir скамь 
egy par. vizzel.) Oivadeka aijas _Ä-l-PbOel ~feher csapadékot 
ed,V melly hasoniò :1&quot;Sa-i-Pb0hez. Feleresztett savak erántl 
úgy viseltetik , mint a’ Sa. _ Ha a’ Phi megnedvesitve NHs 
hatásának tétetik ki O jeieniete meiiett, sötét kek szörppe vál 
lozik, melly egyesüiese а&quot; Phinek Nliaei = C‘2H29N2O’“, es 
штаммы neveztetik; ha ezen szörp iegiires edenyben 
S03 föilbe tetetik, hogy föiös NHaet elveszitse, azután kevés 
vizben oivasztva sok iangba töitetik, akker a’ I’hi-l-.NH3 szep 
kek porkepiben ieesik, Ha ezen por nagyobb hönek tetetik ki 
mindaddig, mig a’ Nil3 kifejlik, biborszint nyer, 

Fahéjany - Cinnamyl f Cinnan'lyium.; 
me; di, v, clavo’. 
Ez fölvéteies összetett gyüke a’ fahejoiajnak, es a’fa-- 

hejsavnak; utóbbi azon tulajdonnal bir, hogy 2 par. 0 felve 
tele által fahejsavvá váit‘ozik. I ` I 

Falléjolaj = Zimmlö'l :a (Паши einnamomi. 
Nyeretik a’ Гамма!‘ vízzeiilepárlása ái'tai. _ Sárga oiaj, 

viznei nehezebb, `fahej szagú, erös égetö, es edeses ‘Ш; ie 
gen 0 ‘тьме meiiett barna lesz, es CiOvá váitozik ; &gt;vizben 
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keves olvad, ezen olvadéka Ial, v. Klal keverve veresbarna, 
erös fémfenyü jegeczeket tesz le, mellyekneklössztetele kö 
vetkezö: KI-|-6ICiH. K0 lúghan könnyen` es tökeletesen fel 
olvad,’s ezen olvadékábólfeleresztett savak által változatlanúl 
választatik ki. 

Falléjsav = Cinnamylxzïnre = Acidum Cinnami 
cum. _ Vjele: C10. v. C‘8H’0’-|~aqu. _ 

Kepelödik: ha fahe'jolaj húzamosb ideig legen áll, v. ha 
peruibalzsam K0 lúgban felolvasztva ClHal elhontatik, mi ál 
tala’ C10 kijegedzik. ' \ 

Iiönfahéjav, v. falléjkönec = (Ji/mamy! 
таланту‘: Hydrelum cirmamgli. _ Vjele: Cil-l. ‘аду 
01811802. ’ 

На Yl'ahejolaj tömeny N05al összejö, ИОН-ОШ kepelö 
dik, melly vizzel összehozatva elbomlik Мозга (melly a’ viz 
hez járúl), es CiHra melly különválik, es olajkepü. 

,Életmíives savalc. 

Bol'kösav = 1V ei/lsá'ure , 0. Weillsleillsiiure 
Acidum larlricum, v, Sal es'reulialelarlari. `-- Vjele: Tu;Y 
v. C8H40‘0-I-2aqu. 

Találtatik a’ savanyú gyümölcsök nedveiben u. m. a’ 
I'szölöben, tamarind gyüm'o'lcshen, az ananászban, hors'ban,- 

szederhen, sóskáhan ’stbm. 
El'o'állilát-o. Legközönsegesebben a’ 'f-l-CaOnek S03vali 

tïbontása, a’ folyadeknak elpárolása, jegitese általkészül. _A’ д 
Т+Са0 pedig nyeretik: ha ketted T-I-KO (Юг-НЮ&quot;! lelitc 
tik, ’s а’ щит т-нш CaCl ánarelbomauk. 

Tulojdomn‘. Szintelen, мата oszlopokat kepez; legen 
állandó, szagtalan, kellemes, de erös savanyú izii; hideg, 
es meleg vizben könnyen, es langban is olvad. Vizbeni fel 
cresztett olvadeka tartas által penesz képelödese танец е!- —. 
lwmllk; шашки olvadeka hovites által egy aljú T+AeOgó. 

\ 

l 
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változik. Nagyu‘hb hönek kiteve kiilönös mòdon elbomlik, es 
egesz sor új terményeket ed. A’ Т vegyalkatása szerent egy 
per. K+noböl, es 2 per. бх+н11ыъ1 en, — 

Ferlave'ayei. SOe,_femek,. es CaO, mellyeket kemsze 
rei födöznek fel. _ A’ T kémszeriil szggál a’ KOes só-kra, 
mellyeket tömeny olvadekaihól. mint 2T-|-K0t esap le. _ 
‚Воду ezen hatás törtenjen, sziikséges hegy a’ KOes só elva 
deka tömeny legyen, es ’1T fölöslegesen adasson hozzfá. A’ 
kepiilt 2T+KO csapadek fülösleges ïban nem, de ‘ClHhan 
olvad. A’ ’1Т eIlIlélfOgVa a’ CaO, BaO, es SrO vizbenA feher 
csapadekot okoz, melly fölös savhan olvad; de CaCl, BaC1, 
es SrCl olvadekaihan nem ed esapadekot„mivel n’ szabad 
ClHhan felolvad. _ Sok fenielegek Íval keverve, elveszlik 
ama tulajdonukat,&gt; Воду egvenyek által Iecsapatnak.- _ Ha 
egvenyek tömeny olvadekával nagyohh höhen fölüslegesen 
összejö, úgyntökeletesen elbomlik -Aas, es ~Oxas egvenyre; 
mlelegekkel Fem, cene, es îves eleesre; Auer* 011111112 
kabel szín Aueeseple eo2 kifejleee nenni. 'remeny sonia&quot; 
hidegben nehezen, de meleghen megi'eketedés, es C0, es 
S02 kifejlese mellett `olvad; feleresztett SO’val lepárlás ale 
vetve, bö mennyisegü Fo03t ed. _ A’ tiszta Ínak nem sza 
had legen megnyirkúlni (803); vizhen v. langban olvasztvn 
semmi maradekot hátrahagyni (27T-PHO, 80s-F0210); viz_, 

' beni olvadeka BaOes sókkal, v. SHal esapadekòt ne adjon, 
külömbeu SOßval, v. femekkel van fertezve. 

катится‘, e's Tulajdonai a’ Та‘ so'knak, — 
А’ Tnak egyesülesei az aljakkal a’ legnevezetesehbek 

küze tartoznak az eletmüves vegytanhan, A’ î ugyan is al 
`{111111111 két sorú sòkat képez; az egyik sorú sök egy h. 6.5111; 
m egy h- é. aljat, es egy h. e. vizet tartanak; ezek savanyú 
I'Züek ,'Savhaiásuak, es saeangú so'kaak = salia tarIr-ica 
acida _ neveztetnek; a’ második sorú sök egy h. e. savra 
ket 'h. e. aljat tartanak; ezek kò'zò‘nyò': .sf/kaal; :: -Sah’a tar 
trica neutra ¿- neveztetnek; --- а: elsökre pelda: a’ T+ 
к0+н0 = 2т+к0‚ az utebbiekre а’ 111-2110 ='i-l»K0.A 
Azguhan- nem sziikseges, hegy mind a’ het h. e. 111] ugyan 
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azon ogy fémnek éloge lcgycn, lohetnek külömhfele' iemek 
neger is; р. 0. n' seigle” sóban cï+no+1vao = 21-1 
K0-«l-Na0.) Innet egesz sorú sók támadnak , mellyek ket kü 
lömhözö alja_t tartanak. _ ShOael, 65 K0el töhh nrányhan’ 
egyesül 11‘ T; az úgy nevezett Malato’ borkó' aljas sönak te 
kimhetö, mín egy h. e. 'Ha 3 n. 6. Shoa, es egy n. 6.1(01 
tart.__ A’ Tas sók száraz hevités által elhomlanak tulajdon , 
а‘ pörgölt ozukorhoz hasonló szag tcrjesztése közt. A’ Таз 
sók vizben töhhnyire olvadnak, az olvadatlanok az által kü 
lümhöznek minden töhhi söktöl: hogy 111-1311611 v. K0 lúghan 
tökéletesen olvadnak. _ A’ vizben könnyen olvadö közönyös 
'las sök sav hozzáadása által nehezen olvadökká; a’ nehezen 

i v. eppen nem olvadòk pedig könnven olvadökká változnak. 
Külömhen a’ Tvas Sök koránt sinesenek meg alaposan ki 
kutatva. 

Ketted borkösavas haméleg v. borkö: 
Doppelt- o. saure: weimlcimaures Kali , ‘штаммы, 
0. W'ciusleiu: 'l'arlras kalicuß' acidalux, Bifarlras kali 

cns, Тата-т llepuralm, v. Cromor tartari. _ Vegyjele: 
’1‘+к0-|-н0‚ v. aîr-i-Ko. 

Találtalik sok növenyek nedveihen, tulaidonkep a’ szö 
löhen, mellyhöl forrás szünte után azért válik le, mivel a' 
sö a’ langhan, melly kepelödik, olvadhatlan, es lerakodik a’ 
hordÓk Oldalára, hOIlllél. kivéve flyers bor/io&quot; = roÍzer Wei/t. 
s/ci/t = Tarlarus crudas _ 116‘! alall 1:е1е51:е(1651)е jö. Ezel] 
nyers horkö külömhl'ele festö anyagokkal van fertezve, melyek 
töl megtisztiltatik; ugyanis vizben felolvasztva összehozatik, 
es megdolgoztatik agyaggal, szennel, es fehérnyevel, mig 
szintelerrne vált, és ismetelt jegités által tisztán elöállitatik. 

Jellemei. Apró, oszlopidomú jegeozcket (mellyek a’ fo 
gakköztt reesegnek) kepez, savanyú izü es hatású, legállö, 
100-180 r. hideg, 65 18_30 r. forrö vizhen olvad; külöm 
hözö olvadösága a’ nagyohh, v. kisehh mennyisegü CaOtöl 
(mellyet mindeg tart) függ. _ Tömény ásványsavakhan köny 
nyen olvad, de langhan olvadatlan. 

` Bol'kösavas hanléleg' = Einfach- 0. nculrales' 
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wez'nslez'mauree Kuh' , 0. aujló‘slz'c/ier Weinslez'n :_: Tar 
lras lialz'cas seu lia'z'vae neuter, Тамани larlarz'salus, v 
K'alz' tarlm'z'cum. _ Vjeie: T+2K0. V. T+K0. 

‘выше. Keszüi а’ fönehhi 2î+n0 sónak 1102+110- — 
eli teiitese, а’ foiyadéknak'elpárlása, es jegitese, v. inkább 
szárazig vaió elpárlása Юга]. Nyerhetö meg: ha Ё, КОе1 V. 
СОН-КОМ teiitetik. ’ 

Jedem. Jegedzve osziopos jegeczeket kepez,l de' а’ 
gyögyszertárakhan közönsegesen feller porkepü sótömeg alak 
han jö elö; gyengen sós es` kesernyes izii, leghöl nedüt szi_ 
Vizhen könnyen olvad, langhan nehezen; savak áitai elhon 
talik akent,h0gy 2_T-l-K0 iecsapatik. 

На a&quot;2î-|-K0 felnèséhez 1302+110 helyen мамаши 
Savas legköneg ушей)‘, nyeretik: az úgynevezelt 

Borkösavas hame'leg legköneg = Weia 
stez'nsaures K ай - Ammom'umoa'yd = _Tarlras /salz‘co- am 
mom'cmr cum aqua, v. Tarlarus ammonz'atue. _ Vegyjele: 
T-I-KU-I-NH’lO-I-HO. ’ 

Ez hatterü osziopokhan jegedzik; hiitö, es szúròs sós 
izü; száraz meieg legen eimáilik, Tes egy r. МН, es H0et 
elereszt. Savak мы horkö válik ki helöle, egetö egvenyek 
áitai pedig NH3 fejiik ki. f 

Borkösavas hamszikéleg о. Seignettsó 
‚ = W ez'nslez'nsaures Kalz'- Надо”, 0. Seígaetleeal: .`= Tar 

{так Àalz'co-natrz'cm cum aqua, Sal Sezlqaellz', v. Tarta 
rus nalroualus. _ Vjele: _T_-I-KOí-NaO-I-{Oaqm 

Ez nyerelik: ha a’ 2î`-|-K0 telitesehez (Юг-НЮ helyett 
СОН-Изо УЁЮЙК, ’s а’ »közönös folyadék elpároltatik, es 
jegittelik. y 

Nagy yvizszinii osziopokhan jegedzik;` enyhe sós, nem kei 
lemetien izů; legen' állandó, söt gyengen eimáiiik; nagy hö 
hen jegedzesvizehen oivad, meg nagyohhan elbomlik. l'fz r. 
hideg, es УЗ 1‘. meieg vizben _0lvad. _ Kempapirra ne hasson. 

Borkösavas Баня-ванные; borkösavas 
bórsav-haméleggel, v. l’órisos погиб = 

` 
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Boramïeiastein г: Тамани-двигать‘. _ У]е1еЁ.71&quot;-|-ЫаО, 
К0+2Т,К0,В00‚. _ » › __ ` 

Eiöáiiitatik: ha еду r. 2BOO3-I-NaO, es 3 r. 2T+K0- 
böl’anó keverék 20 г. vizben felolvasziatik; az olvadék ine 

.pedés vegett hiiv'o's helyre felretetetik, es az üledekröl ietöl 
tött 'tiszta'foiyadek 522021213` eipároltatik. 

Jellema'. Мета, mezgához hasonló kinezetii, nom je 
gedhelö tömeget kepez, szemerkes tapintású, ses es sava 
nyú izü, es savanyú hatású, 's legen eil’olyik; önsúlyú hideg, 
es felesúiyú Тот’) vizben olvad. Azon rosz tuiajdonnal hir: 
ha por áiiapotban húzamosb ideig kavarás közt nem hevite 
tik, еду idö múiva erösen, es kemenyen összesüi, úgy hogy 
gyakran az edenyekböl sem vehelö ki а’ nelküi, hogy ezek 
szettöretnenek. _ Langban csaknem‘oivadhatlan. 

Borkösavas ham - vaséleg,` vasborkö, v. 
(tisztátlan áiiapotban) vasgömböcsök = Weinstein 
saure: Eiseuoa’yd- Kali , Едва/темпам, о. Eisen/Engeln 
= Tap-[ras fèrrico-Ã'ah'cas, Torturas clßalyeeatus, v. Glo 
balimarliales. _ Vjele: Tf1-_110, F6203. 

Keszüi: ha vasreszelek 2T-|-K0el , es vizzel kavarás, es 
az eipárlott viznek visszateritese mellett) nagyobb höhen ad 

' dig páilitatik, mig еду ragadós fekete tömegge váitozott. _ 
Ezen tesztábói obonyi gömböesök idomitatnak, es megszárit 
tatnak. _ Ha a’ fekete tömeg (mielött gömböesöke ído 
mitalik,) elegendö vizben felolvasztva átszivárogtatik, es а‘ 
foiyadek szárazig' eipároitatik, tiszta keszitmeny nyeretik, 

‚ melly beisö haszonra aikaimaios. 
листа. А’ tiszta vasborkö sötet sárgásharna, olajzöld 

sziniibe álmenö sótömeg; edes, kevesse egvenyes , nem esz 
revehetöieg összehúzó vas izü, egvény hatású; legen meg 
nyirkúi; 4- r. vizben sötetsárga Barna folyadekká olvad, lang 
ban majd olvadhatian. _ A’ vas gömböcsök barnási’eketek, 
kevesbe olvadók vizben; 8_10 r. vizzel еду kocsonyanemii 
tömeget adnak, es több viz hozzáadása áltai keves Fet, es 
tiszlátlanságokat hagynak vissza, mellyek a’ nyers borköböil 
jönnek hele. 
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сын-от“ = Cilronenräure = Acidum ст‘! 
cam. _ Vjele: Ci. v. C‘2H50&quot;-|-aqu. ' 

Találtatik a’ сиди-от, narancs, málna, veres ribìszke, 
pöszmete és sok más gyümölcsök nedvében. . 
_ Ke'rzilefle. Legegyszen'ibhen keszül ozitrom nedvböl: ha 
ez fehérnyevel megtisztítva kretával közömbitetik, a' nyert 
«i4-cao sos дна; elbomlik, ’s а’ armado soa-l-caoröi а’ 
tiszta (olyagiek letöltve, elöbb gyenge hönél I’b edenyekben, 
kesöbb viz fiirdöhen elpároltatik, es jegittetik. A’ nyert jege 
щей szennel, es ůjonti jegites által megtisztitva színtelenen 
nyeretnek. 

Tulojdonaz‘. Szintelen oszlopokat kepez; erös de kelle 
mesv savanyú izii; viztelen allapotban nem állitható elö. Ön 
súlyú vizben szörpkepii folyadekká olvad, langban is olvad; 
vizbeni feleresztett olvadeka penész kepelödesc mellett lassan 
кем elbomlik, 's ‘ha langgal hosszasb ideig páuitank, Kw1 
vàltozik. _ Aljakl‘ial adja: а’ czilromsavar so’kat = Citro 
‘штанга-За!“ :.- Salia cilrica, v. cih-ales. _ A' Civas 
sók nagyohb hönek kitéve hahozás, és megfeketedes köz't 
egy savanlń folyadekot feltenek ki. _ A’ Ci az által külöm 
bözik a’ Ttól, hogy a’_T KOel vizben olvadhatlan söt 
(2T-H100, ellenben a' CH-KO vizben könnyen olvadó, es 
nehezenjegithetö sòtképez; ennelfogva ha a’îi az olcsòbb 
‘Ё! volna fertezve, K0 által meglehet tudni. Ha a’ б fölös 
teges Koel megöntßiik, elbomlik Ira, es 6m. 

Almaav :I Aepfelsäurc = Acidum malicum. _ 
Vjele a’ viztelen savnak: Й v. CSH‘lOS; a’ vizegynek: lli-l 
2aqu. v. „CBH‘OS-l-2aqu. 

Találtatik az alma, es ‘бы’ más savanyú növenyek es 
gyümölosök nedveiben Ci, es îlól kiserve. ‹ ' l 

Keim-reke. Az 1í+110nyeretik iï-trboböl, melly ше 
leg vizzel elosztatik , es SH által elbontatik; mihelyt a’ Муд 
dek kavarás köztt SH szagot fejt ki, úgy а’ КёрЁЩ’РЬЗгб! le 
szivárogtalik, es elöbb szabad tüzön, kesöbb viz fürdöben 
szörp tömenységig elpároltatik. 1 
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Az Штатив: (ílame’leg = Aepfelsaures Bleioz'yd :.. 
ltl-H’bO keszül: ha alma nedve, v. johhan veres lereheuye 
hogyöinak nedve _ mellyek nyárutò elejen, v. akker midön 
a’ zöld hogyók veresedni kezdenek gyüjtetnek be,---A-|-Pb0- 
el lecsapatik. _ A’ jcgeezeslVI-l-PbO vizzel leöntetik, ’s ve 
le -l- 60-70 fokig hevitetik, es addig adatik hozzá adagon 
kent feleresztett S03, mig a’ folyadek BaO által szabad sav 
ra mutat; ekkor meg keves Ñ-I-PbO adatik hozzá, ’A óráig 
fözetik, ’s azután a' savanyú, es sötetveres folyadek (melly 
tisztátalan -lll-t tart), a’ S03+Ph0röl leszivárogtatik, es tele 
uyîre elpároltatik. Ha a’ maradek immár ket részre osztatik, az 
egyik resz СОН-1111301 telitetik, а’ másik telitetlen resszel 
összekevertetik, szörp tömenysegig elpároltatik, es kihülnî 
hagyatik, úgy 2/1 óra múlva höseges jegedzes képelödik, 
melly: 

Almasavns Ieg‘làöneg = Aepfeleaarea Ammo 
m'ei =îl+nlrlo+equ~ 

Ez szines jegeczeket kepez, mellyek szennel szintelenen 
elöállithatók. _ Óvakodni kell, hogy keszitesehez Fe, v. vastar 
talmú eszközök ne vetessenek, kiilömhen sárga jegeezek nye 
retnek, mellyek el nem szintelenithetök szen által. 

Almasavas vaséleg (tisztátlan állapothan) = 
Aepfelsaures Eiseaoz‘gd :r: Malas ferricur. 

Nyeretìk: ha savanyú alma, v. hirsalma reszeltetik, es 
a’ pep l/e rész vasreszelékkel gyenge meleghen hagyatik állani 
mindaddìg, mig egy harnafekete, erös vasizü tömeg nye 
retik , melly meg rövid ideig vas edenyhen fözetík , keves viz 
zel feleresztetik, és átsziiretik. Ha immár ezen átszürt folya 
dek vizfiirdöben, v. gyenge tüzön vonat sürüségig elpárolta 
tik, nyeretik; az úgy nevezett mütermi 

.AlmanwaaI vasvoaat = Aepfelsaarea Eisenextract =. 
E_z’traalam malati: ferri, v. Marlis pomatam. 

Ez harnásfekete, idövel szemerkés jegeezes, legen el--I 
folyó, edeses, es összehúzó vasizü tömeget kepez. Yizbeni 
olvadeka mindeg zavaros. _ Olvadekába mártott simitott vas 
rúd megne veresedjen (Cn). — Langgal pállitva adja: a’ mü 

20 
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termi almaaava: vaee'leg лампу: :: Aepfeluaure Eire/:liuc 
шт = Tinclnra maiali: ferri, v. martin pomala. 

Cscl‘sav .__ Gerbsá'ure, 0. Gerbestoß' = Acidum А 
lmmicum, Tanniua, Tanningenium, v. Scyl/zogenium. _ 
Vjele: Q_t-l-ßaqu. v. C'sH509-l-aqu. 

Találtatik a’ csernemii, es sok más növenyek fájáhan, 
hergeben, gyökeréhen, 65 leveleihen, (melly növény reszek 
összehúzöizök által tüntetik 1:1 magokat,) igen tisztán a’ gu 
hacsokhan. 

Kekzile’ee. Derezen tört guhacsok vizes égennyel kivo 
nalnak; a’ lefolyö folyadekhan ket reteg láiható: egyik ne 
1162, szörpkepii, sárgás 5211111, 65 а’ 6111111: igen tömeny 
olvadeka vizben; a’ másik könnyehh, 'és felíil 11526 reteg 
zöldes szinů folyadekot kepez, melly (_i-t, 65 más anyagokat 
felolvasztva tartó egenyhöl áll. _ A’ szörpképii folyadek а’ 
161111 11526 égenytöl elválasztatik, fris egénnvel` kimosatik, 
es vízfürdöhen szárazig elpároltatik. ' 

Там/Маши’. A’Ütszíntelen, v. sárgás vonatforma, nem 
jegeczes'tömeget, v. port kepez; összehúzó izü, szagtalan, 
a’ száritott mezgához hasonló; száraz legen változatlan, ned 
vessen lassankent tötetehh szinü lesz. _ Vízhen könnyen, es 
nagy mennyiseggel olvad, vizes langhan is noha nehezen, de 
egenyhen nem. Vizheni olvadeka a’kek növeny nedveket meg 
veressiti, ’s a’ C02vas égvenyeket erös pezsges közt, es 
C02 kifejlese mellett hontja el. Sok egvenyes sók, valamint 
KCl, 65 NaCl által is összeturósodik. A’ 61 ásványsavakkal’ 
höseges pepkepü esapadékot ád, melly vizben, es langhan 
könnyen olvad, és egyesiilese a’ ötnak ezen savakkal. Élet 
müves savak nem csapják le a’ n(Ít-at. Legtöhh egvenydekel: 
olvadekaihan feher osapadekot okoz, melly ‘еще a’ btnak 
az§egvénydekkel, es vizben nem olvad._Legtöhh femek só 
it le osapja, a’ FeOes sókatv nem, a’ Fe203es sókat pedig 
sötetkek szinhen; ezen csapadekok cnf-:ava: 116/1 = Gerb 
.uwre-Sulze = Salia lannica, v. tannutet. _ LeOSapja 
továhhá а’ fehernyet (mint nyńlös rugonyos tömeget t. i. a’ 
hört). lla a’ Qt olvadékáha egy darah szöretlen hör tetetik, 
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az olly tökeielesen el von minden s_îlvat, hogy а’ foiyadek 
han semmi вёл’ nem marad. _ A’ Qt az enyv olvadekáhan 
fehér, homáiyos csapadekot okoz , melly feiolvad ha enyv 
föiöslegesen van jelen, es а’ foiyadek hevitetìk; eiienbenha а’ 
Qt van fölösleg jelen, akker egy' olvadatian szürke lömeg ke 
pelödik, melly hörforma, es rugonyos. 

Ha Ötnak vizheni feieresztell elvadeka húzamosh ideig 
legen áilani hagyatik, homiást szenved, es C02 kifejlese közlt 
jegeezeket lesz ie , (mellyek (_ìböl áilanak); meliette Ell/'gouv 
is kepelödik. ' 

A’ 6mdk töhb váitozatai kiilümböztetnek meg; igy a’ 
Userfából nyert: Мёд/синими‘ = Acidum quercz'laum' 
сит ; a’ &gt;kinnhejht'il nyert: шантаж‘; = Acůlum ст’ 
uolaum'cum; а’ káte nedvhöl keszült pedig: Àa'le'csermvuah: 
'Acidum calecÍlula/mz'culu _ nevezlßtik. Ezen Savak küiömb 

sege ieginkáhh azon alapszik: hogy a’ Fe203es sökat az ei 
sö l. i. a’ lölgycsersav keken, a’ màsodik zöiden, a’ har 
madik pedig sziìrken csapja le. _ Újabh tapasztalatok sze 

' rent csak egy csersav van, de ez ketfeie savhói áii _ meiy 
iyeknek egyike (а’ уибасвзаи) а’ Fe203es sökat kekesleke 
lên , a’ másik pedig (az úgy печени Tauuz’ugeurav :t Tau 
m’ugeuslïure) azokat züldre festi. _ KO-l-HOnek ‚ V. C02-| 
KOnck reáilaiása àilßl а’ Tauuí/¿qeusavöríl kei. й] savak, ll. 
т. а’ ./арроншо, es а’ Rubíusav kepelödnek. 

GubacSSav = Gallussù'ure, 0. Gal/ú'pfeluîure = 
Acidum gallz'cum. _ Vjeie а’ jegedzett savnak: _C+3aqn. 
v. C’H0’-|-3aqu. 

Kepeiödve taláitatik a’ Mango magvakhan, es а’ бы. 
t'arló növenyek reszeiben, mellyek а’ fóldköri leg hatásának 
kiteve &quot;оный. _ Bomlási termenye а’ Ötnak. 

Keszül: ha tölgyguhacs vizes forrázata töhh hònapokig 
ieg hatásának tetetik ki; а’ szürke tömeg‘ kisajtoitatik, ’s 
a’ maradek forró vizben oivasztatik, mi áltai а’ Ё feioivad, 
mellyhöl-kihülte után (i jegeozek váilnak ki; ezek Май szen 
nel szintelenithetök. _ 
' _ Jellema'. Fenyiö, fehér, v. sárgás jegeczeketképez;ösz- 

20° 
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szehúzó savanyú izü; 100 r. hideg, ’s 3. r. iorró vizben, 
ianghan könnyen, 's égenyhen nehezebben olvad. A’ töhhi 
tuiajdonokban megegyezik a’ Eval, csak hogy az enyvet nem 
csapja 1е. —— A’ ë nagyobb höhen elbomlik сом, Pyrogn 
bacssavra , es Melangubacuavra. 

Gyantársav = Bermteimú‘ure, о. Bermteimalx 
= Acidum saccinicam, V. Sal succiai. — Vjeie а’ Vizie 
len savnakz-S. v. C4H203. 

Keszül a’ gyantár száraz iepáriása áltai. _ Szintelen, 
v. sárgás pikkeiyeket kepez, szúrós, savanyú izü, nagyobb 
höhen maradek nelkiil eiilló, es gözei köhügesre ingeriök; viz 
ben, es langhan olvad, egènyhen is. S0.~.ai, es MnOgei he 
vitve, 002i, es At, K0+H0ei megöntve pedig 0203i ád. _ 
Aljakkal a’ gyanta'rxavaa lo'kat *__-_: Bernsteinsaure- Salze = 
Salz'a succiaica _ adja; ezek közül a’ -S--l-NHLI-HO kem 
szeriil szoigál a’ FezO’es sókra, meilyeket veres színhen ie 
esap, ’s enneifogva a’ MnO, C00, es NiOges sóknak а’ 
11020305 sóktói valò megküiömhöztetesere szoigái. ИОН-11:10 
akadályozza a’_S-}-Fe203 leosapását. _ A’nS mütermi keszit 
ménye: a’ gyógyszertárakhan letezö „матом kozmaolajos 
gyaatársavax legkó'aeg = Saccinas ammoniac pyro- Левша 
solatas, v. Spin'lm cor/m cervi saccinalus _ melly а’ mii 
termi szarvas szarvleinek gyantársavvaii teiitése áltai áiiitta 
tik elö. 

Zsirade'kok - Fette - i’ingvedines. 

Ezen nevvel az eletmiives ország azon termenyei jelei 
tetnek, melyek következö helyegekkei, es tulajdonokkal bir 
nak: Nei egeszen sziikölködnek, tiszta állapothan szag, es 
iztelenek, homlás neiküi el nem illannak, kempapirokra nem 
hatnak, vizhen, es hideg langhan nem, de forró iangban, es 
egenyhen olvadnak, ’s papiron zsiros foitot visszahagynak, 
melly hevítes által el nem enyeszik. _ A’ zsiradekok a’ hö 
magosabb fokainai mindnyájan meghígadnak, de közhömer 
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seknel különl’éle tümenysegiiek, innet kiiliinfelc nevekkel is 
jeleltetnek; u. m. olaj, faggyú, es zslr nevvcl. _ Az щ; 
kiìzhömerseknól osepfolyó, es tühbnyíre növenyi terme-ny; 
a’ _fìlglr/yú kemény, 's találtatik a' fü, és magevö emlösük 
sejtszöveteben; a' вт- közep tömenysegü, ’s találtatik a’ 
húsevök sejtszöveteben. 

A' zsiradekok általában ‘Еду tekmthetök mint sók, mar 
gariu, лента, es olein- Savakból állva, mellyek glyceryl 
ele/,gel vannak egyesülve. Ezen nevezett savak ugyan is nem 
a’ zsiradekok elbomlásának termenyei (mint hajdan tartattak 
nz lìleiaa, Sleariaa, éS Marg/trilla elbomlásának terme 
nyeül); тег: а’ mi (Meina nèvvel jeleltetett, az nem más mint 
olry‘savar glycergle'leg ,- a' Margarina margariatavaß gly 
cf'rylß'lßg: a' mi pedig Sleari/uí/mk neveztetett, az steal-ia 
пище _qll/cer~r/le'lqa. _ Ezen savak magányosan egy zsírade'k 
ban sem találtatnak, hanem mindeg egymással egyesülve; es 
pedig az olajokban kitünöbh az „шт, v. olojmo :- Helem 
re , 0. (Nei/maare _; а’ zsl'rokban а’ maryari/zsavzMar 
gariasà'ure _; a’ faggyúban pedig а’ „cari/tra&quot; = Sle 
arz'nsa'ure _. A’ zsiradekok’ tulajdon szaga a’ járúlekos (Gly 
ceryléleggel egyesült) savaknak,_mìnt: a’ шт, capro/t 
то, capri/Isae, es delphi/:sav _ tulajdonítható. 

Az olajak а‘ magvak hideg, v. meleg kisajtolása által 
nyeretnek, ellenben a’faggyú, es zsir az összemelszett всл 
szövetnek _ mellyben elöfordúl _ kiolvasztása által. 0lvasz- 
tásukkor kevés mennyisegü viz adatik hozzájok, hogy oda ne 
ègienek, es csekely mennyiségii S03, hogy minden sejtszö 
vet, fehernye, es nyák elbontódjon. (А' faggyú kiolvasztá 
sánál а’ sejtszevet, fehernye, es пуща okozzák а’ kellcmet 
len szagot). 

A' zsiradekok a’ földköri leg hatásának kiteve, капоте! 
len iziiek, es szaguak lesznekl, es megsárgúlnak, (az az: 
mcgavasodnak) tulajdon sav kepelödese mellett. A' tiszta sa 
vak nem avasodnak, hanem N tartalmú anyagokká változnak, 
es magokat a’ zsiradekokat is kenyszerítik ezen változásra._ 
AZ avas zsiradekok megtisztittathatnak vizzel, es osekely 
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mennyisegü K0, v. MgOeli l'özes filial. _ A’ zsìradekok na 
gyohh hönek kiteve elhomlanak, es a' hömersék kiilömbözö 
[ока szerent különfele termenyeket adnak. Lassan hevitve: 
C02', fuaayffwwl = Se (ez egyedül ez бхьы fejlödhenkki), 
(&quot;S Acroleiaa'l, (mellyet esak a’ glyceryle'leg tid) melly а’ 
szemeket könnyekre ingerli, adnak; ezen hiizös szagú test akkor 
is kifejlödik, ha a’ faggyúgyertya égö kanócza úgy ollatìk 
cl,hogy rajta csak egy egö szikra marad. De ha а’ zsirade 
kok hirtelen nagyohh hönek kitétetnek, akkor olajkepzö göz 
= CH fejlödik ki. 

Az olajok azon változásnknál fogva, mellyet (а' földköri 
legnek kiteve) szenvednek, ketosztályra osztatnak; az egyik 
hez tartoznak a’ száradó olajok, a’ másikhoz а’ tulajdonkepii 
ZSl'l'OS nem Szárßdó Olnjok. A’ .vza'rada' alaiok = Track/1eu 
не 0ele _ a’ legre kiteve, mohon színak Ot, elvesztik zsir 
termeszetöket, es egy kemeny, nyúlós,` es áttetszö tömegge, 
t. i. mázzá, (melly vizben, langhan, es egenyhen olvndhat 
lan) valtoznak. lllyenek: a’ len, die, mák, es himhojmag 
Olaj. A’ zafiro: nem' sza'rada' olajok = Felle wie/1l frac/.' 
nemle (lele _ nem válloznak a’ legen; ha ezen nem száradò 
olajokha nehány huhorek NOi‘göz (melly kemenyilöhöl Те] 
tetik ki N05 által) vezettetik, egy vajforma tijmegge vál 
lOZllak, шепу tömeg: fluidi/novae glycerj/la'legbdl = Elm' 
dim‘aarell Glgcerglaa‘gd _ áll, es Elm'flv’míual- = E'Im‘d 'n 
_ neveztetik. _ A’ száradó olajok nem vziltoznak úgy eltal 

&gt;nehány huhorek N0a által. 
A’ zsirsavaknak egyesiìle'se a’ femelcgekkel: supp/„x 

ke'pelâde'r _folgama'aak = Seife/zbildaagsprocess = Saponi 
jìcatio _ neveztetik; _ es pedig a’ K0, v. NaOeli egyesii 
lesek: szappammk == Seife, az PhOeli egyesülesek pedig: 
lapasznak :z: Pflaster _ mondatnak. _ Hajdan ezen egye 
sülések mint ‘едут az egvenynek, v. az PbOnek zsirral, v. 
olajjal tekintettek, mellyek közül az elsök azon tulajdonnal 
birtak, vizben olvadnì. De azt is eszre vettek, hogy a’ zsir, 
v. ola] а’ szappanhöl kîvállitva langban kiinnyelihcn elvad, 
mint elöhh a’ zsir, v. olaj. Valamelly zsiradéknak azaz; gly»~ 
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cerylo'leq vegynek összejiittenel egy femeloges nljjal, (l’b0 
el v. Zn0el) v. egvennyelhomlástörtenik; az egvenyek, v. 
femelegek egyesiilnek a’ zsiradekokhan létezö zsirsavakal, 
(az elsök olvadó szappanokká, az ntöhhiak olvadhatlan sók 
ká, t. i. иранский.) A’ glyoeryleleg azon perczhen, melly 
ben a’ zsirsavaklöl elválasztatik, HOzel egyesül , es glyceryl 
«&quot;legvizeW/et, [ol/licz/tkor, v. olfljeil] kêpez vele. 

A’ Supp/moll (Seifen, Зари/из) kesziilnek а’ zsira 
dekoknak hìzonyos löménysegü Na0 lúghani fözese által (mint 
angol, neme! es magyar honunkhan is az alsö vidékeken ké 
`&lt;'/.iil,) v. K0 lúghani fözes által mindaddig, mig а‘ zsira 
dek tökeletesen felolvadt, az egvennyel egyesült, es vizzel 
keverve egeszen tiszta olvadekot kepez. _ Ekkep nyerelnek 
a' Na0, es K0 szappanok ; minthogy pedig az utöhhiak lá 
дан, es zsirosak, ezértNaCl hozzáadása által Na0 szappa 
„пика válmztamak. _ De а‘ NaCl hozzáadásátöl meg más haszon 
is háromlìk a’ K0 szappanra, elválasztja t. i. a’ köpiilt жар-д 
pant a’ GlyO-l-HOtöl, es az edény alján lévö lúgtöl, moly 
lyekkel a’ szappan kiilömhcn egy egyenlö tömeget kepezne. 
Ez pedig a’ szappan azon erdekes tnlajdonán alapszik, hogy 
NaCl tömeny olvadekával egyesiilni törekszik. 

A’ szappanok ennélfogva vizben es langhan olvadö só 
kat kepeznek; nagyohh hönek kiteve, Acroleiaa't nem ad 
nak, mert (НО! nem tarlanak. Forrö vizben, es langhan 
könnyen olvadnak, de ha Шьем olvadeknkhoz sok viz &gt;ada 
lik, elhomlanak; a’ közünyös Stvas, еды-„15 sok elhomla 
lak szabad égvenyre, melly olvadva marad, és „тётя, v. 
Í’l-rvas egvenyre, melly jegeczes pikkelyek képihen fenekre 
leesik. _ A’ szappan a’ közélethen ruhamosásra hasz 
„так. A’ szappan hatása a’ ruhamosásnál azon alapszik: 
hogy meg kevés zsírt kepes felvennî, tulajdonkep pedig 
azon tnlajdonán , hogy nagyobh mennyisegii vizben olvaszt 
va elhomlik 2S`t-l-Na0re, es szabad Na0re, melly a’ zsi 
ros anyagokkal egyesül, es viz által а’ ruhákból kimosa 
tik. Kiilsö minösege, v. is kemenysege, es lágysága a’ szap 
pannak viz eránti magaviselctelöl függ. Kemenyeknck mondai 
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nak a' szappanok, ha а’ vizet, _ meiîyet tartanak _ egy 
szerů kitetei áital legen közhömerseknel eivesztìk, es vizben 
szetoszlás nelkül iassan oivadnak. A’ Иду sznppanok ellen: 
_ben nem szárilhatók meg legen, mert töhh, v. kevesh vizet' 
tartanak vissza, melly áltai iágyak, es kocsonyásak iesznek, 
Száraz áliapotukban vizzel leöntve, l‘eioivadnak henne , 
vagy inkább szetl'oiynak. 

Glycel'yléleg = Glyceryloa‘yd = 0mg/dum gli/. 
cerglz'. _ Vjele: 610, v. ‚6611105. 

Glycerin nev alalt már regóta a’ vizegye egy a’ terme-. 
летел már kepülve elöfordnió, es höven elterjedt eletmüves 
eiegnek, melly la’ iegkülömhfelehh savakkal egyesülve а‘ zsi 
ros, es száradó (nem iiló) oiaj, es zsirfajakat kepezì, is 
mertetik, _ Ezen eiegnek души: (С‘Н‘) = 61 jeggyel jelöl 
mik. -—‚ А’ G10 ezen Gr gyölmek egyesüléee 5 n. ё. 0el 
(C‘H’05) = 610; mindketlen osak HOzel, v. savakkali egye 
_süleshen ismertetuek. ` I 

Glycel'ylélegvìzegy = GÍ_1/cer_r/lo.’v_1/d/1ydral = 
,Hydras фунт/Ист. _ Vjele: G10-H10 ‚ v. 6“Н1О5-|-а‹1п. 

A’ Gio-I-HO д’ Scheel@ lilla] feifödözöll olry'czulior, v. 
plaje'd = Oelzucńer, 0. (Ielxün = Prz'ncz'pz'um dulce olea'. 

Ha a’ zsiradekok femelegekkel szappanokká , v. tapasszá 
váinak, kivállilatik a’ 610 és azonnal vizzel egyesül, mivel 
a’ femelegek nagyobh rokonsággal viseltelnek a’ zsirsavakhoz 
mlnta’ 610, es velök egy esülnek. 

Kesziii: ha az Ph tapasz idomilásg elött sziváron forró 
vizzel kimosatik; a’ leszivárgó foiyadek felolvadvq tartja a’ 
G10-|-H0t; ehhöl immár hele vezetett SH áltai ieosapalik , es 
ellávolitatik az Ph, es a' folygdek szörp tömenysegig iefözetik. 

Jellemez'. Szinleien, v. gyengen sárgás szinii, szagtalan 
szörp; vizzel, es ianggal minden arányhan keverhelö, igen 
elles izü, langhan olvadatlan, nem pároiható le, ’s nagyohh 
höhen elbomlik; legen Мечта világnò lánggal e1 eg. А 
cznkorszörphöz áltaiáhan igen hasoniò, de attòl az áital kü 
lömbözik: hogy foi'rásha ucm megylát. N05 áilal C‘lOavá 
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mno., es so3 anal pedig Fooßva, es com váiidzik'; 503-1 
CuOel fözve szin Cut váiiit ie. S03+H0el egyesiii. 

Margarinsav = Margarl'uslïare = Acidum mar 
garicum. _ Vjele: Nif. 

Taiáitatik a’ faggyúhan, de nagyobb mennyiseggel az 
emherzsirhan. _ Nyeretik a’S-tnak, v. а’ 1’а33у1111а11 szíraz 
lepáriása áital; _ v. ha emberzsírból keszüit szappan A+ 
Р60е11е05ара1111‚ ’s a’ nyert csapadek hideg, v. forró Ae0el 
megdolgoztatik, mi által tiszta h/Ír-I-PbO marad vissza, ehhöi 
feieresztett S03 áitai kiváiiitatik a’ i-vI-r; v. elvegre a’ EÍ-l-HO 
nek N05aii elenyitése, es langhóii jegitese áitai kesziiihet. 

A’ liir iulajdonai a’St tuiajdonival nagyobb részhen meg 
egyezök; fö küiömbseg a’ kettö 1162611 az oivadás foka, melly 
n’ Ñrnái +60Cfok, a’ Sinai pedig -|- 75 Cfok. _Illy nagy 
l’laSOIllatOsSággai birnak а’ slearz'u, 65 margariusavas co7.' i5 

Ha a’_S-t, 65 lill' C , 65 H tartaima öszhasoniiiatik, ki 
viiágiik: hogy ezen 1161 eiemeket egyeniö arányhan hirják, 
's enneifogva egymástól csak annyiban kiiiömböznek, а’ men 
nyiben O tartaimuk kiiiömbözö. _ Ezen hasonlatossághóie’ 
1161 savaknak közeii összefüggese Aszármazik, ugyan is mint 

Qnyiiies fokai ugyanazon egy gyöknek tekinthetök. 
Ha immár tetiegesen а’ С, 65 H mennyisegét :- CMH“ 

R-eljeleijük, es ezen gyököt Margarylnak nevezzük, akkor: 
R-I-Oa = Margaryleav, v. Macqariusav, 65 
2R-|-05 = АМшгуа’уЬ‘ащ V. Stearzhsav. 
_A’S-tnak Onyítö testek, N05, es Cr03 eránti önviseiete 

minden ketseget elhárit ezen közeii összefügges föiött. Csn 
pán több perczekig tartó hehatäsa szükséges a’ N05nak а’ 
gira, hogy N02 kifejiese 116211 nli-irvá átváitozzon; ugyanaz 
1611611111, ha-S-t шаг-11101161; 161116пу somma oivadekával he 
vltetik. _ A’ fönehbi vegymintábói kitetszik: hogy csak 
egy par. О hozzájárúiása sziikseges, hogy a’ St iiHvá átvái 
tozzon. Ezt bizonyitja a’ S-tnak önviseietc száraz iepáriáS 
alatt. 

Stearinsav :s: Штиль-бит, o. Talysdure :f Aci 
dum slcaricalu. _ Vjßic: Si. 
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Kel aljú sav. _ Leginkábh a' kemeny, es lágy állati, 
es növényi iaggyú fajokban, es Sok állatok epójéhen, 16111) 
nyire Gl0el egyesiilve kerül elö. _ Tisztátalan keszittetik a’ 
faggyú langhanl olvadekának ismetelt, es félbeszakasztott 
jegitése által (a’St ugyan is könnyebhen jegedzik); v. ha 
júhfaggyúból keszíilt]I szappan nagy mennyisegü vizzel 652 
vehozank, es а‘ lecsapott ZSt-l-NaO feleresztett S03al el 
bontalik. — ` 

Gyárakban következökep keszül: faggyú Ca0el, es for 
rò vizzel olvadhatlan meszszappanná változtatik (a’ G10-H10 
a’ vizben marad felolvadva); a’ -S-tvas, es _Öl-|-Ca0 S03al el 
bontatik, ez által a’ zsírsavak kivállnak , és egymástòl.. meleg 
sajtolás által elkülönöztetnek. - 

'l'ulry'do/mi. Gyöngyfenyů fehér tökhöl állö tömeget ké» 
dez , melly zsiros tapintású; porrà dörzsölhetö; vizben olvad 
hatlan, ün súlyú langban es egenyhen olvad; langbanl olva 
deka savanyú hatásů: -l- 75 C foknál megolvad , es -|- 70 C 
foknál megalszik. Külömben iz , es szagtalan; olvadt Шары‘ 
ban а’ kék kempapirt megveressiti. Legen hevitve, viaszkent 
el eg. _ Száraz lepárlás által elbomlik lomrgoryllmrra, ès 
margaryle’legre. 

Ha a’ St nagyohh höhen коды megdolgoztatik, elbom 
lik, 'S ВИЗЫ) margarylsav, ТОП/“1611011 fÖZéS által töìéletes fel 
olvadásáig pedig ‚шутит; ( Korlimïnre) , es S11 kepelö 
dik. _ Tömeny S03ban gyenge höhen színtelenül felolvad. 

A’ St használtatik gyertyák keszitesere; hogy pedig ezgli 
jegeczes alkatást ne mutassanak, '[100 r. viasz adatik a’ St» 
hoz, v. a’ kesz gyertyák langgal mosatnak; ez elött ngyan 
azon ozelra adatotthozzá nemelly gyárakhan A503; ezen ár 
talmas vegyitest a’ foghagyma szagröl (mellyet a’ kioltolt 
gyertya kanòeza gerjeszt) ismerhetjükmeg. 

Uleinsav , v. olajsav ’z темным, o. осваи 
re = Acidum oleicum. _ Vjele: 

Nagy mennyiseggel kerül elö a’ folyö zsiros , nem $221 
radó olajokhan, kissehhel a’ zsir, es faggyú fajokban, az 
emberepejeben, és a' regi sajthan. A’ zsiros, legen meggyan 

v, 
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tásodö olajokhan egy kiilönös, tnlajdonihan elterö Öl 11116111! 
u'r. _ Mint mellek termeny nycretik a’ ~St keszitesenel; ‘ 
tisztáhhan :l ha a’ zsirsavak a’ mondola olajhól, v. az опо 
si szappanhöl ásványsavak által kivállitva, es PbOel össze 
kötve, AeOel pállitatnak; ez utóhhi azhOl-l-PhOt felolvasztja, 
a' töbhit pedig oldatlanúl visszahadja. Az _Ol-l-I’hO S03 által 
elhontatik, ’s az egenyes olvadek elpárolva, jegittetik. 

Talajdoaai. Szintelen, v. sárgás szinii olajat kepez, 
csekély szagú, ’s csipös’ izii; a’ fagypont alatt nehány fok 
kal megkemenyedik. A’ kek kempapirt erössen megveressíti. 
Lepárlás által S-t-t ád. Vizhen nem elvad, langgal, St, es MT 
val minden arányhan keverhetö. SOaal festes lnelkiil keverhetö 
közhömerseknel; NOeal dugaszsavat, es egesz sor más hom 
lási termenyeket да, de O_x-t nem. _ Ha az O_l-l-HO ПОН 
Н5’0е1, v. NOaal érintetbe jö, átváltozik elm’diaeavra. 

Minthogy mind a’ zsirsavak, mind a’ GlO (ha a’ 251111 
dekokhól kivállittatnak) esak mint vizegyek nyeretnek, en 
nelfogva az egyes termenyek’ sńlya eggyiitt veve nagyohh 
lesz, mint a’ zsiradek súlya volt, mellyböl szappan kepelö 
des által nyerettek. 

Minden szappan olvadeka egvenymòdra hat; annakmeg 
határozására immàr, ha valamelly szappan tart e szabad eg 
venyt v. nem, összedörzsöltetik HgïClal; ez által az Olvas, 
v. más zsirsavas NaO elbomlik, a’ zsirsav a’ Hg’Oel olvad 
hatlan sót kepez, a’ NaCl pedig felolvadva marad. Ha ellen 
hen a’ szappan szahad NaOt tart, akkor а’ Н32С1 Clnya , v. 
is ClHva a’ szabad NaOel olvadó NaClt kepez , a’ Hg20 pedig 
hamúszinü por kepihen kiválik; elsö esethen az (Í-l-Hg’O fe 
her port kepez. 

orvosi szappan = Mede'ee'm'eele Safe ___ Sapa 
‚мышь. 

Áll: Mrvas, es Öäl-I-NaOhöl, keverve keves szabad NaO 
el, es GlO-I-HOel. 

Ke’ezile'mmla. A’ tiszta orvosi szappan kesziil: ha'iegy 
r. tiszta NaOlúg 2 r. tiszta (provenczci) fa olajjal, v. gyògy 
szertárunk szerent mondola olajjal porcelláu, v. köedenyhen 
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-tähh órákig kevcrtetik, 'azntán keveres közt csekely hönek 
kitetetik, mig a’ tömeg irforma lett, ekkor papir tokokha 
-kiöntetik , es gyenge höhen megszárittatik. 

планом’. Fehér kemény, heven)r állapothan dagaszt 
hatö, meleg leghen megszáradö, ’s ekkor áttetszö, szarvkepü 
tömeget kepez, melly porrátörhetö. Tulajdon gyenge szagú 
es kellemetlen, kevésse csipös izii. 
,- Ha egy resz aranyken ugyan annyi, v. elegendö meny 
nyisegü K0lúghan fözés által l‘elolvasztatik, a&quot;feleresztelt ol 
vadékhoz 6 r. orvosì szappan adatik, és az egesz lahdacs tö 
menysegig elpároltatik, nyeretik: а’ 

Dárdszappan = Spiessglanzoeije == Sapa ш’ 
Íliatua. 

Ez szürkés feher tömeg, szappan , ken, es erös egveny 
lzii; legen hamar megveressedik, mi által ShS5 kiválik. 

Fälg‘gyl'lsav = Fellslîure = Acidum scbacicum. _ 
viele. s_e, v. с‘онвоз. 

Ennek elöállitására az 0l, v. más 0h шт‘ zsiros testek 
lepárlásának hig, es kemeny termenyei vizzel addig [Мешок 
ki, mig ez kihiiltenél jegeczeket tesz le. _ Feher, gyöngy 
fényii , töforma könnyü jegeczeket kepez, mellyek a’ Bz0+ 
HOhez hasonlök; gyenge savanyú izü, es hatású; hideg viz 
hen nehezen, de forró vizben, langhan, es AeOhen könnyen 
olvad; nagyohh höhen homlás nelkül fellengithetö. (Ennei 
года 11а viasz faggyúval volna keverve, megtudatik száraz 
lepárlás által, mert a’ faggyú S-e-t ád.) A’ Se vízbeni olvadeka 
'.Í-l-PhOel olvadhatlan csapadekot âd, melly annáll‘ogva kem 
szere. 

Vajsllv = Buttersà’ure =. Acidum bntyricum. _ 
Лед: a’ vizegynek: Hu-l-aqn. v. C8H&quot;par.05-|-aqn. 

A’ tehén, es kecske vajjáhan három illö savak találtat 
nak, mellyek egymástól ösztetelök, es a’ sók által _ mellye 
ket képeznek _ külömhöznek. Ezek következök: 11а/паи, 
caprinsav v. leecskesav, es capronsao. Ezen savak BaOîS 
söikhöl nyeretnek, es egvmástöl elválasztatnak. _ A’ Bu 
Szintelen, olajkepü folyadekot kepez; savanyú, avas va'jhoz 

) 
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imsonlö szagú, es esipös savanyú egeny izii; а’ nyelven 10-1 
her, papiron pedig eienyeszö 101101 kepez; legen elillan, meg- Í 
gyújthatö, es kormos lánggal el eg. › 

l 

l 

iiló - olajak - Olea aetherea. а 
Е2011 löhhnyire а’ növeny, ritkán az állat, v. ásveny-A 

ország termenyei. _ Nyerelnek a’ növény reszek’ vizzeli le-- 
párlása, osak nemeiiy kevesek, (mint: a’ czitrom, v. na 
rancsolaj) egyedüli kisajtolás által, 's ismet mások а’ gyan-l 
lákkal (Наше, Resz'nae) eggyült а’ l'ákbůl, mill! би’хтпшд 
(Balsame, Balsama) 111101у11а11. 

Sajálsdgaz’. Külömhözö szinüek , átható, erös, es saját 
iilatos szaguak, álhatö fiiszeres, hevitö ízüek, nem zsiros 
tapintásuak, hanem a’ 110201 szárazzá teszik, ’s papiron nem 
hagynak vissza zsiros 101101; nemellyek könnyehbek, mások 
nehezehhek a’ vìznel; vizben igen esekely resz olvad helölök; 
ezen olvadekaìk kepezik az úgynevezett [врага]: iilatos 
m'zeket (Aguae deslz'llalae aromalz'cae). _ Langgal, égen 
nyel, yes zsiros oiajokkal egyesiilnek; leg hatásának kiteve, 
Ot vesznek 101, siirůhhek iesznek, es gyantu’klá válnak. 0 
1011101 _ 25 C fokig ket részre 0521а11а11, mellyeknek egyik&quot; 
süriihh resze Slearoptennek, a’ másik higahh resze pedig» 
Eleoptennek neveztetik. ‚ 

А2 1110 olajak alkatreszökre nezve megkülömhözletnekî 
oliyanokra, mellyek 001 hirnak, es oliyanokra; mellyek Otöl 
megfosztva vannak. Az utóhhiak vegybontásánái azon neve-i 
zetes eredmeuy adja elö magát: hogy jóllehet physioai heiye-Ã 
gökre nezve egymástól külömhözök, megis ugyan azon, ’s` 
egyenlö arányú aikatreszekhöl (1.1. CwHshöi) állanak, t0 
váhhá hogy lai elputfadnak. Idetartozik: a’ terpetín, czitrom, 
fenyömag, szahinì, köolaj, ’stm. 

Fertezve'nyez'. Az iilö olajak ferteztetni szoktak langgal, 
olcsóhh 1110, es zsiros olajakkal. _ Az eisöveii 101102051 
megtudjuk CaCl által, melly lang jelenietenel feldagad; v. a’ 
tejesedes áltai, melly viz hozzátöltesevel ered. Az olcsöhh 
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1116 oiajnk csak hizonytaianúi a’ szag, 12, 65 más physicaì 
béiyegek, úgy szinte más vaiódi tisztákkal `vaió összhasonii 
las áital 166621161611161; iegtöhhnyire terpetin oiajjai szoktak 
hamisitva ienni; (ha az illy gyanús olaj iepáriás aie vettetik, 
úgy az iiiatos 1116 olaj elöhh átpárol mint а‘ terpetin oiaj, 
ez utòhhi csak -|- 150 C foknái ilian el, es pároi át.) A’ zsi 
ros olajakkaii 161162651 megtudjuk a’ 1011 áital, meilyet papi 
I'on okoznak, ’s melly melegités áitai el nem_enyeszik. 

O tartaimú 1116 oiajak következök: 1116 11656111 mondola, 
fahej, szegvirág, bergamoti, rózsa, cayeput, ánizs, ànizs 
kapot, petrezselyem, kömeny, menta, levendula, rozmarin, 
Sziki‘ü, iiröm, hahir, zsàiya, gyökönke, ’s 1666 más oiajok. 

Égvénydékek. 

Az c_'qve'ugde'Ãc/i, V. e'lelmů'ves aljak == Alcaloidea, Y. 
base: orgauicae _ elöjönnek, es taiáitatnak kiiiönfeie nii 
veny reszekhen, mindenkor eietmíives savakhoz kötve mint sòk. 

Eiöáiiitásmódjai kétfeiek. Az 6156 mód szerent oily eg 
venydekek nyeretnek, mellyek vizben olvadatlanok. Keszité 
Sök következö: a’ növenyr reszek ismetelt izhen valameily igen 
feleresztett ásványsavvai páiiitatnak, (62 áltai az ásványsav 
al eietmüves aljjai egyesül, az eletmüves sav pedig szahaddá 
lesz;) az olvadèk immár kisehh terre tömittetik , ’s valameiiy 
alj, p. 0. КО, NaO, CaO, MgO, v. NH3 adatik hozzá, ez 
áitai az eietmüves aij leesapatik, melly langgali páiiitás áitai 
kihúzatik, szennei színteienitetik, es jegittetik. _ Czelszerii 
pedig az egvenydeket (mielött szennei szinteienitetnek) vala 
meliy savvalsóvá váitoztatni, es azután szinteleniteni, ezen 
müvelet kevesehh vesztesseggel van összekötve. 

A’ második mód szerent a’ vizben oivadó, es illekony eg 
venyek nyeretnek, u. m. а’ «1o/allya: Nicolin, es 6121-66 
al = Com'iu. Ezek keszülnek: ha a’ növenyek kivonata ie 
půrlás aiá vettetik vizzel, es CaOei, v. KOel; а’ lepáriat oi 
vadva tartja az egvenydeket, melly v.-egeny áitai váiasztatik 
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lli, v. olly só hozzáadása által, melly vizet szi magába, ’s ez 
àltal az égvenydeket kìválasztja; p. o. NaCl által. 

Jellema' a: „имидже/ш‘. Leglübb êgvérlydékek jeged 
hetök; nemellyek por, v. mézganemüek, mint a’ /uiuym/víal 
= Emelin, es где-храм: Vern/rin; ’S CSak kevesek folyók, 
mint a’ dohányal, es biirökal; töhhnyire szagtalanok, kese 
rü , v. csípös izüek; vizben nehezen, de meleg langhnn kön 
nyen, nemellyek egenyhen is olvadnak; 11. m. a’ máńonyal 
= Narcolin, ltodeinal = Codeia, ŕu'ual = СИиг'м, za'rz 
puol = Vendre.,- kempapirra egvenyek mödjára hatnak, in 
nét egvenydek nevök. Mindnyájan tartanak Nt, ’s ez lenyeges 
alkatrészök; továhhá Ct, Ht, es Ot; kevesekhen hiházik az 
О, р. o. а’ dohányalhan. _Ha a’ dohányal hár milly nagyon 
is fel van eresztve vizzel, égvénymódra hat, de a’ papir szi 
ne ismet elmúlik; NH‘el könnyen elillan ; egy csepp egy ku 
tyát megöl. All: C'oHsNhöl. _ Azegvenydékek savakat te 
litesi tehetsege nem (mint az eletmiitelen aljakhan) az О, ha 
nem a’ N mennyisegetöl fligg. _ Nagyohh höhen v. hontat 
lanùl elillannak (ille'liouyole), v. maradek nelkül elbomlanak. 

Az életmiives aljak feher szinhen csapalnak le Ы által, 
melly csapadek langban olvad. I, es 105 harna csapadekotád. 
HgCl, es PtCl2 által fehé-ren csapatnak le. _ A’ ‘зонда: sók 
г: Slryc/mi/isalse- Cl által feller Usapadekot adnak, az ebve' 
:zelo: sók = Втсйииш—ре‹11$ sárgát, v. vereset. _ N05 
az ebveszalt veres szinre festi, ezert ez megismertetö jele а’ 
szoraltöl. A’ ‘шпиц/(11: МогрМл N05 által rózsaszínre, Fe’ 
Cl3 által pedig kékszinre festetik. Ha 2 r. szoral, es 1 r. I 
forrò langban felolvasztva kihülni hagyatik, fenyes sárga,a’ 
musìvaranyhoz hasonló jegeczes pikkelyek képelödnek, es a’ 
visszamaradt folyadekból köniblasavas szoral jegedzik ki. 

Ii‘ertezve'ayei az ey'qve'uyde'ńeknek. Minthogy az egvény 
dekek egymáshoz igen hasonló physikai tulajdonokkal hirnak, 
’s továhhá nagyobh áruak , ennelfogva nem rìtkán találtatnak 
feztezve, es pedig S03+Ca0el, C02-|-Ca0el, es C02-|-Mg0 
el; _ ezek felfüdöztetnek, es hátramaradnak, ha nagyobb 
hönek шишек; v. ha langban olvasztatnak, mellyben az 
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egvenydekek fel olvadnak, ezen fertezvenyek pedig nem. Az 
eletmüves fertezvenyeket, p. о. а’ St jelenletet megtudjuk: ha 
valami ásványsav hozzáadása által olvadatlan resz marad 
vissza, az egvenydekek sói ugyan is vizben olvadnak, de a' 
St nem; a’ mannitet, és czukrot vizbeni könnyii olvadhatá 
sáhól; a’ kemenyitöt I általi megkekiilésehöl; а’ fiizalt pe 
dig SOeali veressedesehöl ismerjük meg. A’ liz felfödöztetik , 
he ez egvenydek Nnßel pánneek, ebbee а’ &quot;ez felelved, es 
ClHali telites által feher csapadekot (Hz-t) М. A’ B003 az ál 
tal árúlja el jelenletét, ha langhan olvasztva, a’ meggyújtott 
lang zöld lánggal eg, továhhá ha forraszosö elött üveggè 
válik. ‹ 

А‘ vegyhontásoknál igen nehez megismerni az eletmiives 
aljakat, es pedig annál nehezehhen, ha többen vnnnak 652 
szekeverve. _'Az eletmüves aljak a’ nevök feletti kereszt által 
jeleltetnek , melly a’ tevö C+) berzesegnek jele; p. o. шт 
nyu( = llIorp/a'am = -'ll-1l'. ` 

A’ kina hejhan három egvenydekek vannak jelen , mely 
lyek következök: 

Kiakanal = Ciackaaiaam _ Vjele: (CNHHNO) 
Killa] = Ckiaimzm _ Vjelet Ch. (CMH‘ZNO’) 
Ariciaal = Ariciaam _ Vjele: XT. (CMHHNOÜ 
Azonhan ezek :nem szahadon vannak jelen a’ hejhan, ha 

nem eletmüves savakhoz (kina savhoz) Кбит mint sek. _ 
A’ vegymintákhól látható: Воду ezen három testek esak 
az О mennyisege által külömhöznek egymástól, ’s mint elegei 
ugyanazon egy gyökuek tekinthetök. 

A’ barna kinahejhan nagy mennyiseggel jö elö kinasa 
vas kinkonal keves kinasavas kinallal; _ a’ зайца, es veres 
kina hejban ellenhen keves kinasavas kinkonal sok kinasavas 
kínallal egyesiilve. 

__ A’ lil/¿al (Chiaia, Ckim'aum): 0h nyeretik: ha 803+ 
Ch vizheni olvadeka МЕРЫ leesapatik. 

A’ kiakaaul ( Сто/10111111, Ciackoniaam) = -,Ci pedig: ha 
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SGH-Ci Vizheni olvadeka 'csańhpntik le NHBel. _ Ismertetö jele a’ 
Ch-nak , es külömhsége a’ 111-161 következö. a’ kinal nehezen 
jegithetö, es töhhnyire jegeczes por formáhan jö elö, a’ kin 
konal könnyen jegedzik; a’ kinal egenyhen, 2 r. gyenge , es 
meleg langhan, es vizben olvad, a’ kinkonal egenyhen, viz 
hen, és gyenge langhan nem, egyedül csak erös, es vizte 
len langhan olvad; a’ kinal keilemetlen keserü izü , a’ kinko 
nal gyenge kesernyés izü; az aljas kensavas kinal meleg 
vizhen meglehetösen, de hideghen nehezen olvad, az aljas 
kensavas kinkonal mind meleg, mind hideg vizben könnyen ol 
vad; a’ kinal Cl0-|-Ca0 -olvadekzival feher esapadekot ád, 
melly nagyohh mennyisegiihen ìsmet felolvad, a’ kinkonal is 
ád Cl0-l-Ca0 olvadekával esapadekot, de а’ csapadek nagyohh 
mennyiségü leosapószerhen fel nem olvad. 

Mind a’C-h, mind a’qCì olvadékihan egvenyek, mint K0 
Na0, es NH3 feher csapadekot (kinalt, v. kinkonalt); I fest 
veny harna, N05--|-Hg0, es AgO feher, A'uCls olvadéka fe 
heressárga, PtCl2 olvadeka pedig sárga festest (a’ kinkonal 
olvadékában sárga iiledéket) okoznak; a' chamà‘leon minera 
le violaszinü‘ olvadekát szëp zöldre festik; guhaesfestveny 
höseges feher'csapadekot ád; tömeny N05, es S03 felolvaszt 
ják a’ kinalt hideghen festes nelkül, a’ kinkonalt ellenben vál 
tozatlanůl hadják hideghen; de meleghen a’ S03 mind a’ kinalt, 
mind a’ kinkonalt elöhh megveressiti, azután megfeketiti. 

Kénsavas kinal = ScÍnoqfeleaures Chillin ::S„l. 

_fas cltiuiui. _ Vjele: S703-|-2Ch+8aq\1. ' 
К шаг .- ha porrátört sárga kinahéj CII-Ial savitott viz 

zel töhh ízhen pállitatik; а’ ~nyert folyadek Ca0-|-H0el telite 
tik, mig a’ sárga kempapirtmeg-harnítja; а’ támadó csapadek 
vizzel jól kimosatik, megszárittatik , es langgal pállitatik; a’ 
langos olvadek immár feleresztett S03val, és vizzel kevert ál 
lati szénnel lepárlás alá vettetik , mi által a’ lang átpárol; az 
átszivárogtatott maradek kihülte után jegeczeket rak le. 

Az aljaskensavas kinal igen lìnom feher, hajlekony tö 
21 
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kel kepez; olly enyhe, es könnyü, mint а’ MgO, nagyonke 
serü, vizben, es egenyhen nehezen olvad, de ianghan könnyen. 

Kénsavas kìllkonal := Schwefeleaures Cincl1o~ 
sin = Sulfas cíncllouim'. _ Vjeie: S0,'-|-2Ci-|-3aqll. 

Ez azon‘ mödon keszüi harna kinahejhól, mint a’ 50,-» 
vas kinal sárga kináhöi. _ Oszìopos jegeezeket kepez, viz 
hen, es langhan könnyen olvad , de AeOhen nem. 

Mákony = Opium. 
A’ тату а’ keleli mákhöi штат, 's legen megszá 

то“ tejnedv; ez kiilömhfeie alkatreszeket tart, meilyeknek 
SZáma 8, 1l. m. a’ амплуа’, Àodeal, ma’liongal, es Медит 
al, (ezek N lartaimúak, es aljak); továhhá a’ narceal, me 
konal, es a’lszumzyal, (ezek Nl nem tartanak, es imámosak); 
’S elvegre а’ ma'lionysav, v. тегами‘), mellyel az emilie!! 
aljak egyesiiive vannak. 

Szumzyal :== Morphium (CMH’ONOB) 
Kodeul s Codez'uum CCBÍ’HNNOÍ‘) 
Ma'liouyal == Narcolz'num (CMHWNOH) 
Tlzebaz'nal = Thebaz'num (CuHl‘NOa) 
Narcea] = Narcez'nuin (CÜHMNOM) 
Медали! == Mecom'uum (C5H5pal202) 
Álszumlyal :L: Fseudomorp/u'um (CMH‘SNOM) 
Mekonsav :Acidum mccouz'cumzilde (CMHOUJ 
Szunnyal = Morpñz'u =. Morphium. _ ‘Пена: 

lio. v. взаимно&quot;. 
Keezueee. Eiöállittatik: ha mákonynak langhani olvadé 

ka NH3el, v. MgOei leosapatik, a’ csapadek langgai páilita 
tik, es jegittetìk. De az ekkep keszült sznnnyai mindeg tart 
mákonyait is. 

Tìsziáhh szunnyai nyeretik: ha rnákony vizzel pállitatiki 
’s az elpàroitatott foiyadek NHßel, v. CaOel iecsapatik; ill. 
eiöhh leesik, azután ismet тома a' sznnnyai, melly ntöhh» 
az oivadekhól NH4C1 áitai leosapatik; ez által CaCl, es NH3 
kepül, a’ szunnyai &gt;pedig kiváiik, melly kìmosva valameliysavhan 
ielolvaszlalik, es NH’ei lecsapalik. 
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Tulajdoaai. Osziopos v. ‘тонна, feher, fenyes jegecze 
ket kepez; szagtaian, erös, es tartes keserü izii; iégálló, 
legen hevítve el eg; hideg, es meleg vizhen, langhan, egeny 
hen, es illó olajokhan nehezen olvad; feleresztettîähan kön 
nyen olvad (ez эта! а’ mákonyaltól kiiiömhözik, melly csak 
-erösÍAhan olvad). Tömeny N05 veresre festi; [Он-НО, v. 
еду, I05as egvenyböl, es Ищете&quot; S03hòl áiió keverek 
veresharnára festî, mint az erczkermes; I4`e2Ci3 sötetkekre fes 
ti, de a’ szin llamar eienyeszik. Vizheni olvadeka az AuCi“ 
olvadekát kekre, az AgO oivadekát sziirkes feketere, az erez 
ehamäieon violaszinü oivadekát pedig szep zöldre festi. Ég 
venyekhen könnyen olvad, 'ennelfogva leesapásához fölös eg 
veny ne vetessen; söt CaO vizben is megiehetösen olvad. A# 
mákonyal felfödöztetik: ha a’ szunnyai CiHhan felolvasztvar 
gubaesfestvennyel iecsapatik, (mi дна! a' mâkonyai fehé, 
szinben lecsapatik); továhbá e'gennyel, es egetö NH’el, (a’ 
mákonyal egvényekben oivadhatian.) . 

Màkonyal = Narcotin == Narcotz’aam. _ Vjele: 
Ña, v. e‘wnmNoß. 

Ha porrátört mákony egennyel páilitatik, minden má.. 
konyal felolvad, melly az egeny önkenyles elpárlása шёл szep 
ладу jegeczekhen kiváiik. 

Nyerhetö meg: ha a’ maradek ,__ melly a’ szunnyal keszi 
tesenei a’ mákonyból visszamaradt., Aal meg mnnkáltatik, az 
olvadek NH‘ei leesapatik, a’ nyert osapadek langgal kihúza- _ 
tik ’s a’ ianghani olvadekhól nyert шест; állati szennelszin 
telenitetnek. 

Jelle/nez'. A’ mákonyal szinteien töket, v. könnyü feher 
port képez; szag, es ízteien; hideg vizben olvadatlan , me 
leg vizhen, langhan, es egenyhen aiig olvad; feleresz 
‘вы egvényekhen, es CaO vizben oivadatian, (külömhseg a’ 
szunnyaltòi); FeîOages sók nem festik kekre, sem tömeny N05 
veresre, de kevés (V1000 r. NOâal Revert) S03 ververesre 
testi. 

liodeal :_- сайт‘ = Codeiuum. _ Vjele: -('Íod. v. 
C35ll2°N05. 

. l 21° 
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A’ mákony ‘Шипы vonatából elöbb NHI által a’ Elfo, 
azntán CaCl által a' hie lecsapatik, a’ feleresztett folyadek 
azlntelenites vegettîA-l-PhOel összehozatik, ’s a’ támadö csa 
padek kinyomatik. Az átszivárogtatott folyadekból a’ fölös 
PhOes só S03 által kivàllitatik; az átszivárgott folyadek im-- 
már СОН-110121 megmunkáltatik, es mezsürüsegìg elpárolta 
tik; ezen tömegböl a’ kodeal égennyel kihúzatik, mellyhöl 
önkenytes elpárlás után kodeal jegeezek nyeretnek. 

листа. Színtelen jegeozeket kepez; keseriì iziì, es erös 
egveny hatású; ПО; által veresre, es Fe’Cls által kèkre nem 
festetik; vizhen könnyehhen olvad a’ szunnyalnál, langban, 
es egenyhen igen könnyen, de feleresztett egvenyekhen nem; 
ezen tulajdonok által a’ szunnyaltól külömhözik. _ Az ö sôi 
a’ szunnyal sóktól abban külömhöznek, hogy guhaesfest 
vennyel höseges csapadekot adnak. 

Thebainal, v. Paraszunnyal = T/zebai/z, 
.0. Paramorpliin. _ Vjele: :1L-he, A'v. C25H’4N0’. 

Nyeretik: ha a’ mákony forrázatáhól Ca0-|--H0 által nyert 
csapadek szintelenitesig kimosatva feleresztett savhan olvasz 
tatik, es NHsel lecsapatik ; a’ száritott csapadék langhan, v. 
ègenyhen olvasztatik, mellynek elpárlása után szemerekhen , 
v. tökhen kijegedzik. _ Erös ásvány izü, es erös égveny 
hatású; vizben nehezen, de langhan, es AeOhen könnyen о1 
vnd; tömény savak elhontják, midön is gyantává változtat 
ják. N05 által magától nem, de ha S03h0z adatik kevés, úgy 
veresre festetik; Fe203ges sók nem festik kekre a’ thebainalt. 

Szoral = Slryclinin- = Slryclmirmm. _ ‘Нет: V. C4‘H23N204. 
Találtatik az Igna'czöabôan, az ebve'rzmagban (‘303106 

nos- Ignatia, V,_Igllalia amara, es Shy/chaos Num' vo 
mica), а’ e'gyoyáb/„t (Slryc/mos самыми), éS az Прав 
me'regben (Strycñnos Маше). 

Kämme. Vizpárának kitett ehveszmagvak siitö ke 
menczéhen megszárittatnak (mi által а’ fehernye összemegy, 
el kemeny lesz), ’s azután könnyehhen porrà törhetök. Ezen 
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por töhh izhen langgal kihúzatik, a’ nyert festveny 16116101 
tatik, mig lang átmegyen, ’s a' maradek vizzel, es MgOel 
fözetik, melly а’ szoralt 11а/61111111. A’ kimosott esapadek 
langgal pállitatik, es az olvadek szörpsüriiségig elpároltatik; 
a’ maradek kihülte után egy tömeget kepez, melly kis idö 
múlva szemerkes lesz. Ez megtörténve, langgali mosás eltal 
a’ festö, es’ vonatanyagtöl, eslaz ehveszaltól megszabadita 
tik, ’s a’ szoral forró laughan olvasztatík, mellyhöl kijegedzik. 

Jellemei. A’ szoral szintelen töket kepez, szagtalan, es 
igen keserü lzö, ’s ieg elle; vizben, es AeOhen csaknem 
Olvadatlan, de langhan .es illó olajokhan könnyen olvad; 01 
vadekai egvény hatásuak. Ha tiszta, úgy törneny N05 által 
sárga, v. zöldessárga lesz; de ha ehvészalt., v. festanya 
got tart, elenk veresre festetik. Tömeny S03 által veresbar 
nára, kesöbh violaszinre festetik. A’ szoral legkisehh mennyi 
seget megmutatja Glgöz, mellynek minden huhorekja feher 
(ha ehveszalt tart, sárga, v. veres) csapadekot okoz. Savak 
kal a’ szoralos so'kat z Strychnin-Salze _ kepezi; ezek 
könnyen olvadnak vizben, igen könnyen nagyohh mennyisegü 
savakhan is; nagyon keserü izüek, es fölötte merges hatásuak. 
Olvadekaikhól a' szoral égetö egvények által mintiifehér por 
esapatik le; Kl olvadekáhan feher, Ан‘, 6$_1Р1 olvadekában 
sárga osapadekot okoznak. 

Ebvészal = Bracia = Braciaam. _ {jele:-‘1.313 v. 
C44H25N201_ 

Az ehveszal szorallal eggyütt 16 elö Igasursavhoz kötvo, 
‘5 a’ szorallal egyszerre nyeretik, es a’ kesöhbi jegedzes ál 
tal attól elvàlasztatik. _ 

листе‘. Feher, fenyes töket, v. npró szemerkes jege 
ezeket kepez; igen keseriiizü; langhan könnyen, es vizben 
is könnyehhen olvad, mint a’ szoral; olvadeka egveny hate 
sú. Tömeny N05 elöhh világosveresre, azután sárgára testi; 
Sn olvadeka által violaszinü lesz ezen olvadek, _es hason 
szinii osapadék kepelödik, mi által a’ szoraltól, es szunnyal 
161 kiilömhözik. Tömeny S03 elöhb rózsaveresre, azután ser 
gászöldre festi. 



326 

Ilńnytatòal . v. hányal :: Eutelia @Emeli 
‘шт. _ Vjele: E-m. v. CMHMNO‘&quot;. l 

Talàltatik a’ hánytalò`§gyökórhen’(Cephaelis Ipecacu 
att/1a, es l’sgcìlotria ematica). 

Tisztátalan állapothan, t. i. savvall, es festanyaggal 
egyesiilve nyeretik: ha a’ porrátört hánytató gyökér forró 
vizzel kihúzatik, az olvadek szárazig elpároltatik , a’ maradek 
langgal pállitatik, ’s az átszivároglatott folyadékröl a’ lang 
szárazig lepároltatik. Ekkep keszitve kemeny, félìg átlátszö, 
kagylös törésü tömeget lkepez; szagtalan , igen] erös, es un 
dorító keserü izii; leghöl könnyen szi nedvesseget; vizhen, 
es langhan könnyen olvad. Miitermi. 

Zliszpaal. v. zůszpal = Vcralrin = Veralri 
num. _ Vjele: _if-e , v. CMHÜNG&quot;. 

A' külsö hüvelytöl megtisztitott'lsahadillmag feleresztett 
SOsal kihúzatik, а’ savanyú folyadek forrásig hevitetik, 65 
NH’el lecsapatik. A’ kimosott esapadek egennyel dolgoztatik 
meg mindaddig, mig valamit felvesz, es az egény lepárolta 
tik; v. az olvadek vizre öntetik, es önkénytes elpárlásnak át 
engedtetik. _ A’ zászpaal feher, v. zöldesfeher, jegeczes 
port kepez; szagtalan, de porának legkisehh mennyisege az 
orrha hozatva, erös, es tartós tiisszenest okoz, föfájással, 
65 imelygessel összekötve; erös, égetö izii; fölötte merges; 
kis adaghan hányást, es hasmenest 01102; (lfm szemernyi 
helöle egy iiatal maeskát 10 perez alatt megölt); vizben olva 
datlan , Ae0hen nehezen, de langhan könnyen olvad. 'I‘ömeny 
N05 elöhh világosveresre, azután sárgàra, tömeny S03 pe 
dig elöbh sárgára, azután ververesre, vegre violaszinre fes 
tetik általa. 

Beléndel = Hgoscyamiu = Hyoeciamium. -- уеду 
iele: liv. 

Találtalik а’ fcÃete, fèhe'r, ÓS más bele'udek fajakball. 
_Legegyszerübhen nyeretik a’ maghöl а’ már fönehh az 
egvenydekeknel emlitett mód szerent. _ Vizzel húzamosan föz 
ve egy resze elillan, de а’ legnagyohh resz visszamarad; 
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матовые!‘ egvenyekkei Мечта harna lesz, NH“ kll‘ejiik,l es 
a’ maradek sötet gyantaidomot vesz fel: ha az egvenyekhú 
zamosan hatnak reá, minden merges tulajdonait elveszti a’ 
beiendel, úgy hogy egeszen elbomlik (külömhseg a’ hürökai 
löl, es а’ donányauel). Langban, AeOhen, es vizben könnyen 
olvad. ‘ 

Biirökal = Com'z‘u = Couù'num. _ -Vjelßf Ео. V. 
CWHNNO. 

Találtatik a’ balm bürò‘k’ minden reszeìhen. _ Leghö 
vehhen nyerelik a’ magvakhól. _ A’ bürökal osepfolyò, olaj 
kepü foiyadek; ‘Ещё! könnyehh, hideg vizben könnyehhen 
olvad, mint melegben, söt közhömerseknel maga is felvesz 
У: г. ты. Igen kis adagokhan is nagyon merges hatású; át 
pároiható , ’s papiron elenyeszö „трио; kepez. 

Protein -vegyek -~ Copuiae proteinicae. 

Ha akár állatl, akár növényi fehernye, rostany', v. 
праву KOel olvaszlatnak, es forrásig hevitetnek, elhontat 
nak. A’ forrás ideje szerenl különfeie termenyek nyeretnek. 
Ha az egvenyes foiyadeknak egy resze idöröl idöre valameliy 
Savval keverlelik, es a’ forrás féibeszakasztatik, es ha a’ sav 
hozzáadása áuai sn fejiödik ki, úgy Kan ügyes temes anal 
egy kocsonfás esapadek lámad, melly ‘щей mosás áilalminden 
egvenyes sóktól megszahaditatik. Ezen elhomlási termeny {Mul 
der feltaiálójátólprotsz'u nevel kapott, mi annyit lesz: фазе! 

w&quot; шум/шагом el. _ Nedves állapothan диета szür 
kes pelyheket, száritva pedig sárga kemény tömeget kepez 
iz, es szagtalan; léghöi mohon 521 vizei, vizben fenekre száil, 
megdagad, es elöhhi koosonyás kinezetet îsmet fölveszi; viz 
hen, langhan, AeOhen, es illó olajokhan nem olvad. Ãhan es 
P05ban minden tömenysóg foknál felolvad; más ásványsa 
vakhan (ha feleresztettek) könnyen olvad, ’s ezen olvadekai 
bei tömeny savak hozzáadása által egy `oivadatlan vegye a’ 
proteinnak n' вата! válik ki. Savanyú olvadekihói Cfyli’, 
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2CfyK‘,Öt, ‘шахта! egvennyeii ‘еще: áilai islecsapatik a' 
— protein. Tömeny ClHhan indigkek színnel olvad, melly olva 

dek fözês által megfeketedik. Tömeny S03al kocsonya 
kepelödik, melly vizben összehúzódik, ’s melly viz, v.'lang- 
дай kimosás után a’ iakmust nem veressiti, es egvenyekhen 
olvad. _ Ezen test Mulder szerc'nt: prolez'wke’nsavnak ne 
veztetik. Ha a’ protein feieresztett SOaai fözetik, hihorszinů 
lesz. A’ protein egvenyekkel vizben könnyen olvadó, es ezen 
oivadekaihól lang által iecsapandó vegyeket kepez. 

A’ protein vegymintája Mulder szerent; C‘OH‘GO‘O‘?. 
Ha protein erös K0 lúggaii forrásban hagyatik mindad 

dig, mig NH’ i‘ejiödik ki, azután SOgal telitetik, szárazig 
eipároltatik, es a’ ma'radék langgali fözes áital kimeritetik , 
három homiási termenyek oivadnak fel abhan, ezek egyike az 
Eryl/:roprotzil a’ lang kihüite után oiajos cseppekhen; a’ má 
sik Leuciu nevů Едет elgözölgés шёл válik ki; a’ harma 
dik test ’pedig a’ Prolz'd _lïo-l-KOei eggyütt az anyalúgban 
marad. ` 

l кеыеа proteéleg = l’roleiubioa‘gd. (C‘mHn 
N501'.) 

Ezen test a’ rostanynak ‘дней húzamosb fözésenel ol 
vadatlanúl visszamarad, es föalkatresze a’ iohos Ao'rokbau 
szenvedök veren támadó lohhártyának. _ Ez legen száritva 
fenyes fekete tömeget, es megtörve gyantársárga szinü port 
kepez; vizben, es langhan olvadatian, de feieresztett savak 
han olvad; olvadéka töhb sek дна! leosapatik. 

пап-шт! proteéleg: Proteíutrz‘toxgd, o. Oxy 
proteiu. (C‘0H32N50m.) А 

Nyeretik а’ rostanynak, v. i'eheranynak vizbeni fözese 
nel olvadva. A’ húsieves is tart magáhan harmad proteele 
get. _ Ez egyr porrádörzsölhetö tömeget kepez; vizhen ol 
vad, langhan alig, es AeOben nem; olvad egvényekhen, S03 
ban és CiHban; N05 дна! Xaaluoprotesavva' = Xaalhopro 
lciluů'urc _ váliOZlalìk. 

Proleñalvlav = Proteiucldorige Säure. 
Fehernyenek vizbeni, es sajtany , v. rostanynak Nli’beni 
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olvadéka Cl gözzel fölösleg telitve, pelyhes csapadekot ád , 
melly kimosva, es megszárilva szalmasárga enyhe port (pro 
te/ialosaval) kepez; melly langban, es AeOben nem, viz 
hen pedig alig olvad. Tömeny S03han feketedés, es ClHban 
festes né-lkülolvad, N05 által .rantltoprotez'nsaova' változtatik. 

A’ protein S , es Pali vegyei: 
Felle'rany = Alůumina == 10 Protein -|~ S’P. 
Rostarty = F iórirla = 10 Protein -|- SP. 
‚За/[мну :_ Cascina = 10 Protein -|- S. 
A frhe'r/tye tart magáhan feheranyt, NaClt, P05-|-Na0t, 

es P0.»-.-|-Ca0t. _ Ha fehernye magáhan, v. vizzel feleresztve 
-|- 'I5 C fokig пеших, felkemeny, rugonyos , feher testte 
áll össz‘. Guhacsfestvennyel, es ásványsavakkal csapadeko 
kat ád; Í, es PJ5 által semmi változást nem szenved. Ha 
femelegekkel, р. o. HgOel, v. CuOel összejö, olvadhatlan 
csapadekokat ád, mellyek vegyei ezen femelegeknek a’ feher 
annyal, es feñe'rnyeravas so’linal: == albamiates- mondatuak' 
_ Ennelfogva a'fehernye kern, es ellenszere ezen femelegek 
nek. A’ HgCl egy folyadekhan, melly csak1l3000 rész l’ehernyet- 
is tart, feher csapadekot hoz elö. 

A’ за]! sajlanyoo kivůl meg más anyagot is tart. Az em 
lösállatok tejeben találtatik. 

A’ rostany nyeretik: ha frisen eresztett ver vesszövel ve 
retïk, ml által a’ rostany fehér szálak kepihen a’ vesszöre 
tapad. „ 

A’feñe'rany, гамму, es mjtany csupán physikai hélye 
gük által külümhöztethetök meg egymástöl. 

Életmi’íves vegybontás. 

Ez tanitja az elemeknek súly mennyiseget az eletmiives 
testekhen. _ A’ vegyhontàs veghezvitetik: ha а‘ kemlendö 
eletmüves testek üvegcsövekhen megegettetnek, meg pedig 
nem a' leg Onye, hanem ollyas fèmeleg által , melly könnyen 
elereszti Onyét, de nem magában , hanem valamelly Oülhetö, 
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azaz: eletmiives testtel vale erlntkezes által. [llyes eleg: 
a’ CuO. _ A’ miitetel következöleg vitetik veghez: az eletmii 
ves test, úgy szinte а’ Cu0 is a’ leghöl szit viztöl vigyázattal 
megszáritva, ’s elöhh megmerve összekevertetnek, valamelly 
egyik vegen zárt csöbe tetetnek', ’s a’ keverek meg esekely 
mennyisegii CuOel hefedetik. A’ 056 nyilt vege összekap 
csoltatik egy más egetett CaClt tarte esövel; es ez ismet egy 
harmadik K0+H0t magáhan foglalóval. _ A’ 056 immer, 
_ melly az eletmiives testböl . es CuOböl álle kevereket fog 
lnlja magáhan, _ nagyohh hönek kite'tetik; ez által az elet 
müves test Cnye, es Hnye а’ CuO Onyevel vizze, es C02vá 
egyesül; az elsö a’ CaCltól, az utóhhi pedig 1. i. a' C02 a’ 
KO+HOtöl hörpöltetik el. Ezeknek mennyiseget az elöhh meg 
lnert csöveknek Sńlyöreghedeséhöl határozzuk meg. A’ tett 
aránylatból kitetszik a’ C, es H mennyisege, es pedig az el- _ 
söre t. i. a’ Cre (22 :.6 -l- y: z), az utóhhira pedig 1. 1. a’ 
Hre (9: 1 -l- y: z). _ Ha a’ kemlendö eletmiives test Nt 
tartana, úgy az huhorekkepihen a’ meg nem keveshedö KO 
olvadekán keresztül menve, egy negyedik hozzákapcsoltcsö 
hen fogatik fel Hg fölött. _ A’ kemlendö test hiányzó súlya 
mutatja az O mennyiseget. 

Hogy valamelly Nt tartô eletmiives test Nnye biztosabhan 
meghatároztathassek, KO-l-HOel, es CaOel egettetik egy 056 
hen, (а’ CaO azert adatik hozzá, hogy a’ KO+HO meg ne 
olvadjon). Ez által kifejlödik: H0, C02, es МН’; ez utóbbit 
szükséges merö állapotba változtatni, под kiszámitása na 
gyohh hiztosságú legyen. Ennelfogva PtCl2 olvadekáha vezet 
tetik , mi által: PtCl2+NH4C1 támad. 
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Legsavas higél’eg . . . . 187 Mészégetö kemenezék . ' 12S 
Legsavas horgeleg . ‚ . 155 Mészéleg . . . . . ` 128 
Legsavas kadéieg . . . 219 Mésze'leges sôk . . . ° 130 
Legsnvas Иные; . ~ . 149 Mészfeléicg . . . ‚ ‚ ' 130 
Legsavas m'észeieg . . . 135 Mészhaivag . . . . . ' 132 
Legsavassok . . . ‚ . 26 Mészkéneg . . . - . ' 131 
Legsavas súiyéieg . . . 126 мешка . . . . . . ’ 133 
Legsavas szìkéleg ‚ - — 117 Mészpát . . . . . ‚ ' 133 
Legsosav . . . . . . 30 Mészpép . . . ‚ . ‚ ’ 1%) 
Legtisztáhh lang . . . . 270 Mésme] ‚ ‚ ‚ ‚ _ . ~ 129 
Légkémle's . . . . ‚ . 23 Mészviz . . 130 

Mézkôsav . . . . . . 79 
Mindererléi . . . . . . 281 
Miraiéieg . . . . . . 6l 
Miraikénecs . . . . . 73 
Mirecssav . . . . . . 61 
Mirecssavas sók . ‚ . . 6?. 
Minny . . . . . . . (iO 
Mirenyüveg . . . . . .. Gl 
Mirenyvirág . . . . . 61 
Mirfeikéneg . . . . . 73 
Mirke’nees . . . . . . 72 
Mirkéneg . . . . . . 74 
Mirköneg . . . . . . 71 
Mirsav . . . . . . . (L 
Mirsavas sôk . . . . . 63 
Mondoladék . . . — . 262 
Mosatianizzasztôdávdany . 207 
Mozaik агану . . . . . 15S 
Murexan . . . . . . . 24S 
Murexid . . . . . . . 24S 
Můtermi künkeksav . . . 219 

Légnedszivô test . . . . 20 
Légsô . . . . . ‚ . .' 140 
Leiokom . . . . . . 284 
Lepároit borostyaínmegyvíz 250 
Lepároit еще! . . . . . 277 
Lepároit iilatos ушей . . 317 
ЪерйгоЦ fekete cseresnyeviz 250 
Leuuin . . . . . . . 328 

11i. 

Magátói gyńió ‘Ныне; . 59 
Magátói nem gyúiò vìiköneg 60 
Mugnesvas . . . . . . 164 
Milkony . . . .’ .’ . . 322 
Mákonyai . . . . . . 323 
Margaryi . . . . . . 313 
Margaryiéieg . . . . . 314 
Margaryisav . . .' . . 313 
Margarina . . . . . . 309 
Margarinsav . . . . 313 'kûmeiusav _ „ _ „ _ ‘ Щ Marga-xrinsavas giyceryiéieg 309 м) l l 
Margarìnsavas sôk . . . 313 
Marsh kémiésmoda . . . 69 N 
Märvány . . . ._ . . 133 &quot; 
Másfe'i aijú eczetsavas ôiom 

Не; . . . . . . . 231 
Mäsfélhigibiaûs . . . . 185 
Más féiszénsavas hamc’ieg . 102 
малышам“: iegköneg . 241 
Másféiszénsavas súiyeieg . 126 
Másféiszénsavas szikéieg - 113 
матом . . . . . ._ - 159 
ме1юпа1 . . . . . . . 322 
Mekonsav . .' . . . . 322 
Meiangubacssav ' . . . . 308 
Mellon . . . . . . . 255 
Merö szénsav . . . . . 8O 
Metaidehyd . . . . . . 273 

Nádczukor . . . . . . 281 
Narceai . . . . . . . 322 
Neheny . . . . ‚ . . 23“ 
Nehélees . . . . . . . 230 
Nehéieg . . . . . . . 230 
Nehéz fémek . . . . 90 145 
Nehéz szenköneg göz . . 81 
Nehmaisféiélecs . . . . 230 
Nehmásféiéieg ' . . . . 231 
Nemteien femek . . . . 90 
Niobium . . . . . . . 232 
Norium . . . . . . . 232 

Nemesfémek . . . . . 90, 
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‘Növényi szén . . . 
Nyers acze'l . 
Nyers dárdany 
Nyers zuńétl’ûml 
Nyel's soda . 
Nyers vas 

0. 

(девать égény . . 
Uununthsav . . . . 

(_)eIIanthsavas égélelg ‚ 
Olulak. . . . .Á 
Ola шайб!‘ .‹ 
01a éd . . — 
Olajképzögôz 
0|a_|sav. . . . . . 
0lA jgavas gìyeeryléleg 
Olany . . . 
(Леша. . . . . 
Uleinsnv 
‘lélecs . . . 
Olélecsessòk. . . . 
(Nélccsv'izegy 
(Мыс; . 
Ulélegessók 
(Me'legvizegv . 
,lmanyu . . . 

Olomaléleg . . 
,lomeczet 

Olomélecs . . 
Óloméleg. . . . . 
Oloméleges sók 
Qnmrehér 
Olomfcléleca . 
Qlomfelélcg . . 
(,)lomfény 
Qlomhamu 
(,)lomkénkékeg . 
Olomkivonnt . 
Ólomkohat 
(ëlompl'r . 

La p. 
75 

1 67 
208 
106 
112 
165 

269 
269 
‘269 
309 
3 12 
312 

8 2 
‘i l 4 
309 
224 
309 
314 
‘225 
225 
2'25 
Q2@ 
22g 
‘220 
l 58 
159 
282 
15!) 
159 
160 
162 
160 
löl 
1 58 
l 59 
255 
‘182 
160 
l@ n 
100 
1 ш) 
160 
225 
2 15 
129 
280 

Ónélecs 
One'lecses sók 
Ónéleg. 
One'leges sók 
Ónércz 
Onhalvacs. . . . 
Qnhalvag. . . . 
Unkcttedkéneg 
Ónkö . . . 
(,)nmásfélélecs 
Onvaj 

Ontött &quot;as . 
Opndeldoc 
(__)rvosi szappan 
(важны-16 rokonság . 
(узнать égények . . 
Osezetett gyök . 
Oxamidum . . 
Omnium . . . . . 

P. 

Paliany . . . . . 
Pallélecs . . . . . 
Разные; . . . . . 
Parabansav . . . . 
Paraszmmyal . . . 
Parány . . . . . 
Parzínyi elmélet . . 
Parányszám . . . . ‚. 
Pezsgö porok . . . 
Phloridzein . . . . 
Phosgen . . . . . 
Pikcny . . . . . 
Pikéleg . . . . 
Pikéleges sôk 
Pikélegvizegy 
Pikföld 
Piran . Piréleï' . . . 
l’iréleges sók . . 
Pokolkö' . 
Pórísos borkô 
Poshadzís ‚ 
Prntehah'sav 
Protein . 
Proteìnkénsav 
Proteinvegyck 
Protid . . 
Pyrognbacssav . 

Redresedés . 
Rejenyv . . . 

116&quot;: 1едзау5э .ezi‘istèleè 

Lap. 
156 
156 
l5(i 
156 
155 
157 
158 
158 
155 
156 
158 
196 
165 
271 
315 

266 
235 
259 
2l 

230 
230 
230 
246 
324 

115 
29S 
258 
217 
217 
21S 
2.13 
217 
127 

I' 121 
Шапка)‘: ‚ 

Iomüveg 
Ólomvirág 
Olsav . . . . 
Olsavas sôk. . . . 
Oltott més'l. . 
Olvadt eczetsavas haméle.: 
Штаны&quot;: eczetsavas legköneg 280 
Olvasztott eczetsavas óloméfeg 281 
Штамп“ kozmaolajos gyan 

tzírsavss Iegköneg 
Olvasztott kozmaolajos szèn 

savas legköneg . 
(штат szénsavnslmmélég 101 

. 155 Опал)’ . 

308 

‘211 

127 
196 
302 
291 

‘ваз 
327 
328 
327 
328 
308 

‘291 
232 
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Részogítö göz . . 
Reteny . . . — 
Retköllsîlv .- . . , 
Виза‘ . . . . . '. 
Réz. 
Rézélecs . 
lle'zc'lecses sók . › . 
Rézéleg . . . ‚ 
nézeleges 36k . . . 
Rézércz . . .` . 
Rézfehete. . . . 
Ré/.fény . . 
Rézhamll . 
Rézmá'l. 
Rézrozsda 
Rézvitriol 
Rostany . . . . . 
Rothadás . . .- . , 
llothasztó forrás .Y . 
Röteny . 
Rölélecs . , . 
“биде; 
Rubinsav . . 
Rlldvai o y т v 9 
Ruteny . . 
Кит . . . 
Rutilany , . . 

S. 

Lap. 
23 
5l 
52 
52 

187 
189 
189 
189 
190 
187 
189 
187 
159 
183 
282 
|88 
329 
290 
290 
231 
231 
231 
307 
166 
232 
2‘29 
297 

Sait ..._,.. 
Sajtnny . . . . . 
Salétrom . . . . 
Salétrom kerekecs 
Salicetin . . . . . 
Sa'rga czukor . 
Sárga festsavas 
Sárga mirkénecs , 
Sárgany . . . .' . 
Szírgélecs . . . . 

Sárgélecsss sok . . 
Sárgéleg . . . . ‚ 
Savak . . . . 

hamélsg 

Savanyú b'orl’cösavas _56kl 
Savanyú égéleges sók 
Savanyú methyle'legçs 56k 
Savanyú sók . . . 
Savanyú sôskasavas sók 
Savan'yúvíz . '. . ` . 
Savas kovasavas sôk 
Savas könkénacssav 
Sav. és aljképzö test 
Savított sósav . . . 
Schlippo só , . „ , 
Seignett só . ‚ ` . ` .' 

Y 

n 

9 

~¢¢¢¢.«&lt;¢¢¢o~¢o~..¢y. 
3.9 
329 
|05 
|07 
297 
285 
227 

22.2 . 
222 
222 
22.2 

13 
300 
266 
292 

91 
257 

I8 
l I8 
50 
l 5 
27 

210 
303 . 

Lap. 
Seleny . , ‚ ‚ 221 
Seléleg . . . . . . . 221 
Selsav , . ‚ -_ _ _ 221 
Бывшая sók . . . . . 2'2'1 
Sertecsékel . . . . . 25 
Sinaptas . . . . . . 292 
Smaragd kö . . . . 216 
Smìilnnd . . . - . - ~ 223 
sóaljak. . . . . . 90.l3. 
Sók . . ‚ . ., . . 91. 14 
Sóképzö testek . . . . 3l 
Sòsav . . . . . . 39 
Sńsavas haxnéleg . . ‚. . 97 
Sósnvus Идём; legküneg 

ned . . . . ‚ . . . 184 
Здания legköneg . . . 233 
Sósnvas mészéleg . . . . 133 
Здания méleg legköneg . 173 
Sńskqnny . . . . . - 256 
Súsliasav . `. _.&gt; . l79.256 
Sóskasavas legköneg . . 25S 
Sóskasavas sôk . . . . 257 
Sósvl'z . . . . . ‚ . 1S 
Spinynl вида . . . 112 
Stem'ìlm . ‚ . . . . . 309 
Stearinsav . . . . . . 31g Stearinsavas Y 'cer lélef' . 30. Steurìnsnvas ай‘ .y . î . 313 
Stearopten . . . . . . 317 
Strontíanit . . . . . . |27 
Súlyímy . . . . . . ‚ 122 
Sûlyélea: . . . . . . |23 
Súlye'legessók . . . . . 124 
Súlyélegvíz . . . - 123 
Sŕdyélegvizegy . . . 123 
Súlyfele'leg `. - 12% 
Súlyhalvag 120 
Súlykéneg . . . 121 
$1‘Цукта1`о1а3 . . , 124 
Súlykölöncz. . . . , . . 122 
Sympatheticai ténta&gt; . . . 220 
Szag‘any . 231 
Szagélecs , _ 23| 
Szage'leg . . . . . ‚ 231 
Szagkettedéleg . . ‚ 231 
Szagmzísfélecs Y I . 231 
Szuglnásféléleg . . ‚ 2.3.1 

vSzagsxav . . . . . . . 23l 
szappan képelůdés folyamìl 310 

- Szappanlél _ . . . 271. 
$шррап0|‹ . _ . . 3|l 
Szarvasszarvlél , ‚ 2H 
Szarvassznrvolnj , y, 'Z'll 
Szarvassmrvsó , . 211 
SLáradó olnjak . 3112 
Száraz kénsnvns „мы; 11‘) 
Shiraz; ìllú égvénysó . 4 . 210&gt;V 
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La . l&quot; ' Száraz kozmaolajos szénsa- р T dp 
vas legköneg . . . . 24| 

Szárnz szénsavas szike'leg . 113 
Száritott kenlényl’tô- . . . 284 Tannl‘lgcnsa' ’ ’ ' ' `- 307 
Száritott nádozukor . . . 284 Tallas&quot; ' - - - - - - 310 
Száritott szölöozukor . . 284 Telcz‘lkol' ~ - '~ - ‘- » 285 
Szászkénsav . . . -. . 42 ‘Гена’ - - д - ~ - - 286 
Szénegek _ , _ _ ‚ ` 251 Tejsavas hol-gele?, . . . '28‘7 
széneny . . . . . . . 14 Teisßvas “шуму - - - 2b’ 
Szénéleg . . . . . . . 7S Tejsavas vnselecs' -. . . 287 
Szenfény ‚У . . . . . . ‘ 75 Tengel'i só . . .I . . . lll 
Szénkéneg . . . . . . 82 Tengeri szivacsszen . . 77 
Szénkéneges sók . . . . `83 Tengervl'z . . ‘. . - . I8 
Szénkäneos . . . . . . 8l Terhinm . . . . - . . 232 
Szellllöneg . . . . . . 81 Tereny . . . . . . . 217 
Szénkönegsav . . . . . 83 Teréleg - ‘. . . - - ‹ 217 
Szénpor . . . . . . . 76 Teréleges sôk . . . . - 217 
Szénsav . . . . . . . 79 'Terélegvizegy - . ~. . . 217 
Szénsavas llaméleg . . . 99 Terföld . . . . . . . 217 
Szénsavasllamóleglled . . -101 Thellaillal . . - - . . 324 
Szénsavas kadéleg . . . 219 Thiollul'snvA . . f . . . 247 
Sze'nsavas legköneg . , , 240 Thiollursavas legköneg . . 24:7 
Szénsavas mészéleg . . . 133 Timany . . . . . ‘— - 142 
Szénsavas ólonléleg . . . 162 Timéleg . . - - . - - 142 
Szénsavas rézéleg re'zéleg- Tilllélcges sók . . . . - 142 

vizeggyel . . . . . . 192 Timföld . . . ~ - 142 
Szénsavas sók . . . . .' 80 Tinlsavnssók . . - ‚ - 143 
Szénsavas úlyéleg . . . 126 Timsó . . . . . . . 143 
Szénsavns szikéleg . . . 112 Tinkal . . - . . '- - 11S 
Sze’nsavas vaséleos — . . 175 Tiszta eczetsav . . . . 274 
Szénsavas viz . . . . . 30 Tiszta feleresztett kénsav . 44 
Szikaléleg . . . . . . . |09 Tiszta felel‘esztett legsav . 27 
Szikelly . . . . . . . 108 Tiszta kénsav . l. ‹‚ - - - 43 
Szikeny üveg . . . . . 119 Tiszta széneny ‹. ‚. . . 78 
Szikéleg . . . . . . . 109 ‘Папа vitriololaj . . . . 43 
Szikéleges sôk . . . . . 110 Tisztl'tott hanluzsir . . . 100 
Szikéleglúg . . . . . . 110 Tis'ztl'fott lcén . . ‚. - . . 39 
Szikéiegvizegy . . . , . 109 Tisztl'tott lang . . . . ‚ 270 
Szikfeléleg . ._ . . . , 109 Tisztl'tott salélrom . . . 106 
мины“; . . . . ‚ . 110 Tisztl'tott soda . . . . 112 
Szikihlag . . . . . . 112 Tisztitott sósavas legköneg 239 
b'zikkékeg . . . . . . 252 Tórany . . . . . › ‚ - 211l 
Szikkéneg . . . . . , 110 Tŕikéletes fémck . . . - 83 
b'zl’naléleg . - - . . . 223 Tökéletlen félllek- . . . . 8S 
Szl’neny . . ., . . . . 223 Tölgyosersav . . . . . 307 
Szl'néleg . . . ‚ . - . 223 Tönlény eczetsav . - . . 275 
Szl’néleges sók. . . . . 223 Tömény keserü lllondolaviz 250 
Szl'nítÉS - . ‚ . . , . 15 ' 
Szl’nsavas sók . . . . . 224 
Szol'al . . . , . . . 324 Us 
Szornlos sok` . . . . . 325 
Szôlöcznkor .‹ . . . . 285 Umm&quot; 
S'L‘U‘l‘yül - - ~ - ~ - 322 Ul'alllilsav 
Szllrokfény . . . . _ , 228 Ul.“ 
Sziirke nyel‘avas \. . . . 100 Ufilgav _ 

Прав nlél'eg,Y . . . . . 324 
Uve; . , . , . . . . 119 
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I_'hl’veges búrsav . . . ‚ . 84 
Uvegképü ‘Ива’ ‚ . . . 5S 

ve 
Vajsav 
Vajsavas égé|eg- . . . . 
Valôsa'gos földek . . . . 90 
Válrokonság . . . . . 3 
Val . . |64 
Vasalkénecs . . 1 72 
Vasazott kénégénylél 173 
Vasborlfö . . . . . 303 
Vaseczet égényfestvëny 279 
Vasélecs . . 168 
Vasélecseséleg . 169 
Vasélecses sók . . 168 
‘faséleg . . . . . . . 170 
Vaséleges sók . . . . . .|70 
Vase’legvizegy . . . . 170 
Vasélegvìzegyned . 170 
Vasfény . |64 
Vasgömböcsñk . 303 
Vasllalvacs |72 
Vashalvag 173 
Vasiblacs . 175 
Vasïblug. . . |76 
Vaske’kecskékeg 254 
Valkénecs . . . . . . 172 
Vaskettedkénecs . . . . 172 
Vaskönkékecssav . 253 
Vasmásfélkénecs 172 
Vasnlaj . .' . . . . . 173 
Vaspátkö . . . . 
Vasreszelék . . . . . . 
Vasszén . . . . . . . 7a 
Vasvíz . . . . . . . |8 
Vegyaránytan . . . . . \ 7 
Vegybonta’s . . 2 
Vegyegyesülés . 2 
Vegyelemek . . . . . I 
Vegyerô . . . . . . . 2 
Vegyhangora. . . . . . 16 
Vegyrokonság . . . . . 1 
Vegysúly . . . . . 6 
Vegytermény . . . l 
Vegytísztaságú arany ‚ 198 
Vegytisztaságú ezíist . . |94 
Vegytisztasaígú salétrom 107 
Vegytisztaságú vas ‚ 167 
Vegytisztaságúvl'z . . ‚ 18 
Valenczei pórís . . . . |18 
Veres festsavas haméleg . 227 
Veres higkéneg . . . — 181 
Veras horge'rcz .‚ . . |52 

Lap, 
Vex-es манит . . 199 
Vel-es mireny . . . . . 73 
Veres mirkénecs . . . . 73 
Veres re'zércz . _ ‚ |89 
Veres vaskô 164 
Vert vas _ 166 
Vérkö . . . . . . . . |61 
Viléleg . . . . . . . 55 
“наш; . . . . . . 59 
Villaessav . . . . . . 55 
Villanssavas sók . . . . 56 
Villany . . . . . . . 52 
Villanyos gyúfák . . . . 54 
Vilsav . . . . ,. . . 56 
Vilsavas mészéleg . . . |36 
Vilsavas sók . . . . . 58 
Vilsavas szikéleg . . . . 116 
Viivizegy . . . ‹. . . 54 
‘На . . . . . . . . 17 
Vizegy . . . . . . . 20 
Vizegysô . . . ‚ . . 2H 
‘Чаша kénecssav . . . . 4l 
Vl'zcs szénsav . . . . . 80 
Vízólom . . 224 
Vn'ztartalmú kénsav . . . 42 
Vl'ztal'talmú. könkéksaxv . 249 
Vl’ztartnlmú szénsaral ke 

seréleg . 139 
Víztelen kénsav . '_ . . 46 
Vl'ztelen ketted bórsavas szik 

éleg . . . . 118 
Vn'ztelen kíinkéksav 249 ` 
Vl'ztelen lang 270 
Vl'ztelen vilsav . . . . 57 
vízüveg . . . ‚ . . |19 

‘У. 
Wítherit . . . . . . . 126 
Wolfram . . . . . . . 224 
W'ollastonit . . 136 
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Xanthogensav . , 83 
Xanthoprotcìnsav . . 329 

z. 
Zászpal . 326 
Zirkon . . ‚ ‚ . ‚ 216 
Zirkonföld . . . . . . 216 
Zsíradékok . . . . . 30S 
Zsíros olajak . . . . . 310 
Zúzmóde'k . . ‚ . . . 284 
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Javitàsok. 

femlröx „3Ã+2Pbo. sesquimta.&quot; ‚ьь. helyetl: ЧК} 
3Pb0. Acetas sesquiplumbicus. Mánfélaljú eczetsnvas 
óloméleg. 

fel. aluminum h. alumicum 
27, 28, 29 és 30 sorban f. Cromîum, Acid. cromìcumstb. 

h. Chromium , Acid chromicum в“). 
XV 

XVIII 
XIX 

` XX 
XXI 

 HI-H-rll-nI ‘ин-мн[ w«-ITH  -| ‘и mmI-lmw m-lhw‘-rk» ‘U‘-vuäH-vac
m-n-nnn-n-n-n-n 
f. ferrosso h. fel-ruso 
és 12 s. a. Gly és GIO h. G és G0 

4. 
. 2 NOM-Ur h. 2N05+Ur 
. Si0+Cu0 h. S 03+Ca0 
. T. K0. NH. SHO h. T. K0. NH3. IIO 
. 'wolframicam h. Wolframicum 

‘. véve felül — h. véve — felůl. .. 
. N05+assók h. N05vas sôk 
. ClH+Au0 h. 3ClH+AuO3 ’ h _ l 
. Clar-Clorum h. o. Chlor-Chl0rum~ -- 'Ezen jaulas 
minden elöfordulô halvany vegyekre terjßll. 

f. közét artozik h. közé tartozik 
f. CaFI: h. CaFl 
a. Feiiblasav h. Feliblasav 
l&quot;. l alegyesülve h. Ial egyesíîlve 
f. öz szubaddá h. szabaddá 
f. hyyrobromicum h. hydrobromîcum 
f. Swefel h. Schwefel. -- Ezen megigazitás a’ követke 

zö lapokon а’ kéu vegyeinél is vétessen fìgyelembe. 
a NaS3 h. NaS ' 
f. S03nak h. S02nak 
f. Ol h. О 
f. Oáta (Ива h. О átadása 
f. SOagôz h. SOzgöz 
a. S0 h. S03 
a. Prolfuride h. Prosulfuride 
a. SbS h. SbSs 
a. а’ IV-ik Osztályb. Cd feketén hß Cd sárgán. 
f. Se20nak h. Seûfnak 
l&quot;. а’ Snek h. a’ Senek 
a. вещам“ h. Könretsav 
а. csadadèk h. csupadék 
a. királyzizbe h. királyvl'zbeu 
f. AsO3+Fe203 h. 3As03~|-1ì`¢20s 
a. SOs+CuO+Cu0-l-NH‘l h. S0s+Cu0+2NH3 
f. kisértet alá h. kísérlet alá 
f. készültet, után törölt. а’; 
f, kôz höme'rséknél h. közhömél'séknél 
f. nem más h. nem másak 
f. CII-lal h. SOsal 
f. elereszteve h. eleresztve 
u. Klt h. Klt 



‚арт: I зт-Ь 
gg l f. lhul h. KIM 
..._ 5 а. 1132000 h. llgïOns 

102 1U а. C ищем szén ea nu.: h. vizzel 
v11S 5 f. ваты; h. ВоО’аН 
119 13 ü. Niheg Il. Na “veg 
126 15 Í'. Bb‘nek h. BaSnek 
128 3 а. п’ kemenßze h. а’ kemcncze 
_ 1 a. e’ szel‘ra h. e’ czélra 

132 20 f. COU-NH5 h. СОМ-МН3 _ 
133 12 f. és az emlitett h. és az elôhb em’ített 
134 S f, mim; а’ lnbástrom h. mint: ulabáslrom 
137 б f. Mgo h Mg 
146 1 f. Cselélees h Cselc'lecs 
149 _ f. lége önmlésig h. legen ömle'sig 
156 7 a. maisfélónélecset hv ònmásfélélecset 
157 Ц f, Pb és Zn h. Zn és csapják h. csapju 
161 17 i'. lett 0e h. lett Oel 
185 4 f. ASOS-#Cao h. As05+Cu0~ 
189 l0' f. Cu() h. C1120 
190 4 а. CO-’CuO h. CON-CUO 

_ .1S I'. Cu +li0t h. Cu20+H0t 
199 13 f. Lamtvil h. kuratra I 
203 1 f, az olvusztott Не! h. az новые&quot; Ptel 
211 3 а. 55111386 h. SbClï‘csá 
223 13 а. N-ll3e1l h. NHs eli 

228 2 а. Söttîtszi'u‘ke ’5th, inne't egész „olvadutlam“ 229L2s0r u. о v. ‚ 
929 ls‘f. кпш h. Rum 
230 3 f. timsavas h. kemsavas 237| 15 f. NHO1 h. NH‘O 
24U 16 f. hünke'necssm'as h. könkénegsavas 
242 l5 f- А vétetett e?.h. A vétetett e? 
245 S f. könnyebben h. könnyen 
_ 9 f. égvényhatzísú h. savunyú hatású 

250 13 a. és visszamaradt h. és elpárlá» uteín visszamarndt 
253 12 f. égvény h. égény 
L255 4 а. у$=+к l.. cys=+x&lt; 
256 5 u. CHO:i h. C202. 
258 lb' 17. f. fejódik ki h. fejlödik ki 
262 17 f. és langgal h. és sf/loonyi langgal 
_ 16 а. felolvasztatik h. lecsapatik 
_A- 15 a. olvadatlang’d h. olvadva 

263 13 f. Egény h. Egcny 
264 14 f. tisztább h. tlszta'bbak 
269 1 f. Ae0+H0 és NO5+AeO h. Ac0+H0 és NON-Ae() 
275 10 f. bomlík l h. bomlik el 
281 7 а. 2Pb0+3A h. 2A+3Pb0 
300y 3 а. а’ Т+ h а’ Т+ 
303 ‚ б a. sölétsaírga h. sötétsa'rgás 
306 10 f. készitéee h. készitése 
31'2 4 а. langban h. égényben 
314 14 f. ké-dez h. ké-pez 
322 Ü а. pállitatikih. pállitatik, 

——- 4 a. utńbb, h. ntóbbi 
324 14 f. felolvaszlvar h. felolvasztva 
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